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چکیده
بـا توجـه بـه اهمیـت كارآفرینـی در ارایـه فرصت های شـغلی جدیـد و كمک به ایجاد شـغل های پایـدار از یک سـوی و در نظر 
گرفتـن اهمیـت قصـد كارآفرینانـه ی دانشـجویان كشـاورزی به عنـوان مهم ترین عامـل پیش بینی كننـده رفتارهـای كارآفرینانه 
آنـان از سـوی دیگـر، بررسـی عامـل هـای تأثیرگـذار بـر قصـد كارآفرینانـه امـری ضـروری بـه نظـر می رسـد. بـر این پایـه، هدف 
اصلـی ایـن تحقیـق بررسـی تأثیـر خودكارآمـدی كارآفرینانـه بـر قصـد كارآفرینانـه دانشـجویان كارشناسـی ارشـد كشـاورزی 
دانشـگاه زنجـان بـود. جامعـه آمـاری تحقیـق 469 تـن دانشـجویان مزبـور دانشـجویان كارشناسـی ارشـد دانشـكده كشـاورزی 
دانشـگاه زنجـان در سـال تحصیلـی 94- 1393 بـود كـه بـا توجـه بـه جـدول بارتلـت، 285 تـن بـا روش نمونـه گیـری طبقـه ای بـا 
انتسـاب متناسـب گزینـش شـدند. برای گردآوری داده ها از پرسشـنامه هـای اسـتاندارد دی نابل و مک گی و همـكاران از جهت 
انـدازه گیـری قصـد كارآفرینانـه و لینـان و چـن و لورز ، بـرای سـنجش خودكارآمدی كارآفرینانه اسـتفاده شـد. روایـی محتوایی 
پرسشـنامه بـا نظـر كارشناسـان و متخصصـان مـورد تاییـد قـرار گرفـت و روایی سـازه و پایایـی تركیبی ابـزار تحقیق نیز بـا برآورد 
مـدل انـدازه گیـری و پـس از اعمـال اصـاح های الزم به دسـت آمـد. داده های گردآوری شـده با اسـتفاده از مدل سـازی معادله 
هـای سـاختاری تجزیـه و تحلیـل گردیـد. نتایج تحقیق گویـای آن بودند كه قصـد كارآفرینانـه و خودكارآمدی كارآفرینانه بیشـتر 
دانشـجویان مـورد بررسـی در حـد متوسـط به پایین بـود و خودكارآمـدی كارآفرینانه تأثیر مثبـت و معنی داری بر متغیر وابسـته 

)قصـد كارآفرینانـه( داشـته و 40 درصـد از واریانـس آن را تبییـن كرد.

کلید واژه ها: دانشجویان كشاورزی، خودكارآمدی كارآفرینانه، قصد كارآفرینانه.  

نویسنده  ی مسئول: لیا صفا
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دریافت:  94/02/11  ؛پذیرش:   94/5/19

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 4

مقدمه
مقدمـه شـامل معرفـی و توجیـه موضـوع مـورد پژوهـش اسـت کـه در آن بـه مبناهـای نظـری و تحقیقـات انجـام یافتـه در زمینه 
مـورد نظـر، بـه ویـژه مقالـه هـای مرتبـط با عنـوان هایی کـه پیـش از آن در این فصـل نامه چاپ شـده اند، بـه اندازه کافـی ارجاع 

شـده باشـد و هـدف پژوهـش را نیز بـه وضوح دربرداشـته.

روش شناسی
ایـن قسـمت شـامل شـرح کامـل نـوع و روش)هـا(ی انجـام تحقیـق و دلیـل هـای علمـی انتخـاب و اسـتفاده از آنهاسـت کـه بایـد 

دربرگیرنـده جامعـه ی آمـاری وحجـم و روش نمونـه گیـری صحیـح نیـز باشـد.

یافته ها
یافتـه هـای تحقیـق بـه صـورت نوشـتار، نمـودار، جدول یـا نـگاره در این قسـمت ارایـه و توضیـح داده شـوند. اطالعات جـدول ها 
نبایـد بـه صـورت منحنـی، نگاره یانمـودار یا به نحـوه دیگـری در مقاله تکرار شـوند. هرجدول با یـک خط افقی از عنـوان جدول 
و سرسـتون هـا بـا یـک خـط افقی از متـن جدول جداشـوند و در زیر متن جـدول نیز یک خط افقی کشـیده شـود. در متن جدول 
نبایـد از خـط هـای عمـودی یـا افقـی دیگر اسـتفاده شـود. عنـوان جدول بـه صورت: جـدول، شـماره ، خـط تیره و سـپس گویه 

کـر گردد. معـرف جـدول به صـورت راسـت چین بـاالی جدول ذ

بحث و نتیجه گیری
دسـت آوردهـای تحقیـق در ایـن قسـمت، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه و با توجـه به هـدف تحقیق بـا نتایج سـایر پژوهش 

هـای مطرح شـده مقایسـه و پیشـنهاد هـای کاربردی ارایه شـود.

منبع ها
همـه منبـع هایـی کـه در متـن اشـاره شـده اند بـه طورکامـل در لیسـت منبع ها درج شـوند. این لیسـت نبایـد منبعی کـه در متن 
اسـتفاده نشـده را در برداشـته باشـد. منبـع هـای مـورد اسـتفاده، بـر پایـه الگـوی APA ، بـه ترتیـب حـروف الفبـای نـام فامیل 
اولیـن نگارنـده آورده شـوند. در تنظیـم منبـع هـا ابتـدا منبـع هـای فارسـی و سـپس خارجـی ذکـر شـوند.در مـورد کتاب هـا نام 
کتـاب ودر مـورد مقالـه عنـوان بعد از نام نویسـنده بر حسـب مورد، به صـورت ایرانیک یا ایتالیک درج شـوند.برای آگاهی بیشـتر 

از شـیوه منبـع نـگاری بـه مقالـه هـای چاپ شـده در ایـن فصل نامـه مراجعـه فرمایید.

چکیده به زبان انگلیسی
چکیـده بـه زبـان انگلیسـی )ABSTRACT(، بایـد ترجمـه ی درسـت )بـه لحـاظ شـیوه نـگارش و ادبیـات انگلیسـی(،  کامـل و 

دقیـق چکیده ی فارسـی باشـد.

پانوشت
کر شوند. پاورقی ها به ترتیب شماره در پایان متن مقاله و پیش از فهرست منبع ها ذ

فرستادن:
فرســتادن مقالــه بــه دبیرخانــه افزارگانــی )مکانیــزه( اســت و بــا پــی روی گام بــه گام از شــیوه ی آن، چنان کــه در پایــگاه اینترنتی 
آن بــه آدرس الکترونیکــی jour.edu@itvhe.ac.ir آمــده اســت، انجــام مــی شــود بــرای ایــن کار پــس از ورود بــه ایــن پایــگاه، 
قســمت هــای مقالــه را بــه ترتیــب و بــه روشــی کــه مشــخص شــده اســت جــا دهیــد و پــس از اطمینــان از انجــام درســت همــه ی 

ایــن مرحلــه هــا، بــا اســتفاده از گزینــه ارســال مقالــه را بــه دبیرخانــه بفرســتید.

