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ABSTRACT 

 
Context and purpose. Entrepreneurial opportunities are situations in which technological, economic, political, social and demographic 

changes can create an opportunity to create and offer a new phenomenon. Therefore, the aim of this study was to identify the 

opportunities of agricultural production businesses in the rural cooperatives of Ilam province. 

Methodology/approach. In this study, the Delphi method was used. The target population of this study includes; employees working 

in the Agricultural Jihad Organization of Ilam province and cities, employees working in the management of rural cooperatives of the 

province and cities, CEO and board of directors of the union and rural cooperatives, board of agricultural experts and the trade union 

system of Ilam province. A total of 110 people were selected as experts using purposive sampling method. The main tools of the study 

are interviews and semi-structured and structured questionnaires that were designed in three rounds. To analyze the Delphi stages, the 

statistical indices of mean, standard deviation and coefficient of variation were used to determine the degree of consensus of the 

participants using SPSS software. 

Findings and conclusions. The results showed that cases such as; Development of mushroom production and problem solving, 

development of native poultry production, development of honey production and problem solving of honey treatment, development of 

medicinal plants, development of livestock breeding (sheep, lamb and goat) and development of city gardens such as grapes and 

pomegranates and fruits and products market Garden, are some of the opportunities are available in all counties. 

Originality. The review of previous studies shows that opportunity recognition is a subject that has received much less attention 

compared to opportunity evaluation, and in the vast literature of entrepreneurship, not many materials are found about the behaviors of 

entrepreneurial opportunity recognition. Therefore, in this study, the opportunities of productive businesses in the agricultural sector for 

the rural cooperatives of Ilam province have been identified. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Context and purpose. Entrepreneurial opportunities are situations in which technological, economic, political, social and demographic 

changes can create an opportunity to create and offer a new phenomenon. Identifying the opportunities of entrepreneurial businesses can 

lead to the improvement of the performance of rural cooperatives to some extent. Due to the fact that no study has been done regarding 

the identification of agricultural business opportunities for the rural cooperatives of Ilam province. This research aims to shed light on the 

way of rural cooperatives in the direction of developing rural areas and achieving sustainable rural development by studying and providing 

opportunities and suggestions. Therefore, the aim of this study was to identify the opportunities of agricultural production businesses in 

the rural cooperatives of Ilam province.  

Methodology/approach. In this study, the Delphi method was used. The target population of this study includes; employees working in 

the Agricultural Jihad Organization of Ilam province and cities, employees working in the management of rural cooperatives of the 

province and cities, CEO and board of directors of the union and rural cooperatives, board of agricultural experts and the trade union 

system of Ilam province. A total of 110 people were selected as experts using purposive sampling method. The main tools of the study are 

interviews and semi-structured and structured questionnaires that were designed in three rounds. To analyze the Delphi stages, the 

statistical indices of mean, standard deviation and coefficient of variation were used to determine the degree of consensus of the participants 

using SPSS software.  

Findings and conclusions. The results showed that cases such as; Development of mushroom production and problem solving, 

development of native poultry production, development of honey production and problem solving of honey treatment, development of 

medicinal plants, development of livestock breeding (sheep, lamb and goat) and development of city gardens such as grapes and 

pomegranates and fruits and products market Garden, are some of the opportunities are available in all counties. 

According to its geographical location, Ilam province is a four-season province, and each city has many potentials for the production of 

various agricultural products due to its geographical location and climate. The economy of Ilam province is based on agriculture, 

horticulture and animal husbandry. Due to the presence of rural cooperatives in the province, which has been providing services for several 

decades and has a good performance in meeting the needs of the people living in the region, as well as the existence of sufficient 

infrastructure in the cooperatives, it is possible to take the necessary measures in order to fulfill the identified opportunities based on 

priority be done. 

Originality. The review of previous studies shows that opportunity recognition is a subject that has received much less attention compared 

to opportunity evaluation, and in the vast literature of entrepreneurship, not many materials are found about the behaviors of entrepreneurial 

opportunity recognition. Therefore, in this study, the opportunities of productive businesses in the agricultural sector for the rural 

cooperatives of Ilam province have been identified.   
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 چکیده

، اسیسی، اقتصادي، فناوري تغییرات آنها در که هایی هستندموقعیت کارآفرینانه هايفرصت زمینه و هدف: 
پژوهش  بنابراین؛ شود جدید ايپدیده و عرضه ساختن جهت باعث موقعیتی تواندمی شناختی اجتماعی و جمعیت

 تانسا روستایی هايتعاونی براي تولیدي بخش کشاورزي کارهايوکسب هايفرصت حاضر با هدف شناسایی
 ایالم انجام شد.

در این پژوهش از روش دلفی بهره گرفته شد. تحلیل دلفاي در سه راند و از طریق مشارکت گروهی  شناسی:روش
جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل؛ کارکنان شاغل در  نظران حول موضوع مورد مطالعه انجام شد.از صاحب

-ها، کارکنان شاغل در مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستانسازمان جهاد کشاورزي استان ایالم و شهرستان

 هاي روستایی، هیأت مدیره خبرگان کشاورزي و نظام صنفیها، مدیرعامل و هیأت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونی
 يگیرنفر به عنوان اشخاص خبره و باتجربه، با استفاده از روش نمونه 110کشاورزي استان ایالم بودند. در کل 

ساختارمند و ساختارمند بود که در سه دور هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی مطالعه، مصاحبه و پرسشنامه نیمه
معیار و هاي آماري میانگین، انحرافمراحل دلفی از شاخص لیتحل و هیتجزطراحی شد. در این پژوهش براي 

 بهره گرفته شد. SPSSافزار با استفاده از نرم  کنندگانشرکت نظر اتفاقتغییرات جهت تعیین میزان ضریب
توسعه تولید قارچ و حل مشکل بازاریابی، توسعه نتایج نشان داد که مواردي همچون؛  گیری:ها و نتیجهیافته

پرورش مرغ بومی، توسعه تولید عسل و حل مشکل بازاریابی عسل، توسعه کاشت گیاهان دارویی، توسعه پرورش 
و توسعه باغات شهرستان مانند انگور و انار و انواع میوه و بازاریابی محصوالت باغی،  بره و بز(دام سبک )گوسفند، 

 هاي مورد مطالعه وجود دارند.هایی هستند که در تمام شهرستاناز جمله فرصت

 هايتعاونی براي تولیدي بخش کشاورزي وکارهايکسب هايفرصت شناسایی خصوص دراصالت و نوآوری: 
 ارائه اب و مطالعه با تا است بر آن پژوهش است، لذا این نشده انجام ايمطالعه حال به تا ایالم استان روستایی
 به دستیابی و روستایی مناطق توسعه راستاي در روستایی هايتعاونی راه روشنگر بتواند پیشنهاداتی و هافرصت
 باشد. روستایی پایدار توسعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اطالعات مقاله
 

 

 کلیدی:واژگان 

 
 

 شناسایی فرصت 
 وکار کارآفرینانهکسب 
 بخش کشاورزي 
 هاي روستاییتعاونی 

 
 
 

 :افتیدر خیتار
 27/03/1400 

 :یبازنگر خیتار
 16/05/1401 

 :رشیپذ خیتار
 27/06/1401 

 برخط: خیتار
30/06/1401 

 
 

