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چکیده
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توسعه پایدار کشاورزی یکي از شاخصترین و مهمترین اهداف هر دولتي است که

تحقق آن از طریق تحولات بنيادی و سازماندهي و هدایت سنجيده فعاليتها در چارچوب
برنامهریزی علمي و منطقي امکانپذیر خواهد بود .بر همين اساس ،بخش کشاورزی در تمام
برنامههای توسعه کشور از اولویت ویژهای برخوردار بوده و بهعنوان محور و اساس توسعه
اقتصادی کشور موردتوجه قرار داشته است .تجارب بهدستآمده نشان ميدهد ،آموزش
بهعنوان وسيله افزایش توانایيهای انسان نقش بسيار مهمي در توسعه کشاورزی دارد ( و
همکاران .)1931 ،درواقع ،یکي از ابزارهایي که ميتواند نقش حياتي در توسعه بخش
کشاورزی داشته باشد ،آموزش در سطحهای مختلف و بالا بردن کيفيت دانش نيروی انساني
آموزشدیده دانشگاهي است که بهنوبه خود نيازمند آگاهي پيوسته و بهروز مدیران و
پژوهشگران و مدرسان علوم کشاورزی از نيازهای مهارتي و تخصصي در حال تغيير و
دگرگوني دانشجویان کشاورزی است (زلالي و همکاران .)1931 ،در این راستا ،دانشگاه
یکنهاد متمایز با نقشهای گوناگون در جامعه است؛ که ميتواند در حوزههای تحقيق،
توسعه اجتماعي ،نوآوری فنّاورانه و خلق دانش باشد .امروزه ،فرایند توسعه در آموزش عالي
ثابت کرده است که تمرکز بر آموزشهای کاربردی بهجای آموزشهای نظری ميتواند
شيوهای بدیع برای عملياتي کردن دانشهای جدید باشند (بخشي جهرمي و همکاران،
 .)1931این امر ،اهميت و نقش تعاونيهای دانشجویي را آشکار ميسازد که ميتواند
آموزش عالي کشاورزی را به سمت آموزش کاربردی ،اثربخش ،خلاق و کارآفرینانه سوق
دهند؛ زیرا دانشجویاني که وارد رشتههای کشاورزی ميشوند فاقد تجربه و دانش عملي در
زمينه کشاورزی هستند و اغلب واحدهای درسي آنها در کلاس درس و خارج از مزرعه
ارائه ميشود .لذا ،در تدوین برنامههای آموزشي این دانشجویان باید فرصتهای مبتني بر
تجربه بهمنظور آمادهسازی آنان برای اشتغال در بخش کشاورزی فراهم شود (Leis et al.

).2011
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تعاونيهای دانشجویي ميتواند به توسعه مجموعه وسيعي از توانایيها و مهارتهای
حرفهای در دانشجویان کمک کند (علي بيگي و سنجابي .)1931 ،برخورداری از این قبيل
مهارتها و توانایيها در بازار کار دارای اهميت بسياری است ،چراکه کارفرمایان به دنبال
کارکناني هستند که دارای مهارتهای حل مسئله ،سازگاری ،ارتباط مؤثر و توانایي کار
گروهي و نيز ،دارای پيشينه عملي در حرفه کشاورزی باشند ) .(Washer, 2007بنابراین،
لزوم ایجاد تعاونيهای دانشجویي بهویژه در دانشکدههای کشاورزی بيشازپيش احساس
ميشود .فعاليت در این تعاونيها بهخصوص برای دانشجویان کشاورزی ،زمينهای برای رفتار
نيرومند در دانشجو فراهم ميکند بهگونهای که ميتوان انتظار داشت وی علاوه بر کسب
تحرک لازم برای به پایان رساندن موفق تحصيل ،رسيدن به هدف یا دستيابي به درجه معيني
از شایستگي ،کار خود را دنبال کند .بنابراین ،به نظر ميرسد یکي از حلقههای گمشده بازار
کار و فرصت های شغلي و نظام آموزش عالي وجود تعاونيهای دانشجویي در دانشگاه باشد
(علي بيگي و سنجابي .)1931 ،تعاونيهای دانشجویي علاوه بر مهارتهایي که دانشجویان
کسب ميکنند ،مزایای متعددی را برای دانشکدههای کشاورزی ،به ارمغان ميآورد .بهطور-
کلي ،تعاونيهای دانشجویي این مزیت رادارند که خود دانشجویان با مشارکت و جدیت
بيشتر در چارهجویي برای معضل اشتغال اقدام ميکنند و در آینده ،باعث جلب حمایتهای
مالي و اعتباری دولت بهطور مؤثرتری ميشوند .درواقع ،موفقيت الگوها و روشهای تعاوني
در راستای کسب شغل و حرفه آموزی موجب ایجاد و گسترش طرح مراکز توسعه تعاون و
کارآفریني در دانشگاهها و تشکيل تعاونيهای دانشجویي شده است .راهاندازی این نوع ایده
تعاوني در دانشگاهها فواید بسياری دارد که ازجمله آن ميتوان به مواردی مانند توسعه
فرهنگ تعاون در بين قشر دانشگاهي ،کاربردی کردن و هدفمند کردن تحصيلات دانشگاهي،
سازماندهي قشر جوان تحصيلکرده در قالب کسبوکار تعاوني و بالا بردن توان اقتصادی
دانشجویان جهت پيشبرد فعاليتهای اقتصادی کشور اشاره کرد (موحدی و ساميان.)1931 ،
بدیهي است اولين گام در ظرفيتسازی برای اشتغال دانشآموختگان کشاورزی ایجاد
و تقویت شایستگيهای حرفهای موردنياز دانشآموختگان برای بهرهگيری از فرصتهای
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شغلي موجود در بخش تعاون بهعنوان یکي از بسترهای مناسب اشتغالزایي است (یعقوبي
فراني و همکاران .)1931 ،دانشکدههای کشاورزی باید شایستگيهایي را در دانشآموختگان
خود بارور کنند تا آنان قادر باشند با نبود قطعيت ،موقعيتهای پيچيده و نامعين و هنجارها،
ارزشها و علایق متضاد یا دستکم گوناگون ،برخورد شایسته کنند .برخي از این شایستگيها
در ارزشها ،نگرشها و رفتار افراد نهفته است و این به آن مفهوم است که آموزش کشاورزی
افزون بر انتقال شایستگيهای فني باید به دانشجویان در بهدستآمده آوردن ارزشها،
نگرشها و رفتارهای مثبت مرتبط با رشته و تخصص خود کمک کنند (زلالي و همکاران،
.)1931
با توجه به اهميت و جایگاه تعاونيهای دانشجویي در اشتغالزایي و فعاليتهای
کارآفرینانه برای دانشآموختگان کشاورزی ،در این پژوهش ،ویژگيهای تعاوني دانشجویي
موفق از دیدگاه دانشجویان عضو تعاوني پيشگامان پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه
رازی موردبررسي و تحليل قرار گرفت .تعاونيهای دانشجویي که موفق عمل ميکنند از
طریق قابليتها و پتانسيلهای خود و با ترویج فرهنگ تعاون و مشارکت ،فعاليتهای
گروهي ،ایجاد حس رقابت ميان اعضای تعاوني دانشجویي ،توليد تقاضامحور ،ایجاد فرصتي
برای ارائه محصولات نو و ارگانيک ،ميتوانند نقش اساسي و قابلتوجهي در ایجاد فرصت-
های شغلي جدید برای دانشآموختگان کشاورزی ایفا کنند.