راهنمای تهیه مقاله
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 مقدمه
ــک  ــه كم ــون از جمل ــای گوناگ ــل ه ــه دلی ــا ب ــی بن كارآفرین
بــه توســعه اقتصــادی كشــورها، ایجــاد نــوآوری در بــازار و 
ــغل  ــاد ش ــه ایج ــک ب ــد و كم ــغلی جدی ــای ش ــت ه ــه فرص ارای
هــای پایــدار، بــه شــكل ویــژه ای مــورد توجــه برنامــه ریــزان 
ــن،  ــین و ون كاتارام ــت )ش ــه اس ــرار گرفت ــتگذاران ق و سیاس
ــه اهمیــت موضــوع، در ســال هــای اخیــر  ــا توجــه ب 2000(. ب
ــن  ــد كارآفری ــناخت فراین ــور ش ــه منظ ــی ب ــات فراوان تحقیق
ــه  ــام گرفت ــر آن انج ــذار ب ــای تأثیرگ ــل ه ــراد و عام ــدن اف ش
اســت؛ هــر چنــد، برخــاف انجــام ایــن تحقیقــات هنــوز درک 
ــن و  ــدارد )ماركم ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای ــناخت اندك و ش

همــكاران، 2002؛ ژائــو و همــكاران، 2005(. 
ســوگیری تحقیقــات جدیــد بــر عامــل هــای روان شــناختی  
ــدی،  ــا تاكیــد بــر متغیرهایــی چــون خودكارآم اجتماعــی ب
منجــر بــه ایجــاد درک بهتــری از فرایندهــای كارآفرینــی شــده 
ــه،  ــن زمین ــو، 2010(. در ای ــیا و جیمنزمورن ــت )دیازگارس اس
نتایــج بررســی هــای چنــدی نشــان داده انــد كــه خودكارآمدی 
كارآفرینانــه یــک عامــل كلیــدی در تعییــن قصــد كارآفرینانــه 
و بــروز رفتارهــای نوآورانــه بــه شــمار مــی آیــد )فیــت ســیمونز 
و داگاس، 2011؛ دمپســی و جنینــگ، 2014(. حتــی، بویــد 
و وزیكیــس )1994(، و راچ و فــرز )2007(، بــر ایــن باورنــد 
ــب و كار را  ــک كس ــد ی ــی توان ــی م ــا هنگام ــرد تنه ــک ف ــه ی ك
ایجــاد كنــد و یــا یــک رفتــار كارآفرینانــه از خــود نشــان دهــد 
كــه دارای خودكارآمــدی بــاال و تصــور مناســبی از توانایــی هــا 

و قابلیــت هــای خــود باشــد. 
را  آن  بندورا  بار  نخستین  كه  است  مفهومی  خودكارآمدی 
آن  و  داد  ارایه  خود  اجتماعی  شناختی   نظریه  تبیین  برای 
پنهان  استعدادهای  شكوفایی  برای  اساسی  شرط  پیش  را 
كارآفرینی افراد در نظر گرفت )محسنی و همكاران، 1392(. 
این مفهوم در معنای كلی، به عنوان یک حالت ذهنی تعریف 
توانایی  و  ها  مهارت  مورد  در  افراد  تصور  پایه  بر  كه  شود  می 
خودكارآمدی  پایه،  این  بر  است.  شده  ریزی  پی  هایشان 
اینكه  مورد  در  افراد  درونی  فكرهای  و  باورها  به  كارآفرینانه 
و  نوآورانه  كار  یک  انجام  برای  الزم  توانایی  خود  آنان  آیا 
به شكل  توانند  آنان می  آیا  اینكه  یا  و  دارند  را  آمیز  مخاطره 
و  كسب  یک  اندازی  راه  برای  را  خود  های  مهارت  اثربخشی 
كار بكار به گیرند یا خیر، اشاره دارد )بندورا، 1989، 1997(. 

و  پذیری  انعطاف  پشتكار،  روی  كارآفرینانه  خودكارآمدی 
تأثیر  ها  ناكامی  و  ها  چالش  با  رویارویی  در  افراد  مقاومت 
های  نارسایی  حل  برای  بیشتری  توانایی  آنان  به  و  گذاشته 
بندورا، 1989(. خودكارآمدی نقش  و  مختلف می دهد )وود 
اساسی در شكل گیری و تقویت قصد كارآفرینانه دارد؛ برای 
نمونه، برخی از افراد انجام فعالیت های كارآفرینانه و نوآورانه 
را دوست دارند، اما در عمل پیوسته در این فعالیت ها درگیر 
دانش  توانمندی،  كه  نیست  آن  معنای  به  این  و  شوند  نمی 
كه  است  دلیل  این  به  بلكه  ندارند،  را  الزم  های  مهارت  یا  و 

خودكارآمدی الزم را ندارند )لوتانز و همكاران، 2000(. 
در رابطـه بـا قصد كارآفرینانه، از دیدگاه بسـیاری از صاحب 
نظـران ایـن مفهـوم به منزلـه ی گرایش یـا قصد یک فـرد برای 
آغـاز یـک كسـب و كار بـا رشـد سـریع تعریـف شـده اسـت )ون 
كافنمـن و همـكاران، 1991؛ اچمیلسـكی و كوربـت، 2006(. 
در تعریـف دیگـری، قصـد كارآفرینانـه بـه عنـوان یـک حالـت 
ذهنـی كـه نگـرش، تجربـه و رفتار فرد را به دسـت یابـی به یک 
هـدف كارآفرینانـه یـا ایجـاد یـک كسـب و كار جدید سـوق می 

دهـد، در نظـر گرفته شـده اسـت )بیـرد، 1988(. 
نابـی و لینـان )2011(، نیز قصـد كارآفرینانه را آگاهی و باور 
آگاهانـه فـردی مـی دانند كه مـی خواهد در آینده یک كسـب و 
كار مخاطـره آمیـز را بـا هـدف ارزش افزایـی و به دسـت آوردن 
سـود راه انـدازی كنـد. قصـد كارآفرینانـه بـه عنـوان یكـی از 
مشـخصه هـای رفتـاری افـراد، از عامل هـای اصلـی تأثیرگذار 
در شـكل گیـری و بـروز رفتـار كارآفرینانه بـوده )آژن، 1991(، 
و یـک عنصـر كلیـدی بـرای درک و شـناخت فراینـد كارآفرینی 
و ایجـاد كسـب و كارهـای مختلـف بـه ویـژه كسـب و كارهـای 
كوچـک بـه شـمار مـی آیـد )بیـرد، 1988(. بـر ایـن پایـه و بـا 
در نظـر گرفتـن اهمیـت موضـوع، در سـال هـای اخیر بررسـی 
هـای تجربـی پرشـماری در زمینـه بررسـی رابطـه بیـن قصـد 
كارآفرینانـه و خودكارآمـدی كارآفرینانـه انجام شـده اسـت كه 