 يبرا يبخش کشاورز یديتول يکسب وکارها يهافرصت ییشناسا  (.1401. )یرهسم ،يمحمد یصو همایون ، يمرادنژاد ،ساناز، یدريح: استناد
 . 15-30(، 42)11، فصلنامه تعاون و کشاورزي. یالماستان ا ییروستا هايیتعاون

 
DOI: 10.22034/ajcoop.2022.288667.1692 

 

 *نویسنده مسئول
)س، صی  s.saymohammadi@ilam.ac.ir)ه، مرادي نژادي(،  h.moradnezhadi@ilam.ac.ir)س. حیدري(،  sanaz.heydari920@yahoo.com :پست الکترونیک

 محمدي(.

http://www.ajcoop.mcls.gov.ir/
mailto:sanaz.heydari920@yahoo.com
mailto:s.saymohammadi@ilam.ac.ir


 یدیتول یکسب وکارها یهافرصت ییشناسا

17 

 

  مقدمه

 عنوانبه جهان کشورهاي اکثر در هاتعاوني امروزه
 در مردم يتوده مشارکت جهت در مهم ابزار يک
 بسيار جايگاه اقتصادي يتوسعه منافع از منديبهره

 ايران در تعاوني. (Taleii Hour, 2014) دارند بااليي
 محسوب کشور توسعه در مهم هايبخش از يكي
 هايپايه از اساسي قانون 44و  43 اصل در و گرددمي

 از باالتر جايگاهي و شده قلمداد کشور اقتصادي نظام
 ,Sharifzadeh, Rostami-Folordi) دارد خصوصي بخش

& Abdollahzadeh, 2017). تعاوني هايشرکت 
 ارکان از يكي، هاآن بودن نهادمردم موجببه روستايي

 به را خدماتي و بوده روستاها در مشارکتي يتوسعه
 هايشرکت. نمايندمي ارائه کشاورزان و روستائيان

 جنبه از، شاناقتصادي ماهيت بر عالوه روستايي تعاوني
حائز  مدني نهاد و تشكل يک عنوانبه نيز اجتماعي

 و اهميت رغمعلي .(Arinnia, 2013) باشندمي اهميت
 نقاط در هاآن عملكرد اوليه بررسي، هاتعاوني جايگاه
 کمي رشد موازاتبه که است اين بيانگر کشور مختلف

 مناسبي کيفي رشد هاتعاوني اين، مطلوب نسبتاً
 در. اندننموده ايفا را خود نقش يخوببه و اندنداشته
 نظرانصاحب و پژوهشگران اکثر، شرايطي چنين
 تعاوني هايشرکت در کارآفريني توسعه که دندمعتق
 جهت هاتعاوني به کمک در اساسي نقش تواندمي

 براي نيرومندي اهرم و نمايد ايفا اهدافشان به دستيابي
 ,Rezaie) باشد کنوني نامطلوب شرايط از رفتبرون

 خود به نويني شكل فعاليت و کار که امروزه. (2014
 خوداشتغالي و ييخود کارفرما سمت به و گرفته

 کليدي نقش کارآفرينان و کارآفريني ،است درحرکت
 ايفا مختلف جوامع اقتصادي پيشرفت و توسعه درروند

 ,Khosravipour, Brothers, Ghanian, Single) نمايندمي

& Guderzi, 2011) .تأسيس فرآيند همان کارآفريني 
 .باشدمي نو يايده و فكر يک مبناي بر وکارکسب يک

 که شودمي اطالق افراد از گروهي يا يک به کارآفرين
 کنندمي خلق يا و کرده کشف را نوين فرصتي

(Khodamoradpour, Zanganeh, & Ramezani, 2019) .
 از ناعنو به کارآفرينانه هايفرصت تشخيص اهميت

 عنوانبه آن از و بوده کارآفرينانه رفتار حياتي عناصر
 بر تأکيد و توجه. برندمي نام کـارآفريني قلب

 توسط شدهکشف هـايفرصـت خصوص در هاپژوهش
 معنـاي بـه کـارآفريني گريدانيببه. است کارآفرينان
 برداريبهره و کشـف بـه منجـر کـه اسـت رفتارهـايي

 اما، باشدمي هاسازمان و افراد توسط هافرصت از
 کـه شودمي گفته شرايط از ايمجموعه به فرصت

 ايجاد را جديدي وکارکسب يا خدمت، محصول
 تواننـدنمـي نشوند داده تشخيص تا هافرصت. نمايدمي
 & ,Sehat, Abdi Jamiraan) برسند برداريبهره بـه

Hosseini, 2017). هاي تعاوني که شرکتبا توجه به اين
روستايي پايه و اساس کارآفريني کشاورزي و 

هاي د، لذا شناسايي فرصتنباشکارآفريني روستايي مي
تواند ستايي ميهاي تعاوني روکارآفرينانه در شرکت

روستاها باشد، اما يک الگو و گشاي مسائل مشكل
اد معين، براي ترغيب و ايج هايچارچوب با شاخص

ها، به شكل هاي کارآفرينانه و شناسايي فرصتفعاليت
 ,Nakhaei, Sobhani, Mostaghimi) مستمر، وجود ندارد

& Hosseini, 2018). و اعضا کثرت به توجه با 
 تعاوني شرکت اساسنامه در شدهينيبشيپ هايزمينه

 سطح در اشتغال ايجاد و درآمدزايي جهت در روستايي
 هايتعاوني زمينهدر گرفته صورت تحقيقات روستاها،
 کيفي رشد هاشرکت اين دهندمي نشان روستايي
 حد از هاآن عملكرد، ردموا در اکثر و اندنداشته مطلوبي
؛ (Alavizadeh, 2017) دارد فاصله انتظار مورد مطلوب

وکارهاي هاي کسبفرصت شناساييبنابراين 
بهبود عملكرد  تواند تا حدودي منجر بهکارآفرينانه مي

 در کهاين به توجه هاي روستايي شود. باتعاوني
توليدي  وکارهايکسب هايفرصت شناسايي خصوص

 ايالم استان روستايي هايتعاوني براي بخش کشاورزي
 نآ بر پژوهش اين، است نشدهانجام ايمطالعه حالتابه

 ييهاشنهاديپ و هافرصت ارائه با و بامطالعه تا است
 راستاي در روستايي هايتعاوني راه روشنگر بتواند

 پايدار توسعه به دستيابي و روستايي مناطق توسعه
 لذا هدف از اين مطالعه شناساييباشد.  روستايي
 توليدي بخش کشاورزي کارهايوکسب هايفرصت

 باشد.ايالم مي تاناس روستايي هايتعاوني براي
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 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

 نقش فرصت شناسايي، کارآفريني پژوهشگران ديد از
سي  دارد. در کارآفرينانه هايفعاليت در اساسي بسيار
 هايفعاليت ترينقوي انجام شاهد دنيا گذشته سال

 پر فعاالن مثابه به کارآفرينان. است بوده کارآفريني
. شوندمي معرفي امروزي قتصاديا جوش جهانو  جنب

 حالي در، دهندمي تشخيص را هافرصت که اشخاصي
 يک به چشم را هافرصت همان ديگر اشخاص که

 & Barani) بينندمي سردرگمي و مغايرت، آشفتگي

Alibeygi, 2013). هاي فرصت تشخيص اهميت
 و کارآفرينانه حياتي عناصر از ييكآنعنوبه کارآفرينانه

