دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد
(جهت جلوگیری از بهم ریختن این فایل فونتهای  B Lotusو  B Titrرا نصب نمایید)

دفتر امور پژوهشی
حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

کلیات
به منظور آسان سازي مطالعه پایان نامه ها و دیگر طرحهاي پژوهشي الزم است ضمن رعایت وحدت عنوان،
یعني فراهمآوردن تناسب و ارتبا ط طبیعي مفاهیم و معاني مورد بحث در نوشتار با یکدیگر ،در کلیه صفحات نکات
دستوري و قواعد نشانهگذاري رعایت شده و از به کاربردن واژههاي دشوار و بیگانه خودداري شود و چنانچه
واژه هایي مانند نام و نام خانوادگي افراد یا کلماتي که افراد از آن معاني متعددي را استنباط مي نمایند ،به کار برده
ميشود ،حتماً باید روي آن واژه یا نام خارجي با نماد اعداد شمارهگذاري و معادل انگلیسي آن در ذیل همان صفحه
به صورت زیرنویس نوشته شود .افزون بر آن الزم است به موارد زیر توجه کامل شده و با دقت مطابق آن عمل
شود.
الف :اندازه کاغذ و نوع نگارش
 -1متن پایان نامه با برنامه  WORD 2007نگاشته شود.
 -2کاغذ متن در اندازه  21( A4در  22/7سانتیمتر) باشد.
 -3هر صفحه داراي  22سطر و حاشیه راست ،چپ ،باال و پایین به ترتیب برابر با  3/5 ،2 ،3و  3سانتیمتر باشد،
در نتیجه عرض متن  11سانتي متر خواهد بود.
 -4فاصله سطرها یك ) (Singleتعریف شود.
 -5براي نگاشتن بخشهاي مختلف گزارش از قلمهاي زیر استفاده شود:
نوع قلم و اندازه (فارسي و انگليسي)

عناوين

)فارسي)B Lotus 14

متن فارسي و انگلیسي

(انگلیسي)Times New Roman 12
B Titr Bold 20
Times New Roman 18

صفحه عنوان ،فصل

B Lotus Bold 14
Times New Roman 12
B Lotus Bold 13
Times New Roman 11
B Lotus Bold 11
Times New Roman 9
B Lotus 10
Times New Roman 9
B Lotus 10
Times New Roman 9

عنوان هاي اصلي
عنوان فرعي
عنوان جدول ها و شكل ها (نمودارها)
درون جدول ها و شکل ها (نمودارها)
زیرنویسهاي فارسي و انگلیسي

نكات:

 قلم عنوان چکیده فارسي و انگلیسي مطابق با عنوان اصلي و قلم متن آن مطابق با متن گزارش است. قلم عنوان فهرست منابع فارسي و انگلیسي مطابق با عنوان اصلي و شرح آن با یك فونت کوچکتر از قلم متن درج شود. -آغاز پاراگرافهاي متن اصلي به اندازه  0/5سانتیمتر تورفتگي داشته باشد.
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ب :نوع جنس و رنگ جلد
 -1جلد گزارش از نوع گالینگور است که عیناً مطالب (طبق نمونه شرح روي جلد) روي آن زرکوب ميشود.
 -2رنگ جلد گزارش نهایي براي تمامي گروههاي علمي به شرح زیر است.
گروههاي فني و مهندسي :یشمي
گروههاي علوم پایه :زرشکي تیره
گروههاي کشاورزي :سورمه اي
مطالب روی جلد
 نشان دانشگاه نام دانشگاه (دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان) عبارت :پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسي ارشد رشته ....................گرایش.............. عنوان پایان نامه استاد راهنما نام استاد راهنما استاد مشاور (در صورت وجود استاد مشاور) نام استاد مشاور نگارش نام دانشجو فصل و سال دفاع از پایان نامهپ :مطالب و صفحات (رعایت ترتیب الزامی است)
 - 1شرح روي جلد (مطابق نمونه پیوست و توضیحات باال).
 - 2صفحه سفید
 -3صفحه بسم ا ...الرحمن الرحیم (مطابق نمونه موجود در فایل).
 -4منشور اخالق پژوهش
 -5صفحه عنوان (طبق نمونه شرح روي جلد)
 -1صورتجلسه دفاع (پس از دفاع از تحصیالت تکمیلي دریافت میگردد)
 -7فرم تعهد اصالت پایان نامه
 -8تشکر و قدرداني (در یك صفحه)
-2تقدیم (در یك صفحه)
 -10فهرست مطالب (مطابق با استاندارد فهرستگیري و با قلم ).))B Lotus 14
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عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین متن باشد .همچنین شماره صفحات در فهرست مطالب و متن اصلي
کامال مطابقت داشته باشد.
عناوین فرعي که زیر مجموعه عناوین اصلي هستند ،با تورفتگي پس از آنها قرار مي گیرند.
شکل ها و جدول ها نیز باید در فهرست جداگانه (که پس از فهرست اصلي قرار میگیرد) همراه با عنوان شکل و
جدول ذکر شود.
 -10چکیده (صفحه نخست گزارش) که شامل اهداف ،روش ها ،محتواي اصلي و نتایج کمي و کیفي حاصل از
اجراي پایان نامه است.
 -11فصلبندي گزارش -شروع فصل در یك صفحه جداگانه باشد.
 -12جدول ها و شکل ها (نمودارها) با حداکثر کیفیت بالفاصله پس از اشاره به آنها در متن در جاي مناسب
جانمایي شود.
 -13فهرست منابع و مأخذ (شامل صورت دقیق و کامل همه مراجعي است که در متن گزارش با حفظ
یکنواختي به آنها استناد شده است) .در استفاده از منابع ترجیحا به منابع پر استناد و نو اشاره شود.
 -14پیوست ها (شامل جدول ها ،نمودارها ،شکلها ،آزمون ها و پرسشنامههاي خود ساخته ،روش هاي
محاسباتي و برنامههاي رایانهاي و .)...
 -15چکیده انگلیسي.
 -11شرح پشت جلد به انگلیسي(مطابق نمونه پیوست).
ت -شمارهگذاری
 شمارهگذاری صفحاتصفحاتی که شماره گذاری نمی شوند:

