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Today, student cooperatives are considered as an approach to training and 
improving entrepreneurial competencies among students. Because 
identifying the barriers and problems of student cooperatives not only helps 
to develop these businesses now, but can also help to establish these 
cooperatives as easily as possible in the future. The present study was 
conducted with the aim of Phenomenology of students' experiences in the 
field of obstacles and problems of agricultural student cooperatives in the 
west of Iran. This research has been done using the qualitative method of 
phenomenology. In order to analyze the data, the Colaizzi's seven-step 
method was used. Participants in this study included students working in 
student cooperatives in the west of Iran. Samples were identified using 
purposive sampling method and virtual snowball, which was obtained by 
performing 11 data saturation interviews. Research data were collected 
through semi-structured telephone interviews. Verification, validity and 
transferability criteria were used to confirm the research data and findings. 
The results showed that the intra-organizational problems of students’ 
cooperatives include: physical and psychological discomfort, economic and 
financial problems, lack of knowledge and practical information and 
feelings of inattention to students. In addition, according to the research 
findings, the external problems of students’ cooperatives include: lack of 
university support for cooperatives, lack of support from relatives and 
environmental turmoil. 
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  پدیدارشناسی

هاي کارآفرینانـه دانشـجویان    عنوان رهیافتی براي آموزش و بهبود صالحیت دانشجویی به  امروزه تعاونی
دانشجویی نه تنها سبب هاي  شناسایی موانع و مشکالت تعاونیکه  از آنجاییمورد توجه قرار گرفته است. 

در ها این تعاونیتواند به استقرار هر چه آسانتر  می شود، بلکه تسهیل فرآیند توسعه این کسب و کارها می
 پدیدارشناسی تجربیات دانشـجویان در زمینـه موانـع و   حاضر با هدف  لذا، پژوهش .کندنیز کمک آینده 

در غرب کشور انجام شد. این پژوهش با اسـتفاده از روش   کشاورزي هاي دانشجویی مشکالت تعاونی
اي ها از روش کالیزي هفت مرحله منظور تجزیه و تحلیل داده است که به انجام شدهکیفی پدیدارشناسی 

 هـاي  تعـاونی کـار در   تمام دانشجویان مشغول بـه کنندگان در این مطالعه شامل  بهره گرفته شد. مشارکت
گیري مبتنـی بـر هـدف و     ها با استفاده از روش نمونه ب کشور بودند. نمونهغر دانشجویی کشاورزي در

هاي پـژوهش از   داده مصاحبه اشباع داده حاصل شد. 11گلوله برفی مجازي شناسایی شدند که با انجام 
هاي پـژوهش از معیارهـاي   بخشی به یافته آوري شدند. براي اطمینان ساختارمند جمع طریق مصاحبه نیمه

کـه مشـکالت   نتـایج پـژوهش نشـان داد     پـذیري بهـره گرفتـه شـد.     ري، اعتبارپـذیري و انتقـال  تأییدپذی
روانی، مشکالت اقتصـادي و  -هاي دانشجویی غرب کشور شامل: ناراحتی جسمی سازمانی تعاونی درون

باشند. افزون بـراین، براسـاس   توجهی به دانشجو می مالی، ضعف دانش و اطالعات عملی و احساس بی
هاي دانشجویی عبـارت از عـدم حمایـت دانشـگاه از     سازمانی تعاونی اي پژوهش مشکالت برونهیافته

  هاي محیطی هستند.تعاونی، عدم حمایت نزدیکان و تالطم
  

 هـاي  تعـاونی  بر مبتنی وکارهاي کسب مشکالت و موانع). 1400( .نشیري،  .،ه مرادنژادي، ،لف.ا.س ،سرشت موسوي: استناد
  ،کشـاورزي  پایـدار  توسعه و کارآفرینی مطالعات. کشور غرب در پدیدارشناسانه اي مطالعه: کشاورزي دانشجویی

 8 )4 ،(34-21 .  
  

                 DOI: 10.22069/JEAD.2022.19737.1549  
                   نویسندگان. ©                  گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزناشر:               



 1400، 4، شماره 8، دوره کشاورزي پایدار توسعه و کارآفرینی مطالعات 

23 

  مقدمه
ــی ــروزه شــرایط بحران ــاي  تحــریم ناشــی از ام ه

هـاي مولـد    گـذاري  کاهش میـزان سـرمایه  ، المللی بین
هاي  گذاري خارجی و همچنین افزایش ریسک سرمایه

 شــده اســت؛افــزایش نــرخ بیکــاري  ســببداخلــی، 
که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی نـرخ    طوري هب

درصـد   6/10معـادل   1398بیکاري ایران را در پـاییز  
نرخ بیکـاري   این در حالی است کهاعالم کرده است. 

درصـد   23آموختگان را باالتر از نـرخ کشـور و    دانش
عی، است (وزارت تعاون، کارو رفاه اجتمـا  شدهاعالم 
آموختگـان  مسأله بیکاري دانـش در این راستا،  .)1398

ــال  ــگاهی در س ــر از حساسی دانش ــاي اخی ـــه ت و ـ
چـرا کـه از    ؛شـده اسـت  برخوردار بیشتري  یتــاهم

از منـابع انسـانی و مـادي     تـوجهی   سویی بخش قابل
شـود و از   محدود کشور صرف تربیت این گـروه مـی  

زان اي می یندهآهاي اخیر به نحو فزسویی دیگر طی دهه
 گیريشیوة بهرهثیر أپیشرفت و توسعه کشورها تحت ت

پـور   هاي انسانی قرار گرفته است (ملک آنان از سرمایه
منظـور دسـتیابی بـه     بـه بنابراین، ). 1392و همکاران، 

بایست از توان نیروي انسـانی   اهداف توسعه پایدار می
ـ    د کهاستفاده بهینه نمو ه از ملزومات این امـر، توجـه ب

ویـژه   ازان هر کشـور یعنـی قشـر جـوان و بـه     س آینده
بـه  ).  1398، سـنجابی بیگی و  دانشجویان است (علی

بخش تعاون با موقعیـت ویـژه کنـونی و    رسد نظر می
اي موجــود،  هــاي توســعه برخــورداري از زیرســاخت

محملی مناسب براي جـذب کارآفرینـان و هـدایت و    
هاي کارآفرینانه بـراي توسـعه کارآمـد     حمایت فعالیت

(عباسی  را فراهم نموده استهاي شغلی پایدار  فرصت
  ).1388و همکاران، 

کلی اقشـار  ورطـ  جذب دانشـجویان، اسـاتید و بـه   
یکی از اقدامات مناسب در  ،ها تعاونی در علمی کشور 

اشـتغال ایجـاد   ؛ چرا که جهت توسعه کارآفرینی است
توسط کارآفرینی به مراتب بیشتر از اشتغال ایجاد  شده 

هاي کالن است (زارعی و  گذاري سرمایه واسطۀ هبشده 
. لذا همین امر موجـب شـده   )1398طریقت مهربانی، 

ایجـاد اشـتغال در کشـورهاي     ها در موثر تعاونینقش 
نحـوي کـه در    بـه  نباشـد؛ گوناگون بر کسـی پوشـیده   

