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تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
لیال صفا ،1نسرین منگلی
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 -1استادیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان

چکیده

بـا توجـه بـه اهمیـت کارآفرینـی در ارایـه فرصت های شـغلی جدیـد و کمک به ایجاد شـغل های پایـدار از یک سـوی و در نظر

گرفتـن اهمیـت قصـد کارآفرینانـه ی دانشـجویان کشـاورزی به عنـوان مهم ترین عامـل پیش بینی کننـده رفتارهـای کارآفرینانه
آنـان از سـوی دیگـر ،بررسـی عامـل هـای تأثیرگـذار بـر قصـد کارآفرینانـه امـری ضـروری بـه نظـر می رسـد .بـر این پایـه ،هدف

اصلـی ایـن تحقیـق بررسـی تأثیـر خودکارآمـدی کارآفرینانـه بـر قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان کارشناسـی ارشـد کشـاورزی
دانشـگاه زنجـان بـود .جامعـه آمـاری تحقیـق  469تـن دانشـجویان مزبـور دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـکده کشـاورزی

دانشـگاه زنجـان در سـال تحصیلـی  1393 -94بـود كـه بـا توجـه بـه جـدول بارتلـت 285 ،تـن بـا روش نمونـه گیـری طبقـه ای بـا

انتسـاب متناسـب گزینـش شـدند .برای گردآوری دادهها از پرسشـنامه هـای اسـتاندارد دی نابل و مک گی و همـکاران از جهت
انـدازه گیـری قصـد کارآفرینانـه و لینـان و چـن و لورز  ،بـرای سـنجش خودکارآمدی کارآفرینانه اسـتفاده شـد .روایـی محتوایی

پرسشـنامه بـا نظـر کارشناسـان و متخصصـان مـورد تاییـد قـرار گرفـت و روایی سـازه و پایایـی ترکیبی ابـزار تحقیق نیز بـا برآورد

مـدل انـدازه گیـری و پـس از اعمـال اصلاح 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 که قصـد کارآفرینانـه و خودکارآمدی کارآفرینانه بیشـتر
دانشـجویان مـورد بررسـی در حـد متوسـط به پایین بـود و خودکارآمـدی کارآفرینانه تأثیر مثبـت و معنی داری بر متغیر وابسـته

(قصـد کارآفرینانـه) داشـته و  40درصـد از واریانـس آن را تبییـن کرد.

کلید واژهها :دانشجویان کشاورزی ،خودکارآمدی کارآفرینانه ،قصد کارآفرینانه.

نویسندهی مسئول :لیال صفا

رایانامهsafa@znu.ac.ir :

دریافت 94/02/11 :؛پذیرش94/5/19 :
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تاثیر خودکار آمدی کارآفرینانه بر ...

مقدمه

خودکارآمدی کارآفرینانه روی پشتکار ،انعطاف پذیری و

کارآفرینــی بنــا بــه دلیــل هــای گوناگــون از جملــه کمــک

مقاومت افراد در رویارویی با چالش ها و ناکامی ها تأثیر

ارایــه فرصــت هــای شــغلی جدیــد و کمــک بــه ایجــاد شــغل

مختلف می دهد (وود و بندورا .)1989 ،خودکارآمدی نقش

بــه توســعه اقتصــادی کشــورها ،ایجــاد نــوآوری در بــازار و
هــای پایــدار ،بــه شــکل ویــژه ای مــورد توجــه برنامــه ریــزان

و سیاســتگذاران قــرار گرفتــه اســت (شــین و ون کاتارامــن،
 .)2000بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،در ســال هــای اخیــر
تحقیقــات فراوانــی بــه منظــور شــناخت فراینــد کارآفریــن
شــدن افــراد و عامــل هــای تأثیرگــذار بــر آن انجــام گرفتــه
اســت؛ هــر چنــد ،برخــاف انجــام ایــن تحقیقــات هنــوز درک

و شــناخت اندکــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد (مارکمــن و

همــکاران2002 ،؛ ژائــو و همــکاران.)2005 ،

گذاشته و به آنان توانایی بیشتری برای حل نارسایی های
اساسی در شکل گیری و تقویت قصد کارآفرینانه دارد؛ برای
نمونه ،برخی از افراد انجام فعالیت های کارآفرینانه و نوآورانه

را دوست دارند ،اما در عمل پیوسته در این فعالیت ها درگیر
نمی شوند و این به معنای آن نیست که توانمندی ،دانش