در ادامـه بـه برخـی از مهـم تریـن آنهـا اشـاره می شـود. 
فـوالدی و باغبانـی )1393(، در پژوهشـی بـه بررسـی تأثیر 
خودكارآمـدی كارآفرینانـه بـر تقویـت كارآفرینـی دانشـجویان 
پیـام نـور شهرسـتان بیجـار پرداختـه انـد. بـا توجـه بـه نتیجه 
ی بـه دسـت آمده، متغیـر خودكارآمـدی كارآفرینانه در حدود 
از واریانـس متغیـر قصـد كارآفرینانـه را تبییـن  36/4 درصـد 
 ،)1392( همـكاران  و  محسـنی  اسـت.  كـرده  بینـی  پیـش  و 

تاثیر خودکار آمدی کارآفرینانه بر ...
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نگـرش  بیـن  كـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  خـود  تحقیـق  در 
داری  معنـی  و  مثبـت  رابطـه  خودكارآمـدی  و  كارآفرینانـه 
وجـود داشـت. رحمانیـان كوشـككی و همـكاران )1391(، در 
بررسـی عامـل های تأثیرگذار بـر قصد كارآفرینانه دانشـجویان 
كشـاورزی دانشـگاه آزاد ایـام مشـخص كردنـد كـه سـه متغیر 
هنجارهـای  و  خانـواده  حمایـت  كارآفرینانـه،  خودكارآمـدی 
ذهنـی رابطـه مثبـت و معنـی داری با متغیـر قصـد كارآفرینانه 

داشـتند.  دانشـجویان 
پیشـگو  تبییـن  در   ،)1390( سـلیمانی  و  زرافشـانی 
كننـده هـای نیـت كارآفرینانـه در بیـن هنرجویـان هنرسـتان 
كشـاورزی دریافتنـد كه 54 درصـد از تغییرپذیـری های متغیر 
قصـد كارآفرینانـه را دو متغیـر نگـرش نسـبت بـه كارآفرینـی 
در  كننـد.  مـی  تبییـن  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  و 
شـد  داده  نشـان   ،)1390( زرافشـانی  و  سـلیمانی  پژوهـش 
داری  معنـی  و  مثبـت  تأثیـر  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  كـه 
زرافشـانی  و  بارانـی  اسـت.  داشـته  كارآفرینانـه  قصـد  روی 
)1388(، در پژوهـش خود تأثیر نگرش نسـبت بـه كارآفرینی، 
هنجارهـای جامعـه و بـاور بـه خودكارآمـدی در پیـش بینـی 
روسـتاها  آبادانـی  و  مدیریـت  دانشـجویان  كارآفرینانـه  قصـد 
در دانشـگاه پیـام نور كرمانشـاه را بررسـی كرده انـد. نتیجه ی 
تحقیـق گویـای آن بـود كه بیـن قصـد كارآفرینانه دانشـجویان 
بـا خودكارآمـدی كارآفرینانـه آنـان رابطه مثبـت و معنی داری 

وجـود داشـت. 
بـه همین منـوال، انوانكوو و همكاران )2012(، در بررسـی 
خودكارآمـدی  و  كارآفرینانـه  قصـد  بیـن  كـه  دریافتنـد  خـود 
فنـاوری در  و  ایالتـی علـم  كارآفرینانـه دانشـجویان دانشـگاه 
نیجریـه رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود داشـت. مشـتاق 
تأثیرگـذار  نیـز در بررسـی عامـل هـای  و همـكاران )2011(، 
پایـه مـدل  بـر  پاكسـتانی،  دانشـجویان  كارآفرینانـه  بـر قصـد 
رفتـار برنامـه ریـزی شـده به ایـن نتیجه رسـیدند كـه بین قصد 
كارآفرینانـه بـا متغیرهـای نگـرش كارآفرینانه، حمایت شـبكه 
رابطـه  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  و  كارآفرینـی  قابلیـت  ای، 
مثبـت و معنـی داری وجـود داشـت. شـائوهوی و همـكاران 
بررسـی  در   ،)2010( جیمنزمورنـو  و  دیازگارسـیا  و   ،)2011(
هـای جداگانـه ای نشـان دادند كـه رابطه مثبـت و معنی داری 
وجـود  دانشـجویان  كارآفرینانـه  قصـد  و  خودكارآمـدی  بیـن 
داشـت. پـی هـای )2009(، در تحلیـل سـطح خودكارآمـدی 

كـه  دریافـت  دانشـجویان  كارآفرینانـه  قصـد  و  كارآفرینانـه 
دانشـجویان مـورد بررسـی از نظـر شـاخص هـای مختلـف دو 
متغیـر مـورد بررسـی در سـطح متوسـطی قـرار داشـتند و بین 
خودكارآمـدی و قصـد كارآفرینانـه رابطـه مثبـت و معنی داری 

وجـود داشـت. 
در بررسـی دیگـری، سولسـویک )2007(، بـه ایـن نتیجـه 
دسـت یافـت كـه دانشـجویان دانشـگاه هـای اوكرایـن دارای 
قصـد كارآفرینانـه باالیـی بـرای راه انـدازی كسـب و كارهـای 
از دالیـل  یكـی  نتیجـه ی تحقیـق،  بـر  بنـا  كـه  بودنـد  جدیـد 
اصلـی ایـن موضـوع، مربوط به باال بـودن سـطح خودكارآمدی 
كارآفرینانـه دانشـجویان بـود. ویلسـون و همـكاران )2007(، 
بیـن جنـس، خودكارآمـدی  رابطـه  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در 
كارآفرینانـه و قصـد كارآفرینانـه بـه منظـور ارایـه راهكارهایـی 
بـرای آمـوزش كارآفرینـی پرداختـه انـد. بنـا بـر نتیجـه ی این 
و  كارآفرینانـه  بیـن خودكارآمـدی  كـه  تحقیـق مشـخص شـد 
رابطـه  كار  و  كسـب  مدیریـت  دانشـجویان  كارآفرینانـه  قصـد 
اریكسـون  نهایـت،  در  داشـت.  وجـود  داری  معنـی  و  مثبـت 
)1998(، در بررسـی خـود در بیـن دانشـجویان كشـور انگلیس 
نشـان داد كـه سـه متغیـر خودكارآمـدی كارآفرینانـه، تنظیـم 
هـدف هـا و تعهـد نسـبت بـه هـدف هـا دارای تأثیـر مثبـت و 

