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دانشجویی در پردیس کشاورزي و منابع طبیعیمزارعها و راهکارهاي توسعهچالش
دانشگاه رازي

*1زهرا اطهري

)10/11/99؛ پذیرش: 01/06/99(دریافت: 
چکیده

گیري از منابع انسانی ماهر و متخصص در عرصه کشاورزي است. در این راستا، مزارع دانشجویی بستر مستلزم بهرهتوسعه کشاورزي پایدار 
، پژوهش حاضر با هدف تحلیل بنابرایناست. کشاورزيمحصوالتو بازاریابیکسب تجربه دانشجویان در زمینه تولیدمناسبی براي

رازي انجام شد. جامعه تحقیق، دانشجویان دانشگاهطبیعیمنابعوکشاورزيپردیسدردانشجوییمزارعتوسعهراهکارهايوهاچالش
نفر از آنان 103) که =140Nبودند (1398-99عضو مزرعه دانشجویی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي در سال تحصیلی 

ها، پرسشنامه بود که انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوري دادهاي گیري تصادفی طبقهروش نمونهکرجسی ـ مورگان با بر اساس جدول 
) و پانل متخصصان استفاده شد. البته، به منظور شناساییα=85/0براي سنجش پایایی و روایی آن به ترتیب از ضریب آلفاي ترتیبی (

هاي ها، میانگین چالشده شد. بر پایه یافتهاساسی توسعه مزرعه دانشجویی از مصاحبه نیمه ساختارمند و تحلیل محتوا استفاراهکارهاي
هاي هاي مزارع دانشجویی شامل چالشمزارع دانشجویی باالتر از حد متوسط بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از آن بود که چالش

دیدگاه دانشجویان دختر و پسر هاي آزمون من ویتنی نشان داد که بیناقتصادي، آموزشی، اداري ـ مدیریتی و منابع انسانی است. یافته
هاي مزارع دانشجویی تفاوت معناداري وجود ندارد. نتایج آزمون کروسکال والیس نیز بیانگر آن بود که دانشجویان مقاطع نسبت به چالش

توسعه مزارع دارند. در نهایت، راهکارهاي اساسی براي نظراتفاقهاي مزارع دانشجویی هاي مختلف کشاورزي در مورد چالشو رشته
دانشجویی ارائه شده است.

.دانشگاه رازي،منابع انسانیتوسعه،دانشجوییارعمز:هاي کلیديواژه

، ایران.استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه رازي، کرمانشاه١

z.athari@gmail.comمسئول، پست الکترونیک:نویسنده * 



ها و راهکارهاي توسعه مزارع دانشجویی در پردیس کشاورزي و منابع طبیعیچالش

72

مقدمه
توسعهو متولیانگذارانیاستستوجهموردکهاستايشدهتعریفبسیار ويهامؤلفهتابعکشوريهردرکشاورزيتوسعه
باشد،داشتهکشاورزيبخشتوسعهدر امرياارزندهوحیاتینقشتواندمیکهابزارهاییازیکیهست.نیزکشاورزيبخش

.)1394(زاللی و همکاران، استدانشگاهییدهدآموزشانسانی نیرويدانشکیفیتبردنباالومختلفهايدر سطحآموزش
. به همین شودیممراکز تربیت نیروي انسانی ماهر در هر کشور محسوب ترینیاصلترین و ها یکی از عمدهچراکه دانشگاه

ها، شدگان ورود به دانشگاهش عالی و در نتیجه تعداد پذیرفتهآموزمؤسساتها و خاطر، با توجه به افزایش تعداد دانشگاه
ها بوده از وظایف اصلی دولتهاي مختلف یکی در بخشآموختگاندانشاشتغال به منظورسازي مناسب سازي و بسترزمینه

آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی مورد نیاز ،براي توسعه پایدار کشاورزي در ایرانحال). به هر ,2015Chan & Linاست (
از دانش کارآمد و فناوري و توانند کشاورزي میآموختگاندانشرهگذر که از اینيطوربه،بخش کشاورزي اهمیت فراوان دارد

ها فعال باشد. یکی از انواع ر شوند. این امر منوط بر آن است که یادگیري دانشجویان در دانشگاهااي برخوردهاي حرفهرتمها
(اخوان ش کشاورزي به خود اختصاص داده استزیادگیري تجربی است که ارزش و جایگاه خاصی را در آمو،یادگیري فعال

. فعالیتفراهم کندیادگیري تجربیتواند بستر و زمینه الزم را براي تحقق مزارع دانشجویی می). 1392کاظمی و علی بیگی، 
هافعالیت. این قبیل آنان داراي اهمیت بسیاري استاشتغال پذیري، یادگیري تجربی و مهارتبراي کسب مزارعدردانشجویان

,Hartwigغالی و کسب درآمد، خواهد شد (هاي علمی و عملی دانشجویان و بستر خوداشتسبب ارتقاي مهارت 2019(.
طریق کارورزي یاازدانشجویان،آندرهستند کهکشاورزيمحصوالتو بازاریابیتولیدبستري برايدانشجوییمزارع

,Van Horn(دنکنتجربه می"واقعیدنیاي"بادرسکالسبراي تکمیلراهاییفرصتکارآموزي، ایده گنجاندن مزارع ).2011
به طور ساده،.تجربی بهره گرفته شودآموزشازشکلیعنوانبههافرصتاست که از اینایندرسیيهابرنامهدانشجویی در

,Andreasen(تجربی، یادگیري از طریق عمل استآموزش استوارستونچهاراساسوپایهبرآموزشنوعاین. اساس)2004
2017Yusufاست (مسئلهو حل طریق انجام پروژهازیادگیرياز عمل،واقعی، یادگیريزندگیبستر دریادگیري et al.,.(

و شرایط واقعی مسائلبرمبتنیتجربی،یادگیريمدلیککشاورزي بهدرسیهايبرنامهتغییربرايپیشنهادهاي متعددي
)2003,Knobloch (ارائه شده استبر مزرعهمبتنی تجاربادغامبرايخاصطوربهو)Steiner &;2007.,et alParr

2006et al.,,Trexler, 2005;Vogelمسئلهیادگیري مبتنی بر حل برايبسیار مناسبی رامحیطتواندیمدانشجویی). مزارع ،
درسیبرنامهدردانشجوییگنجاندن طرح مزارعازمختلفینتیجه، مطالعاتهاي عملی فراهم کند. درکسب تجربه و مهارت

عهدهبرآموزشی راتسهیلگرنقش، بایدتدریسهاي آموزشی و برنامهکناردرطوري که اساتیدبه. کنندیمدانشگاه حمایت 
کشاورزي، بهره بگیرند مسائلبادانشجویانبراي ارتباط نزدیکاز منابع و امکانات مختلف از جمله مزارع دانشکدهوبگیرند

)Malone et al., ودانشجویاندرتوان خالقیتایجادعملی،يهاتجربهدنبالبهبایدیادگیريتدریس وفرآیند). در واقع، 2016
,Boerngen & Rickard)عملی باشد هايفعالیتانجامباکاربرديدانشتقویت 2020).

