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  چکیده
بهبود  با هدف ينوآوریافتن و مدیریت  يبرامورد نظر  وهیاست، شاستوار  یجمع کنش يبر مبنا هایتعاون عتیاز آنجا که طب

 يهایارزش در تعاون رهیزنج یمقابله با مشکالت فعل يمناسب برا کردیرو کی یجمع يباشد. نوآور یجمع دیبا زینهادها ن نیا
شامل تمام  قیتحق نیا يانجام شده است. جامعه آمار پیمایشی قیبا استفاده از روش تحق يکاربرد قیحقت نیاست. ا يکشاورز دیتول

نفـر از آنهـا بـا اسـتفاده از روش      346نفر) بـود کـه    3500استان کردستان ( در يکشاورزتولید  یتعاون 13(سهامداران)  ياعضا
روایی پرسشنامه تحقیق بر اساس ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده يآورجمع يانتخاب شدند. برا ياخوشه يریگنمونه

) تایید 932/0تا  853/0هاي مختلف بین (دیدگاه گروهی از متخصصان و پایایی بر مبناي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس
هاي مورد مطالعه به شرح زیـر  در تعاونی ارزش رهیزنج يهادر مولفهعمده  یجمع هايينوآور ق،یتحق يهاافتهیبر اساس شد. 

داشت،  ها و فنون جدید کاشت و) استفاده از شیوه3هاي جدید، () استفاده از نهاده2) کشت محصول جدید، (1اند: (توصیف شده
بنـدي  ) درجـه 8) فـرآوري محصـوالت، (  7بندي محصوالت، () بسته6) توسعه نیروي انسانی، (5) استفاده از منابع و دارایی، (4(

) 11) توسعه شبکه توزیع مطمئن براي عرضه محصول به بـازار، ( 10گذاري در قالب یک برند معین، () برچسب9محصوالت، (
آالت ) خرید تجهیزات و ماشین13هاي جدید براي تولید و عرضه محصول، (توسعه زیرساخت )12تشکیل سرمایه و تامین مالی، (

) تبلیغات در مورد محصوالت و 16) تعامالت منسجم با شرکاء و همکاران، (15ها، () شناسایی و مدیریت ریسک فعالیت14جدید، (
 هاي جدید ارتباطی و اینترنتی.ياستفاده از فناور )18( ) ارتباط با مشتري و17هاي تعاونی، (ظرفیت
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  1مقدمه
حوالت جهـانی، در بخـش کشـاورزي و صـنایع     ت

هاي جدیـدي ایجـاد کـرده    ها و چالشتبدیلی فرصت
بـه عنـوان    هـاي ارزش است و در این شرایط زنجیـره 

استراتژي تجاري بالقوه موفـق، قـادر اسـت از طریـق     

                                                             
loghman.abbasi70@yahoo.comنویسنده مسئول: *

ارتباطات قوي و پایدار، امکان رقابت در اقتصاد ایجاد 
هـاي ارزش در  نوین جهـانی را فـراهم آورد. زنجیـره   

هـاي  سیستم تولید محصـوالت کشـاورزي و فـرآورده   
یش مزایــاي رقــابتی طراحــی بــا هــدف افــزا غــذایی

شوند. این کار با ایجاد ارتباط بـین تولیدکننـدگان،   می
فروشان ، خردههاي خدمات غذاییها، شرکتبازاریاب
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هـاي تحقیقـاتی و   هاي حمـایتی ماننـد گـروه   و گروه
شود. با برقـراري ایـن زنجیـره    کنندگان انجام میتأمین

راهی منحصر بفرد براي مدیریت ریسک فراهم آمـده،  
کننـدگان از  خریدار از وجود منابع مورد نظر و تـأمین 

هاي شوند. یکی دیگر از مزیتوجود بازار مطمئن می
ارزش عالوه بر افـزایش دسترسـی بـه بـازار،     زنجیره 

کاهش زمان پاسـخگویی بـه تغییـر نیازهـاي مشـتري      
است. مطابق تعریف، یـک زنجیـره ارزش متشـکل از    

بین حداقل سـه شـریک مسـتقل و     همبستگی عمودي
هاي تجاري مجزا است که با هدف دستیابی به فرصت

 کنند و منظـور از بهتر در بازار با یکدیگر همکاري می
همبستگی عمودي همکاري واحـدها از یـک انتهـاي    

رود در آینـدهاي  زنجیره فرآیند تولید است. انتظار می
ــدان دور ــه چن ــذایی،   ن ــوالت غ ــدگان محص تولیدکنن

فروشان بـه جـاي   هاي خدمات غذایی و خردهشرکت
ــام   ــاختارهاي نظ ــب س ــرادي، در قال ــت انف ــد رقاب من

اصلی میـان  هاي ارزش گرد هم آمده و رقابت زنجیره
هاي ارزش باشد، چرا که در بازارهاي به شدت زنجیره

ــت     ــدرت و امنیـ ــول، قـ ــال تحـ ــابتی و در حـ رقـ
هاي مشتري مـداري خواهـد   گذاري در زنجیرهسرمایه

توانند از مزرعه تا مصرف کننده نهایی را در بود که می
پس در محـیط بـه شـدت    ). 1390(گودرزي،  برگیرند

لیدکننـدگان بـا فشـارهاي    رقابتی، کشاورزي نـوین؛ تو 
هـاي مشـتریان در زمینـه سفارشـی     روزافزون خواسته

شدن محصوالت، بهبود کیفیت و پاسخگویی سریع به 
رو هستند که این شرایط سبب شـده  نیازهاي آنان روبه

ها دریابند که براي ادامـه  که مدیران بسیاري از تعاونی
ــی و   ــدهاي داخل ــود فرآین ــا بهب ــازار تنه حضــور در ب

هاي شـرکت کـافی نیسـت،    پذیري در تواناییعطافان
کننـدگان بایـد ارتبـاط    کننـدگان و توزیـع  بلکـه تـامین  

هاي توسعه بازار تولیدکننده داشـته  نزدیکی با سیاست
). با چنین نگرشـی، رویکردهـاي   Ross, 1997باشند (

ــامین و مــدیریت آن در بخــش کشــاورزي   زنجیــره ت

 نجیـره ارزش ویژگی اصلی یک زپس یابد. توسعه می
هـا بـا تمرکـز بـر     همکاري حلقه در بخش کشاورزي،

هـاي تجـاري   بازار است که این همکاري بـا شـرکت  
مختلف موجب تولیـد و عرضـه مـؤثرتر و کارآمـدتر     

شود. این همکـاري در  محصوالت و ارائه خدمات می
توانـد در  گیـرد کـه مـی   ها صورت مـی سراسر زنجیره

ــرآوري  ــاورزان، ف ــده کش ــدبرگیرن ــه کنن گان و عرض
  ).1389، آباديکنندگان محصوالت غذایی باشد (میان
زنجیـره ارزش  : چارچوب مفهـومی: زنجیـره ارزش  

هـاي مـرتبط بـا جریـان تولیـد و تبـدیل       همه فعالیت
محصول، از مرحله تهیه ماده اولیه تـا مرحلـه تحویـل    

شـود. در  کننده را شامل مـی محصول نهایی به مصرف
محصول، دو جریان دیگـر کـه   ارتباط با جریان تولید 

یکی جریان اطالعات و دیگري جریان منـابع مـالی و   
 ,.Crocombe et al( دارد اعتبارات است نیـز حضـور  

زنجیـره ارزش، یـک فعالیـت را بـه     همچنین  ).1991
هـا را بـه   هـا کـه ورودي  اي از فعالیـت عنوان زنجیـره 

کنـد،  هاي ارزشی براي مشـتریان تبـدیل مـی   خروجی
). Pearce and Robinson, 2007( کنـد توصـیف مـی  

کند چگونگی نابراین بررسی زنجیره ارزش تالش میب
کننـدگان را بـه وسـیله هـر     ایجاد ارزش براي مصرف

هـاي  فعالیت و از طریق آنالیز سهم هر یک از فعالیـت 
مختلف که توسط بازیگران و عوامل زنجیره صـورت  

هستند که  گیرد، تفهیم کند. بازیگران زنجیره آنهاییمی
درگیر تولیـد، فـرآوري، داد و سـتد یـا مصـرف یـک       

. آنها شامل بـازیگران مسـتقیمی   هستند محصول ویژه
دارنـد  مستقیم هستند که از نظر مالی با زنجیره ارتباط 

هـا و  کننـده هـا، مصـرف  فـروش  (تولیدکنندگان، خرده
ها) و یا بازیگران غیرمستقیمی که خـدمات  صادرکننده

کنند که شـامل  غیرمالی را فراهم می حمایت مالی و یا
یــربط، ذهــاي اعتبــاري، مؤسســات هــا، آژانــسبانــک
هـا، کارخانجـات   کننـدگان خـدمات (سـردخانه   تأمین

 باشـند بنـدي)، دولـت و محققـان مـی    فرآوري و بسته
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به عـالوه زنجیـره ارزش    ).1385(بهمدي و شواخی، 
یک فرآیند کسب و کار حیاتی شـامل بـرون سـپاري    
مــواد خــام و قطعــات، تولیــد و مونتــاژ محصــوالت، 

هـاي  انبارش، ثبت و پیگیري سفارش توزیع از کانـال 
مختلف و سرانجام تحویل به مشتري اسـت. زنجیـره   

فروشندگان، تولیدکننـدگان  کنندگان،تامین شامل تامین
ن است که توسط زیرسـاخت حمـل و   و خرده فروشا

نقل اطالعـات و مـالی بـاهم در تعامـل و کنشـگراي      
ــتند  ــه  )؛ Robinson, 2002and Sahin(هس و هم

ها با جریان و حمـل و نقـل کاالهـا از مرحلـه     فعالیت
نهـایی بـه هـم مـرتبط     مواد اولیـه تـا مصـرف کننـده     

بنـابراین   .) Nichols, 1999and Handfield( گردندمی
مشارکت در ساختار زنجیره ارزش، مشتمل بـر تـامین   

هاي داخلی و توزیع کنندگان کنندگان خارجی، فعالیت
  خارجی به عالوه مشتریان است. 

پورتر و میلر اندیشـمندان  : هاي زنجیره ارزشفعالیت
مدل زنجیـره ارزش   1985حوزه کسب و کار در سال 

هـا و  هـاي دخیـل در سـازمان   را ارائه دادند که فعالیت
هاي تولیدي را به دو بخش اصلی و پشـتیبانی  شرکت

هـاي  . فعالیـت )Hax and Majluf, 1996(تبدیل نمود 
هایی اسـت کـه انجـام آنهـا     اصلی، آن دسته از فعالیت

شود. رویکرد زنجیره سبب ارتقاي ارزش محصول می
هـاي درون سـازمانی ابـزاري    ارزش در تحلیل فعالیت

گیـري  و ضعف و تصمیمموثر در شناخت نقاط قوت 
 and Porter(هـا اسـت   در مورد هریک از این فعالیت

Millar, 1985 .( دو راه براي اضافه کردن ارزش افزوده
در زنجیره ارزش وجود دارد: اول با منفعـت رسـاندن   

ــه    ــاهش هزین ــا ک ــتري و دوم ب ــه مش ــتر ب ــاي بیش ه
آوري خدمت به مشتري. همچنین دالیل اهمیت همافر

ــره ارزش ــارت زنجی ــه عب ــاهش هزین ــد از: ک ــاي ان ه
هاي نهفته عملیاتی، بهبود عملکرد، آشکارکننده فرصت

هاي کلیدي در کسب و کار، تاثیر در شناخت شاخص
گیري مدل زنجیـره ارزش از  عملکرد، کمک به تصمیم

هاي اصلی و کارآمدترین ابزارها در تعریف شایستگی
ی برسـیم،  هاي که در آن بتوانیم به مزیت رقـابت فعالیت

هـا  آید. در تحلیل زنجیره ارزش شرکتبه حساب می
توانند تصمیماتی براي برون سپاري اتخاذ کنند کـه  می

دانستن نقاط قوت و ضعف شـرکت بـراي اخـذ ایـن     
هـا در یـک یـا    باشد. شرکتتصمیمات بسیار مهم می

تواننـد بـه صــورت   چنـد فعالیـت زنجیـره ارزش مـی    
ون سـپاري نماینـد   تخصصی وارد شوند و بقیـه را بـر  

)Kaplinsky and Morris, 2000 .( بنابراین شناسـایی 
، شـرکت ارزش صحیح نقاط قوت و ضـعف کلیـدى   