معنـی داری بـر قصـد كارآفرینانـه دانشـجویان بودنـد.
بـا توجـه بـه آنچـه اشـاره شـد چارچـوب نظـری پژوهـش 
ترسـیم شـد؛ در ایـن زمینه، با اسـتناد بـه نتایج بررسـی هایی 
چـون زرافشـانی و سـلیمانی )1390(، رحمانیـان كوشـككی و 
همـكاران )1391(، فـوالدی و باغبانی )1393(، دیازگارسـیا و 
جیمنزمورنو )2010(، مشـتاق و همكاران )2011(، شائوهوی 
و همـكاران )2011(، و انوانكـوو و همـكاران )2012(، رابطـه 
مثبـت  تأثیـر  راسـتای  در  بررسـی  مـورد  متغیرهـای  بیـن 
خودكارآمـدی كارآفرینانـه بـر قصـد كارآفرینانـه شـكل گرفت. 
قصـد  بـا  مرتبـط  متغیرهـای  شناسـایی  بـرای  چنیـن،  هـم 
پژوهـش  از مقیـاس هـای توسـعه داده شـده در  كارآفرینانـه 
همـكاران  و  گـی  مـک   ،)1999( همـكاران  و  نابـل  دی  هـای 
)2009(، و شناسـایی مولفـه هـای خودكارآمـدی كارآفرینانـه 
از مقیـاس هـای بـه كار رفتـه در بررسـی هـای لینـان و چـن 
)2009(، و لورز )2011(، اسـتفاده شـده و در نهایت چارچوب 

نظـری پژوهـش در قالـب  نـگاره ی 1 ترسـیم شـد.   
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بنـا بـر چارچـوب نظـری ایـن پژوهـش، فرضیـه ی اصلـی 
ایـن تحقیـق بـه صـورت: خودكارآمـدی كارآفرینانـه بـر قصـد 
كارآفرینانـه دانشـجویان رشـته های كشـاورزی تأثیـر مثبت و 

معنـی داری دارد، تنظیـم و آزمـون شـد. 

روش شناسی
با توجه  این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات كّمی، 
به هدف از نوع تحقیقات كاربردی و به لحاظ روش گردآوری 
بین  از  كه  بود  همبستگی  توصیفی-  تحقیقات  جزو  داده ها، 
واریانس  كوواریانس-  تحلیل  روش  از  همبستگی،  روش های 
از  تن   469 را  تحقیق  این  آماری  جامعه  است.  برده  بهره 
دانشگاه  كشاورزی  دانشكده  ارشد  كارشناسی  دانشجویان 
زنجان تشكیل دادند كه با توجه به جدول بارتلت و همكاران 
انجام تحقیق  از آنان به عنوان نمونه برای  )2001(، 285 تن 
اینكه  به  توجه  با  نمونه ها،  به  یابی  دست  برای  شد.  گزینش 
نظر  مورد  دانشكده  در  جنس  حسب  بر  دانشجویان  توزیع 
نفر   270 و  پسر  دانشجوی  نفر   199( بود  ناهمگن  صورت  به 
ای  طبقه  گیری  نمونه  روش  از  رو،  این  از  دختر(،  دانشجوی 
نفر   121 كه  ای  گونه  به  شد،  استفاده  متناسب  انتساب  با 

دانشجوی پسر و 164 نفر دانشجوی دختر گزینش شد. 
ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بود كه از 
پاسخگویان )شش  آموزشی  و  سه بخش شناسه های فردی 
كارآفرینانه  قصد  سنجش  با  مرتبط  های  پرسش  پرسش(، 
)هشت پرسش(، مولفه های خودكارآمدی كارآفرینانه شامل 
پنج مولفه ی خاقیت، برنامه ریزی، رهبری، مدیریت ابهام 
قصد  گیری  اندازه  برای  بود.  شده  تشكیل  مالی   دانش  و 
كارآفرینانه از پرسشنامه های دی نابل و همكاران )1999(، 
خودكارآمدی  سنجش  و   ،)2009( همكاران  و  گی  مک 

بررسی  در  شده  داده  توسعه  های  مقیاس  از  كارآفرینانه 
شد.  استفاده   ،)2011( لورز  و   ،)2009( چن  و  لینان  های 
مقیاس سنجش هر دو بخش اشاره شده، طیف لیكرت پنج 
های  مولفه  برای   5 زیاد=  خیلی  تا   1 كم=  خیلی  از  سطحی 
خودكارآمدی كارآفرینانه و كامًا مخالفم= 1 تا كامًا موافقم= 

5 برای قصد كارآفرینانه بود.
ابزار تحقیق از روایی محتوایی و روایی  برای تعیین روایی 
سازه )شامل روایی همگرا، تشخیصی و منطقی( استفاده شد. 
گروه  علمی  هیات  اعضای  نظر  با  پرسشنامه  محتوایی  اعتبار 
ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان تایید شد. 
در زمینه روایی سازه، روایی همگرا كه نشان دهنده ی انسجام 
صورت  )به  مكنون  هر  به  مربوط  های  گویه  درونی  همگنی  و 
جداگانه( است، بنا بر سه معیار مختلف شامل بارهای عاملی 
استخراج  واریانس  میانگین   ،0/5 از  بزرگتر  و  برابر  استاندارد 
شده برابر و بزرگتر از 0/5 و پایایی تركیبی  برابر و بزرگتر از 0/7 

ارزیابی می شود )هیر و همكاران، 2010(. 
بـه همیـن منـوال، روایـی تشـخیصی  نیـز بیانگـر آن اسـت 
كـه آیـا گویـه هـای هـر مكنـون تـوان جداپذیـری مناسـبی بـه 
لحـاظ انـدازه گیـری یـک مكنـون نسـبت به گویـه هـای مربوط 
بـه مكنون هـای دیگر در مـدل را دارد یا خیر. بـه عبارت دیگر، 
گویـه هـای هر مكنون تنها همـان مكنون خـاص را اندازه گیری 
كنـد و بـا گویـه هـای مربوط بـه مكنـون هـای دیگر همپوشـانی 
نداشـته باشـد )هیـر و همـكاران، 2010(. بـرای بررسـی روایی 
تشـخیصی، از میانگین واریانس اسـتخراج شـده و همبسـتگی 
عامـل هـای مكنـون بـا یكدیگـر اسـتفاده شـد، بـه گونـه ای كـه 
بایسـتی مربع همبسـتگی بیـن دو مكنون از میانگیـن واریانس 
اسـتخراج شـده هـر دو مكنـون كوچكتـر باشـد تـا سـازه روایـی 
تشـخیصی مناسـبی داشـته باشـد )هیـر و همـكاران، 2010(. 

