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 مقدمه
ترین اهداف هر دولتي است که ترین و مهمتوسعه پایدار کشاورزی یکي از شاخص

ها در چارچوب فعاليت و هدایت سنجيده يدهسازمان وبنيادی  تحقق آن از طریق تحولات
 تمامن اساس، بخش کشاورزی در بر همي پذیر خواهد بود.ریزی علمي و منطقي امکانبرنامه
عنوان محور و اساس توسعه ای برخوردار بوده و بهتوسعه کشور از اولویت ویژه هایبرنامه

آموزش  ،دهدنشان مي آمدهدستبهاست. تجارب  قرار داشته موردتوجهاقتصادی کشور 
و  ) ی داردانسان نقش بسيار مهمي در توسعه کشاورز هایوسيله افزایش توانایي عنوانبه

 بخش در توسعه حياتي نقش تواندمي که ابزارهایي از ، یکيدرواقع. (1931همکاران، 

انساني  نيروی دانش کيفيت بردن بالا و مختلف هایدر سطح آموزش باشد، داشته کشاورزی
 و مدیران روزبه و پيوسته نيازمند آگاهي خود نوبهبه است که دانشگاهي دیدهآموزش

 و حال تغيير در تخصصي و مهارتي نيازهای از علوم کشاورزی مدرسان و گرانپژوهش
 ، دانشگاهراستا نیادر . (1931زلالي و همکاران، است ) کشاورزیجویان دانش دگرگوني

 تحقيق، هایحوزه در توانديم ؛ کهجامعه است در گوناگون هاینقش با متمایز نهادکی

 عالي آموزش در توسعه فرایند امروزه، باشد. دانش خلق و فنّاورانه نوآوری توسعه اجتماعي،

 تواندنظری مي هایآموزش جایبه کاربردی هایآموزش بر که تمرکز است کرده ثابت

باشند )بخشي جهرمي و همکاران،  جدید هایدانش کردن عملياتي برای بدیع ایشيوه
تواند سازد که مير ميهای دانشجویي را آشکاتعاوني اهميت و نقش امر، این. (1931

سوق  کارآفرینانه و خلاق آموزش کاربردی، اثربخش، به سمتعالي کشاورزی را  آموزش
در شوند فاقد تجربه و دانش عملي های کشاورزی ميزیرا دانشجویاني که وارد رشته؛ دهند
ها در کلاس درس و خارج از مزرعه کشاورزی هستند و اغلب واحدهای درسي آن زمينه
 بر مبتني هایهای آموزشي این دانشجویان باید فرصتشود. لذا، در تدوین برنامهمي ارائه

 .Leis et al) بخش کشاورزی فراهم شود اشتغال در آنان برای سازیمنظور آمادهتجربه به

2011). 
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های مهارت و هاتوانایي از وسيعي مجموعه توسعه به تواندمي دانشجویي هایتعاوني
قبيل  (. برخورداری از این1931و سنجابي،  يگيب يعلکند ) نشجویان کمکای در داحرفه

 به دنبال بسياری است، چراکه کارفرمایان تياهمدارای  بازار کار در هاها و توانایيمهارت
 کار توانایي و مؤثر ارتباط سازگاری، ،مسئله های حلکارکناني هستند که دارای مهارت

بنابراین،  .(Washer, 2007)حرفه کشاورزی باشند  ملي درع پيشينه و نيز، دارای گروهي
احساس  شيازپشيبهای کشاورزی ویژه در دانشکدههای دانشجویي بهلزوم ایجاد تعاوني

ای برای رفتار خصوص برای دانشجویان کشاورزی، زمينهها بهشود. فعاليت در این تعاونيمي
توان انتظار داشت وی علاوه بر کسب که ميای گونهکند بهنيرومند در دانشجو فراهم مي

تحرک لازم برای به پایان رساندن موفق تحصيل، رسيدن به هدف یا دستيابي به درجه معيني 
بازار  های گمشدهرسد یکي از حلقهمي به نظراز شایستگي، کار خود را دنبال کند. بنابراین، 

های دانشجویي در دانشگاه باشد های شغلي و نظام آموزش عالي وجود تعاونيو فرصت کار
 دانشجویان که هایيمهارت بر علاوه های دانشجویي(. تعاوني1931)علي بيگي و سنجابي، 

-طورآورد. بههای کشاورزی، به ارمغان ميدانشکده برای را متعددی کنند، مزایایمي کسب

رکت و جدیت که خود دانشجویان با مشا رادارندهای دانشجویي این مزیت کلي، تعاوني
های کنند و در آینده، باعث جلب حمایتجویي برای معضل اشتغال اقدام ميبيشتر در چاره

های تعاوني ، موفقيت الگوها و روشدرواقعشوند. طور مؤثرتری ميمالي و اعتباری دولت به
آموزی موجب ایجاد و گسترش طرح مراکز توسعه تعاون و در راستای کسب شغل و حرفه

اندازی این نوع ایده های دانشجویي شده است. راهها و تشکيل تعاونيني در دانشگاهکارآفری
توان به مواردی مانند توسعه آن مي ازجملهها فواید بسياری دارد که تعاوني در دانشگاه

فرهنگ تعاون در بين قشر دانشگاهي، کاربردی کردن و هدفمند کردن تحصيلات دانشگاهي، 
تعاوني و بالا بردن توان اقتصادی  وکارکسبدر قالب  کردهليتحصن دهي قشر جواسازمان

 (.1931های اقتصادی کشور اشاره کرد )موحدی و ساميان، دانشجویان جهت پيشبرد فعاليت
آموختگان کشاورزی ایجاد سازی برای اشتغال دانشبدیهي است اولين گام در ظرفيت

های گيری از فرصتآموختگان برای بهرهشنياز دانای موردهای حرفهو تقویت شایستگي
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زایي است )یعقوبي عنوان یکي از بسترهای مناسب اشتغالشغلي موجود در بخش تعاون به
 آموختگاندانش در را هایيشایستگي های کشاورزی باید(. دانشکده1931فراني و همکاران، 

 هنجارها، و نامعين پيچيده و یهاموقعيت قطعيت، نبود با باشند قادر آنان کنند تا بارور خود

 هاشایستگي این از کنند. برخي شایسته برخورد گوناگون، کمدست یا متضاد علایق و هاارزش

 کشاورزی آموزش که است مفهوم آن این به و است نهفته افراد رفتار و هانگرش ها،ارزش در

 ها،آوردن ارزش آمدهدستبه در دانشجویان به باید فني هایانتقال شایستگي بر افزون

کنند )زلالي و همکاران،  کمک خود و تخصص رشته با مرتبط مثبت رفتارهای و هانگرش
1931.) 