 تعريف محوري مفاهيم از ييكآنعنوبه همچنين
کارآفريني  حوزه هايپژوهش از بسياري در، کارآفريني

 نام کارآفريني قلب عنوانبه آن از و است شده ذکر
 هافرصت از که بنديتقسيميک  در انديشمندان. بردمي

 تعريف چنين اين را تشخيص فرصت، اندداده انجام
 مشخص تقاضا و عرضه طرف دو هر اگر: اندکرده
 در کنار هاآن کردن جمع فرصت بر اين اساس، باشند

 تقاضا و عرضه ميان و« شده داده تشخيص»بايد  هم
 ,.Khodamoradpour et al) عمل آيد به هماهنگي

 طريق از توانمي هم را هافرصت چنين اين .(2019
 دجدي بنگاه اندازيراه طريق از هم و موجود بنگاه
 توانايي به را فرصت تشخيص. نمود برداريبهره

 کسب وکار آن به انتقال و مناسب يايده يک شناخت
 تعريف، کند توليد درآمد و ارزش افزوده که ايگونه به

 داده تشخيص تا هابه بياني ديگر فرصت اندنموده
 در هافرصت. برسند برداريبهره به توانندنمي نشوند
ن شد کشف انتظار در و دهستن دسترس در محيط

، فرصت .(Khodamoradpour et al., 2019) باشندمي
 گام فرصت شناسايي و است کارآفريني ثقل مرکز

از . است وکاريکسب هر بقاي و خلق جهت در مهمي
-کسب رکود داليل از يكي بسيار احتمال به، اين جهت

 مداوم گيريبهره و شناسايي عدم، کارآفرينانه کارهايو
 در خصوصاً  است کارآفرينانه هايفرصت از کارآفرينان

-کسب زندگي يچرخه از نوآوري و تثبيت، رشد مراحل

 است موضوعي فرصت شناسايي. کارآفرينانه کارهايو
 عنايت مورد کمتر بسيار فرصت ارزيابي مقابل در که

 مطالب، کارآفريني گسترده ادبيات در و است قرارگرفته

 کارآفريني فرصت شناسايي رفتارهاي مورد در چنداني
صالحي  .(Barani & Alibeygi, 2013) گرددنمي يافت

 & ,Salehi Kakhki, Jahani) کاخكي و همكاران

Ghanbarzadeh, 2019) يجهدر پژوهشي به اين نت 
تأثير، عوامل -ا توجه به نمودار رابطهبکه  ندرسيد

اقتصادي و زيرساختي در گروه علل و عوامل فردي، 
 اثرات، عنوانبه فرهنگي و سياسي -اجتماعي
هاي کارآفريني هاي موثر بر ايجاد فرصتشاخص

ديگر، عوامل  از طرف باشند.روستايي در ايران مي
اقتصادي و سياسي به ترتيب بيشترين و کمترين تعامل 

خدامرادپور و از سوي ديگر  را با ساير عوامل داشتند.
در پژوهشي  (Khodamoradpour et al., 2019) همكاران

فرصت که ميزان تشخيص دست يافتندبه اين نتيجه 
و اين يافته با تعداد معموالً اندک بوده هاي کارآفريني 

باشد. از طرفي نتايج ميهمپوشاني  داراي باالي بيكاري
توسعه روستا  هاي گردشگري برايصتفرنشان داد که 

دارد.  يبسزايهاي کارآفريني نقش فعاليت گسترشو 
هاي کارآفريني ميهمچنين ارزيابي مناسب فرصت

ياري وکار احتمال موفقيت کسب افزايشتواند به 
 امامي و همكاراناين درحالي است که . رساند

(Emami, Hosseininia, & Yaghoubi Farani, 2018)  در
 بين تمامي ابعادسيدند که پژوهشي به اين نتيجه ر

هاي ها با دو متغير تقويت ويژگيکارکردهاي تعاوني
هاي فرصت کارآفرينانه و توانايي در شناسايي و ارزيابي

وجود  داريهمبستگي مثبت و معني هکارآفرينانه رابط
 ,.Nakhaei et al) نخعي و همكارانهمچنين  دارد.

ها و الگوي تبيين شاخصبا هدف در پژوهشي  (2018
به  هاي تعاوني روستاييکارآفريني سازماني در شرکت

ها به ترتيب بندي شاخصرسيدند که رتبه يجهاين نت
اي، ه، ساختاري، زمينهرفتاري، فرهنگ، اقدام کارآفرينان

هاي کارآفرينانه و الگوها ارتهاي فردي و مهويژگي
 ,Yazdani, kheyrandish) يزداني و همكاران .باشدمي

Mohammadi Khayareh, & Aminy, 2018)  در
پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند که بين عامل 

رابطه مستقيم وجود دارد. نوآوري و توسعه روستايي 
متغير ميانجي  عنوانبههمچنين کارآفريني روستايي که 
يرگذار عه روستايي تأثدر نظر گرفته شده بر توس

 (Alavizadeh, 2017) زادهعلويدر اين راستا  باشد.مي
 ن نتيجه دست يافتدر پژوهشي در استان ايالم به اي
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بــر کارآفرينــي،  تأثيرگذارکــه از بيــن عوامل 
عامــل اقتصــادي، اثرگذارتريــن عامــل در 

همچنين کارآفرينــي باشد. مي موردمطالعه ەمحــدود
هــاي مناســب بــراي روســتايي، يكــي از زمينه

هاي کشــاورزي و ايجــاد اشــتغال در بخش
يكــي از عوامــل مهــم در  غيرکشــاورزي و

، پايــدار اســت عهدســتيابي روســتاها بــه توســ
 ,Khoshmaram, Zarafshani) مرام و همكارانخوش

Mirakzadeh, & Alibaygi, 2017) پژوهشي به اين  در
سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي،  رسيدند که يجهنت

هاي روانشناختي، هاي محيطي، ويژگيحمايت
هاي اصلي الگوي از آيتم هاهوشياري و تالطم

هاي کارآفريني در بخش کشاورزي تشخيص فرصت
در  (Urban, 2018) اوربان باشند.استان کرمانشاه مي

رابطه بين اثربخشي و تشخيص بررسي به  پژوهشي
که افزايش به اين نتيجه رسيد  و پرداختفرصت 

-مييک تشخيص فرصت  ها نسبت به آيندهديدگاه

فرآيندهاي مؤثر مربوط به  به اين دليل که، باشد
-وتشخيص فرصت و سودآوري ناشي از آن در کسب

د، بسيار ها قطعيت ندارکارهاي جديد که سود نهايي آن
کارآفرينان در  ضمناً اظهار نمود .حائز اهميت است

ها و اصول هاي فعال و پرتنش، چارچوبمحيط
را برداري از آن براي تشخيص فرصت و بهره سودآوري

 ,Yan & Yan) يان و يانهمچنين دهند. مدنظر قرار مي

اي تجربي به بررسي رابطه بين قابليت در مطالعه (2017
وکارهاي کوچک در کارآفرينانه جمعي و عملكرد کسب
، پژوهشاند. در اين شرايط محيطي مختلف پرداخته

دهي شناسايي و پاسخ؛ ملاظرفيت کارآفرينانه جمعي ش
هاي جديد در بازار يا براي رشد؛ مناسب به فرصت

زهاي جديد مشتريان و توانايي شناسايي و تأمين نيا
هاي جديد براي بهبود توانايي طرح و اجراي ايده