و یا مهارت های الزم را ندارند ،بلکه به این دلیل است که

خودکارآمدی الزم را ندارند (لوتانز و همکاران.)2000 ،

در رابطـه بـا قصد کارآفرینانه ،از دیدگاه بسـیاری از صاحب

نظـران ایـن مفهـوم به منزلـه ی گرایش یـا قصد یک فـرد برای

ســوگیری تحقیقــات جدیــد بــر عامــل هــای روان شــناختی

آغـاز یـک کسـب و کار بـا رشـد سـریع تعریـف شـده اسـت (ون

منجــر بــه ایجــاد درک بهتــری از فرایندهــای کارآفرینــی شــده

در تعریـف دیگـری ،قصـد کارآفرینانـه بـه عنـوان یـک حالـت

اجتماعــی بــا تاکیــد بــر متغیرهایــی چــون خودکارآمــدی،
اســت (دیازگارســیا و جیمنزمورنــو .)2010 ،در ایــن زمینــه،
نتایــج بررســی هــای چنــدی نشــان داده انــد کــه خودکارآمدی

کارآفرینانــه یــک عامــل کلیــدی در تعییــن قصــد کارآفرینانــه

و بــروز رفتارهــای نوآورانــه بــه شــمار مــی آیــد (فیــت ســیمونز
و داگالس2011 ،؛ دمپســی و جنینــگ .)2014 ،حتــی ،بویــد

و وزیکیــس ( ،)1994و راچ و فــرز ( ،)2007بــر ایــن باورنــد
کــه یــک فــرد تنهــا هنگامــی مــی توانــد یــک کســب و کار را

ایجــاد کنــد و یــا یــک رفتــار کارآفرینانــه از خــود نشــان دهــد
کــه دارای خودکارآمــدی بــاال و تصــور مناســبی از توانایــی هــا

و قابلیــت هــای خــود باشــد.

کافنمـن و همـکاران1991 ،؛ اچمیلسـکی و کوربـت.)2006 ،
ذهنـی کـه نگـرش ،تجربـه و رفتار فرد را به دسـت یابـی به یک

هـدف کارآفرینانـه یـا ایجـاد یـک کسـب و کار جدید سـوق می
دهـد ،در نظـر گرفته شـده اسـت (بیـرد.)1988 ،

نابـی و لینـان ( ،)2011نیز قصـد کارآفرینانه را آگاهی و باور

آگاهانـه فـردی مـی دانند که مـی خواهد در آینده یک کسـب و

کار مخاطـره آمیـز را بـا هـدف ارزش افزایـی و به دسـت آوردن
سـود راه انـدازی کنـد .قصـد کارآفرینانـه بـه عنـوان یکـی از

مشـخصه هـای رفتـاری افـراد ،از عامل هـای اصلـی تأثیرگذار

در شـکل گیـری و بـروز رفتـار کارآفرینانه بـوده (آژن،)1991 ،

و یـک عنصـر کلیـدی بـرای درک و شـناخت فراینـد کارآفرینی

خودکارآمدی مفهومی است که نخستین بار بندورا آن را

و ایجـاد کسـب و کارهـای مختلـف بـه ویـژه کسـب و کارهـای

را پیش شرط اساسی برای شکوفایی استعدادهای پنهان

در نظـر گرفتـن اهمیـت موضـوع ،در سـال هـای اخیر بررسـی

برای تبیین نظریه شناختی اجتماعی خود ارایه داد و آن
کارآفرینی افراد در نظر گرفت (محسنی و همکاران.)1392 ،
این مفهوم در معنای کلی ،به عنوان یک حالت ذهنی تعریف

می شود که بر پایه تصور افراد در مورد مهارت ها و توانایی

هایشان پی ریزی شده است .بر این پایه ،خودکارآمدی

کارآفرینانه به باورها و فکرهای درونی افراد در مورد اینکه
آیا آنان خود توانایی الزم برای انجام یک کار نوآورانه و

مخاطره آمیز را دارند و یا اینکه آیا آنان می توانند به شکل
اثربخشی مهارت های خود را برای راه اندازی یک کسب و

کار بکار به گیرند یا خیر ،اشاره دارد (بندورا.)1997 ،1989 ،
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کوچـک بـه شـمار مـی آیـد (بیـرد .)1988 ،بـر ایـن پایـه و بـا

هـای تجربـی پرشـماری در زمینـه بررسـی رابطـه بیـن قصـد
کارآفرینانـه و خودکارآمـدی کارآفرینانـه انجام شـده اسـت که

در ادامـه بـه برخـی از مهـم تریـن آنهـا اشـاره می شـود.

