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نقش مؤلفه های دانش سه گانه ...

نقش مؤلفه های دانش سه گانه بر نّیت کارآفرینانه دانشجویان رشته های 

کشاورزی دانشگاه جیرفت 

صالح شاهرخی ساردو1، پیمان پدرام2 ، شاپور ظریفیان3، فرناز ِفکَرت4
1-  دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی، دانشگاه جیرفت
2-  دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی، دانشگاه جیرفت

3-  دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه تبریز
4-  ُمرّبی گروه گیاه پزشکی، دانشگاه جیرفت

چکیده
آماده  کردن دانشجویان کشاورزی برای داشتن روحیه کارآفرینی و کارآفرین شدن گام نخست در آموزش آنان است و در این 
میان دانش و مهارتی که در دانشگاه ها کسب کرده اند، می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. بر همین پایه در این پژوهش، 
به تحلیل تأثیر مؤلفه های دانش سه گانه )نظری، عملی و سازگاری( بر نّیت کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه 
جیرفت پرداخته شده است. از سویی، یکی از واحدهای درسی در این دانشگاه که می تواند در نگرش و تصمیم دانشجویان به 
ایجاد کسب و کار مناسب پس از دانش آموختگی مؤثر باشد، واحد درسی کارآفرینی است. در همین راستا، جامعه آماری این 
بودن حجم  به محدود  توجه  با   .)N=137( بودند را گذرانده  کارآفرینی  واحد درسی  که  دادند  دانشجویانی تشکیل  را  پژوهش 
جامعه آماری، دانشجویان مزبور به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اصلی پژوهش،  پرسشنامه  محقق ساخته 
بود که روایی آن به وسیله متخصصان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا ی کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت )0/697 
با  تا 0/859(. به  منظور بررسی و برازش متغیرهای نهفته و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادله ساختاری 
نرم افزار LISRELver8.54  استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، پایایی و برازش متغیرهای نهفته پژوهش را تأیید کردند.  
مدل سازی معادله ساختاری نیز نشان داد که دانش عملی )t=2/02, γ =0/28( و دانش سازگاری )t=3/64, γ =0/55( تبیین کننده 
بر  دارند.  قرار  برازش مدل در وضع مناسب  و شاخص های  بودند  دانشجویان  کارآفرینانه  نّیت  پراکنش  تغییرات  از  50 درصد 
همفکری  با  که  می شود،  پیشنهاد  جیرفت  در  کشاورزی  عالی  آموزش  نظام  مسئوالن  و  مدیران  برنامه ریزان،  به  پایه،  همین 
کار  و  ایجاد کسب  به  اقدام  کارآفرینان موفق بخش کشاورزی،  های  آموزه  از  استفاده  و  دانشگاه  اعضای هیات علمی  و کمک 
آن در  مؤلفه های  و  بهبود دانش عملی  و  تقویت  در  بتوان  تا هم  کنند  پیشرو  دانشجویان  بین  و  دانشگاه  تعاونی در  به صورت 

دانشجویان موفق بود و هم دانش سازگاری را در آنان تقویت کرد. 
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نویسنده  ی مسئول:  صالح شاهرخی ساردو
saleh.sh0028@yahoo.com :رایانامه

دریافت: 93/2/8  ؛پذیرش:  93/7/23



95فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 31، زمستان 93

مقدمه 
و  کسـب  بـرای  اصلـی  وکار  سـاز  کشـورها  از  بسـیاری  در 
توسـعه دانـش، نظـام آمـوزش عالـی اسـت. بیشـتر مدیـران و 
برنامه ریـزان بـر ایـن باورنـد و در ایـن راسـتا عمـل می کنند که 
رمـز اصلـی توسـعه ملـی گسـترش کّمـی و سـریع فرصت هـای 
ایـن  در  کـه   ،)1387 همـکاران،  و  )ده یـوری  اسـت  آموزشـی 
میـان دانشـگاه ها بـه عنـوان متولّیـان اصلـی تربیـت و پرورش 
دارنـد  اساسـی  نقـش  جامعـه،  در  متخصـص  انسـانی  منابـع 
)طالبـی و زارع یکتـا، 1387(. آمـوزش عالـی کشـاورزی یکـی 
از ارکان اصلی آموزش و توسـعه ی بخش کشـاورزی می باشـد 
کـه نقـش بسـزایی در تربیـت نیـروی انسـانی مـورد نیـاز بخش 

دارد.  کشـاورزی 
سیاسـت ها،  بـه  وابسـته  کشـاورزی   توسـعه   ، بی شـك 
پـی آن،  و در  آمـوزش کشـاورزی  نظـام  ویـژه  بـه  و  برنامه هـا 
نظـام  آن  متخصـص  و  متعهـد  دانش آموختـگان  بـه  وابسـته 
اسـت. بـرای رسـیدن بـه توسـعه، در آمـوزش عالی کشـاورزی 
مهـارت  دارای  کـه   ، شـود  تربیـت  دانش آموختگانـی  بایـد 
تاتیـا،   ،1387 همـکاران،  و  )موحدمحمـدی  باشـند  کافـی 
2010(. توسـعه ایـن بخـش تنهـا بـا تزریـق سـرمایه و فناوری 
بـه بخـش کشـاورزی تحقـق نمی یابـد، بلکـه ایـن کار فرآیندی 
چنـد ُبعدی اسـت که عامـل های بسـیاری در آن نقـش دارند. 
و  بهسـازی  جهـت  در  سـرمایه گذاری  تاثیـر  میـان  ایـن  در 
تقویـت نیـروی انسـانی امـری غیـر قابـل انـکار اسـت. یـك نوع 
سـرمایه گذاری کـه امـروزه بـه بـاور برخـی از صاحب نظـران از 
رویکردهـای پرهیـز ناپذیـر بـرای بخـش دولتـی و غیـر دولتـی 
آیـد، تقویـت و توسـعه روحیـه کارآفرینـی در  شـمار مـی  بـه 
همـکاران،  و  )موحـدی  می باشـد  کشـاورزی  دانشـکده های 

