
 
 

 

  
  

  
  

  1389 بهار ،1 شماره ،دوره جديدم، و يك سال بيست ،تعاون
  

سال آخر و دانشجويان آموختگان ثر بر گرايش دانشؤهاي مسنجش سازه
  بخش تعاون استان خراسان جنوبيدر هاي كشاورزي به اشتغال رشته

  
  3دكتر عليقلي حيدري، 2دكتر غالمحسين حسيني نيا ،1اورنگيمينا 

  
  چكيده

اي كه اشتغال و بيكاري از جمله مقوالت اساسي اقتصاد در عرصه جهاني است به گونه
  يافتگي جوامع تلقي افزايش اشتغال و كاهش بيكاري، به عنوان يكي از شاخصهاي توسعه

  .اي داردها نيز اهميت ويژهدر اين ميان، مسئله اشتغال دانش آموختگان دانشگاه .شودمي
  تواناييهاي  ، عالوه برتعاونيهاي تخصصي كشاورزي به عنوان سازمانهاي مشاركتي

آموختگان دانش زايياشتغالدرمهمنقشي ،كشاورزيمحصوالتوكيفيكميافزايشردتوجهقابل
  لذا گسترش اين تعاونيها از اهميت بااليي برخوردار وهاي مختلف كشاورزي دارند رشته
  وبر آن است تا ضمن مشخص نمودن ميزان گرايش دانشجويان نيز تحقيق حاضر  .است
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  وزارت تعاون،  تعاونيها ، آموزش و كارآفرينيدكتراي ترويج و آموزش كشاورزي و معاون پژوهش. 2
  ، وزارت تعاونوري بخش تعاون و مدير كل دفتر تحقيقات و ارتقاي بهرهمدرس دانشگاه  .3
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به آنها به اشتغال در بخش تعاون، به بررسي زمينه ها و عوامل مؤثر بر گرايش آموختگان دانش
   .داشتغال در اين بخش بپرداز

اي در ي مقايسهتحليلي بوده كه از روشهاي همبستگي و علّ -اين تحقيق از نوع توصيفي
و دانشجويان ترم آخر سال  آموختگاندانشجامعه آماري آن را . آن استفاده شده است

بندي تصادفي،حجم گيري طبقهبا استفاده  از روش نمونه .دهندتشكيل مي 88-87تحصيلي
هاي تحقيق نشان داد نگرش حدود نيمي از پاسخگويان يافته. نفر تعيين شد 200نمونه مورد نياز 

نشان داد كه بين نگرش دانش آموختگان نيز نتايج تحليل همبستگي . استدر حد نسبتاً متوسط 
ه ئرشته هاي كشاورزي نسبت به اشتغال در بخش تعاون با متغيرهاي دانش و آگاهي آنها، ارا

زهاي آموزشي، موانع موجود در تشكيل تعاونيها و سن پاسخگويان مشوقها به بخش تعاون، نيا
اين رابطه در مورد دانش و مشوقها مثبت و در مورد نيازهاي  .رابطه معني داري وجود دارد

آموختگان از نظر همچنين  ميان نگرش دانش. استآموزشي، موانع و سن پاسخگويان منفي 
   درك تحصيلي تفاوتـودن و مـارغ التحصيل بـو يا فودن، دانشجـرد يا زن بـگاه، مـوع دانشـن

 . دارد داري وجودمعني

 

  :هاهكليدواژ

  آموخته، كشاورزي، اشتغال، بخش تعاون، خراسان جنوبيدانش
  

  مقدمه
از جمله مسائلي  ،له اشتغال در كليه ممالك جهان به ويژه كشورهاي جهان سومئمس
بافت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي  به آن تأثيرات نامطلوب در يتوجه بياست كه 

اي است كه به دنبال خويش پيامدهاي منفي فراواني بيكاري پديده ،به عبارتي. تشگذاخواهد 
اين امر سياستگذاران را . دباشرا به دنبال دارد و سرمنشأ بسياري از معضالت اجتماعي مي

تا ضمن ايجاد فرصتهاي شغلي و درآمد  كرده استهاي منطقي و عقالني ناگزير به ارائه برنامه
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اقتصادي براي افراد،  از بروز بسياري از معضالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي 
  . جلوگيري نمايند