ايزيوبو، انوبوگو و شدند. از طرفي عملكرد مؤثر دانسته 
 بامطالعه (Esiobu, Onubuogu, & Ibe, 2015)ابي 

 در کشاورزان ميان در کشاورزيدر  کارآفريني توسعه
نيجريه، به اين نتايج دست يافتند که  ايمو ايالت

 اطالعات به ضعيف دسترسي از منطقه کشاورزان
 و کاروکسب اندازيراه جهت ناکافي سرمايه، کارآفريني

 اما داشتند شكايت بازار و مزارع بين طوالني فاصله
 مشارکت کارآفريني در کشاورزان هاکاستي باوجود

 & Joice) و موجيرو جويس .اندداده نشان خود از بااليي

Mujuru, 2014) در پژوهشي به اين نتيجه رسيد که 
 کارآفريني ترويج انساني، توسعه ارتقاي منظوربه

 پژوهش اين. است مهم بسيار کشور در کشاورزي
 پيشرفت کشاورزي کليد کارآفريني که بيانگر اين است

 و همكاران غلووکاراکااز طرفي  .باشدمي انساني
(Karacaoglu, Bayrakdaroglu, & San, 2012) در 

 بُعد سه تنها پژوهشي به اين نتيجه رسيدند که
 هارکتش عملكرد بر پيشگامي و نوآوري، پذيريريسک

بررسي مطالعات پيشين  معناداري دارد. و مثبت تأثير
 که است موضوعي فرصت دهد که شناسايينشان مي

 موردتوجهکمتر  بسيار فرصت ارزيابي مقابل در

 مطالب کارآفريني، گسترده ادبيات در و است قرارگرفته

 فرصت کارآفريني شناسايي رفتارهاي مورد در چنداني

لذا در اين . (Barani & Alibeygi, 2013)شود نمي يافت
 توليدي کارهايوکسب هايفرصت مطالعه به شناسايي

ايالم  استان روستايي هايتعاوني براي بخش کشاورزي
 است. شدهپرداخته

 شناسی پژوهشروش

بهره گرفته  1در اين پژوهش از روش تحقيق دلفي
شد. روش دلفي وقتي کاربرد دارد که هدف دستيابي 

نظر جمع متخصص و خبره در رابطه با يک  اتفاقبه
موضوع خاص باشد. اين روش در چندين دور و با 

شود که در موضوع مشارکت اشخاصي انجام مي
پژوهش داراي دانش و تخصص باشند. تعداد دورها 

که در هر دور  طور متوسط و معمول سه دور استبه
به شكل  موردنظرهايي در خصوص موضوع پرسش

ساختارمند و ساختارمند تدوين هاي نيمهپرسشنامه
گردد. مطرح مي موردنظرگرديده و براي متخصصان 

نتايج حاصل از هر دور مبناي دورهاي بعد قرار 
آوري و ي که پس از گردصورتبهگيرد، مي

رسشنامه دور دوم هاي دور اول، پپاسخ وتحليلتجزيه
آوري نظرات مطابق آن تدوين و دوباره براي جمع

شود. دور سوم نيز به همين شيوه اعضا بازگردانده مي
توان از يابد. در مراحلي از اين روش ميادامه مي

بندي هايي همچون طيف ليكرت جهت رتبهمقياس
                                                           
1. Delphi technique 
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 ,Rajabi, Popzan, Azami, & Soleimani)استفاده نمود 

2012). 

اين پژوهش شامل؛ کارکنان  موردمطالعهجامعه 
يالم و شاغل در سازمان جهاد کشاورزي استان ا

ها، کارکنان شاغل در مديريت تعاون شهرستان
و  مديرعاملها، روستايي استان و شهرستان

هاي روستايي، اتحاديه و شرکت تعاوني مديرههيئت
 صنفي کشاورزيخبرگان کشاورزي و نظام  مديرههيئت

 138بود. متناسب با روش دلفي، تعدادي ) استان ايالم
اشخاص  عنوانبهنان شهرستان( از آ 11پرسشنامه از 

 گيري هدفمند، با استفاده از روش نمونهباتجربهخبره و 
 .(1جدول ) انتخاب شدند

 

 کنندگانمشخصات مشارکت .1جدول 
 ردیف گروه شغلی تحصیالت

 ، کارشناسيکارشناسي ارشددکتري، 
ان و کارکنان ها و مديرو شهرستان مديران و کارکنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزي استان ايالم

 هاشاغل مديريت تعاون روستايي استان و شهرستان
1 

، کارشناسي، کارشناسي ارشد
 کارداني، ديپلم

خبرگان کشاورزي و نظام  مديرههيئتهاي روستايي، اتحاديه و شرکت تعاوني مديرههيئتو  مديرعامل
 صنفي کشاورزي استان ايالم

2 

 3 بازنشسته کارشناسي
 

گيري دور اول دلفي با روش نمونهافرادي که در 
و مشارکت نمودند تا پايان سه دور  شدهانتخابهدفمند 

 11با محقق همكاري نمودند. در اين پژوهش از هر 
دهندگان از افراد جداگانه پاسخ صورتبهشهرستان 

هاي خبره خود آن شهرستان انتخاب گرديدند. روش
پژوهش به اين  موردنيازها و اطالعات آوري دادهجمع

اي و ميداني صورت گرفت. ابزار دو روش کتابخانه
ميداني، مصاحبه و  درروشگردآوري اطالعات 

ها در تكنيک آوري دادهپرسشنامه بود. روش اصلي جمع
ي دلفي در دور اول، روش مصاحبه بود که در مرحله

ي فاقد ساختار پرسشنامه صورتبهنخست روش دلفي 
و خبره  باتجربهرديد و از افراد )با سؤاالت باز( طراحي گ

هاي شهرستان خود را در درخواست شد که پتانسيل
در بخش کشاورزي بيان نمايند. در توليدي ي زمينه

هاي تخصصي مرحله دوم پژوهش دلفي، تمامي گويه
در قالب پرسشنامه  پنج سطحيبه شكل طيف ليكرت 

قرار گرفتند.  سؤالمربوط به خود آن شهرستان مورد 
چنين در اين مرحله از دلفي ضريب توافق کندال هم

براي مفاهيم مربوط به هر شهرستان به دست آمد که 
يان در دهد چند درصد از پاسخگواين آماره نشان مي
دارند. در دور سوم روش  توافق نظررابطه با اين موارد 

از  ماندهباقيد دلفي که دور نهايي اين روش بود، موار
يا مساوي  ترکوچکها آن ييراتضريب تغدور دوم که 

ات بود جهت تأييد نهايي با مجموع ضريب تغيير
نظران وافقت و مخالفت از ديدگاه صاحبمقياس م

قرار گرفتند. در اين دور فراواني هر گويه و  موردبررسي
، مشخص گرديد. هرکدامدرصد موافقت و مخالفت 

تر ي کمهايي که نمرهفرض بر اين بوده است که گويه
هايي که آرا را کسب نمايند، حذف و گويه دوسوماز 

آرا را کسب نمايند، باقي و  دوسومتر از ي بيشنمره
-ي نهايي روش دلفي در نظر گرفته نتيجه عنوانبه

ي هايي که در دور سوم نمرهشوند. در اين راستا، گويه
اند آرا با حداکثر موافقت را کسب نموده دوسومبيش از 

