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 حل؟کشور؛ مسأله یا راه های دانشجوییتعاونی

 چه کسی مخاطب گزارش است؟ 
 های کشور های کشاورزی دانشگاهدانشکده •

 معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی •

 گزارش های کلیدی پیام
ها با مدیریت و عضجویت  هایی هسجتند ک  در طج د دانشجگاههای دانشجوویی، تعاونیمنظور از تعاونی •

 گردد.دانشوویان جهت توطع  دانش علمی و عملی ایواد می

ها وجود های کشاورزی جهت ایواد این قبیل تعاونیهای متعددی در دانشکدهها و زیرطاختپتاطیل •
 دارد.

کشجاورزی در داخل کشجور ب  امایت از  ها، چندین دانشجکدهماهیت تشجکیل این تعاونیبا توج  ب    •
 اند.ها پرداخت ایواد و توطع  این تعاونی

 های سیاستی موجود )در صورت وجود(گزینه
طازی و با هدف ایده های کشاورزی کشورن بین دانشکدهوتدوین رویدادهای طالیان  اندیش  برتر تعا •

  ی دانشووییهاهای کارآفرینان  تعاونیخلق فرصت

 نیانتخاب تعاونگران برتر دانشوویی در هفت  تعاو •

 نامگذاری یک روز از هفت  تعاون با نام دانشوو و تعاون •

امور   ریزیبرنام  با همکاری دفتر  و مرتبط با نیاز روز صجججنعت آموزی تعاونهای مهجارتتدوین دوره •
 های کشاورزی کشوردانشکدهوزارت عتف در فناوری  

 تسجهیتت  ارای  و هابنیان دانشجوویی با همکاری معاونت پووهشجی دانشجگاههای دانشتشجکیل تعاونی •
 برگزیده و شده کارشناطی ایده دارای هایتعاونی ب  قیمت ارزان

 خالصه سیاستی
 35شماره  1400بهار 

 اجتماعی -فرهنگی با همکاری کارگروه
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 خالصه اجرایی

تحریم بحرانی  شرایط  ایران  در  میزان بینهای  امروزه  کاهش  و  المللی 

های  های مولد خارجی و همچنین افزایش ریسک سرمایه گذاریگذاریسرمایه 

، کار و  طوریکه وزارت تعاون ه ب  شده است.منجر به افزایش نرخ بیکاری  ،  داخلی

و  درصد اعالم    7/11معادل    1397رفاه اجتماعی نرخ بیکاری ایران را در پاییز  

عنوان  درصد    23باالتر از نرخ کشور و    موختگان رامیزان نرخ بیکاری دانش آ

 . این در حالی است که ( 1397  و رفاه اجتماعی،  کار  است )وزارت تعاون،  کرده

موضوع ایجاد اشتغال و مقابله با بحران بیکاری همواره و    اشتغال دانش آموختگان

عمده و  داشته  قرار  مدیران  و  مسؤلین  تأکید  دمورد  برنامه  در  مسأله  وم  ترین 

میتوسعه شمار  به  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  و  ی  )شهبازی  رود 

 (.  1387قربانی، 

های دولت مبنی بر کاهش و تعدیل نیروی انسانی با توجه به سیاست   ،از سویی 

ای برای جذب دانش آموختگان توسط دولت وجود  های دولتی، زمینهدستگاه  در

دارد ضرورت  و  دانش ،  نداشته  اشتغال  برای  بدیلی  در  راهکارهای  آموختگان 

اما در این میان آنچه قابل تأمل    ( 1388)عباسی،    مشاغل غیردولتی فراهم شود

از چالش  یکی  که  این  پیشاست  آموختگانی های  دانش  مختلف،  روی جوامع 

اندازی کسب و کار  های الزم را برای راههای فردی و مهارتهستند که توانایی

 ندارند. مناسب 

التحصیلی باشد، بلکه سازی در خصوص کارآفرینی نباید بعد از فارغلذا، آماده  

فر طی  و آباید  موانع  و  فراهم  امر  این  مقدمات  تحصیل،  حین  در  و  یندی 
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های  (. در این راستا، تعاونی1387ها برطرف شود )امیری و مرادی،  محدودیت 

