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 چکیده 

اما همواره با مسائل و مشکالتی مواجه  ،دارندکشور نقش مهمی در تولید محصوالت پروتئینی  دامداریهای تعاونی

-بندی راهکارهای تقویت تعاونیپژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت لذا .باشدآنها میکه زمینه ساز رکود  هستند

کار و رفاه ، کارشناسان اداره تعاون تحقیق را جامعه آماری است.با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده دامداری های 

ستان همدان اهای دامداری تعاونی ها ومدیران عامل اتحادیه و جهاد کشاورزیسازمان اجتماعی، کارشناسان امور دام 

 کارشناسانند. شد انتخابنفر به عنوان نمونه  32 مندهدف روش نمونه گیریبا استفاده از  اهاز بین آنکه  ادنددتشکیل می

 منابع گرفتن نظر در" هایراهکار. براساس نتایج ضریب تغییرات کردند ارایهی دامداری هاجهت تقویت تعاونی راهکار 32

 به" ،درصد کارشناسان 18با موافقت  "دولت سوی از اعتبارات تأمین و هاتعاونی سرمایه تأمینجهت  جدید مالی

 آموزشی هایدوره برگزاری"، کارشناسان درصد 822با موافقت  "هاتعاونی در باال اجرایی توان با مدیران کارگیری

 با افراد کارگیری به" و کارشناسان درصد 3/59با موافقت  "هاتعاونی اعضا و مدیران برای دامداری زمینه در تخصصی

از نظر سوم تا  اولهای ترتیب در اولویتبه  کارشناسان درصد 822با موافقت  "هاتعاونی در کرده تحصیل و تجربه

  .ندمیت قرار گرفتاه
 

 همدان استانتکنیک دلفی،  ،هاتقویت تعاونی، های دامداریتعاونی: واژگان کلیدی
 

 

 مقدمه

های اقتصادی، ریزیدر برنامه در ایران بخش تعاون

اجتماعی به شمار  -اهرم مطمئنی برای توسعه اقتصادی

های رویه دستگاهبی  مده و به منظور اجتناب از رشدآ

دولتی و نیز در جهت اجرای سیاست واگذاری هر چه 

های ها و اتحادیهبیشتر امور به مردم، تشکیل شرکت

تعاونی مورد توجه قرار گرفته است )قیصری و 

بخش تعاون به در همین راستا (. 8211مقدم رضایی

در سطح کالن گانه اقتصاد های سهاز بخشعنوان یکی 

-تواند زمینه ساز ایفای نقش مؤثر مردم در فعایتمی

-اجتماعی و تضمین کننده ارتقاء بهره -های اقتصادی

وری ملی و رشد و توسعه همراه با عدالت اجتماعی 
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ی در اقتصاد کشور داشته ابوده و نقش تعیین کننده

 باشد. 

ها در کشور ترین تعاونیهای تولید از مهمتعاونی

قانون بخش تعاون اقتصاد  32هستند که براساس ماده 

که در زمینه امور  باشندمیهایی تعاونی شامل کشور

دامپروری، پرورش و و  مربوط به کشاورزی، دامداری

، عمران شهری ،ماهی، شیالت، صنعت و معدن صید

ی در اسهم عمده و کنندفعالیت میی و عشایری یروستا

تولید محصوالت  وهای کوچک تجمیع سرمایه

استراتژیک و اساسی که مایحتاج سبد مصرفی 

د. ندارعهده به دهند، تشکیل میخانوارهای جامعه را 

 ،عالوه بر شکوفایی و ارتقاء اقتصاد تعاونیهمچنین 

سبب رونق کسب و کار و ایجاد بسترهای مناسب برای 

بخصوص در مناطق محروم  خود اشتغالیکارآفرینی و 

 شوند.کشور با تجهیز واحدهای کوچک تولیدی می

 تعاونی 99812براساس آمارهای موجود از مجموع 

های درصد در گرایش 95 ،ثبت شده در کشور تولید

زایی به لحاظ اشتغال که باشندمختلف کشاورزی می

های تعاونی در مجموع بیانگر آن است کهآمارها 

زایی نفر اشتغال 92153 دامداری بادامپروری و 

های در بین تعاونی رادرصد(  32زایی )اشتغال بیشترین

  (.8211)محمدی  اندداده صبه خود اختصاکشاورزی 

در تولید  ی دامداریهاتعاونی ی کهنقش مهم با توجه به

همواره مسائل و  زایی دارند،و اشتغال محصوالت دامی

ها را مشکالتی در ابعاد داخلی و خارجی این تعاونی

مدت  در بلند آنهاکه زمینه ساز رکود  کنندتهدید می

در پژوهشی به این ( 8252لطیفی و همکاران ) هستند.