پیشینه تحقیق
کارآفریني و اشتغالزایي در بستر تعاونيهای دانشجویي بهعنوان رویکردی مؤثر برای
دانشآموختگان کشاورزی ،در مطالعات مختلفي موردتوجه قرارگرفته است .در این بخش،
به ارائه نتایج تحقيقات و مطالعات موجود در زمينه تعاونيهای دانشجویي و در حد امکان،
به پژوهشهایي که در خصوص موفقيت تعاونيهای دانشجویي انجامشده ،پرداخته ميشود.
عباسي و قلي قورچيان ( )1911در پژوهشي با عنوان «شناسایي عوامل مؤثر بر توسعه
تعاونيهای دانشآموختگان» به این نتيجه رسيدند که مجموعه عوامل متنوعي نظير آگاهي
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نسبت به فرصتها و زمينههای شغلي (وضعيت بازار کار) ،آشنایي با نحوه تشکيل
شرکتهای تعاوني و آگاهي از پتانسيلها و قابليتهای بخش تعاون ،آشنایي با حمایتهای
دولت از بخش تعاون ،وجود انگيزه قوی در دانشآموختگان برای کسب درآمد بيشتر (انگيزه
اقتصادی) و حمایتهای موردنياز مالي و تجهيزاتي درروند شکلگيری تعاونيهای
دانشجویي ضرورت دارد .عليآبادی و همکاران ( )1913در تحقيقي الزامات شکلگيری و
موفقيت تعاونيهای دانشآموختگان کشاورزی را در چهار طبقه الزامات فردی ـ حرفهای،
الزامات اقتصادی ،الزامات فرهنگي اجتماعي و الزامات اداری دستهبندی نمودند .یافتههای
مطالعه نشان داد ،الزاماتي مانند ترکيب بهينه اعضا ازنظر تخصص و تجربه مناسب با نوع
فعاليت تعاوني ،وجود مشاوران اقتصادی و فني در امور تعاونيها در جامعه و وجود
زیرساختهای ارتباطي از قبيل جاده ،امکانات مخابراتي و وسایل حملونقل و غيره در
شکلگيری تعاوني دانشآموختگان کشاورزی از اهميت بيشتری برخوردارند .حجازی و
همکاران ( )Hejazi et al.,2008در مطالعه خود بيان نمودند ،ازآنجایيکه ميزان بيکاری
دانشآموختگان رشتههای مختلف کشاورزی رو به افزایش است ،هدایت دانشآموختگان
کشاورزی بهسوی خوداشتغالي ،فعاليتهای اقتصادی و کسبوکارهای کشاورزی در
بخشهای غيردولتي ضروری است .اخوان کاظمي و علي بيگي ( )1931در پژوهشي بيان
نمودند که مهمترین نقاط قوت تشکيل و توسعه تعاونيهای دانشجویي کشاورزی شامل
کاهش ترس دانشجویان از کار عملي ،یادگيری ماندگارتر و تقویت توانایي کار کردن
دانشجویان با یکدیگر است .این محققان وجود روحيه کار و توليد در جامعه ،اهتمام دولت
برای توسعه کشاورزی و توليد ملي و استفاده از نفوذ دانشکده در مکاتبه با سایر سازمانها را
مهمترین فرصتهای تشکيل و توسعه تعاونيهای دانشجویي کشاورزی دانستند.
یعقوبي فراني و همکاران ( )1931در تحقيق خود به بررسي شایستگيهای موردنياز
دانش آموختگان کشاورزی در بخش تعاون در سه مرحله قبل از تأسيس ،تأسيس و راهاندازی
پرداختند .پژوهشگران به این نتيجه رسيدند که ميزان بهرهمندی دانشآموختگان در حد
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متوسط و اقدامات آموزش عالي در تربيت دانشآموختگان دارای مهارت و شایستگي
موردنياز برای ورود به بازار کار ضعيف است .چهارسوقي امين و همکاران ( )1939نشان
دادند ،عواملي از قبيل ميزان اعطای مشوقهای ضروری برای تشکيل تعاونيهای تخصصي
کشاورزی ،ميزان آگاهي دانشجویان از تعاونيهای کشاورزی و حذف موانع موجود بر سر
راه توسعه تعاونيهای کشاورزی مهمترین عوامل تبيينکننده گرایش دانشجویان کشاورزی به
اشتغال در بخش تعاوني هستند .موحدی ( )1931در مطالعه خود به این نتيجه رسيد که
عواملي نظير حمایت همهجانبه دولت ،فرهنگي-اجتماعي ،اعتقاد و باور به تعاون ،کارآفریني
و مشاوره ،حمایت مالي و اعتباری و حمایت رسانه مهمترین عوامل در توسعه و تشکيل
تعاونيهای دانشآموختگان کشاورزی هستند .بر اساس نتایج تحقيق وطنخواه و رضایي
مقدم ( ،)1931دانشجویان عضو تعاوني انسجام فعاليتهای کارآفرینانه ،کارآفرینانه بودن
محيط اجتماعي دانشکده ،تشخيص و ایجاد فرصتها و کارآفرینانه بودن فرهنگ دانشکده را
مهمترین مؤلفه در ایجاد دانشکده کارآفرین ميدانند.
ونگ و همکاران () Wong et al.,2005بيان نمودند که در نظام آموزش عالي،
توسعه کارآفریني و خوداشتغالي ميبایست بيشتر مورد اهتمام قرار گيرد و آن را شاخصي
برای انطباق نظام آموزشي با نيازهای بازار کار معرفي کردند .واشر ( )Washer.,2007در
پژوهش خود به این نتيجه رسيد که دانشآموختگان کشاورزی ،باید دارای توانایيها و
قابليتهای پویا و مهارتهای تسهيل گری شامل مدیریت پروژه ،ارتباطات و مذاکره باشند.
رابينسون و همکاران ( )Robinson et al.,2007بيان داشتند که داشتن انگيزه ،توانایي کار
گروهي و توانایي کار بهطور مستقل مهمترین عوامل تأثيرگذار بر کسب شغل در آینده
هستند.
جکسون ( )Jackson.,2015بيان نمود ،مهارتهای فردی مانند ارتباطات مؤثر ،تفکر
انتقادی ،خود مدیریتي ،آشنایي با فناوریهای روز ،توانایي حل مسئله و مسئوليتپذیری
اجتماعي برای اشتغال دانشآموختگان ضروری است .برانکه ( )Beranek.,2015نشان داد
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که دانشگاهها ميتوانند برنامههای آموزشي خود را از طریق افزایش صلاحيتها و
شایستگيهای موردنياز دانشآموختگان از قبيل توانایي کارگروهي ،ارتباطات ،خلاقيت و ایده
پردازی و مهارتهای فني بهبود بخشند .برزوزوسکا-وابيک ( Brzozowska-Wabik,

