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. یکشاورز ییدانشجو یهایدر تعاون نانهیکارآفر های تیفعال جیترو یبرا ییالگو یطراح . 1400.، ش ،نعمت اله
 .81-53(: 40)10تعاون و کشاورزی 

 
 چکیده

به  یول شود؛یم یاندازراه انیدانشجو نیدر ب نانهیکارآفر یهاتیصالح  یبا هدف ارتقا ییدانشجو یهایتعاون کهنیا رغمیعل
 انیدانشجو نیو کسب و کار در ب ینیکارآفر یهاتیفعال جیدر جهت ترو ستهیاند به نحو شانتواسته یبوم یاز مدل یرویعدم پ لیدل

 ییدانشجو های یدر تعاون نانهیکارآفر یها-تیفعال جیترو یبرا ییالگو یپژوهش حاضر طراح یهدف کل ا،راست نیاقدام کنند. در ا
 انیدانشجو پژوهش شامل نیمورد مطالعه در ا ۀبهره گرفته شد. جامع ادیداده بن یۀو روش نظر یفیک میمنظور از پارادا نیا یبود که برا
بودند  1399( در سال المیلرستان و ا ،یکردستان، بوعل ،یراز یها)دانشگاه وردر غرب کش ییدانشجو های یعضو تعاون یکشاورز
 قیمصاحبه عم 25ه به صورت نظری انتخاب شدند. پس از انجام مورد مطالعه ابتدا به صورت هدفمند و در ادام های که نمونه

پژوهش  جیانجام شد. براساس نتا یو انتخاب یحورباز، م کدگذاری از استفاده با ها داده لی. تحلدیحاصل گرد یاشباع نظر ،یانفراد
نوان نقش به ع یو الگوها یاقتصاد های زهیانگ ،یانسان یۀسرما ،یروانشناخت های یژگیو ،یاجتماع یۀسرما ،یطیمح های تیحما

 و ؛ای نهیزمبه عنوان عوامل  یطیمح های و فرصت یموانع ساختار ،یموانع فرهنگ ،یموانع مال ،یادار یبروکراس ؛یعوامل عل  
 نانهیکارآفر های تیفعال جیشدند که ترو ییشناسا گری به عنوان عوامل مداخله یطیمح های نوسانات بازار و تالطم ،یمیاقل راتییتغ

 یدر تعاون نهنایکارآفر های تیفعال جیترو ی. راهبردهادهند یقرار م ریغرب کشور را تحت تأث یکشاورز ییدانشجو های یدر تعاون
و  یزشیانگ -یتیحما ،یادار یکاهش بروکراس ،یالگوساز ،یجیترو -یآموزش یغرب کشور شامل راهبردها ییودانشج های
 تیعه صالحتوس رینظ یموارد ییدانشجو های یدر تعاون نانهیکارآفر های تیفعال جیترو امدیپ تیبودند که در نها یمال التیتسه
و  ینیکارآفر تایادب تیمطالعه ضمن تقو نیا جیاست. نتا یاقتصاد وسعهو ت یتوسعه کشاورز ،یتوسعه اجتماع نانه،یکارآفر یها

و آموزشگران نظام آموزش در جهت توسعه  رانیکمک به مد یبرا یمناسب یکاربرد یدستاوردها ییدانشجو یهایتعاون
 به همراه دارد. انیدانشجو نانهیکارآفر یهاتیصالح

 یانیبن هینظر ،ییدانشجو های یتعاون ،یکشاورز یکسب و کارها ،یآموزش تعاون: یدیکل هایواژه
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 مقدمه
توسعۀ  و به محور رشد بخش کشاورزی به دلیل نقش کلیدی که در اقتصاد کشور دارد،

های دوم و اقتصادی کشور مبدل شده است. اهمیت این بخش تا آنجاست که در برنامه
نیز به  و پنجم توسعه چهارم برنامه سوم توسعه از آن به عنوان محور توسعه یاد شده و در

 شده است. بنابراین، گرفته نظر در آن برای درصد 7 و 6ای برابر با ترتیب رشد ساالنه

 خدمات، حدود بخش از پس کشور اقتصادی بخش ترینبه عنوان بزرگ کشاورزی بخش

از  وسیعی بخش اشتغال محل و داده اختصاص خود به را ملی ناخالص تولید از درصد 12
های فراوان بخش رغم قابلیت(. علی1391است )الیقی و همکاران،  کشور جمعیت

ابع وجود من، تنوع اقلیمی و هزینه و زودبازده امکان ایجاد اشتغال مولد کمکشاورزی نظیر 
 ایگونهشود. به، روز به روز از سهم این بخش در اشتغال کشور کاسته میو ذخایر غنی

های صنعت و خدمات از تعداد شاغالن ها حاکی از آن است که سهم بخشکه گزارش
فته است ، افزایش و سهم بخش کشاورزی کاهش یا1384-1391های کشور در طی سال

مرام، رسیده است )خوش 1391درصد در سال  9/18به  1384درصد در سال  7/24و از 
(. مجموع این شرایط موجب گردید مسئوالن و سیاستگذاران کشوری به کارآفرینی 1395

ی ها حاکای مبذول نمایند. این در حالی است که بررسیروستایی و کشاورزی توجه ویژه
همیت کارآفرینی در بخش کشاورزی، کشور ایران نتوانسته در رغم ااز آن است که علی

دی بنتوان به رتبهاین زمینه به موفقیت چندانی نائل شود. در تأیید این موضوع می
کشورهای مختلف جهان بر اساس شاخص کارآفرینی و توسعه جهانی استناد نمود؛ آمار 

کشور  71عه جهانی، از بین مذکور بیانگر آن است که بر اساس شاخص کارآفرینی و توس
(. 2010مورد مطالعه، ایران در جایگاه شصت و نهم جهان قرار گرفته است )اکز و سزرب، 

آموختگانی است روی جوامع مختلف، وجود دانشهای پیشای که یکی از چالشگونهبه
ین ا اندازی کسب و کار و خوداشتغالی هستند. لذاهای موردنیاز برای راهکه فاقد صالحیت

آموختگان دانشگاهی از طریق ترویج سازی دانشامر موجب شده که امروزه بحث آماده
ریزان نظام آموزش عالی قرار گذاران و برنامهصورت جدی مورد توجه سیاستکارآفرینی به

ی التحصیلی باشد، بلکه براسازی نباید بعد از فارغگیرد. آنچه که مسلم است، این آماده
الزم است که در حین تحصیل، مقدمات الزم فراهم گردد و موانع و  تحقق این امر،
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ترین این اقدامات ترویج کارآفرینی در بین ها برطرف شوند. یکی از مهممحدودیت
 (. 2017دانشجویان است )شیری و همکاران، 

کارآفرینی رهیافتی نو برای تسریع رشد اقتصادی، توسعه شغلی در جامعه است 
 نقش است که مفهومی کارآفرینی (.2016؛ برادلی و کلین، 2016ران، )کوکرتز و همکا

 و رقابتی اقتصاهای در کهایگونهدارد؛ به پیشرفت اقتصادی کشورها و توسعه در مؤثری
 کشورها نیازمند بقای و حیات رو، تضمیناین از است؛ کلیدی نقش دارای بازار، بر مبتنی

(. 1393است )مدرسی عالم و داوودی،  جدید خدمات و محصوالت خلق و ابداع نوآوری،
های کارآفرینی را تمایل و توانایی افراد برای جستجوی فرصت  )2014آنیتی و عفی )

دانند. بنابراین، کارآفرین آمیز میاندازی یک شرکت موفقگذاری و تأسیس و راهسرمایه
 همچنین، کارآفرین، فردی وکار جدید تلقی شود.گذار یک کسبتواند به عنوان بنیانمی

 وکار جدید به دنبال تولید ثروتپذیر است که با تأسیس یک کسبخالق، نوآور و ریسک
بان جهانی کارآفرینی، تعریف کارآفرینی به عنوان نقشی )سود( است. براساس گزارش دیده

ا ی وکار جدید وفرآیند ایجاد و سازماندهی کسب»کند عبارت از که در اقتصاد بازی می
(. کارآفرینی مترادف 2018بان جهانی کارآفرینی، است )دیده« وکار موجودتوسعه کسب

 وکار یا سازمانایجاد اشتغال نیست؛ کارآفرینی در واقع فرآیند ایجاد و تأسیس کسب
جدید است، ولی یکی از اثرات قابل توجه آن ایجاد شغل و حل مشکل بیکاری است. بر 

رساند، اما کارآفرینی و تغال، مفهوم کامل کارآفرینی را نمیاین اساس، گرچه مفهوم اش
ارهای وکپذیر است که با ایجاد کسبهای کارآفرینانه یک منبع نوآوری و انعطاففعالیت

ی کند )صیدایجدید نقش مهمی در ایجاد اشتغال و در نتیجه حل بحران بیکاری ایفا می
ها کنند، آندر جوامع مختلف بازی می (؛ چرا که کارآفرینان نقش مهمی1393و صادقی، 

های جدید ایجاد دهد، سازماندهند که اشتغال را افزایش میوظایف اقتصادی را انجام می
کار وهای کسبکنند و دیگر فعالیتها و فرآیندهای جدید تولید کشف میکنند، روشمی

اس، زمانی که کارآفرینی دهند. بر این اسگردد، انجام میرا که سبب ارتقای رفاه جامعه می
به عنوان یک شغل توسط بسیاری از اعضای جامعه پذیرفته شود، توسعه در آن جامعه 