ي نهايي دلفي گزارش شدند. همچنين جهعنوان نتيبه
در اين مرحله از دلفي ضريب توافق کندال براي 

 بررسي توافق نظر پاسخگويان استفاده شد.
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 (CVRشاخص نسبت روایی محتوایی ) .2جدول 
CVR ردیف شهرستان تعداد پرسشنامه قبولقابل 

 1 آبدانان 12 56/0
 2 ايالم 12 56/0
 3 ايوان 12 56/0
 4 بدره 12 56/0
 5 چرداول 12 56/0
 6 سيروان 12 56/0
 7 دره شهر 12 56/0
 8 دهلران 14 51/0
 9 ملكشاهي 12 56/0
 10 مهران 16 50/0
 11 هليالن 12 56/0

 

در دور سوم دلفي بايستي مطابق ضريب توافق 
از پاسخگويان در رابطه با موارد  دوسومکندال بيش از 

 منظوربهاشته باشند. از طرفي توافق نظر د شدهگفته
در اين دور از  شدهاستخراجتأييد روايي و پايايي مفاهيم 

 1تكنيک دلفي، از شاخص نسبت روايي محتوايي
(CVRو شاخص روايي محتوايي )2 (CVI.استفاده شد ) 

 7/0( از CVI)اگر مقدار شاخص روايي محتوايي 
 79/0تا  7/0شود، اگر بين بود گويه رد مي ترکوچک

 قبولقابلبود  79/0بود بايد بازبيني شود و اگر باالتر از 
( در اين تحقيق مقدار شاخص 2)جدول است. مطابق 

( براي مفاهيم مربوط به همه CVI)روايي محتوايي 
لذا روايي  به دست آمد 79/0ها باالتر از شهرستان

 محتوايي اين مفاهيم مورد تأييد است.

 هایافته

ان آبدانان در زمینه تولیدی در های شهرستپتانسیل
 بخش کشاورزی

 شدهواقع جنوب استان ايالم در شهرستان آبدانان
ي بسيار خوبي در بخش هاداراي ظرفيت است و

                                                           
1. Content Validity Ratio 

2. Content Validity Index 

نتايج مرحله سوم روش با توجه به . کشاورزي است
طبق ديدگاه  ( نشان داد که3) جدولنتايج دلفي، 
توليد  توسعه»نظران با حداکثر موافقت موارد صاحب

توسعه پرورش مرغ »، «اريابيقارچ و حل مشكل باز
سل و حل مشكل بازاريابي توسعه توليد ع»، «بومي
توسعه »، «توسعه کاشت گياهان دارويي»، «عسل

توسعه »و  «کاشت گل نرگس و بازاريابي الكترونيكي
 تيدرنها «دام سبک )گوسفند و بره و بز(پرورش 

دانان در زمينه هاي شهرستان آبپتانسيل عنوانبه
توليدي در بخش کشاورزي معرفي شدند. ضريب توافق 

 857/0) 85/0کندال براي اين مرحله از دلفي 
kwndalls W= ،004/0 sig=دست آمد که نشان ه ( ب

از درصد  86و نزديک به  دوسومبيش از دهد مي
 پاسخگويان در رابطه با اين موارد توافق نظر دارند.

ایالم در زمینه تولیدی در های شهرستان پتانسیل
 بخش کشاورزی

نتايج  نتايج مرحله سوم روش دلفي،با توجه به 
نظران با ( نشان داد که طبق ديدگاه صاحب4)جدول 

-گسترش توليد قارچ و بسته»حداکثر موافقت موارد، 

توسعه کشت »، «بندي مناسب جهت بازارپسندي
« بندي حبوباتحبوبات در شهرستان و بوجاري و بسته

 « توسعه کاشت گياهان دارويي»و 
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 های شهرستان آبدانان در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیپتانسیل. 3جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 الميشهرستان ا هاي¬ليعنوان پتانسبه تيدرنها
 شدند. يمعرف يدر بخش کشاورز يديتول نهيدر زم

ضريب توافق کندال براي اين مرحله از دلفي 
87/0 (871/0 kwndalls W= ،003/0 sig=ب ) دست ه

 87و نزديک به  دوسومدهد بيش از آمد که نشان مي
توافق نظر  از پاسخگويان در رابطه با اين موارد درصد
 دارند.

 
 های شهرستان ایالم در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیپتانسیل. 4جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

های شهرستان ایوان در زمینه تولیدی در پتانسیل
 بخش کشاورزی

نتايج نتايج مرحله سوم روش دلفي، با توجه به 
نظران با طبق ديدگاه صاحبداد که  نشان (5) جدول

توسعه باغات ديم مانند بادام »حداکثر موافقت موارد 

کشاورزي  صورتبهشت ذرت توسعه ک»، «ديم
ي محصول بندتوسعه توليد و بسته»و  «قراردادي

هاي شهرستان پتانسيل عنوانبه درنهايت «آفتابگردان
ايوان در زمينه توليدي در بخش کشاورزي معرفي 

ند. شد

 
 های شهرستان ایوان در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیپتانسیل. 5جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 84/0 يمرحله از دلف نيا يتوافق کندال برا بيضر
(842/0 kwndalls W= ،004/0 sig به دست آمد که )=

درصد از  84به  کياز دوسوم و نزد شيب دهد¬ينشان م
 موارد توافق نظر دارند. نيادر رابطه با  انيپاسخگو

 CVI CVR مفاهیم ردیف

 83/0 91/0 توسعه توليد عسل و حل مشكل بازاريابي عسل 1
 66/0 83/0 توسعه پرورش مرغ بومي 2
 66/0 83/0 توسعه کاشت گياهان دارويي 3
 66/0 83/0 گوسفند و بره و بز(ورش دام سبک )توسعه پر 4
 66/0 83/0 توسعه کاشت گل نرگس و بازاريابي الكترونيكي 5
 66/0 83/0 قارچ و حل مشكل بازاريابي توسعه توليد 6

 =kwndalls W= ،004/0 sig 857/0: ضريب توافق کندال 85/0 :(CVIميانگين شاخص روايي محتوا )

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 66/0 83/0 توسعه کاشت گياهان دارويي 1
 66/0 83/0 بندي مناسب جهت بازارپسنديگسترش توليد قارچ و بسته 2
 83/0 91/0 حبوبات بنديبستهتوسعه کشت حبوبات در شهرستان و بوجاري و  3

 =kwndalls W= ،003/0 sig 87/0ضريب توافق کندال:  861/0:(CVIميانگين شاخص روايي محتوا )

 CVI CVR مفاهیم ردیف

 66/0 83/0 کشاورزي قراردادي صورتبهتوسعه کشت ذرت  1
 66/0 83/0 بندي محصول آفتابگردانتوسعه توليد و بسته 2
 66/0 83/0 توسعه باغات ديم مانند بادام ديم 3

 =kwndalls W= ،004/0 sig 84/0ضريب توافق کندال:  847/0(: CVIروايي محتوا )ميانگين شاخص 
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های شهرستان بدره در زمینه تولیدی در پتانسیل
 بخش کشاورزی

 جدولنتايج نتايج مرحله سوم روش دلفي، با توجه به 
نظران با حداکثر طبق ديدگاه صاحب( نشان داد که 6)

مانند  دارشيباحداث باغات ديم در اراضي »موافقت موارد 
کشت حبوبات ديم مانند توسعه »، «انجير ديم، بادام، انگور

در درياچه سد پرورش ماهي در قفس » ،«عدس و نخود
اهان دارويي و ايجاد توسعه کاشت گي» ،«پشت سيمره

توسعه کشت دو »و  «بندي و عصاره گيريکارگاه بسته
 درنهايت «جديد در شهرستان )زعفران و پسته(محصول 

ه توليدي در هاي شهرستان بدره در زمينپتانسيل عنوانبه
بخش کشاورزي معرفي شدند. ضريب توافق کندال براي 

 kwndalls W= ،004/0 846/0) 84/0اين مرحله از دلفي 
sig=و  دوسومدهد بيش از دست آمد که نشان ميه ( ب

از پاسخگويان در رابطه با اين موارد درصد  84نزديک به 
 توافق نظر دارند.