 .)1385 زمانـی،  و  شـریف زاده   ،1389
میـان  در  بیـکاری  چشـم گیر  افزایـش  ایـن،  بـر  افـزون 
بخـش   دانش آموختـگان  بـه  ویـژه  تحصیـل  کـرده  گروه هـای 
کشـاورزی بـه یکـی از مسـئله هـا و مشـکل هـای جامعـه امروز 
تبدیـل شـده اسـت )نوری پـور و هدایتی نیـا، 1392،الـف( کـه 
بـه عنـوان راهـکاری  از کارآفرینـی  آنهـا می تـوان  بـرای حـل 
اثربخـش بهـره گرفـت. شـاه ولی و همـکاران )1382(، اشـاره 
می کننـد کـه آموزش های کشـاورزی از گذشـته دور تـا کنون به 
نحـوی انجـام شـده اند کـه کسـب دانش  بـا افزایـش محفوظات 
متـرادف شـده اسـت و کم تـر بـه جنبه هـای عملـی )دوره های 

آموزشـی،  کمـک  ابـزار  از  اسـتفاده  مناسـب،  کارآمـوزی 
بازدیدهـای علمی و غیره( و سـازگاری )پرورش تفکـر نّقادانه، 

مهارت هـای ارتباطـی و غیـره( پرداختـه شـده اسـت. 
از سـوی دیگـر، سـیر تکاملـی آمـوزش عالـی در چند سـال 
اخیـر نشـان داده اسـت که توجه جـّدی به آموزش هـای عملی 
بـه جـای تکیـه بر علوم نظـری، گامـی نوین در جهـت کاربردی 
همـکاران،  و  )خسـروی پور  می باشـد  روز  دانـش  کـردن 
1388(. بـا وجـود نقـش سـازنده ی آمـوزش عالـی کشـاورزی 
در کسـب دانـش و تربیـت کارشناسـان کارآفریـن، متأسـفانه 
شـواهد بیانگـر آن اسـت که میـزان بیـکاری دانـش آموختگان 
کشـاورزی بـاال می باشـد کـه نشـان دهنـده ی ناتوانی دانشـگاه 
در مجهـز کـردن دانش آموختـگان خـود بـه علم همـراه با عمل 
اسـت و مؤید این مطلب میباشـد که دانشـکده های کشـاورزی 
و  دانشـجویان  بیـن  در  کارآفرینـی  ترویـج  و  گسـترش  بـرای 
دانش آموختـگان خـود بـا تنگناهایـی روبـرو هسـتند )ملکی و 

 .)1392 رسـتمی، 
دانش آموختـگان  بـرای  شـغلی  فرصت هـای  ایجـاد 
کشـاورزی، مهم تریـن مشـغله برنامه ریـزان کان کشـور بوده و 
رفع چالـش بیکاری، ایجاد و تقویت راهکارهای اشـتغال زایی 
و خوداشـتغالی و حرکـت بـه سـمت توسـعه جامعـه، نیـاز بـه 
تربیـت و آمـوزش افراد کارآفرین، کارآمـد و خاق را دوچندان 
کـرده اسـت )پورآتشـی و مختارنیـا، 1388(. از سـوی دیگـر، 
تجربـه هـای کشـورهای مختلـف جهـان، اعـم از توسـعه یافته 
و در حال توسـعه، نشـان دهنده ی آن اسـت کـه بهترین گزینه 
اشـتغال  بـرای  نظـام آموزشـی  فراگیـران  کـردن  آمـاده  بـرای 
در بـازار کار، آمـوزش کارآفرینـی اسـت )بارانـی و زرافشـانی، 
1388(. بـا توجـه بـه آنچـه کـه بیـان شـد، کارآفرینـی یکـی از 
بهتریـن راه هـای اسـتفاده از این نیروهای تحصیل کرده اسـت 
تـا بـا تکیه بـر مهارت های آموزشـی خود بـه ایجاد کسـب و کار 

بپردازنـد )جمشـیدی و همـکاران، 1389(. 
کارآفرینـی فعالیتـی اسـت کـه منجر بـه ایجـاد فرصت های 
یابـی بـه اسـتقال  معنـی داری بـرای افـراد در جهـت دسـت 
فرصت هـای  و  نوآوری هـا  افزایـش  راه  از  اقتصـادی  و  مالـی 
جدید کسـب و کار می شـود )سـویتاریس و همکاران، 2007(. 
ایجـاد  بـرای  دانشـجویان  آماده سـازی  اسـت،  مسـلم  آنچـه 
کسـب و کار در جامعـه جهـت رویارویی با چالـش های بیکاری 
نبایـد پـس از دانش آموختگـی باشـد، بلکـه بـرای تحّقـق ایـن 
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امـر، الزم اسـت در جریـان تحصیـل، مقدمـات الزم که کسـب 
و  مهم تریـن  از  یکـی  شـود.  فراهـم  اسـت،  آنـان  در  دانـش 
و  توسـعه  دانشـگاه ها  کلیـدی  مأموریت هـای  جدیدتریـن 
پـرورش کارآفرینـان بالقـوه اسـت )یعقوبـی، 1389(، و آمـاده 
سـازی دانشـجویان بـرای داشـتن روحیـه و نیـت کارآفرینـی 
و کارآفریـن شـدن، گام نخسـت در تربیـت و پـرورش دانـش 
آموختـگان گرایش هـای کشـاورزی اسـت )محبوبـی و شـریف 
زاده، 1392(. تقویـت روحیـه کارآفرینی و شناسـایی عامل های 
مؤثـر بـر آن به ویژه در میان دانشـجویان اهمیت بسـیار باالیی 
همـکاران،  و  رمیکیـن   ،1388 همـکاران،  و  )قاسـمی  دارد 
2013، اسـکندری و همـکاران، 1385، حسـین پور و رضایـی، 

 .)1391 علیپـور،   ،1389
هـای  نّیـت  و  نگـرش  دادن  قـرار  تأثیـر  تحـت  بنابرایـن، 
بسـیار  دانشـجویی  دوران  طـی  در  دانشـجویان  کارآفرینانـه 
مهـم اسـت. محققـان بـاور دارنـد کـه بخـش عمـده ای از آنچه 
کـه فعالیـت کارآفرینـی نامیـده می شـود، نتیجـه ی مسـتقیم 
نیـت افـراد و فعالیت هـای پـس از آن در طـول یک بـازه زمانی 
نیـت  از   .)2001 همـکاران،  و  )کراسـبی  می باشـد  مشـخص 
کارآفرینانـه، بـه عنـوان یکـی از عامـل هـای زیـر بنایـی رفتـار 

