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 چكیده 
ظام تعاونی  طور کلی نها کارساز و مفید واقع شود بهتواند در بسیاری از زمینهباشد، میهای کشاورزی که زیر گروه نظام تعاونی میتعاونی

-روش مناسبی برای گسترش عدالت اقتصادی، روح دموکراسی و تفاهم اجتماعی است. همچنین در تضعیف و زایل ساختن نابرابری و بی
های مردمی و حضور فعال و مستمر های اقتصادی و اجتماعی نقش موثری داشته و به منزله نهادی مردمی عامل تشویق مشارکتعدالتی

فعالیت ادر  عدم  های  یا  گرایش  بر  مبنی  دانشجویان  نگرش  بر  موثر  عوامل  از  برخی  به  است  آن  بر  تحقیق سعی  این  در  است.  جتماعی 
تعاونیگرایش آن برای عضویت در  بر آن است که جایگاه نگرش مردم در هر جامعهها  اعتقاد  برای  های کشاورزی پرداخته شود زیرا  ای 

نفر برآورد شد و اطالعات با تکمیل    400باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  میریزان آن جامعه بسیار با اهمیت  برنامه
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 مقدمه 

ها به تعاون با  همکاری و همیاری قدمتی به اندازه تاریخ بشری دارد. شواهد تاریخی نیز بیانگر گرایش فطری انسان

و بدون مشارکت در قالب تعاونی، قادر به    ها بدون همکاری، یکدیگر به منظور رفع نیازهای اساسی خود است. انسان

مند  (. رویکرد تعاونی یکی از بهترین سازوکارهای مشارکت نظام1373ادامه حیات به شکل مطلوب نیستند )فرهادی  

پذیر و کم درآمد  های اقتصادی و اجتماعی  است که اشتغال و معیشت پایداری برای اقشار آسیبمردمی در فعالیت

)شایجاد می و همکاران،  عبانعلی کند  به  (.  1387فمی  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برای  مناسبی  اهرم  تعاون  امروزه 

تواند در استفاده بهینه از شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه  شمار رفته و می

شود با  این دیدگاه است که همواره سعی می  ها، گویای رشد فرهنگ جوامع انسانی است و ازرشد تعاونیموثر باشد.  

گذاری اقتصادی برای تامین عدالت  نهادینه شدن فرهنگ تعاون، فرصتی فراهم شود تا نیروهای مردمی، توان سرمایه

-هایی هستند که توانستهها بهترین سازمان تعاونی  (1390اجتماعی و اقتصادی را به دست آورند )نیازی و همکاران،  

)اداره کل  تعاون،  تجمع نیروهای پرا کنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازنداند زمینه  

تواند با  های تعاونی میهای تعاونی و تشکل بخش تعاون با تکیه بر ظرفیت افراد متخصص، در قالب شرکت  (1390

 .یی داشته باشدالگذاری باهای مناسب بر افزایش تولیدات و رونق اقتصاد کشور تاثیرحمایت

های اقتصادی مهم است که با توجه به شرایط موجود جهانی باید برای مقابله با چالش  بخش کشاورزی از جمله بخش 

به ظرفیت توجه  با  مدد گرفت.  از آن  توسعه بخش کشاورزی، تشکیل  اشتغال در کشور  برای  قانونی در کشور  های 

با    (.1386د )آگهی و همکاران،  ی مهم در جهت افزایش اشتغال در این بخش باشها میتواند یکی از راهکارهاتعاونی

بهره واحدهای  از  بخش عظیمی  ما  بخش کشاورزی کشور  این که در  به  نظام خردهتوجه  را  موجود  دهقانی  برداری 

خش کشاورزی،  دهقانی در ایجاد تحرک و پویایی در بدهد و همچنین با عنایت به نا کارآمدی نظام خرده تشکیل می

ایجاد اشتغال  های تولید کشاورزی را میبخش تعاون و به خصوص تعاونی ابزار مناسبی در توسعه روستایی و  توان 