صفحات «بسم ا ...الرحمن الرحیم» « ،منشور اخالق پژوهش»« ،عنوان»« ،صورتجلسه دفاع» « ،فرم تعهد اصالت پایان
نامه»« ،تشکر و قدرداني» و «تقدیم» شمارهگذاري نميشود.
صفحاتی که با حروف ابجد شماره گذاری می شوند:

صفحات «فهرستها» با حروف الفباي فارسي (الف ،ب ،ج )... ،شمارهگذاري خواهد شد.
شامل فهرست مطالب
فهرست عالئم و نشانه ها
فهرست جداول
فهرست نمودارها ،عکس ها و نقشه ها
صفحاتی که شماره گذاری می شوند:

چکیده فارسي (اولین صفحه اي که شماره گذاري میشود -صفحه شماره )1
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منابع فارسي
منابع التین
ضمائم و پیوست ها
چکیده انگلیسي
سایر صفحات شمارهگذاري ميشوند که الزم است شمارهگذاري صفحات در وسط و پایین صفحه انجام گیرد.
 چکیده فارسي(شماره گذاري صفحات پایان نامه از این صففحه شفروع مفي شفود و ادامفه شفماره گفذاري
صفحات بصورت عددي دنبال مي شود) حداکثر  250کلمه در یك صفحه ،آوردن کلید واژه هفا در چکیفده
فارسي و انگلیسي الزامي است.
 فصل بندي پايان نامه با توجه به نظر استاد راهنما مشخص مي شود .در ذیل به نمونه اي از فصفل بنفدي
توجه فرمائید.
 oفصففل اول :کلیففات تحقیففق (مقدمففه ،بیففان مسففأله ،اهمیففت و ضففرورت تحقیففق ،اهففداف  ،فرضففیه هففا،
تعریف هاي اولیه و عملیاتي)
 oفصل دوم :مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 oفصل سوم :روش اجراي تحقیق
 oفصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)
 oفصل پنجم :بحث و نتیجه گیري
 فهرست منابع فارسي (ادامه شماره گذاري)
 فهرست منابع انگلیسي (ادامه شماره گذاري)
 ضمائم و پیوست ها (درصورت وجود) (ادامه شماره گذاري)
 چکیده انگلیسي (ادامه شماره گذاري )
 طرح روي جلد به زبان انگلیسي
 پشت جلد پایان نامه (به صورت زرکوب انگلیسي)
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 -شمارهگذاری فصل ها و بخشها