های زایي و فعاليتهای دانشجویي در اشتغالبا توجه به اهميت و جایگاه تعاوني
ي دانشجوی های تعاونيآموختگان کشاورزی، در این پژوهش، ویژگيکارآفرینانه برای دانش

دانشگاه  يعيمنابع طبموفق از دیدگاه دانشجویان عضو تعاوني پيشگامان پردیس کشاورزی و 
کنند از های دانشجویي که موفق عمل ميو تحليل قرار گرفت. تعاوني يموردبررسرازی 

های های خود و با ترویج فرهنگ تعاون و مشارکت، فعاليتها و پتانسيلطریق قابليت
ایجاد فرصتي  توليد تقاضامحور، ،بت ميان اعضای تعاوني دانشجویيایجاد حس رقاگروهي، 

-در ایجاد فرصت يتوجهقابلتوانند نقش اساسي و و ارگانيک، ميمحصولات نو  ارائهبرای 

 آموختگان کشاورزی ایفا کنند.های شغلي جدید برای دانش

 
 تحقیق نهیشیپ

 برای مؤثر رویکردی عنوانبهي های دانشجویزایي در بستر تعاونيکارآفریني و اشتغال
 بخش، این در. است قرارگرفته موردتوجه مختلفي مطالعات در کشاورزی، آموختگاندانش

 امکان، حد در و دانشجویي هایتعاوني نهيدر زم موجود مطالعات و تحقيقات نتایج ارائه به
 شود.خته مي، پرداشدهانجامهای دانشجویي هایي که در خصوص موفقيت تعاونيپژوهش به

بر توسعه  مؤثرشناسایي عوامل »( در پژوهشي با عنوان 1911عباسي و قلي قورچيان )
به این نتيجه رسيدند که مجموعه عوامل متنوعي نظير آگاهي « آموختگانهای دانشتعاوني
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 (، آشنایي با نحوه تشکيلبازار کارهای شغلي )وضعيت ها و زمينهنسبت به فرصت
های های بخش تعاون، آشنایي با حمایتها و قابليتو آگاهي از پتانسيلهای تعاوني شرکت

آموختگان برای کسب درآمد بيشتر )انگيزه دولت از بخش تعاون، وجود انگيزه قوی در دانش
های گيری تعاونيشکل درروندمالي و تجهيزاتي  ازيموردنهای اقتصادی( و حمایت

گيری و ( در تحقيقي الزامات شکل1913ن )اارو همک یآباديعل دانشجویي ضرورت دارد.
ای، آموختگان کشاورزی را در چهار طبقه الزامات فردی ـ حرفههای دانشموفقيت تعاوني

 یهاافتهیبندی نمودند. الزامات اقتصادی، الزامات فرهنگي اجتماعي و الزامات اداری دسته
مناسب با نوع  تجربهتخصص و  نظرازمطالعه نشان داد، الزاماتي مانند ترکيب بهينه اعضا 

ها در جامعه و وجود فعاليت تعاوني، وجود مشاوران اقتصادی و فني در امور تعاوني
در  رهيو غ ونقلحملهای ارتباطي از قبيل جاده، امکانات مخابراتي و وسایل زیرساخت

و آموختگان کشاورزی از اهميت بيشتری برخوردارند. حجازی گيری تعاوني دانششکل
 بيکاری ميزان کهیيازآنجادر مطالعه خود بيان نمودند، ( Hejazi et al.,2008همکاران )

آموختگان دانش هدایت است، افزایش به های مختلف کشاورزی روآموختگان رشتهدانش
کشاورزی در  یوکارهاکسب و اقتصادی هایفعاليت خوداشتغالي، یسوبهکشاورزی 

 بيان پژوهشي در( 1931) بيگي علي و کاظمي اخوان .است ضروری غيردولتي یهابخش
های دانشجویي کشاورزی شامل ترین نقاط قوت تشکيل و توسعه تعاونيمهم که نمودند

کاهش ترس دانشجویان از کار عملي، یادگيری ماندگارتر و تقویت توانایي کار کردن 
اهتمام دولت  ه،ر جامعدانشجویان با یکدیگر است. این محققان وجود روحيه کار و توليد د

 را هاسازمانبرای توسعه کشاورزی و توليد ملي و استفاده از نفوذ دانشکده در مکاتبه با سایر 
 های دانشجویي کشاورزی دانستند.های تشکيل و توسعه تعاونيترین فرصتمهم

 ازيموردنهای ( در تحقيق خود به بررسي شایستگي1931فراني و همکاران ) یعقوبي
 یاندازراهآموختگان کشاورزی در بخش تعاون در سه مرحله قبل از تأسيس، تأسيس و دانش

 حد در آموختگاندانشمندی پرداختند. پژوهشگران به این نتيجه رسيدند که ميزان بهره
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هارت و شایستگي م دارای آموختگاندانشدر تربيت  اليع آموزش اقدامات و متوسط
( نشان 1939ر ضعيف است. چهارسوقي امين و همکاران )برای ورود به بازار کا ازيموردن

های تخصصي های ضروری برای تشکيل تعاونيدادند، عواملي از قبيل ميزان اعطای مشوق
و حذف موانع موجود بر سر  یهای کشاورزکشاورزی، ميزان آگاهي دانشجویان از تعاوني

گرایش دانشجویان کشاورزی به  هکنندنييتبترین عوامل های کشاورزی مهمراه توسعه تعاوني
( در مطالعه خود به این نتيجه رسيد که 1931اشتغال در بخش تعاوني هستند. موحدی )

کارآفریني  ون،اجتماعي، اعتقاد و باور به تعا-دولت، فرهنگي جانبههمهعواملي نظير حمایت 
ه و تشکيل ترین عوامل در توسعو مشاوره، حمایت مالي و اعتباری و حمایت رسانه مهم

 رضایي و خواهوطننتایج تحقيق  بر اساسآموختگان کشاورزی هستند. های دانشتعاوني

های کارآفرینانه، کارآفرینانه بودن فعاليت انسجام تعاوني عضو دانشجویان ،(1931) مقدم
ها و کارآفرینانه بودن فرهنگ دانشکده را دانشکده، تشخيص و ایجاد فرصت تماعيمحيط اج

 دانند.کارآفرین مي ن مؤلفه در ایجاد دانشکدهتریمهم
بيان نمودند که در نظام آموزش عالي،  (Wong et al.,2005و همکاران ) ونگ