و  های اجراییباال بودن هزینهنتیجه رسیدند که 

ها و ها، وجود واسطهسودآور نبودن فعالیت تعاونی

دالالن در بازار تهیه علوفه و فروش محصول، پایین 

ناتوانی در فروش محصوالت  ها،بودن سرمایه تعاونی

ت و مشکالت تعاونی به صورت نقدی، کمبود اعتبارا

قیمت  شدید نوساناتها، مربوط به دسترسی به آن

و آگاهی محدود مسئولین از  ها و محصوالت دامینهاده

 ط ضعف و تهدیدهایرین نقاتها از مهممشکالت تعاونی

  .باشندمیهای دامداری روی تعاونیپیش

اعضا به تعاونی، باال بودن ( عدم پایبندی 3222) بهویان

های اجرایی، ناتوانی در ایجاد توازن در عالیق نههزی

و عدم ، انتظارات زیاد اعضا از تعاونی متفاوت اعضا

اصلی وانع م ازوجود مدیران مقتدر در بین اعضا را 

 عنوان کرده است. هاموفقیت تعاونی

تحقیقی تحت عنوان مقایسه  ( در5322)و همکاران  یونال

فقدان ی ترکیه های موفق و ناموفق در منطقه اژهتعاونی

گذاری، پایین همبستگی میان اعضاء، فقدان سرمایه

دیران تعاونی، فقدان مدیر بودن سطح سواد اعضاء و م

های دولتی را از بودن حمایتشرایط و ناکافی واجد 

 هاترین عوامل تأثیرگذار بر عدم موفقیت تعاونیمهم

  دانسته است.

و  هاگیری از ظرفیتبا این توصیف و در راستای بهره 

به این که  عنایتو با  های دامدارییتعاون هایپتانسیل

 در جهتی اهای گستردهها و تالشگذاریسرمایه

ها انجام گرفته است، تأسیس و پیشبرد این تعاونی

ها تقویت این تعاونیضرورت دارد راهکارهای 

ریزی جهت اجرایی شدن این با برنامهو شناسایی 

 آورد.فراهم را  آنهاراهکارها موجبات رشد و شکوفایی 

معتقدند بین شیوه مدیریت  (8551و همکاران ) برونیس

داری وجود همبستگی معنی هاتعاونی و میزان موفقیت

ای و تمام وقت مدیران حرفهاز هایی که تعاونیدارد و 

پژوهش نتایج  .باشندمی تر، موفقهستند مندبهره

 39 در اقتصاد مختلف هایبخش در که (3222) توجنمن

 ارائه که دارد این از حکایت گرفته، انجام دنیا کشور

 هاییراهکار ترینمهم کیفیت از جمله با هایشآموز

برای  یشترب درآمد ایجاد و کارایی افزایش در که است

 دارد. تاثیر هاتعاونی

های اجتماعی ( ویژگی3222) اللملی کارسازمان بین

( کارکنان، اعضا، مدیران) تعاونی نیروی انسانی شرکت

از قبیل میزان شناخت، مشارکت، آگاهی، سطح سواد، 

اهداف سازمان و کیفیت نیروی انسانی و آشنایی با 
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-های دولت را در موفقیت تعاونیهمچنین نقش سیاست

 همگنی (3229) دی دی به اعتقادها موثر دانسته است. 

 هاتعاونی موفقیت کوچک در هایگروه پایداری و اعضا

 در مشارکت نقش بر وی همچنین، دارد بسزایی تأثیر

ه کرد تأکید نیزهاتعاونی موفقیت و منابع از گیریبهره

  است.

ثر بر ؤ( در بررسی عوامل م3221امینی و رمضانی )

های غربی ایران، های مرغداران استانموفقیت تعاونی

های آموزشی، هارت فنی مدیران، توجه به برنامهم

های آموزشی، میزان مشارکت اعضا و کیفیت برنامه

ها را از روابط بین فردی در تعاونیدر مهارت مدیریت 

 اند.ها عنوان کردهدر موفقیت تعاونی جمله عوامل مهم

ارزیابی تأثیر آموزش ر د( 8218شالی ) فریامینی و ص

به این نتیجه رسیدند  مرغداری هایتعاونی در موفقیت

داری بین آموزش و موفقیت و معنی مثبت که رابطه

که  یهایتعاونیها وجود دارد. به طوری که تعاونی

اند بودهاز آموزش بیشتری برخوردار  هااعضای آن

گذاری مجدد در جذب سرمایهو  هموفقیت بیشتری داشت

 اند.موفق عمل کرده کامالً اعضا نیز

ای به این نتیجه در مطالعه (8219) رمضانی و امینی

 هایاستان مرغداران هایرسیدند که در تعاونی

 مشارکت اعضا، اعضا، شناخت گلستان، و مازندران

 مدیران هایمهارت تعاونی و  از اعضا انتفاع میزان

همچنین  بوده؛ هابر موفقیت آن تأثیر بیشترین دارای

مندی بهره میزان همچون عواملی با هاتعاونی موفقیت

 و فنی مهارت اعضا، آموزش، مشارکت از اعضا

 تعاون اصول اعضا از شناخت و مدیره هیئت تخصصی

  .استبوده  ارتباط در نیز

 چهار به توجه گرو در را هاتعاونی موفقیت (8211طالب )