حلگیري،تصمیمانتقادي،تفکرجملهازها،تواناییازمجموعه وسیعیتواند به توسعهمیدانشجوییمزارعدر این راستا، 
فردي بینایجاد روابطوياحرفهاخالق انگیزه،و مدیریتی،رهبريهايمهارتپذیري،حس مسئولیتدانش،کاربردمسئله،

,(کمک کند  2005Vogel&Steiner(اهمیت بسیاري است، کار داراي بازاردرهاها و تواناییقبیل مهارت. برخورداري از این
ومؤثرارتباطسازگاري،تحلیلی،وانتقاديتفکرمسئله،حليهامهارتکارکنانی هستند که داراي دنبالبهچراکه کارفرمایان

.),2007Washer(باشند حرفه کشاورزيعملی درپیشینههمچنین دارايگروهی،کارتوانایی
انشجویانی که شده است. ددانشجوییمزارعتوسعهاز ایجاد وکشاورزي سبب حمایتایجاد شده در عرصه تحوالت حالبه هر 

در کالس هاآنو اغلب واحدهاي درسی نش عملی در زمینه کشاورزي هستند فاقد تجربه و داشوندیموارد رشته کشاورزي 
تجربه به منظور برمبتنیهايباید فرصتشجویانندر تدوین برنامه درسی این دابنابراین؛ شودیمارائهدرس و خارج از مزرعه 

کنند، مزارعمیکسبدانشجویانکهییهامهارتبرعالوهبخش کشاورزي فراهم شود.دراشتغالآنان براييسازآماده
یکی از مزایاي عمده .آوردیم، به ارمغان اندشدهواقعآندرکهییهادانشگاهو هادانشکدهبرايرامتعدديمزایايدانشجویی

وهادورهیا جذب دانشجویانی است که دنبال ورود به اندشدههاي کشاورزي جذب دانشجویانی است که وارد رشتهآن پتانسیل 
Leis(کشاورزي هستند يهارشته et al., 2011.(
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,Boerngen & Rickard)و ریکارد نتایج مطالعه بورنگن نشان داد که تعداد محدودي از دانشجویان عضو مزارع (2020
هاي مزارع دانشجویی را با فعالیتوهاتواند برنامهمی، همین موضوعباشندیمدانشجویی، داراي زمینه و تجارب کشاورزي 

نزدیکازکشاورزي راهايیتفعالکهکندمیفراهمدانشجویانازبسیاريبرايرافرصتاما مزارع این؛ چالش مواجه کند
,Beermann(کنندتجربه ها و صالحیتاین بخش در تعامل باشند، واقعیکشاورزي باید با محیط دانشجویان). 2019
تغییر و برابردر يکارآمدنیروي انسانیو مسائل واقعی بیاموزند و بتوانند به هاچالشرا از طریق برخورد با هاي الزممهارت

مزارع دانشجوییمشارکت در از طریق یتوجهقابلتوانمندسازي دانشجویان تا حد کشاورزي تبدیل شوند.تحوالت پرشتاب 
Sterle(پذیر استامکان & Tyler, 2016.(

الزم دانشوآگاهیاست. عدمروبهمتعددي رومسائلو هاچالشرغم فواید بسیار، با و توسعه مزارع دانشجویی علیياندازراه
لیس و همکاران شود. نتیجه مطالعه موجودمزارعو موفقیتجدیدمزارعتوسعهتواند مانعخود میمزارع دانشجوییمورددر
)2011.,et alLeis(ان بیان بوده است. این محققچالش پیش روي مزارع دانشجوییترینمحدود مهمنشان داد که بودجه

مزرعهکهانددادهنشان. مدیران همچنیناندبودهکه مزارع دانشجویی از دیدگاه مدیران مزارع به طور متوسط موفق اند نموده
داشته است.يمؤثردانشگاه نقشیادانشکدهدرحضوردانشجویان برايجذبآنان در

آموزشیهاياستراتژي،تجربهبامزرعهمدیران) نشان داد که وجودet alRatasky,.2015و همکاران (پژوهش راتاسکینتایج
مزارعبهشدنتبدیلحالمزارعی که دروتأسیستازهبراي مزارعنهاديبه حمایتنیاز دانشجویان وبرايايرشتهینب

آنان به این نتیجه رسیدند که نداشتن هستند در راستاي دستیابی به دانشگاه پایدار، داراي اهمیت فراوانی هستند.دانشجویی
مزارع سن کارکنانباال بودن تجربه و مهارت کافی دانشجویان، دوري مزارع از دانشگاه، عدم صالحیت مدیران مزرعه و

هاي مزارع دانشجویی بودند.چالشینترمهم
هاي عملی توسعه کارآفرینی، فعالیت) نشان داد که در نظام آموزش عالی et alWong,.2005نتایج پژوهش ونگ و همکاران (

بایست بیشتر مورد اهتمام قرار گیرد و آن را شاخصی براي انطباق نظام آموزشی با نیازهاي بازار کار معرفی خوداشتغالی میو 
هاي کشاورزي در سازمانآموختگاندانشبه این نتیجه رسیدند که جذب پایین) در تحقیقی1394ند. زاللی و همکاران (اهکرد

در مشاغل غیر مرتبط، نداشتن گرایش آموختگاندانشروستایی به مناطق شهري، اشتغال آموختگاندانشدولتی، مهاجرت 
هاي واقعی بازار کار کشاورزي و نظام آموزش عالی کشاورزيفاصله موجود بین نیازآنان به انجام کارهاي کشاورزي و

این نظام آموزشی در آینده هستند.يهابحران
هايفرصتسازيمناسب جهت فراهمراهبردهايازیکیعنوانمزارع دانشجویی بهتوان گفت که ایجاد و توسعهدر مجموع می