بایست بيشتر مورد اهتمام قرار گيرد و آن را شاخصي توسعه کارآفریني و خوداشتغالي مي
( در Washer.,2007برای انطباق نظام آموزشي با نيازهای بازار کار معرفي کردند. واشر )

و  هايتوانای دارای باید کشاورزی، آموختگاندانشکه  دپژوهش خود به این نتيجه رسي
. باشند مذاکره و ارتباطات پروژه، مدیریت شامل گری های تسهيلهای پویا و مهارتقابليت

کار داشتند که داشتن انگيزه، توانایي  اني( بRobinson et al.,2007) همکاران و رابينسون
عوامل تأثيرگذار بر کسب شغل در آینده  رینتمستقل مهم طوربهگروهي و توانایي کار 

 هستند.
، تفکر مؤثرهای فردی مانند ارتباطات ( بيان نمود، مهارتJackson.,2015) جکسون

پذیری مسئوليت و مسئله وز، توانایي حلر یهایفناور، آشنایي با يتیریخود مدانتقادی، 
نشان داد  (Beranek.,2015آموختگان ضروری است. برانکه )اشتغال دانش اجتماعي برای
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ها و های آموزشي خود را از طریق افزایش صلاحيتتوانند برنامهها ميکه دانشگاه
تباطات، خلاقيت و ایده ار کارگروهي، توانایي قبيل از آموختگاندانش ازيموردنهای شایستگي
 ,Brzozowska-Wabikوابيک )-خشند. برزوزوسکاهای فني بهبود بمهارت پردازی و

های کشاورزی باید بر دوره الي( در مطالعه خود نشان داد، در نظام آموزش ع2016
 تا شود ديتأک يابیبازار اصول با آشنایي و عملي یهامهارتکارآموزی، کارآفریني، 

 داشته باشند.وان رقابت برای کسب مشاغل مختلف در بازار کار رقابتي را ت دانشجویان
( در تحقيق خود بيان نمود که یکي از Von Ravensburg.,2017راونزبرگ ) فون

است. سرمایه مالي  ازيموردنهای دانشجویي تأمين سرمایه عوامل اساسي در موفقيت تعاوني
، ایجاد انگيزه در دانشجویان جهيدرنتهای تعاوني و ها و فعاليتنقش مهمي در پيشبرد برنامه

تعاوني خواهد داشت. بنابراین، این موضوع باید از سوی دانشگاه  هایامه فعاليتبرای اد
نشان  (Mazur & Zimnoch.,2017واقع شود. نتایج تحقيق مازور و زیمنوچ ) موردتوجه

های های اساسي در ایجاد و توسعه شرکتمؤلفه از یریپذمشارکتداد که کارآفریني و 
 روی های پيشنمودند که چالش عانهشگران اذاست. پژو شدهيمعرفتعاوني موفق 

یابد. زیمنوچ پذیری و تعاون تعدیل ميمشارکت روحيه داشتن با جمعي کارآفریني
(Zimnoch., 2018به ا )های دانشجویي از که فعاليت دانشجویان در تعاوني ديرس جهينت نی

 پایدار،ل کشاورزی طریق آشنایي آنان با اصول بازار کار، مباني اساسي بازاریابي، اصو
فعاليت گروهي و حس اعتماد به دیگران، به جذب آنان  پذیری اجتماعي،احساس مسئوليت

 کند.کمک مي بازار کاردر 
 سازد،يهای شغلي موجود آماده مگيری از فرصتآموختگان را برای بهرهدانش آنچه

ها در گيری از آنهرههای شغلي، روحيه کارآفریني و بها و توانایيبرخورداری از مهارت
های دانشجویي است که در این های اقتصادی در بستر تعاونيزایي و فعاليتراستای اشتغال

سازی بسترها و ها به دانشجویان، فراهمتوانایي ارائهعالي در  آموزشزمينه، نقش مراکز 
و خلاقيت  های نوگيری از دانش، ایدهو بهره بازار کارهای مناسب برای ورود به زمينه
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های دانشجویي تعاوني توسعه و ایجاد بنابراین،. است بسياری اهميت دارای آموختگاندانش
های شغلي سازی بستر و فرصتاساسي جهت فراهم یراهبردها از یکي عنوانبهموفق 

های نظام بایست در برنامههای مختلف کشاورزی، ميآموختگان رشتهمناسب برای دانش
گيری از نظریه ورزی مورد اهتمام قرار گيرد. لذا، در پژوهش حاضر با بهرهآموزش عالي کشا

موفق از دیدگاه دانشجویان عضو  يدانشجوی های تعاونيبنياني، به شناسایي و تحليل ویژگي
 ذکرقابلنشگاه رازی پرداخته شد. دا طبيعي تعاوني پيشگامان پردیس کشاورزی و منابع

 یرا با همکار يطرح 1931سال  یدانشگاه راز یاورزو آموزش کش جیاست، گروه ترو
 یيدانشجو يتعاون یاندازراه نهيدر زموزارت تعاون آغاز کرد تا تجربه موفق خود را 

 ریکرمانشاه به سا یدانشگاه راز يعطبي و منابع یکشاورز سیاشتغال پرد شگامانيپ
 نیکه از ا استعضو  118 یدارا يتعاون نیظهور برساند. ا یکشور به منصه یهادانشگاه

و  یيآب و هوا طینفر عضو فعال دارد که در فصول سال با توجه به شرا 18تعداد، حدود 
. از اهم باشنديعضو م رفعاليغ صورتبه هيو بق شونديم ريمتغ دادتع نیاعضا، ا تيفعال
به کشت زعفران،  توانيم 1931و  1931در سال  یيدانشجو يشرکت تعاون یهاتيفعال

 ی، پرواربندشترمرغکرمانشاه، پرورش  افتیشرکت باز یسالم با همکار یشت سبزک
پرورش  شم،یکرم ابر پرورشپرورش قرقاول، پرورش قارچ،  ،يگوسفند، پرورش ماه

اشاره  ينتیز یهاو پرورش گل نايکامل يبوقلمون، کشت نخود، کشت اسفناج و دانه روغن
 کرد.