کشورهاي آسیایی، اتحادیه اروپـا و آمریکـا بـر نقـش     
ــاونی ــت     تع ــده اس ــد ش ــتغال تأکی ــاد اش ــا در ایج   ه

)Folsom, 2003 .(  هــايدر ایــن راســتا، دانشــگاه 
غـرب  در کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان و ایالم 

انـدازي   راههـاي پیشـرو در   عنـوان دانشـگاه   بـه  کشور
ایـن  انـدازي   اند بـا راه  توانسته ،هاي دانشجویی تعاونی
  مهارتو دانش افزایش جهت ها گامی موثر در  تعاونی

در  هـاي دانشـجویی   تعـاونی  ایفـا نماینـد.  دانشجویان 
غرب کشور اغلب با هدف اشتغال دانشـجو در زمینـه   

هاي مرتبط بـا آن، بـه جـذب     کشاورزي در کنار رشته
 تولیـد نماینـد و سـپس بـا آمـوزش و      اعضا اقدام مـی 

محصوالت کشاورزي مانند پرورش قارچ، زعفـران و  
دانشجو را با فضاي کسب و کار آشنا  ...سایر تولیدات

عمل آمـده   صوالت بهترین محکه مهم طوري هکنند. ب می
... ورا، قـارچ، نخـود، بـاقال و   ئـه شامل گل نرگس، آلو

هـاي تعـاونی بـا     باشد و اغلب اولویت انجام پروژه می
هـاي کشـاورزي و زراعـت اسـت و      دانشجویان رشته

هـا   توانند اعضـاي معمـولی تعـاونی    ها می مابقی رشته
  باشند.

هـاي   تعـاونی   فعالیـت ها، رغم همه این تالشعلی
هایی نیز روبرو بوده اسـت کـه از    دانشجویی با چالش

توان به مشـکالت درون سـازمانی ماننـد:     آن جمله می
وجود فرهنگ و روحیه فردگرایی، عدم همکـاري و  "

پذیري در بـین   مشارکت نکردن اعضاء، نبود مسئولیت
اعضا، غفلت از اصول تعاونی، عدم مـدیریت و شـیوه   

قـوانین  و  هی بـه امـر آمـوزش   توج رهبري صحیح، بی
گیـر) و بـرون سـازمانی (ماننـد: نداشـتن       دست و پـا 

پشتوانه مالی، نبود سرمایه اولیـه، کمبـود ابـزار، نبـود     
هاي کشـاورزي بـا بخـش اجـرا،      ارتباط میان دانشکده
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 نگــرشو  هــاي دانشـجویان  عـدم اعتقـاد بــه توانـایی   
(اخـوان کـاظمی و    اشاره کـرد  "ها نامناسب به تعاونی

ــاران، ه ــه راه1392مکـ ــایی کـ ــدازي و  ). از آنجـ انـ
بدون مشـکل و چـالش    کاريو کسبگیري هیچ  شکل

هــا و اقــدامات ایــن فعالیــتشناســی نیســت، آســیب
هــاي دانشــجویی نــه تنهــا بــه رفــع موانــع و  نیواتعــ

تواند بـه   می کند، بلکهها کمک میمشکالت کنونی آن
ســایر در  هــاونیاایــن تعــاســتقرار هــر چــه آســانتر 

هـدف اصـلی ایـن     لـذا، . کنـد ها نیـز کمـک    دانشگاه
هـاي  واکـاوي مسـائل و مشـکالت تعـاونی     پژوهش،

 امید است شناسـایی دانشجویی در غرب کشور است. 
هاي دانشجویی را  تعاونی ، بتواندمشکالتو موانع  این

ها  در تدوین یک برنامه منسجم براي رفع این نارسایی
ـ  نماید؛ چرا کهیاري  هـا و   ن چـالش بدون شناخت ای

هاي تجربیات دانشجویان در قالب تعاونیگیري از بهره
  .دست یافتهاي عینی  حل توان به راه نمی دانشجویی

  
  مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش

موانـع و مشـکالت    بررسـی بـه   انـدکی مطالعات 
اند و لذا ادبیات موجود هاي دانشجویی پرداخته تعاونی

نتـایج   رادامه بـه ذکـ  باشد. در در این زمینه محدود می
تـرین ارتبـاط را بـا    مطالعاتی پرداخته شـده کـه بـیش   

 گراوندي وموضوع این پژوهش داشتند. در این راستا، 
به این نتیجه دست اي ) در مطالعه1399کبودي ( چشمه

ها بـراي اعضـاي خـود مزایـایی     این تعاونییافتند که 
هــاي عملــی؛ هــا و توانـایی همچـون ارتقــاي مهـارت  

نسبی منابع درآمدي در آینده؛ افزایش اعتمادبه تضمین 
نفس، روحیه استقالل و خودکارآمدي؛ افزایش حـس  

افزایی؛ فرصت اجرایی  همهمکاري و مشارکت؛ ایجاد 
هاي جدید و بـروز  شدن مطالب نظري؛ آشنایی با ایده
اند. ازسـوي دیگـر،   خالقیت و نوآوري به همراه داشته

هـایی  خود با چـالش هاي اعضاي این تعاونی در طرح
هــاي درســی و افــت ماننــد ایجــاد تــداخل در برنامــه

هـاي مختلـف؛ عـدم    تحصیلی؛ عدم همکـاري ارگـان  
تأمین منافع مالی دانشجو؛ مشکل فروش و بازاریـابی؛  
ــجو؛ در     ــرخوردگی در دانش ــت و س ــال شکس احتم
ــر   ــزات و فشــار ب ــات و تجهی ــودن امکان دســترس نب

ــده  ــه رو ش ــد.دانشــجویان رو ب ــو ان ــاظمی و اخ ان ک
کـه   داشـتند بیـان   اي در مطالعـه  نیز )1392( بیگی علی

کــاهش تــرس دانشــجویان از کــار عملــی، یــادگیري 
تر و تقویت توانایی کـارکردن دانشـجویان بـا     ماندگار

یکدیگر مهمترین نقاط قوت و نداشتن پشتوانه مالی و 
یا فراهم نشدن سرمایه در زمـان الزم، کمبـود ابـزار و    

آالت کهنـه و   یا وجـود ابـزار و ماشـین    آالت و ینماش
مستهلک و عدم تعریف کارهاي عملی و گروهـی در  

هـاي برخـی از دروس کشـاورزي مهمتـرین      سرفصل
نقـاط ضــعف تشـکیل و توســعه تعـاونی دانشــجویی    

وجود روحیۀ کار و تولیـد  آیند.  کشاورزي به شمار می
در جامعه، اهتمام دولـت بـراي توسـعۀ کشـاورزي و     

و استفاده از نفـوذ دانشـکده در مکاتبـه بـا     تولید ملی 
ها و سـرانجام نگـرش    ترین فرصت ها مهم سایر ارگان

طور کلی و به تعاونی دانشجویی  نامناسب به تعاونی به
ساالري موجـود در فضـاي اداري    طور اخص، دیوان به