فـوالدی و باغبانـی ( ،)1393در پژوهشـی بـه بررسـی تأثیر

خودکارآمـدی کارآفرینانـه بـر تقویـت کارآفرینـی دانشـجویان
پیـام نـور شهرسـتان بیجـار پرداختـه انـد .بـا توجـه بـه نتیجه
ی بـه دسـت آمده ،متغیـر خودکارآمـدی کارآفرینانه در حدود

 36/4درصـد از واریانـس متغیـر قصـد کارآفرینانـه را تبییـن
و پیـش بینـی کـرده اسـت .محسـنی و همـکاران (،)1392
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در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بیـن نگـرش

کارآفرینانـه و قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان دریافـت کـه

وجـود داشـت .رحمانیـان کوشـککی و همـکاران ( ،)1391در

متغیـر مـورد بررسـی در سـطح متوسـطی قـرار داشـتند و بین

کارآفرینانـه و خودکارآمـدی رابطـه مثبـت و معنـی داری
بررسـی عامـل های تأثیرگذار بـر قصد کارآفرینانه دانشـجویان

کشـاورزی دانشـگاه آزاد ایلام مشـخص کردنـد کـه سـه متغیر
خودکارآمـدی کارآفرینانـه ،حمایـت خانـواده و هنجارهـای

ذهنـی رابطـه مثبـت و معنـی داری با متغیـر قصـد کارآفرینانه
دانشـجویان داشـتند.

دانشـجویان مـورد بررسـی از نظـر شـاخص هـای مختلـف دو

خودکارآمـدی و قصـد کارآفرینانـه رابطـه مثبـت و معنی داری
وجـود داشـت.

در بررسـی دیگـری ،سولسـویک ( ،)2007بـه ایـن نتیجـه

دسـت یافـت کـه دانشـجویان دانشـگاه هـای اوکرایـن دارای
قصـد کارآفرینانـه باالیـی بـرای راه انـدازی کسـب و کارهـای

زرافشـانی و سـلیمانی ( ،)1390در تبییـن پیشـگو

جدیـد بودنـد کـه بنـا بـر نتیجـه ی تحقیـق ،یکـی از دالیـل

کشـاورزی دریافتنـد که  54درصـد از تغییرپذیـری های متغیر

کارآفرینانـه دانشـجویان بـود .ویلسـون و همـکاران (،)2007

کننـده هـای نیـت کارآفرینانـه در بیـن هنرجویـان هنرسـتان
قصـد کارآفرینانـه را دو متغیـر نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی
و بـاور بـه خودکارآمـدی کارآفرینانـه تبییـن مـی کننـد .در

پژوهـش سـلیمانی و زرافشـانی ( ،)1390نشـان داده شـد
کـه خودکارآمـدی کارآفرینانـه تأثیـر مثبـت و معنـی داری

روی قصـد کارآفرینانـه داشـته اسـت .بارانـی و زرافشـانی
( ،)1388در پژوهـش خود تأثیر نگرش نسـبت بـه کارآفرینی،

هنجارهـای جامعـه و بـاور بـه خودکارآمـدی در پیـش بینـی
قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان مدیریـت و آبادانـی روسـتاها
در دانشـگاه پیـام نور کرمانشـاه را بررسـی کرده انـد .نتیجه ی

تحقیـق گویـای آن بـود که بیـن قصـد کارآفرینانه دانشـجویان
بـا خودکارآمـدی کارآفرینانـه آنـان رابطه مثبـت و معنی داری
وجـود داشـت.

اصلـی ایـن موضـوع ،مربوط به باال بـودن سـطح خودکارآمدی

در پژوهشـی بـه بررسـی رابطـه بیـن جنـس ،خودکارآمـدی
کارآفرینانـه و قصـد کارآفرینانـه بـه منظـور ارایـه راهکارهایـی
بـرای آمـوزش کارآفرینـی پرداختـه انـد .بنـا بـر نتیجـه ی این

تحقیـق مشـخص شـد کـه بیـن خودکارآمـدی کارآفرینانـه و
قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان مدیریـت کسـب و کار رابطـه

مثبـت و معنـی داری وجـود داشـت .در نهایـت ،اریکسـون
( ،)1998در بررسـی خـود در بیـن دانشـجویان کشـور انگلیس
نشـان داد کـه سـه متغیـر خودکارآمـدی کارآفرینانـه ،تنظیـم

هـدف هـا و تعهـد نسـبت بـه هـدف هـا دارای تأثیـر مثبـت و
معنـی داری بـر قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان بودنـد.