 

 شناسي تحقیقروش
های تعاوني دانشجویي موفق، از نظریه ویژگي شناسایي منظوربهدر پژوهش حاضر 

های تعاوني بود که ویژگي نیا قيتحق يراستا، سؤال کل نای در. شد گرفته بنياني بهره
 پژوهش اهداف و سؤال واقعي، یهانهيزم؟ نظریه بنياني با تأکيد بر کدامنددانشجویي موفق 

به دنبال آزمون نظریه نيست. بلکه واقعيات را از  پارادایم کمي، برخلاف و کنديم دنبال را



 63 ةشمار -و كشاورزي تعاون                                                                                  213

  

 یهاافتهی به دستيابي برای مطالعه این در لذا،. کنديمهای موجود، استخراج بستر و زمينه
 یک بنياني نظریه در. بود انتخاب نیترمناسب بنياني، نظریه مبنای بر پژوهش راهبرد واقعي،

 سازی مقوله و یواحد ساز طریق از فرآیند ینا. شوديمفراهم  هاداده از منسجم مجموعه
 کلمات از یارشته عنوانبه، یک واحد داده کيفي درواقع(. Liz et al.,2003) شوديم انجام

 شدهیبنددسته ،تیدرنها و کد ،یکدگذار فرآیند زمان در مفاهيم عنوانبه که شوديم تعریف

 (.Guest et al., 2012) است
 طبيعي عضو تعاوني پيشگامان پردیس کشاورزی و منابع تحقيق، دانشجویان جامعه

 برفي گلوله و هدفمند صورتبه یريگنمونه(. در این مطالعه N=118) بودند رازی دانشگاه
اطلاعات نسبتًا  موردمطالعهموضوع  نهير زمد، افرادی انتخاب شدند که درواقعانجام شد. 

کنندگان بعدی -برای انتخاب شرکت فيبر گلوله یريگنمونهاز  ،کافي داشتند. در ادامه
 ،تیدرنها. پرداخت موردمطالعه جامعه از بيشتری یهاداده یآورجمعاستفاده شد و محقق به 

 دیگر و داشت دنبال به را هاپاسخ شدن تکراری ،موردمطالعه دانشجویان با مصاحبه ادامه
 محقق برای که شد انجام زماني تا هامصاحبهدیگر،  رتباع-به. نشد حاصل جدیدی یهاداده

 خود به تکراری حالت مباحث و دهندينم ارائه جدیدی اطلاعات هانمونه دیگر که شد محرز
 عضو دانشجویان از نفر 91) شدند انتخاب نظری اشباع به نيل تا هانمونه لذا، است، گرفته

 (.تعاوني
 بنياني، نظریه یهادادهشد، روش گردآوری  ذکر که گونههمان ق،ياین تحق در

بود. در پژوهش حاضر، محقق درصدد بود تا از  موردمطالعه یهانمونه با عميق مصاحبه
 بودن دارا بر علاوه ،بيترتنیابه یابد دست پژوهش اعتبار تأیيد به مختلف یهاروش

ستيابي به این مهم د برای نيز دیگری یهاروشاز  هاداده گردآوری در نظری، حساسيت
 شامل کيفي پژوهش خاص معيارهای با هادادهرای اطمينان از روایي و پایایي استفاده نمود. ب

 بازنگری یهاروش از مقبوليت افزایش جهت. است گرفته صورت تأیيد قابليت و مقبوليت
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 کنندگانشرکتحاصل از مصاحبه به  جنتای ،تیدرنها. شد استفاده کنندگانشرکت توسط
 ها رسيد.آن بازگردانده شد و به تأیيد یا اصلاح

 
 نتایج و بحث
 موردمطالعهاي دانشجویان هاي فردي و حرفهویژگي

 موردمطالعه دانشجویان ایحرفه و فردی یهايژگیوتوزیع فراواني  .1جدول 

 درصد فراواني عنوان                         متغیر

 جنسیت
 7/56 32 دختر

 2/23 23 پسر

 011 53 کل

مقطع 
 تحصیلي

 2/34 27 کارشناسي

 7/22 22 کارشناسي ارشد
 32 7 دکتري                      

 011 53 کل

 رشته تحصیلي

 32 23 ترويج و آموزش کشاورزي

 3/22 3 علوم دامي
 3/22 3 زراعت و اصلاح نباتات

 5/4 2 يپزشکاهیگ
 5/4 2 علوم و مهندسي خاک

 5/4 2 مکانیک بیوسیستم
 7/6 3 منابع طبیعي

 7/6 3 مهندسي آب
 011 53 کل
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 اساس بر. است شدهارائه( 1) جدول در دانشجویان فردی یهايژگیوتوزیع فراواني 
 پسر آنان درصد 9/91 و( درصد 1/11) دختر موردمطالعه دانشجویان بيشتر جدول، این

ارشناسي درصد ک 1/91درصد از دانشجویان کارشناسي،  9/11ابق با نتایج حاصل، مط. بودند
 و ترویج دانشجویان ،شوديم ملاحظه که طورهماندرصد آنان دکتری بودند.  18ارشد و 
های مهندسي و رشته دانشجویان و( درصد 18) فراواني بيشترین دارای کشاورزی آموزش

 درصد(. 1/1واني بودند )فرا کمترین دارای طبيعي آب منابع

ها سال و ميانگين سن آن 18-11 ردمطالعهموها، دامنه سني دانشجویان بر پایه یافته
 کشت در زمينه کنندگانمشارکتاست  ذکرانیشا(. 11/1سال بود )انحراف معيار= 3/11

، شترمرغکرمانشاه، پرورش  افتیشرکت باز یسالم با همکار سبزی کشت زعفران،
 شم،یقرقاول، پرورش قارچ، پرورش کرم ابر رورشپ ،يگوسفند، پرورش ماه یپرواربند

 ينتیز یهاگلو پرورش  نايکامل يپرورش بوقلمون، کشت نخود، کشت اسفناج و دانه روغن
 فعاليت داشتند.