ــان      ــاط می ــود ارتب ــه، نب ــرمایۀ اولی ــود س ــه، نب جامع
عدم اعتقاد به هاي کشاورزي و بخش اجرا و  دانشکده
روي تشکیل و  هاي دانشجویان تهدیدهاي پیش توانایی

 .هـاي دانشـجویی کشـاورزي هسـتند     توسعۀ تعـاونی 
بـه بررسـی    پژوهشـی  ) در1390ستمی و همکاران (ر

. پرداختند تجربیات دانشجویان دانشگاه رازي کرمانشاه
ـ  روش از اسـتفاده  با این پژوهشهاي  یافته ، 1زيـکالی

ـ  طبقـه  اساسی ومــــــمفه پنج در د. ـــ دنــدي شـبن
ـ  ـ ــمف نـای   تــــو طاق سـخت " از: عبارتنــد مـاهی
ـ ب اـرســـف فشـارزا  "، "وکـار  کسـب  انـدازي  راه ودنــ

فشـارهاي   بـا  تـوام "، "بـودن  انگیـز  چـالش  (استرس)
دانـش،   در تغییـر  بـه  منجـر "، "بودن اجتماعی -روانی

                                                             
1. Colaizzi's method 
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 ادـمــافزایش اعت" نیز و "دانشجویان مهارت و نگرش

 Iliopoulos and Valentinov بودنـد.  "هـا  آن نفـس  به
ــد کــهاي هعــالط) در م2018( وري از بهــره نشــان دادن

هاي اساسـی   هاي اجتماعی، دستیابی به راه حل سرمایه
هاي باالي مالکیت، تفکر سیستمی،  براي کاهش هزینه

نبوغ، دانش تعاونی و دستیابی بـه ظرفیـت انطبـاق بـا     
اقتصـادي و اجتمـاعی از جملـه     هـا و تغییـرات   شوك

ــر موفقیــ هــا در بلندمــدت  ت تعــاونیعوامــل مــوثر ب
پژوهشی به در  نیز )Mazzarol  et al.  )2018.باشد می

ابعــاد و عوامــل مــدل ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه 
از: عضـویت   کسب و کار تعـاونی عبـارت   اندازي  راه

داوطلبانه و آزاد، دموکراسی در تصمیم گیري، نوآوري 
ــت،     ــه دول ــتگی ب ــدم وابس ــتقالل و ع ــادي، اس اقتص

و  تحصیالت و آموزش، همکـاري مـنظم و مشـخص   
در  )Mathias et al.  )2017 بودند. اهداف اجتماعی

انـدازي مشـاغل تعـاونی     اي به بررسی الگوي راه مقاله
خاص (ویژه) پرداخته است. در ایـن مقالـه امکانـات    

اندازي تعاونی در بخش انرژي در کشور آلمـان بـر    راه
گرایی بررسی شده اساس دو عامل بازارگرایی و جامعه

 8است. الگوي ارائه شده در تحقیق شامل سه بخش و 
. بخش اعضـا (روابـط   1ند از: شاخص است که عبارت

هـاي ارتبـاطی و انجـام وظـایف، جریـان       اعضا، کانال
. بخش همکـاران و شـرکاي   2درآمد، ساختار هزینه)، 

. بخـش  3هاي کلیـدي)،   کلیدي (منابع کلیدي، فعالیت
هـاي ارتبـاطی بـا     مشتریان (روابط با مشـتریان، کانـال  

در پـژوهش  ) 2007( Shaw and Carterمشـتري).   
 در اجتمـاعی  دهد، کارآفرینان نشان می رشناسانهپدیدا

 همچون؛ کسب تجربیاتی به هاي خود اندازي فعالیت راه

هـا و   نوآوري، تشخیص فرصت و مالی، خالقیت خطر
ــل   ــردي در مقاب ــش ف ــتدرك نق ــاي فعالی ــی  ه جمع

آیـد  مرور منابع نیز برمی که از گونه  هماناند.  پرداخته
د و بسـتري  کـه دار  هر تعاونی بسته به شرایط خاصی

پردازد بـا مسـائل و مشـکالت     که در آن به فعالیت می

کند، لـذا در ایـن راسـتا    نرم میاي دست و پنجه ویژه
هـاي  منظـور واکـاوي مسـائل و مشـکالت تعـاونی      به

روش کیفــــی دانشــــجویی در غــــرب کشــــور از 
استفاده شد تا به موجب آن از تجـارب   پدیدارشناسی

منظـور   در این زمینـه بـه   ت اول دانشجویانناب و دس
  دستیابی به نتایج مبتنی بر واقعیت بهره گرفته شود.

 
  روش تحقیق

(رویکرد)، کیفی، به پارادایم ژوهش حاضر از لحاظ 
ها،  لحاظ هدف، کاربردي و در گردآوري و تحلیل داده

 تحلیلـی بـود کـه بـه روش پدیدارشناسـی      -توصیفی
بر عمق تجربیات تاکید  این روشتوصیفی انجام شد. 

دهـد   دارد و درك ما را از تجربیات زندگی افزایش می
جامعـه مـورد    ).1386(ادیب حاج باقري و همکاران، 

شامل کلیه دانشـجویان فعـال    در این پژوهش، مطالعه
هـاي  دانشـگاه  کشاورزي در هاي دانشجوییدر تعاونی

غــرب کشــور (کرمانشــاه، لرســتان، همــدان، ایــالم و 
هاي مورد مطالعه،  براي انتخاب نمونه. بودندن) کردستا

گلولـه برفـی   تکنیـک  گیري مبتنی بر هدف و  از نمونه
 هـا دو  مجازي استفاده شده اسـت. در انتخـاب نمونـه   

کـه افـراد در تعـاونی     در نظر گرفته شد، اول این معیار
انـدازي یـک    دانشجویی عضو باشند و یا اقدام بـه راه 

ــار  ــب کســب و ک ــاونیدر قال ــا و تشــکل تع ــاي  ه ه
که بتواننـد تجربیـات    کرده باشند و دوم این دانشجویی

ها از طریق مصـاحبه   خود را توصیف و بیان کنند. داده
و  9تلفنــی نیمــه ســاختارمند (دانشــجوي دختــر=    

الی  01/03/99) و در محدوده زمانی 2دانشجوي پسر=
جـام هـر   مـدت زمـان ان  آوري شدند.  جمع 25/05/99

بـا   کـه  دقیقه متغیـر بـود   51:28تا  23:18مصاحبه از 
فایل صورت  ها بهمکالمهکننده، رضایت افراد مشارکت

طور  تلفن همراه ذخیره شده و سپس بهبر روي صوتی 
سـازي گردیـد. در نهایـت     کامل بر روي کاغـذ پیـاده  

 ها با روش هفـت  آوري شده از مصاحبه هاي جمع داده
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این اساس، بر .ندتجزیه و تحلیل شد اي کالیزي مرحله
ــراي  ــاونی   ب ــکالت تع ــی موانــع و مش هــاي بررس

مورد بررسی با مرور مکرر  هادانشجویی، متن مصاحبه
آوري  دید کلی نسبت به اطالعات جمع قرار گرفت تا