هد، دتوان گفت: کارآفرینی بیکاری را در جامعه کاهش میطور کلی مییابد. بهتسریع می
ای فعال و تولیدی سوق مصرفی به سمت جامعهکند و جامعه را از بیایجاد ارزش می

اساسی زا یکیتوان گفت کارآفرینی طور کلی می(. به1393دهد )صیدایی و صادقی، می
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 ، خلق و ابداع محصوالت جدیداشتغال روند توسعه زایی،اشتغال جهت در هارهیاف ترین

 ( و با ترویج و توسعه آن1387پور و زیودار، در کشورها است )ایمانی اقتصاد پویایی و

زایی برداشت. در این راستا، نرخ بیکاری و افزایش اشتغال توان گامی در جهت کاهشمی
( اعتقاد دارد کارآفرینی بیش از آن چه یک ویژگی شخصیتی باشد، یک 1985) دراکر

د ها یاد بگیرنتوان به مردم آموزش داد تا آنالگوی رفتاری است. این الگوی رفتاری را می
لی ها و مؤسسات آموزش عابراین، دانشگاهصورت کارآفرینانه رفتار کنند. بناکه چگونه به

توانند نقش منحصر به به علت داشتن اعضای هیأت علمی مجرب و امکانات مناسب می
های کارآفرینانه دانشجویان ایفا نمایند )سعدی و سلیمانی، فردی در توسعه صالحیت

عمل  ایی اقدام وای تربیت کنند که توانگونهتوانند دانشجویان را به(. این مراکز می1391
های شغلی ناامن و پیچیده را در بازار پذیری و پذیرش موقعیتمناسب همراه با انعطاف

ای را همراه با نوآوری و ریسک عاقالنه ایجاد کنند. کار داشته باشند و بتوانند مشاغل تازه
 و های کارآفرینانه در دانشجویان از اهمیتبر این اساس، بحث ترویج و توسعه صالحیت

ها و مؤسسات آموزش عالی به دنبال بکارگیری باشد و دانشگاهضرورت باالیی برخوردار می
 های مختلفی برای دستیابی به این امر مهم هستند. رهیافت

های کارآفرینانه دانشجویان، آموزش های مهم برای توسعۀ صالحیتیکی از رهیافت
دانشجویی نوعی فعالیت یادگیری در باشد. تعاونی های دانشجویی میدر قالب تعاونی

ها و موسسات آموزش عالی است که فرصتی برای دانشجویان در برنامه درسی دانشگاه
کند. تعاونی دانشجویی روش جهت ادغام دانش نظری با تجربه و محیط کار فراهم می

 کندتدریسی است که بر یادگیری از طریق تجربه و کار در محیط واقعی تمرکز می
( تعاونی دانشجویی 1961ای که براساس دیدگاه ویلسون و لیونز )گونه(. به2019ابات، )کان

مدلی از یادگیری یکپارچه در کالس و تجربه در صنعت، کسب و کار و دولت است. در 
های کارآفرینانه برای دانشجویان واقع، این روش آموزشی با در اختیار قرار دادن فرصت

انند به صورت واقعی، درگیر فرآیند کارآفرینی، کارآفرین شدن ها بتوشود که آنسبب می
 (.1390و صاحب کسب و کار شدن، شوند )رستمی و همکاران، 

های دانشجوی کشاورزی که در باال به های باالی تعاونیها و پتانسیلرغم قابلیتعلی
 ملی اداقتص و کشاورزی توسعه روستایی، ها درآن اشاره شد و نقشی که این تعاونی



 یکشاورز ییدانشجو یهایدر تعاون نانهیکارآفر یهاتیفعال جیترو یبرا ییالگو یطراح   57

  

-نتوانسته قانونی مطلوب، جایگاه رغم داشتنعلی ایران در اما اند،ازکشورها داشته بسیاری

 کشور های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزیتوسعه و ترویج صالحیت در مؤثری نقش اند

کارآفرینی در  حوزۀ به هاایفا نمایند. برخی بر این باورند که عدم توجه و ورود تعاونی
(. به عبارت دیگر، تنها 1395گیری این شرایط مؤثر بوده است )خسروی و همکاران، شکل

های کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار امیدوار بود که ماهیتی توان به نقش تعاونیزمانی می
 توسعۀ ظرفیت توجه به (. بنابراین، با1395کارآفرینانه داشته باشند )تقدیسی و همکاران، 

 و کارایی سویک از توسعه آن برای وکارهای مناسب ساز از گیریزوم بهرهل و تعاون بخش

توسعۀ  راهبرد تلفیق سو، از دیگر ایتوسعه راهبرد یک بسان کارآفرینی اثربخشی و
 سازو کارآفرینی، توسعۀ راهبرد با تعاونی نهضت افزاییهم تعاونی یا بخش در کارآفرینی

-برنامه پیشبرد بر پایۀ کارآفرینی و کشور تعاون توسعۀ بخش برای مناسبی راهبردی کار

(. مجموع این شرایط موجب 1392باشد )گودرزی و همکاران، می روستایی توسعۀ های
-نیهای کارآفرینانه در تعاوشد، پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگویی برای ترویج فعالیت

موختگان کشاورزی جز آهای دانشجویی کشاورزی غرب کشور باشد؛ چرا که اوالً  دانش
دود دهد که حهای موجود نشان میهایی با نرخ باالیی بیکاری هستند؛ و دوماً بررسیرشته

 های ایالم،های دانشجویی کشاورزی که در چندسال گذشته در دانشگاهنیمی از تعاونی
 اندازی شده در حال حاضر غیر فعال هستند، مابقیکردستان، بوعلی، رازی و لرستان راه

نیز با حدود نیمی از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند که ادامه این روند، سیر نزولی 
(. در 1399های دانشجویی را به دنبال خواهد داشت )موسوی، تولید و تعطیلی تعاونی

ای هراستا، امید است این مطالعه ضمن تشریح و تبیین علل و پیامدهای ترویج فعالیت
های دانشجویی کشاورزی غرب کشور، با ارائه راهبردهایی عملیاتی کارآفرینانه در تعاونی

 های دانشجویی کشور باشد. های کارآفرینانه در تعاونیبسترساز ترویج فعالیت
های اگرچه مطالعات متعددی در زمینۀ عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی

های کمی اقدام به گیری از روشبهرهکشاورزی انجام شده است، اما اکثر این مطالعات با 
ها اشاره اند که در ادامه به برخی از آنبررسی تأثیر چند عامل محدود در این زمینه نموده

ای به بررسی نقش ( در مطالعه2020مرام و همکاران )شده است. به عنوان مثال، خوش
فرینانه در بین های محیطی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر رفتار کارآحمایت

حیطی های مکشاورزان استان کرمانشاه پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که حمایت
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چنین به صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایه اجتماعی و سرمایه به صورت مستقیم و هم
انسانی بر رفتار کارآفرینانه کشاورزان تأثیر مثبت و معناداری دارد. الرنس و گانگولی 

( نیز در مطالعات خود نشان دادند که عوامل کسب 2016( و کانگ و همکاران )2016)
های مالی، انسانی و مدیریتی بر های فردی، برخورداری از حمایتمنافع اقتصادی، مشوق

گذارند. افزون بر این، براساس نتایج این توسعه رفتارهای کارآفرینانه افراد تأثیر می
های کاری متنوع اکافی اعضا، عوامل فرهنگی، وجود زمینهها عواملی نظیر دانش نپژوهش

و حمایت مالی ناکافی به عنوان موانع توسعه رفتارهای کارآفرینانه شناسایی شدند. اولوا و 
عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در کسب و کارهای »ای با عنوان ( مطالعه2015اولوا )

همبستگی انجام دادند. نتایج این  -یفیبه روش توص« کارآفرینانۀ کشاورزی در نیجریه
پژوهش حاکی از این بود که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، بازاریابی، 

شناختی بر توسعۀ کارآفرینی در کسب و کارهای کارآفرینانۀ مهارتی و روان -آموزشی
ن، متغیرهای سگذارند. عالوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که کشاورزی تأثیر می

جنسیت، وضعیت تاهل، اندازه کسب و کار و تعداد اعضای شرکت رابطۀ مثبت و معناداری 
( 2015با توسعۀ کارآفرینی در کسب و کارهای کشاورزی نیجریه دارد. کاشانی و همکاران )

تحلیل موانع توسعۀ کارآفرینی کشاورزی از دیدگاه کارآفرینان »ای تحت عنوان نیز مطالعه
پیمایشی انجام دادند. نتایج پژوهش حاضر  -به روش توصیفی« رزی استان قزوینکشاو

فرهنگی و اقتصادی بر توسعۀ کارآفرینی  -نشان داد که موانع شخصی، سازمانی، اجتماعی
( در پژوهشی نشان دادند 2018گذارند. کاتلر و سیگر )کشاورزی در استان قزوین تأثیر می

گیرد ها و کیب و کارهای اقتصادی قرار میار مدیران شرکتکه بودجه اقتصادی که در اختی
ها اثر مثبت و معناداری دارد. سوانسون بر رفتار کارآفرینانه مدیران و اعضای این شرکت

ای به این نتیجه رسیدند که فرهنگ کارآفرینی یکی از ( در مطالعه2020و همکاران )
های اقتصادی است. میچالیس و در بنگاه های مؤثر بر ارتقای رفتارهای کارآفرینانهسازه

ای موانع و مشکالت ترویج رفتار کارآفرینانه را بررسی کردند. ( در مطالعه2019همکاران )
های مالی و های مختلف بخصوص محدودیتنتایج این مطالعه نشان داد که محدودیت
 هاینانه در بنگاهترین موانع بروز رفتار کارآفریعدم حمایت سایر همکاران از جمله مهم

