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تا حدودي کشاورزيهايتعاونیلیتشکتوان با هایی است که میجمله چالشطبیعی ازمنابعوآموختگان کشاورزيمعضل بیکاري دانش
ـ بازاري و فـرآور ولیدبـ تها،نهادهعیتوز،يدیتولمختلفي هانهیزمدرکشاورزي هايتعاونیآن را حل نمود.  ي کشـاورز محصـوالت ی ابی

قصـد برمؤثرعواملیبررسقیتحقنیاهدف از انجام .داشتخواهندراي کشاورزرشتهآموختگان دانشاشتغالجادیاي براالزملیپتانس
جامعـه .اسـت شـده بـوده   ریزيبرنامهرفتارتئوريبا استفاده از يکشاورزي هایتعاونلیتشکي نسبت به کشاورزرشتهانیدانشجورفتاري 

بـا اسـتفاده از  .بودنـد 1400ی لیتحصـ سـال دری کارشناسمقطعدرلرستاندانشگاهي کشاورزدانشکدهانیدانشجوهیکلي پژوهش آمار
ي محقق ساخته بود کـه روایـی و پایـایی آن بـه     پرسشنامههادادهي گردآورابزار تعیین شد.حجم نمونهعنواننفر به363کوکرانفرمول

PLSو SPSSافـزار نـرم بـا هادادهوتحلیلتجزیهتأیید قرار گرفت.موردکرونباخآلفايضریبمحاسبهومحتواییاعتبارروشترتیب به

وذهنـی باورهـاي ،نگـرش ترتیب بـر  بهانیشده دانشجوکنترلباورهايو هنجاريباورهاي،رفتاريباورهاي. طبق نتایج، تأثیر شدانجام
کنترلوذهنیباورهاي،نگرشهمچنین سه متغیر .دار استمعنیيکشاورزهايتعاونیلیتشکبهنسبتهاآنشدهدركرفتاريکنترل
از درصد7/62این سه متغیر. داري دارندمعنیتأثیريهاي کشاورزتعاونیلینسبت به تشکانیدانشجورفتاريقصدبرشدهدركرفتاري

ریـزان حـوزه تعـاون و متولیـان اشـتغال      گـر برنامـه  توانـد هـدایت  دستاوردهاي این تحقیق می.نمودندتبیینرادانشجویانقصدواریانس
باشد.طبیعیمنابعي کشاورزي ودانشجویان رشته

شده.ریزيبرنامهرفتارتئوري،يکشاورزانیدانشجو،کشاورزيکارآفرینی،يکشاورزهايتعاونی: هاي کلیديواژه

کشاورزي، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.گروه اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی، دانشکدهي کارشناسی ارشد توسعه روستایی،آموختهدانش١
.خرم آباد، ایراندانشیار گروه اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان، ٢
.خرم آباد، ایراندانشیار گروه اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان، ٣
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مقدمه
انـدازي  هاي الزم بـراي راه هاي فردي و مهارتآموختگانی هستند که تواناییروي جوامع مختلف، دانشهاي پیشیکی از چالش

وهـا دانشـگاه . از سـوي دیگـر،   )1397؛ هزارجریبـی و سـبحانی،   1399کبودي، مناسب را ندارند (گراوندي و چشمهوکارکسب
اطهـري، (هسـتند خالقیـت ونـوآوري فنـاوري، گسـترش ومتخصصنیرويتربیتمانندوظایفیدارعهدهعالیآموزشمراکز

سازي افـراد بـراي ورود بـه عرصـه اشـتغال اسـت       ها آمادهدانشگاههاي مهم نظام آموزش عالی و از رسالتو اساساً یکی )1399
الزم است که مراکز آموزش عالی سازوکارهاي مناسب براي حل این چالش اساسـی،  روایناز. )1395نیا و همکاران، (فرامرزي

کارگیرند.افراد مشغول به تحصیل هستند بههایی که اینرا حتی در سالآموختگاندانشیعنی اشتغال 
وضـروري عناصـر ازیکیقطعاًامانیست،درآمدزاهايفعالیتایجادوجوانانبیکاريکاهشراهتنهاکارآفرینیفعالیتاگرچه

El Houssainاست (اساسینیازیک et al., ایجـاد راهکار مناسب یکعنوان نظران، بخش تعاون را بهاز صاحببسیاري.)2021
جالـب مهم،مالحظاتیکی ازعنوانبهتعاونیجنبشتوسعه. )1392و همکاران، (نظریانکنندمیمعرفیکارآفرینیاشتغال و 

El Houssainاسـت ( شـده ظـاهر کشـورها اجتماعی، اقتصاديهايدر برنامهبرانگیزچالشو et al., ازیکـی شـک بـی . )2019
بسـتر آنماهیـت بـه توجـه باکهاستتعاونیمدلآموختگاندانشاشتغالمعضلبهبودبرايهاحلراهترینسادهومفیدترین

ورمـز همکـاري  بـا ،هـا تعاونیراستا،ایندر.)1394کند (موحدي، میفراهمدانشگاهیآموختگاندانشاشتغالبرايمناسبی
مقـدم و همکـاران،   (شـهریاري کننـد  فراهمدانشگاهیآموختگاندانشال شتغبراي ارامطلوبزمینهتالش، قادر خواهند بود تا

تـرین مظـاهر تجلـی    اجتمـاعی، از عـالی  -يهاي مختلف اقتصادعنوان بسترساز مشارکت در عرصهها بهتعاونیزیرا که ؛ )1397
وهـا بـراي تعـاونی  کـه هـایی نقـش تـرین مهـم ازیکـی کهطوريبه. )1393پور، (نوري و نوريشوندساالري محسوب میمردم

-Eid & Martínezهـاي شـغلی اسـت (   فرصـت ایجـاد وبهبـود وفقـر ازکاستناند،شدهقائلکشاورزيهايتعاونیخصوصبه

Carrasco, بـراي جوانـان پتانسـیل زیـرا هسـتند، آیندهدرپایداررشدکلیديجوانان موتورهايکارآفرینیوهاتعاونی. )2014
Yamiروستایی بسـیار باالسـت (  اقتصاديهايفعالیتوکشاورزياقتصاددرمشارکت et al., بـه همچنـین هـا تعـاونی .)2019

جوانـان ،روازایـن . کننـد مـی کمـک جوانانوزنانمانندپذیرآسیبهايگروهتوانمندسازيوجامعهاقتصادي-اجتماعیتوسعه
,Mdluliکننـد ( استفادهخودزندگیکیفیتبهبودومعیشتحفظبرايتعاونیازتوانندمی نظـر بـه از طرفـی دیگـر،   .)2019
باشـد (جمشـیدي و   بنیاندانشاشتغالودانشبحثبهتوجه،کشاورزيهايدر تعاونیاشتغالتوسعههايراهازیکیرسدمی

هاي دانشـجویی  ساز تشکیل تعاونیها این پتانسیل را دارد که زمینهرسد که محیط علمی دانشگاهبه نظر می.)1398همکاران، 
بنیان باشد.کارآفرین و دانش

ایـن بیکـاري راهگشايتواندمیجامعه شرایطبا توجه به آموختگاندانشو دانشجوییتعاونیتشکیلاین اعتقاد وجود دارد که
پـرورش بـراي مناسـب رهیـافتی عنوانبهدانشجوییهايتعاونی. )1389همکاران،ودنیایی(محسوب گرددکردهتحصیلقشر 

این .)1400روند (شیري و همکاران، عالی به شمار میآموزشنظامآموختگاندانشبیکاريکاهشوکارآفرینانههايصالحیت
وبیگـی کننـد (علـی  کمـک دانشـجویان درايهـاي حرفـه  مهارتوهاتواناییازوسیعیمجموعهتوسعهبهتوانندمیهاتعاونی

شغلی موجود در بخـش تعـاون آمـاده    هايفرصتاز برداريبهرهرا براي آموختگاندانشبا این توصیف، آنچه .)1398سنجابی، 
شغلی در بسـتر نظـام   هايفرصتاز آن در راستاي توسعه گیريبهره، همانا برخورداري از روحیه و توانایی کارآفرینی و سازدمی