در زمینه روایی منطقی، این شكل از روایی سازه مشخص 
از  جزیی  عنوان  به  خاص  مكنون  یک  اندازه  چه  تا  سازد  می 
می  رفتار  هم  به  مرتبط  های  مكنون  از  متشكل  نظام  یک 
سازه  آیا  كه  است  استوار  موضوع  این  بر  منطقی  روایی  كند. 
ای  فرضیه  لحاظ  به  گیری  اندازه  مدل  یک  در  مختلف  های 
یا  مفهومی  ارتباط  دارای  و  شده  گزینش  درست  )تئوریک(، 
بررسی  برای  خیر.  یا  باشند  می  یكدیگر  با  منطقی  محتوایی 
های  عامل  بین  همبستگی  های  ضریب  از  منطقی،  روایی 
ای  گونه  به  شود،  می  استفاده  گیری  اندازه  مدل  در  مكنون 
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نگاره 1- مدل نظری تحقیق
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به   .)2009 )پسوان،  باشند  دار  معنی  باید  ها  ضریب  این  كه 
 )CR( منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز از پایایی تركیبی
استفاده شد كه مقدار آن برای هر یک از مكنون ها باید بزرگ 
تر از 0/7 باشد. در نهایت، برای آزمون درست بودن  مدل ها 
مختلف  های  شاخص  از  میدانی،  های  داده  با  آنها  برازش  و 
برازش استفاده شد كه در جدول 1 به این شاخص ها و سطح 
قابل قبول  آنها اشاره شده است.  تجزیه و تحلیل داده ها با 

استفاده از نرم افزار AMOS20 انجام گرفت. 

یافته ها 
سـال   24/8 بررسـی  مـورد  دانشـجویان  سـن  میانگیـن 
بـه یافتـه هـای  بـا توجـه  و میانگیـن نمـره آنـان 18/5 بـود. 
پژوهـش، 57/6 درصـد از پاسـخگویان را دانشـجویان دختـر 
و 42/4 درصـد از آنـان را دانشـجویان پسـر تشـكیل دادنـد. 
از نظـر وضعیـت تاهـل، 81/5 درصـد از دانشـجویان مجـرد و 
18/5 درصد متاهل بودند. بیشـتر دانشـجویان مورد بررسـی 
)72/8 درصـد( بدون پیشـینه ی كار كشـاورزی بودند و 27/2 

درصـد از آنـان پیشـینه كار كشـاورزی داشـتند.
از  درصـد   75/5 كـه  دادنـد  نشـان  تحقیـق  نتایـج   
شـركت  كارآفرینـی  آمـوزش  هـای  دوره  در  پاسـخگویان 
نكـرده بودنـد و تنهـا نزدیـک بـه یـک چهـارم از آنـان در این 

انـد. داشـته  شـركت  هـا  دوره 
نتایـج به دسـت آمده از سـنجش میـزان قصـد كارآفرینانه 
در  بررسـی  مـورد  دانشـجویان  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  و 
جـدول 2 درج شـده اسـت. همـان گونـه كـه دیـده مـی شـود 
بیشـترین فراوانـی بـرای دانشـجویان از نظـر دو متغیـر مـورد 

بررسـی مربـوط بـه طبقـه متوسـط بـود.

شاخص های مختلف برازش 

كای اسكویر نسبی
شاخص نیكویی برازش

شاخص برازش تطبیقی
شاخص نیكویی برازش اصاح شده

شاخص برازش فزاینده
واریانس  برآورد  دوم  ریشه  شاخص 

خطای تقریب

نماد

χ2/df
GFI
CFI

AGFI
IFI

RMSEA

سطح قابل قبول

3 ≥
≥ 90/0
≥ 90/0
≥ 90/0
≥ 90/0
08/0 ≥

جدول 1- شاخص های مختلف برازش و سطح قابل قبول آنها

فراوانی

124
119

فراوانی

129
125

فراوانی

32
41

درصد

43/51
41/75

درصد

45/26
43/86

درصد

11/23
14/39

باالمتوسطپایین

جدول 2- توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه قصد كارآفرینانه و خودكارآمدی كارآفرینانه  آنان

متغیر

كارآفرینانه قصد 
كارآفرینانه خودكارآمدی 

نشانگرها

من آماده ام برای كارآفرین شـدن هر كاری انجام دهم 
مهم ترین هدف حرفه ای من این اسـت كه یک 

كارآفرین شوم 

خطای 
استاندارد

--
0/113

نسبت 
بحرانی

--
7/558

مقدار 
غیراستاندارد

1
1/107

ضریب های استاندارد 
)بار عاملی(

0/84
0/75

جدول3- خاصه ی نتایج به دست آمده از مدل اندازه گیری كلی تحقیق )تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول( 

متغیر مکنون

)EI( قصد كارآفرینانه

به منظور برآورد مدل اندازه گیری كلی تحقیق، داده های 
تحلیل  با   AMOS20افزار نرم  از  استفاده  با  شده  گردآوری 
اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  تاییدی مرتبه  عاملی 
بر پایه اطاعات به دست آمده، به استثنای دو متغیر من قصد 
دارم كسب و كار خود را در آینده ای نزدیک )كمتر از 2 سال( 

و   كارآفرینانه  قصد  مكنون  متغیر  به  مربوط  كنم   اندازی  راه 
فعالیت به صورت اثربخش در شرایط فشار و تنش  مربوط به 
متغیر مكنون مدیریت ابهام كه به دلیل داشتن بار عاملی كمتر 
از 0/5 از مدل اندازه گیری كنار گذاشته شدند، دیگر متغیرها 

دارای بار عاملی بزرگتر از 0/5 بودند )جدول 3(.



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8

نشانگرها

مـن همـه تاش خود را برای راه اندازی و آغاز فعالیت 
كسـب و كارم انجام می دهم

من تصمیم دارم تا در آینده یک كسـب و كار درآمدزا 
ایجاد كنم 

من به طور خیلی جدی در زمینه راه اندازی یک كسـب 
و كار جدیـد فكر می كنم 

من قصد دارم كسـب و كار خود را در فاصله زمانی بین 2 
تا 5 سـال آینده راه اندازی كنم 

من سـرانجام روزی كسب و كار خود را راه اندازی 
خواهم كرد

ارایه دیدگاه های جدید و نوآورانه برای ایجاد یا توسـعه 
یک كسب و كار

تشـخیص فرصت های جدید برای هدایت كسب و كار
شناسـایی شیوه های خاقانه و نوآورانه برای مدیریت 

بهینه كسـب و كار با منابع محدود

مدیریـت زمان در برنامه ها و فعالیت ها
تنظیم و تدوین هدف های كسـب و كار و مدیریت 

اثربخش برای دسـت یابی به آنها
تحریـک، تهیج و برانگیختن افراد

هدایت و مدیریت یک گروه
تشـكیل گروه های كاری برای حل تنگناهای خاص

شـبكه سازی/ برقراری ارتباط با دیگران و تبادل 
اطاعات با آنان

بیان دقیق دیدگاه ها به صورت شـفاهی یا نوشتاری

تحمل تغییرپذیری های پیش بینی نشـده
ایستادگی در برابر شكست

تجربـه اندوزی و یادگیری از ناكامی ها
مدیریت نبود قطعیت در كسـب و كار 

انعطـاف پذیری در موقعیت های پیچیده

پیش بینی بودجه و سـرمایه الزم برای كسب و كار
برآورد دقیق سـود و هزینه مرتبط با كسب و كار