 اقتصادی هستند. 
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پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان »ای با عنوان ( مطالعه1390رستمی و همکاران ) 
ها به روش انجام دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده« در تأسیس کسب و کار

 وکالیزی بیانگر این بود که دانشجویان در تأسیس کسب و کار تجربیاتی نظیر سخت 
طاقت فرسا بودن راه اندازی کسب و کار، فشارزا )استرس( و چالش انگیز بودن، توأم با 

اجتماعی بودن، منجر به تغییر در دانش، نگرش و مهارت دانشجویان  -فشارهای روانی
( 1393اند. شیری و همکاران )شدن و نیز افزایش اعتماد به نفس دانشجویان را کسب کرده

رای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی بایستی دند که بای نشان دادر مطالعه
 -ایبر روی عوامل بیرونی )عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل زمینه

شناختی( و عوامل انگیزشی شناختی و عوامل جمعیتروان -محیطی، عوامل شخصیتی
های ل رفتاری درک شده( در برنامه)نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنتر

 .آموزشی رسمی و غیر رسمی در نظام آموزش عالی کشاورزی توجه نمود
( در مطالعات خود نشان دادند 2011( و رجایی و همکاران )1389دنیایی و همکاران )

ی های کشاورزترین عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در تعاونیکه از دیدگاه مدیران مهم
های مالیاتی،  اصالح قوانین و مقررات بانکی از: فراهم کردن خدمات مالی و معافیتعبارت 

برای حمایت از کارآفرینان و تهیۀ سند توسعه کارآفرینی ملی هستند. نتایج همچنین 
ها و میزان موفقیت نشان داد که بین میزان کارآفرینی مدیران و سطح تحصیالت آن

دارد. عالوه بر این، نتایج پژوهش حکایت از اختالف معنادار  ها رابطۀ معناداری وجودتعاونی
وی ها داشت. خسربین میزان کارآفرینی مدیران بر اساس نوع فعالیت تعاونی محل کار آن

تحلیل موانع توسعۀ کارآفرینی سازمانی در »ای با عنوان ( مطالعه1395و همکاران )
ه انجام دادند. از دیدگاه مصاحب« ی بنیانیهای کشاورزی با استفاده از رویکرد تئورتعاونی

های کشاورزی استان ترین موانع توسعۀ کارآفرینی سازمانی در تعاونیشوندگان مهم
پشتیبانی )عدم حمایت و پشتیبانی اعضای هیئت مدیره و  -کرمانشاه عبارت از: حمایتی

)درآمد پایین، مالی  -به خصوص مدیر عامل از اقدامات کارآفرینانه( و موانع اقتصادی
( بودند. بنابر نتایج پژوهش، اعطای تسهیالت مالی جهت غیرهنقدینگی پایین تعاونی و 

های بانکی، اعطای ها و سایر مؤسسات مالی، کاهش بهرهتقویت صادرات، حمایت بانک
 های کارافرینیهای تازه تأسیس و آموزش اصول و مهارتهای مالیاتی برای شرکتمعافیت

های توسعه رفتارهای ای مؤلفه( در مطالعه1399. نوری و همکاران )پیشنهاد شد
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وامل عهای کشاورزی را شناسایی کردند. براساس نتایج این مطالعه کارآفرینانه تعاونی
های فردی، برخورداری از پشتوانه مالی و پیش برنده شامل کسب منافع اقتصادی، مشوق

اری متنوع، توسعه بازارهای جدید و میزان های کهای مدیریتی، زمینهانسانی، حمایت
باشد. عوامل بازدارنده شامل عوامل فرهنگی، همکاری و مشارکت نهادها با تعاونی می 

ها، اختالفات داخلی، دانش ناکافی اعضاء، حمایت مالی ناکافی، بوروکراسی اداری، تحریم
 نوسانات بازار و تغییرات اقلیمی هستند. 

آید، مطالعات معدودی در زمینۀ توسعه نتایج مطالعات فوق نیز برمیگونه از بررسی همان
های دانشجویی های کشاورزی به صورت اعم و تعاونیهای کارآفرینانه در تعاونیفعالیت

ا در هبه صورت اخص به شیوۀ کیفی به منظور استخراج مدلی برای توسعه این فعالیت
انجام شده است. لذا در این مطالعه به منظور ها های آنبستر و شرایطی متناسب با ویژگی

گیری از روش طراحی مدلی جامع و متناسب با بافت و فرهنگ جامعۀ مورد مطالعه با بهره
-ه در تعاونیهای کارآفریناننظریه بنیانی نسبت به تدوین الگویی بومی برای ترویج فعالیت

ین اوصاف، اهداف اختصاصی های دانشجویی کشاورزی در غرب کشور اقدام شده است. با ا
 شوند:پژوهش حاضر شامل موارد زیر می

 شورهای دانشجویی غرب کهای کارآفرینانه در تعاونیتعیین شرایط علّی مؤثر بر ترویج فعالیت -1
 شورهای دانشجویی غرب کهای کارآفرینانه در تعاونیای مؤثر بر ترویج فعالیتتعیین عوامل زمینه -2
 کشور های دانشجویی غربهای کارآفرینانه در تعاونیگر مؤثر بر ترویج فعالیتمداخلهتعیین عوامل  -3
 شورهای دانشجویی غرب کهای کارآفرینانه در تعاونیشناسایی راهبردهای مناسب برای ترویج فعالیت -4
 شورکهای دانشجویی غرب های کارآفرینانه در تعاونیشناسایی پیامدهای حاصل از ترویج فعالیت -5
 

 شناسیروش
 های کارآفرینانه در بینکه تاکنون مدل جامع و مانعی برای ترویج فعالیتنظر به این

های توان از میان الگوها و مدلهای دانشجویی کشور ارائه نشده است؛ لذا نمیتعاونی
متفاوت و بعضاً متناقضی که در این زمینه وجود دارد، یک یا چند مورد را برای نظام 

ه های کارآفرینانآموزش عالی ایران مناسب دید و با استناد به آن در جهت ترویج فعالیت
رین تهای دانشجویی کشور اقدام نمود. بنابراین، روش نظریه بنیانی مناسبدر بین تعاونی

قیق های تحروش برای انجام این مطالعه به نظر رسید، چرا که نظریه بنیانی یکی از روش
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های یک پژوهش را دنبال های( واقعی، هدفهای )بافتا تاکید بر زمینهکیفی است که ب
د خواهکند و بر خالف پارادیم کمّی، به دنبال آزمون نظریه خاصی نیست، بلکه میمی

نظریه یا مدل را از دل هر آنچه به طور واقعی وجود دارد، استخراج کند )موسوی و 
 مدل درباره یا نظریه تولید برای کیفی و مندمنظا روالی بنیانی، (. نظریه1396همکاران، 

(. لذا، در پژوهش حاضر با هدف 2005است )کرسول،  کلی سطح در واقعی موضوعی
ب های دانشجویی کشاورزی غرهای کارآفرینانه در بین تعاونیطراحی الگوی ترویج فعالیت

( بهره برده شد. 1988) 1کشور از نظریه بنیانی به شیوه سیستماتیک اشتراوس و کوربین
ش سازی شدر الگوی سیستماتیک نظریه بنیانی، پژوهشگر به دنبال واکاوی و مفهوم

گر، پدیدۀ محوری، راهبردها و ای، عوامل مداخلهمقوله، یعنی شرایط علّی، عوامل زمینه
پیامدهای مرتبط با موضوع پژوهش است. جامعه مورد مطالعه در این بخش شامل 

، های رازیهای دانشجویی در غرب کشور شامل دانشگاهشاورزی عضو تعاونیدانشجویان ک
 های مورد مطالعهبوعلی سینا، کردستان، لرستان و ایالم بودند. در پژوهش حاضر، نمونه

 گیری نظریابتدا به صورت مبتنی بر هدف )هدفمند( انتخاب شدند و در ادامه از نمونه

ی بهره های دانشجویهای کارآفرینانه در تعاونیج فعالیتبرای شناسایی عوامل مؤثر بر تروی
گرفته شد. برای این منظور، ابتدا چند نفر از دانشجویان دارای تجربۀ کاری و عضو 

های دانشجویی کشاورزی در غرب کشور به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از تعاونی
کدگذاری و ایجاد مفاهیم،  های حاصل،های اولیه و تجزیه و تحلیل دادهانجام مصاحبه

رفی گیری گلوله بها از نمونهها و برقراری ارتباط بین آنها با هم، تشکیل مقولهمقایسه آن
عیار که مکنندگان بعدی استفاده شد. با توجه به اینو نظری نیز برای انتخاب شرکت

-ا و دادههبرداری نظری، کفایت نظری مقولهقضاوت در مورد زمان متوقف کردن نمونه

تئوری بنیانی گیری نظری که به عنوان روش غالب در در نمونه(. 2005هاست )کرسول، 
 کمک کنندنظریه به خلق  شوند کهانتخاب می به شکلی هانمونه، شودشناخته می

توسط خود محقق کامالً  یپژوهش، نقطه اشباع نظر نیدر ا(. 1390)ذالفقاری و لطیفی، 
پژوهشگر با پرسیدن سؤاالت به طور که  افتیادامه  ییتا جا گیریو نمونه ملموس بود

ای را برای طبقات آشکار های جدید هیچ بینش و اطالعات تازهمکرر متوجه شد که داده
مصاحبه که به طور میانگین مدت زمان هر مصاحبه  25کند. در نهایت، پس از انجام نمی