هاي اساسي برنامه هاي توسعه، تالش براي كاهش معضل نيز يكي از دغدغه ايراندر 
. مد نظر بوده استنيز ها عنوان يكي از اهداف مهم اين برنامهه ب بيكاري است كه همواره

. باشددرصد مي 3/12براساس برآوردهاي وزارت كار و امور اجتماعي، نرخ بيكاري در كشور 
وزارت ( درصد اعالم شده است 6/15اين نرخ در مورد دانش آموختگان دانشگاهي فراتر از 

آموختگان دانشگاهي باالتر از يكاري در ميان  دانشبه عبارت ديگر، نرخ ب ).1386تعاون ،
نشاندهنده فراهم نمودن بستر اشتغال اين امر ميانگين نرخ بيكاري در جامعه است كه 

  ).همان منبع( متخصصان در كشور مي باشد
عنوان ه نظام اقتصادي كشور در سطح كالن نشان مي دهد  بخش تعاون ب يبررسي اجزا
ثر مردم در فعاليتهاي اقتصادي ؤممشاركت ساز گانه اقتصاد كشور، زمينهيكي از بخشهاي سه

عالوه ه ب. شته استاي در توسعه فرصتهاي شغلي در جامعه داكنندهاجتماعي بوده و نقش تعيين
قانون اساسي مبني بر كاهش نقش دولت در فعاليتهاي  44با توجه به سياستهاي اجرايي اصل 
ها و ظرفيتهاي مناسبي براي تعاون در اقتصاد ملي، زمينه اقتصادي و افزايش سهم بخش

كوچك شدن  شاهدامروزه اي كه به گونه زا در بستر تعاوني فراهم آمده استفعاليتهاي اشتغال
بزرگتر شدن فعاليتهاي بخش خصوصي و افزايش  ،ساختار شغلي بخش دولتي و بر عكسنسبي 

بررسي جايگاه بخش تعاون در هستيم كه همگي اين مسائل بخش اين زايي توانايي اشتغال
  ).1384لهسائي زاده ، (است كرده ني برخوردار اورااز اهميت فرا ه اشتغال زايي صعر

باشد و نقش اساسي در توسعه  پايدار از آنجا كه منابع انساني  پايه اصلي ثروت ملتها مي
يروي انساني به منابع انساني و جايگاه و نقش يند تبديل نادارد، جايگاه و نقش دانشگاهها در فر

به ؛ اي برخوردار استكارگيري اين منابع انساني از اهميت فوق العادهه بجذب و تعاونيها در 
از راهبردهاي كاهش  ،نزديك نمودن حوزه فعاليت تعاونيها و مؤسسات آموزشي ،عبارت ديگر

رو در مطالعه از اين. رد توجه قرارگيرداست كه بايد مو دانش آموختگانبيكاري دانشجويان و 
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آموختگان كشاورزي به حاضر تالش شده است تا ضمن بررسي نوع و ميزان گرايش دانش
زمينة انجام اين امر . گرايش ارزيابي شوداين اشتغال در بخش تعاون، زمينه ها و عوامل مؤثر بر 

گرايش سر راه انع موجود بر رفع موو  ه تعاونيهابارشناخت نيازهاي آموزشي دربراي  الزم
  . راه فراهم خواهد كرددانشجويان به تشكيل تعاونيها 

  
  روش تحقيق 

تحقيـق شـامل   ايـن  جامعـه آمـاري   .  باشـد مطالعه حاضر تحقيقي توصـيفي تحليلـي مـي   
رشته هاي مختلف كشاورزي اسـتان خراسـان جنـوبي     دانش آموختگاندانشجويان سال آخر و 

دانشـكده كشـاورزي   . انـد التحصـيل شـده  دانشجو و يـا فـارغ   1387است كه در سال ) نفر 933(
دانشگاه پيام نور بيرجنـد  ،كاربردي بيرجند-،دانشگاه علمي،دانشگاه آزاد بيرجنددانشگاه بيرجند

  هـاي مـورد مطالعـه در جامعـه آمـاري      گروهو دانشگاه آزاد اسالمي فردوس نيز پنج دانشگاه يا 
  . مي باشند 