 توسعه نیازها، تأمین برای اقتصادی بنیادی تالش عامل

 ءارتقا و بین المللی، ملی سطح در اقتصادی هایهمکاری

 و اعضا یداوطلبانه و آزادانه دموکراتیک، مشارکت

 اعضا بین در اجتماعی مسئولیت سطح پذیرش بهبود

 .داندمی

حاکی از آن پژوهش بررسی و تحلیل ادبیات نظری 

عوامل مؤثر بر زیادی در زمینه  هایپژوهشکه است 

اما در خصوص  ،انجام شده است هاموفقیت تعاونی

ای انجام مطالعه های دامداریراهکارهای تقویت تعاونی

و شناسایی حاضر  پژوهشهدف لذا . نشده است

های دامداری تعاونیراهکارهای تقویت بندی ویتاول

و  تعاون و امور دام یدگاه کارشناساناز د استان همدان

های دامداری ها و تعاونیهمچنین مدیران عامل اتحادیه

 باشد. می

 استان همدان دامداریهای تعاونی

 کار و رفاه اجتماعی ،براساس آمارهای اداره کل تعاون

در  تعاونی 825در مجموع ، 8258در سال  استان همدان

که از  اندهای دام و طیور در استان تشکیل شدهگرایش

دامداری و دامپروری و  اونی در گرایشتع 13این تعداد 

بیشترین تعداد  .دنباشمیطیور  تعاونی در گرایش 21

 82با آباد در شهرستان اسدهای دامداری تعاونی

های مالیر و تعاونی و کمترین تعداد در شهرستان

 ،همان سالدر . همچنین استتعاونی  با یک فامنین

در دست  در زیر بخش دام و طیور تعاونی 889تشکیل 

های تعاونی در گرایش 52که از این تعداد اجرا بوده 

طیور  تعاونی در گرایش 23دامداری و دامپروری و 

 . اندبوده
 

 

 هامواد و روش

شناسایی برای از تکنیک دلفی  حاضر پژوهشدر 

استفاده شده دامداری های تعاونی راهکارهای تقویت

 ساختار بر مبتنی قوی فرآیند یک دلفی تکنیک. است

 ناکامل دانشی که در مواردی که  است گروهی ارتباطی

 گیردمی قرار استفاده مورد است، دسترس در نامطمئن و

در و اهشود )می سپرده امر متخصصان به قضاوت و

 است گروهی اجماع به رسیدن دلفیهدف  .(8559 دراه

 حفظ با ایپرسشنامه دورهای از یاهمجموع طریق از که

اعضای  به نظرات دادن بازخورد و پاسخگویان گمنامی

در   .(3228و همکاران  کینی) گیردمی صورت پانل
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 اجماع نظرات کارشناسان، استفاده از حقیقت دلفی با

 شواهد کمبود در موارد نظرات را بخصوص از قوی

ی هادور بین بازخورد دهد. همچنینارائه می تجربی،

 گسترش و موجب بوده دجدی هایایده محرك انجام دلفی

با توجه به اهمیت  .(8555 رو و رایتگردد )می دانش

-رسیدن به یک اجماع قوی در بین کارشناسان تعاونی

در خصوص ها و مدیران عامل این تعاونیهای دامداری 

 از این تکنیک پژوهش حاضردر ، هاآنراهکارهای تقویت 

  استفاده شده است.