                                                                                                                                  
1.Strass & Corbin 
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 از ها،آوری دادهجمع در حاصل گردید.دقیقه به طول انجامید، اشباع نظری  50تا  25

 50تا  25از  میانگین طور به مصاحبه شد که هر گرفته بهره انفرادی عمیق هایمصاحبه
 کنندگان پرسیده شد:در فرآیند مصاحبه، سؤاالت زیر از مشارکت .کشیدمی طول دقیقه

ها و موانع( های دانشجویی چگونه است؟ چه عواملی )مشوقاندازی تعاونیفرآیند راه
گذارد؟ چه عواملی فرآیند توسعۀ های دانشجویی تأثیر میاندازی تعاونیبر فرآیند راه

-حلکنند؟ چه راهبردها، راهکارها و راههای دانشجویی را تسهیل میکارآفرینی در تعاونی

توان پیشنهاد داد؟ اگر های دانشجویی میهایی برای توسعۀ کارآفرینی در تعاونی
های دانشجویی توسعه یابد، چه پیامدها و آثاری را به دنبال خواهد ی در تعاونیکارآفرین

جویی های دانشهای کارآفرینانه در تعاونیداشت و به عبارت دیگر، در صورت ترویج فعالیت
 شوید؟چه وضعیتی برای آیندۀ دانشجویان کشاورزی متصور می

 کیفی هایپژوهش ثقل مرکز که ستهاتحلیل داده بنیانی نظریه در فرآیند تریناصلی

 انتخابی( و )باز، محوری کدگذاری طریق از هاداده تحلیل بنیانی، نظریه روش در .است

 ،ندخوانیم زیمبنا ن یکه آن را کدگذار یسطح اول کدگذار ای کدگذاری باز، شود.می انجام
. تسو دستیابی به مفاهیم  هاداده یۀشکستن اولبه بیانی و  لیو تحل هیتجز ۀمرحل نیاول

 شود ومی انجام کدگذاری باز از پس که است تحلیل از مرحلۀ دیگری محوری کدگذاری

کدگذاری انتخابی عبارت از  شوند.می داده ربط هم به مفاهیم طی آن، که است فرآیندی
استنباط یک روایت یا داستان از روابط درونی میان طبقات ایجاد شده است )کوربین و 

 مفاهیمی از کیفی استفاده تحقیقات در(. 2008؛ کوربین و استراوس، 1990مکاران، ه

-انتقال )انتقال قابلیت و تأیید )تأییدپذیری( قابلیت اعتبار )اعتبارپذیری( ، قابلیت مانند

دارد )ایمان و نوشادی،  کاربرد اطمینان قابلیت گوناگون هایتوصیف جنبه در پذیری(
اعضا،  هایهای کنترلحاضر قابلیت اعتبار نتایج با استفاده از تکنیک(. در پژوهش 1390

ها و خودبازبینی محقق مورد آوری و تحلیل دادهاستفاده از محققان مختلف در جمع
ا، هبررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تأییدپذیری نتایج حاصل از تحقیق، کلیۀ یادداشت

لیل توسط محقق، مجدداً در اختیار تیم پژوهش های ضبط شده پس از تحاسناد و مصاحبه
 ها تأییدهای خام با نتایج حاصل از دادهو دیگر محققان قرار گرفت تا تناسب بین داده

های پژوهش، محقق تالش نمود به دقت و انتقال یافته شود. به منظور اطمینان از قابلیت
 با ذکر جزئیات به توصیف شرایط انجام تحقیق بپردازد.
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 هاتهیاف
جویی های دانشهای کارآفرینانه در تعاونیبه منظور طراحی الگویی برای ترویج فعالیت

آوری شده در پژوهش که های جمعکشاورزی از روش نظریۀ بنیانی بهره گرفته شد. داده
فزار اهای میدانی و نوارهای ضبط شده بودند، توسط محقق در محیط نرمدر قالب یادداشت

ها، جمالت مرتبط با سؤاالت پس از بررسی خط به خط متن مصاحبه و سازیورد پیاده
های چنین توصیهها و همپژوهش شناسایی و مشخص شدند. مرور مجدد متن مصاحبه

ها تکنیکی بود که به محقق در ( مبنی بر مقایسۀ دائمی داده1990استراس و کوربین )
ی ها در طچنین تفسیر دادهل و همها کمک نمود. تجزیه و تحلیطول فرآیند تحلیل داده

 سه مرحلۀ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد.

 
 کدگذاری باز -

 های دانشجوییهای کارآفرینانه در تعاونیجهت تدوین الگویی برای ترویج فعالیت
 ی قرارها مورد تحلیل محتوای عرفکشاورزی، ابتدا در مرحله کدگذاری باز متن مصاحبه

ها با تحلیل خط به خط تجزیه و تحلیل شدند. گرفت. بدین صورت که متن مصاحبه
ربط و نامناسب حذف شده و مفاهیم کلیدی استخراج و مفاهیم مشابه در هم مفاهیم بی

های مفهوم مرتبط با عوامل مؤثر بر ترویج فعالیت 97ادغام شدند. در این مرحله 
 (.1نشجویی کشاورزی در غرب کشور به دست آمد )جدول های داکارآفرینانه در تعاونی

 
 کدگذاری محوری -

مفاهیم مشابهی که در کدگذاری باز استخراج شده بودند در مرحله کدگذاری محوری 
بندی شدند و بر اساس نزدیکی مفاهیم، زیرطبقات را شکل دادند. نهایتاً زیرطبقات تشکیل دسته

 (. 1شده بر اساس مدل پارادایمیک گراندد تئوری، طبقات اصلی را به وجود آوردند )جدول 
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 مفاهیم فراوانی زیرطبقات طبقات

 شرایط علّی

 

های حمایت
 محیطی

 

 و نزدیکان هاتشوق خانواده 3

 تشویق اساتید و کارکنان دانشگاه 5

 هاتشویق دوستان و همکالسی 4

 های کارآفرینانه در دانشگاهدیدگاه مثبت نسبت به فعالیت 1

 دانشجویان حمایت و همکاری برخی از اساتید از 3

سرمایه 
 اجتماعی

 

 اعتماد میان اعضای تعاونی 4

 هماهنگی میان اعضای تعاونی 3

 همدلی بین اعضای تعاونی 5

 وجود فرهنگ همکاری در کارهای مشارکتی در بین دانشجویان 6

 های دانشجوییها در تعاونیها و اختالف دیدگاهپذیرش تفاوت 2

های ویژگی
 روانشناختی

 

 خالقیت و ایده پردازی دانشجویان 7

  بین دانشجویانانگیزه فعالیت و خوداشتغالی در  8

 انگیزه برای پیشرفتداشتن  4

 پشتکار و سماجت داشتن دانشجویان 9

 سرمایه انسانی

 

 ترویجی مؤثر در دانشگاه -های آموزشیدوره 3

 دانشگاهی در محیط کارهای کاربردی بودن برخی آموزش 8



 یکشاورز ییدانشجو یهایدر تعاون نانهیکارآفر یهاتیفعال جیترو یبرا ییالگو یطراح   65

  

 مفاهیم، زیرطبقات و طبقات استخراج شده در کدگذاری باز و محوری -1دول ج

 بازکدگذاری  کدگذاری محوری

 مفاهیم فراوانی زیرطبقات طبقات

 های عملی و تجربی در برنامه آموزشی دانشگاهآموزش 10

 های کارآفرینانهدانشجویان نسبت به فعالیت آگاهی و دانش 2

های  انگیزه
 اقتصادی

  انگیزه کسب درآمد مستقل 6

 های تحصیلیانگیزه تأمین هزینه 2

 کمک به اقتصاد خانواده 3

 هاپول برای سرمایه گذاری در سایر فعالیتتأمین  1

 الگوهای نقش

 برقراری ارتباط با کارآفرینان و الگوهای موفق کسب و کار 2

 وجود افراد و الگوهای موفق دانشجویی در محیط دانشگاه 5

 ایعوامل زمینه

 

بروکراسی 
 اداری

 

  تعاونیبودن فرآیند ثبت  یطوالن 3

 و پاگیر و بروکراسی فراوان در دانشگاه قوانین و مقررات دست 9

 هادانشجویان برای ایجاد تعاونیهای دیر بررسی کردن طرح 2

 موانع مالی

 های دانشجویینبود تسهیالت بانکی برای حمایت از تعاونی 10

 دانشجویان کارآفرین در دانشگاهعدم حمایت مالی از  7

 مختلف ها در طی مراحلکم کردن مبالغ طرح 2

 های دانشجوییاز تعاونی حمایت بانک کشاورزیعدم  2

 های خوداشتغالی و کارآفرینی در جامعهبها ندادن به فعالیت 11 موانع فرهنگی
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 مفاهیم فراوانی زیرطبقات طبقات

 گرایش ضعیف نسبت به کارهای کشاورزی و سنتی در جامعه 6 

 های دانشجویی کشاورزینگاه منفی نسبت به فعالیت تعاونی 2

 ساختاریموانع 

 

  جوییهای دانشبی تفاوتی مدیران و مسئولین دانشگاه نسبت به تعاونی 9

 ها در جامعههای تعاونیعدم حمایت از فعالیت 5

 های دانشجوییمشارکت و همکاری کارخانجات صنعتی با تعاونیعدم  3

 )جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و مرکز بهداشت( همکاری اداراتعدم  2