 )2016در مطالعه خود نشان داد ،در نظام آموزش عالي کشاورزی باید بر دورههای
کارآموزی ،کارآفریني ،مهارتهای عملي و آشنایي با اصول بازاریابي تأکيد شود تا
دانشجویان توان رقابت برای کسب مشاغل مختلف در بازار کار رقابتي را داشته باشند.
فون راونزبرگ ( )Von Ravensburg.,2017در تحقيق خود بيان نمود که یکي از
عوامل اساسي در موفقيت تعاونيهای دانشجویي تأمين سرمایه موردنياز است .سرمایه مالي
نقش مهمي در پيشبرد برنامهها و فعاليتهای تعاوني و درنتيجه ،ایجاد انگيزه در دانشجویان
برای ادامه فعاليتهای تعاوني خواهد داشت .بنابراین ،این موضوع باید از سوی دانشگاه
موردتوجه واقع شود .نتایج تحقيق مازور و زیمنوچ ( )Mazur & Zimnoch.,2017نشان
داد که کارآفریني و مشارکتپذیری از مؤلفههای اساسي در ایجاد و توسعه شرکتهای
تعاوني موفق معرفيشده است .پژوهشگران اذعان نمودند که چالشهای پيش روی
کارآفریني جمعي با داشتن روحيه مشارکتپذیری و تعاون تعدیل ميیابد .زیمنوچ
( )Zimnoch., 2018به این نتيجه رسيد که فعاليت دانشجویان در تعاونيهای دانشجویي از
طریق آشنایي آنان با اصول بازار کار ،مباني اساسي بازاریابي ،اصول کشاورزی پایدار،
احساس مسئوليتپذیری اجتماعي ،فعاليت گروهي و حس اعتماد به دیگران ،به جذب آنان
در بازار کار کمک ميکند.
آنچه دانشآموختگان را برای بهرهگيری از فرصتهای شغلي موجود آماده ميسازد،
برخورداری از مهارتها و توانایيهای شغلي ،روحيه کارآفریني و بهرهگيری از آنها در
راستای اشتغالزایي و فعاليتهای اقتصادی در بستر تعاونيهای دانشجویي است که در این
زمينه ،نقش مراکز آموزش عالي در ارائه توانایيها به دانشجویان ،فراهمسازی بسترها و
زمينههای مناسب برای ورود به بازار کار و بهرهگيری از دانش ،ایدههای نو و خلاقيت
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دانشآموختگان دارای اهميت بسياری است .بنابراین ،ایجاد و توسعه تعاونيهای دانشجویي
موفق بهعنوان یکي از راهبردهای اساسي جهت فراهمسازی بستر و فرصتهای شغلي
مناسب برای دانشآموختگان رشتههای مختلف کشاورزی ،ميبایست در برنامههای نظام
آموزش عالي کشا ورزی مورد اهتمام قرار گيرد .لذا ،در پژوهش حاضر با بهرهگيری از نظریه
بنياني ،به شناسایي و تحليل ویژگيهای تعاوني دانشجویي موفق از دیدگاه دانشجویان عضو
تعاوني پيشگامان پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه رازی پرداخته شد .قابلذکر
است ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی سال  1931طرحي را با همکاری
وزارت تعاون آغاز کرد تا تجربه موفق خود را در زمينه راهاندازی تعاوني دانشجویي
پيشگامان اشتغال پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه رازی کرمانشاه به سایر
دانشگاههای کشور به منصهی ظهور برساند .این تعاوني دارای  118عضو است که از این
تعداد ،حدود  18نفر عضو فعال دارد که در فصول سال با توجه به شرایط آب و هوایي و
فعاليت اعضا ،این تعداد متغير ميشوند و بقيه بهصورت غيرفعال عضو ميباشند .از اهم
فعاليتهای شرکت تعاوني دانشجویي در سال  1931و  1931ميتوان به کشت زعفران،
کشت سبزی سالم با همکاری شرکت بازیافت کرمانشاه ،پرورش شترمرغ ،پرواربندی
گوسفند ،پرورش ماهي ،پرورش قرقاول ،پرورش قارچ ،پرورش کرم ابریشم ،پرورش
بوقلمون ،کشت نخود ،کشت اسفناج و دانه روغني کاملينا و پرورش گلهای زینتي اشاره
کرد.