 (.   1387)امینی و همکاران،   مولد قلمداد نمود

خی  های تعاونی در جامعه، به براز تعاون و فعالیت  دانشجویاناست تا ضمن نگرش سنجی  در این تحقیق سعی بر آن  

به تعاون نیز پرداخته شود و تعیین رابطه علی بین متغیرهای نگرش  دانشجویان عوامل موثر بر گرایش یا عدم گرایش 

نسبت به تعاون، هنجار ذهنی و .... به عنوان اهداف اختصاصی برای این مطالعه در نظر گرفته شده است. زیرا اعتقاد  

باشد. این امر هر  ریزان آن جامعه بسیار با اهمیت میی برای برنامهابر آن است که جایگاه نگرش مردم در هر جامعه

شناسان و روانشناسان، نگرش  روز بیش از گذشته مورد توجه متخصصان و عموم مردم قرار گرفته است. از نظر جامعه

یی که به  هاهای فرد به همه موضوعات و موقعیتنوعی آمادگی ذهنی شکل گرفته از خالل تجربه است که بر پاسخ

 فرد ارتباط دارد، اثری هدایت کننده و پویا دارد. 
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ها  ، بین نگرش زنان و مردان به تعاون و تعاونیدر مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که(،  1390)نیازی و همکاران  

معنی مثبتتاوت  نگرش  مجردان  به  نسبت  متاهلین  ندارد.  وجود  اداری  با  دارند.  تعاونی  و  تعاون  به  فزایش  تری 

 یابد.فردگرایی در فرد، نگرش مثبت آنها نسبت به تعاون کاهش می

ها نسبت به این نهاد، به  و نگرش آن  های تعاونی(،  نشان داد که آگاهی افراد از مزایا و منافع شرکت1391فر)صابری

 ها وابسته است.محل زندگی، گروه سنی، میزان تحصیالت، وضعیت معیشت و شغل آن

و  علی )پور  رس1391دهقانی  نتیجه  این  به  پژوهشی  در  رشت(،  از  رضایت  میزان  بین  کهه  میزان  یدند  تحصیلی،  ه 

تعاونی با  تعاونیآشنایی  قالب  در  فعالیت  به  نگرش دانشجویان نسبت  و  و معنیها  رابطه مثبت  داری  های کشاورزی 

 وجود دارد. 

ری اطالعات و ارتباطات در توانمندسازی اعضای  آو  ( در مطالعه ای به بررسی نقش فن1394شیرافکن و همکاران )

دسترسی،   قابلیت  نظیر  عواملی  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  تهران  استان  زنان  روستایی  تولید  تعاونی  های  شرکت 

در    و سن    ، میزان دسترسی به این فناوری ها  قابلیت مشارکت، میزان آشنایی با فناوری های اطالعات و ارتباطات

رابطه معنی داری با متغیر توانمندسازی اعضای شرکت های تعاونی تولید روستایی زنان استان    % 99سطح اطمینان  

تهران داشتند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای میزان آشنایی با فناوری های اطالعات و  

اعضای شرکت   توانمندسازی  میزان  در  مثبتی  نقش  قابلیت دسترسی  و  زنان  ارتباطات  روستایی  تولید  تعاونی  های 

 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. 55استان تهران داشته و 

( در  1395منفرد  زنان  حضور  مشکالت  بررسی  و  زنان  های  تعاونی  تشکیل  یابی  زمینه  بررسی  به  ای  مطالعه  در   )

مسائل و مشکالت زنان در تعاونی ها شامل مشکالت    تعاونی ها )مورد مطالعه: استان بوشهر( پرداخت. نتایج نشان داد

اقتصا و  مالی  مشکالت  اداری،  مشکالت  اجتماعی،  فرهنگی،  دخانوادگی،  مقررات  زنان  دید  از  باشد.  می  و  دی  ست 

و   نبودن جامعه  آشنا  از دید مدیران  اما  تعاونی است  فعالیت های  آنان در  مانع مشارکت  اداری  بوروکراسی  و  پاگیر 

با فرهنگ تعاون مانع مشارکت زنان است. از دید مدیران مشکالت خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی و از    خصوصا زنان

 دیدگاه زنان عضو تعاونی ها مشکالت اداری در تعاونی مهم تر می باشد. 