ي بعـدي، بـا اسـتفاده از     شده کسب شود. در مرحلـه 
هاي مهـم و مـرتبط بـا     راهبرد جمله به جمله، عبارت

ایـن مرحلـه،    ۀموضوع پژوهش مشخص شدند. نتیجـ 
کد کلیدي بود. سپس سعی شـد کـه بـا     50شناسایی 

هاي  ادغام موارد مشابه و حذف موارد تکراري، عبارت
هـاي معنـادار فرمولـه     تخراج شده در قالب عبـارت اس

در  .دسـت آمـد   بـه  مفهـوم  34. در این مرحلـه،  شوند
 هفـت هـاي اسـتخراج شـده بـه      بخش بعدي، عبارت

خوشه تقسیم شدند. به این ترتیب که سـعی شـد کـه    
هاي استخراج شده با ماهیت موضـوعی مشـابه    عبارت

ـ   د. را شناسایی کرده و در درون یک خوشه قـرار گیرن
اي درون هـ  ها به دو گروه چـالش  سپس تمامی خوشه

. شدندبندي  سازمانی دسته هاي برون سازمانی و چالش
هاي پژوهش با استفاده قابلیت اطمینان یافته ،در نهایت

از معیارهاي تأییدپذیري، اعتبارپذیري و انتقال پذیري 
قابلیت اعتبار نتایج پژوهش در این راستا،  بررسی شد.

اعضــا، اســتفاده از هـاي کنتــرل اســتفاده از تکنیــکبـا  
هــا و آوري و تحلیــل دادهمحققــان مختلــف در جمــع

منظـور   ی محقق مورد بررسی قرار گرفت. بهخودبازبین
بررسی تأییدپـذیري نتـایج حاصـل از تحقیـق، کلیـۀ      

هاي ضبط شـده پـس از   ها، اسناد و مصاحبهیادداشت
تیم پـژوهش و  تحلیل توسط محقق، مجدداً در اختیار 

هاي خـام  دیگر محققان قرار گرفت تا تناسب بین داده
منظور اطمینـان   ها تأیید شود. بهج حاصل از دادهبا نتای

هاي پژوهش، محقق تالش نمود انتقال یافته از قابلیت
به دقت و با ذکر جزئیات به توصـیف شـرایط انجـام    

  تحقیق بپردازد.
   

  هاي پژوهشیافته
هاي بررسی شده غرب کشـور   تعاونیهاي  ویژگی

مشـاهد   ،1براساس جدول  ) آمده است.1در جدول (
هـاي دانشـجویی نواندایشـان     شود که فقط تعـاونی  می

غرب در دانشگاه ایالم، پیشگامان اشتغال در دانشـگاه  
رازي و رایا کشاورز زاگرس در دانشگاه لرستان فعـال  

هـان  هاي پرورش قـارچ، گیا  هستند که مشغول فعالیت
  ... هستند. دارویی، زعفران، سبزیجات و

  
 هاي دانشجویی کشاورزي در غرب کشور تعاونی -1جدول 

  شروع فعالیت  نوع فعالیت  نام تعاونی  دانشگاه  ردیف
  1395  پرورش قارچ و گیاهان دارویی و ...  نواندیشان غرب  دانشگاه ایالم  1
  1395  و ... پرورش زعفران، سبزیجات، قارچ  پیشگامان اشتغال  دانشگاه رازي  2
  1396  پرورش گیاهان دارویی  رایا کشاورز زاگرس  دانشگاه لرستان  3
  -   غیرفعال  -   دانشگاه کردستان  4
  -   غیرفعال  -   دانشگاه همدان  5

  
ــکالت     ــع و مش ــژوهش موان ــایج پ ــاس نت براس

هاي دانشجویی در غـرب کشـور در دو دسـته     تعاونی
ــالش« ــاي  چـ ــا درونهـ ــالش«و » زمانیسـ ــاي  چـ هـ

بندي شدند که در ادامـه توصـیف    دسته» سازمانی برون
  شوند. می

کی از ـــ ی: درون سـازمانی   مشکالتمسائل و  -1
کننـدگان در تحقیـق از آن،    موارد مشترك کـه شـرکت  

انـدازي کسـب و کـار     راهترین تجربه از بعنوان متداول
درون  آفرینانه اذعان داشـتند، مشـکالت اصـطالحاً   کار

مربوط به شخص دانشـجو و زنـدگی   سازمانی بود که 
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چـالش کشـیدن    خصوصی وي بـود کـه موجـب بـه    
  شد. این موارد عبارتند از:فعالیت وي در تعاونی می

از  این مفـاهیم کـه غالبـاً   : یروان -جسمیناراحتی  -
نشــات گرفتــه و بــر  دانشــجویاناحساســات درونــی 

در برخی  است، گزاردهشخصیت درونی دانشجو تاثیر 
شـده   بازدارندگیحالت سرخوردگی و  موارد منجر به

چـرا   ؛را از ادامه کار دلسرد کرده اسـت  دانشجو لذاو 
که، دانشجویان مورد مطالعه، در داد ها نشان  که بررسی

ــود  راه ــاي خ ــب و کاره ــدازي کس ــار ان ــا فش ــا و  ب ه
گونـه کـه از   . همـان انـد  هاي زیادي همراه بـوده  چالش

اي از تجربیــات  مجموعــه آیــد،مــی نیــز بــر 1شــکل 
روانـی  جسـمی و هـاي   در خوشه نـاراحتی  دانشجویان

در ایـن زمینـه یکـی از دانشـجویان      انـد.  جاي گرفتـه 
 عضو نفر 600 از"احساسات خود را اینگونه بیان کرد 

 عالقه بی مابقی و داریم فعال عضو 200 تنها ما تعاونی
 جامعـه  بد شرایط و بیکاري فرط از و هستند میل بی و
 ماننـد  تعـاونی  بـه  هـا  آن نگاه و بوده میل بی تعاونی به

  . "است دانشجویی تشکیالت سایر
مشـکالت مـالی از   : مشـکالت اقتصـادي و مـالی    -

 هايفرینان تعاونیآکار يروهاي پیش ترین چالش شایع

ـ ، دانشجویی بود اي کـه تقریبـا همگـی از آن     گونـه ه ب
از اعضــاي یکـی  . چنانچـه  )2(شـکل   گالیـه داشـتند  

عنـوان  دانشـگاه رازي در مصـاحبه    تعاونی دانشجویی
ــا  " :نمــود ــار م ــبال در اختی ــه دانشــگاه ق ــی را ک زمین

درصد سـود   30 کردیم و نهایتاً میگذاشت، زراعت می
ازاي  بـه را پرداخت میکردیم ولی در آیین نامه جدید 

ن اجاره سالیانه الیون تومیم 2الی  5/1هر هکتار زمین 
نیم ایـن مبلـغ رو   اتـو  گیرد و مـا نمـی   یرا جلو جلو م

دن  یم چون دانشجو هستیم جایی هم به ما وام نمیهبد
خوان، از طرفی دانشگاه هم به ما  چون ضامن معتبر می

وام نمیده بـرا همـین دیگـه کسـی درخواسـت زمـین       
ظاهراً دانشگاه تنها مسایل ، با تمام این اوصاف. "نداره

