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 چکیده
 روسـتایی  هاي تعاونیدر  بخش کشاورزي خدماتی کارهاي و کسب  هايفرصت پژوهش حاضر با هدف شناسایی

قـرار   کیفـی هـاي   شناسـی در زمـره پـژوهش    از نظر روش هدف، کاربردي و از نظر این مطالعهایالم انجام شد.  استان
هش از روش دلفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه ایـن پـژوهش شـامل؛ کارکنـان شـاغل در      . در این پژوگیرد می

هـا،  کارکنان شاغل در مدیریت تعاون روستایی اسـتان و شهرسـتان   ها،سازمان جهاد کشاورزي استان ایالم و شهرستان
  ان کشـاورزي و نظـام صـنفی   هاي روستایی، هیأت مـدیره خبرگـ  عامل و هیأت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونی مدیر

گیـري   نفر به عنوان اشخاص خبره و بـا تجربـه، بـا اسـتفاده از روش نمونـه      110کشاورزي استان ایالم بودند. در کل 
باشد که در سه دور  ساختارمند و ساختارمند میمطالعه، مصاحبه و پرسشنامه نیمه هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار اصلی

هاي آمـاري میـانگین، انحـراف    مراحل دلفی از شاخص لیتحل و  هیتجز. براي ه قرار گرفتو مورد استفاد طراحی شد
بهـره گرفتـه شـد.     SPSSافـزار  با استفاده از نرم کنندگان شرکت نظر  اتفاقمعیار و ضریب تغییرات جهت تعیین میزان 

بندي روغـن دامـی    آوري و بستهجمع هاي دامی و کشاورزي،ایجاد بازارهاي نهاده مواردي همچون؛نشان داد که نتایج 
هاي تعـاونی روسـتایی) و   ایجاد فروشگاه روستا بازار (عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي با همکاري شرکت، منطقه

هـاي مـورد   هایی هستند که در تمام شهرستاناز جمله فرصتها ایجاد فروشگاه تخصصی ابزارآالت کشاورزي و نهاده
  مطالعه وجود دارند.  

  
  هاي روستایی، استان ایالم تعاونیبخش کشاورزي، ، خدماتیشناسایی فرصت، کسب و کار  :هاي کلیدي هواژ
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  مقدمه
دلیـل کـاهش    رقابت جهـانی بـه   امروزه در عرصه

گیري از منـابع اولیـه تولیـد و    سرعت پیشرفت با بهره
هـا در فراینـد   همچنین افـزایش اهمیـت نقـش انسـان    

هـاي  آفرینانه در شـرکت تولید، اهمیت فرآیندهاي کار
 .شته مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت   بزرگ بیش از گذ

بسـتر مناسـبی بـراي     یتعـاون حالی است کـه   این در
هاي  شرط کارآفرینی و کارآفرینی به منزله یکی از پیش

محکمـی   يموفقیت تعاونی بوده و میان این دو رابطه
، بـه  روستاییهاي تعاونی شرکت از طرفی .وجود دارد

نقـش  ، ان نهادهاي برآمده از بطن جامعه روسـتایی عنو
انکارناپـذیري در توسـعه اقتصـادي منـاطق روســتایی     

هـا، بـه عنـوان منبـع مشـارکت و      دارند. ایـن تعـاونی  
تحریک بخش نیروهـاي انسـانی، در نیـل بـه توسـعه      

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی اهمیـت    زا و فعالیتدرون
ــد ــري دارن ــاران،صــی( واف  ).1399 محمــدي و همک

هـاي  هـاي تعـاونی روسـتایی از نـوع تعـاونی     شرکت
هاي خـود را از   باشند که فعالیت چندمنظوره و عام می

ایـن   انـد.  ي چهل در مناطق روستایی شروع نمودهدهه
ها در سطح استان، زیـر نظـر سـازمان تعـاونی     شرکت

را  بـوده و خـدمات و تسـهیالت گونـاگونی    روستایی 
ي محصوالت و  ي و همههاي اقتصادبراي کلیه فعالیت

هـاي روزمـره    تولیدات اعضا و نیز براي رفـع احتیـاج  
 علیـرغم ). 1390 ،جهانی( دارند زندگی آنها عرضه می

 ها آن عملکرد اولیه بررسی، ها تعاونی جایگاه و اهمیت
 موازات به که است این بیانگر کشور مختلف نقاط در

 کیفـی  رشـد  هـا  تعـاونی  این، مطلوب نسبتاً کمی رشد
 ایفـا  را خـود  نقـش  خـوبی  بـه  و انـد  نداشـته  مناسبی
 و پژوهشـگران  اکثـر ، شـرایطی  چنـین  در. انـد  ننموده

ــد نظــران صــاحب ــارآفرینی توســعه کــه معتقدن  در ک
 بـه  کمک در اساسی نقش تواند می تعاونی هاي شرکت
 اهرم و نماید ایفا اهدافشان به دستیابی جهت ها تعاونی

 کنـونی  نامطلوب یطشرا از رفت برون براي نیرومندي

هاي جوامع بشري با توجه نیاز ).1393، رضایی( باشد
ت در حال تغییـر و  سرع به جدید بودن و تنوع آنها به

ها براي همگام شدن با این تغییـر و  راند و کشوتحول
ي رایطی فراهم کنند تـا افـراد روحیـه   ت باید شالتحو

 فرآینـد  همـان  کـارآفرینی  .کارآفرینی به دست آورنـد 
 ي ایـده  و فکـر  یک مبناي بر کار و کسب یک یستأس
 بـه  کـارآفرین  .)1397(نخعی و همکاران،  باشد می نو

 نوین فرصتی که شود می اطالق افراد از گروهی یا یک
 و خـدامرادپور ( کننـد  مـی  خلـق  یـا  و کـرده  کشف را

ــاي فرصــت تشــخیص اهمیــت). 1398، همکــاران  ه
 رفتـار  حیـاتی  عناصـر  از یکـی  عنـوان  بـه  کارآفرینانه
 امـن کـارآفرینی قلب عنوان به آن از و بوده کارآفرینانه

کـارآفرینی بـه رونـد شناسـایی      بیان دیگر به .برند می
ــد و راه فرصــت ــاي جدی ــار در  ه ــب وک ــدازي کس ان
توسـعه، بـراي بهـره      هاي جدیـد یـا در حـال    سازمان

گویند کـه در   هاي شناسایی شده می برداري از فرصت
جامعـه ارائـه    دمات جدیـدي بـه  نتیجه آن کاالها و خ

با توجه به ایـن کـه    ).1397 ،(نخعی و همکاران شود
هاي تعاونی روستایی پایه و اساس کـارآفرینی   شرکت

باشد، لذا شناسایی  کشاورزي و کارآفرینی روستایی می
ــرکت  فرصــت ــه در ش ــاي کارآفرینان ــاونی  ه ــاي تع ه

روستاها باشـد،   گشاي مسائل تواند مشکل وستایی میر
هاي معین، بـراي   ا یک الگو و چارچوب با شاخصام

هـاي کارآفرینانـه و شناسـایی     ترغیب و ایجاد فعالیت
(نخعـی و   ها، به شکل مسـتمر، وجـود نـدارد    فرصت

 خصوص در هـک این به توجه اـــب .)1397 همکاران،
بخش  خدماتی کارهاي و کسب هاي فرصت شناسایی

 به تا ایالم استان روستایی هاي تعاونی براي کشاورزي
 آن بـر  پـژوهش  این، است نشده انجام اي مطالعه حال
 پیشـنهاداتی  و هـا  فرصـت  ارائه با و مطالعه با تا است
 راسـتاي  در روسـتایی  هـاي  تعاونی راه روشنگر بتواند