روششناسي تحقیق
در پژوهش حاضر بهمنظور شناسایي ویژگيهای تعاوني دانشجویي موفق ،از نظریه
بنياني بهره گرفته شد .در این راستا ،سؤال کلي تحقيق این بود که ویژگيهای تعاوني
دانشجویي موفق کدامند؟ نظریه بنياني با تأکيد بر زمينههای واقعي ،سؤال و اهداف پژوهش
را دنبال ميکند و برخلاف پارادایم کمي ،به دنبال آزمون نظریه نيست .بلکه واقعيات را از
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بستر و زمينههای موجود ،استخراج ميکند .لذا ،در این مطالعه برای دستيابي به یافتههای
واقعي ،راهبرد پژوهش بر مبنای نظریه بنياني ،مناسبترین انتخاب بود .در نظریه بنياني یک
مجموعه منسجم از دادهها فراهم ميشود .این فرآیند از طریق واحد سازی و مقوله سازی
انجام ميشود ( .)Liz et al.,2003درواقع ،یک واحد داده کيفي بهعنوان رشتهای از کلمات
تعریف ميشود که بهعنوان مفاهيم در زمان فرآیند کدگذاری ،کد و درنهایت ،دستهبندیشده
است (.)Guest et al., 2012
جامعه تحقيق ،دانشجویان عضو تعاوني پيشگامان پردیس کشاورزی و منابع طبيعي
دانشگاه رازی بودند ( .)N=118در این مطالعه نمونهگيری بهصورت هدفمند و گلوله برفي
انجام شد .درواقع ،افرادی انتخاب شدند که در زمينه موضوع موردمطالعه اطلاعات نسبت ًا
کافي داشتند .در ادامه ،از نمونهگيری گلوله برفي برای انتخاب شرکت-کنندگان بعدی
استفاده شد و محقق به جمعآوری دادههای بيشتری از جامعه موردمطالعه پرداخت .درنهایت،
ادامه مصاحبه با دانشجویان موردمطالعه ،تکراری شدن پاسخها را به دنبال داشت و دیگر
دادههای جدیدی حاصل نشد .به-عبارت دیگر ،مصاحبهها تا زماني انجام شد که برای محقق
محرز شد که دیگر نمونهها اطلاعات جدیدی ارائه نميدهند و مباحث حالت تکراری به خود
گرفته است ،لذا ،نمونهها تا نيل به اشباع نظری انتخاب شدند ( 91نفر از دانشجویان عضو
تعاوني).
در این تحقيق ،همانگونه که ذکر شد ،روش گردآوری دادههای نظریه بنياني،
مصاحبه عميق با نمونههای موردمطالعه بود .در پژوهش حاضر ،محقق درصدد بود تا از
روشهای مختلف به تأیيد اعتبار پژوهش دست یابد بهاینترتيب ،علاوه بر دارا بودن
حساسيت نظری ،در گردآوری دادهها از روشهای دیگری نيز برای دستيابي به این مهم
استفاده نمود .برای اطمينان از روایي و پایایي دادهها با معيارهای خاص پژوهش کيفي شامل
مقبوليت و قابليت تأیيد صورت گرفته است .جهت افزایش مقبوليت از روشهای بازنگری
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توسط شرکتکنندگان استفاده شد .درنهایت ،نتایج حاصل از مصاحبه به شرکتکنندگان
بازگردانده شد و به تأیيد یا اصلاح آنها رسيد.

نتایج و بحث
ویژگيهاي فردي و حرفهاي دانشجویان موردمطالعه
جدول  .1توزیع فراواني ویژگيهای فردی و حرفهای دانشجویان موردمطالعه
متغیر
جنسیت

مقطع

تحصیلي

رشته تحصیلي

عنوان

فراواني

درصد

دختر

32

56/7

پسر

23

23/2

کل

53

011

کارشناسي

27

34/2

کارشناسي ارشد

22

22/7

دکتري

7

32

کل

53

011

ترويج و آموزش کشاورزي

23

32

علوم دامي

زراعت و اصلاح نباتات

3
3

22/3

گیاهپزشکي

2

4/5

22/3

علوم و مهندسي خاک

2

مکانیک بیوسیستم

2

4/5

مهندسي آب

3

6/7

53

011

منابع طبیعي
کل

3

4/5
6/7
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توزیع فراواني ویژگيهای فردی دانشجویان در جدول ( )1ارائهشده است .بر اساس
این جدول ،بيشتر دانشجویان موردمطالعه دختر ( 11/1درصد) و  91/9درصد آنان پسر
بودند .مطابق با نتایج حاصل 11/9 ،درصد از دانشجویان کارشناسي 91/1 ،درصد کارشناسي
ارشد و  18درصد آنان دکتری بودند .همانطور که ملاحظه ميشود ،دانشجویان ترویج و
آموزش کشاورزی دارای بيشترین فراواني ( 18درصد) و دانشجویان رشتههای مهندسي و
آب منابع طبيعي دارای کمترین فراواني بودند ( 1/1درصد).
بر پایه یافتهها ،دامنه سني دانشجویان موردمطالعه  18-11سال و ميانگين سن آنها
 11/3سال بود (انحراف معيار= .)1/11شایانذکر است مشارکتکنندگان در زمينه کشت
زعفران ،کشت سبزی سالم با همکاری شرکت بازیافت کرمانشاه ،پرورش شترمرغ،
پرواربندی گوسفند ،پرورش ماهي ،پرورش قرقاول ،پرورش قارچ ،پرورش کرم ابریشم،
پرورش بوقلمون ،کشت نخود ،کشت اسفناج و دانه روغني کاملينا و پرورش گلهای زینتي
فعاليت داشتند.

