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مديريت شركت از باال به تاثير خط مشي كارآفرينان و تضاد فراگير در شكل گيري ساختار يا تمهيدات مديريت 
  شركت –

در اين تحقيق به بررسي اقدامات اجرا شده در تدوين تمهيدات مديريت شركت بويژه در منطقه صيد : چكيده 
؛ كامالً مشخص است كه ويژگي هاي مي پردازيمالبستر در مين و Chesapeakeخرچنگ آبي خليج فارس 

گروههاي مصرف كننده و منابع همانند حمايت دولت ، مولفه اي حائز اهميت در توسعه بيشتر مديريت شركت 
اين مطالعه، بر اهميت فرآيند مديريت شركت در سازمان هاي رو به  است اما اين مولفه به تنهايي چاره ساز نيست

. در اين ميان نبايد نيازها و تقاضا هاي متغير مصرفكنندگان را ناديده گرفت . داردتوسعه و زمان بر بودن آن تكيه 
ماهيت تعارض يا تضاد فراگير و انگيزه كارآفريني در حيطه خط مش گذاري ، موضوع مورد بحث اكثر 

  .كارشناسان است
  مديريت شركت ، شيالت ، خط مش كارآفرينان ، تضاد فراگير: لغات كليدي 

  مقدمه -۱
طي سالهاي اخير ، ضعف و ناكامي روش هاي باال به پايين در مديريت شيالت به نحو موشكافانه اي مورد بررسي 

  ] ۱-۳[. قرار گرفته شد ؛ مفهوم مديريت شركت ، مولفه هاي بيشماري را تحت پوشش قرار مي دهد
ه برنامه ريزي ، اجرا  تاييد كه سازمان هاي صيد ماهي به عنوان بخش فعالي در عرصدر شرايطي  -مديريت شركت

بر پايه دموكراسي هاي پيشرفته اي در حوزه -] .۳صفحه  ۱۳۸[قوانين حوزه شيالت ، به ايفاي نقش مي پردازند 
و ساير موقعيت ] ۵[آتالنتيك   surf clam،حوزه صيد ]۴[نروژ  Lofoten، شيالت ] Maine ]۱صيد الستر در 

ن مديريت شركت بحث پيرامون افزايش تعداد سهامداران را مبناي كار خود حاميا]. ۶[ها ، به مرحله اجرا درآمد
. قرار داده اند زيرا بنا به اعتقاد آنها ، حضور بيشتر سهامداران ، بستر مناسبي را براي مديريت بهتر فراهم مي سازد

ل وجود اطالعات بهتر كيفيت قوانين در اين حوزه ، به دلي. اين افراد از قابليت هاي گسترده اي برخوردارند 
ويلسون ، به بررسي دولت هايي ] ۲.۳[شفافيت بااليي برخوردارند پيامدهاي توزيعي ضوابط ، از پيرامون منابع و 

پرداخت كه به دليل نياز به گروهها در پرداختن به ابعاد مختلف مديريت شيالت ، به سمت مديريت شركت سوق 
مه ف محققان ، مديريت شركت را به عنوان يك نوشدارو در حل مسائل هبا اين ] .  p۷, ۲.۲ .  [داده مي شوند
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