مستلزم بکارگیرى یک رویکرد تفکیک کننده اســت. 
با  شرکتچرا که در این صورت، اجزاى تفکیک شده 

قـرار خواهـد    کـاوش سهولت و دقت بیشــترى مورد 
گرفت. رویکرد زنجیره ارزش نیز توسط مایکل پورتر 

هـاى رقابتـــى مطـرح    در کتابــى تحت عنوان مزیت
گردید و مدل زنجیـره ارزش نیـز، اولـین بـار توسـط      
مایکل پورتر ارایـه شـد. در ایـن رویکـرد، سلســـله      

هایى که هر سازمان براى ارائه محصول خود به فعالیت
دهد، بـه صـورت سیسـتماتیک    مى مشــتریانش انجام

گیرد. به عبــارت دیگـر، کـل   مورد بررســى قرار مى
هـا در نظـر   بـه مثابـه مجموعـه اى از فعالیـت     شرکت

گرفته شــده و بررســى عوامـل داخلـى ســـازمان،    
اى از بایـد بـا دیــد فعـالیتى انجــام شـــود. مجموعــه    

هاى ســازمان کـه در فرآینـد تولیـد محصـول     فعالیت
شـوند، زنجیـره ارزش   بب ایجاد ارزش افزوده مىســ

بر ). Hunger and Wheelen, 2001( شوندمى خوانده
را مى توان به صورت  شرکتاساس این رویکرد، هر 

هاى ارزش آفرین در نظر گرفت اى از فعالیتمجموعه
که به طراحـى، تولیـد، فـروش، بازاریـابى، تحویـل و      

هـا را  یـن فعالیـت  د. انپردازپشتیبانى محصول خود مى
توان در ســطح هر واحد کســب و کار سـازمان،  مى
در هر طبقه از این  .گروه اساسى دسته بندى نمود 9به 

تعدادى فعالیت مشخص را به انجام  شرکتها، فعالیت
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مى رســاند که ممکن است نشان دهنـده ضـعف یـا    
 ,Dess and Lumpkinکلیـدي سـازمان باشـد(   قـوت  

ــورتر ). 2003 ــرد  ) 1998(پ ـــت در رویک ــد اسـ معتق
 هاى سازمان بـه دو طبقـه کلـى   زنجیره ارزش، فعالیت

  :)1شکل( )Porter, 1998( زیر تقسیم مى شوند
 هـایى  هاى اصلى (اساسى): شـامل فعالیـت  فعالیت

اسـت کـه در فرآینـد فیزیکـى تولیـد محصـوالت یــا       
خدمات، تحویل، فروش و خـدمات پـس از فـروش    

ها شـامل خـدمات،   فعالیت ســازمان نقش دارند. این
هـا (لجسـتیک)ى ورودى،   بازاریابى و فـروش، آمـاده  
هـا (لجسـتیک)ى خروجـى    تولید و عملیـات و آمـاده  

 .باشدمى

 اسـت  ســتادى هاىتالش کلیه شــامل: تدارکات 
 تولیـدى  ملزومـات  و مـواد  کـردن  فراهم جهت در که
 آالت،ماشـین  مصـرفى تولیـد،   اقـالم  خام، مواد نظیر(

  .گیردمی صورت اجرایى و...) و تجهیزات
 ها (لجستیک) داخلى یا تدارکات داخلىآماده :

هاى مربـوط بـه ورودى ســـازمان    شامل کلیه فعالیت
اســت. مانند دریافت، انبــاردارى، نگهدارى و حمـل  

  و ....و نقل مواد اولیه، کنترل موجودى 
 هــا (لجســــتیک) خروجــى یــا تــدارکات آمــاده

هــاى مربوط به خروجـى  مل کلیــه فعالیتشاخارجى: 
ــل محصــوالت،   شــرکت ــد حمــــل و نق ـــت. مانن اسـ

  ...توزیــع و تحویل محصوالت، پردازش سفارشات و
 هاى مربـوط  عملیات تولیدى: شــامل کلیه فعالیت

ــدیل ورودى   ــد تب ــه فرآین ــرکتب ــد در ش ــه  و تولی ب
بنـدى،  ، بسـته کاشت، داشتمحصوالت اســت. مانند 

ماشین آالت و ادوات، مونتـاژ، نگهـداري و   نگهدارى 
ــایش محصــوالت و تمــام   ــزات، آزم تعمییــرات تجهی

  کند.ها تبدیل میها را به خروجیکارهایی که ورودي
   هـــاى  بازاریابى و فروش: شــامل کلیـه فعالیـت

گذارى، توســعه بـازار،  مربوط به بازار اســت. قیمت

ترفیعات فروش، شـرکت   توســعه محصول، تبلیغات،
  ... ها، مدیریت کانال توزیع وها و مزایدهدر مناقصه

 هاى پس از فـروش  خدمات: شــامل کلیه فعالیت
و  هانهاده، تعویض، تأمین تضمین سالمتاست. مانند 

پشــتیبانی از مشــتري، خــدمات پــس از فــروش،     
  پاسخگویی تلفنی، ...

 ست کـه  هایى ا: شامل فعالیتیهاى پشتیبانفعالیت
هاى اساســى زیربناى الزم بــراى ادامه حیات فعالیت

هـــاى پشـــتیبان زنجیـره    فعالیـت  .نمایدرا فراهم مى
، مـدیریت  شـرکت هـاى  ارزش شــامل زیرســـاخت 

ــواد و   ــه م ــأمین و تهی ــوژى و ت ــابع انســانى، تکنول من
(پیـرس و  هاى اصلى اسـت  امکانات مورد نیاز فعالیت

  ).2006رابینسون، 
 هاى مربوط بــه بهبود ـعه تکنولوژى: فعالیتتوسـ

هاى زنجیره ارزش است. هاى انجام سایر فعالیتروش
ریـزي و  برنامههاى هایى از قبیل بهبــود روشفعالیت

تحقیـق و توسـعه، اتوماسـیون فرآینـدها،     ، تولید، تهیه
تکنولوژي فرآوري، طراحی و بسته بندي محصـوالت  

توزیع محصوالت از جملـه   انباردارى وهمراه با برند، 
  .گرددهاى توسعه تکنولوژى محسوب مىفعالیت
  هـایى  مدیریت منابع انســانى: شامل کلیه فعالیـت

انجـام   شـرکت است که در ارتباط با منـابع انســـانى   
، و عضـوگیري  یابىاعضـا هـاى  شود. مانند فعالیـت مى

ــع  ــه، ترفی ــاداش، تنبی ــابى عملکــرد، پ ، آمــوزش، ارزی
ایجــاد رشــد در اعضــاء، حفــظ اعضــاء و آمــوزش و 

پرداخت حقوق و دستمزد به آنهـا بـر حسـب مقـدار     
  سهم و سهام در شرکت.

 ها از مراکـز معتبـر،  تامین: تامین مواد اولیه و نهاده 
آالت از نمایندگی هاي رسمی، تامین خریداري ماشین

  هاي حامی کشاورزان،...وام و موجودي مالی از بانک
 هـاى  : شــامل کلیه فعالیتشرکتهاى زیرساخت

هـاى  ضرورى است که ارتبـاط مسـتقیمى بـا فعالیـت    
مشخص اصـلى ندارنـد و بیشـتر بـه امـور زیربنـایى       
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امـور مـالى،    شوند. ماننـد مـدیریت  سازمان مربوط مى
مـدیریت  ریزى اسـتراتژیک، سیسـتم اطالعـات    برنامه

  عمومی، حسابداري، مالی، مدیریت کیفیت و....

  

 
  1998زنجیره ارزش پورتر،  -1 شکل

  
ــره ارزش  ــل زنجی ــوالی  : تحلی ــه ت ــره ارزش ب زنجی

ها هاي افزوده شده بر محصوالت در اثر فعالیتارزش
). بنابراین هـر فعالیـت   Schmitz, 2005شود (گفته می

بر ارزش محصول افزوده و در زنجیره ارزش مقداري 
دهـد کـه بـه دیگـر     یک حلقه از زنجیره را تشکیل می

ــه ــت    حلق ــته اس ــا وابس ــه آنه ــت و ب ــل اس ــا متص ه
)Kaplinsky and Morris, 2000 .(  تحلیــل بنـابراین

زنجیره ارزش روشی است که به شناسایی موانع عمده 
مرتبط با فروش و نیـز موانـع اجرایـی رشـد تولیـد و      

ــره ــبه ــک م ــره ارزش، یوري کم ــد. روش زنجی نمای
هاي مربوط بـه هـر مرحلـه از فرآینـد تولیـد و      هزینه

توزیع یـک کـاالي مشـخص را ترسـیم نمـوده و بـه       
ها بیش هایی از زنجیره که در آن هزینهشناسایی بخش

نماید. این روش با نشـان  باشد، کمک میاز انتظار می
دادن موانع خاصی که ممکن اسـت موجـب افـزایش    

تــري از گــردد، درك عمیــقهــا مــیي هزینــهغیرعــاد
هاي یک زنجیـره ارزش ارائـه   ها و ناکارامديمشخصه

هایی ممکن است ناشـی از  نماید. چنین ناکارامديمی

 Singer andها و یا عوامـل برونـزا باشـد (   خط مشی

Donoso, 2008 .(   تولید محصول شـامل در عـرض و
ت است هاي متفاوطول قرار گرفتن بسیاري از فعالیت

توان آنها را تجسم کـرد.  که به صورت یک فرآیند می
 هاي متفاوت مستقل ولـی در امتـداد همـدیگر   فعالیت
دهنـد، کـه ارزش اقتصـادي از    اي را شکل مـی زنجیره

کنـد و تـا حلقـه    حلقه اول شروع به شکل گرفتن می
گـردد. آنچـه از حلقـه    آخر چیزي بـه آن افـزوده مـی   

آید، محصول نهـایی نـام   میانتهایی این زنجیره بیرون 
دارد. این فرآیند که از ابتدا تا انتهاي محصول را در بر 

گیرد، از ماده خام اولیه شروع شده و تـا محصـول   می
ساخته شده قابل مصرف براي مصرف کننده نهـایی را  

ــی ــر م ــرد در ب ــره ارزش و آن گی ــیرا زنجی ــدم  نامن
اصـوال  هاي ارزش ). امروزه زنجیره1387انگیزان، (دل

بین کشورهاي درحـال توسـعه و کشـورهاي توسـعه     
انـد. بایـد یـادآور شـد کـه در هـر       یافته پراکنده شـده 

سطحی ارزش افزوده شده متفاوت است، بـراي مثـال   
اصوال در کشـورهاي در حـال توسـعه ارزش افـزوده     
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سـعه یافتــه ارزش  وفیزیکـی اسـت و در کشــورهاي ت  
ت و مقـدار  افزوده از نوع غیر فیزیکی یعنی فکري اس

ایـن ارزش افـزوده از نــوع فیزیکـی آن بیشـتر اســت     
)Schmitz, 2005هاي کوچک اصوال ). امروزه شرکت

هـاي  تآینـد، ایـن شـرك   به صـورت خوشـه در مـی   
هـاي  کوچک در کشورهاي توسعه یافته اصـوال حلقـه  

مربوط به طراحی، بازاریابی و ساخت بدنه را پوشـش  
تولیـد فیزیکـی نیـز در    هاي مربوط به دهند و حلقهمی

هاي صنعتی کشورهاي در حـال توسـعه شـکل    خوشه
گیرند. بنابراین طبق آنچه که گفته شد آن چـه کـه   می

مربوط به تولید فیزیکی است در کشـورهاي در حـال   
شـود کـه از نظـر ارزش افـزوده از     توسعه انجـام مـی  

هاي غیرفیزیکی تولید همچون طراحی و ساخت بخش
و .... ارزش کمتـري دارد بـه همـین    بندي برند و بسته

هاي دلیل تاثیرگذاري کشورهاي پیشرفته بر این زنجیره
ارزش بیشتر است و آنها به عنوان رهبر زنجیره ارزش 

). رهبـران زنجیـره   Schmitz, 2005کننـد ( فعالیت می
هـاي  ارزش امروزه دیگر الزم نیست صاحبان کارخانه

توسـط بـا   هاي کوچک و متولیدي باشند بلکه شرکت
تکیه بر خرد جمعی و مشـارکت هـم در خـط مقـدم     

کنند کـه  تولید محصوالت خام و مواد خام فعالیت می
ها خود مـی تواننـد در اجـراي زنجیـره     همین شرکت

ارزش به صورت مستقیم و کامـل تاثیرگـذار باشـند و    
  ها و دالالن شوند.سبب حذف واسطه