آموزشنظامهايبرنامهمحتوايوساختاردرنیازمند تغییریکسوازعالی کشاورزيآموزشمراکزآموختگاندانشبرايشغلی
هايتوسعه فعالیتبسترسازي براينوعیمستلزمدیگرسوییازودانشجویان بودهتوانمندسازيمنظورکشاورزي بهعالی

هاي تواند فعالیتهاي متعددي میاما در این مسیر چالش؛ باشدیمدانشجویانتوسطکارآفرینانه نظیر مزارع دانشجویی
تالش نمود.هاآنریزي براي تعدیل و رفع ها و برنامهبایست جهت تحلیل چالشمیبنابرایندانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد، 

پژوهشروش
دانشـجویی  مزرعـه دانشجویان عضـو  جامعه تحقیق، . بودپیمایشی-توصیفیتحقیقاتنوعازوکمی،حاضرتحقیقغالبروش

هـاي  نمونـه در ایـن راسـتا،   ).=140N(بودنـد  1398-99پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي در سـال تحصـیلی   
(برحسب رشـته تحصـیلی) انتخـاب    ايگیري تصادفی طبقهروش نمونهبا )=103n(مورگان وکرجسیتحقیق بر اساس جدول 

هاي مختلـف تحصـیلی در پـردیس    توزیع دانشجویان بر اساس رشتهینکهاها با توجه به در واقع، براي دستیابی به نمونهشدند.
نسـبتی  اي با انتساب متناسب استفاده شد. به ایـن ترتیـب،  طبقهتصادفی گیرياز روش نمونهکشاورزي به صورت ناهمگن بود 

بـه نسـبت مشـخص بـه روش     هـا نمونـه هاي کشاورزي به کل دانشجویان دارند را مشخص نموده و سـپس  از رشتههرکدامکه 
انتخاب شدند.تصادفی ساده از داخل هر طبقه (به صورت انتساب متناسب)

چنـد  (بود. روایی ظاهري و محتوایی پرسشنامه توسط پانل متخصصـان  محقق ساخته ابزار اصلی گردآوري اطالعات پرسشنامه 
قرار گرفـت. بـه منظـور بـرآورد پایـایی پرسشـنامه از       ییدتأمورد ت علمی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی) أهیياعضاتن از 
دست آمد که مقـدار  به85/0برابر هاي مزارع دانشجویی بخش چالشاستفاده شد. میزان این ضریب براي ترتیبیآلفاي ضریب
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هـا دادهتحلیـل منظـور بهانجام شد.SPSSافزارنرمز پردازي، محاسبات آماري با استفاده اپس از طی فرآیند دادهبود. مناسبی 
وویتنـی مـن آزمـون ازتحلیلـی آمـار درواکتشافیعاملیتحلیلانحراف معیار،میانگین،درصد،فراوانی،شاملتوصیفیآمار

.استفاده گردیدوالیسکروسکال
هاي بخش کیفی دادهدآوري و تحلیل گربراي.شداستفادهکیفیروشاز،دانشجوییمزارعتوسعه راهکارهايتحلیلمنظور به
مصاحبهطول انجامید.بهدقیقه30میانگینطوربهعمیقمصاحبههرمصاحبه نیمه ساختارمند و تحلیل محتوا استفاده شد.از 
شـد.  آغـاز هاي موجود چیسـت، از چالشرفتبرونتوسعه مزرعه دانشجویی و اساسی راهکارهايشمانظربهکهبازسؤالاینبا

هـا دادهيآورجمـع فراینـد وآمـد دستبهتئوریکاشباعنفر از دانشجویان عضو مزرعه دانشجویی،40با مصاحبهانجامازپس
مفهـوم  20منجـر بـه   هـا دادهمحتـواي تحلیـل نشد. حاصلجدیدياطالعاتبعدييهامصاحبهازمعنا کهبدینیافت،خاتمه

قـرار تأکیدموردهاشوندهمصاحبهسويازمفهومهرکهدفعاتیتکرارارجاعات یعنی شد. تعداد(راهکار) طی فرآیند کدگذاري
ادامه، نتایج پژوهش ارائه شده است.در . گرفت نیز مشخص شد (فراوانی راهکارهاي پیشنهادي)

و بحثهایافته
هاي فردي دانشجویان مورد مطالعهویژگی

شود. بر اساس این جدول، بیشتر دانشجویان مورد مطالعه میمشاهده 1هاي فردي دانشجویان در جدول ویژگیتوزیع فراوانی 
درصد از دانشجویان کارشناسی، 5/50چنین مطابق با نتایج حاصل،ن پسر بودند. همدرصد آنا8/37درصد) و 2/62دختر (

دامی داراي شود، دانشجویان علوم که مالحظه میطورهماندرصد آنان دکتري بودند. 6/14درصد کارشناسی ارشد و 9/34
.بودنددرصد)8/5() و دانشجویان رشته منابع طبیعی داراي کمترین فراوانی درصد6/15بیشترین فراوانی (

هاي فردي دانشجویان مورد مطالعهتوزیع فراوانی ویژگی-1جدول 
درصدفراوانیعنوان                        متغیر

جنسیت
642/62دختر

398/37پسر
103100کل

مقطع تحصیلی

525/50کارشناسی
369/34کارشناسی ارشد

156/14دکتري                              
103100کل

رشته تحصیلی

166/15علوم دامی 
156/14کشاورزيآموزشوترویج

156/14زراعت و اصالح نباتات
146/13خاكمهندسیوعلوم

136/12پزشکییاهگ
126/11مهندسی آب

126/11مکانیک بیوسیستم
68/5طبیعیمنابع

103100کل

سال 22هاآنسال و میانگین سن 19-28شود، دامنه سنی دانشجویان مورد مطالعه مشاهده می2گونه که در جدول همان
) بود.82/1سال (انحراف معیار= 5/2میانگین طوربه. سابقه فعالیت پاسخگویان در مزارع دانشجویی بود)26/2(انحراف معیار=
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دانشجوییتجربه فعالیت آنان در مزارعمیانگین سن پاسخگویان و -2جدول 
بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینمتغیر                       

14/2226/21928سن (سال)
5/282/124سال)(یتفعالسابقه 

مراحلدردانشجویان توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک فعالیت آنان در مزرعه دانشجویی ارائه شده است.،3در جدول 
ند فعالیت برخی دانشجویان در چاند. قابل ذکر است کهداشتهمشارکت مختلف کاشت، داشت و برداشت محصوالت متنوع