بـا توجـه بـه آنچـه اشـاره شـد چارچـوب نظـری پژوهـش

ترسـیم شـد؛ در ایـن زمینه ،با اسـتناد بـه نتایج بررسـی هایی

بـه همین منـوال ،انوانکوو و همکاران ( ،)2012در بررسـی

چـون زرافشـانی و سـلیمانی ( ،)1390رحمانیـان کوشـککی و

کارآفرینانـه دانشـجویان دانشـگاه ایالتـی علـم و فنـاوری در

جیمنزمورنو ( ،)2010مشـتاق و همکاران ( ،)2011شائوهوی

خـود دریافتنـد کـه بیـن قصـد کارآفرینانـه و خودکارآمـدی
نیجریـه رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود داشـت .مشـتاق

و همـکاران ( ،)2011نیـز در بررسـی عامـل هـای تأثیرگـذار
بـر قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان پاکسـتانی ،بـر پایـه مـدل

رفتـار برنامـه ریـزی شـده به ایـن نتیجه رسـیدند کـه بین قصد
کارآفرینانـه بـا متغیرهـای نگـرش کارآفرینانه ،حمایت شـبکه
ای ،قابلیـت کارآفرینـی و خودکارآمـدی کارآفرینانـه رابطـه

مثبـت و معنـی داری وجـود داشـت .شـائوهوی و همـکاران
( ،)2011و دیازگارسـیا و جیمنزمورنـو ( ،)2010در بررسـی

هـای جداگانـه ای نشـان دادند کـه رابطه مثبـت و معنی داری
بیـن خودکارآمـدی و قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان وجـود
داشـت .پـی هـای ( ،)2009در تحلیـل سـطح خودکارآمـدی

همـکاران ( ،)1391فـوالدی و باغبانی ( ،)1393دیازگارسـیا و
و همـکاران ( ،)2011و انوانکـوو و همـکاران ( ،)2012رابطـه

بیـن متغیرهـای مـورد بررسـی در راسـتای تأثیـر مثبـت

خودکارآمـدی کارآفرینانـه بـر قصـد کارآفرینانـه شـکل گرفت.
هـم چنیـن ،بـرای شناسـایی متغیرهـای مرتبـط بـا قصـد
کارآفرینانـه از مقیـاس هـای توسـعه داده شـده در پژوهـش

هـای دی نابـل و همـکاران ( ،)1999مـک گـی و همـکاران
( ،)2009و شناسـایی مولفـه هـای خودکارآمـدی کارآفرینانـه

از مقیـاس هـای بـه کار رفتـه در بررسـی هـای لینـان و چـن
( ،)2009و لورز ( ،)2011اسـتفاده شـده و در نهایت چارچوب

نظـری پژوهـش در قالـب نـگاره ی  1ترسـیم شـد.
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ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﯾﺎﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

ﺪ
ﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

رﻫﺒﺮي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﻬﺎم

ﻗﺼﺪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
داﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

نگاره  -1مدل نظری تحقیق

کارآفرینانه از مقیاس های توسعه داده شده در بررسی

های لینان و چن ( ،)2009و لورز ( ،)2011استفاده شد.
مقیاس سنجش هر دو بخش اشاره شده ،طیف لیکرت پنج

ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺧﻼﻗﯿﺖخیلی زیاد=  5برای مولفه های
کم=ﯾﺎ 1تا
سطحی از خیلی
ال مخالفم=  1تا کام ً
کام ً
ال موافقم=
کارآفرینانه و
ﯾﺎﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
خودکارآمدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي

 5برای قصد کارآفرینانه بود.
رﻫﺒﺮي

برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی محتوایی و روایی

سازه (شامل رواییﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺑﻬﺎمتشخیصی و منطقی) استفاده شد.
همگرا،

پرسشنامه با نظر اعضای هیات علمی گروه
اعتبار محتوایی داﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ

بنـا بـر چارچـوب نظـری ایـن پژوهـش ،فرضیـه ی اصلـی

ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان تایید شد.

کارآفرینانـه دانشـجویان رشـته های کشـاورزی تأثیـر مثبت و

و همگنی درونی گویه های مربوط به هر مکنون (به صورت

ایـن تحقیـق بـه صـورت :خودکارآمـدی کارآفرینانـه بـر قصـد

معنـی داری دارد ،تنظیـم و آزمـون شـد.
روش شناسی

کمی ،با توجه
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات ّ

به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش گردآوری
دادهها ،جزو تحقیقات توصیفی -همبستگی بود که از بین

روشهای همبستگی ،از روش تحلیل کوواریانس -واریانس

بهره برده است .جامعه آماری این تحقیق را  469تن از
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه

زنجان تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران
( 285 ،)2001تن از آنان به عنوان نمونه برای انجام تحقیق
گزینش شد .برای دست یابی به نمونهها ،با توجه به اینکه

توزیع دانشجویان بر حسب جنس در دانشکده مورد نظر
به صورت ناهمگن بود ( 199نفر دانشجوی پسر و  270نفر

دانشجوی دختر) ،از این رو ،از روش نمونه گیری طبقه ای
با انتساب متناسب استفاده شد ،به گونه ای که  121نفر

دانشجوی پسر و  164نفر دانشجوی دختر گزینش شد.