هر پایان نامه داراي چند فصل است (معموال پنج فصل) و هر فصل نیز معموالً داراي چند بخش ميباشد.
صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود.
تیترهاي هر یك از بخشهاي هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شدهاند ،مشخص ميشود.
عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است .در صورتي که یك
بخش داراي زیر بخش باشد ،شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره یاد شده قرار مي گیرد )3-4-2( ،یعني زیر
بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.
فصل اول یا عنوان مقدمه باید شامل تعریف مسئله ،ضرورت انجام پژوهش ،فرضیه ها ) ،(Hypothesisاهداف
اصلي و فرعي و چگونگي تنظیم گزارش (موضوع فصل ها) باشد.
 -شمارهگذاری شكلها ،جدولها ،نمودارها و نقشهها

در شمارهگذاري شکلها ،جدولها ،نمودارها و نقشهها باید مطابق نمونه زیر عمل شود.
مثال :دهمین شکل در فصل سوم در صورت اشاره مستقیم به صورت شکل  10-3و یا اشاره درون پرانتز به
صورت (شکل  )10-3نوشته ميشود.
نکته :عنوان جدول ها در باالي جدول و عنوان شکل ها و نمودارها در زیر آنها قرار گیرد.
 -شمارهگذاری پیوستها

پیوستهاي گزارش با حروف الفباي فارسي نام گذاري ميشوند .شکلها و جدولهاي موجود در هر پیوست ،با
توجه به پیوست مربوطه شمارهگذاري خواهد شد .به عنوان مثال :سومین جدول در پیوست «ب» به این صورت
نوشته ميشود (جدول ب.)3-
 -شمارهگذاری روابط و فرمولها

هر رابطه در متن گزارش ،با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا ميشوند ،مشخص ميشود .عدد سمت
راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ ،شماره مورد نظر است .مثالً هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت
( )8 -1نوشته ميشود.
ث-پانویس ها
پانویس ارجاعي است که در حاشیه متن جاي مي گیرد .پانویس در واقع بخشي از نوشته تحقیقي است که براي
دادن اطالع بیشتر یا اعتبار بخشیدن به نوشته فراهم مي شود .گرچه جزء ضروري نوشته تحقیقي است؛ ماهیتاً به
گونه اي است که نمي توان آن را در متن نوشته جاي داد.
پانویس ممکن است در داخل متن ،پایین صفحات ،انتهاي فصل ها یا در پایان نوشته تحقیقي ظاهر شود .از نظر
نوع اطالعات به سه گروه توضیحي ،ارجاعي و ترکیبي تقسیم مي شوند که به ترتیب براي ارائه توضیح اضافي،
استناد به منابع مورد استفاده یا تلفیقي از این دو به کار مي رود.
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ارجاع منابع درون متن
الف -منابع فارسی

در انتهاي مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتیب:
«نامخانوادگي نویسنده ،سال چاپ ،شماره صفحه یا صفحات» درج ميشود.
به عنوان مثال( :دعائي)152 ،1377 ،
در صورتي که از کتاب یا مقاله ترجمه شدهاي استفاده شده باشد ،باید نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان
(حداکثر  3نویسنده) به زبان فارسي بدون اشاره به نام مترجم درج شود.
به عنوان نمونه :براي منبعي با یك نویسنده (رابینز )53-58 ،1381 ،براي منبعي با  2نویسنده (کوانتز و اودانل،
)12 ،1372
و در صورتي که کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسي بیش از  3نفر نویسنده داشته باشد ،باید تنها نام خانوادگي
نویسنده اول (نه مترجم) و به دنبال آن عبارت «و دیگران» ذکر شود:
( .....و دیگران ،سال چاپ ترجمه کتاب در ایران ،شماره صفحه یا صفحات)
به عنوان مثال( :توماس و دیگران)54-58 ،1380 ،
و هنگامي که یك منبع براي چند بار تکرار ميشود عبارت همان منبع و شماره صفحه ذکر ميشود .به عنوان
مثال( :همان منبع)117،
براي هماهنگ شدن روند شماره دهي به پانویس هاي پایین صفحات مي بایست شماره پانویس ها در هر فصل
از ابتدا اغاز گردد.
ب -منابع انگلیسی
در صورتي که از کتاب یا مقاله به زبان اصلي استفاده ميشود ،باید به ترتیب و از چپ به راست نام خانوادگي نویسنده یا
نویسندگان (حداکثر  3نفر) ،سال چاپ ،شماره صفحه یا صفحات) به صورت انگلیسي درج شود) Last Name,Year, Page ( :
به عنوان مثال:
 براي منبعي با یك نویسنده ()Robbins, 2001, 85-88 براي منبعي با  2نویسنده () Stoner& Friman, 2002, 253و در مواردي که کتاب یا مقاله به زبان اصلي ،داراي بیش از  3نویسنده باشد ،باید تنها نام خانوادگي نفر اول ذکر
شده و سپس از واژه ( )et alاستفاده شود:
(