( همکاران  و  تولید  1396باللی  تعاونی  های  شرکت  عملکرد  بهبود  در  اثرگذار  عوامل  ارزیابی  به  ای  مطالعه  در   )

نش ر نتایج  پرداختند.  اهداف وستایی در شهرستان سوادکوه  و  و وظایف  و    ان داد شناخت  اعضا  بین  تعاونی، همدلی 

با سازمان   تعاونی روستایی  ارتباط  اداره تعاون استان،  ارکان مدیریتی تعاونی روستایی، حمایت ها و مساعدت های 

رکت پذیری بین اعضا و حمایت های قانونی دولت،  های مرتبط، اتحادیه های قوی تعاونی روستایی در منطقه، مشا

 اثر مثبتی بر عملکرد تعاونی های روستایی شهرستان سوادکوه دارند. 

( در مطالعه ای به بررسی آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از  1396برزنجه و همکاران )

تحلی تجزیه  برای  تحقیق  این  در  پرداختند.  اسالمی  تاییدی،  انقالب  عاملی  تحلیل  معادالت ساختاری،  از  ها  داده  ل 
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و   امکانات  مقررات،  و  قوانین  محتوای  داد  نشان  نتایج  است.  شده  استفاده  تی  آزمون  و  اس  ال  پی  روش  خصوصا 

 تجهیزات و شیوه ارزیابی بر سیاست گذاری بخش تعاون تاثیر مستقیم دارد.

)  1وونگ  همکاران  که  (،  2005و  دریافتند  پیچیدگیداش نیز  با  آشنایی  شغلی،  تجربه  کار،  تن  و  کسب  فرایند  های 

ابعاد مختلف فعالیت های جمعی در توسعه  های مورد نیاز از طریق فعالیتها و تکمیل تخصص ضرورت پرداختن به 

 باشد های تعاونی موثر میها و شرکتتعاونی

 روش تحقیق 

است پیمایش  راهبرد  با  توصیفی  روش  بر  مبتنی  حاضر  توانمندسازی    پژوهش  جهت  راهکارهایی  ارائه  هدف  با  که 

پرسشنامه تکمیل شد.    400برای جمع آوری اطالعات،  تعداد  انجام شده است.  1399در سال    کشاورزیهای  تعاونی

برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید دانشگاه استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از آزمون آلفای  

قرا ر گرفت. روش(  α= 79/0ونباخ )کر تایید  بر  ها و تکنیک مورد  این تحقیق مشتمل  های آماری مورد استفاده در 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته    Amos و    Spssباشد که در قالب نرم افزارهای  های توصیفی و تحلیلی  میروش

ها  حراف معیار، ضریب تغییرات و در بخش تحلیل دادهنهایی همچون، میانگین، ااست. در بخش آمار توصیفی از آماره

 از تحلیل عاملی به منظور بررسی روابط بین متغیرها استفاده شده است.