در زمینه روایی سازه ،روایی همگرا که نشان دهنده ی انسجام

جداگانه) است ،بنا بر سه معیار مختلف شامل بارهای عاملی

استاندارد برابر و بزرگتر از  ،0/5میانگین واریانس استخراج

شده برابر و بزرگتر از  0/5و پایایی ترکیبی برابر و بزرگتر از 0/7
ارزیابی می شود (هیر و همکاران.)2010 ،

بـه همیـن منـوال ،روایـی تشـخیصی نیـز بیانگـر آن اسـت

کـه آیـا گویـه هـای هـر مکنـون تـوان جداپذیـری مناسـبی بـه

لحـاظ انـدازه گیـری یـک مکنـون نسـبت به گویـه هـای مربوط

بـه مکنون هـای دیگر در مـدل را دارد یا خیر .بـه عبارت دیگر،
گویـه هـای هر مکنون تنها همـان مکنون خـاص را اندازه گیری

کنـد و بـا گویـه هـای مربوط بـه مکنـون هـای دیگر همپوشـانی

نداشـته باشـد (هیـر و همـکاران .)2010 ،بـرای بررسـی روایی

تشـخیصی ،از میانگین واریانس اسـتخراج شـده و همبسـتگی
عامـل هـای مکنـون بـا یکدیگـر اسـتفاده شـد ،بـه گونـه ای کـه

بایسـتی مربع همبسـتگی بیـن دو مکنون از میانگیـن واریانس
اسـتخراج شـده هـر دو مکنـون کوچکتـر باشـد تـا سـازه روایـی

تشـخیصی مناسـبی داشـته باشـد (هیـر و همـکاران.)2010 ،

در زمینه روایی منطقی ،این شکل از روایی سازه مشخص

ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه بود که از

می سازد تا چه اندازه یک مکنون خاص به عنوان جزیی از

پرسش) ،پرسش های مرتبط با سنجش قصد کارآفرینانه

کند .روایی منطقی بر این موضوع استوار است که آیا سازه

سه بخش شناسه های فردی و آموزشی پاسخگویان (شش

یک نظام متشکل از مکنون های مرتبط به هم رفتار می

(هشت پرسش) ،مولفه های خودکارآمدی کارآفرینانه شامل

های مختلف در یک مدل اندازه گیری به لحاظ فرضیه ای

و دانش مالی تشکیل شده بود .برای اندازه گیری قصد

محتوایی منطقی با یکدیگر می باشند یا خیر .برای بررسی

پنج مولفه ی خالقیت ،برنامه ریزی ،رهبری ،مدیریت ابهام
کارآفرینانه از پرسشنامه های دی نابل و همکاران (،)1999

مک گی و همکاران ( ،)2009و سنجش خودکارآمدی
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(تئوریک) ،درست گزینش شده و دارای ارتباط مفهومی یا
روایی منطقی ،از ضریب های همبستگی بین عامل های

مکنون در مدل اندازه گیری استفاده می شود ،به گونه ای

شماره  ،33تابستان 94

که این ضریب ها باید معنی دار باشند (پسوان .)2009 ،به

منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز از پایایی ترکیبی ()CR
استفاده شد که مقدار آن برای هر یک از مکنون ها باید بزرگ

تر از  0/7باشد .در نهایت ،برای آزمون درست بودن مدل ها
و برازش آنها با داده های میدانی ،از شاخص های مختلف
برازش استفاده شد که در جدول  1به این شاخص ها و سطح

قابل قبول آنها اشاره شده است .تجزیه و تحلیل داده ها با

استفاده از نرم افزار  AMOS20انجام گرفت.

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

شاخص نیکویی برازش

شاخص برازش تطبیقی

شاخص نیکویی برازش اصالح شده
شاخص برازش فزاینده

نماد

سطح قابل قبول

χ2/df

≥3

GFI

≥ 90/0

CFI

≥ 90/0

AGFI

≥ 90/0

IFI

≥ 90/0

شاخص ریشه دوم برآورد واریانس RMSEA
خطای تقریب

یافته ها

میانگیـن سـن دانشـجویان مـورد بررسـی  24/8سـال

و میانگیـن نمـره آنـان  18/5بـود .بـا توجـه بـه یافتـه هـای

پژوهـش 57/6 ،درصـد از پاسـخگویان را دانشـجویان دختـر

و  42/4درصـد از آنـان را دانشـجویان پسـر تشـکیل دادنـد.
از نظـر وضعیـت تاهـل 81/5 ،درصـد از دانشـجویان مجـرد و

 18/5درصد متاهل بودند .بیشـتر دانشـجویان مورد بررسـی

( 72/8درصـد) بدون پیشـینه ی کار کشـاورزی بودند و 27/2

درصـد از آنـان پیشـینه کار کشـاورزی داشـتند.