یـاد شـده اسـت. 
نیـت کارآفرینانـه بـه عنـوان حالـت آگاهانه ی ذهـن تعریف 
)رحمانیـان  اسـت  شـده  واقـع  عمـل  از  پیـش  کـه  می شـود 
 ،1388 همـکاران،  و  بارانـی   ،1391 همـکاران،  و  کوشـککی 
همیـن  در   .)2006 ایساکسـن،  و  کاوریـد   ،2006 فایـول، 
راسـتا، توجـه زیـادی از سـوهای مختلـف بـه درک مؤلفه هـای 
تأثیرگـذار بـر نّیـت هـای دانشـجویان بـرای درگیـر شـدن در 
فعالیـت کارآفرینـی یـا راه انـدازی یک کسـب و کار جدید شـده 

بـرازل، 1994(. اسـت ) ژائـو و همـکاران، 2010، کروگـر و 
ایجـاد  بـا  عالـی  آمـوزش  هـای  مؤسسـه  و  هـا  دانشـگاه 
دانـش نظـری و عملـی نقـش مهمـی در ایجـاد روحیـه و نیـت 
 2002 دالبـراکا،   ،2012 والتـر،  و  )داوس  دارنـد  کارآفرینـی 
باقرصـاد و همـکاران، 1392(. در همیـن راسـتا،  از  نقـل  بـه 
دربـاره   ،)1382( همـکاران  و  شـاه ولی  شـاه ولی)1997(، 
نقـش دانـش اظهـار می دارنـد کـه دانـش نظـری )دانـش برای 
دانسـتن1(، دانش عملـی )دانش برای انجـام دادن2( و دانش 
سـازگاری )دانـش بـرای بـودن3( سـه جنبـه از دانـش هسـتند 
کـه بـه عنـوان دانـش سـه گانه معرفـی شـده اند و تقویـت آنهـا 

و عامـل هـای آموزشـی مرتبـط را از جملـه عامـل هـای مؤثـر 
در ارتقـای نیـت کارآفرینـی تلقـی می کننـد )عربی و شـاه ولی، 
1380؛ قاسـمی و اسـدی، 1389(. بر پایه بررسـی انجام شـده 
یادگیـری  بـا  دانشـجویان   2005 همـکاران،  و  هنـری  توسـط 
بـرای  نوآورانـه در حـل مسـأله، آمـاده سـازی  یـک رهیافـت 
تغییـر، خوداتّکایـی و توسـعه خاقیـت )از مؤلفه هـای دانـش 
بـازار  از طریـق آمـوزش کارآفرینـی می تواننـد در  سـازگاری( 

کار، سـودمند و موثـر تـر باشـند. 
علـی فمـی و همـکاران )1389(، بـاور دارنـد کـه  شـعبان 
مهارتـی  و  عملـی  دانـش  کیفیـت  و  شـدن  آفریـن  کار  بیـن 
دانشـجویان رابطه بسـیار نزدیکی وجود دارد. نتایج  بررسـی 
نوری پـور و هدایتی نیـا )1392ب(، نیـز نشـان داد کـه دانـش 
سـه گانه در بیـن دانش آموختـگان در سـطح متوسـطی قـرار 
کـه دانـش سـه گانه  اشـاره کرده انـد  دارد و دانش آموختـگان 
در آمـاده کـردن آنـان بـرای اشـتغال و کارآفرینـی در آینـده 

بسـیار مهـم اسـت. 
ایـن  مؤیـد  نیـز   ،)2007( واتسـترا  و  وریـس  دی  بررسـی 
مطلـب اسـت کـه مؤلفه های دانـش عملی )فعال کـردن محیط 
یادگیـری دانشـجویان و مشـارکت دادن آنـان در گفتمان های 
آموزشـی ماننـد یادگیری حل مسـأله و یادگیری پـروژه  محور( 
ظرفیت هایشـان  و  هـا  توانایـی  بـا  را  دانشـجویان  توانـد  مـی 
آشـنا سـازد و آنـان را در ادامـه ی تحصیـل و شـغل هایـی کـه 
در آینـده برعهـده می گیرنـد کمـک کنـد. به بـاور راسموسـن و 
سـورهیم )2006(، دانشـگاه ها بـا افزایش انتقـال دانش عملی 
می تواننـد مهارت هـای مـورد نیـاز بـرای انجـام کارآفرینـی را 

کنند.  فراهـم 
در ایـن پژوهـش، سـمت و سـوی آموزش هـای کارآفرینـی 
ایـن،  بـر  افـزون  اسـت.  بـوده  عملـی  و  گروهـی  آمـوزش  بـه 
مهارت هـای  بیـن  از  کـه  داد  نشـان   ،)1377( عربـی  بررسـی 
و  مسـأله  )حـل  سـازگاری  دانـش  بـه  مربـوط  بررسـی  مـورد 
از  اسـتفاده  مهـارت  مدیریتـی،  مهارت هـای  تصمیم گیـری، 
منابـع اطاعاتـی، مهـارت تفکـر انتقـادی، مهـارت ارتباطـی، 
خاقیـت و کنجـکاوی، نوگرایی و خطرپذیـری و غیره( مهارت 
حـل مسـأله و تصمیم گیـری و مهارت های مدیریتـی از دیدگاه 
همچنیـن،  هسـتند.  باالتـری  اولویـت  دارای  دانشـجویان 
کیفیـت  کـه  داد  نشـان   ،)1392( همـکاران  و  زنگنـه  بررسـی 
اجـرای روش هـای آموزشـی، هماهنگـی و تناسـب محتـوا و 

نقش مؤلفه های دانش سه گانه ...
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مطالب آموزشـی و دسترسـی به تجهیزات، وسـایل و امکانات 
آموزشـی )از مؤلفه هـای دانـش عملـی( مهم تریـن مؤلفه هـای 

تاثیرگـذار بـر قابلیـت کارآفرینـی در دانشـجویان بودنـد. 
نّیت  که  کرد  بیان  می توان  کلی  بندی  جمع  یک  در 
لذا،  رفتار می باشد.  ی  کننده  پیش بینی  بهترین  کارآفرینانه، 
بررسی نّیت کارآفرینانه دانشجویان و عامل های مؤثر بر آن در 
جهت پیش بینی رفتار کارآفرینانه آنان در آینده ضرورت دارد. 
در این راستا، پیشینه ی تحقیق گویای آن است که مؤلفه های 
دانش سه گانه )نظری، عملی و سازگاری( به  صورت مستقیم و 
یا غیرمستقیم بر نیت کارآفرینانه دانشجویان تأثیر می گذارند و 
با توجه به این  که دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشاورزی 
بیشترین درصد بیکاری را نسبت به دیگر رشته های دانشگاهی 