 معموالً کالسیک دلفی و است یلمراح برگیرنده در دلفی

سه  به معمول بطور باشد که می مرحله چهار شامل

 دلفی انجام (. فرایند3222  پاول) گرددمی تعدیل مرحله

 :باشدمی زیر صورت به

 تدوین شامل شروع از قبل هایفعالیت: شروع از قبل -

 از کلمات بودن مناسب برای آزمون و پیش تحقیق سؤال

 در پایلوتکه به صورت  است عدم وضوح و ابهام قبیل

-بی صورت در خصوصه و ب پژوهش جایگاه از خارج

 و ابهامات ساختن برای مشخص محقق بودن تجربه

  (.3222پاول گیرد )میصورت  تقریبی زمان برآورد

 درخواست متخصصین از مرحلهاین در : اول مرحله -

 و نماید مطرح آزادانه را خود اتنظر و هاایدهشود می

 و مختصر طوره ب را خود نظر مورد موضوعات فهرست

-جمع پس از (. 8559 جونز و هانترد )نبرگردان نام بدون

 مشابه سازماندهی، نظرات هاپاسخها پرسشنامه آوری

 یاحاشیهو  تکراری موضوعات و بندیگروه ترکیب،

  (. 3229 فارلی) شودمی حذف

، نتایج مرحله اول این مرحله، براساسدر  :دوم مرحله -

 شرکت افراد از تدوین وساختار  دارای یاپرسشنامه

 را عنوان هر تا شودمی درخواست قبل مرحله در کننده

، مهاداننمایند ) بندیلیکرت رتبه مقیاس از استفاده با

رتبه  و آوری شدههای جمعداده تحلیلتجزیه و  (.8552

 شودانجام می کمی یهاشرو با استفاده از آنهابندی 

 (.3223و همکاران  کنامک)

 کنندگان شرکت از مرحله این در :سوم مرحله -

 در و نموده مرور مجدداً را هاشود پاسخمی درخواست

 دالیل و کرده نظر تجدید خود نظرات در نیاز صورت

 اعضا به عبارتینمایند.  ذکر اجماع عدم موارد در خود را

مورد بررسی قرار  مجدداً را سایرین و خود هایراهکار

 جدید ایده به دستیابی عدم زمان تا فرایند این و داده

 (.8211)احمدی و همکاران  گرددمی تکرار

 کلیه کارشناسانرا  دلفی پانل متخصصان اعضا 

که با استفاده از  دهندتشکیل میهای دامداری تعاونی

امل نفر از آنها که ش 32گیری هدفمند از روش نمونه

سازمان رفاه اجتماعی، کارشناسان اداره تعاون، کار و 

های تعاونیها و د کشاورزی و مدیران عامل اتحادیهجها

ه خواهی به عمل آمدهستند، نظراستان همدان دامداری 

 ،تحقیقتعیین روایی ابزار برای  .(8جدول) است

قرار گرفت  کارشناسانهر مرحله در اختیار  پرسشنامه

 و از نظرات آنها در اصالح پرسشنامه استفاده شد.

گروه متخصصین بیش  تعداددر تکنیک دلفی زمانی که  

 خواهد بود 12/2نفر باشد ضریب پایایی بیش از  82از 

در این  کارشناسانبا توجه به تعداد  که (8525)دالکی 

 پایایی نیز در حد قابل قبولی است. نفر( 32) پژوهش
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 تکنیک دلفی کارشناسانپانل  اعضا مشخصات -1جدول 
 

 )سال( سابقه کار

 

 ویژگی خبرگی

 

 وضعیت تحصیلی

ص
ص

تخ
د م

ک
 

 زمینهدر 

 تعاونی 

در زمینه 

 دامداری 

کارشناس 

 تعاون

کارشناس 

 امور دام

مدیرعامل 

 اتحادیه 

کارشناسی  دکتری

 ارشد

فوق  کارشناسی

 دیپلم

81 81   *   *  1E 

9 9   *   *  2E 

89 82   *    * 3E 

32 32   *    * 4E 

- 31  *    *  5E 

32 22  *    *  6E 

9 39  *    *  7E 

9 32  *    *  8E 

- 32  *    *  9E 

9 38  *    *  10E 

- 33  *    *  11E 

- 89  *    *  12E 

- 35  *    *  13E 

- 32  *    *  14E 

81 9 *     *  15E 

31 - *      * 16E 

31 9 *      * 17E 

9 - *    *   18E 

89 3 *     *  19E 

83 - *    *   20E 

3 - *   *    21E 

- 32 *   *    22E 

3 - *    *   23E 

 نتایج و بحث

 پرسشنامهاول دلفی  مرحلهدر  :مرحله اول دلفی  -الف

های تعاونی تقویتراهکارهای ی باز به منظور شناسای

در این قرار گرفت.  کارشناساندامداری در اختیار 

که  شدمطرح ها تقویت تعاونیبرای راهکار  31 مرحله

با حذف راهکارهای مشابه و ترکیب برخی از آنها در 

براساس نتایج  بدست   .شناسایی شدراهکار  32نهایت 

به و به کارگیری افراد با تجر"راهکار ( 3جدول آمده )

بین  دربیشترین فراوانی را  "هاتحصیل کرده در تعاونی

 .است به خود اختصاص دادهراهکارهای شناسایی شده 

با توجه به نتایج حاصل از مرحله  دوم دلفی:مرحله  -ب

اول، پرسشنامه مرحله دوم به صورت بسته و در قالب 

همیت هر یک از راهکارهای گویه جهت تعیین میزان ا 32

، 9با استفاده از طیف لیکرت )خیلی زیاد=پیشنهادی 

( در اختیار 8و خیلی کم= 3، کم= 2، متوسط=9زیاد=

در  س نتایج بدست آمدهقرار گرفت. براسا کارشناسان

( و در مورد SD <8راهکار اجماع قوی ) 89خصوص 

)جدول  داشت( وجود SD >8راهکار اجماع ضعیف ) پنج

2.) 
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 (n=22) دامداری های تعاونی تقویت راهکارهای -2جدول 
 