اقتصادي در قالب تعاونی است که در این زمینـه نقـش مراکـز    هايفعالیتتعاون و از دیگر سو، بسترسازي مناسب براي توسعه 
مناسـب  هـاي ینـه زمبسـترها و  سازيفراهمدر هادستگاهدانشجویان و نقش وزارت تعاون و سایر توانمندسازيآموزش عالی در 

در همـین  . )1388قورچیـان، و عباسـی بسیار حائز اهمیت اسـت ( آموختگاندانشو ابتکارات جمعی هاتالشسازيغنیبراي 
توانـد کمـک زیـادي بـه درك بهتـر و      انـدازي تعـاونی مـی   آموختگـان بـراي راه  بررسی تمایل و قصد دانشجویان و دانش،راستا
د.ایدر بستر تعاون نمهاآنزاییاشتغالتر براي ریزي دقیقبرنامه
بـا . باشـند تأثیرگذاروکارکسبیکبراي ایجاداندازي تعاونیراهنسبت بهدانشجویانتوانند بر قصد و تمایلمختلفی میعوامل
فـردي، مختلفمتغیرهايواملوعبررسیبهمختلفکشورهايازاندیشمندانیتاکنون1980دههازموضوع،اهمیتبهتوجه

الگـوي ازجملـه مهمـی الگوهـاي وانـد پرداختـه باشند،میتأثیرگذارکارآفرینیقصدبرکهشناختیروانواقتصادياجتماعی،
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,Shaperoشـاپیرو ( کارآفرینانهرویداد ,Ajzen(آیـزن شـده ریـزي برنامـه رفتـار نظریـه ،)1982 تـوان وقابلیـت الگـوي ،)1991
Kruegerکرگر و کارسرود (کارآفرینانه & Carsrud, ,Davidssonداویدسـون ( شناسـانه روان-اقتصـادي الگـوي ،)1993 1995(،

Busenitzباسنیتز و الئو (کارآفرینانهقصدنظریه & Lau, ,Kruegerکرگر (کارآفرینیقصدالگويو)1997 اندشدهارائه)2009
کـه انـد شدهارائهرفتاريتمایالتونیاتمطالعهخصوصدرمتنوعیهايمدلوهانظریهتاکنون.)1390همکاران،وآراستی(

فـردي، عوامـل بـین تعامـل گـرفتن نظـر دربـا است. این نظریـه آیزنشدهریزيبرنامهرفتارنظریههاآنپرکاربردترینازیکی
.)et alRahmanian,.2012(رودمیشماربهرفتارينیاتوتمایالتبینیپیشدرقويوارزشمندابزاري،محیطیواجتماعی

قـرار اسـتفاده مـورد نیزکارآفرینیمقاصدتحلیلوتجزیهبرايمبناییعنوانبهتواندمیهمچنین شدهریزيبرنامهرفتارتئوري
Ridhaگیرد ( et al., وجـود دلیـل بـه آیزنشدهریزيبرنامهرفتارنظریه،هاپژوهشدرالگوهااینبودنسودمندباوجود.)2017

جامعـه درمحیطـی وفرديهايعاملبابیشترتعاملوارتباطباعث،شدهگرفتهکاربهآندرکهمختلفیهايعاملومتغیرها
کوشکی و همکـاران،  رحمانیان(گرفتبهرهافراد قصدبررسیدرقويوارزشمندابزاریکعنوانبهتوانمیآنازکهاستشده

عنـوان بـه شـده دركرفتـاري کنتـرل وذهنـی هنجارهـاي نگـرش، رمتغیـ سـه ،شدهریزيبرنامهرفتارنظریهپایهبر. )1391
Moriano(رونـد مـی شـمار بهکارآفرینانههايفعالیتاندازيراهدرقصدکنندهبینیپیشمتغیرهاتریناصلی & Gorgievski,

2007(.
بـه  ینـ یدر زمآبـاد خـرم جنـوب شـهر   يلـومتر یک11در 1373دانشگاه لرسـتان در سـال   ي و منابع طبیعیکشاورزدانشکده
،گیـاهی ژنتیـک وتولیـد مهندسـی  شـامل:  یده گـروه آموزشـ  یـاز يدانشـکده دارا نی. اه استشدتأسیسهکتار 70مساحت 

و مکانیـک  یی،و توسـعه روسـتا  ياقتصـاد کشـاورز  خـاك، علـوم و مهندسـی   ،یباغبانعلومآب،علوم،یدامعلومپزشکی،گیاه
1800دانشـکده  نیـ . در اباشدمیالتیشو ستیزطیمحعلوم و مهندسی ،داريجنگل،يزداریمرتع و آبخمهندسی ،بیوسیستم

يموجـود بـرا  يهانهیاز گزیکیهستند. لیمشغول به تحصيارشد و دکتریکارشناس،یکارشناسیلیدانشجو در مقاطع تحص
،يدیـ تولمختلـف يهـا نـه یزمدرکـه يکشـاورز هايتعاونی. استيکشاورزهايتعاونیلیتشکانیدانشجونیاشتغال اجادیا

يبـرا الزملیپتانسـ رهیـ غويکشـاورز محصـوالت یابیبازار،يکشاورزمحصوالتيفرآورولیتبد،يکشاورزيهانهادهعیتوز
نیـ ایاصـل مسـئله کهنهیزمنیادرمهمموضوعاتازیکیاما؛ داشتخواهندرايکشاورزرشتهالنیالتحصفارغاشتغالجادیا

لیتشـک يبـرا یلیتمـا لرسـتان دانشـگاه يکشـاورز دانشـکده انیدانشجویذهنلحاظبهایآکهاستنیاباشد،یمزینقیتحق
باشـد؟ یمـ یسـطح چهدريکشاورزيدیتولهايتعاونیلیتشکبهنسبتانیدانشجونیانگرشدارند؟يکشاورزهايتعاونی
قصـد بـر حـد چـه تـا يکشاورزهايتعاونیلیتشکبهنسبتانیدانشجوشدهدركيرفتارکنترلنیهمچنویذهنيباورها

بـه نسـبت هـا آنقصـد بـر زانیـ مچهبهانیدانشجویخانوادگويفردهايویژگیگریداست؟مؤثریتعاونلیتشکيبراهاآن
،شـده ارائـه دروسيمحتـوا لحـاظ بـه يکشـاورز رشـته درلیتحصنکهیاوبود؟خواهداثرگذاريکشاورزهايتعاونیلیتشک

حاضـر قیـ تحقاسـت؟ مـؤثر يکشـاورز هايتعاونیلیتشکبهنسبتانیدانشجوقصدبرحدچهتارهیغودروسارائهتیفیک
يبرالرستاندانشگاهيکشاورزرشتهانیدانشجوقصدبرمؤثرعوامللیتحلبا هدفودستازاینیسؤاالتبهییپاسخگوجهت
.ه استشدانجاميکشاورزهايتعاونیلیتشک

در ادامه جهت دستیابی به یک چارچوب و آگاهی از وضعیت دیگر تحقیقات الزم است که به مرور مطالعـات صـورت گرفتـه در    
کارآفرینانـه در داخـل و خـارج از    هـاي فعالیـت هـا و  هاي مختلفی در خصوص تشکیل تعاونیاین زمینه پرداخته شود. پژوهش

ازاعـم شـهري، منـاطق وروسـتاها درسـاکن جوانـان ادراکـات مـورد درمختلفـی تجربـی مطالعـات کشور انجام شده اسـت. 
توضـیح ،کننـد میوکارکسبایجادجوانانچراکهرادالیلیتااستشدهانجامسواد،بیجوانکارگرانوجوانآموختگاندانش

Nguyenدهند ( et al., هـاي تعـاونی جـوان اعضايکارآفرینینیاتبرمؤثرعواملمورددراندکیاتتحقیقحال،اینبا. )2019
El Houssainدارد (وجودکشاورزي et al., Linanلینا و همکـاران ( .)2021 et al., تحقیـق خـود در زمینـه بررسـی     در)2011

مطالعـه مـورد کشـاورزي مشاغلياندازراهبرايهاآنافراد را بر ادراك نگرشتأثیرروستایی کارآفرینیزمینهنیات جوانان در 
امیدوارکننـده وبـودن ارزشمند،سودمند بودنعنوانبهآناهمیتوکارآفرینانهرفتاردركمیزانعنوانبهنگرشند.ادادهقرار