ـ  توسـعه  بـه  دستیابی و روستایی مناطق توسعه  ایدارـپ
  باشد.  روستایی
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 فرینانـه کارآ هاي فرصت :مبانی نظري و پیشینه تحقیق
، فنـاوري  تغییـرات  آنهـا  در کـه  هسـتند هایی  موقعیت

ــت، سیاســی، اقتصــادي ــاعی و جمعی  شــناختی اجتم
 و عرضــه سـاختن  جهـت  باعـث مـوقعیتی   توانـد  مـی 

 کارآفرینانه هاي فرصت همچنین شود. جدید اي پدیده
ــه هســتند هــاییموقعیــت ــرد در آنهــا ک ــارآفرین ف  ک
بـه   ز منابعا استفاده براي جدیدي الگوي یا چارچوب

 ادبیـات  حـوزه  در .)1394، حسـینی (آورد  وجود مـی 
 در فرصت شناسایی که است این بر فرض، کارآفرینی

 نیازهـاي  شناسـایی ) 1: یابدمی تجلی فرآیند مجزا سه
ـ  منـابع  مشاهده یا بازار  درك) 2 نشـده  گرفتـه  کـار ه ب

 نشـده  گرفتـه  کاره ب منابع بازار و نیازهاي میان روابط
 قـساب منابع و بازار نیازهاي بین تازه بیتناس کشف) 3

 بـر  جدیـد.  کـار  و مفهوم کسـب  یک ایجاد جهت در
 شناخت شامل تنها شناسایی فرآیند، فرضیه این اساس
 مرحلـه  سـه  از متشـکل  بلکه، نبوده یک فرصت ساده

 باشــد مــی فرصـت  کشــف و درك، شناســایی: شـامل 
  ).1394(حسینی، 

 تعریـف  چنـین   ایـن  توان می را ها فرصت شناسایی
 بـالقوه  هاي فرصت افراد طریق آن از که فرآیندي نمود:

 و بـازار  کـار،  و توسـعه کسـب   و ایجـاد  بـا هـدف   را
واقـع   کننـد. در  کشف می و شناسایی جدید، تکنولوژي

هم  کارآفرینی فرصت، شناسایی بدون که گفت توان می
 بـه  شایستگی بدل این از این رو، داشت نخواهد وجود
 مطالعـات  و هـا  در پـژوهش  کلیـدي  عناصـر  از یکـی 

 بسـیاري بـراي   يعالقـه  و اسـت  گردیـده  کـارآفرینی 
 را این شایستگی توانند می که عواملی و فرآیند شناسایی

 دیـد  از). 1395دارد (کریمـی،   وجـود  دهنـد،  بهبـود 
 بسـیار  نقش فرصت شناسایی، کارآفرینی پژوهشگران

 دارد. تشــخیص کارآفرینانــه هــاي فعالیــت در اساســی
 و مناسـب  ي ایـده  یـک  شناخت توانایی به را فرصت

 و ارزش افزوده که اي گونه به کسب وکار آن به انتقال
بـه بیـانی دیگـر     .انـد  نمـوده  تعریف، کند تولید درآمد

 بـه  تواننـد  نمـی  نشـوند  داده تشـخیص  تـا  هـا  فرصت
 دسـترس  در محـیط  در هـا  فرصت. برسند برداري بهره

(خـدامرادپور   باشند ن میشد کشف انتظار در و هستند
 و هـا  تعاونی در کارآفرینی توسعه ).1398 ،و همکاران
، کــارآفرین هــاي تعــاونی بــه هــا آن تبــدیل در نتیجــه

 یـاري  موجود هاي تعاونی بازسازي و احیا به تواند می
، وکـار کسـب  بهبـود  و توسعه براي اي وسیله و رساند
 و ایجـاد  پـیش قـدمی در  ، سـوددهی  و درآمـد  ارتقاي
 نهایتاً ارتقا و نو فرآیندهاي و خدمات تولیدات، توسعه
 بـه  اقتصـادي  کـالن  هـاي  برنامـه  آنـان در  آفرینینقش

در  بسترسازي براي در این راستا کوشش. آید  حساب
ــت ــعه جه ــارآفرینی توس ــاونی در ک ــا تع ــی ه  از یک
 شـمار  بـه  تعاون بخش توسعه هاي برنامه هاي اولویت

الحی کـاخکی و  ص .)1396، نجفلو یعقوبی و( آید می
شناسـایی و   ) در پژوهشی بـا عنـوان  1398همکاران (

هـاي   بر ایجاد فرصـت هاي موثر  ندي شاخصباولویت
کـه   ندرسید یجهبه این نت نکارآفرینی روستایی در ایرا
تـأثیر، عوامـل اقتصـادي و    -یا توجه به نمـودار رابطـه  

 -زیرساختی در گروه علل و عوامل فـردي، اجتمـاعی  
بـه دسـته اثـرات اختصـاص داده      فرهنگی و سیاسـی 

اند. از طرف دیگر، عوامل اقتصادي و سیاسی بـه   شده
ترتیب بیشترین و کمترین تعامـل را بـا سـایر عوامـل     

) 1398( خدامرادپور و همکاراناز سوي دیگر  داشتند.
تشـخیص فرصـت کـارآفرینی،     در پژوهشی با عنـوان 

میزان  که ساز اشتغال پایدار؛ به این نتیجه رسیدندزمینه
و معموالً اندك بـوده  هاي کارآفرینی  فرصت تشخیص

همپوشـانی   داراي این یافته بـا تعـداد بـاالي بیکـاري    
هــاي همچنــین ارزیــابی مناســب فرصــتباشــد.  مــی

 احتمال موفقیت کسـب  افزایشتواند به  کارآفرینی می
عادل رستخیز  حالی است که  این در. منجر شودکار  و

معرفی مدلی  هشی با عنوان) در پژو1397( و همکاران
 هاي کارآفرینی با رویکرد فازي براي ارزشیابی فرصت

بــه معمــوالً کارآفرینــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
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. پردازند میدر شرایط عدم اطمینان ها ارزشیابی فرصت
نقـش   ) در پژوهشی با عنوان1397امامی و همکاران (

ــاونی ــی  تع ــت ویژگ ــا در تقوی ــه و  ه ــاي کارآفرینان ه
شناسـی زنـان روسـتایی در اسـتان      توانمندي فرصـت 

 بـین تمـامی ابعـاد   به این نتیجه رسیدند کـه  ، کرمانشاه
هـاي   ها با دو متغیر تقویت ویژگـی  کارکردهاي تعاونی

ــابی   ــایی و ارزیـ ــایی در شناسـ ــه و توانـ  کارآفرینانـ
همبســتگی مثبــت و  ههــاي کارآفرینانــه رابطـ  فرصـت 

) 1396همکاران (مرام و  خوش وجود دارد. داري معنی
طراحی و تبیـین الگـویی بـراي    در پژوهشی با عنوان 

هاي کارآفرینی در بخش کشـاورزي   تشخیص فرصت
سـرمایه   رسـیدند کـه  نتـایج  ، بـه ایـن   استان کرمانشاه

هــاي محیطــی،  انســانی، ســرمایه اجتمــاعی، حمایــت
از  هـا  هـاي روانشـناختی، هوشـیاري و تالطـم     ویژگی

هاي کارآفرینی  فرصت هاي اصلی الگوي تشخیص آیتم
 Urban باشـند.  کشاورزي استان کرمانشاه میدر بخش 

ــی) 2018( ــه  در پژوهش ــی و   ب ــین اثربخش ــه ب رابط
کـه  به این نتیجـه رسـید    و پرداختتشخیص فرصت 

یک تشخیص فرصت   ها نسبت به آینده افزایش دیدگاه
فرآیندهاي مـؤثر مربـوط بـه     به این دلیل که، باشدمی