گیـري   براي تصمیم هاي خود را مالی و پرداخت هزینه
مالك قرار داده و به شرایط دانشـجو تـوجهی نکـرده    
است. باعـث تعجـب اسـت کـه تعـاونی بـر اسـاس        
کارآفرینی دانشجو شکل گرفته که جز پول تو جیبی از 

ــدارد و نمــی ــیش  خــانواده درآمــدي ن تــوان انتظــار پ
باعـث بـار مـالی     کـه  چـرا  ؛پرداخت را از آنها داشت

انصراف کامل کارآفرین خواهد  سنگین بر خانواده و یا
  شد.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوشه ناراحتی جسمی و روانی -1شکل 

 نداشتن ایده جدید و خالقیت

ناراحتی جسمی 
 و روانی

 وجود یاس و افسردگی در بین اعضا

انگیزگی سایر اعضا تفاوتی و بی بی  

 احساس یاس و ناامیدي

شروع کار احساس اظطراب قبل  

اعتماد به نفس همراه با عدم  

 همراه با احساس تنهایی

میلی براي پیگیري و رسیدن به نتیجه بی  

 شرایط سخت و خستگی بدنی
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  خوشه مشکالت اقتصادي و مالی -2شکل 
  
نتـایج پـژوهش   : ضعف دانش و اطالعات عملـی  -

نشان داد که دانشجویان دانش و اطالعاتی ضـعیفی در  
اندازي  خصوص نحوه اجراي کار و فرآیند ایجاد و راه

در ایـن راسـتا یکـی از     دارنـد. هاي دانشجویی  تعاونی
گونـه   دانشـگاه ایـالم ایـن    دانشـجویی  اعضاي تعاونی

اکثر افرادي که عضو تعاونی شدند " کند که: مطرح می
هم رشته کشاورزي را بدون عالقـه و اطـالع انتخـاب    

اند و هم براي عضـویت در تعـاونی دانشـجویی     کرده
هاي دانشـجویی دارنـد و    نگاهی همچون سایر فعالیت

هیچ اطالع و انگیزه کسب و کـار و یـا کـارآفرینی در    
در  تفــاوت بـی ایـن خصـوص ندارنـد و لـذا حضـور      

توانند در روند پـروژه مـورد نظـر     تعاونی دارند و نمی
  ). 3(شکل  "کمک کنند و یا صاحب ایده باشند

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 خوشه ضعف دانش و اطالعات -3شکل 
  

از جمله تجربیات : احساس بی توجهی به دانشجو -
حین فعالیت در تعاونی محل  دانشجویانکننده  ناراحت

دسـت کـم   ناشـی از   ی توجهیتحصیل خود، نوعی ب
و همچنـین غریبـه بـودن بـا فضـاي       گرفتن دانشـگاه 
اي که ظاهرا هم دانشجو خـود   بگونه. کارآفرینی است
ان بسـتر ایـن   عنـو  هیابد و هم دانشگاه ب را سردرگم می

در ایـن  فعالیت دانشجو را دسـت کـم گرفتـه اسـت.     
دانشگاه ایالم  دانشجویی یکی از اعضاي تعاونیراستا، 

 به دنبال هاي جدید  تنها کسی که با پروژه"بیان نمود: 
تولید محصول بود من بودم و بقیه رغبتـی نداشـتند از   

شد دانشگاه  طرفی اگر به هر دلیلی محصول تولید نمی
با مصاحبه  ازبراساس آنچه که . "کرد ما اعتماد نمیبه 

و  »دست کم گرفته شـدن «، آیدبرمی هااعضاي تعاونی
از تجربیاتی بوده کـه   »شدگی به حال خودرهاحس «

  ). 4(شکل  آنان را آزرده است

مشکالت اقتصادي 
 و مالی

بر بودن مراحل داشت محصول هزینه  

 نبود سرمایه کافی براي شروع کار

 نبود تسهیالت بانکی

بهاها رهپرداخت اجا درخواست پیش  

ضعف دانش و 
 اطالعات

ها انگاري در فعالیت ساده  

 کم آوردن زمان براي کار بر روي پروژه

اطالعی از جوانب کار بی  

 نبود تجربۀ عملی
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  توجهی به دانشجوخوشه احساس بی -4شکل 
  

توان به مسائل و خوبی می چه گذشت بهاز بیان آن
هاي دانشجویی غرب کشور در قالب تعاونیمشکالت 

آن است پی برد. نکتۀ قابل تأمل درون سازمانی عوامل 
نسبت به علت نگرانـی و یـا    یان اغلب این دانشجو که

و تنها به  کافی نداشتنددرك و آگاهی خود، اضطراب 
ــپردا توصــیف دلمردگــی خــود مــی  ــابراین  دختن و بن

آن اقـدامی  یابی علت نسبت به بهبود و یا توانستند نمی
یأس و سردرگمی  این امر سبب افزایش احساس کنند.

براسـاس   شـود.  ها می در بین دانشجویان عضو تعاونی
گویـان   ها، شدت فشـارهاي وارد شـده بـه پاسـخ     یافته

آفرین، در کـار اي بـود کـه ایـن افـراد      گاهی به انـدازه 
  . شده بودندتفاوتی  ي روند کار دچار بی ادامه

از جملـه  : هاي برون سازمانی چالشمشکالت و  -2
گیر کارآفرینان مصاحبه  هاي گریبانمشکالت و چالش

شده مربوط به تجربیاتی بـوده اسـت کـه از بیـرون از     
مجموعـه ادراکـات شخصـی بـه دانشـجو فشـار وارد       

نبــود حمایــت " انــد و کــدهاي مفهــومی چــونکــرده
اي از ... گوشـه تفاوتی مسـوولین و  بی"و یا  "دانشگاه 

این مشکالت بوده که در ادامه به تشـریح هـر یـک از    
  پرداخته شده است. این عوامل 

ــاونی   - ــگاه از تع ــت دانش ــدم حمای ــی از : ع یک
کننـده در رابطـه بـا     هاي برون سـازمانی تعیـین   چالش

احســاس پشــتوانه و عــدم  هــاي دانشــجویی،تعــاونی
 چـه . بـه بیـانی دیگـر، چنـان    ضمانت انجام کار است

دانشجو بداند که ارگـانی مواظـب اسـت در صـورت     
منتظره به جبران هزینـه و یـا   هر گونه اتفاق غیروقوع 

کمک در زمان مقتضی بپردازد و کمی از فضاي مـبهم  
ــه حضــور در تعــاونیکــار بکاهــد ــه او ب هــاي ، عالق

نـه   در عالم واقعیـت،  . امادانشجویی بیشتر خواهد شد
ابهـام  و  بلکه خود به عامل خطـر  ؛گونه نیست تنها این

آنچه که به نظـر میرسـد   اجراي کار تبدیل شده است. 
و  هــابروکراســی و مکاتبــات اداري نیــز در دانشــکده

هاي سطح شهر مانند اداره تعاون، یک  همچنین سازمان
طرفه و تنها در برگیرنده منفعت ارگان مربوطه است و 