& Vardhan(استشدهتعریفبودن Biju, 2019Fenechفنـیچ و همکـاران (  تحقیـق نتـایج  اسـاس بر. )2012 et al.,( نیـات
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آنان مرتبط است و این نیـات منجـر   فرديشایستگیباکهاستنگرشیعواملتأثیرتحتکارآفرینیدرمشارکتبرايجوانان
ــه  ــامب ــاررانج ــه فت ــاآنکارآفرینان ــیه ــودم ــهزاره.ش ــاران (موزابی Zaremohzzabiehو همک et al., ــورياز )2016 تئ
اند. طبـق نتـایج ایـن    نان روستایی در مالزي بهره گرفتهجواکارآفرینیقصدعوامل اثرگذار بربررسیبرايشدهریزيبرنامهرفتار

درك شده بر قصد افـراد  رفتاريکنترلهمچنینوذهنیهنجارهايکارآفرینی،بهنسبتشخصینگرشتحقیق هر سه متغیر 
Shiriشیري و همکاران (هاي پژوهشیافتههمچنین .ذارندگمیتأثیر et al., کارآفرینینیاتکهدهدیمنشانر ایراند) 2017

اهـداف بـه دهـی شکلدراجتماعیگذاريارزشاهمیتبراین پژوهش. استمحدودبسیارایرانکشاورزيدانشجویانبیندر
هـاي  ی بـراي انجـام فعالیـت   ایرانـ تحلیل قصد دانشجویاندرشدهریزيبرنامهرفتارتئوريکاربردازوکندمییدتأککارآفرینی
,Eccles(اکلسطبق نتایج تحقیق.کندمیپشتیبانیکارآفرینانه هاي فرآینـد  داشتن تجربه شغلی، آشنایی با پیچیدگی)2010

هـاي جمعـی در   از طریـق فعالیـت  هـاي موردنیـاز   هـا و تکمیـل تخصـص   وکار، ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف فعالیتکسب
,Iakovleva(یاکوولیوااست. مؤثرها گیري و توسعه تعاونیشکل نگـرش  بین متغیـر  قیمترابطه مسوجود در مطالعه خود )2011

Finiفینـی و همکـاران (  هـاي بـر اسـاس یافتـه   ید قـرار داده اسـت.   و قصد کارآفرینی را مورد تأی et al., نگـرش  ریـ متغ)2012
جینتـا ،يگـر یدیبررسـ در.کنـد يگریانجیـ مکـارآفرینی قصـد بارا کارآفرینیيحوزهيرهایمتغازیبرختواندیکارآفرینی م

Nwankwoنوانکوو و همکاران (قیتحق et al., کیـ و آموزش کـارآفرینی  نانهیکه نگرش نسبت به رفتار کارآفرنشان داد)2012
Morrianoموریـانو و همکـاران (  نتیجه مطالعـه نسبت به کارآفرینی بود.انیدانشجوشیعالقه و گراشیافزايبرامؤثرعامل  et

al., ي مسـتقیم نگـرش و   شده بیانگر رابطـه ریزيرفتار برنامهيیهاز نظردر شش کشور مختلف ازجمله ایران با استفاده )2012
RuizalbaRobledo(و همکارانروییزآلبا روبلیدوکارآفرینی است.قصد  et al., کـه کنتـرل   افتنـد یدر پـژوهش خـود در  )2015

پـژوهش جینتـا داري داشـتند. اثر مثبـت و معنـی  انیدانشجونانهیرفتار درك شده و نگرش نسبت به کارآفرینی بر قصد کارآفر
Adekiyaادکیـا و ابـراهیم (   & Ibrahim, کـارآفرینی اثـر مثبـت و    و آمـوزش  شـده ادراكيریپـذ نشـان داد کـه امکـان   )2016

.داري بر قصد کارآفرینی داشتندمعنی

با اسـتفاده  انجام شده تا به حال تحقیقی که مستقیم قصد دانشجویان براي تشکیل تعاونی کشاورزي را مطالعات داخلی در بین 
تئـوري با استفاده از ایـن کهبررسی کرده باشد، وجود ندارد. تحقیق حاضر اولین پژوهشی است شدهریزيبرنامهاز تئوري رفتار 

ترین تحقیقات با موضوع تحقیق حاضر، مطالعاتی است که بـه بررسـی تمایـل بـه     است. مرتبطموضوع نامبرده را بررسی نموده
ي هـا تعـاونی . با توجه به قرابت موضـوعی تمایـل بـه کـارآفرینی و تشـکیل      کارآفرینی در میان دانشجویان ایرانی پرداخته است

عباسـی و قورچیـان  توان به پژوهشهم میدر همین راستا شود.ر این بخش به تعدادي از این مطالعات اشاره میدانشجویی، د
وجـود  کـه  به ایـن نتیجـه رسـیدند   اشاره نمود کهآموختگاندانشهايتعاونیبر توسعه مؤثرعوامل یشناسایبا هدف)1388(

مالی و تجهیزاتـی در رونـد   موردنیازهايحمایتو )(انگیزه اقتصاديبیشترمد آبراي کسب درآموختگاندانشقوي در يانگیزه
اعتماد اجتمـاعی، که بین متغیرهاي مشارکت اجتماعی،معتقدند)1389(ها ضرورت دارد. شهبازي و قربانیتعاونیگیريشکل

زا رابطـه  اشـتغال هـاي تعـاونی تشـکیل  هاي دانشـجویی بـه   گرایش گروهبا فرديهايویژگیارضاي نیازها و انسجام اجتماعی،
، بـاور بـه خـود    کـارآفرینی هـاي  مهـارت )1393(آبـادي نجفامیديعالیی و طبق نتایج پژوهش زمانیوجود دارد.داريمعنی

کننده قصـد  بینیپیشو هنجارهاي اجتماعی، متغیرهاي اصلی شناختیروانهايویژگی، کارآفرینیکارآمدي، نگرش نسبت به 
مثبـت علّیيرابطهکهاستآنازحاکی)1393(پورنوريونوريپژوهشهايیافتههستند. دانشجویان کشاورزي کارآفرینانه 

پـذیرش قصـد بـا سـودمندي ومحسوسرفتاريکنترلذهنی،هنجارهايتعاون،بهنسبت،نگرشهايسازهبینداريمعنیو
هـیچ درمطالعـه مـورد آموختگـان دانـش ازدرصـد 80ازبیشکهدادنشان)1394(موحديتحقیقنتایج.داردوجودتعاون

طبـق . هسـتند کشـاورزي آموختگاندانشتعاونیدرعضویتبهمندعالقههاآنازدرصد73ولی،اندنشدهعضوتاکنونتعاونی
وتشـکیل درعوامـل ینتـر مهـم تعـاون بـه باورواعتقاداجتماعی،-فرهنگینقشدولت،جانبههمهحمایتنظیرعواملینتایج

نگـرش، هـاي فـردي،  انگیزش مهارت)1394(تابلی و نظري چمکازنظر.اندبودهکشاورزيآموختگاندانشهايتعاونیتوسعه
بـر تمایـل   مؤثرك شده از عوامل ردو کنترل رفتاري شدهادراكمحیطی پویایی ،شدهادراكحمایت محیطی هنجارهاي ذهنی،

و کنتـرل رفتـاري   کـارآفرینی رابطـه نگـرش   بر این باور است کـه  )1394کریمی (.باشندمیدر میان دانشجویان کارآفرینیبه 
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هـاي پـژوهش یعقـوبی فرانـی و     هبـر اسـاس یافتـ   .اسـت دارمعنـی مثبت و دانشجویان کشاورزي درك شده با قصد کارآفرینانه 
، هنجارهاي ذهنی و کنتـرل رفتـاري درك شـده بـا متغیـر قصـد       کارآفرینیین متغیرهاي نگرش نسبت به ب)1394همکاران (

کارآفرینیقصدبايخودکارآمدبهباور)1395(یاثیغي به عقیدهوجود دارد.داريمعنیکارآفرینانه دانشجویان رابطه مثبت و 
.استداریمعنو میمستقرابطهيدارایعیطبمنابعويکشاورزدانشکدهانیدانشجو