 و دآوري ناشی از آن در کسبتشخیص فرصت و سو
کارهاي جدید که سود نهایی آنها قطعیت ندارد، بسیار 

 کـه  اظهـار نمـود  محقـق  ضـمناً   .حائز اهمیـت اسـت  
هـا  هاي فعال و پرتنش، چارچوب کارآفرینان در محیط

ــول  ــودآوريو اص ــت و   س ــخیص فرص ــراي تش را ب
 Yanهمچنـین دهند.  مدنظر قرار میبرداري از آن  بهره

and Yan  )2017 (اي تجربـی بـه بررسـی     در مطالعه
 رابطه بین قابلیت کارآفرینانه جمعی و عملکرد کسـب 

وکارهــاي کوچــک در شــرایط محیطــی مختلــف     
، ظرفیت کارآفرینانه جمعی پژوهشاند. در این  پرداخته

هـاي  دهی مناسب به فرصـت  شناسایی و پاسخ ؛ملاش
مین جدید در بازار یا براي رشد؛ توانایی شناسایی و تأ

نیازهاي جدیـد مشـتریان و توانـایی طـرح و اجـراي      

شدند. هاي جدید براي بهبود عملکرد مؤثر دانسته  ایده
Campaso  بـه ایـن    پژوهشـی در ) 2015(و همکاران

چـه افـراد از درجـۀ خالقیـت      نتیجه رسیدند کـه هـر  
هـاي  بیشتري برخوردار باشـند، در شناسـایی فرصـت   

از جمله و خالقیت  دنماین میتر عمل کارآفرینانه قوي
توانـد بـه وي در تشـخیص     راهکارهایی است که مـی 

  یاري رساند. فرصت کارآفرینانه 
 شناساییدهد که بررسی مطالعات پیشین نشان می

 فرصـت  ارزیـابی  مقابـل  در که است موضوعی فرصت
 ادبیـات  در و گرفته اسـت  قرار توجه مورد کمتر بسیار

 رفتارهـاي  مورد در چندانی مطالب کارآفرینی، گسترده
 (بـارانی  شـود  نمـی  یافـت  فرصت کارآفرینی شناسایی

 شناسـایی لذا در این مطالعـه بـه    ).1392 بیگی، وعلی
 خدماتی بخش کشـاورزي  کارهايوکسب  هايفرصت

پرداختـه شـده    ایالم استان روستایی هاي تعاونی براي
  است. 
هـدف،   از نظـر  مطالعـه حاضـر  : تحقیق شناسیروش

 يشناسی در زمـره  از نظر روش است وکاربردي بوده 
. در ایـن پـژوهش از   گیـرد  قرار می کیفیهاي  پژوهش

بهره گرفته شد. روش دلفی وقتی  1روش تحقیق دلفی
کاربرد دارد که هدف دسـتیابی بـه اتفـاق نظـر جمـع      

خبره در رابطه بـا یـک موضـوع خـاص      متخصص و
ــارکت     ــا مش ــدین دور و ب ــن روش در چن ــد. ای باش

شود که در موضوع پژوهش داراي  می اشخاصی انجام
طور متوسط و  دانش و تخصص باشند. تعداد دورها به

 هـایی در  معمول سه دور است که در هر دور پرسـش 
هـاي   خصوص موضوع مورد نظر به شـکل پرسشـنامه  

ساختارمند و ساختارمند تـدوین گردیـده و بـراي     نیمه
ایج حاصـل از  گردد. نت متخصصان مورد نظر مطرح می

گیرد، بـه صـورتی    بعد قرار میدور مبناي دورهاي  هر
هـاي دور  و تحلیل پاسخآوري و تجزیه که پس از گرد

                                                             
1. Delphi technique 
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طـابق آن تـدوین و دوبـاره    اول، پرسشنامه دور دوم م
شود. دور  آوري نظرات اعضا بازگردانده میبراي جمع

یابـد. در مراحلـی از    سوم نیز به همین شیوه ادامه مـی 
ـ   این روش مـی  هـایی همچـون طیـف     ساتـوان از مقی

(رجبــی و  بنــدي اسـتفاده نمــود لیکـرت جهــت رتبـه  
  ).1391همکاران، 

جامعه مورد مطالعه این پژوهش شـامل؛ کارکنـان   
شــاغل در ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان ایــالم و 

ــا،شهرســتان ــاون   ه ــدیریت تع ــان شــاغل در م کارکن
هـا، مـدیرعامل و هیـأت    روستایی استان و شهرسـتان 

هاي روستایی، هیـأت  ه و شرکت تعاونیمدیره اتحادی
کشـاورزي   مدیره خبرگـان کشـاورزي و نظـام صـنفی    

 138( متناسب با روش دلفی، تعدادي .استان ایالم بود
آنان به عنوان اشـخاص   ) ازشهرستان 11از  پرسشنامه

گیـري   خبره و بـا تجربـه، بـا اسـتفاده از روش نمونـه     
  . شدندهدفمند انتخاب 

  
  کنندگانشارکتمشخصات م -1جدول 

  ردیف  گروه شغلی  تحصیالت

 ارشد، کارشناسیدکتري،کارشناسی
ها و مدیران وکارکنـان  مدیران وکارکنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزي استان ایالم  و شهرستان

 هاشاغل مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان

1  

ارشد، کارشناسی، کارشناسی
 کاردانی ، دیپلم

هاي روستایی، هیأت مدیره خبرگان کشاورزي و هیأت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونیمدیرعامل و 
 نظام صنفی کشاورزي استان ایالم

2  

  3  بازنشسته کارشناسی
 

گیـري  با روش نمونـه افرادي که در دور اول دلفی 
مشارکت نمودند تا پایـان سـه   هدفمند انتخاب شده و 

وهش از هـر  در این پژ. دور با محقق همکاري نمودند
دهنـدگان از  شهرستان به صـورت جداگانـه پاسـخ    11

ــد.   افــراد خبــره خــود آن شهرســتان انتخــاب گردیدن
ها و اطالعات مورد نیاز این  آوري داده جمع هاي روش

اي و میـدانی صـورت    کتابخانـه  پژوهش بـه دو روش 
، روش میـدانی  در ابـزار گـردآوري اطالعـات    گرفت.

آوري اصـلی جمـع  روش  مصاحبه و پرسشـنامه بـود.  
ها در تکنیـک دلفـی در دور اول، روش مصـاحبه    داده

صـورت  ي نخسـت روش دلفـی بـه   بود که در مرحله
(بـا سـؤاالت بـاز) طراحـی      ي فاقد ساختارپرسشنامه

تجربه و خبره درخواست شـد کـه    گردید و از افراد با
خـدماتی در   يهاي شهرستان خود را در زمینهپتانسیل

مرحلـه دوم پـژوهش   در  نمایند.بخش کشاورزي بیان 
هـاي تخصصـی بـه شـکل طیـف      دلفی، تمامی گویـه 

لیکرت پنج سطحی در قالب پرسشنامه مربوط به خود 
همچنین در این  آن شهرستان مورد سوال قرار گرفتند.