طور تصادفي در جامعة آمـاري مـورد   ه پرسشنامه  ب 30براي محاسبه حجم نمونه، تعداد 
، دقـت احتمـالي مطلـوب بـا     )S=21/1(نمونـه   30با محاسبه انحراف معيـار در   وتحقيق تكميل 

  :تعين شد 4/0برابر  استفاده از رابطه زير
)1                                                                                                                (

n
tsd =  

( )( ) 4.0
47.5
37.2

30
21.196.1 =⇒=⇒= ddd  

 ،96/1خطـا بـه ميـزان    % 5اطمينـان و  % 95اسـتيودنت بـا    tبه ترتيب مقدار  dو t،s،n كه در آن
  .  حجم نمونه در انجام پيش آزمون و دقت احتمالي مطلوب مي باشد ،انحراف معيار

حجم نمونه . تغيير داده شد16/0مقدار فوق به ،جهت افزايش حجم نمونه و دقت حاصل
حجـم نمونـه بـه     ،كه به منظور افزايش دقـت  دنفر محاسبه ش 177از طريق فرمول كوكران برابر 

  :افزايش يافت ) n=200( نفر 200مقدار
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   :به ترتيب حجم جامعه آماري و تعداد نمونه تعيين شده است nو Nكه در آن
  

)2(                       ( )( )
( ) ( )

82.177
5092.29
5652.5247

21.196.116.0933
21.196.1933

22

2
=⇒=⇒

×+
×= nnn  

 هاي جامعه و تفـاوت بيشـتر واريـانس   گروهدرون با توجه به تفاوت اندك واريانس در 
 ،در ايـن روش . بندي تصادفي اسـتفاده شـده اسـت   در ميان گروه ها، از روش نمونه گيري طبقه

   :)1383سرمد و ديگران،(براي تعيين سهم هر گروه از نمونه از رابطه زير استفاده شد

)3  (                                                                                                                
N
Nnn h

h =    
، تعداد افراد به ترتيب  تعداد نمونه انتخاب شده از جامعه آماري   hnو  n،hN، Nكه در آن
بـدين  . باشـد مـي   امnنمونه از طبقه يـا گـروه   داد كل افراد جامعه و تع د، تعداامnطبقه جامعه در

ــب از  ــر پاســخگو 200ترتي ــب از دانشــكده كشــاورزي    36،  10، 11 ،75 ،68 ،نف ــه ترتي ــر ب نف
،دانشگاه آزاد اسالمي فـردوس و  ، دانشگاه پيام نور بيرجندد،دانشگاه آزاد اسالمي بيرجنبيرجند

  .  ندكاربردي بيرجند تعيين شد-دانشگاه علمي
به شرح بخش  7اي متشكل از پاسخگويان اين تحقيق از پرسشنامه جمع آوري نظربراي 

بخـش دوم ميـزان نيـاز آموزشـي      ،بخـش اول ويژگيهـاي فـردي پاسـخگويان      :استفاده شدزير 
راهكـار   16اهميـت   ميـزان   بخش سومپاسخگويان به ده مورد از مهمترين قوانين بخش تعاون، 

بخـش چهـارم    ،غال در بخـش تعـاون از ديـدگاه پاسـخگويان    مختلف براي گرايش افراد به اشت
نگـرش  بخش پنجم  ،ميزان دانش و آگاهي پاسخگويان در زمينه تعاونيها و تعاونيهاي تخصصي

ششم  ميزان اهميت پانزده مانع  بخش ،هاتعاوني نسبت بهپاسخگويان  )ميزان موافقت يا مخالفت(
ميـزان اهميـت   مهم در تشكيل تعاونيهاي تخصصي از ديدگاه  دانش آموختگان و بخش هفـتم   

آموختگــان بخــش ده مشــوق ضــروري بــراي  تشــكيل تعاونيهــاي تخصصــي از ديــدگاه دانــش
االت در مقياس ترتيبي و بـه روش طيـف ليكـرت پـنج گزينـه اي      ؤ، سدر هر بخش .كشاورزي

  . ح شده استمطر



  1 شماره ،دوره جديد –تعاون                                                                       106

 

 ،)سـن و تحصـيالت  (متغيرهاي مستقل اين تحقيق شامل ويژگيهاي فـردي پاسـخگويان   
بخـش تعـاون، ميـزان    بـه  ميزان موانع موجود دربخش تعاون، نيازهاي آموزشي، اعطاي مشوقها 