 فراوانی

 

 های دامداری راهکارهای تقویت تعاونی

هابا تجربه و تحصیل کرده در تعاونیبه کارگیری افراد  89  

 هان با توان اجرایی باال در تعاونیبه کارگیری مدیرا 2

 ها و تعیین وظایف مشخص برای آنها و دادن اختیارات الزم به آنهافعال نمون اتحادیه 9

تعاونی های آموزشی تخصصی در زمینه دامداری برای مدیران و اعضابرگزاری دوره 9  

 در نظر گرفتن منابع مالی جدید جهت تأمین سرمایه و اعتبارات از سوی دولت 9

 گسترش مرزهای جغرافیایی بازار فروش محصوالت تولیدی 2

 های دامداری ی برای تعاونیتقویت پوشش بیمه 2

 اصالح و بهبود قوانین و مقررات مربوط به دسترسی به اعتبارات و تسهیالت بانکی 2

ها در تعیین قیمت محصوالت دامیبهره گیری از نظرات نمایندگان تعاونی 2  

 ها به صورت خودجوش و نه به صورت دستوریتشکیل تعاونی 3

 اصالح قوانین مربوط به بخش تعاون و بروز کردن قوانین این بخش 3

 های دامداری فزایش تعامل و همکاری بین تعاونیا 3

 نمایشگاه های عرضه محصوالت دامیها در تعاونی حضور 3

 حمایت از صنایع وابسته به گوشت و شیر و ایجاد آن در استان 3

های دامداری گذاری در تعاونیایه برای سرمایهجذب صاحبان سرم 3  

 توجه به یک دست بودن و سنخیت داشتن اعضا در زمان تشکیل تعاونی 3

 هاکار و رفاه اجتماعی و سازمان جهاد کشاورزی با نمایندگان تعاونیبرگزاری جلسات مشترك بین اداره تعاون،  8

 ها جهت یکپارچگی مراحل تولید و عرضه محصولهای تولیدی توسط تعاونیایجاد خوشه 8

های دامداریهای مورد نیاز تعاونیهدهای تأمین مواد اولیه و نهااونیتشکیل تع 8  

ها رفاه اجتماعی بر فعالیت  تعاونینظارت بیشتر اداره تعاون، کار و  8  

 

با  شده راهکارهای شناسایی بندیاولویت نتایجبراساس 

 منابع گرفتن نظر در"راهکار تغییرات ضریب از استفاده

 سوی از اعتبارات و سرمایه تأمین منظور به جدید مالی

قرار اولویت اول در  322/2با ضریب تغییرات  "دولت

و همکاران ( و یونال 8252لطیفی و همکاران ) گرفت.

های خود به این نتیجه رسیدند پژوهشدر نیز  (3225)

ها و مشکالت مربوط به بودن سرمایه تعاونی که پایین

-مسائل پیشترین مهماعتبارات از جمله دسترسی به 

 کارگیری به" هایراهکار باشد.ها میروی تعاونی

 برگزاری"و "هاتعاونی در باال اجرایی توان با مدیران

 برای دامداری زمینه در تخصصی آموزشی هایدوره

ضریب تغییرات با  هر دو "هاتعاونی اعضا و مدیران

. ندقرار گرفتاز نظر اهمیت در اولویت دوم  382/2

تأمین نیز ( 3222توجنمن ) و( 3221همکاران ) و استالدر

 هاپیشرفت تعاونینیازهای آموزشی را پیش نیاز 

ه جوابگوی نیازهای هایی کآموزشمعتقدند که  و دانسته

در افزایش کارایی و ایجاد درآمد برای آنها  افراد باشند

 مؤثر هستند.

 در کرده تحصیل و تجربه با افراد کارگیری به"راهکار 

از  سوم در اولویت 389/2ضریب تغییرات با  "هاتعاونی

 .نظر اهمیت قرار گرفت
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 بر حسب ضریب تغییراتهای دامداری اهکارهای تقویت تعاونیاولویت بندی ر -2جدول 

معیارانحراف  ضریب تغییرات اولویت نمیانگی  های دامداری راهکارهای تقویت تعاونی   

8 322/2  119/2  29/9  در نظر گرفتن منابع مالی جدید و اعتبارات از سوی دولت 

3 382/2  523/2  38/9 هان با توان اجرایی باال در تعاونیبه کارگیری مدیرا   

3 382/2  192/2  59/2 های آموزشی در زمینه دامداری برای مدیران و اعضا برگزاری دوره   

2 389/2  532/2  22/9 هابا تجربه و تحصیل کرده در تعاونیبه کارگیری افراد    

9 381/2  599/2  28/9 بهبود قوانین و مقررات مربوط به دسترسی به اعتبارات بانکیاصالح و    