مرحله از دلفی ضـریب توافـق کنـدال بـراي مفـاهیم      
دست آمـد کـه ایـن آمـاره     ه مربوط به هر شهرستان ب

چند درصد از پاسخگویان در رابطـه بـا    دهدنشان می
این موارد توافق نظر دارند. در دور سـوم روش دلفـی   
که دور نهایی این روش بود، موارد باقی مانـده از دور  
دوم که ضـریب تغییـرات آنهـا کـوچکتر یـا مسـاوي       
مجموع ضریب تغییرات بـود جهـت تأییـد نهـایی بـا      

ن نظـرا مقیاس موافقت و مخالفت از دیـدگاه صـاحب  
مورد بررسی قرار گرفتنـد. در ایـن دور فراوانـی هـر     

کدام، مشـخص   گویه و درصد موافقت و مخالفت هر
هـایی کـه   گردید. فرض بر این بوده اسـت کـه گویـه   

سوم آرا را کسب نمایند، حـذف و   تر از دوي کمنمره
سـوم آرا را کسـب    تر از دوي بیشهایی که نمرهگویه

ي نهایی روش دلفـی در  یجهعنوان نت نمایند، باقی و به
هایی کـه در دور  شوند. در این راستا، گویهنظر گرفته 
سوم آرا با حداکثر موافقـت را   ي بیش از دوسوم نمره

ي نهایی دلفـی گـزارش   عنوان نتیجهاند بهکسب نموده
شدند. همچنین در این مرحله از دلفی ضـریب توافـق   
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تفاده شد. بررسی توافق نظر پاسخگویان اس کندال براي
در دور سوم دلفی بایستی مطابق ضریب توافق کنـدال  

از پاسخگویان در رابطه با موارد گفته بیش از دو سوم 
   شده توافق نظر داشته باشند.

  
   )CVRشاخص نسبت روایی محتوایی ( -2جدول 

 CVR  ردیف  شهرستان  تعداد پرسشنامه   قابل قبول  
  1  آبدانان  12  56/0
  2  ایالم 12 56/0
  3  ایوان 12 56/0
  4  بدره 12 56/0
  5  چرداول 12 56/0
  6  سیروان 12 56/0
  7  دره شهر 12 56/0
  8  دهلران  14  51/0
  9  ملکشاهی 12  56/0
  10  مهران  16  50/0
  11  هلیالن 12  56/0

  
از طرفی به منظور تأیید روایـی و پایـایی مفـاهیم    

از شاخص  ،استخراج شده در این دور از تکنیک دلفی
)  و شـاخص روایـی   CVR( 1نسبت روایی محتـوایی 

اگـر مقـدار شـاخص    ) استفاده شـد.  CVI( 2محتوایی
کوچکتر بود گویـه رد   7/0) از CVI(روایی محتوایی 

بود باید بازبینی شـود و   79/0تا  7/0شود، اگر بین می
تحقیق در این بود قابل قبول است.  79/0اگر باالتر از 

مفـاهیم  ) بـراي  CVI(مقدار شاخص روایی محتـوایی  
 دست آمد هب 79/0ها باالتر از شهرستان همهمربوط به 

   لذا روایی محتوایی این مفاهیم مورد تأیید است.
  

  هایافته
هاي شهرستان آبدانان در زمینـه خـدماتی   پتانسیل -

نتـایج مرحلـه سـوم    با توجه به : در بخش کشاورزي
کـه  طبـق    ) نشـان داد 3نتـایج جـدول (  روش دلفی، 

خرید "نظران با حداکثر موافقت موارد دگاه صاحبدی
توسـعه  "، "متمرکز پشم و ایجاد کارگـاه فـرآوري آن  

                                                             
1. Content Validity Ratio 
2. Content Validity Index 

توسـعه  "، "کاشت گل نرگس و بازاریابی الکترونیکـی 
ایجاد بازارهاي "، "تولید قارچ و حل مشکل بازاریابی

ــاده ــاورزي نه ــی و کش ــاي دام ــع آوري و "،  "ه جم
ــه  بســته ــی منطق ــن دام ــدي روغ ــز"و  "بن  ایجــاد ومل

 آالت اشینـــم خدمات و سرویس مراکز و هاتعمیرگاه
هاي شهرسـتان  عنوان پتانسیل در نهایت به "کشاورزي

آبدانان در زمینه خدماتی در بخش کشـاورزي معرفـی   
شدند. ضریب توافق کندال براي این مرحلـه از دلفـی   

 = 004/0، ضـــریب توافـــق کنـــدال = 857/0( 85/0
دهد بـیش از دو  که نشان می دست آمد داري) به معنی

درصد از پاسـخگویان در رابطـه    86سوم و نزدیک به 
  با این موارد توافق نظر دارند. 

هاي شهرستان ایالم در زمینه خـدماتی در  پتانسیل -
با توجه به نتایج مرحله سوم روش  بخش کشاورزي:

) نشـان داد کـه طبـق دیـدگاه     4دلفی، نتایج جـدول ( 
انـدازي  راه"ر موافقـت مـوارد   نظران با حـداکث صاحب

بنـدي عسـل (ایجـاد فروشـگاه     خط فـرآوري و بسـته  
ــل)   ــگاه عس ــاد آزمایش ــورداري، ایج ــزات زنب ، "تجهی

برندسازي بـراي محصـوالت بـومی ماننـد عسـل و      "
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هـاي فصـلی و نمایشـگاه    بر پا نمودن غرفه"، "زیتون
گسـترش  "، "محصوالت کشاورزي و صـنایع مـرتبط  

 ،"ي مناسب جهـت بازارپسـندي  بندتولید قارچ و بسته
برندسازي بـراي محصـوالت بـومی ماننـد عسـل و      "

هـاي فصـلی و نمایشـگاه    بر پا نمودن غرفه"، "زیتون
آوري جمـع  "، "محصوالت کشاورزي و صنایع مرتبط

ایجـاد فروشـگاه   "، "بندي روغن دامـی منطقـه  و بسته
روستا بازار (عرضه مستقیم محصوالت کشـاورزي بـا   

ایجـاد  "، "اي تعـاونی روسـتایی)  هـ  همکاري شـرکت 
ایجــاد "، "هــاي دامــی و کشــاورزيبازارهــاي نهــاده

ــزات مرغــداري ایجــاد فروشــگاه "، "فروشــگاه تجهی
ایجـاد فروشـگاه تخصصـی    "و  "عرضه مستقیم مـرغ 
هـاي  در نهایت به عنوان پتانسیل "ابزارآالت کشاورزي

شهرستان ایالم در زمینه خدماتی در بخش کشـاورزي  
. ضریب توافق کندال براي این مرحله از معرفی شدند

 003/0، ضـریب توافـق کنـدال   = 871/0( 87/0دلفی 
دهد بیش از دو دست آمد که نشان می ) بهداريمعنی=

درصد  از پاسخگویان در رابطـه   87سوم و نزدیک به 
  با این موارد توافق نظر دارند.

  

  در بخش کشاورزي یخدماتهاي شهرستان آبدانان در زمینه پتانسیل -3جدول 

  
  در بخش کشاورزيان ایالم در زمینه خدماتی هاي شهرستپتانسیل -4جدول 

  نسبت روایی محتوایی روایی محتوایی شاخص  مفاهیم  ردیف

، ایجاد فروشگاه تجهیزات زنبورداري( بندي عسلاندازي خط فرآوري و بسته راه  1
  ایجاد آزمایشگاه عسل)

91/0  83/0  

  66/0  83/0  برندسازي براي محصوالت بومی مانند عسل و زیتون  2
  66/0  83/0  فصلی و نمایشگاه محصوالت کشاورزي و صنایع مرتبط هايهنمودن غرف پا بر  3
  1  1  بندي روغن دامی منطقهآوري و بستهجمع  4

اورزي با همکاري ایجاد فروشگاه روستا بازار (عرضه مستقیم محصوالت کش  5
  هاي تعاونی روستایی)شرکت

83/0  66/0  

  66/0  83/0  و کشاورزي هاي دامیایجاد بازارهاي نهاده  6
  66/0  83/0  ایجاد فروشگاه تجهیزات مرغداري  7
  66/0  83/0  ایجاد فروشگاه عرضه مستقیم مرغ  8
  66/0  83/0  ایجاد فروشگاه تخصصی ابزارآالت کشاورزي  9