شناسایي ویژگيهاي تعاوني دانشجویي موفق
بهمنظور شناسایي ویژگيهای تعاوني دانشجویي موفق ،از نظریه بنياني بهره گرفته
شد .بهطوریکه از طریق دو مرحله کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبه،
تجزیهوتحليل شدند .البته ،در پژوهش حاضر ،جمعآوری و تجزیهوتحليل دادهها بهصورت
همزمان انجام شد .پس از انجام مصاحبهها و رسيدن به نقطه اشباع و برخورد با داده-های
تکراری ،کار جمعآوری دادهها پایان یافت .سپس ،این اطلاعات بر اساس مراحل ذکرشده در
نظریه بنياني تجزیه و-تحليل شدند .در مرحله اوليه کدگذاری باز ،اطلاعات جمعآوریشده
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سطر به سطر مطالعه شده و مفاهيم مستتر در آنها به شکل کد استخراج شد .در مرحله دوم،
این کدگذاری ،مفاهيم مشترک و مشابه ازنظر معنایي در قالب مقوله-های عمده ،طبقهبندی
شدند .بهطورکلي 13 ،مفهوم از دادههای حاصل از مصاحبه و  1طبقه (مقوله) به دست آمد.
جدول  .1مفهومسازی دادههای حاصل از مصاحبه با نمونههای موردمطالعه
مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها

کد موردنظر

مشارکت فعال اعضا

Ch1

ايجاد منافع اقتصادي و کسب درآمد براي دانشجويان

Ch2

همکاري دانشجويان مجرب

Ch3

وجود روحیه کار تیمي

Ch4

استفاده از تجهیزات جديد و بهروز

Ch5

روحیه نوآوري و کارآفريني در بین دانشجويان

Ch6

بهکارگیري شیوههاي کشاورزي پايدار

Ch7

مشارکت نمايندهاي از دانشجويان در تصمیمگیريهاي مربوط به تعاونيها در سطح

Ch8

دانشکده/دانشگاه

واگذاري امور تعاوني به دانشجويان حتي در صورت شکست

Ch9

سلامت مزارع دانشجويي

Ch10

نزديکي واحد مزرعه به دانشکده

Ch11

تولید محصولات متنوع و موردپسند مردم منطقه

Ch12

همکاري کارکنان واحد مزرعه دانشکده با دانشجويان

Ch13

بهرهگیري از مشاور علمي

Ch14

تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار

Ch15

توانايي دانشجويان در شناسايي و بهرهگیري از فرصتها

Ch16

مشارکت اعضاي هیئتعلمي بهعنوان راهنما و مشاور دانشجويان در فعالیتهاي Ch17

تعاوني

مديريت صحیح و اصولي تعاونيهاي دانشجويي

داشتن سرمايه اولیه

Ch18
Ch19
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Ch20

توجه به بازار فروش محصولات کشاورزي

Ch21

داشتن انگیزه و نیاز به کسب موفقیت در بین دانشجويان

Ch22

توانايي رهبري و نفوذ در ديگران

Ch23

تولید محصولات ارگانیک و سالم

Ch24

توانايي مالي دانشجويان

Ch25

برخورداري از امکانات و تسهیلات لازم و مناسب

گسترش بازاريابي الکترونیکي نوين

مهارت دانشجويان در برنامهريزي و سازماندهي

داشتن تعامل با جوامع محلي

Ch26
Ch27
Ch28
Ch29

در جدول ( ،)1ابتدا جملات اصلي تحت عنوان مفاهيم از نقلقولهای مستقيم حاصل از
مصاحبه استخراج شدند و به هرکدام کدهایي با علامت ( Chمخفف
ویژگي= )characteristicداده شد .درواقع  ،برای جلوگيری از اتلاف وقت و سردرگمي،
محقق نکات و مضامين کليدی را از نقلقولها استخراج و آنها را کدگذاری نمود .در
کدگذاری باز علاوه بر کدگذاری مفاهيم 1 ،مقوله نيز به دست آمدند که عبارتاند از:
مشارکت و همکاری ،امکانات و زیرساختهای لازم ،شرایط اقتصادی مناسب ،کارآفریني و
خلاقيت ،اجرا و توسعه کشاورزی پایدار ،مدیریت موفق و بازاریابي مناسب .نتایج حاصل در
جدول ( )9آمده است.

جدول  .9مقولههای حاصل از تحليل مفاهيم استخراجشده (مرحله دوم کدگذاری باز)

تعاون و كشاورزي -شمارة 63

291
مقولهها

مفاهیم

مشارکت و همکاري

مشارکت فعال اعضا
همکاري دانشجويان مجرب

وجود روحیه کار تیمي

مشارکت نمايندهاي از دانشجويان در تصمیمگیريهاي مربوط به

تعاونيها در سطح دانشکده/دانشگاه

مشارکت اعضاي هیئتعلمي بهعنوان راهنما و مشاور دانشجويان در

فعالیتهاي تعاوني

همکاري کارکنان واحد مزرعه دانشکده با دانشجويان
بهرهگیري از مشاور علمي
ارتباط و تعامل با بخش اجرا
امکانات و

زيرساختهاي لازم
شرايط اقتصادي

مناسب

کارآفريني و
خلاقیت

استفاده از تجهیزات جديد و بهروز

برخورداري از امکانات و تسهیلات لازم و مناسب
نزديکي واحد مزرعه به دانشکده
ايجاد منافع اقتصادي و کسب درآمد براي دانشجويان
داشتن سرمايه اولیه

توانايي مالي دانشجويان
روحیه نوآوري و کارآفريني در بین دانشجويان
توانايي دانشجويان در شناسايي و بهرهگیري از فرصتها

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

اجرا و توسعه

کشاورزي پايدار
مديريت موفق

بهکارگیري شیوههاي کشاورزي پايدار
سلامت مزارع دانشجويي
تولید محصولات ارگانیک و سالم
مديريت صحیح و اصولي تعاونيهاي دانشجويي

توانايي رهبري و نفوذ در ديگران

مهارت دانشجويان در برنامهريزي و سازماندهي

بازاريابي مناسب

تولید محصولات متنوع و موردپسند مردم منطقه
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تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار

توجه به بازار فروش محصولات کشاورزي

گسترش بازاريابي الکترونیکي نوين

همانگونه که در جدول ( )9مشاهده ميشود ،مفاهيم «مشارکت فعال اعضا»،
«همکاری دانشجویان مجرب»« ،وجود روحيه کار تيمي»« ،مشارکت نمایندهای از دانشجویان
در تصميمگيریهای مربوط به تعاونيها در سطح دانشکده/دانشگاه»« ،مشارکت اعضای
هيئتعلمي بهعنوان راهنما و مشاور دانشجویان در فعاليتهای تعاوني » « ،همکاری کارکنان
واحد مزرعه دانشکده با دانشجویان »« ،بهرهگيری از مشاور علمي» و «ارتباط و تعامل با
بخش اجرا» بهعنوان مقولهی مشارکت و همکاری دستهبندی شدند .روحيه مشارکتپذیری و
جستجوی نفع شخصي در قالب نفع جمعي در پيشبرد فعاليتهای تعاوني و رفع موانع و
مشکلات پيش روی کارآفریني جمعي دارای نقش مهمي است .درواقع ،همفکری و مشارکت
جمعي دانشجویان مستعد و خلاق از یکسو و بهرهگيری از تجربههای اعضای هيئتعلمي
مجرب دانشگاه در قالب خدمات مشاوره از سوی دیگر ،از ویژگيهای اساسي تعاوني
دانشجویي موفق محسوب ميشود.
امکانات و زیرساختهای لازم بهعنوان یکي دیگر از عوامل و ویژگيهای تعاوني
دانشجویي موفق مطرحشده است .بيتردید استفاده از تجهيزات جدید و بهروز ،برخورداری
از امکانات و تسهيلات لازم و مناسب و نزدیکي واحد مزرعه به دانشکده در عملکرد موفق
تعاونيهای دانشجویي نقش بسزایي دارد.
مفاهيم «ایجاد منافع اقتصادی و کسب درآمد برای دانشجویان»« ،داشتن سرمایه اوليه»
و «توانایي مالي دانشجویان» مقوله شرایط اقتصادی مناسب را تشکيل ميدهند .کسب درآمد
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و منافع اقتصادی از طریق ایجاد انگيزه و رغبت در دانشجویان ،مشارکت و فعاليت هرچه
بيشتر آنها در تعاوني را به دنبال خواهد داشت .از سوی دیگر ،توانایي مالي دانشجویان و
فراهم نمودن سرمایه اوليه برای شروع و تداوم فعاليتهای تعاوني اهميت دارد.
مقوله کارآفریني و خلاقيت شامل مفاهيم «روحيه نوآوری و کارآفریني در بين
دانشجویان»« ،توانایي دانشجویان در شناسایي و بهرهگيری از فرصتها»« ،پيدا کردن
راهحلهای نوین برای حل مسائل و مشکلات تعاوني» و «داشتن انگيزه و نياز به کسب
موفقيت در بين دانشجویان» است .روحيه کارآفریني ازجمله عواملي است که ميتواند سبب
تسریع اشتغال دانشجویان در آینده گردد .تشکيل تعاونيهای دانشجویي در دانشگاهها و
فعاليت دانشجویان در قالب تعاونيها ميتواند موجب بروز خلاقيت ،پرورش ایدههای نو و
رفتارهای کارآفرینانه در دانشجویان شود که خود مبنای موفقيت این تعاونيها است.
مفاهيم «بهکارگيری شيوههای کشاورزی پایدار» « ،سلامت مزارع دانشجویي» و «توليد
محصولات ارگانيک و سالم» بهعنوان مقوله اجرا و توسعه کشاورزی پایدار دستهبندی شدند.
درواقع ،تعـاونيهـای دانشجویي موفق ميتوانند ابزار مناسبي برای تحقق اهداف توسعه
پایدار به شمار آیند و فرصتي برای ارائه محصولات و فرآوردههای سالم و ارگانيک ایجاد
کنند.
مدیریت موفق تعاوني دانشجویي که شامل مفاهيم «مدیریت صحيح و اصولي
تعاونيهای دانشجویي»« ،توانایي رهبری و نفوذ در دیگران» و «مهارت دانشجویان در
برنامهریزی و سازماندهي» است ،ازجمله مقولههای اساسي و دارای اهميت در موفقيت
تعاونيهای دانشجویي است .درنهایت ،طبقه بازاریابي مناسب که دربرگيرنده مفاهيم «توليد
محصولات متنوع و موردپسند مردم منطقه»« ،تنظيم برنامه کشت مطابق با نياز بازار»« ،توجه
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به بازار فروش محصولات کشاورزی» و «گسترش بازاریابي الکترونيکي نوین» است ،ازجمله
ویژگيهای مهم تعاوني دانشجویي موفق به شمار ميآید.
در سالهای اخير ،با افزایش شمار دانشآموختگان کشاورزی ،اشتغال آنان با
چالشهای جدی روبهرو شده است .به همين دليل ،بسياری از دانشآموختگان این رشتهها
به کارهای غير مرتبط با رشته تحصيلي خود ميپردازند که باعث هدر رفت منابع و
سرمایهگذاریهای انجامشده روی آنان ميشود .این در حالي است که توسعه هر کشوری
مستلزم بهرهمندی از نيروی انساني است و یکي از مهمترین و کليدیترین سرمایههای آن
کشور به شمار ميآید و بي شک در این ميان ،نقش نيروی انساني متخصص بسيار است.
بههرحال دانشگاهها و مراکز آموزش عالي عهدهدار رسالتهایي مانند توليد دانش ،تربيت
نيروی متخصص موردنياز جامعه ،گسترش فناوری ،نوآوری و خلاقيت هستند .در این راستا،
تعاونيهای دانشجویي ميتوانند بهمنظور آموزش و مهارت لازم برای آمادگي دانشجویان
برای ورود به بازار کار نقش قابلتوجهي داشته باشند .لذا ،در این مطالعه به شناسایي
ویژگيهای تعاوني دانشجویي موفق در پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه رازی با
بهرهگيری از نظریه بنياني ،پرداخته شد .بر پایه یافتهها ،مهمترین ویژگيهای تعاوني
دانشجویي موفق در هفتطبقه شامل« :مشارکت و همکاری»« ،امکانات و زیرساختهای
لازم»« ،شرایط اقتصادی مناسب»« ،کارآفریني و خلاقيت»« ،اجرا و توسعه کشاورزی پایدار»،
«مدیریت موفق» و «بازاریابي مناسب» دستهبندی شدند.
همانگونه که اشاره شد ،مشارکت و همکاری بهعنوان یکي از ویژگيهای اساسي
تعاوني دانشجویي موفق مطرحشده است .دانشجویان با عضویت در تعاونيهای دانشجویي
بهمرور در قالب گروههای مختلف باید یاد بگيرند که مشارکت فعال داشته باشند و بهصورت
جمعي بر مشکلات غلبه کنند .از سوی دیگر ،اساتيد بهعنوان مشاور ميتوانند راهگشا و
راهنمای دانشجویان باشند و آنان را در زمينه فعاليتهای تعاوني بهویژه در برقراری تعامل با
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بخشهای اجرایي هدایت کنند .بهعلاوه ،بازدید دانشجویان از شرکتهای تعاوني اشتغالزای
موفق ميتواند جهت افزایش مشارکت و عضویت دانشجویان در تعاونيهای دانشجویي
نقش قابلتوجهي داشته باشد .در این راستا ،مازور و زیمنوچ ( & Mazur