انجـام تحلیل های مالی و اقتصادی

خطای 
استاندارد

0/114

0/107

0/111

0/129

0/127

--

0/121
0/115

--
0/089

0/095

--
0/125
0/134

0/132

--
0/162
0/138
0/157
0/159

--
0/095
0/086

نسبت 
بحرانی

7/789

6/024

6/658

8/189

8/028

--

8/589
7/896

--
6/726

8/237

--
6/082
7/658

7/742

--
7/681
8/788
8/548
7/354

--
9/028
8/435

مقدار 
غیراستاندارد

1/08

0/981

1/101

1/118

1/116

1

1/108
1/006

1
0/988

1/108

1
0/887
0/921

0/927

1
1/098
1/074
1/105
1/081

1
1/189
1/167

ضریب های استاندارد 
)بار عاملی(

0/76

0/66

0/69

0/81

0/80

0/74

0/83
0/77

0/72
0/69

0/81

0/81
0/61
0/78

0/79

0/65
0/79
0/66
0/83
0/75

0/76
0/88
0/78

ادامه جدول 3

متغیر مکنون

)EI( قصد كارآفرینانه

)EC( خاقیت

)EP( برنامه ریزی

)EM( رهبری

)EA( مدیریت ابهام

)EF( دانش مالی

مقـدار میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده نشـان داد 
كـه مقـدار ایـن شـاخص پـس از حـذف دو متغیـر اشـاره 
شـده، برای هر شـش متغیر مكنون مورد بررسـی شـامل 
ریـزی،  برنامـه  رهبـری،  خاقیـت،  كارآفرینانـه،  قصـد 
مدیریـت ابهـام و دانـش مالـی بیشـتر از 0/5 بـود )جدول 
4(. افـزون بـر ایـن دو شـاخص، نتیجه ی تحقیـق گویای 

آن بـود كـه مقـدار پایایـی تركیبـی محاسـبه شـده بـرای 
متغیرهـای مكنـون مـورد بررسـی در قالـب مـدل انـدازه 
گیـری كلـی تحقیـق، بزرگتـر از 0/7 بودنـد )جـدول 4(. 
بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده بر پایـه معیارهای سـه 
گانـه اشـاره شـده، می تـوان بیان داشـت كه ابـزار تحقیق 
دارای روایـی همگـرای مناسـبی بود. در زمینـه ی روایی 

تاثیر خودکار آمدی کارآفرینانه بر ...
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شماره 33، تابستان 94

تشـخیصی، مشـخص شـد كـه مربـع ضریـب همبسـتگی 
بـه دو  متغیرهـای مكنـون مـورد بررسـی بـه صـورت دو 
كمتـر از میانگین واریانس اسـتخراج شـده بـرای تک تک 
متغیرهـای مكنـون بـود و در نتیجـه، ابزار تحقیـق دارای 

اعتبـار تشـخیصی مناسـبی بـود.
نیـز  منطقـی  روایـی  زمینـه  در  منـوال،  همیـن  بـه   
بـه نتایـج منـدرج در جـدول 4، ضریـب هـای  بـا توجـه 

همبسـتگی بیـن هـر شـش مكنـون معنـی دار شـده و در 
نتیجـه ابـزار تحقیـق دارای روایـی منطقی بـود. در مورد 
كـه  آنجایـی  از  نیـز  بررسـی  پایایـی مكنـون هـای مـورد 
مقدارهـای پایایـی تركیبـی بـه دسـت آمده بـرای مكنون 
ابـزار  ایـن-رو،  از  بودنـد،   0/7 از  باالتـر  مختلـف  هـای 

بـود. مناسـبی  پایایـی  دارای  تحقیـق 

EA

--
--
--
--

0/547*
0/608**

EP

--
--

0/550*
0/692**
0/555**
0/512**

EI

0/579*
0/389**
0/427**
0/545**
0/489**
0/568**

EF

--
--
--
--
--

0/653*

EM

--
--
--

0/565*
0/625**
0/675**

EC

--
0/610*

0/607**
0/555**
0/681**
0/613**

ضریب های همبستگی بین مکنون ها

جدول 4- خاصه نتایج به دست آمده در زمینه روایی و پایایی ابزار تحقیق  

متغیرهای مکنون

)EI( قصد كارآفرینانه
)EC( خاقیت

)EP( برنامه ریزی
)EM( رهبری

)EA( مدیریت ابهام
)EF( دانش مالی

پایایی ترکیبی

0/905
0/824
0/785
0/837
0/857
0/849

***: P=0/001،  *: میانگین واریانس استخراج شده

ــون  ــه آزم ــق در زمین ــده از تحقی ــت آم ــه دس ــج ب نتای
بــرازش مــدل و شــاخص هــای مختلــف برازندگــی نشــان 
دادنــد كــه بــرازش هــر دو مــدل انــدزه گیــری قصــد 
ســطح  در  كارآفرینانــه  خودكارآمــدی  و  كارآفرینانــه 
ــوده و رابطــه منطقــی بیــن متغیرهــای مــورد  ــی ب مطلوب
 ،GFI=0/938  ،χ2/df=1/879( بــود  برقــرار  بررســی 
 ،IFI=0/950  ،AGFI=0/941  ،CFI=0/946

.)RMSEA =0 /063
مــدل ســاختاری در واقــع مــدل كلــی تحقیــق بــوده و 
روابــط علــی بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته تحقیــق 
را نشــان مــی دهــد. بــر ایــن پایــه، مــدل ســاختاری 
ــدی  ــتقل خودكارآم ــر مس ــتقیم متغی ــه مس ــر رابط بیانگ
كارآفرینانــه بــا متغیــر وابســته قصــد كارآفرینانــه اســت. 
ــاختاری  ــدل س ــرای م ــده از اج ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــرازش  ــرآورد شــده ب ایــن تحقیــق نشــان داد كــه مــدل ب
نیكویــی مطلوبــی داشــت. در ایــن زمینــه، بایســتی 
ــاح  ــه اص ــه ب ــا توج ــه ب ــت ك ــاره داش ــه اش ــن نكت ــه ای ب
هــای اعمــال شــده در مــدل هــای انــدازه گیــری و حــذف 

ــده  ــرآورده ش ــاختاری ب ــدل س ــب، م ــای نامناس متغیره
ــده(  ــباع ش ــدل اش ــتین م ــه اول )نخس ــان مرحل در هم
اصــاح  بــه  نیــازی  و  بــوده  مناســبی  بــرازش  دارای 
 ،CFI=0/953  ،GFI=0/944  ،χ2/df=2/201( نداشــت 
 .)RMSEA=0/059  ،IFI=0/956  ،AGFI=0/948
البتــه شــایان یــادآوری اســت كــه پیــش از اجــرای مــدل 
ــد  ــودن چن ــال( ب ــادی )نرم ــی  ع ــه بررس ــاختاری، ب س
ــور  ــن منظ ــرای ای ــه ب ــد ك ــه ش ــا پرداخت ــره داده ه متغی
ــا  از دو شــاخص چولگــی و كشــیدگی اســتفاده شــد كــه ب
ــای  ــه مقداره ــده، دامن ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــه ب توج
ــاخص  ــی 0/055+ و ش ــن 1/248- ال ــی بی ــاخص چولگ ش
ــن  ــر ای ــه ب ــود ك ــی 1/257+ ب ــن 1/149- ال ــیدگی بی كش