دهد که تمرکز غالب مطالعات در این حوزه، بر مطالعاتی است کـه قصـد   بندي مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میجمع
توسـط  تحقیقـاتی در خصوص قصد براي تشکیل تعاونی نیزاگرچهکنند. هاي کارآفرینانه را بررسی میدانشجویان براي فعالیت

اندازي تعاونی را هایی که تمایل براي راهبرخی از محققین انجام شده است که در باال به این تحقیقات نیز اشاره شد. در پژوهش
ي قوي، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، ارضاي نیازهـا و  متغیرهایی چون وجود انگیزه،اندبررسی نموده

شـده، پویـایی   هاي فـردي، نگـرش، هنجارهـاي ذهنـی، حمایـت محیطـی ادراك      جویان، انگیزش مهارتهاي فردي دانشویژگی
وکـار، ضـرورت   هـاي فرآینـد کسـب   شده، داشتن تجربه شغلی، آشنایی با پیچیـدگی دركشده و کنترل رفتاريمحیطی ادراك

متغیرهـاي اثرگـذار بـر    عنوانبههاي جمعی لیتهاي موردنیاز از طریق فعاها و تکمیل تخصصپرداختن به ابعاد مختلف فعالیت
در تحلیل قصد )Theory of Planned Behavior(ریزي شدهاند. با توجه به کاربرد تئوري رفتار برنامهقصد و تمایل معرفی شده

دانشـجویان اري هاي مختلف، در این پژوهش نیز تصمیم گرفته شد تا از این الگو براي بررسی قصد رفترفتاري و رفتار در حوزه
هاي کشاورزي استفاده شود.اندازي تعاونیبراي راه

هـا آناند کـه یکـی از پرکـاربردترین    هاي متنوعی در خصوص مطالعه نیات و تمایالت رفتاري ارائه شدهها و مدلتاکنون نظریه
,Ajzenآیزن (شدهریزيبرنامهنظریه رفتار  نظریه منطقی فیشبین و آیزن اسـت  یافتهتکاملاست. این نظریه در حقیقت، )1991
Koenمطرح شد (1975که در سال  et al., . این تئوري یک چارچوب اساسـی بـراي روشـن نمـودن دالیـل رفتارهـاي       )2012

,Lubranفردي است ( دهـد (حـاجی و همکـاران،    میتوضیحراافراداراديرفتارریـزي شدهبرنامهرفتارتئوريواقعدر. )2010
,Bruijn(دانـد میفردنیترا،رفتارانجامدراصلیعاملتئورياین .)1400 2010; Kaiser & Scheuthle, یـک نیـت، .)2003

,Ajzen(استرفتارانجامبرايتالشواعمالبهتصمیمیاوآگاهانهطرح نظریه با در نظر گرفتن تعامل بین عوامـل  این . )1991
Rahmanianرود (تمایالت و نیات رفتاري به شمار مـی بینیپیشفردي، اجتماعی و محیطی ابزاري ارزشمند و قوي در  et al.,

مؤلفـه اولـین بنـابراین .گیرنـد یمشکلشدهدركرفتارکنترلوذهنیهنجارهايها،نگرشارزیابیازاستفادهبانیات. )2012
Kaiser(داردموقعیـت یـک دررفتـار نـامطلوب یـا مطلوبارزیابیبهاشارهواسترفتاربهنسبتنگرشنیت،کنندهتعیین &

Scheuthle, 2003; Russell & Fielding, گونـه  ینبـد اسـت.  نگرش بیانگر گرایش مثبت و منفی فرد به بروز یک رفتار .(2010
,Ajzenبیشتري آن رفتار را بکار خواهـد گرفـت (  احتمال، بهبه یک رفتار داشته باشدنسبت ي ترهر چه فرد گرایش مثبتکه

1985; Ajzen, 1991; Davis et al., 2002; Lapple & Kelley, 2013(  .
شدهدركاجتماعیفشاربهاشارهوباشدمیذهنی)(باورهنجارنامبهاجتماعیفاکتوریکافراد،نیاتکنندهبینیپیشدومین

ويبـراي مهمهايگروهیاافرادتصوراتمورددرشخصارزیابیبهفاکتوراین،دیگرعبارتبهدارد رفتارانجامعدمیاانجامبراي
,Ajzen(دارداشـاره رفتار،یکانجامهاينبایدیابایدهاتعییندر 1991; Bruijn, 2010; Kaiser & Scheuthle, 2003; Gao et

al., جهـت پـذیرش رفتـار    هـا آنکننـد و قصـد   کنند، عمل میدیگران درك میآنچهازافراد غالباً بر مبناي درك خود .)2017
,Bruijn(دارند هاآناز افرادي است که ارتباطات نزدیکی با متأثربالقوه،  2010; Kaiser & Scheuthle, 2003; Ajzen, 1991(.
کهاسترفتاریکانجامدشواريیاوآسانیدركاین متغیر،. استشدهدركيرفتارکنترلنیت،کنندهتعیینمتغیرسومین

وداخلـی عوامـل شـامل شـده دركيرفتارکنترل. باشدشدهبینیپیشموانعهموگذشتهتجاربکنندهمنعکسهمتواندمی
,Ajzen(گردنـد رفتارانجامتسهیلیاممانعتموجبتوانندمیاست، این عوامل خارجی 1991; Conner & Armitage, 1998;

Bruijn, 2010(.
ذهنیباورهاي،نگرشیعنی این تئوري از سه متغیر اصلی ي هسته، استشدهارائه1نگارهدريتئورنیاياجزاطور کههمان

ایـن سـه   .ارائـه شـد  مربوط به هریک از این متغیرها در سطور قبلـی  توضیح تشکیل شده است که شدهدركيرفتارکنترلو 
وهنجـاري باورهـاي گذارند بـه ترتیـب متـأثر از باورهـاي رفتـاري،      متغیر که خود بر قصد افراد براي انجام یک رفتار تأثیر می
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مطالعـه حاضـر بـه    فرضـیه  شـش شدهریزيبرنامهرفتار مطالب فوق و تئوري بر اساس، طورکلیبههستند. شدهکنترلباورهاي
شرح زیر است:

.گذاردمیتأثیريکشاورزهايتعاونیلیتشکبهنسبتهاآننگرشبرانیدانشجورفتاريباورهاي.1
.گذاردمیتأثیريکشاورزهايتعاونیلیتشکبهنسبتهاآنذهنیباورهايبرانیدانشجوهنجاريباورهاي.2
تـأثیر يکشـاورز هـاي تعـاونی لیتشـک بـه نسبتهاآنشدهدركرفتاريکنترلبرانیدانشجوشدهکنترلباورهاي.3

.گذاردمی
.گذاردمیتأثیريکشاورزهايتعاونیلینسبت به تشکهاآنرفتاريقصدبرانیدانشجونگرش.4
.گذاردمیتأثیريکشاورزهايتعاونیلینسبت به تشکهاآنرفتاريقصدبرانیدانشجوذهنیباورهاي.5
گذارد.تأثیر میيکشاورزهايتعاونیلینسبت به تشکهاآنرفتاريقصدبرانیدانشجوشدهدركرفتاريکنترل.6

شدهریزيبرنامهرفتار يتئور-1نگاره
پژوهشروش

نحـوه ازنظـر . رودیمـ به شماری دانیمقاتیتحقنوعازرهایمتغبرکنترلزانیماساسبروکاربردي،هدفازلحاظپژوهشنیا
کشـاورزي دانشـکده دانشـجویان کلیـه تحقیقایندرآماريجامعه. ردیگیمقراری فیتوصقاتیتحقدستهدرهادادهي گردآور
اطالعاتاساسبر. هستندتحصیلبهمشغولکارشناسیمقطعدر1396-1400تحصیلیسالدرکههستندلرستاندانشگاه

347معـادل کـوکران فرمـول طریقازنمونهحجم. استنفر708هاآنتعدادکشاورزيدانشکدهآموزشادارهازشدهدریافت 
ازومجـازي فضـاي درگیـري نمونـه کروناشیوعدلیلبه. شدتکمیلپرسشنامه363تعداددقت،افزایشبراي. شدتعییننفر

بـدین گونـه کـه لینـک     .شـد منتشـر دارنـد، عضـویت آندردانشـجویان کـه اجتماعیهايشبکهدرپرسشنامهانتشارطریق
هاي مجازي از هاي مختلف به اشتراك گذاشته شد. در همه این گروههاي آموزشی و نیز در بین وروديپرسشنامه در همه گروه