دارند ، انجام چنین تحقیقاتی ضروری به نظر می رسد. 
افـزون بر این، در شـرایط کنونی در بسـیاری از دانشـگاه ها 
زیـاد  هزینه هـای  صـرف  بـا  عالـی  آمـوزش  هـای  مؤسسـه  و 
دوره هـای عملـی آمـوزش دانشـگاهی و واحدهـای مرتبـط بـا 
کارآفرینـی در قالـب واحـد درسـی و غیر درسـی در حـال اجرا 
اسـت. بـا ایـن وجود، پرسشـی کـه مطرح اسـت، این اسـت که 
آیـا مؤلفه هـای دانـش سـه گانه )نظـری، عملـی و سـازگاری( 
ایـن رو،  از  کارآفرینانـه دانشـجویان دارنـد؟  نیـت  تأثیـری در 
هـدف اصلـی ایـن پژوهـش، بررسـی نقـش مؤلفه هـای دانـش 
سـه گانه بـر نیـت کارآفرینانـه دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه 
جیرفـت می باشـد و هـدف های اختصاصـی آن عبـارت اند از:
1- تهیـه ی مـدل اندازه گیـری مؤلفه هـای دانـش سـه گانه و 

نیـت کارآفرینانه دانشـجویان کشـاورزی؛ و 
سـه گانه  دانـش  مختلـف  مؤلفه هـای  تأثیـر  بررسـی   -2

آنـان.  کارآفرینانـه  نیـت  بـر  کشـاورزی  دانشـجویان 
متغیـر  سـه   ،)1 )نـگاره ی  پژوهـش  ایـن  نظـری  مـدل  در 
و   )PK( عملـی  دانـش   ،)TK( نظـری  دانـش  یعنـی  نهفتـه، 
دانـش سـازگاری )CK( بـه  عنـوان متغیرهـای بـرون زا بـرای 
بـه  عنـوان  دانشـجویان   )EI( کارآفرینانـه  نّیـت  پیش بینـی 
متغیر درون زا،  به کار برده شـده اسـت. و سـه فرضیه به شـرح 

؛ یر ز
نّیـت  بـر  معنـی داری  و  مثبـت  تأثیـر  نظـری  دانـش   :H1

دارد. دانشـجویان  کارآفرینانـه 
نّیـت  بـر  معنـی داری  و  مثبـت  تأثیـر  عملـی  دانـش   :H2

دارد.  دانشـجویان  کارآفرینانـه 

H3: دانـش سـازگاری تأثیـر مثبـت و معنـی داری بـر نّیـت 

دارد. دانشـجویان  کارآفرینانـه 
در این پژوهش آزمون می شوند. 

روش شناسی 
به  توجه  با  کّمی است.  نوع  از  نظر ماهیت،  از  این تحقیق 
هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، 
از روش تحلیل کوواریانس–  میدانی می باشد و در اجرای آن 
را  تحقیق  آماری  جامعه  است.  شده  استفاده  واریانس 
دانشگاه  کشاورزی  رشته های  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 
جیرفت که واحد درسی کارآفرینی را گذرانده بودند، تشکیل 
دادند که 137 َتن بودند. بر این پایه، با توجه به محدود بودن 
استفاده شد.  تمام شماری  از روش  آماری،  ی  حجم جامعه 
پرسشنامه ای  داده ها  گردآوری  برای  پژوهش  اصلی  ابزار 
فرضیه های  و  ها  هدف  پایه  بر  که  بود  بخش  سه  از  متشکل 

تحقیق طراحی شد. 
بخش  بود.  دانشجویان  فردی  ویژگی های  نخست،  بخش 
سه گانه  دانش  مؤلفه های  سنجش  برای  پرسش هایی  دوم 
شاه ولی  سه گانه  دانش  مؤلفه های  از  بخش  این  در  که  داشت 
دانش  )2گویه(،  نظری  دانش  شامل؛   )1382( همکاران  و 
لیکرت  طیف  با  )4گویه(،  سازگاری  دانش  و  )4گویه(  عملی 
سوم  بخش  شد.  استفاده  خیلی زیاد(   =5 تا  خیلی کم   =1(
کارآفرینانه  نیت  سنجش  برای  هایی  پرسش  پرسشنامه، 
پژوهشگرانی  تحقیقات  مؤلفه های  از  که  بود  دانشجویان 
مانند لینن و همکاران، 2011 و ناصردین و همکاران، 2009 
استفاده شد. برای این کار 4 گویه در قالب طیف لیکرت )1= 
تعیین  برای  تدوین شد.   موافقم(  بسیار  تا 5=  بسیار مخالفم 

مؤلفه های
دانش سه گانه

نیت
کارآفرینانه

دانش نظری

دانش علمی

دانش سازگاری

H1

H2

H3

نگاره1- مدل نظری نقش مولفه های دانش سه گانه بر نیت 
کارآفرینانه
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روایی صوری  و محتوایی پرسشنامه، از نظرها و مشورت های 
اعضای هیات علمی گروه ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه های 

تبریز و یاسوج بهره گرفته شد. 
آزمـون  پرسشـنامه،  پرسشـهای  پایایـی  تعییـن  بـرای 
)در  آمـاری  جامعـه ی  همسـان  محـدوده ی  در  پیش آهنـگ 
دانشـگاه یاسـوج در بیـن 30 تـن( انجـام شـد کـه بـا توجـه بـه 
نتایـج آزمـون آلفـای کرونبـاخ )0/697 بـرای نیـت کارآفرینانه 
نظـری،  دانـش  بـرای  ترتیـب  0/859بـه  و   0/774  ،0/739 و 
پایایـی  تحقیـق  ابـزار  گفـت  می تـوان  سـازگاری(   و  عملـی 
مطلوبـی داشـته اسـت. روش هـای آمـاری مـورد اسـتفاده در 
نرم افـزار  از  اسـتفاده  )بـا  همبسـتگی  تحلیـل  پژوهـش  ایـن 
SPSSver21( و مدل سـازی معادلـه سـاختاری )بـا اسـتفاده از 