 

 ه در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیهای شهرستان بدرپتانسیل. 6جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

در زمینه تولیدی در های شهرستان چرداول پتانسیل
 بخش کشاورزی

-نشان داد که طبق ديدگاه صاحب (7) جدولنتايج 

توسعه کاشت گياهان »د نظران با حداکثر موافقت موار
توسعه باغات شهرستان مانند انگور و انار و » ،«دارويي

ايجاد گلخانه » و «ع ميوه و بازاريابي محصوالت باغيانوا

محصول جديد  نعنوابه «سبزي و صيفي جهت پرورش
هاي شهرستان چرداول در پتانسيل عنوانبه درنهايت

زمينه توليدي در بخش کشاورزي معرفي شدند. ضريب 
 815/0) 815/0توافق کندال براي اين مرحله از دلفي 

kwndalls W= ،005/0 sig=دست آمد که نشان ميه ( ب-

از پاسخگويان  درصد 80و نزديک به  دوسومدهد بيش از 
 ه با اين موارد توافق نظر دارند.در رابط

 های شهرستان چرداول در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیپتانسیل. 7جدول 

هاي پژوهش منبع: يافته

های شهرستان سیروان در زمینه تولیدی در پتانسیل
 بخش کشاورزی

( 8) جدولنتايج توجه به نتايج مرحله سوم دلفي،  با
نظران با حداکثر موافقت طبق ديدگاه صاحبنشان داد که 

قه با برند توسعه و خريد محصول برنج منط»موارد 
، «کاشت درختان جنگلي بومي و مثمر کوهي»، «تعاوني

توسعه »، «و توليد عسل زنبورعسلرورش توسعه پ»
وسعه ت» ،«و غيره پسته گردو، ، زيتون،باغات انار، انگور

توسعه »و  «و گرمابي يسرد آبپرورش ماهي 

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 66/0 83/0 مانند انجير ديم، بادام، انگور دارشيباحداث باغات ديم در اراضي  1
 66/0 83/0 توسعه کشت حبوبات ديم مانند عدس و نخود 2
 66/0 83/0 توسعه کشت دو محصول جديد در شهرستان )زعفران و پسته( 3
 83/0 91/0 ي در قفس در درياچه سد پشت سيمرهپرورش ماه 4
 83/0 91/0 بندي و عصاره گيرياهان دارويي و ايجاد کارگاه بستهتوسعه کاشت گي 5

 =kwndalls W= ،004/0 sig 846/0ضريب توافق کندال:  854/0(: CVIميانگين شاخص روايي محتوا )

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 83/0 91/0 توسعه باغات شهرستان مانند انگور و انار و انواع ميوه و بازاريابي محصوالت باغي 1
 66/0 83/0 توسعه کاشت گياهان دارويي 2
 66/0 83/0 گلخانه جهت پرورش سبزي و صيفيايجاد  3

 =kwndalls W= ،005/0 sig 815/0: ضريب توافق کندال 847/0: (CVIميانگين شاخص روايي محتوا )



 42شماره   ،11دوره ، 1401تابستان ،فصلنامه تعاون و کشاورزی

24 

 

 عنوانبه درنهايت «صنعتيصنعتي و نيمه هايپروريدام
هاي شهرستان سيروان در زمينه توليدي در پتانسيل

بخش کشاورزي معرفي شدند. ضريب توافق کندال براي 
، =kwndalls W 896/0) 896/0اين مرحله از دلفي 

001/0 sig=دهد بيش از دست آمد که نشان ميه ( ب
از پاسخگويان در رابطه با  درصد 90و نزديک به  ومدوس

 اين موارد توافق نظر دارند.

 
 های شهرستان سیروان در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیپتانسیل. 8جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

شهر در زمینه تولیدی در های شهرستان درهپتانسیل
 بخش کشاورزی

-( نشان داد که طبق ديدگاه صاحب9) جدولنتايج 

توسعه کشت گل »نظران با حداکثر موافقت موارد 
باغات توسعه »، «توليد پياز )بذر( گل نرگس»، «نرگس
ايجاد باغات جديد نارنج و »، «خيار توسعه توليد»، «زيتون

، «بنديتوسعه کشت گياهان دارويي و بسته» ،«ليمو
 ،«رورش ماهيتوسعه پ»، «توسعه کشت فلفل سوزني»

 «توسعه کشت سبزيجات»و  «توسعه کاشت زعفران»
شهر در هاي شهرستان درهعنوان پتانسيلدرنهايت به

بخش کشاورزي معرفي شدند. ضريب زمينه توليدي در 
 873/0) 873/0توافق کندال براي اين مرحله از دلفي 

kwndalls W= ،002/0 sig=به دست آمد که نشان مي )-

درصد از پاسخگويان  90و نزديک به  دوسومدهد بيش از 
 در رابطه با اين موارد توافق نظر دارند.

 
 

 ینه تولیدی در بخش کشاورزیشهر در زمرههای شهرستان دپتانسیل. 9جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 1 1 توسعه و خريد محصول برنج منطقه با برند تعاوني 1
 83/0 91/0 کاشت درختان جنگلي بومي و مثمر کوهي 2
 83/0 91/0 و توليد عسل زنبورعسلتوسعه پرورش  3
 83/0 91/0 پسته و غيره گردو، زيتون، ،انگور توسعه باغات انار، 4
 066/0 83/0 و گرمابي سرد آبيتوسعه پرورش ماهي  5
 66/0 83/0 صنعتينيمهصنعتي و  هايپروريدامتوسعه  6

 =kwndalls W= ،001/0 sig 896/0ب توافق کندال: ضري 88/0(: CVIميانگين شاخص روايي محتوا )

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 83/0 91/0 توسعه کشت گل نرگس 1
 83/0 91/0 توليد پياز )بذر( گل نرگس 2
 66/0 83/0 توسعه باغات زيتون 3
 66/0 83/0 خيار توسعه توليد 4
 83/0 91/0 ايجاد باغات جديد نارنج و ليمو 5
 66/0 83/0 يبندتوسعه کشت گياهان دارويي و بسته 6
 66/0 83/0 توسعه کشت فلفل سوزني 7
 66/0 83/0 توسعه پرورش ماهي 8
 66/0 83/0 توسعه کاشت زعفران 9
 83/0 91/0 توسعه کشت سبزيجات 10

 =kwndalls W= ،002/0 sig 873/0ضريب توافق کندال:  84/0(: CVIميانگين شاخص روايي محتوا )
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های شهرستان دهلران در زمینه تولیدی پتانسیل
 در بخش کشاورزی

نتايج ، نتايج مرحله سوم روش دلفيبا توجه به 
نظران با ( نشان داد که طبق ديدگاه صاحب10) جدول

هاي روغني توسعه کشت دانه»حداکثر موافقت موارد 
، «توسعه کشت صنعتي چغندرقند»، «مانند کلزا و کنجد

ليزي و باغي و بازاريابي توسعه کشت محصوالت جا»
توسعه واحدهاي » ،«توسعه فرآوري بذر»، «محصوالت

گسترش کاشت گياهان »و  «زنبورداري و توليد عسل
هاي شهرستان پتانسيل عنوانبه درنهايت «دارويي

دهلران در زمينه توليدي در بخش کشاورزي معرفي 
شدند. ضريب توافق کندال براي اين مرحله از دلفي 

854/0 (854/0 kwndalls W= ،004/0 sig=ب ) دست ه
 85و نزديک به  دوسومدهد بيش از آمد که نشان مي

از پاسخگويان در رابطه با اين موارد توافق نظر درصد 
 دارند.