هـاي  در بـین ورودي یهاي آموزشـ از همه گروهدرنهایت.ها اقدام نماینددانشجویان خواسته شد تا نسبت به تکمیل پرسشنامه
)الـف بـود: شـده لیتشـک ریـ زيهـا خـش بي محقـق سـاخته از  مهپرسشـنا شدند.نامتناسب تکمیلصورتبهها مختلف نمونه

شـده ریـزي برنامـه مربوط به سنجش متغیرهـاي تئـوري رفتـار    سؤاالت)بان،یدانشجویلیو تحصیخانوادگ،يفردمشخصات 
بـه نسـبت انیدانشـجو نگـرش ،)هیـ گو2(شـده کنتـرل يباورها،)هیگو3(يهنجاريباورها، )هیگو3(يرفتاريباورهاشامل؛

قصـد و)هیـ گو3(شـده دركيرفتـار کنتـرل ،)هیـ گو4(انیدانشـجو یذهنـ يباورها،)هیگو4(ي کشاورزيهایتعاونتشکیل
درپرسشـنامه ،روازایـن . گردیـد اسـتفاده محتـوایی اعتبارروشازرواییتأیید. براي)هیگو4(ی تعاونلیتشکيبراانیدانشجو
بنـدي جمـع ازپسوگرفتقرارلرستاناستانتماعیاجرفاهوکارتعاونادارهکارشناسانو نیزدانشگاه لرستاناساتیداختیار
ضـریب محاسـبه طریقازپژوهشایندرتحقیقابزارپایاییتأیید.گردیداقدامنهاییپرسشنامهتنظیمبهنسبتهاآننظرات
بـود 7/0ازبیشترپرسشنامهمختلفهايبخشبرايآمدهدستبهکرونباخآلفايضریب. گرفتقراربررسیموردکرونباخآلفاي

.استپرسشنامهپایاییواعتمادبودنقبولقابلدهندهنشانکه
ه انجـام شـد  SmartPLS3وSPSSيافزارهـا نرمازاستفادهبایو استنباطیفیتوصيهاآمارهدر دو بخشهاهدادوتحلیلتجزیه
روش از نیاسـتفاده شـد. همچنـ   انیدانشـجو یلیو تحصـ یخـانوادگ ،يفـرد يهایژگیوانیبيبرایفیتوصيها. از آمارهاست
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مقطـع  انیدانشـجو قصـد در بررسـی زنیـ آشـده يزیـ ربرنامـه رفتارتئوري) براي تحلیل SEMسازي معادالت ساختاري (مدل
،يرفتـار يباورهـا .ه اسـت شـد استفادهيکشاورزيهایتعاونلیتشکنسبت به لرستاندانشگاهيکشاورزدانشکدهکارشناسی

پـژوهش  نیـ مسـتقل در ا يرهایمتغشده، نگرش، باورهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شدهکنترليباورها،يهنجاريباورها
قصـد  تحقیـق، وابسـته ریـ متغدهد. را نشان میرهایمتغاین ازکیهربراي سنجشمورداستفادهي هاهیگو1باشند. جدول می

آمـده، 2جـدول درکهییهاهیگوازنیز ریمتغاین سنجشيبرا. استهاي کشاورزيیتعاونلیتشکيبرايکشاورزانیدانشجو
.استشدهاستفاده

مستقليرهایمربوط به متغيهاهیگو-Error! No text of specified style in document.1جدول 
مواردنمادریمتغ

ــاي  باورهـــــ
رفتاري

BB1داشته باشمدیشغل جدکیتا من شودمیموجب يکشاورزهايتعاونیلیتشک.
BB2ام پیاده کنمخود را براي درآمدزایی در رشته تحصیلیهايایدهتوانم میيکشاورزهايتعاونیلیبا تشک.
BB3ام داشته باشمتا یک شغل متناسب با رشته تحصیلیکندمیبه من کمک يکشاورزهايتعاونیلیتشک.

ــاي  باورهــــ
هنجاري

NBI1 اقدام کنميکشاورزهايتعاونیلیتشکيبرادیمن باکنندمیبهترین دوستانم فکر.
NBI2اقدام کنميکشاورزهايتعاونیلیتشکيبرادیمن باکنندمیفکر امخانواده.
NBI3اقدام کنميکشاورزهايتعاونیلیتشکيبرادیمن باکندمیفکر اساتیدم.

ــاي  باورهــــ
شدهکنترل

CB1بر خواهم آمدیشرکت تعاونکیاندازيراهدارم که از عهده نانیمن اطم.
CB2را دارمیتعاونکیاندازيراهامکان من.

نگرش

Attit1استدیشغل جدکیشروع يبراايعاقالنهکار يکشاورزیتعاونلیتشک.
Attit2باشدمیبرخوردار ییباالتیاشتغال از اهميبرايکشاورزیتعاونلیتشک.
Attit3ضروري استزاییاشتغاليبرايکشاورزهايتعاونیلیتشک.
Attit4مفید باشدتواندمیيکشاورزهايتعاونیلیتشک.

ــا يباورهــــ
ذهنی

SN1اقدام کنميکشاورزهايتعاونیلیتشکيبرادیمن باکنندمیمن مهم هستند فکر يکه برايافرادشتریب.
SN2اقدام کنميکشاورزهايتعاونیلیتشکيبراخواهندمیمن مهم هستند از من يکه برايافرادشتریب.
SN3اقدام کننديکشاورزهايتعاونیلیتشکيآشنا هستم قصد دارند براهاآنکه با يافرادشتریب.
SN4کنندمیدیرفتار من را تائنیاقدام کنم، دوستان و خانواده من ايکشاورزهايتعاونیلیتشکيبرااگر.

کنتــــــــرل 
رفتاري درك 

شده

PBC1کامالً به عهده خودم استر،یخایاقدام کنم يکشاورزهايتعاونیلیتشکيبرانکهیا.
PBC2استریپذمن امکانيکار برانیاقدام کنم ايکشاورزهايتعاونیلیتشکيکه اگر برامطمئنم.
PBC3مانع من شودتواندمینچیزيهیچاقدام کنم، يکشاورزهايتعاونیلیتشکيبخواهم برااگر.

وابستهریمربوط به متغيهاهیگو-2جدول 
هاگویهکدمتغیر

تین
Inten .مینمازاییاشتغالخودم يبرايکشاورزهايتعاونیلیدارم که با تشکتمایلمن 1
Inten .اندازي کنمراهيکشاورزیمن قصد دارم یک تعاونیتوجه به احتمال کم استخدام در بخش دولتبا2
Inten .خود کسب درآمد کنميبرايکشاورزهايتعاونیلیتمایل دارم با تشکمن3

Inten 4
بـا افـرادي کـه مایـل     التحصـیلی فـارغ که از بخش تعاون دارم، برنامه من این است که پس از یتوجه به شناختبا

.تشکیل بدهميکشاورزیباشند یک تعاون

ها و بحثیافته
موردمطالعهدانشجویان هايویژگیتوصیف 

وپسـر پاسـخگو انیدانشـجو درصد38نشان داد که تیبر اساس جنسموردمطالعهافراد یفراوانعیتوزآمدهدستبهنتایجطبق 
حـدود  ز،یسال و میانگین سنی آنان ن30تا 18نیبيدانشکده کشاورزانیدانشجویسنراتییدامنه تغ.دندبودختردرصد 62
)درصـد 9/49(انیپاسـخگو شـتر یبسـکونت  محـل . درصد مجـرد بودنـد  9/88متأهل و انیدرصد پاسخگو1/11سال بود.24
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از. بودنـد گـر یديهـا استانساکنزیندرصد 9/25و لرستاناستانيهاشهرستانریساساکندرصد 2/24،آبادشهرستان خرم
شیگـرا در )نفـر 38(درصـد 5/10،گیاهیژنتیکوتولیدشیگرادر)نفر45(درصد4/12،موردبررسیانیدانشجو363نیب