متغير وابسته نيز ميزان نگـرش پاسـخگويان بـه     .دانش و آگاهي اشتغال در بخش تعاون مي باشد
براي بررسي  معني دار بودن ارتبـاط ميـان هـر يـك از متغيرهـاي       .اشتغال در بخش تعاون است

بـين ايـن   مفـرض صـفر   . شده استاز فرض صفر و فرض مخالف استفاده مستقل و متغير وابسته 
به عبـارت ديگـر فـرض صـفر      ؛ردكه بين دو يا چند متغير تفاوت معني داري وجود ندا باشدمي

اما  فـرض مخـالف، وجـود     ،ود رابطه معني دار ميان آنها را تبيين مي كندنبهمساني متغيرها ويا 
  ).1382كرلينجر، (تفاوت و  همبستگي معني دار بين متغيرهاي مورد آزمون را بيان مي كند 

                  11 ≤≤− r                
0:
0:

1

0

≠
=

rH
rH  

، فرض مخالف و مقدار ضريب همبستگي به ترتيب فرض صفر 0rو0H، 1Hكه در آن
  . مي باشد spssمحاسبه شده ميان متغير وابسته و هريك از متغيرهاي مستقل در نرم افزار 

وجود رابطه معني دار ميان نگرش به اشتغال ، دوگانه فوق همچنين با استفاده از فروض
، اين گروه ها شامل پاسخگويان مرد و زن. در چهار گروه  متفاوت پاسخگويان بررسي شد

، پاسخگويان دانشگاه هاي مختلف و پاسخگويان مقاطع پاسخگويان فارغ التحصيل و سال آخر
  . استمختلف تحصيلي  

گيري استفاده ابزار اندازه پاياييدر اين تحقيق از روش آلفاي كرونباخ جهت سنجش 
ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به  تا مشخص شودشده است 

سرمد و ( بين صفر و يك تغيير مي كند) اي كرونباخآلف(مقدار ضريب پايايي  .دست مي دهد
 ،آزموندر ابتداي كار به منظور پيشتكميل شده  ةپرسشنام 30اين رو  ازاز  ).1383ديگران ،

براي قسمتهاي مختلف ابزار اندازه گيري به دست آمده  1جدول مقدار آلفاي كرونباخ به شرح 
  .ييد شدأت )پرسشنامه(گيري يا اعتبار ابزار اندازه پايايي ،با توجه به ضرايب محاسبه شده .است
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  آلفاي كرونباخ براي تعيين پايايي بخشهاي مختلف پرسشنامهمقادير  .1جدول
  آلفاي كرونباخضريب   بخشهاي مختلف پرسشنامه

  74/0  نيازهاي آموزشي پاسخگويان در زمينه تعاونيها

  86/0  ثر بر گرايش پاسخگويان به اشتغال در بخش تعاونؤراهكارهاي م

  76/0  دانش و آگاهي پاسخگويان در زمينه تعاونيها

  89/0  نگرش پاسخگويان نسبت به تعاونيها

  83/0  موانع موجود در راه اندازي تعاونيها

  78/0  ثر در راه اندازي تعاونيهاؤمشوقهاي م

 يافته هاي تحقيق: خذأم

  نتايج و بحث
كه  استسال  5/25ميانگين سني پاسخگويان كه  ها نشان دادبررسي توصيفي يافته

و  زنمورد مطالعه  پاسخگوياناز ) درصد 5/43(حدود نيمي . داللت بر جوان بودن افراد دارد
مورد مطالعه  پاسخگوياناز ) نفر 116( درصد 58همچنين  .باشندمي باقيمانده مرد درصد 5/56

) درصد 5/79(اكثريت پاسخگويان تحقيق  .بودند التحصيلديگر فارغ درصد 42 ودانشجو 
 تحصيلي اطعدرصد پاسخگويان مربوط به مق 80از نظر مقطع تحصيلي بيش از . دنهستمجرد 

رشته امور زراعي، زراعت و اصالح نباتات بيشترين درصد افراد . ندهست كارداني و كارشناسي
) درصد 5/77(از نظر اشتغال پاسخگويان، اكثر افراد . دهدميخود اختصاص ه را ب) درصد 21(