و بـر طبـق دیـدگاه اوبـرین     : مدیریت زنجیره ارزش
اي اسـت کـه   ) زنجیـره ارزش شـبکه  2004همکاران (

هاي مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد، از همه فعالیت
مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کـاالي نهـایی   

شود. عـالوه بـر جریـان    به مصرف کننده را شامل می
کاال، دو جریان دیگر یعنی جریان اطالعات و جریـان  

 ,.O'Brien et al(ات نیز وجود دارد منابع مالی و اعتبار

. بر همین اساس، مـدیریت زنجیـره ارزش بـر    )2004
ــز ســازي فعالیــتیکپارچــه ــره ارزش و نی هــاي زنجی

ها از طریق بهبود در هاي اطالعاتی مرتبط با آنجریان
روابط زنجیره، براي دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا 

ــز دارد  ــداوم تمرک  Vokurka,  andLummus(و م

ــه ) زنجیــره ارزش را ایــن1999کــاکس ( ).1999 گون
اوال فرآیندهایی کـه از ابتـداي مـواد    "کند: تعریف می

اولیه تا انتهاي مصرف نهایی کاالي تمام شده، مشتري 
را به عرضه کنندگان متصل و ثانیا مجموعـه وظـایفی   
کـه در درون و بیـرون سـازمان کـه زنجیــره ارزش را     

ت و ارائه خـدمات بـه مشـتري    جهت ایجاد محصوال
) در 1993الرام و کوپر ( .")Cox, 1999( نمایدفعال می

یک "دارند که: زنجیره ارزش بیان میرابطه با مدیریت 
هـا در  فلسفه یکپارچه جهت مدیریت تمـامی جریـان  

 هاي توزیع، از عرضه کننده تا مشتري نهاییطول کانال

)Cooper, 1993 andEllram (". ) بیـان  1997روس (
مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش درصدد "کنند که: می

نگاه از منظر مشتري خارجی و سپس مدیریت تمامی 
فرآیندهایی که جهت فـراهم آوردن ارزش بـراي وي   

). بـه همـین   Ross, 1997باشـد ( به نحـوي افقـی مـی   
هـا و نـه   منظور این نویسندگان معتقدنـد کـه زنجیـره   

پرازند و کلیـد پیـروزي همانـا    میها به رقابت شرکت
ایجاد مدیریت و رهبـري کامـل بـراي زنجیـره ارزش     

کنندگان تماما یکپارچه، شامل مشتریان بیرونی، عرضه
 andLummus (باشد ها و ... میو عرضه کنندگان آن

Vokurka, 1999.(  ) ــاران ــون و همک ) در 2007لینت
تولیـدات  ارتباط با مدیریت زنجیـره ارزش پایـدار در   

(محصوالت) متنـوع بیـان کردنـد کـه پایـداري بایـد       
در هسته زنجیـره ارزش   کهرا  هاییفرآیندها و جریان

باهم یکپارچه کند. این فرآینـدها شـامل:   وجود دارند، 
طراحی و خلق نـوآوري در محصـول، تولیـد متنـوع،     

محصوالت در پایان عمر و فرآیندهاي احیاي توزیع و 
  :)Linton et al., 2007( شوداحیاء می

طراحی و خلق نوآوري در محصول: باید متدولوژي  -
جمعی و زیست محیطی در  را جهت ارزیابی استدالل
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سطح طراحی محصول نگاه کرد. این شیوه خردجمعی 
تواند در تعیین چگونگی طراحی محصـول کمـک   می

شایان کند تا اثـرات مصـرف آن محصـول در سـطح     
ه خردانه و جامع در مـورد  جامعه پخش شود و دیدگا

خرید محصول در سطح بازار پخش شود. با نـوآوري  
بندي و طراحی محصوالت باید دنبـال ایجـاد   در بسته

یکپارچگی بین طراحی محصول و فاز پردازش کشف 
بندي محصوالت بر شود تا اثرات زیست تخریبی بسته

  محیط زیست کاهش یابد.
ینـد تولیـد بایـد    تولید متنوع: با تحقیق در سطح فرآ -

ها را به سوي فرآیند تولید متنـوع پـیش بـرد در    تالش
این حال ابتدا باید در سطح بازار اقـدام بـه تحقیـق و    
تفحص نمود تا محصوالتی که دوستار بیشتري دارنـد  

ان، نـوع مـزه، کیفیـت و    کشف شوند و ذائقـه مشـتری  
خام یا فرآوري شده) مـورد سـنجش   ( شکل محصول
شرکت بتواند براي بازاري بـا مشـتریان   قرار گیرند تا 

  متنوع محصوالت متنوع و درخور توجه تولید کند.
کننده اصلی توزیع: حمل و نقل به عنوان یک توزیع -

شـود. کـاهش ضـایعات    براي زنجیره تامین ظاهر مـی 
هـاي  محصوالت کشاورزي از طریق اسـتفاده از روش 

رهاي از ساختا تر با یک تعریف دقیقحمل و نقل پاك
زنجیره تامین، حرکت مثبتی را بـه سـوي پایـداري از    

  برد.تولید تا مصرف پیش می
: از آنجا در پایان چرخه عمر آنها محصوالت احیاي  -

که کارایی بازیافت محصوالت در پایان عمر با استفاده 
اي است که بـه سـرعت در   از زنجیره معکوس، حوزه

ي) در هاي (فراصنعتی، صـنعتی و کشـاورز  همه بخش
  باشد. حال رشد می

بندي خالق و نوآورانه محصول یک طراحی و بسته -
اثر بزرگ روي استفاده مجـدد، بازسـاخت، بازیافـت،    
سـوزاندن یـا انهـدام محصـول دارد. بنـابراین اجـراي       

فرآیندهاي احیاء در پایان عمر محصوالت یـک نقـش   
کنـد و  هـاي بـاال بـازي مـی    مهم در هریـک از حـوزه  

ارزیابی چرخه عمر کلی جهـت دسـتیابی    سوي یکبه
 ,.Thomson et al(کنـد  به این اهداف مشـارکت مـی  

2017.( 

ــه آنکــه زنجیــره ارزش بــه مجموعــه   بــا توجــه ب
هایی که هر مرحله آن بـه ایجـاد ارزش منجـر    فعالیت

؛ و این زنجیره )Porter, 1998(گردد شود اطالق میمی
ــت  ــل و فعالی ــی،  از مراح ــون طراح ــاي چ ــد، ه تولی

بازاریابی، توزیع و خدمات پس از فروش تشکیل شده 
هـاي کـه درون زنجیـره ارزش    است. بنابراین فعالیـت 

اي تواند در یک شرکت یا مجموعـه گیرد، میشکل می
ها در یک جغرافیاي محدود یا در یک منطقه از شرکت

تمـام   جغرافیایی و یا در پهنه جهـانی صـورت گیـرد   
ــت ــث  فعالی ــه باع ــایی ک ــول ه ــزایش ارزش محص اف

 باشـند. همانند یک ریسمان به هم متصل مـی شوند می
هاي بسـیار متعـدد در   زمانی که در این زنجیره شرکت

جغرافیایی بسیار وسیع درگیـر باشـند، زنجیـره ارزش    
ها اي و در سطح باالتر به نسبت پراکنش شرکتمنطقه

اگـر   گیـرد کـه  ها شکل میو گستردگی جغرافیایی آن
هاي زنجیره ارزش در بیش از یک منطقه ش حلقهپراکن

 گوینـد یا کشور باشد به آن زنجیره ارزش جهانی مـی 
)Gonzalez et al., 2015 هـاي  ). این زنجیره از بخـش

مختلفی تشکیل شده و میزان ارزش ایجاد شده در هر 
هاي دیگر متفاوت است. مطالعاتی کـه  بخش با بخش

ارزش را بــه در ایــن مــورد صــورت گرفتــه، زنجیــره 
کند. این منحنی مفهوم بندي می 1صورت منحنی لبخند

هـاي  دهد، از قسمتنشان می )2(گونه که شکل همان
مختلفی همچون توسعه و تحقیق، طراحـی مفهـومی،   
برندینگ، طراحی، تولید، توزیع، بازاریـابی، فـروش و   

 ,Low(خدمات پس از فـروش تشـکیل شـده اسـت     

2013.(  
                                                             
1. Smile curve 
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  )Low, 2013( چهارچوب مفهومی موسوم به منحنی لبخند -2شکل 

  
با این تفاسیر روشن اسـت کـه تولیـد در زنجیـره       

ارزش از کمترین اهمیت و جایگاه برخـوردا اسـت و   
طبق منحنی لبخند هرچه به دوسـوي نمـودار حرکـت    

شـود،  هـاي فعـال مـی   کنیم، ارزش که نصیب شـرکت 
بیشتر خواهد شد. عالوه بر ایـن، خـدمات نیـز نقـش     

کننـد؛ زیـرا نـه تنهـا     جیره ارزش ایفا مـی کلیدي در زن
دهنـد و  ها را به یکدیگر پیوند مـی هاي شرکتفعالیت

سـازنند، بلکـه خـود بخشـی از زنجیـره      هماهنگ می
 Worldکننـد ( ارزش هستند و به پویایی آن کمک می

Bank Group, 2014; Taglioni and Winkler, 
2016.(  

 در تحقیــق کــارتر و راجــرز یــک 2008در ســال 
چارچوب مفهومی جامع براي مدیریت زنجیره پایـدار  
ارائه شد. عـالوه بـر سـه بعـد اصـلی پایـداري ابعـاد        
اقتصاد، محیط زیست و اجتماع؛ چهار جنبه دیگر کـه  

کننده از سه مفهوم اصلی پایداري را ایفا نقش حمایت
انـد. ایـن چهـار    کنند در این چارچوب اضافه شدهمی

رده در ادبیـات علمـی   جنبه براساس یک تحقیق گسـت 
مدیر ارشد و  35حوزه پایداري سازمانی و مصاحبه با 

بنـدي  المللی جمـع شرکت موفق بین 28مدیر اجرایی 

) مـدیریت و عـدم   2) استراتژي 1اند، مشتمل بر شده
) فرهنـگ سـازمانی (شـرکتی)    4) شـفافیت  3قطعیت 

  .) Rogers, 2008 andCarter( باشندمی
تیتبـرگ و ویـت اسـتراك    پس از کارتر و راجرز، 

) یک رویکرد سیسـتماتیک را بـراي مـدیریت    2010(
ها خانه زنجیره زنجیره ارزش پایدار ارائه نمودند و آن

ارزش پایدار را پیشنهاد نمودند که بـا ایـن کـار و در    
نظر گرفتن ابعاد مختلف، بـه صـورت مـوثري شـبکه     
زنجیره ارزش پایدار را در مقابل تهدیدات محیطـی و  

 Teuteberg(ها محافظـت نمودنـد   اعی و ریسکاجتم

Wittstruck, 2010 and( ــوا و ــین گبزدیلـ . همچنـ
هـا،  ) در تحقیقی به بررسـی محـرك  2009همکاران (

هاي پایداري در نیوزیلنـد پرداختنـد.   ذینفعان و روش
هاي پایـداري  شرکت، محرك 24ها پس از بررسی آن

عبارتنـد از  هـا  انـد کـه مهمتـرین آن   را شناسایی کرده
هاي زیست محیطی نزد افراد، رضایت شخصی ارزش

 مربــوط بــه حرفــه، کیفیــت محصــول مشــتریان     
)Gabzdylova et al., 2009.(  

 تولید

 خدمات پس از فروش /فروش

 بازاریابی

 باالتري

 ترینپایین

 افزودهارزش
 

 توزیع

 زمان

 طراحی مفهومی/تحقیق و توسعه

 برندینگ

 طراحی

 زنجیره تولید
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  ) Rogers, 2008 andCarter(چارچوب جامع زنجیره ارزش پایدار  -3شکل 

  
میالدي، کشـاورزان و باغـداران    70و  60در دهه 

کردند تا بـا  جهت افزایش توان رقابتی خود تالش می
ــود    ــی خ ــدهاي داخل ــود فرآین ــازي و بهب استانداردس

در  .محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کننـد 
مهندسـی همـراه بـا     آن زمان تفکر غالب این بود کـه 

و طراحی قوي و نیز عملیات تولید منسجم و مدیریت 
هـاي بـازار و   هماهنگ، پیش نیاز دستیابی به خواسـته 

ها بازار بیشتري است. لذا سازمان درنتیجه کسب سهم
ــر افــزایش کــارایی معطــوف   تمــام تــالش خــود را ب