 ســد.ر مکاتبــات دانشــجویی بــه نتیجــه دلخــواه نمــی
اهمیت بودن و مبهم  ها حس بی تفاوتی این بی ،بنابراین

ه اســت. یکــی از بــودن را در متقاضــی تقویــت کــرد
گیر پـا سـازمانی کـه دسـت و     هاي مهـم بـرون   چالش

مشکالت و یـا   بهدانشجویان گردیده عدم پاسخگویی 
اي کـه ادامـه کـار و     گونـه  ههاي آنان بوده ب خواستدر

از . ران سخت کرده استمطرح نمودن مسایل را با مدی
ــه شــده  مشــکالت دیگــر  ،دانشــجویانتوســط تجرب

بروکراسی اداري دانشگاه و ادارات شـهري اسـت کـه    
اغلب ناشی از عدم توجه به شرایط دانشـجو و توجـه   

حـس   باشـد کـه بعضـاً    بـوع مـی  تبه منفعت سازمان م
بـه دنبـال    را در اعضاي تعاونی  انگیزگی امیدي و بینا

در  یکـی از دانشـجویان  در این زمینه ). 5(شکل  دارد
ي  اندازي کسب و کار کارآفرینانه ي راه توصیف تجربه

، چنــین کشـاورزي دانشــگاه رازي خـود در دانشــکده  
تا چند سال پیش روي زمـین زراعـی کـار    " گوید: می
کردیم و از درآمد حاصل چنـد درصـد آن تحویـل     می

قرار است شد، ولی از این ترم به بعد دانشگاه داده می
که در ابتدا اجاره از دانشجو گرفته شود و بعـد زمـین   
در اختیارش قرار گرفته شـود کـه ایـن بـا توجـه بـه       

اي ما مشکالتی بوجـود آورده  ها برسنگین بودن اجاره
  "تاس

توجهی به  احساس بی
 دانشجو

مشکلرها کردن دانشجو در هنگام   

 دست کم گرفته شدن دانشجو
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 خوشه حمایت نکردن دانشگاه از تعاونی -5شکل 

  
با توجه به آنکه پاسخگویان : عدم حمایت نزدیکان -

 گاهیدارند  ارتباط ا اساتید مختلفدر دانشکده خود ب
هـاي   و یا عمدي با گویه ياساتید ناآگاه بصورت سهو

ــه  ناامیدانــه دانشــجو را از انجــام کــار هــاي کارآفرینان
کنند که مهمتـرین دلیـل آن متوجـه کـردن      مایوس می

ــه و   ــه درس مربوط ــجو ب ــه   دانش ــوگیري از بهان جل
 6شـکل  طور کـه در   همان هاي تحصیلی است. تراشی

عـدم حمایـت   نیز آمده است تجـارب دانشـجویان از   
اي کـه یکـی از    گونه به خانواده و اساتید حکایت دارد.

ــین " در مصــاحبه خــود اذعــان دارد: دانشــجویان از ب
زرافشـانی یـه   کیـومرث  اساتید رشته ترویج تنها دکتر 

کردنـد و   هاي سازنده کارآفرینان کمـک مـی   راهنمایی
هـاي کـارآفرینی    بقیه اساتید توجـه کمـی بـه فعالیـت    

  ."هاي دانشجویی داشتند قالب تعاونیدانشجویان در 
  

  
  

  خوشه عدم حمایت نزدیکان -6شکل 
  
هـا حـاکی از آن   نتایج مصاحبه: هاي محیطی تالطم -

مترقبه و ناگهانی مانند سـیل  گاهی اتفاقات غیر بود که
و طوفان و یا تغییرات  ناگهانی در مدیریت دانشـکده  

ـ   و یا دانشگاه، ثیر أعملکرد تعاونی دانشگاه را تحـت ت
ــت.  ــرار داده اس ــاي  ق ــی از اعض ــتا، یک ــن راس در ای

مـا تمـام   "دانشجویان چنین اذعان نمـود:   هاي تعاونی
مدت انجام کار استرس داشتیم که مبادا دانشـگاه سـر   
خود زمین ما رو شخم بزنه و تمام زحمات و هزینه ما 

زمین حضور پیدا  سربار من شانسی  به هدر بره و یک
ار بوده که ک هکردم و دیدم لودر براي شخم زدن آماده ب

بـار هـم مـا بـا کلـی       ! و یـک خودم جلوي آنرا گرفتم
زحمت اتاق را براي پـرورش قـارچ آمـاده کـردیم و     

ـ مانی که خاك آنرا سـفارش دادیـم ر  ز یس دانشـکده  ئ
عوض شده بود و مجوز ورود نـدادن و نزدیـک بـود    

و خیلی مضطرب شـدیم کـه بـه     خاك هم از بین بره
ـ   ."ناچار به شخص ثالث فـروختیم  دلیـل   هاز طرفـی ب

عجیـب و ناگهـانی   صـورت   هشیوع بیماري کرونا که ب
اجتماعی را در سطح ملی مختل کرده  هاي فعالیت تمام

طور انفـرادي  به ها بیشتر  است، باعث شده که تعاونی
اي که بـه جـاي جلسـات     گونه هب ؛به ادامه کار بپردازند

عدم حمایت 
 نزدیکان

هاي ناامیدانه اساتید گویه  

 تشویق نشدن توسط خانواده

 سایر اساتیدتراشی مانع 

حمایت نکردن 
 دانشگاه از تعاونی

ها عدم حمایت دانشگاه از تعاونی  

هاي دانشگاه نامه تغییرات آیین  

 نبود آموزش متناسب با فعالیت

ها اولویت بکارگیري برخی رشته  

ها عدم پاسخگویی دانشگاه به درخواست  

 نبود پروسه شکایات و رسیدگی به آن

هاي سطح شهر عدم همکاري تعاونی  

 نبود پشتوانه و ضمانت اجرا
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را انجـام   الزمهـاي   ی همـاهنگی نطور تلف هحضوري ب
المللی مزید بر علت  بینهاي  دهند. متاسفانه تحریم می

شده و روز به روز دامنه فشار بر بازار و محیط کسـب  

هـا نیـز    ایـن فشـار   ؛بنـابراین اسـت.  و کار بیشتر شده 
ـ  ر قابـل  کارآفرینی در تعاونی را در شرایط جدید و غی

  .)7(شکل  قرار داده است یبینی و مبهمپیش
  

  
  

  هاي محیطی خوشه تالطم -7شکل 
  

هـا  تجزیـه و تحلیـل داده  : گیـري و پیشـنهادها  نتیجه
روي هـاي پـیشِ  موجب شناسایی دو گـروه از چـالش  

هاي دانشجویی غرب کشور گردید کـه تحـت   تعاونی
 ســازمانی ســازمانی و بــرون درونهــاي عنـوان چــالش 

ــام ــدند.  ن ــذاري ش ــکالت  گ ــمیمش ــی جس  ،و روان
و  مالی، ضعف دانـش و اطالعـات عملـی    -اقتصادي

ــی  ــاس ب ــجو،   احس ــه دانش ــوجهی ب ــه زیر ت مجموع
عـدم حمایـت   بودنـد.   "سـازمانی  هـاي درون  چـالش "