 : 2ریزی شده تئوری رفتار برنامه 

 این.  بود  دهد،می  توضیح  را  کنندگانمصرف  رفتار  که  هایی نظریه  ترینمحبوب  از  ریزی شده یکیتئوری رفتار برنامه

  کننده مصرف  یک   واقعی  فتار راست. طبق این نظریه    یافته   توسعه  1985  سال   در  3آجزن  توسط  بار   اولین  رایب  نظریه

  ها آن  واقعی  رفتار  کنندهتعیین   ها آن  اهداف  قدرت  دیگر،  عبارتبه.  شود  بینیپیش  هاآن  رفتاری   قصد  با  تواندمی

  قصد   اهمیت  از  گذشته.  شودمی  خرید  رفتار  االترب  احتمال  به  منجر  تر  قوی  قصد   خرید،  قصد  زمینه  در.  بود  خواهد

  دهند،می  قرار  تأثیر  تحت  را  رفتاری   قصد  که  دارد  وجود  مهمی   عوامل  که  داد  توضیح  همچنین  این نظریه  رفتاری،

 (.1991ذهنی و کنترل رفتاری درک شده )آجزن،   هنجار نگرش، یعنی

 نگرش: 

استفاده از  از    دانشجویاندرک    انگری عامل نما  نی، ایطورکلبه  است.  استفاده از تعاونی  ندیدر فرا  ینگرش عامل مهم

از  نامطلوب    ا یمطلوب    یابی ارز  ی شود که تا چه حد کسی م   فیصورت تعر  نی، نگرش به ا  این نظریهاست. در    تعاونی

باشد    تعاونی ا  (.1991)آجزن،  داشته  ن  ن یدر چارچوب  ارزبه  گرشمطالعه،  -نامطلوب مصرف  ا یمطلوب    یابی عنوان 

بگذارد.    ریتأث  یرفتار  تی تواند بر نیکه نگرش م  نشان می دهد  این نظریهقرار گرفت.    ی مورد بررس  از تعاونیکنندگان  

 
Wong 5 

2Theory of planned behaviour  
3Ajzen, (1991)  
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باالتر توجه مصرف  معنا  نیا براکه نگرش  را  از تعاونی  یکنندگان  با    یدهد. شواهد تجربیش م یافزا  استفاده  مرتبط 

 .  (2015)آجزن،  شده است ت اف ی محقق  نیتوسط چند ی نگرش بر قصد رفتار ریتأث

 هنجار ذهنی: 

که    است  یعامل   یطور خاص، هنجار ذهنگذارد. بهیم  ر یتأث  دانشجویاناست که بر رفتار    ی از عوامل  ی کی   یهنجار ذهن 

-درک مصرف  یهنجار ذهن   کی ن،  جز. به گفته آ(2000)ونکاتش و داویس،    هد دیرا نشان م  یاجتماع   ط یمح  ریتأث

عنوان  به  یهنجار ذهن   در این مطالعه .  (1991)آجزن،    است  یعدم انجام کار  ایانجام    یبرا  کننده از فشار همساالن

 است.   شده فیتعر  تعاونی کنندگان از درک مصرف

 فرضیات: 

H1 کشاورزی دارد.   های داری بر نگرش دانشجویان جهت عضویت در تعاونی: هنجار ذهنی تأثیر مثبت و معنی 

H2 گذارد. های کشاورزی میاری بر نگرش دانشجویان به عضویت در تعاونید: دانش تأثیر مثبت و معنی 

H3های کشاورزی دارد.داری بر نگرش دانشجویان جهت عضویت در تعاونی : عوامل اجتماعی تأثیر مثبت و معنی 

H4گذارد.های کشاورزی تأثیر معنادار و مثبت می : ارتباطات بر نگرش دانشجویان جهت عضویت در تعاونی 

 ایج و بحث نت 
پژوهش   این  آماری  پیمایشی است. جامعه  نوع  از  توصیفی  به لحاظ روش،  و  کاربردی  نظر هدف،  از  پژوهش حاضر 

تواند تحت تأثیر  کننده میشده، رفتار یک مصرفریزیباشند. براساس تئوری رفتار برنامهدانشجویان شهر مشهد می
ن نگرش مثبت این افراد )خانواده و دوستان( نسبت به تعاونی بیش از  رفتار خانواده یا دوستان خود قرار بگیرد. بنابرای