نتایـج تحقیـق نشـان دادنـد کـه  75/5درصـد از

پاسـخگویان در دوره هـای آمـوزش کارآفرینـی شـرکت
نکـرده بودنـد و تنهـا نزدیـک بـه یـک چهـارم از آنـان در این

دوره هـا شـرکت داشـته انـد.

نتایـج به دسـت آمده از سـنجش میـزان قصـد کارآفرینانه

و خودکارآمـدی کارآفرینانـه دانشـجویان مـورد بررسـی در
جـدول  2درج شـده اسـت .همـان گونـه کـه دیـده مـی شـود

≥ 08/0

بیشـترین فراوانـی بـرای دانشـجویان از نظـر دو متغیـر مـورد
بررسـی مربـوط بـه طبقـه متوسـط بـود.

جدول  -2توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه آنان
پایین

متغیر

فراوانی

قصد کارآفرینانه
خودکارآمدی کارآفرینانه

124
119

متوسط

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

43/51
41/75

129
125

45/26
43/86

32
41

باال

درصد
11/23
14/39

به منظور برآورد مدل اندازه گیری کلی تحقیق ،داده های

راه اندازی کنم مربوط به متغیر مکنون قصد کارآفرینانه و

عاملی تاییدی مرتبه اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

متغیر مکنون مدیریت ابهام که به دلیل داشتن بار عاملی کمتر

گردآوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS20با تحلیل
بر پایه اطالعات به دست آمده ،به استثنای دو متغیر من قصد
دارم کسب و کار خود را در آینده ای نزدیک (کمتر از  2سال)

فعالیت به صورت اثربخش در شرایط فشار و تنش مربوط به
از  0/5از مدل اندازه گیری کنار گذاشته شدند ،دیگر متغیرها

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

جدول -3خالصه ی نتایج به دست آمده از مدل اندازه گیری کلی تحقیق (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول)
متغیر مکنون

نشانگرها

قصد کارآفرینانه ( )EIمن آماده ام برای کارآفرین شـدن هر کاری انجام دهم
مهم ترین هدف حرفه ای من این اسـت که یک
کارآفرین شوم

مقدار
غیراستاندارد
1
1/107

خطای ضریب های استاندارد
(بار عاملی)
استاندارد
-0/113

0/84
0/75

نسبت
بحرانی
-7/558
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ادامه جدول 3
متغیر مکنون

نشانگرها

مقدار
غیراستاندارد

قصد کارآفرینانه ( )EIمـن همـه تالش خود را برای راه اندازی و آغاز فعالیت
کسـب و کارم انجام می دهم
من تصمیم دارم تا در آینده یک کسـب و کار درآمدزا
ایجاد کنم
من به طور خیلی جدی در زمینه راه اندازی یک کسـب
و کار جدیـد فکر می کنم
من قصد دارم کسـب و کار خود را در فاصله زمانی بین 2
تا  5سـال آینده راه اندازی کنم
من سـرانجام روزی کسب و کار خود را راه اندازی
خواهم کرد

1/08

0/114

0/76

7/789

0/981

0/107

0/66

6/024

1/101

0/111

0/69

6/658

1/118

0/129

0/81

8/189

1/116

0/127

0/80

8/028

1

--

0/74

--

1/108
1/006

0/121
0/115

0/83
0/77

8/589
7/896

1
0/988

-0/089

0/72
0/69

-6/726

1/108

0/095

0/81

8/237

1
0/887
0/921

-0/125
0/134

0/81
0/61
0/78

-6/082
7/658

0/132

0/79

7/742

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

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

0/76
0/88
0/78

-9/028
8/435

خالقیت ()EC

ارایه دیدگاه های جدید و نوآورانه برای ایجاد یا توسـعه
یک کسب و کار
تشـخیص فرصت های جدید برای هدایت کسب و کار
شناسـایی شیوه های خالقانه و نوآورانه برای مدیریت
بهینه کسـب و کار با منابع محدود

برنامه ریزی ()EP

مدیریـت زمان در برنامه ها و فعالیت ها
تنظیم و تدوین هدف های کسـب و کار و مدیریت
اثربخش برای دسـت یابی به آنها
تحریـک ،تهیج و برانگیختن افراد

رهبری ()EM

هدایت و مدیریت یک گروه
تشـکیل گروه های کاری برای حل تنگناهای خاص
شـبکه سازی /برقراری ارتباط با دیگران و تبادل
اطالعات با آنان
بیان دقیق دیدگاه ها به صورت شـفاهی یا نوشتاری