در)نفـر 65(درصـد 9/17،ياریـ آبشیگـرا در)نفـر 24(درصـد 6/6دام، علـوم شیگرادر)نفر22(درصد1/6،پزشکیگیاه
درصـد 3/8،بیوسیسـتم مکانیـک شیگرادر)نفر21(درصد8/5،یخاکشناسشیگرادر)نفر25(درصد9/6،یباغبانشیگرا

و سـت یزطیمحشیدر گرا)نفر25(درصد9/6جنگل،شیگرادر)نفر36(درصد9/9،يزداریمرتع و آبخشیدر گرا)نفر30(
درصـد 3/16فقـط آمـده دسـت بـه نتـایج طبـق . بودنـد لیمشغول بـه تحصـ  التیشرشتهشیدر گرازین)نفر32(درصد8/8

درصـد 6/17همچنـین، فقـط  . بودنـد کردهشرکتوکارکسبیک يریادگیومهارتجهتیآموزشيهاکارگاهدرانیدانشجو
کـرده  اقـدام وکـار کسـب انـدازي راهيبـرا افراددرصد8/13نتایجطبقکسب درآمد داشتند. يبرايگریشغل دلیتحصجزبه

.وجـود دارد انواده توسط دیگر اعضـاي خـ  یخوداشتغالي آنان تجربهدانشجویان اظهار داشتند که در خانوادهدرصدسیند.بود
هستند.یخوداشتغالباتجربهدوستان يدارانیز درصدبیش از سی 

يساختارمعادالتسازيمدل؛یاستنباطجینتا
يریگاندازهمدلیابیارز
،شـده کنتـرل باورهـاي هنجـاري، باورهـاي رفتـاري، باورهـاي یعنیپژوهشيهاسازهییایپاوییروابرازش،یبررسمنظوربه

لیتشـک يبـرا لرستاندانشگاهيکشاورزرشتهانیدانشجوقصدبهنسبتشدهدركرفتاريکنترلوذهنیهنجارهاينگرش،
بـرازش يهاشاخصيآمدهدستبهریمقادیتمامسهیمقا. )3(جدول شداستفادهیمختلفيهاشاخصازيکشاورزهايتعاونی

شـده ارائـه يهاشاخصریمقادبر اساسنیبنابرا؛ هستنداستانداردحددریهمگریمقادنیاکهدهدیمنشانمطلوبریمقادبا
یمناسـب بـرازش ازيکشـاورز هـاي تعـاونی لیتشـک يبـرا انیدانشـجو قصـد بررسیبرايشدهاستفادهمدلکهگفتتوانیم

.برخوردارند
گیرياندازهمناسب بودن مدل صیتشخيبرازش مدل برايهاشاخص-3جدول

RMS-ThetaNFID-G2D-G1SRMRهاي برازششاخص

10/0<<05/0<90/005/0<≥12/0مقدار استاندارد
10/0749/0401/0495/009/0مقدار برآورد شده در مدل

)Unidimensionality(بودنبعديتک
ي نشانگرها بیشتر است. این مقدار براي همهشدهارائه4جدول ی درانتخابينشانگرهايبرا)ƛ(استانداردشدهبار عاملیمقدار

تائیـد يبـرا یکافشواهدنتایجنیا. بودندمعنادار،)P<0.01(درصدکیيخطاسطحدر،يآمارازلحاظو تمامی مقادیر7/0از 
يهـا سـازه سـنجش يبـرا یانتخـاب ينشـانگرها کـه کـرد اظهارتوانیمن،یبنابرا؛ باشدیمیانتخابينشانگرهابودنبعديتک

هستند.یدقت مناسبيو داراشدهانتخابدرستیبهپژوهش
مدلییایپاوییروا
يشـنهاد یپمـدل درموجـود يهـا سـازه تمام)CR(یبیترکییایپاکهدادنشانجینتا،پژوهشابزارییایپاوییروایبررسدر

شـده اسـتخراج انسیـ وارنیانگیـ من،یـ ابـر عـالوه .بود70/0ازباالترزینهاآنکرونباخيآلفابیضرو60/0ازشتریبپژوهش
)AVE(يشـنهاد یپمـدل نهفتـه يرهـا یمتغتمـام ن،یبنـابرا ؛ بود50/0ازشتریبپژوهشيشنهادیپمدليهاسازهتماميبرا

.)4(جدول بودندبرخورداریمناسبییرواوییایپاازپژوهش
یصیتشخییروا

پـژوهش يهاسازهيبراشدهاستخراجانسیوارنیانگیمجذرطورکلیبهکهشدمشاهده) 5(جدولدرشدهارائهجینتابر اساس
)890/0<AVE<809/0741/0(هـا آننیبـ یهمبستگازتر) بزرگ<r<443/0 ( ـ ا. بـود یـی رواکـه دادنشـان جـه ینتنی

پژوهش تائید شدند.يشنهادیموجود در مدل پيهاسازهیصیتشخ
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یمفهـوم مدلقالبدرهاهیفرضآزمونمنظوربه،يدییتأیعامللیتحلازاستفادهباپژوهشيریگاندازهيهامدلتائیدازپس
یعـامل يبارهـا شینمـا بـا پژوهشریمسمدل. شداستفاده) يساختارمدلیابی(ارزریمسلیتحلروشازپژوهشيشنهادیپ

است.شدهارائه3و2يهانگارهدريداریمعنواستانداردشده

گیرياندازهمدل يبرايدییتأیعامللیتحلجینتا-4جدول
پایایی و روایی ƛtهاگویهنماد نماد متغیرهامتغیرها

رفتاريباورهاي 
BB:

Behavioral Beliefs

BB1861/044/31AVE: 792/0
CR: 919/0
: 869/0

BB2914/052/71
BB3894/025/68

هنجاريباورهاي
NB:

Normative Beliefs

NBI1875/044/55AVE: 743/0
CR: 896/0
: 827/0

NBI2847/021/37
NBI3863/099/51

:CBشدهباورهاي کنترل
Controlled Beliefs

CB1885/075/50AVE: 782/0
CR: 878/0
: 722/0

CB2883/047/63

نگرش
Attit:

Attitude

Attit1857/078/45AVE: 680/0
CR: 864/0
: 765/0

Attit2777/037/24
Attit3838/029/35

یذهنيباورها

SNs:

Subjective Norms

SN1843/043/37
AVE: 655/0
CR: 883/0
: 822/0

SN2870/024/50
SN3799/092/32
SN4716/016/21

دركيرفتــارکنتــرل
شده

PBC:
Perceived Behavior Control

PBC1845/095/37AVE: 708/0
CR: 879/0
: 794/0

PBC2819/082/33
PBC3860/063/47

:Intenقصد
Intention

Inten 1844/057/50
AVE: 682/0
CR: 896/0
: 845/0

Inten 2837/084/33
Inten 3812/081/25
Inten 4812/065/28

AVEهايریشهبا مربع یهمبستگ-5جدول

1234567متغیرها
825/0aنگرش-1

890/0a**690/0رفتاريباورهاي -2

884/0a**443/0**518/0شدهباورهاي کنترل-3

826/0a**597/0**575/0**693/0قصد-4

862/0a**614/0**556/0**565/0**576/0هنجاريباورهاي-5

842/0a**614/0**674/0**637/0**554/0**638/0کنترل رفتاري درك شده-6

809/0a**654/0**741/0**684/0**577/0**472/0**573/0یذهنيباورها-7

AVEتخمینمربعهايریشهaدر سطح یک درصددارمعنیهمبستگی **
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قیتحقهاي فرضیهآزمون
ارائـه يکشاورزهايتعاونیلیتشکيبرالرستاندانشگاهيکشاورزانیدانشجوقصدبررهایمتغیینهاتأثیرجینتامرحلهنیادر

جیاسـتفاده شـد. نتـا   ) Bootstrappingاسـتراپینگ ( بـوت پژوهش از روشاتیآزمون فرضيبران،یبنابرا؛ )6(جدول استشده
يرهـا ینشان داد که متغجیشده آیزن تائید شدند. نتاریزيدر مدل تئوري رفتار برنامهقیتحقاتیفرضیبود که تمامنیاانگریب

.کنندنییتبرايکشاورزهايتعاونیلیتشکيبراانیدرصد از قصد دانشجو7/62در این مدل قادرند که قیتحق