 ،)Zimnoch.,2018زیمنوچ ( )Zimnoch., 2017و اخوان کاظمي و علي بيگي ()1931
نيز در مطالعات خود به روحيه مشارکت و جمعگرایي بهعنوان یکي از نقاط قوت
تعاونيهای دانشجویي کشاورزی اشاره نمودند.
برخورداری از امکانات و زیرساختهای لازم از دیگر مشخصههای تعاوني
دانشجویي موفق است .پيشرفت و موفقيت تعاونيهای دانشجویي مستلزم تقویت
زیرساختها و برخورداری از امکانات و تجهيزات موردنياز است .بر همين اساس ،تدوین
برنامهها و دستورالعملهای مناسبي برای حمایت از تعاونيهای دانشجویي باید موردتوجه
قرار گيرد .عباسي و قلي قورچيان ( )1911در پژوهشي ،حمایتهای مالي و تجهيزاتي
درروند شکلگيری تعاونيهای دانشآموختگان را ضروری دانستهاند .بر پایه یافتهها ،شرایط
اقتصادی مناسب از ویژگيهای مهم تعاوني دانشجویي موفق است .دانشجویان ضمن آشنایي
و یادگيری شيوه کسب درآمد و کارآفریني ،ميبایست باکار و فعاليت در تعاوني دانشجویي
از منافع اقتصادی آن نيز بهرهمند شوند .از سوی دیگر ،وجود سرمایه اوليه برای شکلگيری
و موفقيت تعاونيها ضروری است و با توجه به اینکه دانشجویان اغلب سرمایه اوليه اندکي
دارند؛ لذا ،حمایتهای مادی دانشگاه و ارگانهای دولتي در این زمينه ميتواند کمک مؤثری
به توسعه و موفقيت تعاونيهای دانشجویي نماید .برزوزوسکا وابيک (Brzozowska-