0/927

مدیریت ابهام ()EA

تحمل تغییرپذیری های پیش بینی نشـده
ایستادگی در برابر شکست
تجربـه اندوزی و یادگیری از ناکامی ها
مدیریت نبود قطعیت در کسـب و کار
انعطـاف پذیری در موقعیت های پیچیده

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

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

دانش مالی ()EF

پیش بینی بودجه و سـرمایه الزم برای کسب و کار
برآورد دقیق سـود و هزینه مرتبط با کسب و کار
انجـام تحلیل های مالی و اقتصادی

1
1/189
1/167

-0/095
0/086

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

8

خطای ضریب های استاندارد
(بار عاملی)
استاندارد
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نسبت
بحرانی

آن بـود کـه مقـدار پایایـی ترکیبـی محاسـبه شـده بـرای
متغیرهـای مکنـون مـورد بررسـی در قالـب مـدل انـدازه
گیـری کلـی تحقیـق ،بزرگتـر از  0/7بودنـد (جـدول .)4
بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده بر پایـه معیارهای سـه
گانـه اشـاره شـده ،می تـوان بیان داشـت که ابـزار تحقیق
دارای روایـی همگـرای مناسـبی بود .در زمینـه ی روایی
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تشـخیصی ،مشـخص شـد کـه مربـع ضریـب همبسـتگی
متغیرهـای مکنـون مـورد بررسـی بـه صـورت دو بـه دو
کمتـر از میانگین واریانس اسـتخراج شـده بـرای تک تک
متغیرهـای مکنـون بـود و در نتیجـه ،ابزار تحقیـق دارای
اعتبـار تشـخیصی مناسـبی بـود.
بـه همیـن منـوال ،در زمینـه روایـی منطقـی نیـز
بـا توجـه بـه نتایـج منـدرج در جـدول  ،4ضریـب هـای

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

جدول  -4خالصه نتایج به دست آمده در زمینه روایی و پایایی ابزار تحقیق
متغیرهای مکنون

پایایی ترکیبی

قصد کارآفرینانه ()EI
خالقیت ()EC
برنامه ریزی ()EP
رهبری ()EM
مدیریت ابهام ()EA
دانش مالی ()EF

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

ضریب های همبستگی بین مکنون ها
EI

EC

EP

EM

EA

EF

*0/579
**0/389

-*0/610

---

---

---

---

**0/427
**0/545
**0/489
**0/568

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

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

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

--*0/547
**0/608

---*0/653

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

نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیــق در زمینــه آزمــون
بــرازش مــدل و شــاخص هــای مختلــف برازندگــی نشــان
دادنــد کــه بــرازش هــر دو مــدل انــدزه گیــری قصــد
کارآفرینانــه و خودکارآمــدی کارآفرینانــه در ســطح
مطلوبــی بــوده و رابطــه منطقــی بیــن متغیرهــای مــورد
بررســی برقــرار بــود (،GFI=0/938 ،χ2/df=1/879
،IFI=0/950
،AGFI=0/941
،CFI=0/946
.)RMSEA =0 /063
مــدل ســاختاری در واقــع مــدل کلــی تحقیــق بــوده و
روابــط علــی بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته تحقیــق
را نشــان مــی دهــد .بــر ایــن پایــه ،مــدل ســاختاری
بیانگــر رابطــه مســتقیم متغیــر مســتقل خودکارآمــدی
کارآفرینانــه بــا متغیــر وابســته قصــد کارآفرینانــه اســت.
نتایــج بــه دســت آمــده از اجــرای مــدل ســاختاری
ایــن تحقیــق نشــان داد کــه مــدل بــرآورد شــده بــرازش
نیکویــی مطلوبــی داشــت .در ایــن زمینــه ،بایســتی
بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه بــا توجــه بــه اصــاح
هــای اعمــال شــده در مــدل هــای انــدازه گیــری و حــذف

متغیرهــای نامناســب ،مــدل ســاختاری بــرآورده شــده
در همــان مرحلــه اول (نخســتین مــدل اشــباع شــده)
دارای بــرازش مناســبی بــوده و نیــازی بــه اصــاح
نداشــت (،CFI=0/953 ،GFI=0/944 ،χ2/df=2/201
.)RMSEA=0/059 ،IFI=0/956 ،AGFI=0/948
البتــه شــایان یــادآوری اســت کــه پیــش از اجــرای مــدل
ســاختاری ،بــه بررســی عــادی (نرمــال) بــودن چنــد
متغیــره داده هــا پرداختــه شــد کــه بــرای ایــن منظــور
از دو شــاخص چولگــی و کشــیدگی اســتفاده شــد کــه بــا
توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،دامنــه مقدارهــای
شــاخص چولگــی بیــن  -1/248الــی  +0/055و شــاخص
کشــیدگی بیــن  -1/149الــی  +1/257بــود کــه بــر ایــن
پایــه ،داده هــا عــادی بودنــد.
همــان گونــه کــه از نــگاره ی  2پیداســت متغیــر
خودکارآمــدی کارآفرینانــه و پنــج مولفــه ی آن در حــدود
 40درصــد از واریانــس متغیــر وابســته قصــد کارآفرینانــه
دانشــجویان را تبییــن کــرده انــد.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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تاثیر خودکار آمدی کارآفرینانه بر ...