های فرصت
 محیطی

 های بخش کشاورزیوجود تنوع و گوناگونی در فعالیت 8

 های دانشجوییبازارهای مناسب برای محصوالت و خدمات تعاونی 5

7 
های فراوان بخش کشاورزی برای فعالیت ها و قابلیتپتانسیل

 هاتعاونی

-عوامل مداخله

 گر

 

تغییرات 
 اقلیمی

 

 کشورهای پی در پی در خشکسالی 4

 های کشاورزیآسا و آبگرفتگی زمینهای سیلباران 5

 بالیای طبیعی مثل گرد و خاک و تگرگ 2

 نوسانات بازار

 

 های کشاورزینوسانات قیمت محصوالت و نهاده 3

 نوسانات قیمت ارز و دالر  1

های تالطم
 محیطی

 المللیها و مشکالت بینتحریم 2

 برهم زدن سبک زندگی مشارکتیبیماری کرونا و  7
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 مفاهیم فراوانی زیرطبقات طبقات

 عدم قطعیت و ناامنی نسبت به آینده 4

 راهبردها

 

راهبرد 
 -آموزشی
 ترویجی

 ترویجی -های آموزشیآموزش اعضاء و برگزاری کالس 4

 در بخش کشاورزیهای موفق ها و پروژهبازدید از تعاونی 8

2 
 توسط تعاون روستایی و جهاد ی دانشجوییهامشاوره به تعاونی

 کشاورزی

 های مستمر از کسب و کارهای موفقبرگزاری اردوها و بازدید 5

 های دانشجوییای کسب و کار در تعاونیاستفاده از مشاورین حرفه 6

 و کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی های بازاریابیتقویت مهارت 3

 های دانشجوییآپی در زمینه تعاونیبرگزاری رویدادهای استارت 5

1 
-ینای، ملی و ببا بازارهای منطقه های دانشجویینمودن اعضای تعاونی آشنایی

 المللی

راهبرد 
 الگوسازی

 

 های دیگردر حوزه های موفقها و کارآفرینالگو گرفتن از تعاونی 9

 استفاده از افراد نخبه، باتجربه و باانگیزه در تعاونی 5

 هادر تعاونی بها دادن به افراد فعال و نمونه 10

 ها موفق توسط دست اندرکارانتشویق تعاونی 5

 از گرفتن مجوز تا فعالیت ثبت تعاونیکوتاه نمودن فرآیند  2

 های تولیدی دانشجویانمورد در تصویب طرححذف مراحل اضافی و بی 5
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 بازکدگذاری  کدگذاری محوری

 مفاهیم فراوانی زیرطبقات طبقات

راهبرد کاهش 
بروکراسی 

 اداری

 های دانشجوییو فروش محصوالت تعاونی به موقع کارمزدهای خریدواریز  4

 در دانشگاه ها و درآمدها()هزینه سازی در مسایل مالیشفاف 1

 -راهبرد حمایتی
 انگیزشی

 

 هاو واسطه ها برای تولیدات تعاونی از بین بردن دخالت دالالن 2

 دانشجویی هایتولیدی تعاونیمحصوالت خدمات و خرید تضمینی  4

 ی دانشجوییهاحمایت دولت و سازمان تعاون روستایی از تعاونی 3

 ها توسط خود تعاونیدخالت مستقیم اعضا در کارها و انجام کلیه فعالیت 4

2 
ای هفراهم کردن شرایط گرفتن بیمه برای محصوالت و تولیدات تعاونی

 دانشجویی

 هامجازی محصوالت تعاونی های خرید و فروشایجاد سایت 5

 های دانشجوییسازی امکان استفاده از فناوری اطالعات در تعاونیفراهم 2

 های بیشتر صادرات محصوالت کشاورزیایجاد اقدامات و زمینه 1

 هاتولیدی تعاونیای محصوالت ذخیره های مناسب برایمکانایجاد  4

 حوزه محصوالت کشاورزیکاهش نوسانات بازار بخصوص در  2

راهبرد 
 تسهیالت مالی

7 
ه ب الحسنه با بازپرداخت درازمدتهای قرضتخصیص اعتبار دائم مانند وام

 هاتعاونی

 دانشجویی بهره به تعاونیهای کماعطای وام 5

 دانشگاهتوسط  هاتعاونیحذف مبالغ اخذ شده از  6
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 های دانشجوییاز تعاونی مالی های حمایتیفعال نمودن صندوق 5

 پیامدها

 

توسعه 
های صالحیت

 کارآفرینانه

 

 افزایش دانش کارآفرینانه دانشجویان 9

 بهبود نگرش دانشجویان نسبت به خوداشتغالی 11

 طلبی دانشجویانافزایش استقالل 3

 افزایش انگیزه خوداشتغالی دانشجویان کشاورزی 7

 پذیری دانشجویانافزایش قابلیت اشتغال 8

 های کارآفرینانه دانشجویانتوسعه مهارت 4

توسعه 
 اجتماعی

 

 افزایش روحیه تعاون و همکاری بین دانشجویان 5

 بهبود شناخت دانشجویان نسبت به مسائل جامعه 7

 ای دانشجویانافزایش میزان تعامالت و ارتباطات حرفه 5

توسعه 
 کشاورزی

 

 های نوآورانه در بخش کشاورزیتوسعه فعالیت 2

 کمک به پویایی بخش کشاورزی 3

 افزایش تولید محصوالت کشاورزی 4

 ها و ارقام جدید محصوالت کشاورزیمعرفی گونه 1

توسعه 
 اقتصادی

  کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان 3

 های تولید ناخالص ملی بهبود شاخص 1
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 دانشجویانایجاد درآمد برای  5 

 ایجاد درآمد برای دانشگاه 3

 های اقتصادی در جامعهتوسعه فرصت 2

 های تحقیقمنبع: یافته
 

های کارآفرینانه در (، مفاهیمی که به شرایط علّی ترویج فعالیت1بر اساس جدول )
دهند. زیرطبقه گردد شش زیرطبقه اصلی را تشکیل میهای دانشجویی برمیتعاونی

 و و کارکنان دانشگاه دیاسات، کاننزدی و هاتشوق خانوادهشامل  "های محیطیحمایت"
 و در دانشگاه نانهیکارآفر هایتیمثبت نسبت به فعال دگاهیدها، یدوستان و همکالس

را در خود جای داده است. زیرطبقه  انیاز دانشجو دیاز اسات یبرخ یو همکار تیحما
 یاعضا انیم یهماهنگی، تعاون یاعضا انیاعتماد معواملی مانند  "سرمایۀ اجتماعی"

 نیدر ب یمشارکت یدر کارها یفرهنگ همکار وجودی، تعاون یاعضا نیب یهمدلی، تعاون
یی را پوشش دانشجو هاییدر تعاون هادگاهدی اختالف و هاتفاوت رشیپذو  انیدانشجو

های دانشجویی تعاونیدر  "های روانشناختیویژگی"دهد. زیرطبقه دیگر که بر وجود می
 نیر بد یو خوداشتغال تیفعال زهیانگ، انیدانشجو یپرداز دهیو ا تیخالقاشاره دارد شامل 

باشد. می انیو سماجت داشتن دانشجو پشتکارو  شرفتیپ یبرا زهیانگ داشتن، انیدانشجو
 ،مؤثر در دانشگاه یجیترو -یآموزش هایدورهنیز بر مفاهیمی مانند  "سرمایۀ انسانی"

 یو تجرب یعمل هایآموزش، کار طیدر مح یدانشگاه هایآموزش یبودن برخ یکاربرد
 نانهیکارآفر هایتینسبت به فعال انیو دانش دانشجو یآگاهو  دانشگاه یدر برنامه آموزش

ی، لیتحص هاینهیهز نیتأم زهیانگ، کسب درآمد مستقل زهیانگکند. مفاهیم تأکید می
قه ، زیرطباهتیفعال ریدر سا یگذار هیسرما یپول برا نیتأمو  به اقتصاد خانواده کمک

 شامل "الگوهای نقش"دهد. در نهایت، زیر طبقۀ را تشکیل می "های اقتصادیانگیزه"
راد و اف وجودو  موفق کسب و کار یو الگوها نانیارتباط با کارآفر یبرقرارمفاهیمی نظیر 

 باشد. می دانشگاه طیدر مح ییموفق دانشجو یالگوها
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ت ثب ندیبودن فرآ یطوالنای شامل پنج زیرطبقه است. مفاهیم طبقه عوامل زمینه
کردن  یبررس ریدو  فراوان در دانشگاه یو بروکراس ریو مقررات دست و پاگ نیقوانی، تعاون
-را تشکیل می "بروکراسی اداری"، زیرطبقه اهیتعاون جادیا یبرا انیدانشجو هایطرح

یی، جودانش هاییاز تعاون تیحما یبرا یبانک التینبود تسه، "موانع مالی"دهند. زیرطبقه 
 طی در هاکردن مبالغ طرح کم، در دانشگاه نیکارآفر انیاز دانشجو یمال تیحما عدم

شود. یی را شامل میدانشجو هاییاز تعاون یبانک کشاورز تیحما عدمو  مراحل مختلف
، امعهدر ج ینیو کارآفر یخوداشتغال هایتیبها ندادن به فعال، "موانع فرهنگی"زیرطبقه 

ه نسبت ب یمنف نگاهو  در جامعه یو سنت یکشاورز ینسبت به کارها فیضع شیگرا
و  انریمد یتفاوت یبگیرد. مفاهیم ی را در برمیکشاورز ییدانشجو هاییتعاون تیفعال