کنندگان تأثیرگذار است. نمونه آماری پژوهش به روش  هر عامل دیگری در ایجاد یک نگرش مثبت در بین مصرف
منظور  بهعنوان حداقل تعداد نمونه تعیین شد.  نفر برای انجام پژوهش به  400گیری تصادفی انتخاب شد. تعداد  نمونه

باشد. بخش  پرسشنامه شامل دو بخش می  پرسشنامه استفاده شده است. سوال های  های مورد نیاز، از  گردآوری داده
. این سواالت شامل سن، جنسیت،  و جمعیت شناختی نمونه در بر می گیردعمومی که اطالعات کلی    اول، سوال های

سواالت   شامل  تخصصی  سواالت  دوم  بخش  است.  تحصیالت  سطح  و  تأهل  سنجش  وضعیت  برای  پژوهش  اصلی 
همراه  ها به. مؤلفهدرنظر گرفته شده اندگویه در قالب طیف لیکرت    24. پرسشنامه پژوهش شامل  متغیرها می باشد

 است.  ارائه شده 1ها در جدول های آنگویه
 
 

 های پرسشنامه ها و گویه ( مؤلفه 1جدول) 
 های سنجش گویه ها مؤلفه

 من هنگام تصمیم برای عضویت در تعاونی، نظردیگران برایم مهم است  هنجار ذهنی 

 سایر افراد معتقدند که جلسات آموزشی ترویجی شرکت های تعاونی نیازهای افراد را برطرف می سازد 

 شود می  افراد هایقابلیت و ها استفاده از ظرفیتبه نظر من تشکیل تعاونی، موجب  

 .شودبه نظر من تشکیل تعاونی موجب تقویت روحیه مشارکتی افراد می
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 شود می  آن پذیرش و فناوری  انتقال در تسریع  موجب  تعاونی، قالب  در هابه نظر من انجام فعالیت

 شودنوسانات قیمتی میبه نظر من وجود نظام تعاونی موجب تثبیت قیمت و کاهش   نگرش 

 شودتر محصوالت میبیش فروش  و  بهتر  بازاریابی  موجب  بازاریابی،  هایبه نظر من تشکیل تعاونی

 به نظر من انجام فعالیتها در قالب تعاونی، به توانمند سازی نیروی انسانی کمک می کند 

 کنند می کمک تولید شدن مکانیزه  تسریع  به   هابه نظر من تعاونی

تر و افزایش  بیش  شناخت  موجب  دانشگاهیان،   حوزه  در   تعاون   بخش   تخصصی  هایبه نظر من معرفی کارکردها و قابلیت نش دا

 شود می هاتمایل به عضویت در تعاونی

 شود می  تعاونی قالب  در فعالیت  پذیرش  موجب آموزشی،  هایبرنامه و ها به نظر من، برگزاری دوره

 سنامه شرکت تعاونی زیاد است اسا نسبت به میزان آگاهی من  

-می  ها بیشتر و عضویت افراد در تعاونی  پذیرش  موجب  ها،تعاونی  زمینه  در  مناسب  شغلی  هایبه نظر من، تعریف فرصت

 شود

  تعاونی  قالب   در  هافعالیت  پذیرش  به  افراد  تشویق  موجب  ها، به نظر من برگزاری نمایشگاه در زمینه دستاوردهای تعاونی

 شودمی

 کند می کمک   فقر کاهش   به  تعاونی تشکیل کنممن فکر می  عوامل اجتماعی 

 شود می اشتغال  هایبه نظر من تشکیل تعاونی، موجب گسترش زمینه

 شوند -می کنندگان  تولید از  حمایت و  رفاهافزایش   موجب حمایتی هایصندوق  ایجاد با ها من معتقدم که تعاونی

 ها موجب تقویت اعتماد اجتماعی بین افراد می شود به نظر من مشارکت در تعاونی

 هستندهای جدید به اعضاء موفق من معتقدم شرکتهای تعاونی در انتقال علوم و فناوری ارتباطات 