از مهم ابزار دانشجویی  که  ترین  اهداف  میهایی هستند  تحقق  توانند در جهت 

و   )گراوندی  نماید  نقش  ایفای  اشتغال  جهت  افراد  آمادگی  و  عالی  آموزش 

می1399کبودی،  چشمه که  راهبردهایی  از  یکی  عبارتی،  به  بارزترین (.  تواند 

های دانشجویی  صحنه یادگیری تجربی در دوران تحصیل باشد، تشکیل تعاونی

ایجاد    ها درنقش موثر تعاونی(. چراکه  1390بیگی،  کاظمی و علیاست )اخوان

به نحوی که در کشورهای    ،اشتغال در کشورهای گوناگون بر کسی پوشیده نیست 

ها در ایجاد اشتغال تأکید شده آسیایی، اتحادیه اروپا و آمریکا بر نقش تعاونی 

ها سبب (. تعاونی1398بیگی و همکاران،  به نقل از علی  2003  ،است )فالسوم

های عملی و پرورش روحیه اوری و غلبه بر ترس و واهمه از انجام فعالیت خودب

مشارکت و تعاون در بین دانشجویان و همچنین موجب ارتقای مهارت علمی و 

کاظمی عملی دانشجویان و ایجاد خوداشتغالی و کسب درآمد خواهند شد )اخوان

ل و نوع مالکیت  ها، اصوو به واسطه ساختار مدیریت، ارزش  ( 1392و همکاران،  

ها  شان در افزایش اشتغال در بین جوانان محلی و در نهایت، موفقیت آنمحلی 

 (.  Ruostesaari & Troberg, 2016)اند مؤثر بوده

های کشاورزی حائز اهمیت ویژه در رشتههای دانشجویی بهلذا توجه به تعاونی

هایی است که آمار رشته ترینپرچالش از های کشاورزی یکیرشتهاست، زیرا  

دانش آن  بیکاری  است.  آموختگان  توجه  ان. ایر آمار مرکزش  گزار  بنابرقابل 

 و  جنگلداری کشاورزی، هایرشتهه  گرو آموختگان دانش  بیکاری نرخ ، ( 1397)
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 مختلف، رشته مجموعه 19 بین درو   بوده درصد 21 میزان 1397 سال در شیالت

 .دارد  بیکاران شمار بودن باال لحاظ به را هفتم رتبه

 عملی دانش کمبود  با های کشاورزی رشته دانشجویان ما،  کشور  در از سویی  

التحصیالت  فارغ مشهودی در توانایی  کامالً طور به  مسئله  و این  مواجه هستند

همچنین با   (.1392خورد )بصیرت،  می چشم به بازارکار به رشته در ورود این

به ساله   توجه  چهار  موقعیت   دانشجویی تحصیلفرصت  لیسانس،  مقطع   در 

می بین در تعاون و همکاری برای مناسبی )دانشجویان  بنابراین،  همانباشد   .)

گرفتن   های دانشکده در دانشجویی هایتعاونی تأسیس  نظر  در  با  کشاورزی 

دانشکدهپتانسیل اکثر  در  که  متعددی  از  های  دارد  جمله  های کشاورزی وجود 

بستر کار   تواندهای متعدد و غیره میهای پرورش قارچ، آزمایشگاهگلخانه، سالن

عملی و یادگیری تجربی مناسبی را برای دانشجویان در دوران تحصیل فراهم 

آورد که عالوه بر ایجاد روحیه همکاری و کار تیمی در میان دانشجویان به سبب 

لی قادر خواهند بود به ایجاد کسب التحصیتجربه عملی کسب شده، بعد از فارغ

کار نمایند  و  اقدام  سایرین  و  خود  این    .برای  در  به  لذا  های  تعاونیبررسی 

 پرداخته شده است. های دانشجویان کشاورزی دانشجویی با تأکید بر تعاونی 

های جوانان های دانشجویی مصداقی از تعاونی تعاونی   

به کار رفته که این کلمه مرکب   Cooperationدر زبان التین کلمه تعاون معادل  

 Operationو دیگری    رودی و یا با هم به کار م  ترش ی به معنی ب   Coاز دو بخش 

مشتق شده است و به معنی عمل کردن و کار کردن   Opereiکه از ریشه التین  
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به    (.1376است )طالب،   تعاون  نیز  معین  یاری  در فرهنگ  را  دیگر  معنی یک 