 

 های شهرستان دهلران در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیپتانسیل. 10جدول 

هاي پژوهشيافته: منبع

های شهرستان ملکشاهی در زمینه تولیدی پتانسیل
 در بخش کشاورزی

نتايج ، نتايج مرحله سوم روش دلفيبا توجه به 
نظران با طبق ديدگاه صاحب نشان داد که (11) جدول
و  زنبورعسلتوسعه پرورش »ر موافقت موارد حداکث

پرورش توسعه »، «(بنديبستهتوليد عسل )فرآوري و 
توسعه باغات ديم در »، «(گوسفند و بز)دام سبک 

توسعه »، «خصوص بادام ديمهب دارشيبضي ارا

توسعه پرورش »، «مرغها و احداث کشتارگاه مرغداري
تان هاي شهرسپتانسيل عنوانبه درنهايت «قارچ

ملكشاهي در زمينه توليدي در بخش کشاورزي معرفي 
شدند. ضريب توافق کندال براي اين مرحله از دلفي 

82/0 (82/0 kwndalls W= ،004/0 sig=ب ) دست ه
 80و نزديک به  دوسومدهد بيش از آمد که نشان مي

ه با اين موارد توافق نظر از پاسخگويان در رابطدرصد 
دارند.

 
 های شهرستان ملکشاهی در زمینه تولیدی در بخش کشاورزییلپتانس. 11جدول 

هاي پژوهشمنبع: يافته

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 71/0 85/0 مانند کلزا و کنجد هاي روغنيتوسعه کشت دانه 1
 71/0 85/0 چغندرقند توسعه کشت صنعتي 2
 71/0 85/0 توسعه کشت محصوالت جاليزي و باغي و بازاريابي محصوالت 3
 71/0 85/0 توسعه فرآوري بذر 4
 85/0 92/0 واحدهاي زنبورداري و توليد عسلتوسعه  5
 71/0 85/0 گسترش کاشت گياهان دارويي 6

 =kwndalls W= ،004/0 sig 854/0: ضريب توافق کندال 85/0: (CVIن شاخص روايي محتوا )ميانگي

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 66/0 83/0 (بنديبستهو توليد عسل )فرآوري و  زنبورعسلتوسعه پرورش  1
 83/0 91/0 توسعه پرورش دام سبک )گوسفند و بز( 2
 66/0 83/0 خصوص بادام ديمهب دارشيبتوسعه باغات ديم در اراضي  3
 66/0 83/0 ها و احداث کشتارگاه مرغوسعه مرغداريت 4
 66/0 83/0 توسعه پرورش قارچ 5

 =kwndalls W= ،004/0 sig 82/0: ضريب توافق کندال 83/0: (CVIميانگين شاخص روايي محتوا )
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در  یدیتول نهیشهرستان مهران در زم های¬لیپتانس
 یبخش کشاورز

نتايج ، يج مرحله سوم روش دلفينتابا توجه به 
نظران با طبق ديدگاه صاحب ( نشان داد که12) جدول

، «ورتوسعه باغات نخيالت و انگ»حداکثر موافقت موارد 
توسعه کشت سبزي »، «توسعه کشت گياهان دارويي»

کلزا  ازجملههاي روغني توسعه کشت دانه»، «و صيفي
نعتي و توسعه واحدهاي دامداري ص»، «و کنجد

، «ايگلخانهها و محصوالت توسعه گلخانه»، «سنتي

و  زنبورعسلتوسعه پرورش » ،«و توزيع بذور تأمين»
 عنوانبه درنهايت «بندي(توليد عسل )فرآوري و بسته

هاي شهرستان مهران در زمينه توليدي در پتانسيل
بخش کشاورزي معرفي شدند. ضريب توافق کندال 

، =kwndalls W 80/0) 80/0براي اين مرحله از دلفي 
006/0 sig=دهد بيش از دست آمد که نشان ميه ( ب

ه با اين از پاسخگويان در رابط درصد 80و  دوسوم
 موارد توافق نظر دارند.

 
 های شهرستان مهران در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیپتانسیل. 12جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

های شهرستان هلیالن در زمینه تولیدی در پتانسیل
 بخش کشاورزی

نتايج ، مرحله سوم روش دلفينتايج با توجه به 
نظران با ( نشان داد که طبق ديدگاه صاحب13) جدول

کشت محصوالت جديد در »حداکثر موافقت موارد 

توسعه »، «و غيره ستان مانند کلزا، آفتابگردانشهر
ترويج و توسعه »، «(و غيره باغات )زيتون، پسته، انگور

، «توسعه پرورش دام سبک و سنگين» ،«کشت چغندر
 و زنبورعسل پرورش توسعه»، «توسعه پرورش ماهي»

توسعه کشت »و  «(بنديبسته و فرآوري) عسل توليد
  «گياهان دارويي

 
 های شهرستان هلیالن در زمینه تولیدی در بخش کشاورزیپتانسیل. 13جدول 

هاي پژوهشمنبع: يافته

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 75/0 87/0 توسعه باغات نخيالت و انگور 1
 75/0 87/0 توسعه کشت گياهان دارويي 2
 62/0 81/0 توسعه کشت سبزي و صيفي 3
 75/0 87/0 کلزا و کنجد ازجملههاي روغني توسعه کشت دانه 4
 75/0 87/0 توسعه واحدهاي دامداري صنعتي و سنتي 5
 62/0 81/0 ايها و محصوالت گلخانهتوسعه گلخانه 6
 62/0 81/0 و توزيع بذور تأمين 7
 62/0 81/0 بندي(و توليد عسل )فرآوري و بسته زنبورعسلتوسعه پرورش  8

 =kwndalls W= ،006/0 sig 80/0ضريب توافق کندال:  83/0(: CVIميانگين شاخص روايي محتوا )

 CVI CVR مفاهیم ردیف
 66/0 83/0 رهيو غ ابگردانکشت محصوالت جديد در شهرستان مانند کلزا، آفت 1
 66/0 83/0 (رهيو غ ، پسته، انگورتوسعه باغات )زيتون 2
 66/0 83/0 ترويج و توسعه کشت چغندر 3
 66/0 83/0 توسعه پرورش دام سبک و سنگين 4
 83/0 91/0 توسعه پرورش ماهي 5
 66/0 83/0 (بنديبسته و فرآوري) عسل توليد و زنبورعسل پرورش توسعه 6
 66/0 83/0 توسعه کشت گياهان دارويي 7

 =kwndalls W= ،004/0 sig 83/0ضريب توافق کندال:     83/0(: CVIميانگين شاخص روايي محتوا )
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هاي شهرستان هليالن در پتانسيل عنوانبه درنهايت
ضريب زمينه توليدي در بخش کشاورزي معرفي شدند. 