 هاي تعاوني دانشجویي موفقویژگي شناسایي

 گرفته بهره بنياني نظریه از ،های تعاوني دانشجویي موفقشناسایي ویژگي منظوربه
 مصاحبه، از حاصل یهاداده حوریم و باز کدگذاری مرحله دو طریق از کهیطوربه. شد
 صورتبه هاداده ليوتحلهیتجز و یآورجمع حاضر، پژوهش در البته،. شدند ليوتحلهیتجز
 های-داده با برخورد و اشباع نقطه به رسيدن و هامصاحبهاز انجام  سپ. شد انجام زمانهم

 در ذکرشده مراحل ساسبر ا اطلاعات این سپس،. یافت پایان هاداده یآورجمع کار تکراری،
 شدهیآورجمع اطلاعات باز، کدگذاری اوليه مرحله در. شدند تحليل-و تجزیه بنياني نظریه
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 دوم، مرحله در. شد استخراج کد شکل به هاآنمستتر در  يممفاه و شده مطالعه سطر به سطر
 یبندبقهطهای عمده، -معنایي در قالب مقوله ازنظرمشابه  و مشترک مفاهيم کدگذاری، این

 .آمد دست به( مقوله) طبقه 1 و مصاحبه از حاصل یهاداده از مفهوم 13 ،يطورکلبه. شدند

 موردمطالعه یهانمونه با مصاحبه از حاصل یهاداده یسازمفهوم. 1جدول 

 موردنظرکد  هااز مصاحبه شدهاستخراج میمفاه
 Ch1 مشارکت فعال اعضا

 Ch2 براي دانشجويان و کسب درآمد ياقتصادايجاد منافع 

 Ch3 همکاري دانشجويان مجرب

 Ch4 وجود روحیه کار تیمي

 Ch5 روزبهاستفاده از تجهیزات جديد و 

 Ch6 روحیه نوآوري و کارآفريني در بین دانشجويان
 Ch7 هاي کشاورزي پايدارکارگیري شیوهبه

ها در سطح تعاونيهاي مربوط به گیرياي از دانشجويان در تصمیممشارکت نماينده
 دانشکده/دانشگاه

Ch8 

 Ch9 واگذاري امور تعاوني به دانشجويان حتي در صورت شکست

 Ch10 سلامت مزارع دانشجويي

 Ch11 نزديکي واحد مزرعه به دانشکده

 Ch12 مردم منطقه موردپسندتولید محصولات متنوع و 

 Ch13 با دانشجويان همکاري کارکنان واحد مزرعه دانشکده

 Ch14 مشاور علمي گیري ازبهره

 Ch15 تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار

 Ch16 هااز فرصت گیريتوانايي دانشجويان در شناسايي و بهره

 يهاتیفعالراهنما و مشاور دانشجويان در  عنوانبه يعلمئتیهمشارکت اعضاي 
 تعاوني

Ch17 

 Ch18 هاي دانشجوييمديريت صحیح و اصولي تعاوني
 Ch19 داشتن سرمايه اولیه
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 Ch20 مسائل و مشکلات تعاوني حل براي نوين هايحلراه کردن پیدا

 Ch21 توجه به بازار فروش محصولات کشاورزي

 Ch22 داشتن انگیزه و نیاز به کسب موفقیت در بین دانشجويان

 Ch23 توانايي رهبري و نفوذ در ديگران

 Ch24 تولید محصولات ارگانیک و سالم
 Ch25 توانايي مالي دانشجويان

 Ch26 برخورداري از امکانات و تسهیلات لازم و مناسب

 Ch27 بازاريابي الکترونیکي نوينگسترش 

 Ch28 يدهسازمانريزي و برنامه مهارت دانشجويان در

 Ch29 داشتن تعامل با جوامع محلي

 

 از حاصل مستقيم یهاقولنقل (، ابتدا جملات اصلي تحت عنوان مفاهيم از1جدول ) در 
)مخفف  Ch علامت با کدهایي هرکدام به و شدند استخراج مصاحبه

، برای جلوگيری از اتلاف وقت و سردرگمي، درواقع( داده شد. characteristic=يژگیو
 در. نمود کدگذاری را هاآنو  تخراجاس هاقولنقلمحقق نکات و مضامين کليدی را از 

: از اندعبارت که آمدند دست به نيز مقوله 1 مفاهيم، کدگذاری بر علاوه باز کدگذاری
های لازم، شرایط اقتصادی مناسب، کارآفریني و زیرساخت و امکانات همکاری، و مشارکت

خلاقيت، اجرا و توسعه کشاورزی پایدار، مدیریت موفق و بازاریابي مناسب. نتایج حاصل در 
 ( آمده است.9جدول )

 

 

 (باز کدگذاری دوم مرحله) شدهاستخراج مفاهيم تحليل از حاصل یهاولهمق .9جدول 
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 مفاهیم هامقوله
 مشارکت و همکاري

 
 مشارکت فعال اعضا

 همکاري دانشجويان مجرب
 وجود روحیه کار تیمي

هاي مربوط به گیرياي از دانشجويان در تصمیممشارکت نماينده
 ها در سطح دانشکده/دانشگاهتعاوني

راهنما و مشاور دانشجويان در  عنوانبه يعلمئتیهمشارکت اعضاي 
 هاي تعاونيفعالیت

 با دانشجويان همکاري کارکنان واحد مزرعه دانشکده
 مشاور علمي گیري ازبهره

 ارتباط و تعامل با بخش اجرا
امکانات و 

 لازم يهارساختيز
 روزبهاستفاده از تجهیزات جديد و 

 برخورداري از امکانات و تسهیلات لازم و مناسب
 نزديکي واحد مزرعه به دانشکده

شرايط اقتصادي 
 مناسب

 ايجاد منافع اقتصادي و کسب درآمد براي دانشجويان
 داشتن سرمايه اولیه

 توانايي مالي دانشجويان
کارآفريني و 

 خلاقیت
 

 روحیه نوآوري و کارآفريني در بین دانشجويان
 هااز فرصت گیريانايي دانشجويان در شناسايي و بهرهتو

 مسائل و مشکلات تعاوني حل براي نوين يهاحلراه کردن پیدا
 داشتن انگیزه و نیاز به کسب موفقیت در بین دانشجويان

اجرا و توسعه 
 کشاورزي پايدار

 هاي کشاورزي پايدارکارگیري شیوهبه
 سلامت مزارع دانشجويي

 صولات ارگانیک و سالمتولید مح
 هاي دانشجوييمديريت صحیح و اصولي تعاوني مديريت موفق

 توانايي رهبري و نفوذ در ديگران
 يدهسازمانريزي و برنامه مهارت دانشجويان در

 مردم منطقه موردپسندتولید محصولات متنوع و  بازاريابي مناسب
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، «مشارکت فعال اعضا»شود، مفاهيم ( مشاهده مي9که در جدول ) گونههمان
ای از دانشجویان مشارکت نماینده»، «وجود روحيه کار تيمي»، «همکاری دانشجویان مجرب»

مشارکت اعضای »، «طح دانشکده/دانشگاهها در سهای مربوط به تعاونيگيریدر تصميم
 کارکنان همکاری» ، « های تعاونيفعاليت در دانشجویان مشاور و راهنما عنوانبه يعلمئتيه