. گاهی تعاون را مترادف با هم یاری نیز شودی کردن و به هم یاری رساندن یاد م

توانایی   نیز  تعاونی  (.همان)  انددانسته  و  امکانات  که  است  فکری، نهادی  های 

ناچیز را  و  جسمی و سرمایه  افراد  آفرینی    پراکنده  نقش  به  قادر  تنهایی  به  که 

ها را در راه  های دولتی آنهدایت  پشتوانه حمایت و با و آوری کندجمع  ،نیستند 

میان، جهت کسب در این    (.1384)لطیفیان،    به کار گیرد  ءارتقای سطح رفاه اعضا

-شود. بنا به تعاریف بینتجربه عملی و مهارتی، تعاونی جوانان نیز مطرح می 

از   بیش  اگر  در محدوده سنی  50المللی،  تعاونی  اعضاء یک    35تا    18درصد 

ها مورد توجه  شود. آنچه که در این تعاونیباشند، آن تعاونی، جوانان خوانده می

  ی کاریبهای متعدد  در بررسیچراکه  .  جوانان است   تجربگیغلبه بر بی،  باشد می

و این معضل    ذکر گردیدهجوامع    یاصل  یهاعنوان چالشبه  ی جوانانو کم کار

عبارتی کسب تجربه  . به( ILO, 2012)  شناخته شده است   1"دام تجربه"با عنوان  

برای میافراد    کاری  مناسب  الزامی  شغل  یافتن  به  قادر  تجربه  بدون  اما  باشد، 

   نیستند.

راستا این  تشکلهای  تعاونی  در  نیز  بهدانشجویی  هستند،  آموزش  هایی  منظور 

کار و از سویی  مهارت و دانش الزم برای آمادگی دانشجویان جهت ورود به بازار  

می اولیه  سرمایه  و  نقدینگی  مشکل  گردندرفع  واقع  مفید  و لی)ع  توانند  بیگی 

که    ویژه تعاونی دانشجویی کشاورزیبه  های دانشجوییتعاونی  (. 1398سنجابی،  

 
1 . Experience trap 
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  کنند، اهداف ذیل میها، تغییرات مثبتی ایجاد  با تکیه بر یادگیری تجربی فرصت 

 کنند: را دنبال می

 های کشاورزی های مختلف کاشت و پیچیدگی و فعالیت آشنایی با روش  -

 توسعه و گسترش یادگیری در قالب تشکل دانشجویی  -

 ایجاد خودکفایی و خودباوری -

 های بزرگتر از کشاورزی در آینده دانشجویان برای اجرای طرحسازی توانمند  -

 و

 (.  1392کاظمی و همکاران، بنا نهادن رهیافت مشارکتی و گسترش آن )اخوان -

 

 های خارج از کشوردانشجویی در دانشگاه های تعاونیآموزش

ها  المللی توجه به مبحث آموزش تعاونی در سطح دانشگاهدر عرصه بین 

دانشگاه در  دارد.  طوالنی  حین تاریخچه  در  دانشجویان  مختلف،  های 

گیرند.  های تعاونی را فرا میتحصیل به صورت تئوری و عملی آموزش

تاکنون به   1906در اهایو، از سال    (Cincinnati)در دانشگاه سین سیناتی  

است.  آموزش شده  پرداخته  تعاونی  اغلب    ،دانشگاه  ان یدانشجوهای 

  ی خود تجربه عملرشته  در    یلیوند که قبل از فارغ التحصشیم  قیتشو

برنامه با  کنند.  دانشیتعاون  یآموزش  یهاکسب    ک یتوانند  یم  جوبان، 

در    کاری  ت یموقع دانشگاه  خود    رشتهرا  کنند.در  دانشگاه   تجربه  در 

از  (  Waterloo)واترلو   بیش  برنامه   60نیز  که  است  آموزشی سال  های 
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صورت های آموزشی بهشوند. برنامهدانشجویان اجرا میتعاونی را برای 

اما به صورت قابل توجهی در طول این چندین سال تغییر کرده است، 

ها  چنین برنامهباشد. همویژه به دنبال ارتباط صنعت با بخش دانشگاه می

نیاز بر  خواستهمنطبق  و  دانشجویان  میهای  بازار  تعامل  های  باشد. 

مو رمز  با  دانشجویان  دانشجوبان  نهایت  در  که  است  پروژه  این  فقیت 

می التحصیل  فارغ  مرتبط  کار  سابقه  سال  دو  هزینهحداکثر  های  شوند. 