ــد.  ــادی بودن ــا ع ــه، داده ه پای
متغیــر  پیداســت   2 ی  نــگاره  از  كــه  گونــه  همــان 
خودكارآمــدی كارآفرینانــه و پنــج مولفــه ی آن در حــدود 
40 درصــد از واریانــس متغیــر وابســته قصــد كارآفرینانــه 

ــد.  ــرده ان ــن ك ــجویان را تبیی دانش
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بنـا بـر نتیجـه ی مندرج در جـدول 5 و نـگاره ی 2 كه 
نشـان دهنـده مدل سـاختاری تحقیق اسـت،   می توان 
نتیجـه گرفـت سـاختار مدل مناسـب می باشـد. با توجه 
بـه اینكـه، افـزون بـر بررسـی و آزمـون بـرازش نیكویـی 
شـده  تبییـن  واریانـس  میـزان  تعییـن  و  تحقیـق  مـدل 
توسـط متغیرهـای مسـتقل تحقیق، یكـی دیگر از هدف 
شـدت،  تعییـن  سـاختاری،  مـدل  تدویـن  اصلـی  هـای 
فـرض  مسـیر  هـای  ضریـب  بـودن  دار  معنـی  و  جهـت 

فرضیـه  قالـب  در  پژوهـش  نظـری  چارچـوب  در  شـده 
نتایـج  خاصـه  رو،  ایـن  از  اسـت،  بـوده  تحقیـق  هـای 
به-دسـت آمـده در ایـن زمینـه در جـدول 5 درج شـده 
اسـت. همـان گونـه كـه دیـده مـی شـود فرضیـه اصلـی 
تحقیـق تایید شـد، بـه گونه ای كـه متغیـر خودكارآمدی 
كارآفرینانـه در سـطح 0/01 تأثیـر مثبـت و معنـی داری 

بـر متغیـر قصـد كارآفرینانـه داشـت.

 

63/0  
 

 قصد
  کارآفرینانه

40/0 
 

 
 

Z 

خودکارآمدي 
 کارآفرینانه

82/0 
 

77/0 
 
81/0  
 
65/0  
 
87/0  
 

66/0 
  

 
e2 

59/0 
  

 
e1 

42/0 
  

 
e3 

76/0 
  

 
e4 

67/0 
  

 
e6 

 جستجو یا خالقیت

 ریزي یامدیریت برنامه
 

 دانش مالی
 

 رهبري

 مدیریت ابهام
 

بحث و نتیجه گیری
بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت قصـد كارآفرینانه بـه عنوان 
پیـش شـرط اصلی بـروز رفتارهای كارآفرینانه از یک سـو 
و بـا توجـه بـه نقـش خودكارآمـدی كارآفرینانـه بـه منزله 
یكـی از متغیرهـای اصلـی تأثیرگـذار بـر شـكل گیـری و 
تقویـت قصـد كارآفرینانـه از سـوی دیگـر، ایـن تحقیـق با 
هـدف اصلـی بررسـی تأثیـر خودكارآمـدی كارآفرینانه بر 
قصـد كارآفرینانـه دانشـجویان رشـته هـای كشـاورزی در 

دانشـگاه زنجـان انجـام گرفت. 
نتیجـه ی تحقیق گویـای آن بود كه بـر پایه مقدارهای 
شـاخص هـای بـرازش، سـاختار كلی مـدل تحقیـق مورد 
بـر  شـده  تدویـن  مـدل  دیگـر،  عبـارت  بـه  بـود؛  تاییـد 
)چارچـوب  تجربـی  پیشـینه  و  نظـری  ادبیـات  مبنـای 

نظـری تحقیـق( بـا واقعیـت همخوانـی داشـته و بـا داده 
هـای میدانـی گردآوری شـده مـورد حمایت قـرار گرفت؛ 
بـر ایـن پایـه، فرضیـه اصلـی تحقیـق تاییـد شـد و متغیـر 
خودكارآمـدی كارآفرینانـه تأثیـر مثبـت و معنـی داری بر 
متغیـر وابسـته قصد كارآفرینانه داشـت. از ایـن یافته می 
تـوان چنین اسـتنباط كـرد كه دانشـجویانی كـه باورهای 
قـوی و ادراک مثبـت پیرامـون توانایـی های خـود دارند، 

قصـد كارآفرینانـه باالتـری نیـز دارند. 
در واقـع، چنیـن نگـرش هـا و درک هایـی پیـش نیـاز 
ضـروری بـرای بـروز رفتارهـای كارآفرینانـه به شـمار می 
آینـد. خودكارآمـدی، شـهامت، اطمینـان و اعتمـاد بـه 
نفـس بیشـتری را در دانشـجویان شـكل داده و آنـان را 
تشـویق بـه رفتارهـای خطرپذیر می كنـد؛ در این زمینه، 

  

من قصد كارآفرینانه

خطای 
استاندارد

0/075

سطح   معنی 
داری

0/000

مقدار 
غیراستاندارد

0/748

ضریب رگرسیونی 
استاندارد

0/633

t

7/879

جدول5- خاصه نتایج به دست آمده در زمینه آزمون فرضیه تحقیق 

فرضیه تحقیق

كارآفرینانه خودكارآمدی 

تاثیر خودکار آمدی کارآفرینانه بر ...

نگاره2- مدل ساختاری تحقیق
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نتایـج تحقیق زرافشـانی و سـلیمانی )1390(، نشـان داد 
فـرد،  در  بیشـتر  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  ی  نتیجـه  كـه 
اعتمـاد بـه نفـس و اراده قـوی تـر خواهـد بود و مـی توان 
انتظـار داشـت كه فـردی با بـاور بـه خودكارآمـدی باالتر، 
انـدازی یـک كسـب و كار جدیـد  بـرای كارآفرینـی و راه 
انگیـزه بیشـتر و در نتیجـه قصـد محكـم تـر و پایدارتـری 
داشـته باشـد. بنـا بر نتایـج تحقیـق رحمانیان كوشـككی 
خودكارآمـدی  كـه  شـد  مشـخص   ،)1391( همـكاران  و 
باالتـر، مـی توانـد احسـاس اطمینـان بیشـتر از توانایـی 
هـای شـخص بـر رضایـت بخشـی یـک كار مخاطـره آمیز 
را در وی متبلـور كـرده و افـراد را بـه سـوی گزینـش یـک 
مسـیر شـغلی كارآفرینانه سـوق دهـد. به همیـن ترتیب، 
 ،)1998( گریـن  و  چـن  و   ،)1388( زرافشـانی  و  بارانـی 
كـه  دادنـد  نشـان  ای  جداگانـه  هـای  بررسـی  در  نیـز 
خودكارآمـدی بـه دانشـجویان كمک می كند تـا خاق تر 
و نوآوارنـه تر باشـند و در فعالیت هایـی كه چالش برانگیز 
هسـتند، پیشـگام شـوند و بـه آنـان ایـن احسـاس را القاء 
مـی كند كـه می تواننـد محیـط پیرامونی را تحـت كنترل 
خـود درآورده و بـه شـكل بهینـه ای مـورد بهـره بـرداری 