9 333/2  121/2  52/2  حمایت از صنایع وابسته به گوشت و شیر و ایجاد آن در استان 

2 331/2  592/2  82/9 ها در تعیین قیمت محصولگیری از نظرات نمایندگان تعاونیبهره   

1 335/2  531/2  29/9 تعاونی در زمان تشکیل تعاونیتوجه به یک دست بودن اعضا    

1 328/2  112/2  13/2  های دامداری و دامپرویفزایش تعامل و همکاری بین تعاونیا 

5 392/2  551/2  29/9  فعال نمون اتحادیه ها و دادن اختیارات الزم به آنها 

82 398/2  598/2  11/2 های دامداری های مورد نیاز تعاونیهای تأمین نهادهتشکیل تعاونی   

88 322/2  592/2  22/2 های دامداری گذاری در تعاونیایه برای سرمایهجذب صاحبان سرم   

83 322/2  551/2  11/2 ها به صورت خودجوش و نه به صورت دستوریتشکیل تعاونی   

82 321/2  513/2  29/2  گسترش مرزهای جغرافیایی بازار فروش محصوالت تولیدی 

89 325/2  229/8  59/2 های دامداری ی برای تعاونیبیمهتقویت پوشش    

89 313/2  298/8  21/2 ها تعاونی فعالیت نظارت بیشتر اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر   

82 312/2  222/8  22/2 ها جهت یکپارچگی تولید و عرضه های تولیدی توسط تعاونیایجاد خوشه   

81 221/2  822/8  11/2 بروز کردن قوانین این بخش اصالح قوانین مربوط به بخش تعاون و   

81 239/2  822/8  92/2 یاداره تعاون، جهاد کشاورزی و نمایندگان تعاونبین برگزاری جلسات مشترك    

85 229/2  829/8  22/2 های دامداری در نمایشگاه های عرضه محصوالت دامیتعاونی حضور   

 

منظور تعیین در مرحله سوم به  :مرحله سوم دلفی -ج

، هر یک از راهکارهامورد در  کارشناساندرصد توافق 

دیدگاه آنها در مورد هر راهکار در دو سطح موافق و 

بدست مخالف مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج 

شناسایی  راهکار 32هر مورد میزان موافقت در  ،آمده

به طوری ، بودبیش از میزان مخالفت با آنها شده 

به "راهکارهای  در مورد کارشناسان درصد 822که

به و توان اجرایی باال در کارگیری مدیران با تجر

به و تحصیل به کارگیری افراد با تجر"و  "هاتعاونی

برونیس و  اتفاق نظر داشتند. "هاکرده در تعاونی

نقش نیز ( 8219) رمضانی و ( و امینی8551)همکاران 

 و ها بسیار مؤثر دانستهتعاونی مدیریت را در تقویت

های فردی مدیران را از متغیرهای اثرگذار در ویژگی

 . اندها عنوان کردهموفقیت تعاونی

های آموزشی برگزاری دوره" در خصوص راهکار

مداری برای مدیران و اعضا در زمینه داتخصصی 

اعضای درصد توافق در بین  59در حدود  "هاتعاونی

و  (8218امینی و صفری شالی ). داشتوجود  پانل

های خود به نیز در پژوهش (3221امینی و رمضانی )

های آموزش هاچه در تعاونی هراین نتیجه رسیدند که 

، اشدبیشتر بهای مورد نیاز مهارتالزم در رابطه با 

درصد  59 همچنین .حاصل خواهد شد یموفقیت بیشتر

اصالح و بهبود "در خصوص راهکار  کارشناسان

رات و قوانین و مقررات مربوط به دسترسی به اعتبا

کمبود اعتبارات و  ند.توافق داشت "تسهیالت بانکی

به آنها همواره یکی از مشکالت مربوط به دسترسی 

ها است. بنابراین اجرایی شدن روی تعاونیمسائل پیش
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ها تعاونیاین راهکار با برطرف نمودن مشکالت مالی 

 .باشدتواند در تقویت آنها مؤثر می

 اعضا داشتن سنخیت و بودن دست یک به توجه"

 راهکارهای از دیگر "تعاونی تشکیل زمان در تعاونی

نیز  (3229) دی دی ها عنوان شده است.تقویت تعاونی

 دانسته است.مؤثر  هاتعاونی موفقیت ا را دراعض همگنی

اعضا زمینه بروز عدم وجود همگنی بین چرا که 

 دهد.ین آنها افزایش میبها را در تعارض

 بین همکاری و تعامل افزایش "در خصوص راهکارهای

و دادن  هااتحادیه نمون فعال"و  "دامداری هایتعاونی

درصد توافق بین  52در حدود "آنها اختیارات الزم به

از  ها. اجرایی شدن این راهکارداشتوجود  کارشناسان

زمینه ها ها و اتحادیهطریق افزایش پویایی تعاونی

در خود مربوط به  مسائل رفع تر آنها را درحضور فعال

 سطح کشور افزایش خواهد داد.