درصد در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي  3/73درصد شاغل باقيمانده، 5/22جوياي كارند و از 
ميانگين سابقه كار پاسخگويان . كارنده درصد دربخش تعاون مشغول ب 5/2ند و تنها راشتغال دا

  .سال مي باشد7/15نيز شاغل 
تاكنون  )درصد 5/63(در زمينة مراجعه يا عدم مراجعه به اداره تعاون، اكثر پاسخگويان 

با و مطبوعات كه گفتگوهاي دوستانه  دهدنشان ميها يافته. انددهكراداره تعاون مراجعه نبه 
بيشترين تأثير را در افزايش آگاهي افراد مورد مطالعه نسبت به تعاونيها ،  03/3ايميانگين رتبه
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 ايهدانشگاهي با ميانگين رتبو دروس 66/2ايدر سمينارها با ميانگين رتبه شركت. استداشته
  .اثرترين عوامل در جهت افزايش آگاهي پاسخگويان نسبت به بخش تعاون بوده استكم 68/2

آموزش در زمينه تعاونيهاي تخصصي و آشنايي  ،در زمينه نيازهاي آموزشي پاسخگويان
با سياستهاي آتي بخش تعاون مهمترين نيازهاي آموزشي ذكر شده از ديدگاه پاسخگويان 

آموختگان رشته هاي كشاورزي به اشتغال ثر بر گرايش دانشؤكارهاي مدر زمينه راه. هستند
افزايش بودجه و ارائه تسهيالت بلندمدت و يا بالعوض به تعاونيهاي «در بخش تعاون، 

ترتيب  ه ب» آموختگان در جامعهتشويق و حمايت از تعاونيهاي فعال دانش«و » تخصصي
گرايش و نگرش دانش آموختگان نسبت به در زمينه سنجش . مهمترين راهكارها مي باشند

پاسخگويان  در حدود نيمي از، باشدمياشتغال در بخش تعاون كه متغير وابسته تحقيق نيز 
در بخش بررسي و اولويت بندي موانع . اندنگرش نسبتاً مثبتي در مورد بخش تعاون داشته

نداشتن سرمايه اوليه جهت شروع يك «،موجود بر سر راه توسعه تعاونيهاي دانش آموختگان
جود مقررات و«و » آنهادولت از كار درآمدزا از سوي اعضاي تعاونيها و عدم حمايت مالي 

مهمترين موانع براي تشكيل » دست و پاگير جهت گرفتن تسهيالت بانكي در قالب تعاونيها
اونيهاي تخصصي توسط ثر در راه اندازي تعؤدر بخش بررسي مشوقهاي م. نداذكر شدهتعاونيها 

به منظور حل  گذاري تعاون صندوق ضمانت سرمايهآموختگان، تأسيس دانشجويان و دانش
الحسنه براي تأمين  كمك بالعوض و پرداخت تسهيالت قرضو  دانش آموختگانمشكل وثيقه 

 وآن در زمان دريافت اين حمايت جز يكه اعضا( تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني
ترتيب مهمترين مشوقها در راه اندازي تعاونيهاي ه ب  )ك اول درآمدي جامعه باشندسه ده

  .تخصصي  بيان شده اند
هاي حاصل از آزمون آماري فرضيه صفر و فرض مخالف ميان متغير وابسته و يافته

  :هريك از متغيرهاي مستقل نيز نشان داد
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رابطه مثبت و معني داري بين نگرش و دانش پاسخگويان نسبت به اشتغال در بخش 
داراي  ،دارندبه تعاونيها  بيشتريبه عبارت ديگر افرادي كه آگاهي و دانش . تعاون وجود دارد

  .ندهستبه اشتغال در بخش تعاون نيز تمايل بيشتري 
افراد مورد مطالعه نسبت به رابطه منفي و معني داري بين نگرش و نيازهاي آموزشي 

نگرش مثبت تر به تعاونيها   داراي به عبارتي  افراد. اشتغال در بخش تعاون وجود دارد
  .ديگران دارندنيازآموزشي كمتري نسبت به  

بين نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به اشتغال در بخش تعاون و موانع موجود در 
از اين رو مي توان چنين استنباط كرد كه . وجود دارد تشكيل تعاونيها رابطه منفي و معني داري