مـیالدي بـا    80در دهـه   ).Brookes, 1994(کردند می
کنندگان، افزایش تنوع در الگوهاي مورد انتظار مصرف

پذیري ها به طور فزایندهاي به افزایش انعطافسازمان
اي در تولید و توسعه محصـوالت جدیـد بـراي ارضـ    

 90مند شـدند. در دهـه   کنندگان عالقهنیازهاي مصرف
میالدي، به همـراه بهبـود در فرآینـدهاي تولیـد و بـه      
کارگیري الگوهاي مدیریت مجدد، مدیران بسـیاري از  
مزارع دریافتند که بـراي ادامـه حضـور در بـازار تنهـا      

پـذیري در توانـایی  بهبود فرآیندهاي داخلی و انعطاف
ست، بلکـه تـأمین کننـدگان مـواد     هاي مزرعه کافی نی

اولیه نیز باید موادي با بهترین کیفیت و کمترین هزینه 

تولید کننـد و توزیـع کننـدگان محصـوالت نیـز بایـد       
هاي توسعه بازار تولید کننده ارتباط نزدیکی با سیاست

. با چنـین  )Rao Tummala et al., 2006( داشته باشند
مدیریت آن پـا  نگرشی، رویکردهاي زنجیره ارزش و 

به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسـعه سـریع   
هاي اخیر و کاربرد وسیع آن فناوري اطالعات در سال

هـاي  در مدیریت زنجیـره ارزش، بسـیاري از فعالیـت   
هـاي جدیـد درحـال    اساسی مدیریت زنجیره با روش

  ).1384  انجام است (شاهنوشی و همکاران،

گـرا و  کثـرت هـاي  يارائه نوآور و یجمع ينوآور
اسـتفاده از  : هاي تولیـد کشـاورزي  در تعاونیمتنوع 

ی و جمعی در خلـق نـوآوري در   مشارکت یکردهايرو
را  ییروستا ينوآور یتتواند ظرفیم بخش کشاورزي

 يهايورابه فن یدسترس یشدهد، ازجمله افزا یشافزا
ـ    ی،خـارج  یافتـه توسعه  يهـا يوراتوسـعه مشـترك فن

از  کهمربوطه و مناسب توسط کشاورزان و دانشمندان 
حـل مشـکالت و    يبـرا  یمحل یتظرف یشافزا یقطر

یکی ). Hellin, 2012( است آنها يبرا اییهحلارائه راه
هاي توسعه روستایی در کشورهاي از بزرگترین چالش

ریزي برنامه مدیریت ریسک:
اقتضائی، مدیریت اختالالت و 

 هاي زنجیره ارزش.ریسک

پایداري ریشه  سازمانی:  فرهنگ
عمیقی در فرهنگ سازمانی، 

همراستا  هااندازها و ارزشچشم
 اجتماع   .با پایداري باشند

 اقتصاد
 

  زیستمحیط            

 پایداري

پایداري به عنوان بخش  استراتژي:
اصلی استراتژي و یکپارچه با 
استراتژي زنجیره ارزش و سازمان 

 .باشد

تعهد مشارکت و  شفافیت:
نفعان، شفافیت در عملیات ذي

تأمین کنندگان، شفافیت در 
 .فرآیندهاي سازمانی
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هاي کشاورزي و یافته، عدم انتشار فناوريکمتر توسعه
ــه کشــاورزان و ــوآوري ب ــی ن    باشــدخــرده مالکــان م

)Poot & Francesconi, 2016 .( هـاي اخیـر،   در سـال
نوآوري در بخش کشاورزي، محبوبیـت بیشـتري را از   

هاي کشاورزي در (تولیدات، کشـت  نظر درك نوآوري
بنـدي...) کسـب   محصوالت جدید، فـرآوري و بسـته  

ــت  ــز حمای ــت و نی ــرده اس ــق  ک ــالی از طری ــاي م ه
هاي کشاورزي)؛ از ایـن  صندوقها و ها، بانک(شرکت
 ;Klerkx et al., 2010( ها به عمل آمده استنوآروي

Spielman et al., 2008 .( بهتـرین شـیوه ارائـه     پـس
نوآوري و خلق نوآوري در ارتباط با بخش کشـاورزي  

باشـد زیـرا سـطح انتشـار     هـاي مـی  از طریق تعـاونی 
هـا (اعـم از   نوآوري به دلیل جمعیـت بـاالي تعـاونی   

باشد؛ همچنـین  ها) باال میورزان و اعضاي تعاونیکشا
هاي ها همچون حوزهها طیف وسیعی از بخشتعاونی

عمومی، خصوصی و مـدنی بـراي ارائـه محصـوالت     
هاي فـرآوري جدیـد و اشـکال جدیـد     جدید، سیستم

دهی در حوزه اقتصـادي همـراه بـا مؤسسـات     سازمان
روي شوند که به شیوه مختلـف بـر   دیگر را شامل می

هاي مـرتبط بـا کشـاورزي؛    تعامل و مشارکت سازمان
دسترسی و تبادل و استفاده از دانش مربوط به نوآوري 

 ,World Bank(گذارنـد در بین کشـاورزان تـأثیر مـی   

توانـد در  نـوآوري جمعـی مـی   با این اوصاف ). 2006
قالب ارائه خدمات یا محصوالت جدیـد، فرآینـدهاي   
جدید، قوانین و مقررات جدید، ساختارهاي سـازمانی  

ها و ... محقق شود و طیـف  ها و کمپینجدید، پویش
وسیعی از اقدامات جمعی و اجتماعی با سـاختارهاي  

جمعـی را در بـر   جمعـی و هـوش   مبتنی بر یادگیري 
 تــوانبنــابراین مــی). Kozinets et al., 2008( گیــرد

 و طــمرتب همکاري فرآیند عنوان به را جمعی نوآوري
 بنـدي اولویت توسعه، جدید را ایجاد، هايایده که باز،

 اساسـاً  جمعـی،  نـوآوري  کرد. تعریف کند،اجرا می و
 اسـت  نـوآوري  فرآینـد  بـراي  جمعیهوش استفاده از

)Slawsby & Rivera, 2007 .(جمعـی هـدف    نوآوري
خود را از طریق جلب مشـارکت و همکـاري بخـش    

هـاي  خصوصی، مردم محلی (جوامع کوچک و گـروه 
ــازمان  ــی و س ــش دولت ــش کشــاورزان)، بخ ــاي بخ ه

هاي مردم نهـاد) انجـام   ها و سازماناجتماعی (شرکت
بنابراین  ).de Graaf & van der Duin, 2013(دهد می

 نـوآوري  مـدل  خـود  موفقیـت  استمرار ها برايشرکت
 ؛)Stuermer et al., 2009(  انـد گرفته کار جمعی را به

 فراینـد  در بـازیگران  از وسـیعی  مـدل، طیـف   ایـن  در
از  شود.آنها شکوفا می دانش و شوندمی درگیر نوآوري

 پراکنـده  و شـده تخصصـی  دانش هاشرکت این طریق،
نـوآوري  را از طریـق   مختلف هايسازمان و افراد میان

 برندمی بهره آن مزایاي از بخشند وجمعی؛ انسجام می
)Enberg, 2012( .خـارجی  منابع طریق از نوآوري این 

 کننـدگان، تـأمین  کنندگان، مشـتریان، توزیع دانش مانند
سیسـتم،   ایـن  در شود.می برانگیخته دانشگاهیان رقبا یا

عملکـرد   بـر  پایـدار  تـأثیري  تحقیـق  راهبـرد  انتخـاب 
  ).Turner et al., 2017( دارد نوآوري

) در 1384بهلـولی ( : هاي پیشـین مروري بر پژوهش
عنوان بررسی تأثیر یادگیري سـازمانی بـر    پژوهشی با

مؤلفه خدمات زنجیره ارزش پورتر در توسعه صـنعت  
د بـه ایـن نتیجـه    آسانسورسازي کشور به انجام رسـان 

که براي استقرار زنجیـره ارزش پـورتر و    دست یافت
گیري از ابعاد آن براي دستیابی به مزیـت رقـابتی،   بهره

هاي سازمانی نظیر یـادگیري سـازمانی   باید زیرساخت
بهمـدي و   .به خوبی تعبیه و مورد استفاده قـرار گیـرد  

هـاي  بررسی زنجیـره  اي به) در مطالعه1385شواخی (
ارزش: استراتژي تجاري موفق براي کاهش ضـایعات  

آنهـا بـه ایـن نتیجـه      .محصوالت کشاورزي، پرداختند
در هر مرحله از ایجاد زنجیـره ارزش،  دست یافتند که 

ریـزي و  حداقل سه گـام یـا فعالیـت ارزیـابی، برنامـه     
مدیریت وجود دارد که به تحلیل و جایگـاه هـر یـک    

بـه تحلیـل زنجیـره ارزش    )، 1386آذرمند ( .پرداختند



و همکاران عباسی لقمان   

53 

هاي داخلی، تولید پارچه و پوشـاك  حمل و نقل جاده
نتایج حاصل را در دو  پژوهش آنها. پرداختندن در ایرا
در ایـران   "حمل و نقل"و  "پوشاك و نساجی"بخش 
تر سـاختار هزینـه،   به جهت بررسی عمیق داد کهارائه 

در بخش حمل و نقل، حمل و نقل جادهـاي داخلـی   
انتخاب شده و در بخش نسـاجی، تولیـد پارچـه و در    

اب شده بخش پوشاك تولید جامعه به طور خاص انتخ
ــر داده  ــی ب ــه مبتن ــن مطالع ــات اســت. ای ــا و اطالع ه

هـاي حضـوري بـا    آوري شده از طرق مصـاحبه جمع
فعاالن بخش خصوصی شاغل در تولید لباس، پارچـه  

باشد. همچنین اطالعاتی نیـز  و حمل و نقل داخلی می
از اتاق صنایع و معادن و سازمان هاي دولتی مرتبط و 

آمده ایـن تحلیـل بـه     اسناد منتشر شده دولتی، بدست
سفارش بانک جهانی و توسط مؤسسـه توسـعه ژاپـن    

) در 1389انگیزان و همکـاران ( دل .هدایت شده است
ــه ــره ارزش  مقال ــی زنجی ــوان بررســی تحلیل ــا عن اي ب

محصول ذرت در استان کرمانشاه با تمرکـز بـر حلقـه    
ایـن مطالعـه    آنهـا در  مفقوده تولید بـذر ارائـه دادنـد.   

هـاي ارزش  اي زنجیـره و مدل مقایسه براساس ادبیات
 .هاي صنعتی صورت گرفته استکامل در قالب خوشه

پیشـنهاد تشـکیل کـانون    آنهـا  مهمترین نتیجه مطالعـه  
روش مطالعه پیمـایش   .تولید بذر در استان بوده است

مند کارشناسان (دلفـی) بـراي عمیـق شـدن در     ضابطه
موضوع و کشف مجهوالت انتخاب گردیده اسـت. در  

اي کـه  کنار این روش از روش تحلیل محتواي مقایسه
هـاي ارزش،  در آن بر اساس ادبیات اقتصادي زنجیـره 

ابتدا سعی گردید زنجیره ارزش محصول مورد نظر بـه  
صورت کامل ترسیم گردد و سپس بـا مقایسـه وضـع    

هاي موجود با مدل ترسیم شده، نسبت به بررسی حلقه
تحلیـل زنجیـره    روش تجزیـه و  مفقوده اقـدام گـردد.  