 است  موثر تعاونی هایاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود عملکرد شرکت

 ت های تعاونی در نحوه تعامل با اعضا زیاد است استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات شرک

 
صورت که پرسشنامه به  در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. بدین 

ها نظرخواهی گردید که به  ها در مورد سواالت و ارزیابی فرضیهنظران و استاتید داده شده و از آنتعدادی از صاحب
به اتف  توجه  با  شد.  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  پرسشنامه  پایایی  محاسبه  برای  نمودند.  تأیید  را  پرسشنامه  اق 

برآورد گردید. از آنجا که   90/0صورت جداگانه، مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه مقادیر آلفا برای هز متغیر به
به پرسشنضرایب  کل  برای  کرونباخ  آلفای  آمده  از  دست  بیشتر  متغیرها  از  هرکدام  و  بنابراین  می  7/0امه  باشد 

به یا  و  اعتماد  قابلیت  از  پژوهش  )جدول  پرسشنامه  است  برخوردار  مطلوبی  و  الزم  پایایی  از  دیگر  برای  2عبارت   .)
.  استفاده شد  spssافزار  اسمیرنوف در محیط نرم-بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف

بود و بنابراین فرض نرمال بودن    05/0آمده برای تمام متغیرها بیشتر از  دستبا توجه به خروجی سطوح معناداری به
 توزیع متغیرها تأیید شد، بنابراین توزیع متغیرهای پژوهش نرمال بود.    

 
 ( آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 2جدول) 

 آلفای کرونباخ  متغیرهای پنهان 
 74/0 هنجار ذهنی 

 71/0 نگرش 
 70/0 دانش 

 72/0 عوامل اجتماعی 
 74/0 ارتباطات 

 های پژوهش مأخذ: یافته             
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نتایج جمعیت به  توجه  ازبا  و    63گو،  پاسخ  400شناختی  زن  مرد،    37درصد  و    53درصد  مجرد  درصد    47درصد 
بوده و    54اند.  متأهل  لیسانس  دارای مدرک  افراد  فو  46درصد  بودهدرصد مدرک  و سایر  دکتری  و  لیسانس  اند. ق 

-مشاهده می  3داری در جدول  معیار و مقدار معنینتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق براساس میانگین، انحراف
 شود.

 
 های توصیفی متغیرهای تحقیق . یافته 3جدول  

 داری مقدار معنی معیار انحراف میانگین  تعداد متغیرهای پنهان 

 01/0 718/0 85/1 400 هنجار ذهنی 

 007/0 837/0 73/2 400 نگرش 

 01/0 704/0 08/3 400 دانش 

 04/0 713/0 81/2 400 عوامل اجتماعی 

 01/0 908/0 75/2 400 ارتباطات 

 های پژوهش مأخذ: یافته        

 
 آمده است. دستبه 2و کوچکتر از  73/1 کای دو شاخص 

 
 

 های اصلی تحقیق ری فرضیه های نیکوئی برازش مدل ساختا شاخص ( 4) جدول 
 RMSEA GFI NFI TLI CFI کای دو  شاخص برازندگی 

 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <1/0 2> مقادیر قابل قبول 

 90/0 92/0 98/0 92/0 07/0 73/1 مقادیر محاسبه شده 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 
شاخص   که  آنجا  از  از    07/0برابر    RMSEAهمچنین  برازن  0/ 1و  از  مدل  است  است.  کمتر  برخوردار  خوبی  دگی 

سایر شاخص گرفتههمچنین  قرار  قبول  مورد  بازه  در  نیز  برازش  نیکوئی  بین  های  ارتباط  تأئیدی  عاملی  تحلیل  اند. 
سازهگویه با  را  پرسشنامه(  )سواالت  میها  قرار  بررسی  مورد  دادهها  اینکه  اثبات  جهت  اندازهدهد.  درست  گیری  ها 
از تحلیل عاملی تأیشده به یدی استفاده میاند  قابل مشاهده  -شود. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر 