بودنـد.  )LISRELver8.54 نرم افـزار 

یافته ها 
تحلیـل توصیفـی نشـان داد کـه میانگین سـن دانشـجویان 
مورد بررسـی 22/45 سـال با انحراف معیار 1/48 سـال بود. بر 
پایـه یافته هـا، 72 َتن )45/3 درصد( از دانشـجویان کشـاورزی 
َتـن  )54/7 درصـد( از آنـان پسـر  مـورد بررسـی دختـر و 75 
بودنـد. از بیـن دانشـجویان کشـاورزی مـورد بررسـی، 34 َتـن 

)24/9 درصـد( در رشـته ی آمـوزش کشـاورزی، 31 َتن )22/6 
َتـن )20/4 درصـد( در رشـته  درصـد( ترویـج کشـاورزی، 28 
زراعـت و اصـاح نباتـات، 17 َتـن )12/4 درصـد( باغبانـی، 15 
َتـن )10/9 درصـد( علـوم دامـی، 6 َتـن )4/4 درصـد( اقتصـاد 
کشـاورزی و 6 َتن )4/4 درصد( در رشـته گیاه پزشـکی مشـغول 

بـه تحصیـل بودند. 
مؤلفه هـای  ی  همـه  کـه  دهـد  مـی  نشـان   ،1 جـدول 
دانـش سـه گانه و نیـت کارآفرینانـه میانگیـن رتبـه ای در حـد 
متوسـط بـه باالیـی دارند کـه نشـان دهنـده ی توجه دانشـگاه 
جـدول،  ایـن  اسـت.  کارآفرینانـه  نیـت  و  دانـش  پـرورش  بـه 
همچنیـن  ماتریـس همبسـتگی متغیرهـای مـورد بررسـی در 
الگـوی پژوهـش را نشـان می دهـد. یافته هـا، حاکـی از وجـود 
رابطـه ی مثبـت و معنـی دار مؤلفـه هـای سـه گانـه دانـش بـا 
نیـت کارآفرینانـه می باشـد کـه از این میـان رابطه بین سـازه ی 
)r=0/47( بیشـترین  آفرینانـه  کار  نیـت  و  سـازگاری  دانـش 
بیـان دیگـر  بـه  و  را دارد  یـک درصـد  همبسـتگی در سـطح  
توجه بیشـتر دانشـگاه به سـازه دانش سـازگاری باعث افزایش 
نیـت کارآفرینانـه خواهـد شـد. هم چنیـن  بین سـازه ی دانش 
نظـری و نیـت کارآفرینانـه، کمترین همبسـتگی در سـطح پنج 

اسـت.  )r=0/22( درصـد 

متغیر

دانش نظری
دانش عملی

دانش سازگاری
نیت کارآفرینانه

دانش نظری

1
0/24**
0/30**
0/22*

انحراف معیار

0/72
0/75
0/88
0/73

میانگین

3/79
3/34
3/35
3/12

دانش سازگاری

1
0/47**

دانش عملی

1
0/34**
0/33**

نیت کارآفرینانه

1

جدول 1- ماتریس همبستگی بین مولفه های دانش سه گانه و نیت کارآفرینانه

 ** معنی دار در سطح 1 درصد و * معنی دار در سطح 5 درصد 

نهفته  متغیرهای  اندازه گیری  مدل  ارزیابی  به  منظور   
مدل  شد.  استفاده  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  پژوهش، 
عاملی  بارهای  نمایش  با  نهفته  متغیرهای  اندازه گیری 
و   t مقدار  و  برازندگی   شاخص های  و  شده  استاندارد 
 )2 )جدول،  نهفته  متغیرهای  پایایی  و  روایی  شاخص های 
حاصل تحلیل عاملی، پس از انجام اصاح های مربوط به مدل 
در نگاره ی2،  نمایش داده شده است. با توجه به نتایج، دیده 
های مسیر بین نشانگرها  ی ضریب  t همه  می شود که مقدار 
برای  و  می باشند   1/96 از  باالتر  پژوهش  نهفته  متغیرهای  و 

 AVE و   CR پژوهش، مقدار شاخص های  ی سازه های  همه 
مقادیر باال و مناسبی دارند. هم چنین، مقدار کای دو بر درجه 
شاخص  مقدار  دیگر   سوی  از  و  دارد  مناسبی  مقدار  آزادی 
برازندگی  شاخص  برازندگی5،  نرم نشده   شاخص  برازندگی4، 
فزآینده6، شاخص برازندگی تطبیقی7 باالتر از 0/90 هستند 
که مقدار مناسب را دارند. مقدار ریشه میانگین مجذور خطای 
تقریب8 ، نیز کمتر از 0/08 و شاخص ریشه میانگین مجذور 
باقی مانده ها9 کمتر یا برابر با 0/05 است و در مجموع برازش 

مدل مناسب و قابل پذیرش است.

نقش مؤلفه های دانش سه گانه ...
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و  گیـری سـازه های پژوهـش  انـدازه  در )جـدول2(، مـدل 
نـوع    t ضریـب اسـتاندارد شـده؛ خطـای اسـتاندارد؛ مقـدار 

متغیـر؛  پایایـی ترکیبـی و روایـی سـازه، آمـده اسـت. 
 

TK1

TK2

PK1

PK2

PK3

PK4

CK1

CK2

CK3

CK4

EI1

EI2

EI3

EI4

0.39

0.43

0.72

0.45

0.41

0.55

0.38

0.38

0.48

0.58

0.65

0.77

0.63

0.73

TK

PK

CK

EI

0.78

0.75

0.53
0.74

0.77

0.67

0.79
0.79
0.72
0.65

0.59
0.47
0.61

0.52

1.00

1.00

1.00

1.00

0.35

0.39

0.29

0.51

0.45

0.62

0.24

0.17

Chi-Square=90.40,     df=69,    P-value=0.04300,    RMSEA=0.048

نگاره2- مدل اندازه گیری نّیت کارآفرینانه بر پایه متغییرهای دانش سه گانه 

نشانگر و نماد آن در مدل

TK1 توانایی بیان مطالب درسی )ارایه و سخنرانی(

TK2 توانایی تجزیه و تحلیل مطالب فراگرفته شده

PK1 اختصاص بخشی از نمره ارزشیابی به مهارت های عملی دانشجو

PK2 استفاده از تجهیزات، ابزار مناسب آزمایشگاهی

PK3 انجام بازدیدها علمی مرتبط با درس های عملی

PK4 گذراندن دوره های کارآموزی

CK1 تقویت روحیه خاقیت و نوآوری

CK2 آموزش حل مسئله و تصمیم گیری

CK3 پرورش روحیه مسئولیت پذیری، وجدان کاری و اعتماد به نفس

CK4 پرورش تفکر نقادانه

EI1 برای کارآفرین شدن هرکاری الزم باشد انجام می دهم 

EI2 تمایل دارم در کسب و کاری که خودم در آینده راه اندازی می کنم مشغول به فعالیت شوم