 83/0) 80/0توافق کندال براي اين مرحله از دلفي 
kwndalls W= ،004/0 sig=دست آمد که نشان ه ( ب

از صد در 80و نزديک به  دوسومدهد بيش از مي
 پاسخگويان در رابطه با اين موارد توافق نظر دارند.

 گیرینتیجهبحث و 

 نيز تعاوني هايشرکت در کارآفريني توسعه
 شدهشناخته هاآن پويايي و نوسازي براي راهي عنوانبه

 تبديل درنتيجه و هاتعاوني در کارآفريني توسعه .است
 و احيا به تواندمي، کارآفرين هايتعاوني به هاآن

 ايوسيله و رساند ياري موجود هايتعاوني بازسازي
 و درآمد ارتقاي، وکارکسب بهبود و توسعه براي

 توليدات، توسعه و ايجاد در قدميپيش، سوددهي
آنان  آفرينينقش يتاً ارتقانها و نو فرآيندهاي و خدمات

در اين . آيد حساببه اقتصادي کالن هايبرنامه در
 توسعه در جهت بسترسازي براي راستا کوشش

 هايبرنامه هاياولويت از يكي هاتعاوني در کارآفريني
 & Yaghoubi) آيدمي شمار به تعاون بخش توسعه

Najafloo, 2016) . نتايج دلفي نشان داد در اين پژوهش
توسعه توليد کارشناسان مواردي همچون؛  ازنظرکه 

قارچ و حل مشكل بازاريابي، توسعه پرورش مرغ بومي، 
توسعه توليد عسل و حل مشكل بازاريابي عسل، توسعه 

دارويي، توسعه پرورش دام سبک  نکاشت گياها
و توسعه باغات شهرستان مانند  گوسفند و بره و بز()

، انگور و انار و انواع ميوه و بازاريابي محصوالت باغي
 توليدي وکارهايکسبهاي ترين فرصتمهم ازجمله

-مشترک در همه صورتبهبخش کشاورزي هستند که 

ن ايالم هاي استان ايالم وجود دارد. استاي شهرستان
 چهارفصلاستان  يکآنبا توجه به موقعيت جغرافيايي 

باشد و هر شهرستان با توجه به موقعيت جغرافيايي مي
هاي بسياري در جهت هوايي آن داراي پتانسيلو  و آب

 باشد. اقتصادتوليد محصوالت مختلف کشاورزي مي
 دامداري و کشاورزي، باغداري پايه بر استان ايالم

هاي با توجه به وجود شرکت تعاوني. است استوار
روستايي در سطح استان که داراي قدمت چندين دهه 

ي خدمات و عملكرد مطلوب در رفع نيازهاي مردم ارائه
هاي ساکن در منطقه بوده و همچنين وجود زيرساخت

هاي توان در جهت انجام فرصتها، ميکافي در تعاوني
الزم انجام  اساس اولويت اقدامات بر شدهشناسايي

 گيرد.

 منظوربهبنابراين با توجه به نتايج پژوهش و 
هاي موجود در هر شهرستان استفاده از فرصت

 است: شدهارائهپيشنهادهاي زير 

توسعه پرورش دام "طور که نتايج نشان داد همان -1
هاي يكي از پتانسيل "بره و بز( ،گوسفندسبک )

م بود. هاي استان ايالمشترک در تمام شهرستان
-فعاليت اصلي اکثر مناطق استان دامداري مي ازآنجاکه

توانند هاي روستايي در استان ميبنابراين تعاوني ،باشد
توسعه پرورش دام و اقدام به ره برده از اين فرصت به

نمايند که ضمن عرضه بهداشتي و مناسب  سبک
و ايجاد فعاليت اقتصادي براي  هاي گوشتيفرآورده
و حتي صادرات اين ه اقتصاد دامداران ها، بتعاوني

 برندسازيمنطقه  محصوالت کمک نموده و براي
 نمايند.

همچنين با توجه به فعاليت دامداري در غالب  -2
تواند يكي ديگر هاي دامي ميمناطق استان، تهيه نهاده

هاي ي تعاونياي باشد که همههاي بالقوهاز پتانسيل
برده و در اين زمينه  توانند از آن بهرهروستايي مي

که نتايج نيز حاکي از اين بود  طورهمانفعاليت نمايند. 
هاي دامي و کشاورزي يكي ديگر از که تهيه نهاده

-هاي استان ميهاي مشترک در تمام شهرستانفرصت

 باشد.

توسعه توليد عسل و که نتايج نشان داد طور همان -3
هايي يكي ديگر از فرصت حل مشكل بازاريابي عسل
هاي استان وجود دارد. لذا بود که در تمام شهرستان

توانند از اين فرصت هاي تعاوني روستايي ميشرکت
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ضمن ها، در تمام شهرستانبا توليد عسل بهره برده و 
با ، اين محصولمناسب  باقيمتو  باکيفيتعرضه 

اين محصول فرصت  برندسازيو  مناسببازاريابي 
و استان هاي تعاوني رکتشاقتصادي مناسبي را براي 

 .فراهم نمايند

هاي روستايي بايد هاي دولت به تعاونيکمک -4
غيرمستقيم و در جهت ارتقا يا حفظ  صورتبه

هاي بخش کشاورزي موجود در هر منطقه بوده پتانسيل
ها و اولويت اعطاي امتيازات بخش کشاورزي به تعاوني

 در همان منطقه باشد.

هاي ي شيوهآموزشي در زمينههاي برگزاري دوره -5
هاي فني براي مديران مديريت مشارکتي و مهارت

تعاوني روستايي با حضور  مديرههيئتعامل و اعضاي 
هاي کارآفرين بخش کارآفرينان برتر و تعاوني

فاده از تجربيات کشورهاي موفق در کشاورزي و است
 ها.تعاوني دهيسازمانخصوص 

 هايفرصت ان شناساييتوهاي آتي ميدر پژوهش -6
در ساير  هاساير تعاوني براي کارآفرينانه وکارهايکسب
هاي تعاوني ازجملهها و چه در بخش کشاورزي بخش

 را انجام داد. غيره توليد، زنان، کشاورزي و

هاي از فرصت برداريبهرهشناسايي موانع  -7
، از مواردي است که ايالم کارآفريني در سطح استان

 به بررسي آن بپردازند. توانندميدر آينده  پژوهشگران

 مشارکت نویسندگان

شناسي، بررسي ، روشپردازيمفهومساناز حيدري: )
 و بازبيني و ويرايش( اطالعات و پايش

شناسي، ، روشپردازيمفهومهمايون مرادنژادي: ) 
و نظارت  بررسي اطالعات و پايش، بازبيني و ويرايش

 و سرپرستي(
شناسي، ، روشپردازيمفهوم: )محمديسميره صي

و نظارت  بررسي اطالعات و پايش، بازبيني و ويرايش
 و سرپرستي(

 تشکر و قدردانی

اين مقاله تحت حمايت هيچ ارگان و سازماني قرار 
 نداشت.
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