 ،)Wabik.,2016فون راونزبرگ  )Ravensburg.,2017) Vonعليآبادی و همکاران
( )1913و چهارسوقي امين و همکاران ( )1939نيز در مطالعات خود بر نقش قابلتوجه
عامل اقتصادی در موفقيت تعاونيهای دانشآموختگان کشاورزی اشاره نمودند.
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همانگونه که ذکر شد ،کارآفریني و خلاقيت از دیدگاه پاسخگویان بهعنوان ویژگي
تعاوني دانشجویي موفق بيانشده است .بنابراین ،مبني بر اهميت تقویت روحيه خلاقيت،
نوآوری و کارآفریني در دانشجویان ميتوان پيشنهاد که نمود که واحدهای کارآفریني مورد
بازبيني قرارگرفته و سرفصلهای مناسب برای درس کارآفریني تعریف شود .بهطوریکه به
تقویت روحيه کارآفریني در دانشجویان کمک کند .همچنين ،دانشگاه ميتواند از طریق
نوآوریها و ایجاد ابتکارات در فضای دانشگاه و برگزاری گردهمایي ،همایش و هماندیشي
در زمينه کارآفریني و الگوهای موفق در این خصوص ،روحيه کارآفریني و خلاقيت را در
بين دانشجویان ارتقا دهد.
اجرا و توسعه کشاورزی پایدار از دیگر خصوصيات تعاوني دانشجویي موفق بود .بر
پایه یافتهها ،ميتوان از طریق مواردی مانند بهکارگيری دستگاههای آبياری نوین و
ماشينآلات کشاورزی با حمایت دانشکده ،توليد محصولات سالم و ارگانيک به رعایت و
توسعه اصول کشاورزی پایدار در تعاوني دانشجویي پرداخت.
مدیریت موفق بهعنوان ویژگي تعاوني دانشجویي موفق مطرحشده است .تشکيل
تعاونيهایي دانشجویي ،علاوه بر غنيسازی اوقات فراغت و ایجاد درآمد ،در مهارت افزایي
دانشجویان برای مدیریت کسبوکار و اشتغال پایدار هم مؤثر است .مشارکت در تعاونيهای
دانشجویي فرصت خوبي برای افزایش مهارتهای مدیریتي است؛ مانند برنامهریزی برای
اهداف عملياتي ،مدیریت مالي و اولویتبندی کارها و کسب تجربه در انجام وظایف
اجرایي .تمرین این وظایف ميتواند دانشجویان را برای بر عهده گرفتن وظایف شغلي آینده
آماده کند .دانشجویاني که معمولاً در آینده شغلي نقشهای رهبری را به دست ميآوردند ،در
طول دوران تحصيل نيز تنها مسئوليت کارهای خود را بر عهده ندارند؛ بلکه مسئوليتهای
بيشتری نيز بر عهده ميگيرند .رهبران خوب نهتنها از انجام شدن کارها اطمينان حاصل
ميکنند ،بلکه همه توان خود را به کار ميبندند تا افراد گروهها نيز در انجام کارها مشارکت
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کرده و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند .در این راستا ،واشر ( )Washer.,2007و
جکسون (  )1811Jackson,مهارتهای مدیریتي و ارتباطي را برای اشتغال دانشآموختگان
ضروری دانستهاند.
بازاریابي مناسب از دیگر مشخصههای تعاوني دانشجویي موفق است .توليد
محصولات متنوع با توجه به بازارپسندی و سليقه مردم و تنظيم برنامه کشت مطابق با نياز
بازار ضروری است و به توسعه و پایداری توليد در این بخش ميانجامد .از سوی دیگر،
ایجاد مراکز بازاریابي و فروش محصولات در دانشکدههای کشاورزی از طریق عدم نياز به
شبکههای حملونقل و کاهش دست واسطهها ميتواند به افزایش انگيزه دانشجویان و
پيشبرد فعاليتهای عملي آنان کمک کند .البته دانشجویان ميتوانند از اینترنت (تلگرام،
اینستاگرام ،وبسایت و غيره) برای معرفي تعاوني و محصول خود استفاده نمایند و مشتریان
هدف خود را پيدا کنند .شایانذکر است که در پردیس کشاورزی و منابع-طبيعي دانشگاه
رازی مرکزی برای عرضه محصولات کشاورزی به نام تعاوني دانشجویي پایدار فودهاب
پردیس» باهدف عرضه محصولات توليدی تعاونيهای دانشجویي با همکاری گروه ترویج و
آموزش کشاورزی راهاندازی شده است .این مرکز در زمينه فروش و بازاریابي محصولات
تعاونيهای دانشجویي ميتواند نقش بسزایي داشته باشد.
بر پایه یافتههای پژوهش ،پيشنهادهای زیر ارائه ميشود:
 با توجه به اهميت روحيه مشارکت و تعاون در پيشبرد فعاليتهای تعاوني ،پيشنهادميشود که با مشارکت دادن واقعي دانشجویان در فعاليتهای مختلف دانشکده ،ازجمله
عمليات کشاورزی و با برقراری ارتباط بيشتر بين انجمنهای علمي و تعاونيهای دانشجویي
و شرکتهای دانشبنيان ،به توسعه فرهنگ تعاون در بين دانشجویان کمک نمود .همچنين،
اجرای پروژههای مشترک ميان جهاد کشاورزی و دانشگاه بهمنظور شناسایي نيروهای
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متخصص و ایجاد ارتباط منسجم بين نهادهای آموزش عالي و سازمانهای ترویج و تحقيق
ميتواند به مشارکت و برقراری ارتباط دانشجویان و اساتيد با بخشهای اجرا کمک کند.
 همانگونه که ملاحظه شد ،شرایط اقتصادی مناسب از ویژگيهای مهم تعاونيدانشجویي موفق است؛ بنابراین ،لازم است بسترها و زمينههای لازم جهت حمایت مالي و
تسهيل شرایط برای راهاندازی و توسعه تعاونيهای دانشجویي از سوی دانشگاهها و با
همکاری بخش تعاون فراهم شود .ازجمله این حمایتها ميتوان به واگذار کردن اراضي
زراعي باکيفيت دانشکده به دانشجویان برای فعاليتهای زراعي ،در نظر گرفتن درصد
بيشتری از سود حاصل از فروش محصولات توليدی تعاوني برای دانشجویان جهت ایجاد
انگيزه و کاهش ریسک ،کمک به توان اقتصادی و توانمندسازی آنان اشاره نمود.
 بنابر اهميت دستيابي به امکانات و زیرساختهای موردنياز برای تعاونيهایدانشجویي ،تجهيز و آماده کردن این تعاونيها بهمنظور مشارکت بيشتر دانشجویان و حمایت
و پشتيباني دانشگاه ،ضروری است .لذا ،توصيه ميشود بامطالعه و ارزیابي دقيق بودجه،
امکانات و تجهيزات موردنياز تعاونيهای دانشجویي از سوی دانشگاه فراهم شود و در این
زمينه حمایت و پشتيباني لازم به عمل آید .از سوی دیگر ،در نظر گرفتن زمينهای زراعي
نزدیک به محوطه دانشکده یا فراهم نمودن وسایل نقليه جهت تسهيل رفتوبرگشت
دانشجویان به مزارع ميتواند دانشجویان را به حضور و مشارکت فعال و موفق در تعاونيها
ترغيب کند.
 بازنگری دروس ازجمله دروس کارآفریني ،مدیریت مزرعه و کارآموزی بهمنظورتقویت روحيه کارآفریني و آشنایي هرچه بيشتر دانشجویان کشاورزی با محيط واقعي کار
ميبایست مورد اهتمام قرار گيرد .ضرورت بازنگری دروس کشاورزی بهویژه سوق دادن
برخي از واحدهای درسي بهسوی فعاليتهای عملي از اهميت ویژهای برخوردار است.
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هنگاميکه دانشجویان در مزارع دانشکده شروع به کار و فعاليت ميکنند ،از نزدیک با
عمليات کشاورزی آشنا ميشوند ،بر مهارتهای عملي خویش ميافزایند و پس از کار و
فعاليت در تعاونيهای دانشجویي ميتوانند تجربه و مهارتهای لازم را برای راهاندازی
کسبوکار و اشتغال در تعاونيهای دانشآموختگان کسب کنند.
 راهاندازی و توسعه مراکزی جهت عرضه محصولات توليدی تعاونيهای دانشجویيبا حمایت و همکاری دانشگاه در دانشکدههای کشاورزی پيشنهاد ميشود؛ که خود ميتواند
در زمينه فروش و بازاریابي محصولات تعاونيهای دانشجویي ،افزایش کيفيت فرآوردهها،
توليد محصولات سالم و همچنين ،ایجاد انگيزه در دانشجویان نقش بسيار مؤثری داشته
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.
Keywords: Student Cooperative, Entrepreneurship, Agricultural,
Grounded Theory.
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