  CVI( :861/0میانگین شاخص روایی محتوا (
  87/0و ضریب کندال:  003/0معنی داري: 

  

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی  مفاهیم  ردیف
  66/0  83/0  خرید متمرکز پشم و ایجاد کارگاه فرآوري آن  1
  66/0  83/0  توسعه کاشت گل نرگس و بازاریابی الکترونیکی  2
  66/0  83/0  قارچ و حل مشکل بازاریابی توسعه تولید  3
  66/0  83/0  امی و کشاورزيهاي دایجاد بازارهاي نهاده  4
  83/0  91/0  بندي روغن دامی منطقهآوري و بستهجمع  5
  66/0  83/0  کشاورزي آالتماشین خدمات و سرویس مراکز و هاتعمیرگاه ایجاد لزوم  6

    CVI :(85/0میانگین شاخص روایی محتوا (
  857/0و ضریب کندال:  004/0معنی داري: 
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در  خـدماتی ن ایوان در زمینه هاي شهرستاپتانسیل-
هـاي  شهرستان ایوان داراي شـرکت : بخش کشاورزي

کثیري سهامدار فعالیت دارند  تعاونی روستایی با تعداد
ـ      یکه ظرفیت ارائه خـدمات و پتانسـیل جهـت اجرای

نتـایج  با توجه بـه   هاي جدید را دارند. نمودن فرصت
که اد نشان د )5( نتایج جدولمرحله سوم روش دلفی، 

 نظران با حـداکثر موافقـت مـوارد   طبق دیدگاه صاحب
تـأمین  "، "بندي روغن دامی منطقهبسته آوري وجمع"

برندسـازي  "، "و کشـاورزي  هاي دامـی و توزیع نهاده
جمله انگـور و گیاهـان    براي محصوالت شهرستان از

ایجاد " ،"هاي گیاه پزشکیاحداث کلینیک"، "دارویی
نـد لـوازم   رزي مانفروشگاه تخصصی ابزارآالت کشـاو 

ایجـاد فروشـگاه روسـتا بـازار     "، "آبیاري تحت فشار
محصـوالت کشـاورزي بـا همکـاري      (عرضه مستقیم

نمــودن  پــا بـر " و "هــاي تعـاونی روســتایی) شـرکت 
ه محصوالت کشـاورزي و  فصلی و نمایشگا هاي هغرف

هــاي در نهایــت بــه عنــوان پتانســیل "صــنایع مــرتبط
در بخش کشـاورزي   شهرستان ایوان در زمینه خدماتی

معرفی شدند. ضریب توافق کندال براي این مرحله از 
، ضـــریب توافـــق کنــــدال  =842/0( 84/0دلفـــی  

دهـد  دست آمد کـه نشـان مـی   ه ) بداريمعنی=004/0
ــه  بـــیش از دو درصـــد  از  84ســـوم و نزدیـــک بـ

  پاسخگویان در رابطه با این موارد توافق نظر دارند. 

  
  در بخش کشاورزي خدماتی ن ایوان در زمینه هاي شهرستاپتانسیل -5جدول 

  
در خـدماتی  هاي شهرستان بدره در زمینـه  پتانسیل-

نتایج مرحله سوم روش با توجه به : بخش کشاورزي
طبـق دیـدگاه   ه کـ  ) نشـان داد 6( نتایج جـدول دلفی، 

احداث پمپاژ "ثر موافقت موارد نظران با حداکصاحب
ــومســعه صــنتو"، "آب ، "گــرديعت گردشــگري و ب

و  "خرید متمرکز پشم و ایجـاد کارگـاه فـرآوري آن   "
ــتقیم   " ــه مس ــازار (عرض ــتا ب ــگاه روس ــاد فروش  ایج

هاي تعـاونی  محصوالت کشاورزي با همکاري شرکت

هاي شهرسـتان  نسیلدر نهایت به عنوان پتا "روستایی)
بدره در زمینه خـدماتی در بخـش کشـاورزي معرفـی     
شدند. ضریب توافق کندال براي این مرحلـه از دلفـی   

ــدال = 846/0( 84/0 ــق کنــــ ــریب توافــــ ، ضــــ
دهـد  دست آمد کـه نشـان مـی   ه ) بداري معنی=004/0

درصد از پاسخگویان  84سوم و نزدیک به  بیش از دو
دارنـــد.  در رابطـــه بـــا ایـــن مـــوارد توافـــق نظـــر

  
  

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی مفاهیم  ردیف
  83/0  91/0  بندي روغن دامی منطقهآوري و بستهجمع  1
  66/0  83/0  هاي دامی و کشاورزيتأمین و توزیع نهاده  2
  66/0  91/0  برندسازي براي محصوالت شهرستان از جمله انگور و گیاهان دارویی  3
  66/0  83/0  هاي گیاه پزشکیاحداث کلینیک  4
  66/0  83/0  لوازم آبیاري تحت فشار ایجاد فروشگاه تخصصی ابزارآالت کشاورزي مانند  5

محصوالت کشاورزي بـا همکـاري    ایجاد فروشگاه روستا بازار (عرضه مستقیم  6
 هاي تعاونی روستایی)شرکت

83/0  66/0  

  66/0  83/0 فصلی و نمایشگاه محصوالت کشاورزي و صنایع مرتبط هايهنمودن غرف پا بر  7
  CVI :(847/0میانگین شاخص روایی محتوا (

  84/0و ضریب کندال:  004/0معنی داري: 
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  در بخش کشاورزي خدماتیهاي شهرستان بدره در زمینه پتانسیل -6جدول 

  
 خـدماتی هاي شهرستان چرداول در زمینه پتانسیل -

مرحلـه سـوم   نتـایج  توجه به  با: در بخش کشاورزي
طبــق ) نشــان داد کــه 7( نتــایج جــدولروش دلفــی، 

 نظــران بــا حــداکثر موافقــت مــوارددیــدگاه صــاحب
، "وچـک در قالـب تعـاونی   ي اراضـی ک سازیکپارچه"
ایجـاد فروشـگاه   " ،"گردي در سطح منطقهایجاد بوم"

ایجـاد  "، "هـا تخصصی ابزارآالت کشـاورزي و نهـاده  
محصـوالت   فروشگاه روسـتا بـازار (عرضـه مسـتقیم    

 "هاي تعاونی روسـتایی) کشاورزي با همکاري شرکت

ــاد" و ــاه ایجـ ــاتعمیرگـ ــز و هـ ــرویس مراکـ  و سـ
عنـوان   در نهایـت بـه   "کشاورزي آالت ماشین خدمات
هاي شهرستان چرداول در زمینـه خـدماتی در    پتانسیل

بخش کشاورزي معرفی شدند. ضریب توافـق کنـدال   
ضـریب  = 815/0( 815/0براي ایـن مرحلـه از دلفـی    

دسـت آمـد کـه    ه ) بداريمعنی= 005/0، توافق کندال
 درصـد  80سوم و نزدیک به  دهد بیش از دونشان می

از پاسخگویان در رابطه با این موارد توافق نظر دارند. 