نفر)، پرورش مرغ 18هاي مختلف تولید گوشت مرغ سالم (در زمینهدانشجویان،3بر اساس جدولمشارکت داشتند.مختلف 
نفر)، 14(واکاري درختان، )نفر15(کارينهال، )نفر15(پرورش گوسفند نفر)،16(تولید گیاهان دارویی)، نفر17گذار (تخم

نفر) فعالیت و مشارکت داشتند.12ي (هاي نوین باغدارارائه الگوو )نفر13(کاري ، میوه)نفر13(پیوند نهال

توزیع فراوانی فعالیت دانشجویان در مزرعه دانشجویی-3جدول 

هاي مزارع دانشجوییتحلیل چالش
هاي مزارع دانشجویی از به منظور گردآوري اطالعات در زمینه چالشدر قسمت روش پژوهش تشریح گردید، گونه که همان

موافقتمیزانمیانگین، 4جدولدر بر اساس پیشینه پژوهش، استفاده شد.(داراي طیف لیکرت) ساخته پرسشنامه محقق
).4(جدول است آمده هایانگینماینازهریکبهمربوطمعیارانحرافوهاي مزارع دانشجویی چالشازهریکباپاسخگویان

عـدم حفـظ حمایـت و پشـتیبانی سـازمانی و      «، »فراهم کردن بودجـه «هاي شود، چالشمشاهده می4دولطور که در جهمان
، وجـود قـوانین   يکاغذبازدانشگاه (بوروکراسی«و » عدم دسترسی به بازار مناسب جهت فروش محصوالت کشاورزي«و »اداري

24/4و )61/0(انحـراف معیـار:   3/4)، 72/0یـار= (انحـراف مع 32/4هاي با میانگینیببه ترت» و مقررات سخت و دست و پاگیر
هاي عمـده مـزارع دانشـجویی،    توان گفت که در حال حاضر چالشبنابراین می،اندهاي باالیی را به خود اختصاص دادهمیانگین

با ماهیت اقتصادي از قبیل فراهم کردن بودجه الزم و عدم دسترسـی بـه بـازار مناسـب جهـت فـروش محصـوالت       ییهاچالش
,.et al(و همکارانکشاورزي است. این یافته با نتایج تحقیقات راتاسکی 2015(Ratasky ) 2011، اسـلوتنیکSlotnick,  لـیس ،(

Leisو همکـاران (  et al., ,Sayre & Clark(کـالرك و)، سـیر 2011 & Parr(ترکسـلر و) و پـار 2011 Trexler, همسـو  )2011
، وجـود قـوانین و   يکاغـذباز دانشـگاه ( باشد. از سوي دیگر، عدم حفظ حمایت و پشتیبانی سـازمانی و اداري و بوروکراسـی  می

اساسی مزارع دانشجویی بیـان  يهاچالشسازمانی هستند به عنوان دیگر يهاچالشمقررات سخت و دست و پاگیر) که بیانگر 
) بود.83/0، انحراف معیار= 85/3اي مزارع دانشجویی باالتر از حد متوسط (میانگین= ه. به طور کلی میانگین چالشاندشده

را به خود اختصاص داده است. فاصله 16/4ناکافی بودن تجهیزات و امکانات کافی براي فعالیت دانشجویان در مزرعه، میانگین 
مسائلتواند علت پیدایش خود می) که 86/0، انحراف معیار: 09/4مزرعه از دانشکده/دانشگاه چالش دیگري است (میانگین: 

فراوانیعنوان                        متغیر

فعالیت در مزرعه دانشجویی

18تولید گوشت مرغ سالم
17گذارتخمپرورش مرغ 

16داروییگیاهانتولید
15گوسفندپرورش

15کارينهال
14واکاري درختان

13پیوند نهال
13میوه کاري

12آشنایی با الگوهاي نوین باغداري
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,Boerngen & Rickard)و ریکارد د. این یافته با نتایج مطالعات بورنگنمزارع دانشجویی باشدیگري در مدیریت  ایاندا ،(2020
Ayandaو همکاران  et al., ,Bettman) و بتمن ((2013 ) هماهنگ است.2011

هاي استخراج شده، در شرایط فعلی، چندان اهمیتاي که ذکر شد، برخی از چالشهاي عمدهدر مقابل چالش4بر پایه جدول 
عدم «و » گذاري در بخش کشاورزي به دلیل مخاطره پذیر بودن این حرفهعدم تمایل به سرمایه«ها شامل: ندارند. این چالش

رسد با خالی از اهمیت نیست، اما به نظر میمسائلهستند. گرچه توجه به این » در دانشگاههاطرحسازييتجارتوجه به 
مواجه است.تريیاساسعمده و مسائلها و با چالشتوجه به شرایط موجود مزارع دانشجویی 

مورد مطالعهدانشجویی از دیدگاه دانشجویان مزارعهاي چالشو انحراف معیار میانگین -4جدول 
انحراف معیار*)5میانگین از (چالش                                                                              

32/472/0براي مزرعه دانشجوییالزمفراهم کردن بودجه 
3/461/0عدم حفظ حمایت و پشتیبانی سازمانی و اداري

24/483/0عدم دسترسی به بازار مناسب جهت فروش محصوالت کشاورزي
24/48/0، وجود قوانین و مقررات سخت و دست و پاگیر)يکاغذبازدانشگاه (بوروکراسی

16/491/0تجهیزات و امکانات کافی براي فعالیت دانشجویان در مزرعهناکافی بودن
12/489/0دانشجوییمزارعدرتجربهباوماهرکارکنانکمبود
09/486/0از دانشکده/دانشگاهمزرعهفاصله 

03/483/0مزارع دانشجوییهايیتفعالشفاف نبودن سود و زیان 
03/474/0آموزشی و تجربی کشاورزي در دانشگاههاي فقدان توجه کافی به برنامه

465/0کشاورزيهايیتفعالهاي دانشجویان در ها و تواناییپایین بودن سطح مهارت
95/374/0به دانشجویاناجاره زمین

76/385/0نبود نظام یا برنامه شفاف براي مشارکت دانشجویان
73/389/0)و غیرهبراي فعالیت در مزارع (حضور و غیاب کالسینبود همکاري الزم اساتید با دانشجویان 