است یکی از مشکالتی جذب سرمایه با توجه به این که 

جذب " ها همواره با آن مواجه هستندکه تعاونی

های تعاونیدر گذاری صاحبان سرمایه برای سرمایه

 9/52 توافق که است از جمله راهکارهای "دامداری

درصد  9/52همچنین . وجود دارددر مورد آن  یدرصد

-فعالیتناگزیر بودن ریسک در  با توجه به  متخصصان

 تو محصوال هاقیمت نهادههای دامداری و نوسان 

ی تقویت پوشش بیمه" های دامداری،تولیدی تعاونی

را از دیگر راهکارهای تقویت  "های دامداریتعاونی

اصالح قوانین مربوط به " اند.عنوان کرده هاتعاونی

 ازنیز  "قوانین این بخش نروز کرده بخش تعاون و ب

 کارشناساندرصد  9/52باشد که راهکارهای می جمله

 اند.با آن موافق بوده

درصد  12بیش از ، براساس نتایج بدست آمده

حمایت از صنایع "در خصوص راهکارهای  کارشناسان

، "وابسته به گوشت و شیر و ایجاد آن در استان

گسترش مرزهای جغرافیایی بازار فروش محصوالت "

رفاه کار و  نظارت بیشتر اداره تعاون،"، "تولیدی

 جلسات برگزاری"، "هاتعاونی فعالیتاجتماعی بر 

 سازمان اجتماعی، رفاه و کار تعاون، اداره بین مشترك

 گیری بهره" ،"ها تعاونی نمایندگان و کشاورزی جهاد

 تعیین در دامداری های تعاونی نمایندگان نظرات از

 مالی منابع گرفتن نظر در"، "دامی محصوالت قیمت

 از الزم اعتبارات تأمین و گردش در سرمایه تأمین جدید

 و اولیه مواد تأمین هایتعاونی تشکیل"و  "دولت سوی

حضور "و  "دامداری هایتعاونی نیاز مورد هاینهاده

 "دامی محصوالت عرضه هاینمایشگاه در هاتعاونی

های در مورد راهکارنیز  اجماعکمترین  اند.توافق داشته

جوش و نه به  ها به صورت خودتشکیل تعاونی"

های تشکیل خوشه"ودرصد  3/12با  "صورت دستوری

مراحل تولید و ها جهت یکپارچگی تولیدی توسط تعاونی

 بوده است. درصد توافق  5/28با  "عرضه محصول

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

های در پژوهش حاضر راهکارهای تقویت تعاونی

-دامداری با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی و اولویت

 اند.بندی شده

درصد  822بدست آمده حاکی از آن است که  نتایج 

به کارگیری مدیران "راهکارهای  در مورد کارشناسان

به " و "هابا تجربه و دارای توان اجرایی باال در تعاونی

 "هاکارگیری افراد با تجربه و تحصیل کرده در تعاونی

-و این راهکارها به ترتیب در اولویت اتفاق نظر داشته

اند. بنابراین از نظر اهمیت قرار گرفته سومهای دوم و 

ها در انتخاب مدیران عامل شود تعاونیتوصیه می

برای این را تعاونی دقت بیشتری داشته باشند و افرادی 

که از تخصص و تجربه کافی  نمایندسمت انتخاب 

های دامداری و تعاونی برخوردار متناسب با فعالیت

-مهارت به مدیران مبرم نیاز به توجه باشند. همچنین با

 هایدوره شودمی پیشنهاد حوزه، این در تخصصی های

 سطح و انتخابی هایاولویت و نیاز با آموزشی متناسب

 گردد. برگزار و منظم سازماندهی طور به آنها سواد

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در "راهکار 

با توافق  "هازمینه دامداری برای مدیران و اعضا تعاونی
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قرار گرفته  دومدرصد اعضای پانل در اولویت  3/59

های آموزشی است. نظر به اهمیت برگزاری دوره

-تخصصی جهت افزایش آگاهی مدیران و اعضا تعاونی

از ارکان  یآموزش یسنجازینشود ها توصیه می

با  ی تخصصیآموزش هایو دوره انجام گیرد هایتعاون

 کردن هدفمند منظور به هانآ های آموزشیازیتوجه به ن

  برگزار شود.  هااین دوره

در نظر گرفتن منابع مالی جدید تأمین "راهکارهای

 18 با توافق "سرمایه و اعتبارات از سوی دولت

اصالح و بهبود قوانین و مقررات مربوط به "و  یدرصد

درصد  3/59با توافق  "دسترسی به اعتبارات بانکی

از  چهارمهای اول و اعضای پانل به ترتیب در اولویت

هایی شود رایزنیرار گرفتند. لذا پیشنهاد مینظر اهمیت ق

و بانک توسعه  یبانک کشاورزها به ویژه با بانک

 در جهت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعین توسط تعاو

 تسهیالت، سود کاهشو اعتبارات  اعطای فرایند تسهیل

 اقساط کرد دیر هزینه کاهش بازپرداخت، مانافزایش ز

و کاهش دیوانساالری اداری حاکم بر فرایند اخذ  معوقه

 گیرد.تسهیالت بانکی انجام 

 