  

  در بخش کشاورزي خدماتیهاي شهرستان چرداول در زمینه پتانسیل -7جدول 

  

 خـدماتی هاي شهرستان سیروان در زمینه پتانسیل -
وابسته سیروان اقتصاد شهرستان : در بخش کشاورزي

تـایج مرحلـه سـوم    با توجـه بـه ن  ه کشاورزي است. ب
طبـق دیـدگاه   ) نشـان داد کـه    8( نتایج جدولدلفی، 

توسـعه و  "نظران با حـداکثر موافقـت مـوارد    صاحب
ــول ــد محص ــاونی   خری ــد تع ــا برن ــه ب ــرنج منطق ، "ب

ایجـاد فروشـگاه   "، "برندسازي برنج تولیدي منطقـه "
هـاي  مصرف و تـامین متمرکـز کـاال بـراي فروشـگاه     

ایجــاد فروشـگاه روســتا بـازار (عرضــه   "و  "مصـرف 
هاي مستقیم محصوالت کشاورزي با همکاري شرکت

هـاي  در نهایت به عنـوان پتانسـیل   "تعاونی روستایی)
ــش     ــدماتی در بخ ــه خ ــیروان در زمین ــتان س شهرس

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی مفاهیم  ردیف
  66/0  83/0  احداث پمپاژ آب  1
  83/0  91/0  گرديتوسعه صنعت گردشگري و بوم  2
  66/0  83/0 خرید متمرکز پشم و ایجاد کارگاه فرآوري آن  3
محصـوالت کشـاورزي بـا همکـاري      جاد فروشگاه روستا بازار (عرضه مستقیمای  4

 هاي تعاونی روستایی)شرکت
83/0  66/0  

  CVI :(854/0میانگین شاخص روایی محتوا (
  846/0و ضریب کندال:  004/0معنی داري: 

  یی محتوایینسبت روا روایی محتوایی شاخص مفاهیم  ردیف
  66/0  83/0  سازي اراضی کوچک در قالب تعاونییکپارچه  1
  66/0  83/0  گردي در سطح منطقهایجاد بوم  2

3  
محصـوالت کشـاورزي بـا     ایجاد فروشگاه روستا بازار (عرضه مستقیم

 هاي تعاونی روستایی)همکاري شرکت
83/0  66/0  

  66/0  83/0  هاو نهاده ایجاد فروشگاه تخصصی ابزارآالت کشاورزي  4
  66/0  83/0  کشاورزي آالتماشین خدمات و سرویس مراکز و هاتعمیرگاه ایجاد  5

  CVI :(847/0میانگین شاخص روایی محتوا (
  815/0و ضریب کندال:  005/0داري:  معنی
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کشاورزي معرفی شدند. ضریب توافق کندال براي این 
، الضریب توافق کند= 896/0( 896/0مرحله از دلفی 

دهـد  دست آمد که نشـان مـی  ه ) بداريمعنی= 001/0

از پاسخگویان  درصد 90سوم و نزدیک به  بیش از دو
  در رابطه با این موارد توافق نظر دارند. 

  

  در بخش کشاورزي خدماتیهاي شهرستان سیروان در زمینه پتانسیل -8جدول 

  
در  خدماتیشهر در زمینه هاي شهرستان درهپتانسیل

طبـق   که ) نشان داد9( نتایج جدول: بخش کشاورزي
نظــران بــا حــداکثر موافقــت مــوارد دیــدگاه صــاحب

ــ " ه ســاماندهی مکــانی جهــت عرضــه محصــوالت ب
ایجـاد  "، "بنـدي گـاه بسـته  خیار و ایجاد کارص خصو

آوري شــیر و ایجــاد واحــدهاي هــاي جمــعایســتگاه
ــديماســت ــی "، "بن ــان داروی ــق عرضــه گیاه از طری

ایجـاد فروشـگاه تخصصـی    "، "هاي اینترنتیفروشگاه
 هـا تعمیرگاه ایجاد "و "هاابزارآالت کشاورزي و نهاده

ــز و ــرویس مراکــ ــدمات و ســ ــین خــ  آالت ماشــ
ـــکش ــوان پتانســیل  "زياورــ ــه عن ــت ب ــاي در نهای ه

ــتان دره ــش   شهرس ــدماتی در بخ ــه خ ــهر در زمین ش
کشاورزي معرفی شدند. ضریب توافق کندال براي این 

، ضریب توافق کندال= 873/0( 873/0مرحله از دلفی 
دهـد  دست آمد که نشـان مـی  ه ) بداريمعنی= 002/0

درصد از پاسخگویان  90سوم و نزدیک به  بیش از دو
  ر رابطه با این موارد توافق نظر دارند. د

  

  در بخش کشاورزي خدماتیشهر در زمینه هاي شهرستان درهپتانسیل -9جدول 

  
در  خدماتیهاي شهرستان دهلران در زمینه پتانسیل-

دهلـران بـا در اختیـار    شهرسـتان  : بخش کشـاورزي 
ــد    ــر کشــت، قطــب تولی داشــتن بیشــترین ســطح زی

ـ   ویـژه گنـدم، ذرت و دانـه    ه محصوالت کشـاورزي ب

نتـایج  بـا توجـه بـه     .تان ایالم استاسدر روغنی کلزا 
 ) نشـان داد 10( نتایج جدول، مرحله سوم روش دلفی

نظران با حداکثر موافقت موارد طبق دیدگاه صاحب که
(مـرز دهلـران بـا     ایجاد بازارچه مـرزي در چـیالت  "

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی مفاهیم  ردیف
  1  1  توسعه و خرید محصول برنج منطقه با برند تعاونی  1
  1  1  سازي برنج تولیدي منطقهبرند  2

3  
محصوالت کشاورزي با همکاري  ایجاد فروشگاه روستا بازار (عرضه مستقیم

 هاي تعاونی روستایی)شرکت
83/0  66/0  

  66/0  83/0  هاي مصرفایجاد فروشگاه مصرف و تامین متمرکز کاال براي فروشگاه  4
  CVI :(88/0میانگین شاخص روایی محتوا (

  896/0و ضریب کندال:  001/0معنی داري: 

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی مفاهیم  ردیف
  66/0  83/0  بنديه خصوص خیار و ایجاد کارگاه بستهساماندهی مکانی جهت عرضه محصوالت ب  1
  66/0  83/0  بنديایجاد واحدهاي ماست هاي جمع آوري شیر واهایجاد ایستگ  2
  66/0  83/0  هاي اینترنتیعرضه گیاهان دارویی از طریق فروشگاه  3
  66/0  83/0  هاو نهاده ایجاد فروشگاه تخصصی ابزارآالت کشاورزي  4
  66/0  83/0  کشاورزي آالتماشین خدمات و سرویس مراکز و هاتعمیرگاه ایجاد  5
  CVI :(84/0گین شاخص روایی محتوا (میان

  873/0و ضریب کندال:  002/0داري:  معنی
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ــراق)   ــور ع ــدي    کش ــوالت تولی ــادرات محص و ص
ــتان ــگاه"، "شهرس ــاد فروش ــدکی،  ایج ــوازم ی ــاي ل ه
ــتم ــاي  سیسـ ــاري و اتصـــاالتهـ ــدازي او راه آبیـ نـ

ایجــاد فروشــگاه "، "مکانیزاســیون ادوات کشــاورزي
محصوالت کشـاورزي بـا    روستا بازار (عرضه مستقیم

 پـا  بـر "و  "هاي تعـاونی روسـتایی)  همکاري شرکت
ه محصــوالت فصــلی و نمایشــگا هــايهنمــودن غرفــ

ــرتبط ــوان  "کشــاورزي و صــنایع م ــه عن در نهایــت ب
ان دهلـران در زمینـه خـدماتی در    هاي شهرستپتانسیل

بخش کشاورزي معرفی شدند. ضریب توافـق کنـدال   
ضـریب  = 854/0( 854/0براي ایـن مرحلـه از دلفـی    

دسـت آمـد کـه    ه ) بداريمعنی= 004/0، توافق کندال
 درصـد  85سوم و نزدیک به  دهد بیش از دونشان می

  از پاسخگویان در رابطه با این موارد توافق نظر دارند. 
  