هاي  تالطمو  عدم حمایت نزدیکان، دانشگاه از تعاونی
 "سـازمانی  مشـکالت بـرون  "در زیر مجموعه  محیطی

هـاي  انـه تعـاونی  هـاي کارآفرین  قرار گرفتند که فعالیت
در  را تحت تـاثیر خـود قـرار داده بودنـد.     دانشجویی
توان گفـت  می "مشکالت جسمی و روانی"خصوص 

هـاي دانشـجویی مـورد    کـه تعـاونی  که با توجه به این
مطالعه در زمینه کشاورزي فعالیت داشـتند، لـذا بـراي    
اغلب دانشجویان در ابتدا، تجربه کار کشاورزي اندکی 

ــوده  ــنگین ب ــت و   وس ــی مثب ــمی و ذهن ــه جس تجرب
کنند. این احساس سختی کار خوشایندي را کسب نمی

هـاي روحـی و جسـمی در نتـایج      ناراحتیو همچنین 
نیز به دست آمده ) 1390کاران (رستمی و هم پژوهش

هـاي ایـن مطالعـه     اي تاییدي بر یافتهت که به گونهاس
و  "راب قبــل از شــروع کــاراحســاس اضــط" اســت.

 و یا احساساتی چـون  "تماد به نفسعدم اع"همچنین 
در دانشـجویان مـورد    "تفـاوتی  یاس و ناامیدي و بی"

بررسی، اسـتیال یافتـه اسـت و یـا درشـرایط سـخت       
گردیـده   "خسـتگی بـدنی  "نجر به احساس یزیکی مف

  است.
هاي از دیگر چالش "ضعف دانش و اطالعات عملی"

شـمار   هاي دانشجویی غرب کشور بهتعاونیدرونی در 
خود کارآفرین  هرود که مزید بر علت شده و خود بمی

چـرا کـه    امه راه سردرگم و گمراه کرده است؛را در اد
دانشجویی که اطالعـی از جوانـب کـار تعـاونی و یـا      

توانـد در  پروسه انجام کارآفرینی دانشجویی ندارد نمی
در ادامه راه مجبور  ،این امر به موفقیت برسد. بنابراین

شود ریزي میبه آزمون و خطا و ادامه کار بدون برنامه
که نتیجه آن تجربه شکست است. در تأیید این یافتـه،  

) نیز در مطالعات خود یکـی  1396ري و همکاران (مه
هـا را عـدم   ترین عوامل عدم موفقیـت تعـاونی  از مهم

بـا  نتـایج فـوق    اند. افـزون بـر ایـن   آموزش برشمرده
مطابقـت  ) 2006و همکـاران (  Katajavuoriهاي  یافته

هاي آموزش عملی نقـش   دوره کنند،میدارد که اذعان 
دانـش آموختگـان   موثري در بهبـود وضـعیت شـغلی    

نـه  هاي آموزشی دانشگاه و حمایت ها دارند. این دوره
دهنـد،   تنها میزان یادگیري دانشجویان را افـزایش مـی  

هاي محیطی تالطم  

 بارندگی زیاد و سیل آسا در کشت بهاره

 تجمات کمتر به خاطر بیماري کرونا

ها هاي ناشی از تحریم گرانی  

 حوادث غیرمترقبه طبیعی
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هـا و مراکـز    بلکه باعث تقویت ارتبـاط بـین دانشـگاه   
چنین، نظر به همگردند.  می آموزشی خارج از دانشگاه

که دانشجویان براي امرار معاش به خـانواده خـود   این
شود که چگونه بسته هستند، لذا این سؤال مطرح میوا

کرایه تاسیسـات و یـا   هاي پیشتواند از پس هزینهمی
مشکالت "هاي زراعی دانشگاه بر بیاید. بنابراین زمین

ــالی ــادي و م ــالش "اقتص ــرین چ ــی از مهمت ــاي یک ه
گیر دانشجویان خواهد بـود. در   سازمانی، گریبان درون

نیز  )1392( بیگی اظمی و علیاخوان کتأیید این یافته، 
ــو ــات خ ــی از  در مطالع ــادي را یک د مشــکالت اقتص

اند. هاي دانشجویی دانستهروي تعاونی هاي پیشِ چالش
ایـن  در تاییـد  نیـز  ) 1397( پور قلیپیروز و چنین، هم

که عوامل اقتصادي بیشترین تاثیر را اند نشان دادهیافته 
هـا داشـته و لـذا ایـن مولفـه بسـیار        تعاونیدر توسعه 

ي هـا از دیگر مشـکالت تعـاونی  باشد.  کننده می تعیین
تــوجهی بــه  احســاس بــی"تــوان بــه دانشــجویی مــی

دانشجو در شـروع  اي که اشاره کرد، به گونه "دانشجو
عـدم توجـه بـه     و همین بیندرها شده میکار خود را 

باعـث  بـه کـار    نیازهاي ابتدایی دانشجو براي شـروع  
بینـی را در  خوش عدمگردیده دانشجو حس غریب و 

هاي خود احساس کند. چنانچه این ادراکات بر توانایی
گـاهی حتـی در   تاثیر منفی گذاشـته و   دانشجویان نیز

ارآفرینانه را متوقف هاي کنتیجه آن حرکت در فعالیت
 پژوهش آدمی و دباغنتایج ها با  یافتهاین نموده بودند. 

دهـد کـه چگونـه     مـی ) مطابقت داشته و نشان 1395(
عـدم توسـعه و موفقیـت    هـاي فـردي   کاهش توانـایی 

  به دنبال داشته است. ها راتعاونی
بـه عنـوان یکـی از     "یعدم حمایت دانشگاه از تعاون"

ــرونچــالش ــیشِهــاي ب روي دانشــجویان ســازمانی پ
هاي غرب کشـور شناسـایی شـد کـه یکـی از      تعاونی

موفقیـت   در عـدم  و پرتکرارترین اظهـارات  ترین مهم
بود. ایـن مولفـه   تعاونی دانشجویی  فعالیت کارآفرینانه

هـاي  تعـاونی سازمانی، عملکرد دانشجویان را در  برون
چرا که رابطه تنگاتنـگ   ؛دچار مشکل کرده دانشجویی

توانـد انگیـزه دانشـجویان را    دانشجویان با دانشگاه می

 ،کمـک کنـد. بنـابراین    هایتباال برده و به تسریع فعال
ها توسط دانشـگاه  هاي مدیریتی تعاونینامهاغلب آیین

در نظـر نگـرفتن منـافع     و لـذا  گرددتدوین و اجرا می
 خواهد شد. آنان دانشجویان خود باعث اخالل در کار

مهـري و   همچنان که این موضوع بـا نتـایج پـژوهش   
مـدیریت نـامطلوب    و مطابقت دارد )1396همکاران (

ها و تاثیر منفی آن بر موفقیت تعـاونی را بیـان   تعاونی
توان بـه  از دیگر مشکالت برون سازمانی، می .دنکنمی

اي کـه  بـه گونـه   اشاره نمود؛ "عدم حمایت نزدیکان"
هاي دانشجویی بـه  دانشجویان براي فعالیت در تعاونی