Name & et al, 2002, 214-229

) Last

به عنوان نمونه:
()Thomason & et a1, 2002, 214-229
در صورتي که یك منبع انگلیسي برابر چند بار تکرار ميشود ،در انتهاي مطلب داخل پرانتز عبارت ( ) Ibid, Pاستفاده
ميشود.
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براي مثال)Ibid, 37( :

ج -شیوه درج منابع و مأخذ
مقصود از درج فهرست منابع و مأخذ ،تهیه و تدوین صورت کامل و دقیق تمام منابع و ماخذي است که در متن
گزارش به آنها استناد شده است و به عبارت دیگر هدف آن است که بدین وسیله میزان تالش و کاوش پژوهشگر در
بررسي و استفاده از منابع گوناگون مشخص شود و همچنین ضمن رعایت حقوق سایر مولفان و نویسندگان ،امکان
دسترسي خواننده به منابع فراهم شود.
توجه :استفاده از هر یك از روش هاي منبع نویسي معتبر مانند  Vancouver ،Chicago, APAو Turabianبالمانع
است( ،در هر پایان نامه فقط از یك روش استفاده شود) اما به منظور یکسان سازي گزارش نهایي طرح ها ،پیشنهاد
مي شود از روش زیر استفاده شود( .برگرفته از کتاب آیین نگارش علمي دکتر عباس حري)

منابع فارسي
كتاب (داراي يك نويسنده)
غالمحسین زاده ،غالمحسین ،1372 .راهنماي ويرايش .تهران :سمت.
كتاب (داراي دو نويسنده)
تقوي ،حسن؛ فیروزنیا ،احمد ،1315 .رياضيات تجربي .تهران :فردوس.
كتاب (داراي سه نويسنده)
قاروني ،منوچهر؛ خوش زبان ،جواد؛ محمدي اردهالي ،زهرا ،1315 .بيماري هاي ايسميك قلب .تهران :مرکز
نشر دانشگاهي.
كتاب (داراي بيش از سه نويسنده)
فرهودي ،ابوالحسن و دیگران ،1315 .بيماريهاي نقص ايمني :تشخيص و درمان .ویرایش  ،2تهران :علمي.
ويرايش هاي بعدي كتاب
خانلري ،پرویز ،1315 .تاريخ زبان فارسي .ویرایش  .2تهران :نشر نو.
ترجمه يك اثر
ویل ،یوجین ،1315 .فن سناريو نويسي .ترجمه پرویز دوائي .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،اداره کل
تحقیقات و روابط سینمایي.
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مقاله سمينار (چاپ شده)

حري ،عباس" ،1311 .مصرف و تولید اطالعات" ،در سمينار نقش اطالعات علمي و فني در خدمت دفاع
مقـدس 8 ،و 9خرداد  ،6611مجموعه مقاالت و سخنراني هاي ارائه شده .تهران :سپاه پاسداران انقالب اسالمي.
مقاله مجله
عماد خراساني ،نسرین دخت" ،1318 .نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزي ایران" .زيتون.88 .
فروردین .42 ،12-18 :1318
پايان نامه
موسوي ،شهرآذر" ،1311 .تحلیل استنادي مقاالت سرگذشت نامه" .پایان نامه کارشناسي ارشد کتابداري و
اطالع رساني ،دانشکده علوم تربیتي ،دانشگاه تهران.
مقاله هاي برگرفته از وب سايت
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ج -ضمائم و پیوست ها
پیوست ها شامل (شامل جدول ها ،نمودارها ،شکلها ،آزمون ها و پرسشنامههاي خود ساخته ،روش هاي
محاسباتي و برنامههاي رایانهاي  )...بعد از آخرین صفحه مراجع قرار ميگیرند .چنانچه تعداد آنها زیاد باشد باید
فهرست آنها تهیه و در بخش آخر «فهرست مطالب» گزارش درج شود.
در صورتي که پیوست ها بزرگتر از صفحات اصلي گزارش باشند با استفاده از دستگاه فتوکپي مخصوص،
کوچك و استاندارد شده و در صورتي که باید بعضي از آنها بزرگ تر از برگ