ارتباط و تعامل با »و « لميع مشاور از یريگبهره» ،« دانشجویان با دانشکده مزرعه واحد
پذیری و مشارکت روحيه. ندشد یبنددسته همکاری و مشارکت یمقوله عنوانبه« بخش اجرا

تعاوني و رفع موانع و  هایفعاليتجستجوی نفع شخصي در قالب نفع جمعي در پيشبرد 
 مشارکت و همفکری ،درواقع. است مهمي نقش دارای جمعي کارآفریني روی مشکلات پيش

 يعلمئتيههای اعضای گيری از تجربهبهره و سوکیجمعي دانشجویان مستعد و خلاق از 
 نيهای اساسي تعاودانشگاه در قالب خدمات مشاوره از سوی دیگر، از ویژگي مجرب

 شود.دانشجویي موفق محسوب مي

های تعاوني ویژگي و عوامل از دیگر یکي عنوانبههای لازم و زیرساخت امکانات
 برخورداری ،روزبه و جدید تجهيزات از استفاده دیترديباست.  شدهمطرحدانشجویي موفق 

 موفق عملکرد در دانشکده به مزرعه واحد نزدیکي و مناسب و لازم تسهيلات و کاناتام از
 بسزایي دارد. شنق دانشجویي هایتعاوني

« داشتن سرمایه اوليه»، «ایجاد منافع اقتصادی و کسب درآمد برای دانشجویان» مفاهيم
هند. کسب درآمد دمقوله شرایط اقتصادی مناسب را تشکيل مي« توانایي مالي دانشجویان»و 

 تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار
 ه به بازار فروش محصولات کشاورزيتوج

 بازاريابي الکترونیکي نوينگسترش 
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و منافع اقتصادی از طریق ایجاد انگيزه و رغبت در دانشجویان، مشارکت و فعاليت هرچه 
یان و دانشجو مالي توانایي دیگر، سوی از. داشت خواهد دنبال را به نيدر تعاو هاآنبيشتر 

 دارد. تاهمي تعاوني یهاتيفعالفراهم نمودن سرمایه اوليه برای شروع و تداوم 

روحيه نوآوری و کارآفریني در بين »کارآفریني و خلاقيت شامل مفاهيم  مقوله
پيدا کردن »، «هاگيری از فرصتتوانایي دانشجویان در شناسایي و بهره»، «دانشجویان

داشتن انگيزه و نياز به کسب »و « و مشکلات تعاوني مسائلهای نوین برای حل حلراه
تواند سبب عواملي است که مي ازجملهکارآفریني  وحيهاست. ر« موفقيت در بين دانشجویان

ها و های دانشجویي در دانشگاهتسریع اشتغال دانشجویان در آینده گردد. تشکيل تعاوني
های نو و ایده پرورش خلاقيت، بروز موجب توانديمها فعاليت دانشجویان در قالب تعاوني

 ها است.موفقيت این تعاوني مبنای رفتارهای کارآفرینانه در دانشجویان شود که خود

 توليد» و «دانشجویي مزارع سلامت »، «های کشاورزی پایدارشيوه یريکارگبه» مفاهيم
بندی شدند. دسته پایدار کشاورزی توسعه و اجرا مقوله عنوانبه «سالم و ارگانيک محصولات

توسعه اهداف تحقق ای بر مناسبي ابزار تواننديمدانشجویي موفق  یهـا، تعـاونيدرواقع
های سالم و ارگانيک ایجاد محصولات و فرآورده ارائه برای فرصتي و آیند شمار پایدار به

 کنند.

مدیریت صحيح و اصولي »موفق تعاوني دانشجویي که شامل مفاهيم  مدیریت
مهارت دانشجویان در »و « توانایي رهبری و نفوذ در دیگران»، «های دانشجویيتعاوني
های اساسي و دارای اهميت در موفقيت مقوله ازجملهاست، « يدهسازمانریزی و برنامه

توليد »بازاریابي مناسب که دربرگيرنده مفاهيم  قه، طبتیدرنهاهای دانشجویي است. تعاوني
توجه »، «تنظيم برنامه کشت مطابق با نياز بازار»، «مردم منطقه موردپسندمحصولات متنوع و 
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 ازجملهاست، « گسترش بازاریابي الکترونيکي نوین»و « ولات کشاورزیبه بازار فروش محص
 .آیديم به شمارهای مهم تعاوني دانشجویي موفق ویژگي

آموختگان کشاورزی، اشتغال آنان با های اخير، با افزایش شمار دانشسال در
ها شتهآموختگان این رشده است. به همين دليل، بسياری از دانش روروبههای جدی چالش

منابع و  هدر رفتپردازند که باعث به کارهای غير مرتبط با رشته تحصيلي خود مي
که توسعه هر کشوری  است يحالشود. این در مي انروی آن شدهانجامهای گذاریسرمایه

های آن ترین سرمایهترین و کليدیمندی از نيروی انساني است و یکي از مهممستلزم بهره
است.  اريشک در این ميان، نقش نيروی انساني متخصص بسآید و بيار ميشم کشور به

مانند توليد دانش، تربيت  یيهارسالت دارعهدهها و مراکز آموزش عالي دانشگاه هرحالبه
جامعه، گسترش فناوری، نوآوری و خلاقيت هستند. در این راستا،  ازيموردننيروی متخصص 

 دانشجویان آمادگي برای لازم مهارت و آموزش نظورمبهتوانند های دانشجویي ميتعاوني
شناسایي  بهداشته باشند. لذا، در این مطالعه  يتوجهقابلنقش  بازار کارورود به  برای

 با رازی دانشگاه طبيعي های تعاوني دانشجویي موفق در پردیس کشاورزی و منابعویژگي
های تعاوني ترین ویژگيها، مهمهگيری از نظریه بنياني، پرداخته شد. بر پایه یافتبهره

های امکانات و زیرساخت»، «مشارکت و همکاری»شامل:  طبقههفتدانشجویي موفق در 
، «اجرا و توسعه کشاورزی پایدار» ،«کارآفریني و خلاقيت»، «اقتصادی مناسب ایطشر»، «لازم

 بندی شدند.دسته« بازاریابي مناسب»و « مدیریت موفق»

های اساسي ویژگي از یکي عنوانبهشد، مشارکت و همکاری  که اشاره گونههمان
 دانشجویي یهايتعاوندانشجویان با عضویت در  است. شدهمطرحتعاوني دانشجویي موفق 