می تأمین  اعضا  عضویت  حق  پرداخت  با  از  تعاونی  مجموع  در  گردد. 

ها این است که دانشجویانی که در این  جمله مزایای این دسته از آموزش

-موقعیت بهتر با حقوق باالتری را بدست میکنند  ها شرکت میبرنامه

 ,McNei et al., 2017; Career Guideیابند )آورند و سریعتر ارتقاء می

2021  .) 

 

های دانشجویی کشاورزی در کشور مروری بر تعاونی   

ها باید مورد توجه قرار گیرد. در دانشگاه  های دانشجوییایجاد و توسعه تعاونی

ها به خصوص برای دانشجویان کشاورزی زمینه  تعاونیچراکه فعالیت در این  

می فراهم  دانشجو  در  نیرومند  رفتار  )علیایجاد  سنجابی،  کند  و    (. 1398بیگی 

دانشکده در  زمینه تاکنون  در  تجارب  کسب  هدف  با  کشور،  کشاورزی  های 

اند فرصتی مناسبی را برای دانشجویان فراهم کنند  متعددی شکل گرفته و توانسته

 های دانشجویی کشاورزی پرداخته شده است:ر ادامه به برخی از تعاونیکه د



 

8 
 

 :1609 دانشجویی تعاونی •

 به دانشجو 6 از متشکل دانشجویان زراعی کمیته 1378 سال ماه اردیبهشت  در

گردید.  دانشگاه رازی تشکیل    کشاورزی دانشکده مزرعه آموزشی مدیر پیشنهاد

 شدن واال موجب  تأسیس سال همان در زراعی کمیته توجه قابل هایموفقیت 

فعالیت  و دانشجویان همت  بدین هاگسترش   دانشجویی تعاونی ترتیب  شد. 

 تعاونی این  .گردید تأسیس و ثبت  1378 سال ماه بهمن در عضو 300 با 1609

 تغییر دلیل به آن از پس و داد ادامه خود تولیدی هایفعالیت  به 1382 سال تا

 تعاونی عمال تعاونی، از  دانشکده اراضی گیری و بازپس دانشگاه هایسیاست 

 .گردید منحل

 (:4802) اشتغال  شگامانیپ یتعاون •

دانشکده کشاورزی دانشگاه     کشاورزی آموزش و ترویج  گروه 1395 سال در

 اجرای طرحی به اقدام اجتماعی رفاه  و کار تعاون، وزارت همکاری رازی با

تأسیس مبنی بر کشور های دانشگاه سایر در دانشجویی تعاونی بر   این نمود. 

گردید.   تأسیس و ثبت  1395 سال در ( 4802) پیشگامان اشتغال تعاونی اساس، 

 خود فعالیت  به های مختلفگرایش در عضو 180 با تعاونی این حاضر حال در

توان به می اشتغال پیشگامان تعاونی هایفعالیت  ترینمهم جمله دهد. ازمی ادامه

 تولید پروژه ایران، بومی و جنگلی ای،درختچه درختی، های نهال تولید پروژه

 پروژه ماهی، پرورش پروژه کرمانشاه، شرکت بازیافت  همکاری با سالم سبزی



 

9 
 

 تولید زعفران، پروژه تولید  پروژه مولد، شترمرغ تولید پروژه گوسفند، پرواربندی

 پروژه توت، نهال کشت  و نوغانداری پروژه سیر، تولید پروژه کاملینا، روغنی دانه

 و کشت  پروژه بوقلمون، پرورش پروژه قارچ، پرورش قرقاول، پروژه پرورش

 اسپیرولینا اشاره نمود. جلبک پرورش

 تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس: •

بهمن در  دانشکده کشاورزی  انجم1395ماه  در  علم،  دانشجویی و گروه    -ی ن 

اقدام به   دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، ترویج و آموزش کشاورزی

انجام با هدف    راه اندازی و تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی

سایر   های کشاورزی و تولیدی مرتبط با تکثیر، پرورش، صنایع تبدیلی وفعالیت 

نمود. با توجه به امکانات موجود در دانشکده   قارچ خوراکیهای مرتبط با  مهارت 

آغاز کرد.  تولید قارچ خوراکی    ، فعالیت خود را باشرکت تعاونیاین  کشاورزی،  

شرکت تعاونی در سال اول فعالیت خود جهت آشنایی بیشتر اعضاء با فرایند کار  

رگزار کرده  های آموزشی تئوری و عملی برای افراد بتولید قارچ خوراکی، دوره

چنین با توجه به تقویت روحیه کار تیمی و انسجام فعالیت اعضاء و است. هم

بینی های کافی و اصولی، بازدهی محصول بیشتر از مقدار پیشنیز دریافت آموزش

  5.5تن و میزان برداشت شده    3.5)میزان برآورد شده سالن  شده، گزارش گردید  

 .  تن( 

 رزی دانشگاه ایالم:تعاونی دانشجویی دانشکده کشاو •
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، کار خود را  1395تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم در سال 

 نفر عضو و هفت نفر هیئت مدیره  باهدف تولیدات کشاوزی شروع کرد.  69با  

های دانشکده کشاورزی در راستای کار آفرینی  یکی از مهمترین برنامه این تعاونی  

 باشد. میبرای دانشجویان با سهام دانشگاه و دانشجویان 

 تعاونی دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان: •

تشکیل   1395در سال    های کشاورزی و دامپروری  تعاونی در راستای فعالیت 

های زینتی، گیاهان دارویی  ای پرورش قارچ، گل این تعاونی در راستاست.  شده

ان با هدف فراگیری کند، دانشجویهای منطقه فعالیت میو استفاده از سایر پتانسیل 

 شوند. کار عملی در این تعاونی عضو می
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های سیاستیتوصیه  

که رود شامار می  هر جامعه به  ثر در توساعهؤترین عوامل ماز مهم  انساانیمنابع  

توانند در این میان دانش آموختگان بیکار نه تنها مانعی بر ساار راه توسااعه می

هاای بااشاااد، بلکاه یاک بحران جادی را در جوامع ایجااد نماایاد. حاال یکی از راه

بااشاااد کاه چاه اد میجلوگیری از این بحران، ارتقااء مهاارت و دانش عملی افر

ها با بهتر اسات ارتقای دانش عملی افراد در کنار دانش علمی آنان در دانشاگاه

توجه به فرصات چند سااله تحصایل دانشاجویان صاورت گیرد. در این راساتا 

های  های مختلف در خارج از کشااور نشااان داد که برنامهدانشااگاهبررساای 

از روز و صااانعات برای آموزشااای تئوری و عملی متنوعی را متنااساااب باا نیا 

 های دانشجویی کشاورزی تعاونی  : نمونه فعالیت1تصویر
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صااورت الزامی یا اختیاری فراهم های تعاونی بهدانشااجویان در قالب آموزش

های کشااور به چشاام هایی در دانشااگاهآورند که خالء این چنین آموزشمی

وزارت عتف موظفناد   ،قاانون تعااون  71خورد. از ساااوی دیگر بناابر مااده  می

  اسااادی های علمی مرتبط با تعااون اقدام نمایند )علیزاده ونسااابات به فعاالیات 

توانند در زمینه توجه و ترویج فرهنگ تعاون ها می(. لذا دانشاگاه1395عطایی،  

ها به خصااوص های متعددی که در سااطح دانشااگاهپتانساایل با در نظر گرفتن

های متنوع و متعددی را مد نظر قرار یت فعال  باشاد،های کشااورزی میدانشاکده

ها و وزارت ای بین دانشاااگاهنامهتفاهم  ،اساااتناد به این مادها  چنین بدهند. هم

مانند نامگذاری    یهای دانشجویان در راستای تعاونتعاون جهت تشویق فعالیت 

هاای یاک روز در هفتاه تعااون باه ناام تعااون و دانشاااجو و تقادیر از تعااونی

سااوی وزارت  هایی ازفق در این روز صااورت گیرد و حمایت دانشااجویی مو

 ایاده   دارای  هاایتعااونی  باه  قیمات   ارزان  تساااهیالت  ارایاهعلوم و تعااون ماانناد  

توجه به توانایی و نیز وزارت تعاون با    برگزیده لحاظ گردد و  شاده  کارشاناسای

در راستای اجرایی و فنی که دارد  با همکاری معاونت فرهنگی وزارت »عتف«  

با ها رویدادهایی را سااالیانه  کمک به ترویج فرهنگ تعاون در سااطح دانشااگاه

فراهم  ی دانشاجوییهاهای کارآفرینانه تعاونیساازی و خلق فرصات هدف ایده

 آورد.
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