بـا   )،1985( ارزش نخستین بار توسط مایکـل پـورتر  
ژیک در شـرکت بیـان شـد و در    تهدف بهبـود اسـترا  

ادبیـــات مـــدیریت حســـابداري توســـط شـــانک و 

)، Shank and Gorindarajan, 1993( گوینـداراجان 
بیشتر توسعه پیدا کرد. ایـده اصـلی تجزیـه و تحلیـل     

واري اسـت  یرههاي زنجبراي شکستن ساختار فعالیت
کننـدگان  که از مواد خام اصلی تا مشـتریان و مصـرف  

هـاي  اند و تبـدیل آنهـا بـه بخـش    نهایی به هم پیوسته
ها و منـابع  رفتار هزینه استراتژیک مناسب جهت درك

متفاوت است. هر چند توسعه تجزیه و تحلیل زنجیره 
گیـرد و  ارزش اصوال به صورت مفهومی صورت مـی 

ــد فر ــراهم مــیاساســاً یــک دی ــی اشــرکتی ف آورد ول
تحقیقات تجربی و علمی اندکی در دسترس است کـه  

دراین زمینه برخی از . از این روش استفاده شده است
هاي رقـابتی بلندمـدت را   نظران، کسب مزیتصاحب

هاي جمعی مراکـز درگیـر   گیري از قابلیتحاصل بهره
ــره  ــی ارزشدر زنجی ــد م ). Brotherton, 2004(دانن

گر هـم معتقدنـد شناسـایی عوامـل کلیـدي      برخی دی
کننـده بهبـود عملکـرد زنجیـره     موفقیت، عامل تعیـین 

است. این محققان عوامل کلیـدي موفقیـت در    ارزش
هـایی  را آن دسته از فرایندها و فعالیـت  ارزشزنجیره 

که در راستاي ایجاد عملکرد باال، مستلزم توجه خاص 
 ,.Brotherton et al( کننـد و مستمر هستند معرفی می

البته موضوع شناسایی عوامل کلیدي موفقیـت   ).2003
از موضــوعاتی اســت کــه در دهــه  ارزشدر زنجیــره 

حاضر به آن پرداخته شده است. در تأییـد ایـن مـدعا    
شرکت  962نتایج پیمایش پاور و همکاران که در میان 

دهـد کـه   تولیدي استرالیا انجام شده اسـت نشـان مـی   
هاي نرم و سخت تریان، بکارگیري روشتمرکز بر مش

و متنـوع   هـاي مکـرر  کردن درخواسـت براي برآورده 
کنندگان و همچنین درگیر کردن تامین کنندگان مصرف

براي افزایش رضـایتمندي مشـتریان، عوامـل کلیـدي     
است که این محققان از  ارزشهاي موفقیت در زنجیره

ــه ع ــام مــینــوان زنجیــرهآنهــا ب ــهــاي چابــک ن   دبرن
 )Power et al., 2001.(   همچنین نتایج تحقیقات رائـو

توماال و همکاران نیز که با توزیع پرسشـنامه در میـان   
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مدیران میانی و ارشد یک شـرکت بـزرگ تولیدکننـده    
محصوالت ساختمانی انجام شده است نشان می دهـد  
که عوامل کلیدي موفقیـت از عـواملی ماننـد کـاهش     

جـودي انبـار، کـاهش    هاي عملیات، افـزایش مو هزینه
منـدي مشـتریان تشـکیل    زمان تحویل کاال و رضـایت 

پـذیري، ایجـاد   شود. همچنین باید افزایش انعطافمی
اي و در نهایت اجراي هاي چند وظیفهارتباط میان تیم

را به این فهرسـت   ارزشراهبردهاى مدیریت زنجیره 
  ).Rao Tummala et al., 2006( افزود

بررسـی  اي به در مطالعه )،2008( سینجر و دنوسو
جریان باال دست یـا پـایین دسـت در زنجیـره ارزش     

هایی کـه حیطـه   شرکت نشان دادآنها پرداختند. نتایج 
کارشان صنایعی با منابع طبیعی (معـدن کـاري، الـوار    

گیري) است با وضع دشـوار  سازي، کشاورزي و ماهی
جیره تمرکز بر جریان باالدست و یا پایین دست در زن

ــه ــک   ارزش مواج ــژوهش ی ــن پ ــان در ای ــد. محقق ان
چهارچوب تجزیـه و تحلیـل، مبتنـی بـر تئـوري نئـو       

کـه حـاکی از ایـن     دادنـد ها ارائـه  کالسیک از شرکت
که بهترین مزیت رقابتی، مزیتی است کـه   استمسئله 

کارایی تولید را ماکزیمم کند. این تحقیـق بـه فرمولـه    
بـري و  چـوب سـازي بـراي صـنعت    کردن مدل بهینه

هاي بزرگ چوب بـري در  هاي خود را از شرکتداده
هر چند یک نتیجه  .نیمکره جنوبی بدست آورده است

هـاي  در این تحقیق آن بود که شرکت باید در فعالیـت 
هـایی قابـل   باالي زنجیره تمرکز کند اما چنـین نتیجـه  

تعمیم براي شـرکت هـاي دیگـر نیسـت. نکتـه بـارز       
ق این است که براي تجزیه و بدست آمده در این تحقی

تحلیل معضل تمرکز بر باالي زنجیره یا پایین زنجیـره  
هاي کلیدي هر شـرکت  ها و شایستگیباید بر توانایی

و نمـال   ).Singer and donoso, 2008( تمرکـز کـرد  
) شناسـایی منـابع بـالقوه در زنجیـره     2013(یوسیتالو 

بندي، هدف از این مطالعـه پیشـنهاد یـک    ارزش بسته
رویکرد فرآیندي براي شناسـایی منـابع بـالقوه ارزش    

باشد. در این پژوهش بـا  بندي میمشتري در یک بسته
بندي مصاحبه بـه عمـل آمـده اسـت.     کارشناسان بسته

روش فرایندي پیشنهادي شامل دو مرحله اول ارزیابی 
ــره ارزش بســته ــدي وارزش مشــتري در زنجی دوم  بن

 Niemela and( بنـدي هـا و پیامـدهاي بسـته   ویژگـی 

Uusitalo, 2013(.  ) ــدین و ســارادي ) در 2014ابی
اي کـه در ارتبـاط بـا تـاثیر زنجیـره ارزش بـر       مطالعه

هاي کوچک و متوسط بندي موادغذایی در شرکتبسته
مالزي داشتند به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نـوآوري و      

سیار زیـادي داشـته و   کنندگان اثر بخالقیت بر مصرف
 ,Abidin and Suradiدهد (تکرار خرید را افزایش می

2014.( 

  
 تحقیق روش

پژوهش حاضر از دیدگاه دیدمان تحقیق، کمی، از 
ها از نوع جنبه هدف، کاربردي و از نظر گردآوري داده

تحقیق میدانی اسـت. همچنـین از نظـر میـزان کنتـرل      
راهبـردي، پیمایشـی و از   متغیرها غیرآزمایشی، از نظر 

نظر زمانی با توجه به اینکه در یک مقطع زمانی خاص 
در تحقیق حاضـر   باشد.گیرد تک مقطعی میانجام می

گیـري متغیرهـا، یـک    هـا و انـدازه  ابزار گردآوري داده
پرسشنامه محقق ساخته است که با توجه به چارچوب 

همچنین در ارتباط نظري و اهداف تحقیق تدوین شد. 
ــه ــا گوی ــار   ب ــی کن ــوآوري جمع ــه ن ــوط ب ــاي مرب ه
هـاي تـوزیعی بـین اعضـاء از مصـاحبه بــا      پرسشـنامه 

جامعه آمـاري  ها نیز بهره گرفته شد. مدیرعامل تعاونی
هـاي  این تحقیق شـامل اعضـاء (سـهامداران) تعـاونی    

ــراي      ــت. ب ــتان اس ــتان کردس ــاورزي اس ــد کش تولی
ي از اها بـه شـیوه خوشـه   گیري و انتخاب نمونهنمونه
ها تعاونی فعال با برقراري ارتباط با مدیرعامل 13بین 

داري کـه کشـت   و براساس نـوع محصـوالت مزیـت   
هـا  کردند و همچنین پراکنش جغرافیایی که تعاونیمی

 6هاي استان کردستان داشتند تعداد در سطح شهرستان
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تعــاونی فعــال، انتخــاب شــد و مــورد  13تعــاونی از 
رفتند. بنابراین جامعه آماري گردآوري اطالعات قرار گ

تولید کشاورزي دایر در  تعاونی 13تحقیق را بر مبناي 
) مقـرر  N=3500مناطق روسـتایی اسـتان کردسـتان (   

گردید. براي تعیـین حجـم نمونـه تحقیـق از فرمـول      
 346بر این اساس، حجم نمونـه   کوکران استفاده شد.

دریافت . با توجه به احتمال )1جدول ( نفر بدست آمد
پرسشنامه به صورت  364هاي ناقص، تعداد پرسشنامه

حضوري توزیع گردید. پرسشنامه اضافی با تکیـه بـر   
تجربـه محقــق و ایـن فــرض کـه در صــورت نقــص    

ها عمل دوباره کاري انجام نشود و در وقت پرسشنامه
جویی صورت گیرد، توزیـع شـد. شـیوه    و زمان صرفه

واب داد و در مربوطه در طول گردآوري اطالعـات جـ  

ریـزي بـه عمـل    اطالعات، طبق برنامهآوريپایان جمع
هـاي بـدون نقـص اسـتخراج و     آمده تعداد پرسشـنامه 

ها به گیري در درون تعاونیبدست آمد. همچنین نمونه
صورت تصادفی انجام شد و تالش گردیـد تـا حجـم    
نمونه با توجه به تعداد سهامداران هرتعاونی تخصیص 

وایی و ظـاهري پرسشـنامه تحقیـق از    روایی محت یابد.
نامه و کارشناسـان و مـدیران سـازمان    پایان نظر کمیته

هاي استان کردسـتان مـورد بررسـی و پـس از     تعاونی
هاي الزم تایید شـد.  اعمال اصالحات و تاکید بر جنبه

پایایی پرسشنامه نیز بر مبناي محاسبه ضـریب آلفـاي   
تـا   853/0هـاي مختلـف بـین (   کرونباخ براي مقیـاس 

) تایید شد. محاسبات آماري ایـن تحقیـق، بـه    932/0
  صورت گرفت. 13Excelو  22Spss افزارهايوسیله نرم

  هاي تولید کشاورزي و تعداد پرسشنامه توزیعیاسامی تعاونی -1جدول 
  تعداد پرسشنامه توزیعی  تعداد اعضاي تعاونی (سهامدار)  هاي تولید کشاورزينام تعاونی

 25 100  صاحب و کاکه سیاب سقز

 34 140  آزادي (صندوق آباد) قروه

 51 209  چهاردولی (دزج) قروه

 57 232  سد گلبالغ بیجار
  78 320  مریوان1زریبار 

 101 411  وحدت دهگالن

  346  1412  جمع
  

  هایافته
نـوآوري جمعــی در تعـاونی در زمینــه کشــت   

بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در     : محصول جدیـد 
نفر از پاسخگویان در گرایش  346)، از بین 2جدول (

به نوآوري جمعی در تعاونی در زمینه کشت محصـول  
درصد) بـه کشـت سـیب زمینـی     7/14نفر( 51جدید، 

درصـد) بـه کشـت    5/14نفر ( 50(رقم مینی تیوبر) و 
کلزا به عنوان کشت محصوالت جدید از سوي اعضاء 

بــر اســاس و ســهامداران در تعــاونی اشــاره داشــتند. 
در هـر تعـاونی محصـوالت در    مشاهدات تیم تحقیق، 

طول سال زراعی برحسب شرایط بازار و قیمت بـازار  
براي آن محصول در آن سال و همچنین شرایط مـالی  

شـوند؛  و دسترسی به مقدار آب کشاورزي کاشته مـی 
ها محصوالت ثابـت  ولی بعضی محصوالت در تعاونی

بـه لحـاظ   دار بوده و در کنار دیگر محصوالت مزیـت 
  گردند.زایی هر ساله کشت میدرآمد

گرایش به نوآوري جمعی در تعاونی در استفاده 
اساس اطالعـات منـدرج در    بر: هاي جدیداز نهاده

) دربــاره گــرایش بــه نــوآوري جمعــی در 3جــدول (
 346هـاي جدیـد، از   تعاونی در زمینه استفاده از نهاده
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بــذرهاي درصــد) بــه اســتفاده از  8/20نفــر( 72نفــر، 
ــده،   ــالح ش ــر ( 60اص ــتفاده از   3/17نف ــد) اس درص

درصد) استفاده از کودکامل 7/14کودهاي ارگانیک و (
هـاي جدیـدي کـه بیشـتر از سـوي      را به عنوان نهـاده 

 13شـوند و همچنـین   ها و اعضاء استفاده مـی تعاونی

ــه اســتفاده از کــارت زرد جــذب  8/3نفــر( درصــد) ب
ا) را بـه عنـوان   حشرات (مکمل با زنبـور تریکوگرامـ  

شـود؛ اشـاره   اي جدیـد کـه کمتـر اسـتفاده مـی     نهـاده 
  اند.داشته

  نوآوري جمعی در تعاونی در زمینه کشت محصول جدید -2جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  کشت و پرورش محصوالت جدید