73/383/0عدم توانایی مالی دانشجویان
7/399/0)غیرهمختلف (کسب مجوز و يهاسازماندشواري کار با 

68/376/0براي مزارع دانشجوییدانشگاه و برنامه بلند مدت اندازچشمنبود 
68/389/0مزارع دانشجوییمشارکت دردانشجویان براينبود عالقه و انگیزه الزم در 

65/378/0کم توجهی به جنبه کاربردي درس کارآفرینی
63/386/0انتظارات دانشگاهتالش براي ایجاد رضایت و به دست آوردن

63/395/0کشاورزيهايیتفعالت علمی به هدایت و راهنمایی دانشجویان براي أتمایل نداشتن اعضاي هی
6/372/0کشاورزييهادانشکدهعدم توجه به ارزش واقعی درس مدیریت مزرعه در 

56/363/0مختلف آموزشی در دانشکده کشاورزييهاگروهبین نبود تعامالت و ارتباطات کافی
38/378/0در بخش کشاورزي به دلیل مخاطره پذیر بودن این حرفهگذاريیهسرماعدم تمایل به 

27/312/1دانشگاهدرهاطرحسازييتجاربهتوجهعدم
5خیلی زیاد: 4زیاد: 3متوسط: 2کم: 1مقیاس: خیلی کم:*

مزارع دانشجوییيهاچالشتحلیل عاملی 
ییآنجااستفاده شد. از اکتشافیمزارع دانشجویی، از تحلیل عاملیيهاچالشو استخراج عوامل مرتبط با يبنددستهبه منظور 

بـراي  هـا دادهبود، مناسـب بـودن   74/0محاسبه شده برابر با KMOدرصد معنادار شد و شاخص 1که آزمون بارتلت در سطح 
ارائه شده است.5. نتایج در جدول )1386(مؤمنی، انجام این تحلیل تأیید شد 

و آزمون بارتلتKMOمقدار -5جدول 
(sig)داريیمعنسطح بارتلتمقدار KMOمقدار مجموعه مورد تحلیل

741/043/2712000/0هاي مزارع دانشجوییچالش



1/1400/ شماره 17علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

77

1/74مدیریتی و منابع انسانی استخراج شدند که در مجموع، تبیین کننده -به طور کلی چهار عامل اقتصادي، آموزشی، اداري
شـود، ثابـت   هـا تبیـین مـی   تغییرات که توسط این عامل. در چرخش این چهار عامل نسبتی از کلدرصد از واریانس کل بودند

کنـد، در چـرخش   را تعیین می)71/24(د بیشتري از تغییرات که در آن عامل اول درصاست ولی برخالف روش بدون چرخش
کننـد، ایـن ویژگـی چـرخش واریمـاکس اسـت کـه        یکسانی از تغییرات را تبیین میها نسبت تقریباًهریک از عاملواریماکس

).6جدول کند (یکنواخت توزیع میتقریباً ها به صورت تغییرات را میان عامل

هاي استخراج شدهنتایج تحلیل مجموع واریانس تبیین شده عامل-6جدول 
مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد هاعامل

تجمعی عوامل قبل از چرخشواریانس 
تجمعیواریانسدرصدوواریانسدرصدویژه،مقدار

چرخشازعوامل بعد
مقدار 
ویژه

درصد واریانس
مقدار ویژه

درصد واریانس 
درصد واریانس مقدار ویژهتجمعی

مقدار ویژه
درصد واریانس 

تجمعی
34/771/2471/2476/656/2056/20اقتصادي)1
11/658/1829/4332/67/1926/40آموزشی) 2
2/546/1675/5938/598/1724/58مدیریتی  -داريا) 3
94/335/141/7413/486/151/74منابع انسانی)4

5/0ازتربزرگعاملیبارباییمتغیرهاشدنواقعفرضباعواملدرمتغیرهاقرارگیريشود، وضعیتکه مالحظه میگونههمان
.باشدمی7جدولشرحبههاعامليگذارناموریماکساوروشبههاعاملچرخشازبعد

باشد و می5/0ازباالترهاگویهکلیهعاملیکه باردادنشانچرخش واریماکسازپسهمبستگیماتریسازدست آمدهبهنتایج
ازکهعامل اولشدند.يبنددستهعاملهمانعنوانتحتهمبا همبستگیوعاملیباربهتوجهباعاملهربههاي مربوطگویه

درصد، بیشترین56/20مقدار تبیین باعاملاینشد.يگذارنام"اقتصاديعامل"عنوان تحتاست،شدهتشکیلهشت گویه
استشدهتشکیلگویهپنجازرا به خود اختصاص داده است. عامل دومهاي مزارع دانشجوییچالشواریانستبییندرراسهم
هشت . عامل سوم باباشدیم7/19عامل اینشده توسطتبیینواریانسمقدار.شديگذارنام"عامل آموزشی"عنوان تحت
واریانس تبیین شده کند. مقدارتبیینراکلواریانسازدرصد98/17توانست"اداري ـ مدیریتیعامل"عنوان تحتگویه

).7(جدول باشدیم86/15شده است،يگذارنام"منابع انسانی"توسط عامل چهارم با سه گویه که با عنوان 

پس از چرخشهاي مزارع دانشجویی بر اساس بار عاملیعوامل مربوط به چالشيبنددسته-7جدول 
بار عاملییرهامتغنام عامل

اقتصادي

86/0براي مزارع دانشجوییفراهم کردن بودجه الزم
85/0عدم دسترسی به بازار مناسب جهت فروش محصوالت کشاورزي

82/0ناکافی بودن تجهیزات و امکانات کافی براي فعالیت دانشجویان در مزرعه
79/0مزارع دانشجوییهايیتفعالشفاف نبودن سود و زیان 

75/0دانشجویاناجاره زمین به 
7/0عدم توانایی مالی دانشجویان

63/0در بخش کشاورزي به دلیل مخاطره پذیر بودن این حرفهگذاريیهسرماعدم تمایل به 
62/0دانشگاهدرهاطرحسازييتجاربهتوجهعدم

آموزشی

84/0آموزشی و تجربی کشاورزي در دانشگاهيهابرنامهفقدان توجه کافی به 
82/0کشاورزيهايیتفعالدانشجویان در هايییتواناو هامهارتپایین بودن سطح 

78/0مزارع دانشجوییمشارکت درنبود عالقه و انگیزه الزم در دانشجویان براي
73/0کم توجهی به جنبه کاربردي درس کارآفرینی