استانداردشدهيفاکتورهايبا بارگذارریمسمدل- 2نگاره 

T-valuesریمقاديبا بارگذارریمسمدل-3نگاره 
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)اتی(آزمون فرضقیتحقيساختارهايمدلجینتا-6جدول
نتیجهƛtR2AdjP Valueهافرضیه

تأیید000/0--690/049/16نگرشباورهاي رفتاري
تأیید000/0--741/011/25هنجارهاي ذهنیاريباورهاي هنج

تأیید000/0--637/072/12شدهکنترل رفتاري دركشدهکنترلباورهاي 
تأیید357/042/6476/0000/0قصدنگرش

تأیید327/010/6549/0000/0قصدباورهاي ذهنی
تأیید232/089/3406/0000/0قصددرك شدهکنترل رفتاري 

هنجارهـاي نگـرش، ،شـده کنتـرل باورهايهنجاري،باورهايرفتاري،باورهايتأثیررابطه و یبررسو هافرضیهآزمونمنظوربه
ازيکشـاورز هـاي تعـاونی لیتشـک يبـرا انیدانشـجو قصـد با متغیر وابسته تحقیـق یعنـی  شدهدركرفتاريکنترلوذهنی
در مدل تئوري رفتار قیتحقهافرضیهیکه تمامشدمشاهدهحاصلهجینتابر اساس.شداستفادهمعادالت ساختاريسازيمدل

انیدرصد از قصد دانشـجو 7/62در این مدل قادرند که قیتحقيرهاینشان داد که متغجیشدند. نتاتائیدآیزن شدهریزيبرنامه
.جداگانه بحث خواهد شدصورتبهدر ادامه در مورد هر یک از فرضیات .کنندنییتبرايکشاورزهايتعاونیلیتشکيبرا
مثبـت و  تـأثیري یتعـاون لیتشکنگرش آنان نسبت به بريکشاورزهايتعاونیلیتشکنسبت به انیدانشجورفتاريباورهاي-

همخوانی دارد.)1394و نظري چمک (تابلی هاي معنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش
تواند براي وي مفید واقـع شـود.   میموردنظرفرد تا چه حد باور دارد که رفتار است کهمسئلهاین دهندهنشانرفتاريباورهاي

. با توجه به موضـوع تحقیـق حاضـر باورهـاي رفتـاري      دهدمینشان وضوحبهرا مسئلههاي سنجش این متغیر نیز همین گویه
جدیـد شـغل دانشـجو یـک  تـا شـود میتا چه حد موجبکشاورزيهايتعاونیتشکیلدانشجویان بیانگر این موضوع است که 

تـأثیر کند. بـا توجـه بـه    پیادهدرآمدزاییبرايراخودهايایدهو از طریق آن شغل بتواند داشتهاشتحصیلیرشتهبامتناسب
خودباوري دانشجویان نسبت به پتانسیل بخش تعاون هرچقدراظهار داشت که توانمیاین متغیر بر نگرش دارمعنیمستقیم و 

بـراي خـود   توانـد مـی براي خلق یک موقعیت شغلی در رشته تحصیلی خود و نیز این احتمـال کـه از طریـق تشـکیل تعـاونی      
خواهد بود.ترقويي کشاورزهايتعاونیلیتشکسبت به نگرش وي ن،کند، بیشتر باشدزاییاشتغال

تـأثیري یتعـاون لیتشکآنان نسبت به باورهاي ذهنیبريکشاورزهايتعاونیلیتشکنسبت به انیدانشجوهنجاريباورهاي-
همخوانی دارد.)1394تابلی و نظري چمک (هاي مثبت و معنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش

بایـد دارند که ويانتظاردوستان، خانواده و اساتید دانشجو تا چه حد از وي بر این نکته تأکید دارد که اريهنجباورهايمتغیر 
که ایـن انتظـار از دانشـجو بیشـتر باشـد نگـرش وي       هرچقدرکند. طبق نتایج حاصله اقدامکشاورزيهايتعاونیتشکیلبراي

فلسفه، اهمیـت و نقـش   تاریخچه، مباحثی چون شک، یادگیريبدونخواهد بود. ترقويي کشاورزهايتعاونیلیتشکنسبت به 
تقویـت  کمک زیـادي بـه  یک تعاونی کشاورزي اندازيراهو نحوه زاییاشتغالکشاورزي در هايتعاونیتعاونی و مزایاي تشکیل 

داشت.خواهد ي کشاورزهايتعاونیلیتشکتقویت نگرش دانشجویان نسبت به درنتیجهو اريهنجباورهاي
لیتشـک آنان نسـبت بـه   کنترل رفتاري درك شده بريکشاورزهايتعاونیلیتشکنسبت به انیدانشجوشدهکنترلباورهاي-

همخوانی دارد.)1395غیاثی (هاي مثبت و معنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهشتأثیريیتعاون
شـرکت  کیـ انـدازي راهکه از عهده ددارم را زالنانیاطمبر این موضوع تأکید دارد که آیا دانشجو امکان و شدهکنترلباورهاي

با همکاري دانشـگاه  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط بایستمیمهیا شدن امکانات و شرایط تشکیل تعاونی آید. بریتعاون
.تعاونی نماینداندازيراهبتوانند در صورت تمایل اقدام به تريراحتتا دانشجویان با شرایط لرستان فراهم شود 

مثبـت و  تـأثیري یتعـاون لیتشـک آنان نسـبت بـه   رفتاريقصد بريکشاورزهايتعاونیلیتشکنسبت به انیدانشجونگرش -
Morriano(موریانو و همکـاران  ،)1393(پورنوريونوريهايمعنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش et al., ، یعقـوبی  )2012

,Iakovleva(یاکوولیوا، )1394فرانی و همکاران ( همخوانی دارد.)1394و کریمی ()1395غیاثی (، )2011



....ي کشاورزي: موردهایتعاونلیتشکي براانیدانشجوقصدبرثرؤمعوامل

116
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

موضوعات مختلف انجام شده است، تأثیر متغیر نگرش بر قصد رفتاري مثبـت و  نهیدر زمطور که در مطالعات مختلفی که همان
لیتشـک نسـبت بـه   انیدانشـجو دار گزارش شده است، در این تحقیق نیز تـأثیر مسـتقیم ایـن متغیـر بـر قصـد رفتـاري        معنی

صـورت بهقوي در تحلیل قصد رفتاري يکنندهنییتبتأیید شده است. واقعیت این است که متغیر نگرش يکشاورزهايتعاونی
پایـه و اسـاس   توانـد یمـ زیرا نگرش مثبت و یا منفی هر فرد نسبت به هر موضـوع  ،غیرمستقیم استصورتبهمستقیم و رفتار 

.گیري در مورد انتخاب و یا عدم انتخاب آن موضوع باشدفکري بسیار قوي براي تصمیم
مثبت تأثیريیتعاونلیتشکآنان نسبت به رفتاريقصد بريکشاورزهايتعاونیلیتشکنسبت به انیدانشجویذهنيباورها-

) 1395)، غیـاثی ( 1394یعقـوبی فرانـی و همکـاران (   ،)1393(پورنوريونوريهايو معنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش
.همخوانی دارد

خانواده، دوستان، اساتید و افرادي که وجودشان در زندگی هر فـرد  متغیري است که شدت و ضعف آن را یذهنيباورهامتغیر 
دانشـجویان از طریـق   يهاخانوادهترویج فرهنگ تعاون در بین توان با باورهاي ذهنی را میکنند.اهمیت زیادي دارد تعیین می

.تقویت نموداجتماعی يهاشبکهعمومی چون تلویزیون و يهارسانه
یتعـاون لیتشـک آنان نسبت به رفتاريقصد بريکشاورزهايتعاونیلیتشکنسبت به انیدانشجوکنترل رفتاري درك شده -

و )1394یعقـوبی فرانـی و همکـاران (   ،)1393(پـور نوريونوريهايمثبت و معنادار دارد. این نتیجه با نتایج پژوهشتأثیري
RuizalbaRobledo(همکارانورویزآلباروبلدو et al., .همخوانی دارد)2015

فرد تـا چـه حـد قـادر     کهاین،دهدفرد بر نیت و رفتار وي را نشان می، شدت و ضعف کنترلدرك شدهيکنترل رفتارمتغیر 
ایـن  يدهنـده نشـان است و این امکان را دارد که رفتار خود را نسبت به یک موضوع خاص کنترل کند. به عبارتی، این متغیر 