 3/0 3/0 1  محصولعدم کشت و پرورش 

 6/2 3/2 8  کشت چغندرقند

 1/17 5/14 50  کشت کلزا

 2/20 2/3 11  ايکشت ذرت علوفه
 8/20 6/0  2  ايکشت ذرت دانه

 5/35 7/14 51  کشت سیب زمینی

  2/44  7/8  30  کشت کدوطبی
  1/45  9/0  3  کشت هندوانه

  4/47  3/2  8  کشت سیر
  54  6/6  23  کشت خیار

  5/57  5/3  12  کشت گوجه فرنگی
  63  5/5  19  انواع سبریجات

  2/64  2/1  4  حبوبات
  1/67  9/2  10  سیب پاکوتاه

  3/74  2/7  25  پرورش ماهی قزل آالي سالمون
  3/76  2  7  کشت گندم (رقم پیشگام)

  5/77  2/1  4  )2کشت گندم (رقم آذر 
  9/78  4/1  5  کشت یونجه (رقم همدانی)

  1/82  2/3  11  کشت انگور(انگورسیاه،)
  4/82  3/0  1  کشت رقم جدید جو

  8/85  5/3  12  کشت زعفران
  9/91  1/6  21  کشت توت فرنگی 

  1/95  2/3  11  گردو خارجی (رقم اسرائیلی)
  1/97  2  7  گیالس پاکوتاه

  7/97  6/0  2  انار
  3/981  6/0  2  زردآلو (رقم کشاورزي)

  6/98  3/0  1  توت (شاه توت)
  100  4/1  5  پیاز
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  هاي جدیدنوآوري جمعی در تعاونی در استفاده از نهاده -3 جدول
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  هاي جدیدنهاده

 1/17 1/17 59  کودهاي شیمیایی نوین

 4/34 3/17 60  کود ارگانیک

 N-P-K(  51 7/14 1/49کود کامل (

 9/52 8/3 13  تریکوگراما) زنبورکارت زرد جذب حشرات(مکمل با 

 5/57 6/4  16  کودهاي ریز مغذي
 3/78 8/20 72  بذرهاي اصالح شده

  87  7/8  30  کودهاي ورمی کمپوست
  100  13  45  کودمرغی

  
گرایش به نوآوري جمعی در تعاونی در اسـتفاده از  

براسـاس   ها و فنون جدیـد کاشـت و داشـت:   شیوه
بیشتر پاسخگویان، بـه  )، 4(اطالعات مندرج در جدول 

اي درصد) استفاده از آبیاري قطره 9/28نفر (100تعداد 
درصد) استفاده از آبیاري بـارانی  8/22نفر ( 79(تیپ)، 

اسـتفاده از خـاکورزي بـراي    درصـد)   7/19نفر (68و 
ها و فنـون جدیـد   اراضی کشاورزي را به عنوان شیوه

اند کـه بیشـتر از سـوي    کاشت و داشت معرفی نموده
 ها پیاده شده است. همچنین کمترین استفاده ازتعاونی

ها و فنـون جدیـد کاشـت و داشـت مربـوط بـه       شیوه
  درصد) است. 3/2نفر ( 8کشت تلفیقی استفاده از 

گرایش به نوآوري جمعی در تعاونی در اسـتفاده از  
براساس اطالعات منـدرج در جـدول   : منابع و دارایی

)، در ارتباط با گرایش به نوآوري جمعی در تعاونی 5(
نفـــر  294، منــابع و دارایـــی در زمینــه اســـتفاده از  

اي اجـاره درصد) اشاره داشتند که تعاونی از زمین 85(
درصـد) بـه    15نفـر(  52کند در حالی که استفاده نمی

اي اشــاره داشــتند.اســتفاده تعــاونی از اراضــی اجــاره
  

  ها و فنون جدید کاشت و داشتشیوهنوآوري جمعی در تعاونی در استفاده از  -4جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  ها و فنون جدید کاشت و داشتشیوه

 7/19 7/19 68  خاکورزي

 22 3/2 8  کشت تلفیقی

 3/30 4/8 29  کشت مخلوط
 39 7/8 30  ايکشت جوي و پشته

 9/67 9/28  100  اي (تپ)آبیاري قطره

 8/90 8/22 79  آبیاري بارانی

  100  2/9  32  جاتکشت همراه با پالستیک براي جالیز و سیفی
  100 346  کل

  منابع و دارایی (اجاره زمین)نوآوري جمعی در تعاونی در استفاده از  -5جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  اجاره زمین

 85 85 294  عدم اجاره زمین 

 100 15 52  اجاره زمین
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زمینـه  گرایش به نـوآوري جمعـی در تعـاونی در     
براساس اطالعـات منـدرج در    :توسعه نیروي انسانی

درصد) اشاره داشتند کـه   1/58نفر ( 201)، 6جدول (
در تعاونی مورد نظر از شـیوه آمـوزش بـراي توسـعه     

درصـد) بـه   3/28نفـر(  98نیروي انسانی استفاده شده، 

درصد) بـه شـیوه پـاداش     9/6نفر( 24شیوه مشاوره و 
درصد) نیز اشـاره داشـتند    6/6نفر ( 23اشاره نمودند. 

هـا  هاي توسعه نیـروي انسـانی در تعـاونی   که از شیوه
 استفاده نشده است.

  

  نوآوري جمعی در تعاونی در توسعه نیروي انسانی -6جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  هاي توسعه نیروي انسانیشیوه

 6/6 6/6 23  نیروي انسانی هاي توسعهعدم استفاده از شیوه
 7/64 1/58 201  آموزش

 1/93 3/28 98  مشاوره

 100 9/6 24  پاداش
 

زمینـه  گرایش بـه نـوآوري جمعـی در تعـاونی در     
بر اساس اطالعات منـدرج در  : بندي محصوالتبسته

درصـد)   3/24( نفر 84)، بیشتر پاسخگویان 7جدول (
نفـر   81کـاه و کلـش،   محصـول فرعـی   بندي به بسته

 نفـر  41زمینـی،  بنـدي سـیب  درصد) بـه بسـته   4/23(
بندي توت فرنگی اشاره داشتند. درصد) به بسته8/11(

همچنین کمترین فراوانـی در بـین محصـوالت مـورد     
درصـد)   3/4نفـر (  15بندي به محصوالت بـاغی  بسته

  شود.مربوط می

زمینـه  در  گرایش بـه نـوآوري جمعـی در تعـاونی    
براسـاس اطالعـات منـدرج در    : فرآوري محصوالت

 7/34نفـر (  120 نفر پاسخگویان؛ 346از )، 8جدول (
درصد) به عدم فرآوري محصوالت در تعـاونی اشـاره   
داشتند. همچنین بیشترین زمینه فـرآوري محصـوالت   

درصد) در ارتباط با بوجـاري گنـدم و    6/17نفر ( 61
درصد) در ارتبـاط بـا تهیـه خیارشـور      7/14نفر ( 51

 باشد.(خیارشورگیري) می
  

  
  بندي محصوالتزمینه بستهجمعی در تعاونی در نوآوري -7جدول 

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  بندي محصوالتبسته
 2/5 2/5 18  بندي محصوالتعدم بسته

 5/29 3/24 84  بندي کاه و کلشبسته

 4/60 9/6 24  بندي گندمبسته

 8/83 4/23 81  زمینی در تورهاي مخصوصبندي سیببسته

 7/95 8/11  41  فرنگیبندي توتبسته

 100 3/4 15  بندي محصوالت باغیبسته

  100 346  کل
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  زمینه فرآوري محصوالتنوآوري جمعی در تعاونی در  -8جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  فرآوري محصوالت

 7/34 7/34 120  عدم فرآوري محصوالت 

 3/52 6/17 61  بذر)(به عنوانبوجاري گندم

 8/61 5/9 33  بذر)(به عنوانبوجاري جو

 6/76 7/14 51  خیارشورگیري

 7/86 1/10  35  آجیل(تخم کدوم طبی)
 9/87 2/1 4  مرباي کدو

  9/89  2  7  ترشی سیر
  6/93  8/3  13  ترشیجات

  100  4/6  22  ها)(باهمکاري کارگاها و کارخانه فرنگیتوتمرباي
  

گرایش بـه نـوآوري جمعـی در تعـاونی در زمینـه      
بر اساس اطالعات مندرج در : بندي محصوالتدرجه

)، در ارتباط با گرایش به نوآوري جمعی در 9جدول (
نفـر   346بندي محصـوالت؛ از  تعاونی در زمینه درجه

ــر (147پاســخگو،  ــه درجــه 5/42نف ــديدرصــد) ب  بن
بنـدي  درصـد) بـه درجـه   5/29نفر ( 102زمینی؛ سیب

بنـدي تـوت   درصـد) بـه درجـه   5/14نفر ( 50خیار و 
درصـد) بـه    6/13نفر ( 47فرنگی اشاره داشتند. البته؛ 

بندي محصـوالت از سـوي تعـاونی اشـاره     عدم درجه
  داشتند.

زمینـه  گرایش بـه نـوآوري جمعـی در تعـاونی در     
بـر اسـاس    :برندگذاري در قالب یـک برنـد معـین   

نفـر   346)، از بـین  10اطالعات منـدرج در جـدول (  
ــه  2/88نفــر( 305پاســخگو؛  ــد ک ــان کردن درصــد) بی

هاي تعاونی از برند و سهامداران و کشاورزان و شرکت
کنند. برند معین بر روي تولیدات کشاورزي استفاده نمی
هاي این موضع بیانگر عدم برندگرایی از سوي تعاونی

شـده  باشد. در بـین محصـوالت عرضـه   کشاورزي می
ها، فقط جو (تعاونی چهاردولی قروه) در توسط تعاونی

بورس کاال و محصوالت کشاورزي با نماد و لوگـوي  
  شود.تعریف شده عرضه می

  
  بندي محصوالتنوآوري جمعی در تعاونی در زمینه درجه -9جدول 

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  محصوالت(سورتینگ)بندي درجه
 6/13 6/13 47  بندي و سورتینگ عدم درجه

 1/56 5/42 147  سورتینگ سیب زمینی

 5/70 5/14 50  فرنگیسورتیگ توت
 100 5/29 102  سورتینگ خیار

 
  درقالب یک برند معینگذاري زمینه برندنوآوري جمعی در تعاونی در  - 10 جدول

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  برچسب در قالب برند معین 
 2/88 2/88 305  عدم برند و برچسب معین 

 100 8/11 41  نماد و لوگوي جو چهاردولی در بورس کاال
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توسعه جمعی در تعاونی در زمینه گرایش به نوآوري
: عرضه محصول بـه بـازار   شبکه توزیع مطمئن براي

ــدول (  ــدرج در ج ــات من ــق اطالع ــر 147)، 11طب نف
درصد) به عدم استفاده از شبکه توزیع و عرضه 5/42(

درصـد)  5/27( نفر95محصول به بازار اشاره داشتند و 
از وجود شبکه عرضه و توریع براي (گندم، جو، کلزا) 

 7/12نفـر (  44هاي همجـوار؛  به داخل استان و استان
به وجود شبکه عرضه و توزیع خیار (به داخل درصد) 

نفــر  32هــاي همجــوار) و همچنــین اســتان و اســتان
درصد) از وجـود شـبکه عرضـه و توزیـع تـوت      2/9(

فرنگی به (داخل استان، تهران و اقلیم کردستان عراق) 
  اشاره داشتند.

  
  توسعه شبکه توزیع مطمئن براي عرضه محصول به بازارنوآوري جمعی در تعاونی در زمینه  - 11جدول 

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  شبکه توزیع مطمئن براي عرضه محصول به بازار
 5/42 5/42 147  عدم وجود شبکه توزیع و عرصه به بازار 

 9/69 5/27 95  هاي همجواراستانشبکه عرضه و توریع براي (گندم، جو، کلزا) به داخل استان و 
 78 1/8 28  شبکه عرضه و توزیع ماهی (به داخل استان)

 8/90 7/12 44  هاي همجوار)استان و استانشبکه عرضه و توزیع خیار (به داخل

  100  2/9  32  شبکه عرضه و توزیع توت فرنگی به (داخل استان و تهران و اقلیم کردستان عراق)
  

زمینـه  هـا در  گرایش به نوآوري جمعی در تعـاونی 
بـر اسـاس اطالعـات    : تشکیل سرمایه و تامین مـالی 

نفـر پاسـخگو؛    346)، از بـین  12مندرج در جـدول ( 
انداز درصد) به تامین مالی از محل پس 8/35نفر (124

نفر  56درصد) به اعتبارات بانکی،  28نفر (97اعضاء؛ 
 6درصد) به صندوق توسعه بخش کشاورزي و 2/16(

نفر به تامین مالی از طریق صـندوق کـارآفرینی امیـد    
  براي تعاونی اشاره داشتند.