7/0کشاورزيهايواقعی درس مدیریت مزرعه در دانشکدهعدم توجه به ارزش 
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7ادامه جدول 
بار عاملییرهامتغنام عامل

مدیریتی-اداري

84/0عدم حفظ حمایت و پشتیبانی سازمانی و اداري
82/0)پاگیرودستوسختمقرراتوقوانینوجودبازي،کاغذ(دانشگاهبوروکراسی

78/0فاصله مزارع از دانشکده/دانشگاه
76/0نظام یا برنامه شفاف براي مشارکت دانشجویاننبود 

76/0)غیرهمختلف (کسب مجوز و يهاسازماندشواري کار با 
74/0و برنامه بلند مدت دانشگاه براي مزارع دانشجوییاندازچشمنبود 

69/0انتظارات دانشگاهتالش براي ایجاد رضایت و به دست آوردن
64/0مختلف آموزشی در دانشکده کشاورزييهاگروهبین ارتباطات کافینبود تعامالت و 

منابع انسانی
72/0با تجربه در مزارع دانشجوییکمبود کارکنان ماهر و

69/0)ت در مزارع (حضور و غیاب کالسی و غیرهنبود همکاري الزم اساتید با دانشجویان براي فعالی
64/0کشاورزيهايیتفعالت علمی به هدایت و راهنمایی دانشجویان براي أتمایل نداشتن اعضاي هی

هاي مزارع دانشجوییمقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به چالش
) اسـتفاده  K-S(اسـمیرنوف -کولمـوگروف ها از آزمونجهت بررسی نرمال بودن توزیع دادههاي آماري ابتدا قبل از انجام آزمون

,001/0(بـود  هـا دادهنرمال نبـودن توزیـع   نتایج این آزمون بیانگر شد. sig=24/2=z( . منظـور مقایسـه دیـدگاه    بـه  بنـابراین
8بر اسـاس جـدول   من ویتنی استفاده شد. ناپارامتري آزمون ، ازهاي مزارع دانشجوییدانشجویان دختر و پسر در مورد چالش

به عبارت دیگر، دانشجویان دختـر  ،هاي مزارع دانشجویی اختالف معناداري وجود نداردچالشبین دیدگاه این دو گروه در مورد 
و پسر در این زمینه نظرات یکسانی داشتند.

هاي مزارع دانشجوییمقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به چالش- 8جدول 
zsigيارتبهمیانگین فراوانی / نفرجنسیت

19/0- 6495/4280/0دختر
3936/40پسر

هاي مزارع دانشجوییهاي مختلف کشاورزي نسبت به چالشدیدگاه دانشجویان مقاطع و رشتهمقایسه 
کـه  اسـمیرنوف  -آزمــون کولمـوگروف  با توجه به نتـایج  هاي مختلف کشاورزي رشتهبراي مقایسه دیدگاه دانشجویان مقاطع و 

,001/0بود (هادادهنرمال نبودن توزیع بیانگر  sig=24/2 =z (طور کـه  همانکروسکال والیس استفاده شد. ناپارامترياز آزمون
هـاي مـزارع   د و دکتـري نسـبت بـه چـالش    شود، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی، کارشناسـی ارشـ  مشاهده می9در جدول 

هـاي مـزارع دانشـجویی    مختلف کشاورزي نیـز در مـورد چـالش   يهارشتهدانشجویی تفاوت معناداري وجود ندارد. دانشجویان 
معناداري ندارند.نظراختالف

راهکارهاي توسعه مزارع دانشجویی
براي شناسایی راهکارهایی جهت توسعه و بهبود مزارع دانشجویی، با استفاده از یک سؤال باز از دانشـجویان خواسـته شـد کـه     

ازراهکـار هـر کهدفعاتیدر نهایت فراوانی (تکراروهاپاسخراهکارهاي مورد نظر خود را بیان نمایند. سپس به تحلیل محتواي 
قرار گرفت) پرداخته شد.ها مورد تأکیدشوندهمصاحبهسوي
شود، دانشجویان مورد مطالعه به راهکارهاي متعددي بـراي بهبـود مـزارع خـود اشـاره      مشاهده می10طور که در جدول همان
گیـري از نیـروي   اند. تأکید آنان بر روي فراهم نمودن بودجه الزم براي مزارع دانشجویی، حمایت و پشتیبانی دانشگاه، بهرهکرده

کار شایسته و باصالحیت، بازاریابی مناسب براي فروش محصوالت کشاورزي، تجهیز و آماده کردن مزارع دانشجویی بـه منظـور   
Maloneهـاي تحقیقـات مـالونی و همکـاران (    ن نتایج، با یافتـه مشارکت بیشتر دانشجویان بوده است. ای et al., )، اسـترل و تیلـر   2016

)Sterle & Tyler, همسو است.),2009Markhart(و مارکارت )2016



1/1400/ شماره 17علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

79

دانشجویی، ایجاد احساس مالکیت در بـین دانشـجویان، تـداوم مشـارکت دانشـجویان در طـی       ایجاد نگرش مثبت به فعالیت در مزارع
و غیره از دیگر راهکارهـاي  "شویمکشاورزچگونه"درسیواحدمزارع، ایجاددرآموزشی- ترویجیيهادورهتابستان، برگزارييهاماه

,Boerngen & Rickard)و ریکـارد  در این راستا، محققان دیگري همچون بـورنگن اساسی بودند. )Beermann,2019(، بیرمـان  (2020
Ayandaو ایاندا و همکاران ( et al., نیز در مطالعات خود به اهمیت احساس مالکیت در بـین دانشـجویان بـه منظـور پیشـبرد و      )2013

.اندنمودههاي مزارع دانشجویی اشاره توسعه فعالیت

هاي مزارع دانشجوییهاي مختلف نسبت به چالشه دیدگاه دانشجویان مقاطع و رشتهمقایس-9جدول 

)n=40(از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه توسعه مزارع دانشجوییکارهايراه-10جدول 
فراوانیراهبردها                                                                              

34فراهم نمودن بودجه الزم براي مزارع دانشجویی
32حمایت و پشتیبانی دانشگاه

28از نیروي کار شایسته و باصالحیتیريگبهره
26محصوالت کشاورزيبازاریابی مناسب براي فروش 

22تجهیز و آماده کردن مزارع دانشجویی به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان
17مندعالقهاز مدیران مزرعه مجرب و یريگبهره