A4

باشند ،الزم است به نحوي تا

شوند که از قاب جلد خارج نشده و ترجیحاً درون جیبي (مانند پاکت) که در صفحه جلد تعبیه ميشود قرار گیرد.
چ -چكیده به زبان انگلیسی ()Abstract
الزم است خالصه گزارش حداکثر تا  250کلمه و در یك صفحه تهیه و تدوین شده و ماقبل صفحه آخر قرار گیرد.
ح -شرح روی جلد
روي جلد به ترتیب موارد و عبارت هاي زیر درج ميشود:
 -1آرم دانشگاه آزاد اسالمي (ترجیحاً در ابعاد  cm 2/5در ( ) cm 3مطابق نمونه موجود در فایل)
 -2دانشگاه آزاد اسالمي واحد...............
 - 1درج «پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسي ارشد»
 - 2درج « در رشته  .................گرایش »...................
 -7درج «عنوان »:و نوشتن عنوان پایان نامه در سطر بعد
 -8درج «استاد راهنما »:و نوشتن نام و نام خانوادگي کامل استاد راهنما در سطر بعد
 -2درج «استاد مشاور »:و نوشتن نام و نام خانوادگي کامل استاد مشاور در سطر بعد

 – 10درج «نگارش »:و نوشتن نام و نام خانوادگي کامل دانشجو در سطر بعد
 -11نام فصل و سال دفاع

توجه :شیرازه (عطف) پایان نامه شامل عنوان ،نام نگارنده و فصل و سال دفاع از پایان نامه است.

11

خ -شرح پشت جلد به زبان انگلیسی

شرح پشت جلد که به زبان انگلیسي تهیه ميشود (مطابق با نمونه پیوست).

12

الگو

13

14

15

دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان

«پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد»
در رشته .......................گرایش .....................

عنوان:

بررسی اندرکنش خاک با دیوار حائل تحت بارگذاری زلزله

استاد راهنما:

دکتر ( .....................نام و نام خانوادگی کامل)
استاد مشاور:

دکتر ( .....................نام و نام خانوادگی کامل)
نگارش:

( ..........................نام و نام خانوادگی دانشجو)
فصل و سال دفاع
توجه:

صرفا از آرم موجود در فايل براي روي جلد ،صفحه عنوان و پشت جلد استفاده شود.
فاصله سطرها  1.5 Linesدر نظر گرفته شود.

11

صورتجلسه دفاع
( فرم صورتجلسه دفاع پس از امضاء توسط معاون پژوهشي از تحصیالت تکمیلي دریافت و در این قسمت قرار
داده شود)

17

18

تشكر و قدردانی

12

تقدیم
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چکیده 1 ............................................................................................................................................................
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 1-2بیان مسئله5 ..............................................................................................................................................
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 1-4فرضیه ها )12 .....................................................................................................................(Hypothesis
 1 -5اهداف تحقیق 12 ......................................................................................................................................
 1-1محدوده موضوعي 13 .................................................................................................................................
 1-7محدوده زماني 14 ......................................................................................................................................
 1-8محدوده مکاني 14 .....................................................................................................................................
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 2-1مقدمه...................................................................................................................................................
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2-2معاني و تعاریف تعاوني ......................................................................................................................
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تعاریف صاحبنظران20 ..............................................................................................................................
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23
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25
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28

 2-1سیر تاریخي شرکت هاي تعاوني در ایران ...........................................................................................

31
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 -1برنامه ریزي 32 ................................................................... ..........................................................................
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ب – پیش بیني 41 ........................................................................................................................................
ج -بودجه بندي 41 .....................................................................................................................................
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چكیده
این پژوهش با هدف ب ررسي عوامل مو ر در جلب مشارکت اعضاي شرکت هاي تعاوني کشاورزي در
تصمیم گیري هاي مربوط به اداره امور شرکت تعاوني ها در سطح استان تهران انجام گرفته است .نوع پژوهش
کاربردي ،توصیفي ،علي ارتباطي و علي قیاسي است .در این پژوهش شیوه میداني با استفاده از پرسشنامه به کار
گرفته شده است .پرسشنامه ها در دو گروه مجزا براي بررسي دیدگاه هاي مدیران و اعضا نسبت به فرضیه هاي
پژوهش طراحي شده است .جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش شامل  227تن از مدیران و  201تن اعضاي
شرکت هاي تعاوني کشاورزي تحت پوشش وزارت تعاون و در سطح استان تهران مي باشد که به ترتیب به
شیوه هاي سرشماري ویژه گروه مدیران و طبقه اي تصادفي نسبي ویژه گروه اعضا صورت گرفته است .نتایج
حاصل از ضریب همبستگي اسپیرمن بین متغیرها نشان داد که بین سن اعضا ،میزان تحصیالت ،میزان سهام و سود
ناشي از آن و میزان مشارکت ایشان د ر تصمیم گیري هاي شرکت تعاون رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .از
طرفي بین میزان سن مدیران ،میزان تحصیالت آنان ،سابقه مدیریتي ایشان و عالقه آنان به کار گروهي و آگاهي آنان
از اصول مدیریتي و قوانین و مقررات تعاوني و میزان پذیرش آنها نسبت به مشارکت اعضا در تصمیم گیري هاي
شرکت تعاوني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان مي دهد که
شیوه هاي تصمیم گیري مدیران بر میزان مشارکت اعضا در تصمیم گیري هاي تعاوني تا یر مي گذارد و بر طبق
آزمون من وایت ني بین اعضاي شهري و روستایي تعاوني از نظر میزان مشارکت در تصمیم گیري ها اختالف
معني داري وجود دارد.