موانع موجود در تشكيل تعاونيها، نگرش افراد را نسبت به اشتغال در بخش تعاون تحت تأثير 
  .خود قرار داده و اين تأثير در جهت منفي مي باشد

همبستگي منفي و معني داري بين نگرش و سن افراد مورد مطالعه نسبت به اشتغال در 
سنين باالتر نگرش منفي تري نسبت به  داراي به عبارت ديگر افراد. خش تعاون وجود داردب

  .اشتغال در بخش تعاون دارند
بين نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به اشتغال در بخش تعاون و سطح تحصيالت آنها 

 افزايش سطح تحصيالت سبب گرايش بيشتراي كه دارد به گونهداري وجود رابطه معني
  . دوشميتشكيل تعاونيهاي تخصصي ايجاد و به آموختگان دانش

گي مثبت و معني داري بين نگرش پاسخگويان و اعطاي مشوقها به آنها نسبت به همبست
از اين رو اعطاي مشوقها به دانش آموختگان بخش . وجود دارداشتغال در بخش تعاون 

سبت به اشتغال در بخش تعاون و كشاورزي جهت تشكيل تعاونيهاي تخصصي، نگرش آنها را ن
در نتيجه راه اندازي تعاونيهاي دانش آموختگان تحت تأثير خود قرار داده و اين تأثير در جهت 

  .مثبت مي باشد
 چهار گروه  متفاوت صفر و فرض مخالف  ميانفرضيهحاصل از آزمون آماريهاييافته

  :پاسخگويان نشان داد
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اشتغال در بخش تعاون ل و دانشجو نسبت به بين نگرش پاسخگويان فارغ التحصي
در تشكيل تعاونيها به  دانش آموختگانيعني احتمال مشاركت ؛ تفاوت معني داري وجود دارد

  . طور معني داري بيشتر از دانشجويان سال آخر مي باشد
  ميانگين( دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجندميان ميانگين نگرش پاسخگويان 

دانشگاه پيام نور ، )09/54=اي ميانگين رتبه( نشگاه آزاد اسالمي بيرجنددا، )3/47=ايرتبه
و ) 6/51=اي ميانگين رتبه( دانشگاه آزاد اسالمي فردوس، )4/49= اي ميانگين رتبه( بيرجند

نسبت به اشتغال در بخش تعاون ) 13/59=اي ميانگين رتبه( دانشگاه علمي كاربردي بيرجند
، گرايش به عبارت ديگر با تنزل رتبه علمي دانشگاه .دارداختالف معني داري وجود 

از داليل اين امر آن است . كمتر خواهد شدپاسخگويان نسبت به تشكيل تعاونيهاي تخصصي 
، سبب كاهش كه فراگيري كمتر مباحث علمي و تجربي در دانشگاههايي با توان علمي كمتر

  . بخشهاي تعاوني و خصوصي مي شودبه فعاليت در آنان و تمايل كمتر  قدرت كارآفريني
 كارشناسي، )7/58=اي ميانگين رتبه(كارداني مقاطع ميان ميانگين نگرش پاسخگويان 

نسبت به اشتغال در ) 8/45= اي ميانگين رتبه(كارشناسي ارشد و ) 2/52=اي ميانگين رتبه(
   .اختالف معني داري وجود داردبخش تعاون 
) 6/56=ايرتبهميانگين(و زن)4/48=اي ميانگين رتبه(مرد پاسخگويان نگرشميانگينبين

در واقع پاسخگويان مرد . اختالف معني داري وجود داردنسبت به اشتغال در بخش تعاون 
  . اندتمايل بيشتري به تشكيل تعاونيهاي تخصصي و اشتغال در اين بخش داشته

  
  شنهاديپو  ه گيريجينت

رابطه مثبت و معني دار بين نگرش پاسخگويان با دانش آنها نسبت  وجودبا توجه به  .1
آموختگان كشاورزي بتوانند آگاهيهاي دانش آورد كههرچه بتوان شرايطي فراهم  ،به تعاونيها