14دانشجوییایجاد نگرش مثبت به فعالیت در مزارع
11ایجاد احساس مالکیت در بین دانشجویان

11تابستانيهاماهتداوم مشارکت دانشجویان در طی 
10آموزشی در مزارع-ترویجیيهادورهبرگزاري 

7"چگونه کشاورز شویم"ایجاد واحد درسی 
7بسیج تیم مدیریتی قوي و منسجم

7افزایش ارتباطات دانشگاه در سطح جامعه
7به سمت فعالیت مزرعههانامهیانپاو هاپروژهسوق دادن 

6از رویکرد مدیریت جامعیريگبهره
6بازنگري در دروس از جمله درس مدیریت مزرعه

4براي مزارع دانشجوییدانشگاهو افق روشن و برنامه بلند مدتاندازچشمداشتن 
4برگزاري بازدید از مزارع دانشجویی

3ساالنه کشاورزي از قبیل جشنواره برداشتيهاجشنوارهبرگزاري 
3کشاورزييهاهنرستانافزایش همکاري با 

Chi-squaresigيارتبهمیانگین فراوانیعنوانمتغیر

مقطع تحصیلی
522/47کارشناسی

96/715/0 369/43کارشناسی ارشد
158/39دکتري

رشته تحصیلی

165/48علوم دامی
153/47کشاورزيآموزشوترویج

152/39زراعت و اصالح نباتات
146/3564/717/0خاكمهندسیوعلوم

134/34پزشکییاهگ
123/32مهندسی آب

125/29مکانیک بیوسیستم
68/27طبیعیمنابع



ها و راهکارهاي توسعه مزارع دانشجویی در پردیس کشاورزي و منابع طبیعیچالش

80

و پیشنهادهاگیرينتیجه
همینبهاست.کشاورزيزمینهدرمتخصصوماهرانسانیهايیهسرماازيمندبهرهمستلزم ایراندرپایدارکشاورزيتوسعه
درکشاورزيدانشجویاناستعدادهايشکوفاییبرايفضاییتواندمیهادانشگاهدردانشجوییمزارعتوسعهوایجادمنظور
بهاعتمادموجبکار،فرایندیادگیريضمنکوچکهايپروژهوعملیاتاجرايکهنحويبهکند،فراهمهاآنتخصصیزمینه
هاي این یی و تالش جهت بهبود روند فعالیتهاي پیش روي مزارع دانشجوشناسایی چالش،در این راستاشود.هاآندرنفس

براي راهکارهاییارائهو دانشجویی مزارعهاي هدف این مطالعه، بررسی چالش،بنابراینتواند کمک بسیاري کند. میمزارع 
بود.پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاه توسعه

هاي تسهیل شرایط بنابراین الزم است بسترها و زمینه،ترین چالش مزارع دانشجویی، عامل اقتصادي بودمهمها، بر اساس یافته
دسترسی به عدمهاي کشاورزي فراهم شود.جهت فعالیتهاو توسعه مزارع دانشجویی از سوي دانشگاهياندازراهمالی براي 

اریابی توجهی به بازبیبود. اقتصادي مزارع دانشجویی هاي شمحصوالت کشاورزي از دیگر چالبازار مناسب جهت فروش 
مشارکت و فعالیت در مزارع بـراي دانشجویان شده و در نتیجه کاهش انگیزه آنباعث کاهش سودآوري این مزارع محصـوالت 
ناکافی بودن تجهیزات و امکانات کافی براي فعالیت دانشجویان در مزرعه به عنوان یکی دیگر از .خواهد داشـترا به دنبال 

کهنه و مستهلک و آالتینماش، وجود آالتینماشکمبود ابزار و به طورکلی، مزارع دانشجویی مطرح شده است. يهاچالش
تجهیزات ناکافی یکی از مشکالت عمده نظام آموزش عالی کشاورزي در بخش آموزش عملی و تجربی است.

ازیکیکهتوان گفت بنابراین می،دانشجویی استچالش اساسی مزارع دومین ،نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل آموزشی
نظريموضوعاتمبنايبردانشجویانبهآموزشکهاستآنایران،درکشاورزيعالیآموزشنظامهايچالشینتربزرگ
برخوردارمشاغلبرايکاربرديهايشایستگیکسببرايمحدوديهايفرصتازدانشجویاناغلبوشودمییزيربرنامه

بازارنیازهايودانشجویانشغلیآیندهباضعیفیارتباطوبودهنظريدروسبرمبتنیشدتبهدرسیيهابرنامه. باشندمی
آموزش اثربخش، تولیدچونهاییرسالتدارعهدهاین در حالی است که دانشگاه.)1398مهر و همکاران، دارند (کیانکار

با توجه به ،بنابراین.استخالقیت ونوآوريفناوري،گسترشجامعه،نیازموردمتخصصنیرويتربیتایجاد انگیزه و دانش،
که بهطوريبه،مورد بازبینی قرار گرفتهدروس تخصصی عملیواحدهاي کهدادپیشنهاد توانمیهاي کاربردياهمیت آموزش

مدیریتی - عامل ادارياز سوي دیگر، کمک کند. در دانشجویان ايهاي شغلی و حرفهارتقاي توانمنديوهامهارتتوسعه
، وجود قوانین و مقررات سخت و يکاغذبازدانشگاه (بوروکراسیچالش مزارع دانشجویی مطرح شده است. سومینعنوانبه

مزارع دانشجویی ذکر شده است. دیوانساالري موجود در ساختار دانشگاه و يهاچالشبه عنوان یکی دیگر از دست و پاگیر)
و توسعه مزارع دانشجویی، براي دانشجویان جوان و کم تجربه سبب هدر رفت ياندازراهسلسله مراتب اداري جهت کردن طی 

. در واقع دور شودیمشجویی محسوب هاي مزارع دانچالشدیگر زمان و انرژي آنان خواهد شد. فاصله مزارع از دانشکده نیز از 
دهد.ارع را کاهش و تحت تأثیر قرار میبودن مزارع از دانشکده میزان مشارکت و فعالیت دانشجویان در مز

مربوط به عامل منابع انسانی است. در شرایط فعلی با توجه به تغییر و بندي شده، چهارمین چالش هاي دستهبر مبناي چالش
تحوالت شگرف، کارآمد و توانمند نمودن منابع انسانی یکی از راهبردهاي اساسی است. بر همین اساس باید تمهیدات مناسبی 