 هایونتعا هایتیاز فعال تیحما عدمیی، دانشجو هاییدانشگاه نسبت به تعاون نیمسئول
 عدمیی و دانشجو هاییبا تعاون یکارخانجات صنعت یمشارکت و همکار عدم، در جامعه

موانع "زیرطبقه  و مرکز بهداشت( ییتعاون روستا ،یادارات )جهاد کشاورز یهمکار
، مفاهیم مرتبط با "های محیطیفرصت"اند. در نهایت، زیرطبقه را شکل داده "ساختاری

 محصوالت یمناسب برا یبازارهای، بخش کشاورز هایتیدر فعال یوجود تنوع و گوناگون
 یراب یفراوان بخش کشاورز هایتیو قابل هالیپتانسیی و دانشجو هاییو خدمات تعاون

 گیرد.را در بر می اهیتعاون تیفعال
امل ش "تغییرات اقلیم"گیرد. ل میگر توسط سه زیرطبقه شکطبقه عوامل مداخله

-نیمز یو آبگرفتگ آسالیس هایباران، در کشور یدر پ یپ هاییخشکسالمواردی نظیر 
ه با ک "نوسانات بازار"شود؛ میمثل گرد و خاک و تگرگ  یعیطب یایبالی و کشاورز های
ت در تحوالریزد و سبب تغییر و می هم به را کتاب حساب دالر قیمت رفتن پایین و باال

که شامل مفاهیمی نظیر  "های محیطیتالطم"شود؛ و های کشاورزی میقیمت نهاده
 عدمو  یمشارکت یکرونا و برهم زدن سبک زندگ یماریبالمللی، نیو مشکالت ب هامیتحر
 باشد. می ندهینسبت به آ یو ناامن تیقطع

قه دانشجویی پنج زیرطب هایهای کارآفرینانه در تعاونیطبقه راهبردهای ترویج فعالیت
شود که هشت مفهوم را شامل می "ترویجی -راهبرد آموزشی"شود. زیرطبقه را شامل می
 دیبازدی، جیترو -یآموزش هایکالس یآموزش اعضاء و برگزارتوان به ها میاز جمله آن

ط توس ییدانشجو هاییبه تعاون مشاورهی، موفق در بخش کشاورز هایو پروژه هایاز تعاون
 یمستمر از کسب و کارها هایدیاردوها و بازد یبرگزاری، و جهاد کشاورز ییتعاون روستا

-ارتمه تیتقویی، دانشجو هاییکسب و کار در تعاون ایحرفه نیاز مشاور استفاده، موفق

ر د آپیاستارت یدادهایرو یبرگزاری، کشاورز انیدر دانشجو ینیو کارآفر یابیبازار های
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 یبا بازارها ییدانشجو هاییتعاون ینمودن اعضا ییآشنایی و دانشجو هاییتعاون نهیزم
زیرطبقه دیگری است که  "راهبرد الگوسازی "المللی اشاره کرد. نیو ب یمل ،ایمنطقه

موفق  هاینیو کارآفر هایالگو گرفتن از تعاونچهار مفهوم را در خود جای داده است که 
راد دادن به اف بهای، در تعاون زهیاز افراد نخبه، باتجربه و باانگ استفاده، گرید هایدر حوزه

-از جمله آن موفق توسط دست اندرکاران هایتعاون قیتشوها و یفعال و نمونه در تعاون

نیز چهار مفهوم را در بر گرفته که  "راهبرد کاهش بروکراسی اداری"هاست. زیرطبقه 
 موردیو ب یمراحل اضاف حذف، تین مجوز تا فعالاز گرفت یثبت تعاون ندیکوتاه نمودن فرآ

و فروش  دیخر یبه موقع کارمزدها زیوار، انیدانشجو یدیتول هایطرح بیدر تصو
و درآمدها( در  هانهی)هز یمال لیدر مسا سازیشفافیی و دانشجو هاییمحصوالت تعاون

نیز یکی دیگر از  "انگیزشی -راهبرد حمایتی"از این دسته مفاهیم است.  دانشگاه
بردن دخالت دالالن و واسطه  نیاز بزیرطبقات این بخش بود که شامل مفاهیمی مانند 

 هاییتعاون یدیخدمات و محصوالت تول ینیتضم دیخرها، یتعاون داتیتول یها برا
 دخالتیی، دانشجو هاییاز تعاون ییدولت و سازمان تعاون روستا تیحمایی، دانشجو

 طیکردن شرا فراهمی، توسط خود تعاون هاتیفعال هیاعضا در کارها و انجام کل میمستق
و  دیخر هایتیسا جادیایی، دانشجو هاییتعاون داتیمحصوالت و تول یبرا مهیگرفتن ب

اطالعات در  یامکان استفاده از فناور سازیفراهمها، یمحصوالت تعاون یفروش مجاز
، یصادرات محصوالت کشاورز شتریب هاینهیاقدامات و زم جادیایی، دانشجو هاییتعاون

نوسانات بازار  کاهشها و یتعاون یدیمحصوالت تول رهیذخ یمناسب برا هایمکان جادیا
 "راهبرد تسهیالت مالی"ی بود. در نهایت، زیرطبقه خصوص در حوزه محصوالت کشاورز هب

 بازپرداخت با الحسنهقرض هایاعتبار دائم مانند وام صیتخصشامل چهار مفهوم، یعنی 
مبالغ اخذ شده  حذفیی، دانشجو تعاونی به بهرهکم هایوام یاعطاها، تعاونی به درازمدت

 هاییاز تعاون یمال -یتیحما هاینمودن صندوق فعالو  توسط دانشگاه هایاز تعاون
 یی بود. دانشجو

توسعه "، "توسعه اجتماعی"، "های کارآفرینانهتوسعه صالحیت"چهار زیرطبقه
-یهای کارآفرینانه در تعاون، طبقه پیامدهای ترویج فعالیت"توسعه اقتصادی"و  "کشاورزی

رویج وهش، تهای دانشجویی غرب کشور را تشکیل دادند. به نظر مشارکت کنندگان در پژ
-های دانشجویی در بین دانشجویان کشاورزی میهای کارآفرینانه در قالب تعاونیفعالیت

ذیری پهای اشتغالطلبی، دانش، آگاهی، مهارت و قابلیتتواند سبب شود توسعه استقالل
اون و تع هیروح دانشجویان کشاورزی شود که این امر خود پیامدهای مثبتی نظیر افزایش

 شیزاافو  نسبت به مسائل جامعه انیشناخت دانشجو بهبود، انیدانشجو نیب ی درهمکار
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 ؛"توسعه اجتماعی"به عنوان زیرطبقه  انیدانشجو ایتعامالت و ارتباطات حرفه زانیم
 شیزاافی، بخش کشاورز ییایبه پو کمکی، نوآورانه در بخش کشاورز هایتیتوسعه فعال

ی به عنوان محصوالت کشاورز دجدی ارقام و اهگونه یمعرفی و محصوالت کشاورز دیتول
 یهاشاخص بهبود، دانش آموختگان یکاریکاهش نرخ ب؛ و "توسعه کشاورزی"زیرطبقه 

 توسعهو  دانشگاه یدرآمد برا جادیا، انیدانشجو یدرآمد برا جادیای، ناخالص مل دیتول
 به همراه دارد.  "توسعه اقتصادی"به عنوان زیرطبقه  در جامعه یاقتصاد هایفرصت

 کدگذاری انتخابی 
از جمله عواملی هستند که  "های اقتصادیانگیزه"و  "های روانشناختیویژگی"

های کارآفرینانه در قالب دانشجویان را برای کارآفرین شدن و  حرکت به سمت فعالیت
تی های روانشناخنشجویانی که دارای ویژگیانگیزد؛ چرا که داهای دانشجویی برمیتعاونی

پذیری هستند آرام و قرار ندارند و به صورت مستمر پردازی، خالقیت و ریسکنظیر ایده
 های اقتصادی نظیر کسبکنند. همچنین، انگیزهدر جهت ارائه ایده و کارآفرینی تالش می

 های اقتصادی در قالبعالیتتوان دانشجویان را برای انجام فدرآمد و استقالل مالی نیز می
، "های محیطیحمایت"ها، عواملی نظیر های دانشجویی ترغیب کند.  افزون بر اینتعاونی

ینانه های کارآفرنیز ترویج فعالیت "الگوهای نقش"و "سرمایه انسانی"، "سرمایه اجتماعی"
درونی، شرایط کند. مجموعه این عوامل های دانشجویی کشاورزی تسهیل میرا در تعاونی

-های دانشجویی غرب کشور را تشکیل میهای کارآفرینانه در تعاونیعلّی ترویج فعالیت

ها بر موانع غلبه کنند و یا قدرت بیشتری داشته باشند دهد. اگر شرایط مثبت و انگیزنده
ها و گردد. کار تعاونیهای دانشجویی تسهیل میهای کارآفرینانه در تعاونیترویج فعالیت
انند ای که بیرونی هستند مها تحت تأثیر عوامل زمینههای کارآفرینانه در آنترویج فعالیت

های فرصت"و  ،"موانع ساختاری"، "موانع فرهنگی"، "موانع مالی"، "بروکراسی اداری"
ای هشوند که گرایش به سمت فعالیتگیرد. عوامل فرهنگی سبب میقرار می "محیطی

یط دانشگاه کمرنگ شود، به ویژه آنکه مخالفت با کار دختران تعاونی دانشجویی در مح
دهند باعث خواهد شد که دانشجو که بیش از نیمی از جامعه دانشگاهی را تشکیل می