EI3 اگر فرصت و منابع در اختیار داشته باشم در آینده کسب و کار جدیدی را ایجاد خواهم کرد

EI4 من به طور جدی در مورد راه اندازی و نگه داری یک کسب و کار جدید )کارآفرینی( فکر 

کرده ام

نوع 
متغیر

مستقل

مستقل

مستقل

وابسته

متغیرهای 
نهفته

دانش نظری  
)TK(

دانش عملی  
)PK(

دانش 
سازگاری  

)CK(

نیت 
کارآفرینانه 

)EI(

ضریب 
استاندارد شده

0/78
0/75
0/53
0/74
0/77
0/67
0/79
0/79
0/72
0/65
0/59
0/47
0/61
0/52

خطای 
استاندارد

-*
0/23

-*
0/34
0/33
0/25

-*
0/12
0/11
0/11

-*
0/21
0/24
0/22

CR

0/87

0/74

0/89

0/76

AVE

0/83

0/67

0/86

0/65

t

-
3/98**

-
5/48**
5/54**
5/21**

-
8/95**
8/21**
7/38**

-
3/83**
4/48**
4/12**

جدول 2- خاصه اطاعات مدل های اندازه گیری سازه های نهفته پژوهش

χ2/df= 1/31, P=0.04, RMR=0.05, GFI=0.91, NFI= 0.86, NNFI=0.95, IFI=0.96, CFI=0.96, RMSEA=0.05
Composit Relability = (Σλ) 2 / (Σλ) 2+ (Σδ).         Average Variance Extracted = Σλ2 /  Σλ2 + Σδ
TK=Theoretical knowledge, PK= Practical knowledge, CK= Coping knowledge EI= Entrepreneurial Intention

)منبع یافته های پژوهش(   ** معنی داری در سطح 1 درصد        *-این مسیر ها به عنوان متغیر مرجع ثابت فرض شدند.
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پـس از تأییـد روایـی )اعتبـار(، پایایـی )اعتمـاد( و بـرازش 
آزمـون  به منظـور  تأییـدی،  عاملـی  تحلیـل  طریـق  از  الگـو 
سـاختاری  معادلـه  مدلسـازی  روش  از  پژوهـش  فرضیه هـای 
در قالـب تحلیل مسـیر اسـتفاده شـد. مـدل سـاختاری روابط 
بارهـای عاملـی  نمایـش  بـا  پژوهـش  نهفتـه  بیـن متغیرهـای 
اسـتاندارد شـده و شـاخص های برازندگی پس از حالت اشـباع 

و اصـاح،  در نـگاره ی 3 نشـان داده شـده اسـت. 
که  است  این  مؤید  ساختاری  های  معادله  الگوی 

از  می کنند.  تایید  را  مدل  نیز  برازش  نیکویی  شاخص های 
و  دارد  مناسبی  مقدار  آزادی  درجه  بر  دو  کای  مقدار  سویی 
نرم نشده   شاخص  برازندگی،  شاخص  مقدار  دیگر   سوی  از 
برازندگی  شاخص  فزآینده،  برازندگی  شاخص  برازندگی، 
دارند.  را  مناسب  مقدار  که  هستند   0/90 از  باالتر  تطبیقی 
همچنین مقدار ریشه میانگین مجذور خطای تقریب کمتر از 
 0/05 از  کم تر  باقی مانده ها  مجذور  میانگین  شاخص  و   0/08

است و در مجموع برازش مدل مناسب و قابل پذیرش است. 

EI

TK1

TK2

PK1

PK2

PK3

PK4

CK1

CK2

CK3

CK4

0.40

0.42

0.72

0.44

0.41

0.55

0.37

0.38

0.48

0.59

TK

PK

CK

0.77

0.76

0.53
0.75

0.77

0.67

0.79
0.79
0.72
0.64

EI1

EI2

EI3

EI4

0.59
0.47
0.58

0.63

0.65

0.78

0.66

0.72

0.23

Chi-Square=100.92,     df=70,    P-value=0.00916,    RMSEA=0.057
χ2/df= 1/44, P=0/01, RMR=0.06, GFI=0.90, NFI= 0.84, NNFI=0.92, IFI=0.94, CFI=0.94, RMSEA=0.06

نگاره3- مدل ساختاری پژوهش با نمایش بارهای عاملی استاندارد شده و شاخص های برازندگی پس از اصاح 

هــا  فرضیــه  آزمــون  ی  دربــاره  شــده،  ارایــه  نتایــج 
ــن اســت کــه ضریــب مســیر اســتاندارد شــده  نشــان دهنده ای
ــت  ــه 0/02 اس ــت کارآفرینان ــری و نی ــش نظ ــازه، دان ــن س بی
کــه خیلــی ضعیــف و از لحــاظ آمــاری معنــی دار نیســت، 
 .)t=0/12, γ=0/02( ــد ــر از 1/96 می باش ــدار t آن کمت ــرا مق زی
ــی  ــش عمل ــن دان ــده، بی ــتاندارد ش ــیر اس ــای مس ــب ه ضری
,t=2/02( و دانــش ســازگاری   γ=0/28( نیــت کارآفرینانــه و 
یــک  ســطح  در   )t  =3/64,  γ=0/55( کارآفرینانــه  نیــت  بــا 
ــر از 1/96  ــا باالت ــدار t آن ه ــند و مق ــی دار می باش ــد معن درص
ــا  ــر ب ــه نیــز براب اســت. مقــدار ضریــب تبییــن نّیــت کارآفرینان
ــرات  ــد از تغیی ــه 50 درص ــی ک ــن معن ــت، بدی R2  = 0/50  اس
بررســی  مــورد  دانشــجویان  کارآفرینانــه  نیــت  واریانــس 
ــه ایــن  توســط مؤلفه هــای دانــش ســه گانه تبییــن می شــود. ب

ترتیــب از بحــث هــای بــاال و بــا توجــه بــه معنــی داری مقــدار 
نتیجــه  چنیــن  می تــوان  فرضیه هــا  آزمــون  و   T-Values