  در بخش کشاورزي خدماتیهاي شهرستان دهلران در زمینه پتانسیل - 10جدول 

  
خدماتی هاي شهرستان ملکشاهی در زمینه پتانسیل -

 کـه داد ) نشان 11( نتایج جدول: در بخش کشاورزي
 نظران با حـداکثر موافقـت مـوارد   طبق دیدگاه صاحب

ــتقیم    " ــه مس ــازار (عرض ــتا ب ــگاه روس ــاد فروش ایج
هاي تعـاونی  تمحصوالت کشاورزي با همکاري شرک

ایجاد فروشگاه مصرف و تامین متمرکز " و "روستایی)
در نهایت بـه عنـوان    "هاي مصرفکاال براي فروشگاه

هاي شهرستان ملکشاهی در زمینه خـدماتی در  پتانسیل
بخش کشاورزي معرفی شدند. ضریب توافـق کنـدال   

ضریب توافق =  82/0( 82/0براي این مرحله از دلفی 
دست آمـد کـه نشـان    ه ) بداريمعنی = 004/0، کندال

از  درصـد  80سـوم و نزدیـک بـه     دهد بیش از دو می
  پاسخگویان در رابطه با این موارد توافق نظر دارند. 

  

  در بخش کشاورزي خدماتی هاي شهرستان ملکشاهی در زمینه پتانسیل - 11جدول 

  
در  خـدماتی  شهرستان مهران در زمینه هايپتانسیل-

نتایج مرحله سوم روش با توجه به : بخش کشاورزي
کـه  طبـق دیـدگاه    ) نشان داد 12( نتایج جدول، دلفی

عرضه گیاهان " نظران با حداکثر موافقت مواردصاحب

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی مفاهیم  ردیف
  57/0  78/0  ایجاد بازارچه مرزي در چیالت و صادرات محصوالت تولیدي شهرستان  1

اندازي ههاي آبیاري و اتصاالت و راهاي لوازم یدکی، سیستمایجاد فروشگاه  2
  مکانیزاسیون ادوات کشاورزي

85/0  71/0  

3  
محصوالت کشاورزي با همکاري  ایجاد فروشگاه روستا بازار (عرضه مستقیم

 هاي تعاونی روستایی)شرکت
85/0  71/0  

  71/0  85/0  فصلی و نمایشگاه محصوالت کشاورزي و صنایع مرتبط هايهنمودن غرف پا بر  4
  CVI :(85/0میانگین شاخص روایی محتوا (

  854/0و ضریب کندال:  004/0  داري: معنی

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی مفاهیم  ردیف

محصـوالت کشـاورزي بـا     وشگاه روستا بازار (عرضه مستقیمایجاد فر  1
  66/0  83/0  هاي تعاونی روستایی)همکاري شرکت

  66/0  83/0  هاي مصرفایجاد فروشگاه مصرف و تامین متمرکز کاال براي فروشگاه  2
  CVI :(83/0میانگین شاخص روایی محتوا (

  82/0و ضریب کندال:  004/0معنی داري: 
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آوري جمـع "، "هاي اینترنتیدارویی از طریق فروشگاه
 حمـل  مراکز ایجاد" ،"بندي روغن دامی منطقهو بسته

ــراي نقــل و  و کشــاورزي محصــوالت بازاررســانی ب
ــی ــزارآالت   ، "دام ــی اب ــگاه تخصص ــترش فروش گس

 ایجـــاد "و "هـــاي کشــاورزي کشــاورزي و نهــاده  
 آالتماشـین  خـدمات  و سرویس مراکز و ها تعمیرگاه

هاي شهرسـتان  عنوان پتانسیل در نهایت به "کشاورزي

رفـی  مهران در زمینه خدماتی در بخش کشـاورزي مع 
شدند. ضریب توافق کندال براي این مرحلـه از دلفـی   

 =006/0، ضـــریب توافـــق کنـــدال   = 80/0( 80/0
 دهد بـیش از دو دست آمد که نشان میه ) بداري معنی

از پاسخگویان در رابطه با این موارد  درصد 80سوم و 
  توافق نظر دارند. 

  
  ر بخش کشاورزيد خدماتیهاي شهرستان مهران در زمینه پتانسیل - 12جدول 

  
ماتی خـد هاي شهرستان هلیالن در زمینـه  پتانسیل -

کـه  ) نشان داد 13( نتایج جدول: در بخش کشاورزي
د نظران با حـداکثر موافقـت مـوار   طبق دیدگاه صاحب

عرضه گیاهـان  "، "بازاریابی محصوالت صیفی منطقه"
گسـترش   " ،"هاي اینترنتـی  دارویی از طریق فروشگاه

هـاي  فروشگاه تخصصی ابزارآالت کشاورزي و نهـاده 
 و سـرویس  مراکز و هاتعمیرگاه ایجاد"و  "کشاورزي

در نهایت بـه عنـوان    "کشاورزي آالتماشین خدمات
هاي شهرستان هلـیالن در زمینـه خـدماتی در    پتانسیل

بخش کشاورزي معرفی شدند. ضریب توافـق کنـدال   
ضریب توافـق  = 83/0( 80/0نبراي این مرحله از دلفی

دسـت آمـد کـه نشـان     ه ) بداريمعنی= 004/0، کندال
از  درصـد  80سـوم و نزدیـک بـه     دهد بیش از دو می

  .پاسخگویان در رابطه با این موارد توافق نظر دارند
  

  در بخش کشاورزيخدماتی هاي شهرستان هلیالن در زمینه پتانسیل - 13جدول 

  
  
  

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی مفاهیم  ردیف
  62/0  81/0  هاي اینترنتیعرضه گیاهان دارویی از طریق فروشگاه  1
  62/0  81/0  بندي روغن دامی منطقهآوري و بستهجمع  2
  62/0  81/0  دامی و کشاورزي محصوالت بازاررسانی براي نقل و حمل مراکز ایجاد  3
  75/0  87/0  ي کشاورزيهاو نهاده رش فروشگاه تخصصی ابزارآالت کشاورزيگست  4
  62/0  81/0  کشاورزي آالتماشین خدمات و سرویس مراکز و هاتعمیرگاه ایجاد  5

    CVI :(83/0میانگین شاخص روایی محتوا (
  80/0و ضریب کندال:  006/0معنی داري: 

  نسبت روایی محتوایی شاخص  روایی محتوایی مفاهیم  ردیف
  66/0  83/0  بازاریابی محصوالت صیفی منطقه  1
  66/0  83/0  هاي اینترنتیویی از طریق فروشگاهعرضه گیاهان دار  2
  66/0  83/0  ي کشاورزيهاو نهاده گسترش فروشگاه تخصصی ابزارآالت کشاورزي  3
  66/0  83/0  کشاورزي آالتماشین خدمات و سرویس مراکز و هاتعمیرگاه ایجاد  4

  CVI :(83/0میانگین شاخص روایی محتوا (
  83/0و ضریب کندال:  004/0معنی داري: 
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  هاگیري و پیشنهادنتیجه
مواردي  از نظر کارشناساننتایج دلفی نشان داد که 

، "بندي روغن دامی منطقهآوري و بستهجمع" همچون؛
ایجاد فروشگاه روستا بازار (عرضه مستقیم محصوالت "

، "هاي تعاونی روستایی)کشاورزي با همکاري شرکت
ایجاد "، "ورزيهاي دامی و کشاایجاد بازارهاي نهاده"

 لـزوم "و  "فروشگاه تخصصـی ابـزارآالت کشـاورزي   
 ماشـین  خدمات و سرویس مراکز و هاتعمیرگاه ایجاد
هاي کسب ترین فرصتاز جمله مهم، کشاورزي آالت

بـه  و کارهاي خدماتی بخـش کشـاورزي هسـتند کـه     
 ي اسـتان ایـالم  هاشهرستان يصورت مشترك در همه