  

توسـعه  جمعـی در تعـاونی در    گرایش به نـوآوري 
 هاي جدید براي تولید و عرضه محصول:زیرساخت

نفر از 143)، 13بر اساس اطالعات مندرج در جدول (
درصد) بـه سیسـتم آبیـاري بـارانی     3/41پاسخگویان (

درصـد) بـه   6/17نفـر ( 61اراضی به شکل یکپارچـه؛  
درصد) به ساخت و  1/9نفر ( 3تجهیز تعاونی به انبار، 

ها تهیه حوضچه توزیع آب در پایاب سدها و رودخانه
  اشاره داشتند.

  زمینه نحوه تشکیل سرمایه و تامین مالینوآوري جمعی در تعاونی در  - 12جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  تشکیل سرمایه و تامین مالی

 9/4 9/4 17  عدم تشکیل سرمایه و تامین مالی 

 9/32 28 97  اعتبارات بانکی

 8/68 8/35 124  انداز اعضاءپس
 6/76 8/7 27  هاي دیگرگذاري مشترك با شرکتسرمایه

 1/82 5/5  19  صندوق مهر امام رضا

 8/83 7/1 6  صندوق کارآفرینی امید

  100  2/16  56  صندوق توسعه بخش کشاورزي
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  زمینه توسعه زیرساخت جدید براي تولید و عرضه محصولنوآوري جمعی در تعاونی در  - 13جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  هاي جدید براي تولید و عرضه محصولتوسعه زیرساخت

 9/2 9/2 10  ها عدم توسعه زیرساخت
 2/44 3/41 143  سیستم آبیاري بارانی اراضی به شکل یکپارچه

 1/60 9/15 55  تجهیز تعاونی به باسکول
 7/77 6/17 61  تجهیز تعاونی به انبار

 8/79 2 7  سورتینگ تجهیز تعاونی به دستگاه
 9/80 2/1 4  تجهیز اراضی بوسیله کانال آب رسانی

 8/81 1/9 3  ها تهیه حوضچه توزیع آب در پایاب سدها و رودخانه
 96 2/14 49  ها و انبارآسفالت محوطه تعاونی و نوسازي ساختمان

 100 4 14  تجهیز تعاونی به سردخانه

  
زمینه خرید گرایش به نوآوري جمعی در تعاونی در 

بر اسـاس اطالعـات   : آالت جدیدتجهیزات و ماشین
ــدول ( ــدرج در ج ــر (66)، 14من ــد) از  1/19نف درص

آالت قـدیمی  اظهار داشتند کـه از ماشـین  پاسخگویان 
درصد) بـه اسـتفاده از    3/13نفر ( 46کنند، استفاده می

درصد) به خرید  7/12نفر (44دستگاه جدید بذرپاش؛
ــتند. ســایر ادوات و      ــاکورز اشــاره داش ــتگاه خ دس

ها خریداري آالت کشاورزي که از سوي تعاونیماشین

  شده است، در جدول زیر آورده شده است.
جمعـی در تعـاونی در زمینـه    گرایش بـه نـوآوري   

بـر اسـاس    هـا: شناسایی و مدیریت ریسک فعالیـت 
نفـر از   346)، از بـین  15اطالعات مندرج در جدول (

درصـد) از خـدمات بیمـه     50( نفر 173پاسخگویان، 
درصـد) از   3/37نفـر (  129محصوالت کشـاورزي و  

حمایت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان 
  کنند.ها استفاده میبراي مدیریت ریسک فعالیت

  
  آالت جدیدزمینه خرید تجهیزات و ماشینوآوري جمعی در تعاونی در ن - 14جدول 

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  تجهیزات و ماشین آالت جدید
 1/19 1/19 66  عدم خرید تجهیزات و ماشین آالت 

 8/29 7/10 37  دستگاه کودپاش
 1/43 3/13 46  دستگاه بذرپاش
 8/46 8/3 13  دستگاه کمباین

 8/48 2  7  دستگاه دروگر براي اراضی شیبدار
 5/57 7/8 30  تراکتور مسی فرگوسن

  1/67  5/9  33  دستگاه کمبینات
  9/67  9/0  3  دستگاه سنگ جمع کن

  2/68  3/0  1  دستگاه زیرشکن
  5/68  3/0  1  دستگاه گاوآهن دوربرگردان
  9/76  4/8  29  بیل مکانیکی نوع تراکتوري

  6/80  8/3  13  دستگاه بوجاري
  4/93  7/12  44  دستگاه خاکورز

  4/97  4  14  سردخانهوسایل 
  100  6/2  9  نقاله براي بارگیري و جابجایی محصوالت زراعی(گندم)تسمه
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  هانوآوري جمعی در تعاونی در زمینه شناسایی و مدیریت ریسک فعالیت - 15جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  هامدیریت ریسک فعالیت
 7/12 7/12 44  قبال ریسک (عدم بیمه)عدم اتخاذ فعالیت در 

 7/62 50 173  بیمه محصوالت کشاورزي

  100  3/37  129  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان
  

    

زمینـه  گرایش بـه نـوآوري جمعـی در تعـاونی در     
بـر اسـاس   : تعامالت منسجم با شـرکاء و همکـاران  

نفـــر  346)، از 16جـــدول (اطالعـــات منـــدرج در 
ــخگو ــل بــا     7/23نفــر (82، پاس ــد) بــه تعام درص

درصد) به تعامل 1/17نفر ( 59ها، کنندگان نهادهعرضه
درصد) به تعامل بـا  6/15نفر ( 54ها و با سایر تعاونی

  اند.هاي تعاونی اشاره کردهاتحادیه
  

زمینه تبلیغات جمعی در تعاونی در گرایش به نوآوري
طبـق  هـاي تعـاونی:   محصوالت و ظرفیتدر مورد 

درصد) بیان 8/85نفر از پاسخگویان ( 297)، 17جدول (
کند. در نمودند که تعاونی آنها از تبلیغات استفاده نمی

ــا   ــین، تنه ــن ب ــر ( 43ای ــگاه  4/12نف ــد) نمایش درص
محصوالت کشاورزي را بـه عنـوان مجـراي تبلیغـاتی     

  محصوالت تعاونی و کشاورزان برشمردند.

  زمینه تعامالت منسجم با شرکاء و همکاراننوآوري جمعی در تعاونی در  - 16جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  برقراي تعامالت منسجم با شرکاء و همکاران

 1/6 1/6 21  عدم وجود تعامالت منسجم با شرکاء و همکاران

 2/18 1/12 42  خریداران

 9/41 7/23 82  کنندگان نهادهعرضه 
 8/55 9/13 48  بازاریابان

 8/72 1/17  59  هاسایرتعاونی

 4/88 6/15 54  هااتحادیه

  100  6/11  40  نهادهاي دولتی / شبکه سازي
  

زمینه شیوه گرایش به نوآوري جمعی در تعاونی در 
نفـر   346)، از بین 18طبق جدول (: ارتباط با مشتري

به تماس تلفنـی بـا   درصد)  5/42نفر ( 147پاسخگو؛ 
ــر ( 85مشــتریان و  ــه  6/24نف ــف ب ــه تخفی درصــد) ب

مشتریان وفادار در تعاونی به عنوان سازوکار مـدیریت  
ــه،    ــتند. البت ــاره داش ــتري اش ــا مش ــاط ب ــر  73ارتب نف

وه آنهـا از شـی   درصد) بیان داشتند که در تعاونی1/21(
  کنند.خاصی در ارتباط با مشتریان استفاده نمی

  
  هاي تعاونیزمینه تبلیغات در مورد محصوالت و ظرفیتنوآوري جمعی در تعاونی در  - 17جدول 

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  وضعیت تبلیغات 
 8/85 8/85 297  عدم وجود تبلیغات 

 3/98 4/12 43  نمایشگاه محصوالت کشاورزي

  100  7/1  6  نمایشگاه ادوات کشاورزي
  

  
  



و همکاران عباسی لقمان   

63 

  زمینه مدیریت ارتباط با مشترينوآوري جمعی در تعاونی در  - 18جدول 
  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  شیوه ارتباط با مشتري

 1/21 1/21 73  عدم ارتباط با مشتري 

 7/45 6/24 85  تخفیف به مشتریان

 1/56 4/10 36  حمل و نقل رایگان

 6/98 5/42 147  تماس تلفنی گرفتن

 100 4/1  5  پیام تلفنی فرستادن

  
  هاي جدید ارتباطی و اینترنتیزمینه استفاده از فناورينوآوري جمعی در تعاونی در  - 19جدول 

  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  هاي ارتباطی و اینترنتیفناوري
 1/25 1/25 87  ها عدم استفاده از فناوري

 87 8/61 214  هاي اجتماعی (تلگرام)استفاده از شبکه

 100 13 45  استفاده از اینترنت

  
زمینـه  گرایش بـه نـوآوري جمعـی در تعـاونی در     

بـر  : هاي جدید ارتباطی و اینترنتیاستفاده از فناوري
ــدول (  ــدرج در ج ــات من ــاس اطالع ــین 19اس )، از ب

درصــد) بـه اســتفاده از  8/61نفـر (  214پاسـخگویان،  
 13نفـر (  45هاي اجتمـاعی همچـون تلگـرام و    شبکه

هـا اشـاره   درصد) بـه اسـتفاده از اینترنـت در تعـاونی    
داشتند. الزم بـه ذکـر اسـت در زمـان انجـام تحقیـق،       
استفاده از شبکه اجتماعی تلگـرام در کشـور رایـج و    

  محدودیت قانونی نداشته است.
  

  گیرينتیجه
در این مقاله، پس از تبیین مفهومی زنجیره ارزش، 

عنصر مرتبط با ایـن   18، بر اساس یک مطالعه موردي
طبـق   هاي مورد مطالعه توصیف شد.زنجیره در تعاونی

زمینی، کشت سیبدرصد پاسخگویان به  3/63ها یافته
فرنگی، کشت کدوطبی، کشت کشت کلزا، کشت توت

آال بـه عنـوان   خیار و سبزیجات و پرورش ماهی قـزل 
ها در زمینه کشـت و  گرایش نوآورانه و جمعی تعاونی

در زمینـه  پرورش محصوالت جدیـد اشـاره داشـتند.    
درصد پاسـخگویان   8/20هاي جدید، استفاده از نهاده

درصـد بـه    3/17ي اصـالح شـده،   به استفاده از بذرها

درصد به استفاده  7/14استفاده از کودهاي ارگانیک و 
-در زمینه استفاده از شیوه اند.از کود کامل اشاره داشته

ــد کشــت و داشــت،   ــون جدی درصــد  9/28هــا و فن
 8/22اي (تیپ)، پاسخگویان به استفاده از آبیاري قطره
درصـد بـه    7/19درصد به استفاده از آبیاري بـارانی و  

اســتفاده از خــاکورزي در اراضــی کشــاورزي اشــاره  
در زمینه تامین منابع و دارایی به شیوه گرایش  داشتند.

درصـد بـه اجـاره    15هـا،  جمعی و نوآورانه در تعاونی
اشـاره داشـتند.    براي توسعه کشت محصوالت اراضی

در ارتباط با توسعه نیروي انسانی بـه عنـوان گـرایش    
درصــد  1/58هــا، ر تعــاونینوآورانــه و جمعــی د 

درصد پاسخگویان بـه   2/35آموزش و  به پاسخگویان
زمینـه اسـتفاده از   در  مشاوره و پاداش اشـاره داشـتند.  