نماید، اختیار کافی از سوي شخص وجود دارد یـا  نظرصرفنکته است که اگر شخصی بخواهد یک رفتار را انجام دهد یا از آن 
تعاونی کشاورزي تقویت شود.اندازيراهالزم است که باور و توانایی دانشجویان براي آمدهدستبهخیر. در خصوص نتیجه 

گیري و پیشنهادهانتیجه
التحصیالنی است که با داشـتن مـدارك دانشـگاهی در    ي امروز ایران، خیل عظیم جمعیت فارغشکالت اساسی جامعهمازجمله

شـوند.  ي تحصـیلی خـود نمـی   گردند اما به دالیل مختلفی موفق به یافتن شغل مناسب و متناسب بـا رشـته  جستجوي کار می
التحصیالن فارغوضعیت براي اشتغالبساچهنیستند و مستثناکشاورزي و منابع طبیعی نیز از این قاعده زیرمجموعههاي رشته

در حـوزه کشـاورزي و   راهاي دانشگاهی است. این در حالی است که کشور ایران پتانسیل باالییها بدتر از دیگر رشتهاین رشته
ال به بهبود شرایط اشتغتواند کشاورزي میهايتعاونیمین راستا تشکیلمنابع طبیعی براي جذب نیروي انسانی داراست. در ه

اي کمتـر مطالعـه  ؛ اماانجام شده استآموختگاندانشمختلفی در رابطه با کارآفرینیتحقیقاتاین قشر از جمعیت کمک کند. 
ي بـه مطالعـه  توجـه . باپرداخته باشدي کشاورزي هایتعاونلیتشکبه بررسی تمایل این افراد به ،طور مشخصهبوجود دارد که

مؤثرعواملیبررسو کمبود پژوهش در این زمینه تحقیق حاضر با هدف آموختگان دانشاهمیت تمایالت رفتاري دانشجویان و
،شـده ریـزي برنامهرفتارتئوريبا استفاده از يکشاورزي هایتعاونلیتشکي نسبت به کشاورزرشتهانیدانشجورفتاري قصدبر

کشـاورزي هايتعاونیاندازيراهنتایج به دست آمده نقش تمامی متغیرهاي این تئوري را در تمایل دانشجویان براي انجام شد.
آنـان رفتـاري قصـد افـزایش موجـب دانشجوییيجامعهبیندرمدلمتغیرهايازهریکتقویتدیگر،عبارتیبهکردند.تأیید
یعنـی، متغیرهـا ایـن ازیـک هـر تقویـت بهمختلفآموزشیمحتواهايوابزارهاها،روشباتوانمیشد.خواهدمهماینبراي

لیتشـک الی از طریـق  غي کـارآفرینی و خوداشـت  نسبت به مقولهدانشجویانشدهدركرفتاريکنترلوذهنیباورهاينگرش،
هر شـش فرضـیه تحقیـق پیشـنهادهاي زیـر بـراي       تائیدبا توجه به نتایج حاصل از تحقیق و کمک نمود. يکشاورزي هایتعاون

گردد:کشاورزي ارائه میهايتعاونیاندازي راه
برگـزاري بـراي اجتمـاعی رفـاه وکارتعاون،ادارهباکشاورزيدانشکدهاز طریق همکاريدانشجویانرفتاريباورهايتقویت-

.کشاورزيوتعاونحوزهدرمشتركهاياستارتاپ،نمایشگاهبرگزاريمشترك،آموزشیهايدوره



105-121صص1401/ 2/ شماره 18علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

117
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

بـا  کشـاورزي هـاي تعاونیتشکیلبهنسبتدانشجویانهنجاريباورهايتقویتبرايکشاورزيدانشکدهبیشتر اساتیدتالش-
یـک انـدازي راهنحوهوزاییاشتغالدرکشاورزيهايتعاونیتشکیلمزایايوتعاونینقشواهمیتفلسفه،چونمباحثیارائه

.براي دانشجویانکشاورزيتعاونی
بـراي کارشناسـی دورهدرتعـاون بخـش درکـارآفرینی مبـانی وتعـاونی وتعاونبهمربوطدرسدویایکحداقلگذراندن-

.اختیارياز بین دروسکشاورزيرشتهدانشجویان
ادارهبـا لرسـتان دانشـگاه همکـاري از طریـق  دانشـجویان توسطدانشگاهدرتعاونیاندازيراهبستر آسان برايفراهم نمودن-

.اجتماعیرفاهوکارتعاون،
تشـکیل قـوانین وشرایطازآگاهیخصوصدردانشجویانسؤاالتبهپاسخگوییبرايتعاونادارهنمایندگانوقتپارهحضور-

اساسـنامه وتعاونموضوعبهآگاهکارشناسانتوسطکشاورزيدانشکدهدرسالیانهپاسخوپرسشجلساتبرگزاريیاوتعاونی
.تعاونی

هـاي کارگـاه انـدازي راهماننـد اقـداماتی از طریـق زاییاشتغالامردرآنمزایايوتعاونیبهنسبتدانشجویاننگرشتقویت-
مختلـف هاياندیشیهمایجادمختلف،هايدرزمینهاستانبرترکارآفرینانازدعوتتعاونی،مراکزوهاکارگاهازبازدیدآموزشی،

.هااندیشیهموهاکارگاهایندردانشجویاندادنشرکتوکارآفرینی
اجتماعیهايشبکهوتلویزیونچونیهایرسانهطریقازدانشجویانهايخانوادهبیندرتعاونفرهنگترویج-
طـرق ازدانشـجویان واسـاتید بـین درراکشـاورزي رشـته دانشـجویان زاییاشتغالدرآنکارکردوتعاونبخششناساندن-

توزیـع دانشـجویان، بـین وکـار کسـب ایجـاد جهـت آموزشیهايفیلمتوزیعتعاونی،بهمربوطهايتراکتپخشچونمختلفی
ومراکـز ازعلمـی بازدیـدهاي ،هـا دانشـگاه درتعـاونی محصـوالت هاينمایشگاهبرگزاريدانشجویان،بینهاتعاونیمحصوالت
.کارآفرینیمختلفهايپژوهشکده

هـاي سالنآب،منابعوزراعیهايزمینمشاوره،ومدیریتکادرعنوانبهاستادان(دانشکدهدرموجودهايفرصتازاستفاده-
بـراي )قبیـل ایـن ازمـواردي ودانشـکده انبارهايدربالاستفادهخدماتیوتولیدياداري،ابزارهايوتجهیزاتاستفاده،بدون

.دانشجویانبیندرخودباوريحسایجادوتولیديهايتعاونیهزینهکماندازيراه
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Abstract
Unemployment of agricultural and natural resources graduates is one of the challenges that can be solved to
some extent by forming agricultural cooperatives. Agricultural cooperatives in the various fields of production,
distribution of inputs, conversion and processing, and marketing of agricultural products will have the necessary
potential to create employment for agricultural graduates. The purpose of this study was to investigate the
factors affecting the behavioral intention of agricultural students towards forming agricultural cooperatives
using the theory of planned behavior (TPB). The statistical population was all undergraduate students of
agricultural and natural resources college of Lorestan University in the academic year 1400. Using Cochran's
formula, 363 students were determined as the sample size. The data collection tool was a researcher-made
questionnaire whose validity and reliability were confirmed by content validity and Cronbach's alpha
coefficient, respectively. Data analysis was performed using SPSS and PLS software. The results showed that
the behavioral intention of students towards forming agricultural cooperatives is influenced by the variables of
attitude, mental norms, and behavioral control, and those three variables are also affected by the three variables
of behavioral beliefs, normative beliefs, and controlled beliefs, respectively. According to the results, the effect
of students' behavioral beliefs, normative beliefs and controlled beliefs on their attitude, subjective beliefs and
perceived behavioral control towards the formation of agricultural cooperatives is significant. Also, the three
variables of attitude, mental beliefs, and perceived behavioral control have a significant effect on students'
behavioral intention towards forming agricultural cooperatives. Those three variables explained 62.7 percent of
the variance of students' intention variable. The achievements of this research can guide cooperative planners
and those in charge of the employment of students in the field of agriculture and natural resources.
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