زمینه شکوفایی استعدادهای این بخش از جامعه از بین برود. بروکراسی اداری از دیگر 
ه ای کگونهکند؛ بهشجویی سخت میهای دانای است که کار را برای تعاونیعوامل زمینه

ها دانشجویان دلسرد شده و انگیزه با طوالنی بودن فرآیند اداری و تأخیر در بررسی طرح
دهند. هر چند که به اعتقاد های دانشجویی از دست میادامه فعالیت را در قالب تعاونی

موانع ساختاری ای دیگر نظیر موانع مالی و مشارکت کنندگان در پژوهش، عوامل زمینه
ند؛ کهای دانشجویی محدود میهای کارآفرینانه را در قالب تعاونیترویج و توسعه فعالیت
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اسب من یبازارهای، بخش کشاورز هایتیدر فعال یوجود تنوع و گوناگونولی عواملی نظیر 
 فراوان بخش هایتیو قابل هالیپتانسیی و دانشجو هاییمحصوالت و خدمات تعاون یبرا

ند کهای دانشجویی فراهم میاین امکان را برای تعاونی اهیتعاون تیفعال یبرا یکشاورز
تا به دنبال کارآفرینی در تولید و ارائه آن به بازارهای جدید باشند. عوامل ذکر شده بر 

 رگذارد، در مقابل یک دسته دیگهای دانشجویی به طور مستقیم اثر میهای تعاونیفعالیت
أثیرگذار های دانشجویی تاز عوامل بیرونی هستند که با اثرات غیرمستقیم بر فعالیت تعاونی

های دانشجویی یا نهادهای حمایت هستند و مدیریت این عوامل خارج از عهده تعاونی
-گر مطرح میباشد. این عوامل که به عنوان عوامل مداخلهها میکننده از فعالیت تعاونی

وان تشود که میمی "های محیطیتالطم"و  "نوسانات بازار"، "رات اقلیمتغیی"شوند شامل 
انشجویی های دهای کارآفرینانه در تعاونیگفت تقریباً سبب کاهش ترویج و توسعه فعالیت

دهند که در این شرایط ها ترجیح میشوند؛ چرا که تعاونیکشاورزی در غرب کشور می
 ل ریسک نباشند.عدم قطعیت، پرخطر و نا امن به دنبا

های دانشجویی کشاورزی نیازمند یکسری های کارآفرینانه در تعاونیترویج فعالیت
-های آموزشی، حمایتی، اقتصادیراهبردها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی نظیر فعالیت

 هایمالی و بازاریابی است. براساس نتایج پژوهش، راهبردهای ترویج و توسعه فعالیت
، "ترویجی -راهبرد آموزشی"های دانشجویی کشاورزی شامل در تعاونیکارآفرینانه 

، و "انگیزشی -راهبرد حمایتی" ،"کاهش بروکراسی اداریراهبرد"، "راهبرد الگوسازی"
و  ترویجی-آموزشیهای های ارائه فعالیتباشند. راهبردمی "راهبرد تسهیالت مالی"

زش ها و مؤسسات آموظام ترویج و دانشگاهتواند توسط نالگوسازی در زمینه کارآفرینی می
های آموزشی رسمی و غیر رسمی انجام شود، اما اجرا و عملیاتی عالی در قالب برنامه

انگیزشی و تسهیالت مالی  -کردن راهبردهای نظیر کاهش بروکراسی اداری، حمایتی
یت دولت نیازمند تالش همه جانبه نظام آموزش عالی، سازمان تعاون و به طور کلی حما

نیازمند تالش متقابل  هاحذف واسطهی و توسعه بازاریاب ،حمایت از کارآفرینیاست و 
-ها راه را برای ترویج و توسعه فعالیتها است. مجموعه این تالشدولت و مدیران تعاونی

 هایکند. ترویج فعالیتهای دانشجویی کشاورزی هموار میهای کارآفرینانه در تعاونی
تواند پیامدهای مثبتی در نتیجه راهبردهای که در باال به آنان اشاره شد میکارآفرینانه 

های دانشجویی، نظام آموزش عالی، جامعه و اقتصاد کشور در پی برای دانشجویان، تعاونی
ی های دانشجویهای کارآفرینانه در تعاونیداشته باشد. بدین صورت که ترویج فعالیت

عه توس"، "های کارآفرینانهتوسعه صالحیت"یایی نظیر تواند نتایج و مزاکشاورزی می
را به دنبال داشته باشد. رسیدن به  "توسعه اقتصادی"، و "توسعه کشاورزی"، "اجتماعی
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-های دانشجویی را در جامعه بهبود میاین نتایج، عالوه بر اینکه جایگاه تعاون و تعاونی

هد. بر در مسیر توسعه پایدار قرار میبخشد، شکوفایی اقتصاد را در پی داشته و کشور را د
 های دانشجویی کشاورزی غربهای کارآفرینانه در تعاونیاین اساس، الگوی ترویج فعالیت

 (.1کشور به صورت زیر تدوین شد )شکل 
 

 گیریبحث و نتیجه
های محیطی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، نتایج پژوهش نشان داد حمایت

های اقتصادی و الگوهای نقش از عواملی هستند که توسعۀ روانشناختی، انگیزههای ویژگی
در غرب کشور را به دنبال های دانشجویی کشاورزی های کارآفرینانه را در تعاونیفعالیت
 هایتوان گفت که چنانچه محیط یعنی خانواده، نظامها میدر تفسیر این یافتهدارند. 

های کارآفرینانه حمایت کنند؛ فرد اجتماعی از فعالیتهای فرهنگی آموزشی و ویژگی
های روانشناختی و دانش و ارتباطات و تعامالت مناسبی با جامعه داشته باشد و از ویژگی

تجربیات کارآفرینانه برخوردار باشد؛ و همچنین فرد به دنبال منافع اقتصادی و کسب 
کارآفرینی در محیط وجود داشته  های موفقدرآمد باشد و در این راستا افراد و نمونه

ها در ارتباط باشد؛ واضح است که در این شرایط فرد در جهت انجام باشند که فرد با آن
ها، تقدیسی و ها و اقدامات کارآفرینانه تالش خواهد کرد. در تأیید این یافتهفعالیت

و آگاهی در های مدیریتی، عوامل اقتصادی و دانش ( نیز به نقش حمایت1395همکاران )
اند. علیخانی دادوکالیی و عباسی رستمی ها اشاره نمودهتوسعه کارآفرینی در تعاونی

توسعۀ کارآفرینی در بر  شناختی( نیز به اثر مثبت دانش و آگاهی و عوامل روان1394)
 افزون بر این، محققانی اند.های تعاونی روستایی زنان استان گلستان اذعان نمودهشرکت

(، نظریان و همکاران 1395(، خسروی و همکاران )1399نوری و همکاران )از جمله 
(، غیاثوند غیاثی و 2011(، رجائی و همکاران )1393(، شیری و همکاران )1392)

(، الرنس و گانکوی 2020مرام و همکاران )(، خوش2015(، اولوا و اولوا )2009همکاران )
بر نقش تعدادی از این عوامل علّی در نیز هر یک ( 2016( و کانگ و همکاران )2016)

 ند.اهای کشاورزی و روستایی اشاره کردهها و اقدامات کارآفرینانه در تعاونیتوسعه فعالیت

های دانشجویی کشاورزی های کارآفرینانه در تعاونیواضح است که در توسعه فعالیت
 ادیده گرفت. در اینتوان نقش مهم و مؤثر بستر و شرایط محیطی را ندر غرب کشور، نمی

 -های محقق نشان داد که بروکراسی اداری، موانع مالی، موانع فرهنگیراستا، بررسی
ای هستند که توسعه های محیطی از عوامل زمینهاجتماعی، موانع ساختاری و فرصت

توان اظهار دهند. در واقع، میهای کشاورزی را تحت تأثیر قرار میکارآفرینی در تعاونی
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ه های مختلف بهای مناسبی که در بخشها و فرصتها، پتانسیلکه با وجود قابلیتنمود 
ها و اقدامات کارآفرینانه وجود دارد؛ ولی بستر خصوص بخش کشاورزی برای انجام فعالیت

های کارآفرینانه مناسب نیست؛ ای کشور ما برای ترویج و توسعه فعالیتو شرایط زمینه
ب های کارآفرینی در قالکشاورزی در غرب کشور در انجام فعالیت ای که دانشجویانگونهبه

 ها مواجهه هستند.های دانشجویی با انواع مختلفی از این موانع و بازادارندهتعاونی

 

 های دانشجوییهای کارآفرینانه در تعاونیالگوی ترویج فعالیت -1شکل 
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های محیطی، سرمایه اجتماعی، حمایت
های روانشناختی، سرمایۀ انسانی، ویژگی

 های اقتصادی، الگوهای نقشانگیزه
 ای: عوامل زمینه 

بروکراسی اداری، موانع 
 -مالی، موانع فرهنگی

اجتماعی، موانع ساختاری، 
 های محیطیفرصت

 :گرعوامل مداخله
می،  ی ل ق یرات ا ی غ ت

-نوسااانات بازار، تالطم

 های محیطی
 

های ترویج فعالیت
 کارآفرینانه
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 توسعه کشاورزی، توسعه اقتصادی
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اجتماعی در  -( نیز به نقش عوامل فرهنگی1395راستا، تقدیسی و همکاران )در این 
 (2015اند. کاشانی و همکاران )روستایی اشاره نموده تولید هایتعاونی کارآفرینی در توسعه

انع پشتیبانی، موانع سازمانی، مو-های این پژوهش به عوامل و موانع حمایتینیز مطابق با یافته
ها های توسعه کارآفرینی تعاونیاقتصادی و مالی به عنوان یکی از بازدارنده فرهنگی، -اجتماعی

(، 2020(، سوانسون و همکاران )2015اند. محققان دیگر نظیر  اولوا و اولوا )اذعان نموده
( نیز بر موانع اجتماعی، فرهنگی، مالی و 1399( و نوری و هعمکاران )2019میچالس )

های ادارای به عنوان موانع مهم توسعه رفتارهای کارآفرینانه اقتصادی و همچنین بروکراسی
 تاکید کردند. 