 صورتبه و باشند داشته فعال مشارکت که بگيرند یاد باید مختلف هایگروه قالب در مروربه
توانند راهگشا و مي مشاور عنوانبهتيد . از سوی دیگر، اساندکن غلبه مشکلات بر جمعي

 با تعامل برقراری در ژهیوبههای تعاوني فعاليت زمينه درنشجویان باشند و آنان را راهنمای دا
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 یزااشتغال يتعاون یهااز شرکت انیدانشجو دبازدی ،علاوهبههای اجرایي هدایت کنند. بخش
 یيدانشجو یهايدر تعاون انیودانشج تیو عضو مشارکت شیجهت افزا توانديموفق م
 & Mazurراستا، مازور و زیمنوچ ) نیداشته باشد. در ا يتوجهقابلنقش 

Zimnoch.,2018)،  زیمنوچ(Zimnoch., 2017( و اخوان کاظمي و علي بيگي )1931 )
از نقاط قوت  يکی عنوانبه یيگرامشارکت و جمع هيدر مطالعات خود به روح زين

 اشاره نمودند. یکشاورز یيدانشجو یهايتعاون

های تعاوني های لازم از دیگر مشخصهاز امکانات و زیرساخت برخورداری
های دانشجویي مستلزم تقویت دانشجویي موفق است. پيشرفت و موفقيت تعاوني

 تدوین اساس، همين است. بر ازيموردنها و برخورداری از امکانات و تجهيزات زیرساخت
 موردتوجه دیهای دانشجویي بااز تعاوني تحمای برای مناسبي یهادستورالعملها و برنامه

های مالي و تجهيزاتي حمایت ،ي( در پژوهش1911قرار گيرد. عباسي و قلي قورچيان )
ها، شرایط یافته هیبر پا اند.دانسته یرا ضرور آموختگاندانشهای گيری تعاونيشکل درروند

دانشجویي موفق است. دانشجویان ضمن آشنایي  های مهم تعاونياقتصادی مناسب از ویژگي
و فعاليت در تعاوني دانشجویي  باکاربایست و یادگيری شيوه کسب درآمد و کارآفریني، مي

گيری شکل یمند شوند. از سوی دیگر، وجود سرمایه اوليه برااز منافع اقتصادی آن نيز بهره
 ياندکدانشجویان اغلب سرمایه اوليه که به این با توجهو  استها ضروری و موفقيت تعاوني
 تواند کمک مؤثریدولتي در این زمينه مي یهاارگانهای مادی دانشگاه و دارند؛ لذا، حمایت

-Brzozowskaهای دانشجویي نماید. برزوزوسکا وابيک )به توسعه و موفقيت تعاوني

Wabik.,2016،) راونزبرگ فون Von Ravensburg.,2017)) مکارانه و یآباديعل 
 توجهقابل( نيز در مطالعات خود بر نقش 1939ي امين و همکاران )چهارسوق و( 1913)

 آموختگان کشاورزی اشاره نمودند.دانش هایيعامل اقتصادی در موفقيت تعاون
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 ویژگي عنوانبهکه ذکر شد، کارآفریني و خلاقيت از دیدگاه پاسخگویان  گونههمان
 خلاقيت، روحيه تقویت اهميت بر مبني بنابراین،. است هشدانيب موفق دانشجویي تعاوني

توان پيشنهاد که نمود که واحدهای کارآفریني مورد مي دانشجویان در کارآفریني و نوآوری
که به طوریهای مناسب برای درس کارآفریني تعریف شود. بهو سرفصل قرارگرفتهبازبيني 

تواند از طریق همچنين، دانشگاه مي تقویت روحيه کارآفریني در دانشجویان کمک کند.
 يشیاندهم و همایش گردهمایي، برگزاری و دانشگاه فضای در ابتکارات ایجاد و هاینوآور

خصوص، روحيه کارآفریني و خلاقيت را در  این در موفق الگوهای و کارآفریني در زمينه
 بين دانشجویان ارتقا دهد.

بر وصيات تعاوني دانشجویي موفق بود. و توسعه کشاورزی پایدار از دیگر خص اجرا
آبياری نوین و  یهادستگاه یريکارگبه مانند مواردی طریق از توانيمها، یافته هیپا

کشاورزی با حمایت دانشکده، توليد محصولات سالم و ارگانيک به رعایت و  آلاتنيماش
 توسعه اصول کشاورزی پایدار در تعاوني دانشجویي پرداخت.

 تشکيل. است شدهمطرح موفق دانشجویي تعاوني ویژگي عنوانبه موفق مدیریت
 افزایي سازی اوقات فراغت و ایجاد درآمد، در مهارتغني بر علاوه دانشجویي، هایيتعاوني

 یهاتعاوني در مشارکت. است مؤثر هم پایدار اشتغال و وکارکسب مدیریت برای دانشجویان
 یبرا یزیرمانند برنامه؛ است يتیریمد یهاتمهار شیافزا یبرا يفرصت خوب یيدانشجو

 فیکارها و کسب تجربه در انجام وظا یبندتیو اولو يمال تیریمد ،ياتياهداف عمل
 ندهیآ يشغل فیگرفتن وظا بر عهده یرا برا انیدانشجو توانديم فیوظا نیا نی. تمریياجرا

در  آوردند،مي دست را به یررهب یهانقش يشغل ندهیکه معمولاً در آ يانیآماده کند. دانشجو
 یهاتيخود را بر عهده ندارند؛ بلکه مسئول یکارها تيتنها مسئول زين ليطول دوران تحص

حاصل  نانياز انجام شدن کارها اطم تنهانه. رهبران خوب رنديگيبر عهده م زين یشتريب
انجام کارها مشارکت  در زين هاهتا افراد گرو بندندمي کار بلکه همه توان خود را به کنند،يم
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( و Washer.,2007راستا، واشر ) نیخود را به نحو احسن انجام دهند. در ا فیکرده و وظا
آموختگان را برای اشتغال دانش يو ارتباط يتیریهای مد( مهارتJackson, 1811جکسون )

 اند.دانسته یضرور

توليد  های تعاوني دانشجویي موفق است.مناسب از دیگر مشخصه بازاریابي
محصولات متنوع با توجه به بازارپسندی و سليقه مردم و تنظيم برنامه کشت مطابق با نياز 

 انجامد. از سوی دیگر،بازار ضروری است و به توسعه و پایداری توليد در این بخش مي
های کشاورزی از طریق عدم نياز به در دانشکده محصولاتایجاد مراکز بازاریابي و فروش 