ــه؛ ــت ک گرف
نیـت  بـر  معنـی داری  و  مثبـت  تأثیـر  نظـری  دانـش   -

بنابرایـن،  نـدارد.  بررسـی  مـورد  دانشـجویان  کارآفرینانـه 
فرضیـه نخسـت )H1( پژوهـش در ایـن تحقیـق مـورد پذیـرش 

. د نمی گیـر ر ا قر
نیـت  بـر  معنـی داری  و  مثبـت  تأثیـر  عملـی  دانـش   -

کارآفرینانه دانشـجویان مـورد بررسـی دارد. بنابراین، فرضیه 
می گیـرد. قـرار  پذیـرش  مـورد  پژوهـش   )H2( دوم 

نیـت  بـر  معنـی داری  و  مثبـت  تأثیـر  سـازگاری  دانـش   -

کارآفرینانه دانشـجویان مـورد بررسـی دارد. بنابراین، فرضیه 
سـوم )H3( پژوهـش مـورد پذیـرش قـرار می گیـرد.

نقش مؤلفه های دانش سه گانه ...
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شماره 31، زمستان 93

 بحث و نتیجه گیری
یکی از عمده ترین چالش هایی که آموزش عالی و دانشگاه ها 
با آن روبه رو هستند و همواره باید توجه خاصی به آن کنند، 
تربیت نیروی کارآمد و کارآفرین است. دغدغه ی آموزش عالی 
مهارت های  و  عملی  دانش  دارای  دانشجویان  که  است  این 
حرفه ای شوند تا بتوانند کارآفرینی کنند و مشاغلی تازه پدید 

آورند )قاسمی و اسدی، 1389(. 
دانشـجویان بـه خوبـی ایـن موضـوع را درک کرده انـد که در 
بیـرون از دانشـگاه شـغل آمـاده ی منتظـر آنـان نیسـت و خـود 
بایـد بـه فکـر ایجـاد کسـب و کار باشـند، کـه همیـن وضعیـت 
در  شـدن  کارآفریـن  انگیـزه  و  نیـت  کـه  اسـت  شـده  سـبب 
دانشـجویان تا حدودی شـکل بگیرد. از سـویی نّیـت، بهترین 
پیش بینـی کننـده رفتـار می باشـد. ولـی متأسـفانه ایـن نیـت 
هنـوز بـه صـورت بالقـوه اسـت و بـه صـورت بالفعـل در نیامـده 
اسـت و یکـی از عامـل هایـی کـه باعث  اجرایی شـدن رسـیدن 
این نّیت اسـت دانش عملی و سـازگاری اسـت که دانشـجویان 

در دانشـگاه کسـب کرده انـد. 
بنابراین، بررسی نّیت کارآفرینانه دانشجویان و عامل های 
مؤثر بر آن در جهت پیش بینی رفتار کارآفرینانه آنان در آینده 
مؤلفه های  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  دارد.  ضرورت 
دانش سه گانه )نظری، عملی و سازگاری( در وضعیت متوسط 
دانشگاه  کشاورزی،  دانشکده  دانشجویان  بین  در  باالیی  به 
دانشجویان  کارآفرینانه  نیت  چنین  هم  می باشد.  جیرفت 
این دانشگاه، نیز در وضعیت متوسط به باالیی قرار دارد. در 
این باره می توان گفت که دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت 
دانشجویان  در  کارآفرینانه  نیت  و  سه گانه  دانش  پرورش  در 

عملکرد متوسطی داشته است. 
تحلیـل نتایـج همبسـتگی نیز گویـای رابطه مثبـت و معنی 
دار مؤلفه هـای دانـش سـه گانه بـا نّیـت کارآفرینانـه اسـت.  بـا 
توجـه بـه آنـان، می تـوان انتظـار داشـت کـه نیـت کارآفرینانـه 

دانشـجویان تقویـت شـود و پـس از دانـش آموختگـی بـا تـوان 
خطرپذیـری باالتـری بـه سـمت کار و تولیـد برونـد.

اندازه گیری  مدل  تأییدی  عاملی  تحلیل  نتایج  سویی،  از 
و  گانه  سه  دانش  مؤلفه های  یعنی  پژوهش،  نهفته  سازه های 
چنین نیت کارآفرینانه نشان داد که نشانگر های انتخابی  هم 
شاخص های  بر  بنا  و  شده اند  انتخاب  درستی  به  پژوهش  در 
برازش، دارای روایی و پایایی مناسبی بودند. افزون بر این، 
مؤلفه ی  که  داد  نشان  ساختاری  معادله  مدل سازی  نتایج 
مورد  دانشجویان  کارآفرینانه  نیت  بر  تأثیری  نظری،  دانش 
قرار  پذیرش  مورد  پژوهش  نخست  فرضیه  و  ندارد  بررسی 
معنی  و  مثبت  تأثیر  عملی  دانش  مؤلفه ی  دیگر  اما  نگرفت. 
داری بر نیت کارآفرینانه دانشجویان مورد بررسی داشتند که 
و  ؛ راسموسن  واتسترا )2007(  و  بررسی دی وریس  نتایج  با 
سورهیم )2006(، شعبانعلی فمی و همکاران )1389( و زنگنه 

و همکاران )1392( هم خوانی دارد. 
بدیـن ترتیـب، فرضیـه دوم پژوهـش مـورد پذیـرش قـرار 
گرفـت. افـزون بـر ایـن، دانـش سـازگاری اثـر مثبـت و معنـی 
داری بـر نیـت کارآفرینانـه دانشـجویان داشـت، کـه با بررسـی 
و  عربـی   ،)1382( همـکاران  و  شـاه ولی   ،)1377( عربـی 
شـاه ولی )1380( و هنـری و همـکاران )2005( نیـز هم خوانی 
دارد و بدیـن ترتیـب فرضیـه سـوم ایـن پژوهـش، نیـز مـورد 
پذیـرش قـرار گرفـت. در واقـع مـی تـوان پذیرفـت کـه، دانـش 
کارآفرینانـه  نّیـت  کننده هـای  تعییـن  از  سـازگاری  و  عملـی 
جیرفـت  دانشـگاه  کشـاورزی  هـای  رشـته  دانشـجویان  در 
هسـتند کـه در مجمـوع 50 درصـد از تغییـرات واریانـس نّیـت 
کارآفرینانـه را تبییـن می کنند. شـاخص های بـرازش مدل نیز 