 های دامداری راهکارهای تقویت تعاونیبا هر یک از  کارشناسان درصد فراوانی موافقت و مخالفت -4جدول

های دامداری ینراهکارهای تقویت تعاو موافق مخالف  

هابه و توان اجرایی باال در تعاونیکارگیری مدیران با تجربه  822 2  

هاتعاونیبه کارگیری افراد با تجربه و تحصیل کرده در  822 2  

1/9  3/59 هامداری برای مدیران و اعضا تعاونیبرگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه دا   

1/9  3/59 به اعتبارات بانکی اصالح و بهبود قوانین و مقررات مربوط به دسترسی   

9/5  9/52  توجه به یک دست بودن و سنخیت داشتن اعضا تعاونی در زمان تشکیل تعاونی 

9/5  9/52  های دامداری افزایش تعامل و همکاری بین تعاونی 

9/5  9/52 ها و دادن اختیارات الزم به آنها فعال نمون اتحادیه   

9/5  9/52 گذاری در تعاونی های دامداری جذب صاحبان سرمایه برای سرمایه   

9/5  9/52 های دامداری ی برای تعاونیتقویت پوشش بیمه   

9/5  9/52 روز کردن قوانین این بخشه اصالح قوانین مربوط به بخش تعاون و ب   

2/89  1/19  حمایت از صنایع وابسته به گوشت و شیر و ایجاد آن در استان 

2/89  1/19 بازار فروش محصوالت تولیدیگسترش مرزهای جغرافیایی    

2/89  1/19 ها کار و رفاه اجتماعی بر فعالیت  تعاونی نظارت بیشتر اداره تعاون،   

2/89  1/19   برگزاری جلسات مشترك اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان تعاونی 

دامداری در تعیین قیمت محصوالت دامیهای گیری از نظرات نمایندگان تعاونی بهره 19 89  

تأمین سرمایه و تأمین اعتبارات از سوی دولت در نظر گرفتن منابع مالی جدید 18 85  

های دامداری یه و نهاده های مورد نیاز تعاونیهای تأمین مواد اولتشکیل تعاونی 18 85  

دامیهای عرضه محصوالت های دامداری در نمایشگاهتعاونی حضور 18 85  

1/32  3/12 ها به صورت خودجوش و نه به صورت دستوریتشکیل تعاونی   

8/21  5/28 ها جهت یکپارچگی مراحل تولید و عرضه محصولسط تعاونیهای تولیدی توایجاد خوشه   

 

 سپاسگزاری

شناسایی "هشیوگرفته از طرح پژ حاضر برمقاله 

های زیربخش دام و تقویت تعاونیراهکارهای اجرایی 

اداره  مالی باشد که با حمایتمی "طیور استان همدان

استان همدان انجام شده تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

، از کارشناسان محترم اداره تعاونوسیله است. بدین
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سازمان کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان امور دام 

های ها و تعاونیجهاد کشاورزی، مدیران عامل اتحادیه

دامداری استان همدان که با صبر و حوصله در مراحل 

همکاری نمودند،  گروه تحقیقمختلف انجام پژوهش با 

 م.یسپاسگزار
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Abstract 

Livestock cooperatives have an important role in protein production. These cooperatives faced with 

problems that are underlying the stagnation. So the objective of this study was identifying and 

prioritizing strategies to strengthen livestock cooperatives by using the Delphi technique in 

Hamedan province. The statistical population consists of experts of cooperative, Labor and Social 

Affair Department, experts of Animal Affairs in Agriculture of Jahad organization and managing 

directors of the cooperatives in Hamedan that through purposive sampling 23 of them were selected 

to respond the main question of research. The experts introduced 20 strategies to strengthen 

livestock cooperatives. According to the results of coefficient of variation “consideration of new 

financial resources for provision of capital cooperatives and funding from the government” with 

agreement of 81 percent of experts, “employing high executive ability managers in cooperatives” 

with agreement of 100 percent of experts, “holding specialized training courses for managers and 

members of animal husbandry cooperatives” with agreement of 95.2 percent of experts and “use of 

experienced and educated persons in cooperatives” with agreement of 100 percent of experts were 

placed at the first priority to third. 
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