درصد پاسـخگویان   3/24؛ بندي براي محصوالتبسته
درصـد پاسـخگویان    4/46بندي کاه و کلش و به بسته

زمینـی، تـوت فرنگـی، گنـدم و     بنـدي سـیب  به بسـته 
زمینـه فـرآوري   انـد. در  باغی اشاره داشـته محصوالت 

بـه شـکل جمعـی و     براي انواع محصـوالت تولیـدي  
درصد  7/14درصد به فرآوري گندم و  6/17، نوآورانه

به فرآوري خیار براي تولید خیارشور اشاره داشتند. در 
ــه درصـــد  5/42بنـــدي (ســـورتینگ)، زمینـــه درجـ



 1397  زمستان) 4( شماره ،)5( کشاورزي در کارآفرینی نشریه

64 

ـ  5/29زمینی؛ پاسخگویان به سورتینگ سیب ه درصد ب
درصـــد بـــه ســـورتینگ  5/14ســـورتینگ خیـــار و 

گـذاري و  زمینه برچسبدر  فرنگی اشاره داشتند.توت
 2/88به شکل جمعی بـراي محصـوالت،    برندگذاري

درصد به عدم برچسپ و برند معین بر روي تولیدات 
کشاورزي اشاره داشتند و در این در حالی بود که فقط 

ورس کـاال  محصول جو (تعاونی چهاردولی قروه) در ب
و محصوالت کشاورزي داراي نماد و لوگوي تعریـف  

زمینه توسعه شبکه توزیع مطمئن بـراي  در  شده است.
درصد پاسـخگویان بـه    5/42عرضه محصول به بازار؛ 

عدم استفاده از شبکه توزیع و عرضه محصول به بازار 
درصد به استفاده از شبکه عرضه  5/27اشاره داشتند و 

، جـو و کلـزا بـه داخـل اسـتان و      و توریع براي گندم
درصد به اسـتفاده از شـبکه    7/12هاي همجوار؛ استان

هـاي  عرضه و توزیع خیار (به داخـل اسـتان و اسـتان   
درصد بـه اسـتفاده از شـبکه عرضـه و      2/9همجوار)؛ 

توزیع توت فرنگی به (داخل استان و تهـران و اقلـیم   
مایه زمینه تشکیل سردر  کردستان عراق) اشاره داشتند.

و تامین مالی براي تعاونی به شکل نوآورانه و جمعی، 
 28درصد پاسـخگویان بـه پـس انـداز اعضـاء؛       8/35

درصد به تأمین مالی  2/16درصد به اعتبارات بانکی و 
از طریق صندوق توسعه بخش کشاورزي براي تعاونی 

هـاي جدیـد   زمینه توسعه زیرساختدر  اشاره داشتند.
ي جمعـی و  محصـول بـه شـیوه   براي تولید و عرضه 

درصد به سیستم آبیاري بارانی اراضـی   3/41نوآورانه، 
درصد به تجهیـز تعـاونی بـه     6/17به شکل یکپارچه، 

درصد به ساخت و تهیه حوضـچه توزیـع    1/9انبار و 
در  هـا اشـاره داشـتند.   آب در پایاب سدها و رودخانه

زمینـه خریـد   ارتباط با گرایش به نوآوري جمعـی در  
درصد به خریـد   3/13آالت جدید؛ یزات و ماشینتجه

درصــد بــه خریــد  7/12دســتگاه جدیــد بــذرپاش و 
در زمینـه شناسـایی و    دستگاه خاکورز اشاره داشـتند. 

ــت ــدیریت ریســک فعالی ــه  50هــا، م ــه بیم درصــد ب

درصد به صـندوق بیمـه    3/37محصوالت کشاورزي، 
هـاي  اجتماعی کشاورزان و روستاییان به عنوان شـیوه 

زمینه ها اشاره داشتند. در معی و نوآورانه در تعاونیج
درصـد   7/23تعامالت منسجم با شرکاء و همکـاران،  

 7/58هـا،  کنندگان نهادهپاسخگویان به تعامل با عرضه
ها، بازاریابان ها، اتحادیهدرصد به تعامل با سایر تعاونی

زمینه تبلیغـات در مـورد   در  و خریداران اشاره داشتند.
درصد به اسـتفاده از تبلیغـات    4/12ت، فقط محصوال

در  در نمایشگاه محصوالت کشاورزي اشـاره داشـتند.  
 5/42هـاي ارتبـاط بـا مشـتري،     زمینه استفاده از شیوه

از شیوه تماس تلفنـی بـا مشـتریان؛    درصد به استفاده 
درصد  4/10از شیوه تخفیف،  به استفادهدرصد  6/24

 ایگان اشاره داشـتند. حمل و نقل ربه استفاده از شیوه 
هـاي جدیـد ارتبـاطی و    زمینه اسـتفاده از فنـاوري  در 

هاي اجتماعی درصد به استفاده از شبکه 8/61اینترنتی؛ 
درصد به استفاده از اینترنـت در   13همچون تلگرام و 

هـاي توصـیف   عالوه بر یافتـه  ها اشاره داشتند.تعاونی
، شده در طی پژوهش، در جریان مصاحبه تیم تحقیـق 

بنــدي هــا در ارتبــاط بــا بســتهمــدیران عامــل تعــاونی
محصوالت اظهار داشتند کـه بـراي همـه محصـوالت     

بندي ندارنـد امـا   تولیدي و تحث پوشش تعاونی بسته
ها در ارتباط با محصـوالت تولیـدي داراي   اکثر تعاونی

مزیت نسبی نسبت بـه دیگـر محصـوالت، کـه جـزو      
ــاخص  ــاص و ش ــول خ ــد و در محص ــانی ان بازاررس

بندي مد نظر است. براي مثال در حساس هستند، بسته
هاي توري با هوادهی باال بـراي  ها از کیسهکل تعاونی

مریوان  1زمینی و یا در تعاونی زریبار بندي سیببسته
بندي ویژه و طبقاتی استفاده براي توت فرنگی از بسته

هـاي صـاحب و کاکـه    کنند. همچنـین در تعـاونی  می
بنـدي و حمـل چغندرقنـد از    سقز بـراي بسـته  سیاب 

شـود. در  هاي چوبی با هوادهی باال اسـتفاده مـی  جعبه
هاي مربوطـه بـراي محصـوالت تولیـدي     تمام تعاونی

همچــون (یونچــه، ذرت، گنــدم، جــو، حبوبــات،     
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هـاي  بنـدي محصوالت جانبی و فرآوري شده) از بسته
خاص مربوط به هـر محصـول کـه در سـطح اسـتان      

کنند. در ارتباط با برندسازي ارد، استفاده میعمومیت د
ــه   ــوط ب ــایی مرب محصــوالت و ایجــاد نشــان جغرافی

ها به محصول به یک منطقه خاص هیچ یک از تعاونی
توسعه برند محصوالت داراي مزیت نسبی و با ارزش 

اند. البته مدیر عامـل تعـاونی   اقتصادي باال اقدام نکرده
اردولی داراي نمـا  چهار دولی اظهار داشت که جو چه

و لوگوي مخصوص بـه خـود در بـازار بـورس کـاال      
باشد و تعاونی سد گلبالغ از آرم و لوگوي مربـوط  می

آالي سالمون تا سـال  به تعاونی براي عرضه ماهی قزل
استفاده کرده است. در کل، برندسازي چـه بـه    1393

صورت شکل، حروف، نماد خاص محلـی و جمعـی   
ها صورت نگرفتـه اسـت.   یبراي محصوالت در تعاون

بر اساس توافق بین مدیرعامل و هیئت مدیره تعـاونی  
با اعضاء، برخی محصوالت خاص بـه شـکل جمعـی    

انـد. بـراي مثـال در تعـاونی وحـدت      بازاررسانی شده
دهگالن در زمان برداشت خیار از مـزارع؛ کشـاورزان   

نفـره اقـدام بـه     20نفـره الـی    10هـاي  به شکل گروه
صول خیار برداشـت شـده بـه یـک     فروش جمعی مح

خریدار یـا یـک کارگـاه فـرآوري خیـار (خیارشـور)       
کننـد. در تعـاونی سـد گلـبالغ نیـز کشـاورزان در       می

فروش محصوالت کلزا و جو به شکل جمعـی اقـدام   
آالي کنند و در گذشته نیـز در فـروش مـاهی قـزل    می

بردنـد. در تعـاونی   سالمون از فروش جمعی بهره مـی 
سیاب فروش جمعی بـراي محصـول   صاحب و کاکه 

هاي دیگر نیز چغندرقند و گندم رایج است. در تعاونی
فروش جمعی محصـوالت متناسـب بـا سـال کشـت      

مریوان  1محصول روج دارد. براي مثال تعاونی زریبار 
در فروش محصـول گـردو و تـوت فرنگـی از شـیوه      

  برد. جمعی بهره می
ها بایـد  کند تعاونیمنطق نوآوري جمعی حکم می

مرتباً در حال نوآوري محصوالت خود باشند. این کار 

ــرد: مــی ــدامات زیــر صــورت بگی ــد از طریــق اق   توان
ــه بــراي طــرح  -1 طراحــی وب ســایت ایــده پردازان

  هاي خـارج از تعـاونی و پشـتیبانی از رویـدادها.    ایده
نوآوري جمعی در محصوالت از طریق افزایش یا  -2

بنـدي  وري و بسـته هاي مربوط بـه فـرآ  کاهش ویژگی
ایجـاد   -3بنـدي).  محصوالت (تغییر در ظروف بسـته 

هاي جدید کاشت، داشـت  هاي مبتنی بر روشنوآوري
هــاي نــوین آبیــاري، و برداشــت (اســتفاده از سیســتم

هـاي جدیـد و   بذرهاي سـالم و اصـالح شـده، نهـاده    
ارگانیــک کــه کمتــرین آســیب را بــه محــیط زیســت 

سـتاي توسـعه زنجیـره    برسانند). ایـن اقـدامات در را  
ارزش محصوالت و خدمات تعاونی قرار دارنـد. ایـن   
مهم نیازمند نگاه متعـادل و یکپارچـه بـه تمـام ابعـاد      
برندسازي، شامل نگرش اعضاء نسبت به برند، رفتـار  
برندگرا، تعامل درونی و بیرونـی، همنـوایی و قابلیـت    

 پذیري است.برند توام با نوآوري، پیشتازي و ریسک

کلی با در نظر گـرفتن چـارچوب مفهـومی،    رطوبه
هاي حاصـل از مصـاحبه بـا    نتایج پیمایش و نیز یافته

هـاي زیـر بـراي تسـهیل     مدیران عامل تعاونی، سـنجه 
هـا پیشـنهاد   نوآوري جمعی  در زنجیره ارزش تعاونی

بندي کردن محصـوالت  شود: کنترل کیفیت و بستهمی
رسـانی و  تعاونی براي عرضه؛ طراحی سازوکار بـازار  

بازاریابی محصوالت تعاونی؛ تعیین شیوه عمده عرضه 
گـذاري  یمتقمحصوالت تعاونی در بازار؛ تعیین شیوه 

ي بلندمدت براي ابرنامهمحصوالت در تعاونی؛ تدوین 
رشد و توسعه تعاونی؛ اقدام جهت اخذ اسـتاندارد یـا   

بندي گواهی معتبر براي عرضه محصول تعاونی؛ بخش
ار (محلی و فرامحلـی و صـادرات) ؛   بندي بازو سطح

تعیین اسم شرکت یا تعاونی به عنـوان الگـوي مرجـع    
) benchmarkبراي پیشرفت تعاونی (داشتن محک یـا  

و عرضه محصوالت تعاونی با برچسـب نـام و نشـان    
گیري از مشاور (فنی یا حقوقی) خاصی در بازار؛ بهره

ار و و حسابدار در تعاونی؛ توسعه ساختمان اداري، انب
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سردخانه، امکانات سورتینگ و توزین براي تعـاونی و  
هـاي  تعامل منسجم و قابل اعتماد با مراکز یـا شـرکت  

  طرف معامله با دادوستد تعاونی.
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Abstract 
Since the nature of cooperatives is based on collective action, the way we look for and manage 
innovations to enhance these entities should also be collective. Collective Innovation is a 
suitable approach to deal with current problems of the value chain in the Agricultural 
Production Cooperatives. This applied research was carried out using a survey research method. 
The statistical population of this research consisted of all members (shareholders) of the 13 
agricultural production cooperatives in the Kurdistan province (N=3500), of which 346 were 
selected using a cluster sampling technique. A researcher-made questionnaire was used to 
collect data. The validity of the questionnaire was determined based on expert's view and 
reliability was confirmed based on Cronbach's alpha coefficient for different scales (from 0.853 
to 0.932). According to research findings, main collective innovations in the several 
components of value chain was described, including (1) New crop cultivation,(2) The use of 
new inputs, (3) The use of new planting techniques and techniques, (4) Use of resources and 
assets, (5) Human resource development,(6) Packing products, (7) Product processing, (8) 
Grading products, (9) Labeling in the form of a specific brand, (10) Development of a reliable 
distribution network for the supply of the product to the market, (11) Formation of capital and 
financing, (12) Development of new infrastructure for the production and supply of the product, 
(13) Purchase of new machinery and equipment, (14) Risk management, (15) Coherent 
interactions with partners, (16) Advertising on products and capacities of the cooperative, (17) 
Customer Relationship, (18) the use of new communication and Internet technologies. 
 
Keywords: Collective innovation, Social capital, Agricultural Production Cooperatives. 
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