توان هاي اصلي تعاونيها و تعاونيهاي تخصصي كشاورزي افزايش دهند، ميلفهؤماز خود را 
  .تقا بخشيدباره ارنيز در اين را نگرش آنها 
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رابطه منفي و معني دار بين نگرش دانش آموختگان كشاورزي و  وجودبا توجه به  .2
هاي بايد با برگزاري كالسهاي آموزشي، كارگاه ،نيازهاي آموزشي آنها نسبت به تعاونيها

آموختگان دانشآموزشي، سمينارها و ساير روشهاي آموزشي مناسب، نيازهاي آموزشي 
  .كرد تا گرايش آنها نسبت به اشتغال در بخش تعاون افزايش يابد را برطرف كشاورزي
ه ئرابطه مثبت و معني دار بين نگرش دانش آموختگان كشاورزي و ارا وجودبه  نظر .3

ه مشوقهاي الزم ئپيشنهاد مي شود كه دولت با ارا ،مشوقها به آنها جهت اشتغال در بخش تعاون
را به اشتغال در  آنهاگرايش  ،تخصصي دانش آموختگان ويژه به تعاونيهايه به بخش تعاون و ب

  . بخش تعاون افزايش دهد
دار بين نگرش دانش آموختگان كشاورزي و رابطه منفي و معني وجودبا توجه به  .4

 دانش آموختگانگرايشوتا نگرش دادموانع را كاهشاينبايد  ،موجود در تشكيل تعاونيهاموانع
  .خش تعاون افزايش پيدا كندكشاورزي به اشتغال در ب

  دار ازبه طور معنيكارداني  آموختگان مقطعدانشنتايج نشان داد كه گرايش  .5
شايد اين عدم تمايل به  .كارشناسي و كارشناسي ارشد بيشتر است آموختگان مقاطعدانش

به اين دليل باشد كه براي آنها مشاغل بهتري با  ترباالآموختگان مقاطع دانشاشتغال از سوي 
بررسي كرد دقيقاً بايد  ؛ ولي به هر حالسطح دستمزدهاي باالتر در ادارات ديگر وجود دارد

  .آنها تالش نمودكامل در جهت رفع تا بتوان چه عواملي است  معلولكه اين عدم گرايش 
ه ويان دانشجو بيشتر بودسطح گرايش پاسخگويان فارغ التحصيل نسبت به پاسخگ .6

شايد اين امر به اين دليل باشد كه در دانشگاه آموزش و تبليغات الزم جهت آشنايي  .است
ها و بخش تعاون افراد با بخش تعاون وجود ندارد و بايد در اين امر همكاري الزم بين دانشگاه

   .وجود آيده ب
ا كمترين تأثير را در آگاه توجه به اينكه دروس دانشگاهي و برگزاري سميناره با. 7

لذا پيشنهاد مي گردد سمينارهاي مربوط به  ،بخش تعاون داشته است ازساختن پاسخگويان 
همچنين همكاري بيشتري بين بخش تعاون و . بخش تعاون از نظر كمي و كيفي بهبود يابد
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  .دانشگاه در زمينه معرفي قابليتها و تواناييهاي بخش تعاون برقرار گردد
آموزش و آگاه سازي و ارائه مشوقها به بخش تعاون  كه توان گفتكلي مي به طور

از آنجا كه . داشته باشدمهمي در ايجاد گرايش  در افراد به اشتغال در اين بخش قش نتواند مي
به ترتيب مهمترين  راهكارهاي » مطبوعات «و » گفتگوهاي دوستانه «در زمينه اطالع رساني 
در زمينه ارائه مشوقهاي مادي نيز تأسيس صندوق ضمانت و مي باشند اطالع رساني به افراد 

كمك بالعوض و پرداخت آموختگان و دانشگذاري تعاون به منظور حل مشكل وثيقه سرمايه
تسهيالت قرض الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني مهمترين تقويت 

  ش تعاون و اشتغال در اين بخش به حساب كننده ها در افزايش گرايش افراد به بخ
اميد است  با ورود افراد تحصيل كرده  در پايان. اي شودبايد به اين مقوالت توجه ويژه دنآيمي

 و متعاقباً به بخش تعاون و تأسيس تعاونيهاي تخصصي در اين بخش شاهد موفقيت اين تعاونيها 
  .تغال باشيمتأثير بخش تعاون در سطح اقتصاد كشور و ايجاد اش
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