ــاتید و     ــانواده، اسـ ــر خـ ــان نظیـ ــت اطرافیـ حمایـ
تفاوتی دارند. لذا هر گونه بیهاي خود نیاز  همکالسی

گردد. افـزون  و عدم حمایت منجر به دلسردي فرد می
هـا   فرین در این تعاونیآانشجو بودن کاردماهیت  برآن

چرا کـه سـایر اسـاتید     ؛خود مزید بر علت شده است
ــام   ــجو در انج ــخگویی دانش ــارات پاس ــان انتظ همچن

 هـاي  تکالیف را دارند و از طرفی خانواده بـه فعالیـت  
نگرند هاي دانشجویی می تعاونی همچون سایر فعالیت

و صرف وقت اضافه براي خانواده قابل هضم نیسـت.  
هـاي نزدیکـان وجـود داشـته     همچنان که این حمایت

کنند و باشد، اعضاي هر سازمانی احساس دلگرمی می
با انتقال این احساس به سایر اعضا، روحیه انجام کـار  

تأییـد ایـن یافتـه، نتـایج      یابـد. در مسلماً افزایش مـی 
نیز بر  )1391محمدي آلمانی و پورناصرانی (پژوهش 

اهمیت روابط خانوادگی در عملکرد بهینـه کـارآفرینی   
هـاي  ها صحه گذاشته است. از دیگر چالشدر تعاونی

تـوان بـه   هـاي دانشـجویی مـی   سازمانی تعـاونی برون
امـروزه بـا افـزایش     اشاره کـرد.  "هاي محیطی تالطم"

هاي جهانی چون کرونـا و  صعودي حوادث و بیماري
، زمین و تغییرات ناگهانی آب و هواچنین گرمایش هم

ها که اغلب بر روابط اجتماعی استوار براي تعاونیکار 
هاي محیطی این تالطمشده است. بسی مشکل  ،است

هاي دانشجویان تعـاونی بـارز و   آنچنان که در مصاحبه
گهانی مدیریتی تا بیماري مشخص است، از تغییرات نا

هاي دانشجویان را کند و مجـازي  فراگیر کرونا فعالیت
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ــی تحــریم کــرده اســت. ــیناز طرف ــاي ب ــی و ه الملل
هـاي مـالی را   بینـی هاي ناگهـانی توانـایی پـیش    گرانی
نتــایج  در ایــن خصــوص، ممکن ســاخته اســت.غیــر

هـاي  یافتـه  بـر نیز  )1396مهري و همکاران (پژوهش 
ــهصــحه گذاشــته و  مــذکور ــی حــوادث  ب ــاثیر منف ت

انـد. در  ا اشـاره کـرده  هـ المللی برعملکرد تعـاونی  بین
هــا و مشــکالتی کــه در  بــه چـالش نهایـت بــا توجــه  

غرب کشور شناسـایی گردیـد    دانشجویی هاي تعاونی
  باشد.  کاربردي به شرح ذیل قابل طرح می هايپیشنهاد

عضـو  یکی از مشـکالت دانشـجویان   که  نظر به این -
حین کار  "ضعف دانش و اطالعات عملی"ها، تعاونی

عضویت دانشـجویان  قبل از  شود،پیشنهاد می ، لذا بود
هاي دانشجویی جلسات توجیهی براي آنان در تعاونی

هـا و   دوره ، نیـز  برگزار شـود و در حـین انجـام کـار    
در خصـوص   هاي آموزشی به صورت عملیاتیکارگاه
آنان برگـزار شـود تـا بـا      براي هاي دانشجویی تعاونی

  ها آشنا شوند.نحوه انجام فعالیت
عدم "ها ،یکی از مشکالت دانشجویان عضو تعاونی -

در ایــن خصــوص پیشــنهاد  بــود "حمایــت نزدیکــان
هاي آموزشی روانشناسی  ، کالسها دانشگاهدر  شود می

کـار، بـراي    تـازه جهت برخورد صحیح با دانشـجویان  
اساتید و دست اندرکاران تعاونی دانشـجویی در نظـر   

هـایی بـراي    نامه همچنین، در تدوین آیین گرفته شود. 
ها در نظام آموزش  حمایت از دانشجویان عضو تعاونی

 عالی اقدام شود. 
هــا، یکــی از مشــکالت دانشــجویان عضــو تعــاونی -
در ایـن خصـوص    بـود  "مشکالت اقتصادي و مالی"

مالی و  تسهیالتی دانشگاهولین ئکه مس شودد میپیشنها
صـورت وام در اختیـار    هرا براي شروع کار، ب اعتباري

 دانشجویان قرار دهند. 

نـاراحتی جسـمی و   " هـاي پـژوهش   براساس یافته -
هـاي دانشـجویی در    نیز از مشـکالت تعـاونی   "روانی

 شـود در این خصوص پیشـنهاد مـی   غرب کشور بود.
واحد درسی روانشناسی  چندبراي دانشجویان تعاونی 

در واقــع، در ایــن  کــارآفرینی در نظــر گرفتــه شــود. 
ها بایستی در جهت پـرورش و تقویـت روحیـه     درس

 کار و کارآفرینی در دانشجویان تالش شود.
هاي دانشجویی در غـرب   از جمله مشکالت تعاونی -

در ایـن خصـوص    .بـود  "هاي محیطـی  تالطم"کشور 
در دانشگاه کارگروهی تحـت عنـوان    شودپیشنهاد می

شــرایط  کــه بتواننــد در شــودکمیتــه بحــران تشــکیل 
کـم کـردن بـار مشـکل      و بحرانی، بـه حـل و فصـل   

هـاي دانشـجویی    دانشجویان فعـال در زمینـه تعـاونی   
 کمک کنند. 

توجهی به احساس بی" براساس دیدگاه پاسخگویان -
دانشجویی در غرب هاي  از مشکالت تعاونی "دانشجو

 افـرادي  شـود در این خصوص پیشنهاد می کشور بود.
هــاي  از معافیــت دمشــغول هســتن هــاکــه در تعــاونی

 .هـاي مــازاد برخـوردار گردنــد   تحصـیلی و مرخصــی 
فرینی و پـروژه  آبراي تسلط بر مباحـث کـار   ،همچنین

هـاي آموزشـی برگـزار     شروع شده، دانشـگاه کارگـاه  
 نمایند. 

نیز از  "حمایت دانشگاه از تعاونی عدم" در نهایت، -
هاي دانشـجویی در غـرب    ترین مشکالت تعاونی مهم

کـه   شـود در ایـن خصـوص پیشـنهاد مـی    کشور بود. 
به نفع دانشـجو بـه    یهای دانشگاه با تصویب آیین نامه

تسهیل روند تسهیالت کمک کنند از طرفی با مکاتبات 
اداري سریع دانشجو را مطلع کرده و همچنـین ضـمن   

ــه   ــاهم نام ــاي تف ــه و امض ــا   مکاتب ــه ب ــاي دو طرف ه
هـاي داخلـی    هاي سطح شهر بتوانند با تعـاونی  تعاونی

  .همکاري کنند
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