نشان داده می بار عاملی  بین  وسیله  بار عاملی  بزرگ  6/0تا    2/0شود.  اگر  و  قبول است  از  قابل  باشد خیلی    6/0تر 
داری مورد  و سطح معنی  tره  تمامی فرضیات با درنظر گرفتن آما   5با توجه به جدول    1(. 1998مطلوب است )کالین،  

، عوامل اجتماعی با  61/0، دانش با مقدار  83/0اند. ضرایب مسیر نشان داد که هنجار ذهنی با مقدار پذیرش واقع شده
بر نگرش دانشجویان نسبت به عضویت در تعاونی رابطه مثبت و معناداری دارند.   9/0و ارتباطات با مقدار  45/0مقدار 

دهد دانشجویان با دانش و ارتباطات بیشتر از نگرش باالتری  کند و نشان میفرضیات را تأیید مینتایج مطالعه تمام  
جهت عضویت در تعاونی برخوردار هستند. همچنین هنجارذهنی و عوامل اجتماعی موجب افزایش نگرش دانشجویان  

 شود. جهت عضویت در تعاونی می

 
1 Kline, 1998 
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 ها ( تحلیل مسیر و فرضیه 5جدول ) 

-معنی tآماره     ضریب فرضیات
 داری 

 نتیجه

 قابل قبول  03/0 82/1 83/0 نگرش به عضویت در تعاونی  ←  هنجار ذهنی
 قابل قبول  001/0 17/3 61/0 نگرش به عضویت در تعاونی  ←  دانش

 قابل قبول  01/0 90/1 45/0 نگرش به عضویت در تعاونی  ←  عوامل اجتماعی
 قابل قبول  02/0 31/2 90/0 عاونی نگرش به عضویت در ت  ←  ارتباطات

 های پژوهش مأخذ: یافته

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

های کشاورزی  بینی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عضویت در تعاونیهدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و پیش

برنامه رفتار  مدل  کمک  یافتهبا  است.  شده  فرضیه ریزی  تأیید  از  حاکی  پژوهش  تح   های  میاول  یعنی  قیق  باشد، 

تعاونی در  عضویت  یه  نسبت  دانشجویان  نگرش  بر  مثبتی  تأثیر  میهنجارذهنی  پیشنهاد  دارد.  کشاورزی  شود  های 

می را  ذهنی  به  هنجارهای  با  رسانهتوان  طریق  از  تعاونی  در  عضویت  مورد  در  دقیق  اطالعات  آوردن  های  دست 

نمود. ایجاد  موجود  بررسی اجتماعی  از  حاصل  نگرش   نتایج  با  دانش  معنادار  و  مثبت  رابطه  پژوهش،  دوم  فرضیه 

های کشاورزی را مورد تأیید قرار داد. پیشنهاد می شود از طریق سیستم آموزش و  دانشجویان به عضویت در تعاونی

به    دانشگاه ها، دانش و اطالعات دانشجویان را در زمینه تعاونی ها افزایش داد و از این طریق نگرش آن ها را نسبت

تعاونی ها بهبود بخشید. فرضیه سوم تحقیق، رابطه مثبت و معنادار عوامل اجتماعی  با نگرش دانشجویان  بود که  

و  یافته مثبت  رابطه  ارتباطات  که  این صورت مطرح شد  به  فرضیه چهارم  نمود.   تأیید  را  فرضیه  این  پژوهش  های 

تعاونی در  به عضویت  دانشجویان  نگرش  بر  از  های کمعناداری  استفاده  با گسترش  پیشنهاد می شود  دارد.  شاورزی 

از   های حاصل فناوری و تکنولوژی جدید موجب موفقیت بیشتر تعاونی ها و بهبود نگرش دانشجویان خواهد شد. یافته

 تجزیه و تحلیل آماری این فرضیه را مورد تأیید قرار داد.  
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