دهند.  قـرار 
همـكاران  و  محسـنی  كـه  گونـه  همـان  حقیقـت،  در 
)1392(، تاكیـد دارنـد افـراد بـا بـاور خودكارآمـدی قـوی 
تـر، احسـاس مسـولیت پذیـری باالیـی داشـته و در ادای 
تكلیـف و انجـام وظیفه های محول شـده پشـتكار زیادی 
دارنـد و بـه خوبـی مـی تواننـد رفتـار خـود را در راسـتای 
رسـیدن بـه هدف هـای از پیش تعیین شـده برای دسـت 
یابـی بـه میـزان عملكـرد بـاال تنظیـم كننـد. بـا توجـه بـه 
در  شـدن  موفـق  بـرای   ،)2005( لینـان  تحقیـق  نتایـح 
شـرایط بسـیار پیچیـده و در رویارویـی بـا شـرایط چنـد 
باالیـی  بسـیار  اهمیـت  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  بعـدی، 
تواننـد  بـا بـاور خودكارآمـدی مـی  دارد، چـرا كـه افـراد 
نسـبت بـه رویدادهـا و چالـش هایـی كـه ممكن اسـت در 
مراحـل مختلـف بـه ویـژه در مراحـل اولیـه راه انـدازی و 
توسـعه كسـب و كار بـا آنهـا روبـه رو شـوند، بـه طـور موثر 
واكنـش نشـان دهنـد. ایـن موضـوع، بـه ویـژه، در كسـب 
و كارهـای كشـاورزی كـه بـه دلیـل ماهیت خـاص فعالیت 
هـای كشـاورزی پیچیدگـی بیشـتری داشـته و بـا دامنـه 

هسـتند،  رو  روبـه  مختلـف  خطرهـای  از  تـری  گسـترده 
بـر  بنـا  مجمـوع  در  اسـت.  چنـدان  دو  اهمیـت  دارای 
مطالـب اشـاره شـده و بـر مبنـای نتایج به دسـت آمـده از 
ایـن تحقیـق، مـی تـوان بیان داشـت كـه هر اندازه سـطح 
خودكارآمدی دانشـجویان تقویـت و افزایش یابد، میزان 
قصـد كارآفرینانـه آنـان نیـز افزایـش یافتـه و در نتیجـه 

احتمـال بـروز رفتارهـای كارآفرینانـه بیشـتر  میشـود. 
ایـن یافتـه بـا نتایـج بررسـی هـای پرشـمار داخلـی و 
باغبانـی )1393(، رحمانیـان  خارجـی چـون فـوالدی و 
سـلیمانی  و  زرافشـانی   ،)1391( همـكاران  و  كوشـككی 
و  مشـتاق   ،)2012( همـكاران  و  انوانكـوو   ،)1390(
و   )2011( همـكاران  و  شـائوهوی   ،)2011( همـكاران 
دیازگارسـیا و جیمنزمورنـو )2010( همخوانـی داشـت. 
بـا توجـه بـه نتیجـه ی تحقیـق مبنی بـر تأثیـر مثبت و 
معنـی دار خودكارآمـدی كارآفرینانه بر قصـد كارآفرینانه 
و بـا در نظـر گرفتـن ایـن كـه خودكارآمـدی كارآفرینانـه 
دارای ماهیتـی اكتسـابی اسـت، از ایـن رو، پیشـنهاد می 

شود:
1- بـا برگـزاری دوره هـای آمـوزش كارآفرینی بـه ویژه 
در قالـب آمـوزش های فـوق برنامه و ترغیب دانشـجویان 
بـه شـركت در ایـن دوره هـا، زمینـه ی الزم بـرای بهبـود 
و  قصـد  نتیجـه  در  و  دانشـجویان  خودكارآمـدی  سـطح 

رفتـار كارآفرینانـه در آنـان فراهـم آیـد. 
2- بـا توجـه به ماهیت رشـته های كشـاورزی و ارتباط 
نزدیـک آنهـا بـا فعالیـت هـای میدانـی و عملـی، ضرورت 
دارد توجـه و تمركـز بیشـتری بـر آمـوزش هـای عملـی و 
تقویـت میـزان مهـارت و تجربـه عملی دانشـجویان شـود 
خودكارآمـدی  نتیجـه  در  و  نفـس  بـه  اعتمـاد  سـطح  تـا 
كارآفرینانـه آنـان بـرای افزایـش قصـد كارآفرینانـه شـان 

بـاال رود. 
سـنتی  هـای  روش  كـم  اثربخشـی  بـه  توجـه  بـا   -3
هـای  روش  از  سـخنرانی  صـورت  بـه  ویـژه  بـه  تدریـس 
تدریـس اثربخـش چـون نشسـت بـا كارآفرینـان، معرفی 
كسـب و كارهـا و طرح هـای كارآفرینـی موفـق و بازدید از 
آنـان، بحـث و كار گروهی، یادگیـری تجربی و به كارگیری 
اسـتادان متخصـص و باتجربـه اسـتفاده شـود تا به شـكل 
مطلوبـی ایـن بـاور را در دانشـجویان ایجـاد كنـد كـه آنان 
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Abstract
Given the importance of entrepreneurship in providing new job opportunities and help to create sus-

tainable jobs on the one hand, and considering the importance of entrepreneurial intention, as the most 
important factor to predict entrepreneurial behaviors on the other hand, it seems inevitable to study fac-
tors affecting entrepreneurial intention. Accordingly, the main purpose of this research was to study the 
effect of entrepreneurial intention on agricultural students’ entrepreneurial self-efficacy. The statistical 
population of the study contained of all M.Sc. students in agriculture faculty of Zanjan University in 
2014- 2015 academic year (N=469). According to Bartlett et al. (2001) table, a sample size of 285 was 
selected using a stratified random sampling method (n=285). Data were collected using the standard 
questionnaires of De Noble et al. (1999) and McGee et al. (2009) in order to measure of entrepreneur-
ial intention and Linan and Chen (2009) and Lorz (2011) for measuring entrepreneurial self-efficacy. 
Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Construct validity and com-
posite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they 
were satisfactory after making necessary corrections. The data were analyzed using Structural Equation 
Modeling (SEM). The results indicated that entrepreneurial intention and entrepreneurial self-efficacy 
of majority of students were at low and medium levels for both variables. Also, the results showed that 
entrepreneurial self-efficacy had a positive and significant effect on dependent variable of entrepreneur-
ial intention explaining about 40 percent of its variances. 
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