وجه به موقعیت جغرافیایی استان ایالم با توجود دارد. 
باشد و هر شهرسـتان بـا   فصل می آن یک استان چهار

هـوایی آن داراي  توجه به موقعیـت جغرافیـایی و آب  
هــاي بســیاري در جهــت تولیــد محصــوالت پتانســیل

 پایه بر استان ایالم باشد. اقتصادمختلف کشاورزي می
 آب. اســت اســتوار دامــداري و کشــاورزي، باغــداري

-مـی  رودخانه فـراهم  و هاچشمه، هاچاه از کشاورزي

هـاي ایـن   تقریبا در تمام شهرسـتان  نیز شود. دامداري
ها استان بهآن  دامی هايفرآورده ودام  ،دارد استان رونق

 صـادر و حتی خارج از کشـور   دیگر هايشهرستانو 
وجود آثار تاریخی و همچنین طبیعت بکـر و   .شودمی
وروز به قطـب گردشـگري   را در ایام ن استاناین  ،زیبا

هاي  با توجه به وجود شرکت تعاونی تبدیل کرده است.
روستایی در سطح استان که داراي قدمت چندین دهه 

ي خدمات و عملکرد مطلـوب در رفـع نیازهـاي    ارائه
ــه   ــاکن در منطق ــردم س ــودهم ــود   ب ــین وج و همچن

توان در جهـت   ها، می هاي کافی در تعاونی زیرساخت
شناسـایی شـده براسـاس اولویـت     هاي  انجام فرصت

  اقدامات الزم انجام گیرد.  
با توجه بـه نتـایج پـژوهش و بـه منظـور      بنابراین 

هــاي موجــود در هــر شهرســتان  اســتفاده از فرصــت
  پیشنهادهاي زیر ارائه شده است:

ــان داد    -1 ــایج نش ــه نت ــانطور ک ــع"هم آوري و جم
هاي یکی از پتانسیل" بندي روغن دامی منطقه بسته
. از هاي استان ایالم بـود رك در تمام شهرستانمشت

آنجا که فعالیت اصلی اکثر مناطق استان دامـداري  
باشد لـذا روغـن دامـی از جملـه محصـوالت      می

باشـد کـه عمـدتاً بـه     ن مـی ااصلی تولیدي دامـدار 
فروشی به فروش رسـیده و  اي و خردهصورت فله

باشـد،  فاقد بـازار منسـجمی در اسـتان ایـالم مـی     
توانند از هاي روستایی در استان میتعاونیاین بنابر

آوري و و اقـدام بـه جمـع    این فرصت بهره بـرده 
بندي روغن دامـی منطقـه نماینـد کـه ضـمن      بسته

ایجـاد  عرضه بهداشتی و مناسب ایـن محصـول و   
هــا، بــه اقتصــاد فعالیــت اقتصــادي بــراي تعــاونی

ــه   ــن منطق ــراي روغ ــوده و ب ــداران کمــک نم دام
  ند.  برندسازي نمای

همچنین با توجه بـه فعالیـت دامـداري در غالـب      -2
توانـد یکـی   هاي دامی میمناطق استان، تهیه نهاده

ي همـه اي باشـد کـه   هـاي بـالقوه  دیگر از پتانسیل
توانند از آن بهـره بـرده و   هاي روستایی میتعاونی

طور که نتایج نیز  در این زمینه فعالیت نمایند. همان
هـاي دامـی و   تهیـه نهـاده  حاکی از ایـن بـود کـه    

هـاي مشـترك در   کشاورزي یکی دیگر از فرصت
  باشد. هاي استان میتمام شهرستان

طور کـه نتـایج نشـان داد ایجـاد فروشـگاه       همان -3
روستا بازار (عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي 

یکـی   )هاي تعـاونی روسـتایی   با همکاري شرکت
هاي نهایی بود که در تمام شهرستادیگر از فرصت

روستایی  هاي تعاونیشرکتوجود دارد. لذا استان 
هـاي  برده و فروشگاهتوانند از این فرصت بهره می

ها ایجاد نمایند که روستا بازار را در تمام شهرستان
ضمن عرضه محصوالت کشاورزي با کیفیت و بـا  

بازاریــابی  قیمــت مناســب بــراي روســتائیان،    
هـاي  کتمواد اولیـه بـراي شـر    محصوالت و تهیه
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  صورت گیرد.تعاونی بـا سـهولت بیشـتر و بـه قیمـت مناسـب       
   

  منابع
. 1397فرانـی، ا.   یعقوبیو نیا، غ. ح.،  امامی، ا.، حسینی .1

هـاي کارآفرینانـه و    ها در تقویت ویژگـی  نقش تعاونی
شناســی زنـان روســتایی در اســتان   توانمنـدي فرصــت 

 . 29-60 :)27( 7کرمانشاه. فصلنامه تعاون و کشاورزي، 

. تحلیـل رابطـه   1392 ح.بیگـی، ا.  علـی و بارانی، ش.،  .2
عناصــر ســرمایه فکــري بــا رفتارهــاي کارآفرینــان در  

(کـاربرد   هـاي کسـب و کـار خـالق     فرصتشناسایی
سازي معادله ساختاري). مجله ابتکـار و خالقیـت    مدل

.128-103: )2( 3در علوم انسانی، 
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.دانشگاه زنجان کشاورزي توسعه روستایی،
ــینی، و.  .4 ــت 1394حسـ ــایی و اولویـ ــدي . شناسـ بنـ

(مطالعــه  هــاي کــارآفرینی در اســتان همــدان فرصــت
یت ارشـد مـدیر   نامه کارشناسی پایان. باغداري): موردي

ــگاه     ــد، دانش ــار جدی ــب وک ــرایش کس ــارآفرینی گ ک
 .خوارزمی

ــدامرادپور، .5 ــه، م.، خ ــانی،و  م.، زنگن . 1398 ف. رمض
 ساز اشـتغال پایـدار.   تشخیص فرصت کارآفرینی، زمینه

تخصصـی مطالعـات کـاربردي در     -ماهنامه علمی دو
  .13-22 :)2(4، علوم مدیریت و توسعه

ــوش .6 ــرام، م.  خ ــخی  1395م ــوي تش ــی الگ ص . طراح
ــان بخــش   فرصــت ــین کارآفرین هــاي کــارآفرینی در ب

رسـاله دکتـري تـرویج و     کشاورزي اسـتان کرمانشـاه.  
 .آموزش کشاورزي، دانشگاه رازي

 .ع ،سـلیمانی و  ،.ا ،اعظمـی  ،.ع ،زن پـاپ  ،.س ،رجبی .7
 نیـاز  مـورد  هـاي  مهارت و ها صالحیت بررسی. 1391

 از گیـري  بهـره  بـا  کشاورزي هاي آموزشگران هنرستان
). کرمانشــاه اســتان در: مــوردي مطالعــه( دلفــی روش
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. بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در 1393 ر. رضایی، .8
هـاي روسـتایی. نشـریه کـارآفرینی در      توسعه تعـاونی 
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Abstract 

The aim of this study was to identify the opportunities of agricultural production businesses 
in the rural cooperatives of Ilam province. This study is applied in terms of purpose and 
qualitative research in terms of research method. 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. The results showed that cases such as; creating markets for livestock and 
agricultural inputs, collecting and packaging livestock oil in the region, establishing a village 
store (direct supply of agricultural products in cooperation with rural cooperatives) and 
establishing a specialized store for agricultural tools and inputs are some of the opportunities are 
available in all counties.  
 
Keywords: Opportunity Identification, Service Business, Agriculture, Rural Cooperatives, Ilam 
Province1 
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