واژه هاي كليدي :تعاوني ،شرکت تعاوني تولید کشاورزي ،مشارکت ،مدیریت ،تصمیم گیري.

21

فصل اول
مقدمه

27

پیوست ها
باسمه تعالي

مشخصات فردي پاسخگو
روستا...............................:

 -1محل سکونت :شهر............................. :

 -3جنسیت :زن 

 -2سن............. :سال
 -4سطح تحصیالت:
دیپلم 

فوق دیپلم 

لیسانس 

مرد 

فوق لیسانس و باالتر 

 -5شرکت تعاوني شما در چه گرایش کشاورزي فعالیت مي کند؟...................................................
 -1سابقه مدیریت شما در زمینه شرکت هاي تعاوني چند سال مي باشد؟ ....................سال
 -7سهام شما در تعاوني به چه میزان مي باشد؟
مبلغ ............................ریال از کل مبلغ  ...................ریال
تعداد .....................درصد از کل سهام شرکت تعاوني
 -8آیا با به حال در دوره هاي آموزشي که وزارت تعاون برگزار کرده است شرکت نموده اید؟
خیر 

بلي 

در صورت پاسخ مثبت جدول ذیل را تکمیل نمایید؟
عنوان دوره

محل برگزاري دوره

مدت دوره

 -2به چه میزان در کالس هاي آموزشي برگزار شده توسط وزارت تعاون شرکت نموده اید؟

تاریخ دوره

خیلي زیاد 
زیاد 
متوسط 
خیلي کم  کم 
 -10شرکت شما در دوره هاي آموزشي تا چه حد توانسته است در موفقیت شما در اداره امور تعاوني مو ر باشد؟
خیلي کم 

کم 

متوسط 

زیاد 

خیلي زیاد 

 -11به چه میزان از اصول و قوانین تعاوني ها اطالع و آگاهي دارید؟

خیلي کم 

کم 

متوسط 

زیاد 

خیلي زیاد 

 -12به چه میزان از اصول مدیریت تعاوني ها اطالع و آگاهي دارید؟
خیلي زیاد 
زیاد 
متوسط 
خیلي کم  کم 
 -13آیا تا به حال در دوره هاي آموزشي مربوط به اساسنامه و قوانین تعاوني شرکت نموده اید؟

بله 

خیر 

 -14تا چه حد اعضاي تعاوني را از تصمیمات هیات مدیره آگاه مي سازید؟
خیلي زیاد 
زیاد 
متوسط 
خیلي کم  کم 
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Abstract
The main purpose of this study was to find out the factors that limit and prevent participation of members in
management of cooperatives. This survey was used and applied type research and descriptive, correlation and
deductive method were used. The main tool which used in this survey was questionnaire. The population in this
study consisted of 227 managers and 206 members of agricultural cooperatives in the Tehran province. The
result of coefficient of correlation showed that there was positive and meaningful relation between age,
education, number of shares, benefit and member’s participation level in decision making process in
cooperatives. Also, there was positive and meaningful relation between age, education, management experience,
interest in teamwork and awareness of management principles and cooperative rules and regulation and
accepting the value of participation of members in decision making process. Result

obtained by using

KRUSKUL WALLIS test showed that decision making method of managers affected amount of participation of
members in decision making and there was meaningful difference between rural and urban members in
participating in decision making process in cooperatives.

Key words: Cooperative, Agricultural production cooperative, Participation, management, Decision making.
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