ای از عوامل بیرونی هستند که به صورت غیرمستقیم بر توسعه گر دستهعوامل مداخله
ل گذارند و مدیریت این عوامهای دانشجویی کشاورزی اثر میهای کارآفرینانه در تعاونیفعالیت

ها است. در این راستا، نتایج پژوهش نشان داد که تغییرات ن تعاونیخارج از عهدۀ اعضای ای
-های محیطی از عواملی هستند که ترویج کارآفرینی در تعاونیاقلیمی، نوسانات بازار و تالطم

های محیطی نظیر دهند. تالطمهای دانشجویی کشاورزی غرب کشور را تحت تأثیر قرار می
 های دانشجوییها تعاونیق دشواری دسترسی به برخی نهادهها و بیماری کرونا از طریتحریم

های دانشجویی و مباحث و همچنین برقراری ارتباطات و تعامالت در بین اعضای تعاونی
ند که نمایهای کارآفرینانه با مشکل مواجه میبازاریابی و فروش را در راستای توسعه فعالیت

این  یتغییرات اقلیمچنین و هم غیره رفتن نرخ دالر و در ادامه نوسانات بازار نظیر باال و پایین
ها ( وجود تحریم1396مرام و همکاران )مشکل را دو چندان نموده است. در این راستا، خوش

 های کارآفرینی به عنوان قلبهای محیطی و تغییرات اقلیمی را در شناسایی فرصتو تالطم
ست. توان گفت تأییدی بر نتایج این مطالعه ای میاند که به نوعفرآیند کارآفرینی مؤثر دانسته

ها، نوسانات بازار و تغییرات ای نشان داد که تحریم( نیز در مطالعه1399نوری و همکاران )
 های کشاورزی باشند. توانند مانع بروز رفتارهای کارآفرینانه در تعاونیاقلیم می

 ندیفرآ یرگیشکل تیکه به بهبود و تقو ی اشاره دارداقدامات خرد و کالن هیبه کلراهبردها 
پردازند. در این راستا، نتایج نشان داد که راهبردهای ترویج یم ی( مورد بررسیمحور دهی)پد

، ترویجی-ها دانشجویی کشاورزی شامل راهبرد آموزشیهای کارآفرینانه در تعاونیفعالیت
انگیزشی و راهبرد ارائه  -تیراهبردالگوسازی، راهبرد کاهش بروکراسی اداری، راهبرد حمای

( نیز راهبردهای ارائه حمایت 1389تسهیالت مالی است. در این راستا، دنیایی و همکاران )
( فراهم کردن 2011مالیاتی و اصالح قوانین و مقررات بانکی و رجائی و همکاران ) -مالی

ا ت از کارآفرینان رهای مالیاتی، اصالح قوانین و مقررات بانکی و حمایخدمات مالی و معافیت
نهاد های کشاورزی پیشبه عنوان اقداماتی برای حمایت از ترویج و توسعه کارآفرینی در تعاونی

( نیز راهبردهای نظیر 2016( الرنس و گانکولی )2018اند. افزون بر این، کاتلر و سیگر )داده
آفرینانه در کسب و های مالی و اقتصادی را برای توسعه رفتارهای کارتأمین بودجه و حمایت

ات ها و اقدامشود برای توسعه فعالیتکارهای کوچک توصیه کردند. بنابراین پیشنهاد می
هایی برای حمایت مالی های  دانشجویی کشاورزی غرب کشور صندوقکارآفرینانه در تعاونی
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ا ناسب ببهره با شرایط بازپرداخت متهای کماندازی شود که وامهای دانشجویی راهاز تعاونی
شرایط دانشجویان در اختیار آنان قرار دهد. افزون بر این خرید تضمینی محصوالت تولید شده 

وی های کارآفرینانه از ستواند بستری را برای ترویج فعالیتهای دانشجویی میتوسط تعاونی
های آموزشی برای آشنایی اعضای تعاونی با اعضای دانشجویان ایجاد کند. برگزاری کالس

 های موفق در حوزۀ کارآفرینیچنین آشنایی آنان با تعاونیباحث کارآفرینی و کشاورزی و همم
های دانشجویی غرب کشور کمک کند. تواند به توسعه اقدامات کارآفرینانه در تعاونیمی

 هایهایی برای خرید و فروش محصوالت تعاونیاندازی سایتهمچنین، تالش در راستای راه
تر محصوالت تر و راحتچنین فراهم نمودن بسترهایی برای صادرات بیشدانشجویی و هم

ادن رابطه قرار د، از بین بردن دخالت دالالنتواند در این زمینه راهگشا باشد. ها میتولیدی آن
وسط ها تدخالت مستقیم اعضا در کارها و انجام کلیه فعالیتو  ها بین تولید و مصرفتعاونی
ا هز جمله راهکارهایی است که از دیدگاه افراد مورد مطالعه با حذف واسطها تعاونیاعضای خود 

وکراسی برکه شود. نظر اینهای دانشجویی میهای کارآفرینانه در تعاونیموجب توسعه فعالیت
های دانشجویی مورد انگیزگی اعضای تعاونیرود که باعث بیاز عواملی به شمار می اداری

واند تشود، لذا هر گونه تالشی در این راستا میم اقدامات کارآفرینانه میمطالعه در راستای انجا
وتاه ک های دانشجویی باشد. برای مثال،های کارآفرینانه در تعاونیبسترساز ترویج فعالیت

مورد در تصویب و حذف مراحل اضافی و بی نمودن فرآیند کارها از گرفتن مجوز تا فعالیت
استفاده از افراد نخبه، باتجربه چنین، تواند تا حدودی راهگشا باشد. همها در این زمینه میطرح

به روز شدن تعاونی با علم روز از طریق دسترسی به های دانشجویی و و باانگیزه در تعاونی
به  هایروز نگه داشتن تعاونتواند به واسطۀ به می در تعاونی غیرهکامپیوتر، اینترنت، مجالت و 

ه چهای دانشجویی کمک کند. افزون بر این، چنانی کارآفرینانه در تعاونیهاترویج فعالیت
شند و ای داشته باها توجه ویژهدر تعاونی افراد فعال و نمونهمسئولین و سیاستگذاران نیز به 

های کارآفرینانه در های موفق و فعال تقدیر به عمل آورند، احتمال توسعه فعالیتاز تعاونی
-یابد. در نهایت نیز، افراد مورد مطالعه معتقد بودند چناندانشجویی افزایش میها بستر تعاونی

های دانشجویی کشاورزی و به دنبال بکارگیری چه توسعه اقدامات کارآفرینانه در بستر تعاونی
های کارآفرینانه توان انتظار توسعه صالحیتراهکارهای ارائه شده به قوع بپیوندد، می

م آموزش عالی کشور داشت که این امر سبب توسعه اجتماعی، توسعه دانشجویان در نظا
 شود.کشاورزی و توسعه اقتصادی در  جامعه می

 

 و تشکر یقدردان
هسته »در قالب  المیدانشگاه ا یو فناور یمعاونت پژوهش یمال تیپژوهش با حما نیا

از  لهیوس نیانجام شده است. بد «المیدر دانشگاه ا یو خوداشتغال ینیکارآفر جیترو یپژوهش
و تشکر به  ریپژوهش تقد نیانجام ا یبرا یو معنو یماد یهاتیمعاونت به خاطر حما نیا

 .دیآیعمل م
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Abstract 
Despite the fact that student cooperatives are setup with the aim of promoting 

entrepreneurial competencies among students; however, due to not following the 

indigenous model, they have not been able to take appropriate action to promote 

entrepreneurial and business activities among students. In this way, the purpose of this 

study was to design a model for the extension of entrepreneurial activities in student’s 

cooperatives, for which the qualitative paradigm and grounded theory was used. The 

study participators consisted of all members of agricultural student cooperatives in the 

universities (Razi, Kurdistan, Bouali, Lorestan and Ilam universities) of the west of 

Iran. The studied samples were first selected purposefully and then theoretically. 

Theoretical saturation was obtained after 25 in-depth one-on-one interviews. In order 

to analyze the data, open, axial and selective coding was used. Findings showed that 

environmental support, social capital, psychological characteristics, human capital, 

economic motivations and role models as causal factors; Administrative bureaucracy, 

financial barriers, cultural barriers, structural barriers and environmental opportunities 

as underlying factors; and climate change, market fluctuations and environmental 

turbulence were identified as intervention factors that affect the extension of 

entrepreneurial activities in agricultural student cooperatives in the west of Iran. 

Strategies for promoting entrepreneurial activities in student cooperatives in the west 

of Iran included educational-extension, modeling, reducing administrative 

bureaucracy, support-motivation and financial facilities strategies, which ultimately 

resulted in entrepreneurial activities extension among agricultural students such as 

developing entrepreneurial competencies, development Social, agricultural 

development and economic development. The findings of this study, while 

strengthening the entrepreneurship literature and student cooperatives, bring 

appropriate practical implications to help managers and educators of the education 

system to develop students' entrepreneurial competencies. 
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