در وضعیـت مناسـبی قـرار دارنـد. 
دانـش  مؤلفه هـای  و  ویژگی  هـا  چـه  هـر  بنابرایـن، 
باشـد  بهتـر  و  بیشـتر   دانشـجویان  در  سـازگاری  و  عملـی 
)عامل هایـی از جملـه کارهـای عملـی، اسـتفاده از تجهیـزات 

سازه های مستقل

دانش نظری
دانش عملی

دانش سازگاری

T-Values

0/12
2/02**
3/64**

ضریب استاندارد شده )اثر مستقیم(

0/02
0/28
0/55

سازه وابسته

کارآفرینانه نیت 

R2

0/50

آزمون فرضیه ها

رد
تأیید
تأیید

جدول 3- خاصه تحلیل مسیرمولفه های دانش سه گانه و نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی

)منبع: یافته های پژوهش(                      ** معنی داری در سطح 1 درصد
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مسـأله  حـل  دیـداری،  شـنیداری-  و  آزمایشـگاهی   ابـزار  و 
اخـاق  کسـب  مدیریتـی،  مهارت هـای  تصمیم گیـری،  و 
عملـی، مهـارت اسـتفاده از منابـع اطاعاتـی، مهـارت تفکـر 
انتقـادی، مهـارت ارتباطـی، خاقیت و کنجـکاوی، نوگرایی و 
خطر پذیـری، مهـارت مدیریـت زمـان و خـود ارزیابـی(، نیـت 
کارآفرینانـه آنـان نیـز تقویـت می شـود و بـه احتمـال در آینده 
بـرای ایجـاد یـك  تـر و پایدارتـری  بـا نیـت کارآفرینانـه قـوی 

کـرد.  اقـدام خواهنـد  کار جدیـد  و  کسـب  
بـر همیـن پایه، بـه برنامه ریـزان؛ مدیران و مسـئوالن نظام 

آمـوزش عالی کشـاورزی در جیرفت پیشـنهاد می شـود:
 -  بـا هـم فکـری و کمـک اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه و 
اسـتفاده از آمـوزه هـای کارآفرینـان موفـق بخـش کشـاورزی 
اقـدام بـه ایجـاد کسـب و کار بـه صـورت تعاونـی در دانشـگاه و 
بیـن دانشـجویان پیشـرو کنند )کارهایـی مانند پـرورش قارچ، 
تولیـد کمپوسـت، ایجـاد گلخانـه و کشـت و کار در آن( تـا هـم 
و مؤلفه هـای آن،  بهبـود دانـش عملـی  و  تقویـت  بتواننـد در 
در دانشـجویان موفـق شـوند و هـم دانـش سـازگاری )حـس 
مشـارکت، کارگروهـی و مسـئولیت پذیـری، مهـارت برقـراری 
روابـط انسـانی( را در آنان تقویـت کنند. این گونه امـور می تواند 
خودکارآمـدی دانشـجویان را افزایـش دهـد و انگیـزه آنـان را 

نسـبت بـه ایجـاد کسـب و کار تقویـت کنـد.
برای  تجربی  یادگیری  بر  سازگاری،  دانش  تقویت  برای   -
ایجاد ارتباط بین محتوی نظری و عملی درس ها تأکید شود.
- دوره کارآمـوزی دانشـجویان در شـرکت های دانش بنیان 
و کارآفریـن، زیـر نظـر کارآفرینـان کارآزمـوده اجبـاری شـود 
تـا زمینـه تقویـت روحیـه دانشـجویان فرآهـم شـود. در ایـن 

اسـت.  بسـیار مهـم  دانشـگاه"  و  "صنعـت  بیـن  ارتبـاط  مـورد 
امـا بـا توجه بـه تحقیقـات بسـیاری کـه در زمینه ی اثبـات این 
نظریـه آمـده اسـت هنـوز به جـرأت می تـوان گفت شـاید یکی 
از دالیـل انگیـزه و تـوان خطرپذیـری پاییـن دانشـجویان نبود 

ارتبـاط کافـی و الزم بیـن صنعـت و دانشـگاه اسـت. 
دانش  ویژه  به  و  سه گانه  دانش  پرورش  به  ویژه ای  توجه   -

عملی و سازگاری و مؤلفه های آن در بین دانشجویان شود. 
جیرفـت،  دانشـگاه  دانش آموختـگان  پیگیرانـه  بررسـی   -
دسـت کـم هـر چنـد سـال یکبـار  توسـط مسـئوالن دانشـگاه  
انجام شـود تا بتوان با اسـتفاده از آن، مناسـب ترین روش های 
را  برنامه هـا  قـوت  و  ضعـف  نقـاط  و  شناسـایی  را  آموزشـی 
مشـخص کـرد و در جهـت بهبـود و تقویـت دانـش سـه گانه و 
بررسـی رابطـه ی آن، با نیـت کارآفرینی در دانشـجویان بعدی 

مؤثـر واقع شـد. 

پی نوشت ها
1-  Knowledge for Knowing
2-  Knowledge for Doing
3-  Knowledge for Being
4- Goodness of Fit Index (GFI)
5- Non-Normed Fit Index (NNFI)
6- Incremental Fit Index (IFI)
7- Comparative Fit Index (CFI)
8- Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA)
9- Root Mean Square Residual (RMR)
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Abstract
Preparing Student with entrepreneurship intention is the first step in agriculture education, and knowl-

edge and skills they have acquired at the university can be very effective in this area. This study analyzes 
the effect of triple knowledge components on entrepreneurial intention of the agriculture students at 
Jiroft University. The statistical population was composed of 137 agriculture students who had attended 
in entrepreneurship course (N= 137). Research tool was questionnaire and its validity and reliability was 
approved. To evaluate the filness of the latent variables and to test the research hypotheses, the structural 
equation modeling technique was applied through with LISREL(version 8.54). The results from con-
firmatory factor analysis confirmed the reliability and fitness of the latent variables of the research. Mod-
eling showed that practical (t=2.02 , γ=0.28) and compatibility (t=3.64 , γ=0.55) knowledge explained 
50% of the students' entrepreneurial intention. The results include acceptable achievement for higher 
education planners to improve triple knowledge components and the students' entrepreneurial intention.

Index Terms:  Entrepreneurial intention, triple knowledge, theoretical knowledge, practical knowl-
edge, consistency knowledge. 
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