 و دانشجویان انگيزه افزایش به توانديم هاواسطه دست کاهش و ونقلحمل یهاشبکه
)تلگرام،  نترنتیاز ا تواننديم اندانشجوی البته. کند کمک آنان عملي هایفعاليت پيشبرد

 انیو مشتر ندیو محصول خود استفاده نما يتعاون يمعرف ی( برارهيو غ تیساوب نستاگرام،یا
طبيعي دانشگاه -است که در پردیس کشاورزی و منابع ذکرانیاشکنند.  دايهدف خود را پ

 فودهاب پایدار دانشجویي تعاوني نام به رازی مرکزی برای عرضه محصولات کشاورزی
 و ترویج گروه همکاری با دانشجویي هایتعاوني توليدی محصولات عرضه باهدف «پردیس
فروش و بازاریابي محصولات  در زمينهرکز م این. است شده یاندازراه کشاورزی آموزش
 تواند نقش بسزایي داشته باشد.های دانشجویي ميتعاوني

 :شوديم ارائه ریز یشنهادهايپژوهش، پ یهاافتهی هیپا بر

های تعاوني، پيشنهاد با توجه به اهميت روحيه مشارکت و تعاون در پيشبرد فعاليت -
 ازجملههای مختلف دانشکده، اليتشود که با مشارکت دادن واقعي دانشجویان در فعمي

های دانشجویي های علمي و تعاونيو با برقراری ارتباط بيشتر بين انجمن عمليات کشاورزی
به توسعه فرهنگ تعاون در بين دانشجویان کمک نمود. همچنين،  ،انيبندانشهای و شرکت

 نيروهای یيشناسا منظوربههای مشترک ميان جهاد کشاورزی و دانشگاه اجرای پروژه
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 تحقيق و ترویج یهاسازمان و عالي آموزش نهادهای بين منسجم ارتباط ایجاد و متخصص
 های اجرا کمک کند.و اساتيد با بخش انیدانشجوتواند به مشارکت و برقراری ارتباط مي

های مهم تعاوني گونه که ملاحظه شد، شرایط اقتصادی مناسب از ویژگيهمان -
و  يمال تیلازم جهت حما یهانهيلازم است بسترها و زم ن،یبنابرا ؛دانشجویي موفق است

ها و با دانشگاه یاز سو یيدانشجو یهايو توسعه تعاون یاندازراه یبرا طیشرا ليتسه
به واگذار کردن اراضي  توانيم هاتیحما نیا ازجملهبخش تعاون فراهم شود.  یهمکار

های زراعي، در نظر گرفتن درصد فعاليت یزراعي باکيفيت دانشکده به دانشجویان برا
 جادیجهت ا انیدانشجو یبرا يتعاون یدياز سود حاصل از فروش محصولات تول یشتريب

 اشاره نمود. انآن یو توانمندساز یکمک به توان اقتصاد سک،یو کاهش ر زهيانگ

 یهايتعاون یبرا ازيموردنهای دستيابي به امکانات و زیرساخت تيبنابر اهم -
 تیو حما انیدانشجو شتربي مشارکت منظوربه هايتعاون نیو آماده کردن ا زيتجه ،یينشجودا

دقيق بودجه،  يابیو ارز بامطالعه شوديم هياست. لذا، توص یدانشگاه، ضرور يبانيو پشت
 نیدانشگاه فراهم شود و در ا یاز سو یيدانشجو یهايتعاون ازيموردنامکانات و تجهيزات 

های زراعي . از سوی دیگر، در نظر گرفتن زميندآی عمل لازم به يبانيپشتو  تیحما نهيزم
 وبرگشترفتنزدیک به محوطه دانشکده یا فراهم نمودن وسایل نقليه جهت تسهيل 

ها تعاوني در موفق و فعال مشارکت و حضور تواند دانشجویان را بهدانشجویان به مزارع مي
 ترغيب کند.

 منظوربه یمزرعه و کارآموز تیریمد ،ينیوس کارآفردر ازجملهدروس  یبازنگر -
کار  يواقع طيبا مح یکشاورز انیدانشجو شتريهرچه ب یيو آشنا ينیکارآفر هيروح تتقوی

سوق دادن  ژهیوبه یدروس کشاورز ی. ضرورت بازنگررديمورد اهتمام قرار گ ستیبايم
برخوردار است.  یاژهیو تياز اهم يعمل یهاتيالفع یسوبه يدرس یاز واحدها يبرخ
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با  کیاز نزد کنند،يم تيدر مزارع دانشکده شروع به کار و فعال انیدانشجو کهيهنگام
و پس از کار و  ندیافزايم شیخو يعمل یهابر مهارت شوند،يآشنا م یکشاورز اتيعمل
 یاندازراه یلازم را برا یاهتجربه و مهارت تواننديم یيدانشجو یهايدر تعاون تيفعال

 آموختگان کسب کنند.دانش یهاتعاوني در اشتغال و وکارکسب

دانشجویي  یهاتعاوني یديتوسعه مراکزی جهت عرضه محصولات تول و یاندازراه -
 توانديکه خود م ؛شوديم شنهاديپ یکشاورز یهادانشکدهدانشگاه در  یو همکار تیبا حما

 ،هافرآورده تيفيک شافزای ،دانشجویيهای فروش و بازاریابي محصولات تعاوني در زمينه
داشته  یمؤثر ارينقش بس انیدر دانشجو زهيانگ جادیا ن،يمحصولات سالم و همچن دتولي

 باشد.
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Abstract  

 

Universities and higher education centers are responsible for the 

missions of training the expert force, and expanding of technology, 

innovation and creativity. Student cooperatives can play a significant role 

in developing the skills and abilities necessary to prepare students to 

enter in the labor market. Therefore, this research identifyed 

characteristics of successful student cooperative in the College of 

Agriculture and Natural Resources at Razi University, through grounded 

theory methodology. The population for this study consisted of students 

majoring in agriculture who are members of the Pishgaman Student 

Cooperative in the College of Agriculture and Natural Resources at Razi 

University (N=180). Interviewing was the main tool for gathering data 

and using purposeful sampling and snowball methods. The results 

showed the characteristics such as: "participation and cooperation", 

"necessary facilities and infrastructure", "appropriate economic 

conditions", "entrepreneurship and creativity", "implementation and 

development of sustainable agriculture", "successful management" and 

"appropriate marketing" were the most important characteristics of 

successful student cooperative. Therefore, due to the role and importance 

of student cooperatives in providing job opportunities for agricultural 

graduates, it is important to pay attention to these characteristics, for the 

development of successful student cooperatives. 
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