اساتید به عنوان مشاور ، سوي دیگراز نیروي انسانی و ایجاد انگیزه در آنان اندیشید. صالحیت و شایستگی به منظور ارتقاي 
به ویژه در برقراري تعامل با کشاورزي کسب و کارهايتوانند راهگشا و راهنماي دانشجویان باشند و آنان را در زمینه می

هاي اجرایی هدایت کنند.بخش
مزارع دانشجویی اختالف معناداري وجود ندارد. بین يهاچالشها، بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به بر پایه یافته

، ري دیده نشدااختالف معنادهاي مزارع دانشجویی در مورد چالشمختلف کشاورزي نیزهاي دیدگاه دانشجویان مقاطع و رشته
هاي مزارع دانشجویی اتفاق نظر داشتند.به عبارت دیگر، دانشجویان مورد مطالعه در مورد چالش

هاي مزارع دانشجویی به منظور رفع چالشراهکارهاییعه ها مالحظه شد، دانشجویان مورد مطاله در بخش یافتهگونه کهمان
دادند. در این راستا، فراهم نمودن بودجه الزم براي مزارع دانشجویی، تجهیز و آماده کردن این مزارع به منظور مشارکت ارائه

زمینهنمودن بودجه وفراهم. اندشدهترین راهکارها ذکر دانشگاه به عنوان مهمو پشتیبانی بیشتر دانشجویان و حمایت 
توصیهاساساینبرهستند.ایجاد و توسعه مزارع دانشجوییروندمؤثري برنیاز، عواملموردتجهیزاتوامکاناتبهدستیابی
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از سوي دانشگاه فراهم شود و در این مزارع دانشجویینیازموردتجهیزاتوامکاناتدقیق بودجه،مطالعه و ارزیابیباشودمی
زمینه حمایت و پشتیبانی الزم به عمل آید.

متخصص، با کارکنانوجود بودند.مطالعهایندرپیشنهاديراهکارهايدیگراز،گیري از نیروي کار شایسته و باصالحیتبهره
تواند واگذار شده است را با جدیت انجام دهند، میهاآنصالحیت و شایسته که وجدان کاري داشته باشند و مسئولیتی که به 

هاي کشاورزي به فعالیتمندعالقهمجرب و نیروي انسانید. نقش بسزایی ایفا نمایییدانشجومزارع در موفقیت و پیشرفت 
ي در ژحفاظت از منابع انر، کمترمحیطییستزکارآمد، خطرات و پایدارهاي کشاورزي فعالیتسمت ا بهتواند دانشجویان رمی

.دنسوق دههاي کشاورزي دانشکده و مشارکت هر چه بیشتر در فعالیتو از طرفی افزایش ارتباطاتداخل و خارج از مزرعه
شدهبیانیدانشجویمزارعرونقبراياساسیراهکارهايازیکیعنوانبهمناسب براي فروش محصوالت کشاورزيبازاریابی 

بهنیازعدمطریقازکشاورزييهادانشکدهدرمحصوالتفروشوبازاریابیمراکزایجادکهگفتتوانمیزمینهایندراست.
کمکانآنعملیهايفعالیتپیشبردودانشجویاننگیزهاافزایشبهتواندیمهاطهواسدستکاهشونقلوحمليهاشبکه
)hubFood(کشاورزيمحصوالتعرضهبرايمرکزيرازيدانشگاهطبیعیمنابعوکشاورزيپردیسدرکهاستگفتنیکند.

نیزدانشجوییمزارعمحصوالتبازاریابیوفروشزمینهدرکزامرقبیلاینوجوداست.شدهياندازراهدانشجوییتعاونی
کند.ایفابسزاییومؤثرنقشتواندمی

بهنسبتتعلقومالکیتاحساسبود.پاسخگویاننظرموردراهکارهايدیگرازایجاد احساس مالکیت در بین دانشجویان
کارهايوفعالیتبهنسبتدانشجویان بیندر ، استقالل، تعهد و وفاداري پذیريحس مسئولیتافرایشسببدانشجویی،مزارع
پیشنهاديراهکارهايعنوانبهدر قالب واحد کار آموزشی"چگونه کشاورز شویم"ایجاد واحد درسی عالوه،بهشود.میمزرعه
نزدیکاز،کنندیمفعالیتوکاربهشروعمزارعدردانشجویانوقتیواقع،در.استشدهمطرحدانشجوییمزارعتوسعهجهت

مزارعدرکاروکشتدورهگذراندنازپسوافزایندیمخویشعملیهايمهارتبر،شوندیمآشناکشاورزيعملیاتبا
.کنندکسبمناسبکاروکسبياندازراهبرايراالزميهامهارتوتجربهتوانندمیدانشجویی

منابع
و تهدیدها.  هافرصت، هاضعف، هاقوتدانشجویی کشاورزي: هايیتعاون). تشکیل 1392ح. (علی بیگی، ا.و اخوان کاظمی، م.، 

.65-88صص، 8شماره،2دوره، تعاون و کشاورزيمجله
اجرایی. مدیراندیدگاهازکشاورزيآموختگاندانشاشتغاليهاچالشو). تنگناها1394زارع، ع. (و زاللی، ن.، خسروپور، ب.، 
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Abstract
Sustainable agricultural development requires the use of skilled and expert human resources in agriculture.
Student farms are sites of agricultural production and marketing. The purpose of this study was to analyze
challenges facing student farms and strategies for development of such farms. The population for this study
consisted of students who were members of student farm in College of Agriculture and Natural Resources at
Razi University in the academic year 2019-2020 (N=140). The sample size determined via Krejcie and
Morgan’s table (n=103). The sampling method was random stratified sampling. The main instrument was a
questionnaire that its validity and reliability were confirmed by the panel of experts and sequential Alpha
coefficient (α=0.85). Semi-structured interviews and content analysis were used to identify the strategies to
develop student farms. Based on the findings, the average challenges of student farms was above moderate
level. Exploratory factor analysis revealed the most important of challenges as economic, educational,
administrative-managerial and human resources. The Mann-Whitney test findings did not show significant
difference between the viewpoints of male and female students regarding the challenges of student farms. Based
on Kruskal-Wallis test, it was found that there was no significant difference between educational degrees and
fields of agricultural students towards the challenges of student farms. Finally, some strategies are proposed to
develop the student farms.
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