0/77

Z

0/81

0/40

ﻗﺼﺪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

0/63

0/65

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

0/87

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﯾﺎﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

رﻫﺒﺮي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﻬﺎم

نگاره -2مدل ساختاری تحقیق

بنـا بـر نتیجـه ی مندرج در جـدول  5و نـگاره ی  2که
نشـان دهنـده مدل سـاختاری تحقیق اسـت ،می توان
نتیجـه گرفـت سـاختار مدل مناسـب می باشـد .با توجه
بـه اینکـه ،افـزون بـر بررسـی و آزمـون بـرازش نیکویـی
مـدل تحقیـق و تعییـن میـزان واریانـس تبییـن شـده
توسـط متغیرهـای مسـتقل تحقیق ،یکـی دیگر از هدف
هـای اصلـی تدویـن مـدل سـاختاری ،تعییـن شـدت،
جهـت و معنـی دار بـودن ضریـب هـای مسـیر فـرض

0/82

داﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ

0/59

0/66
0/42
0/76
0/67

e1

e2

e3
e4

e6

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

جدول -5خالصه نتایج به دست آمده در زمینه آزمون فرضیه تحقیق
فرضیه تحقیق
خودکارآمدی کارآفرینانه

مقدار
غیراستاندارد

خطای
استاندارد

ضریب رگرسیونی
استاندارد

t

سطح معنی
داری

0/748

0/075

0/633

7/879

0/000

من قصد کارآفرینانه

بحث و نتیجه گیری

بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت قصـد کارآفرینانه بـه عنوان
پیـش شـرط اصلی بـروز رفتارهای کارآفرینانه از یک سـو
و بـا توجـه بـه نقـش خودکارآمـدی کارآفرینانـه بـه منزله
یکـی از متغیرهـای اصلـی تأثیرگـذار بـر شـکل گیـری و
تقویـت قصـد کارآفرینانـه از سـوی دیگـر ،ایـن تحقیـق با
هـدف اصلـی بررسـی تأثیـر خودکارآمـدی کارآفرینانه بر
قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان رشـته هـای کشـاورزی در
دانشـگاه زنجـان انجـام گرفت.
نتیجـه ی تحقیق گویـای آن بود که بـر پایه مقدارهای
شـاخص هـای بـرازش ،سـاختار کلی مـدل تحقیـق مورد
تاییـد بـود؛ بـه عبـارت دیگـر ،مـدل تدویـن شـده بـر
مبنـای ادبیـات نظـری و پیشـینه تجربـی (چارچـوب
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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
خودکارآمـدی کارآفرینانـه تأثیـر مثبـت و معنـی داری بر
متغیـر وابسـته قصد کارآفرینانه داشـت .از ایـن یافته می
تـوان چنین اسـتنباط کـرد که دانشـجویانی کـه باورهای
قـوی و ادراک مثبـت پیرامـون توانایـی های خـود دارند،
قصـد کارآفرینانـه باالتـری نیـز دارند.
در واقـع ،چنیـن نگـرش هـا و درک هایـی پیـش نیـاز
ضـروری بـرای بـروز رفتارهـای کارآفرینانـه به شـمار می
آینـد .خودکارآمـدی ،شـهامت ،اطمینـان و اعتمـاد بـه
نفـس بیشـتری را در دانشـجویان شـکل داده و آنـان را
تشـویق بـه رفتارهـای خطرپذیر می کنـد؛ در این زمینه،
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نتایـج تحقیق زرافشـانی و سـلیمانی ( ،)1390نشـان داد
کـه نتیجـه ی بـاور بـه خودکارآمـدی بیشـتر در فـرد،
اعتمـاد بـه نفـس و اراده قـوی تـر خواهـد بود و مـی توان
انتظـار داشـت که فـردی با بـاور بـه خودکارآمـدی باالتر،
بـرای کارآفرینـی و راه انـدازی یـک کسـب و کار جدیـد
انگیـزه بیشـتر و در نتیجـه قصـد محکـم تـر و پایدارتـری
داشـته باشـد .بنـا بر نتایـج تحقیـق رحمانیان کوشـککی
و همـکاران ( ،)1391مشـخص شـد کـه خودکارآمـدی
باالتـر ،مـی توانـد احسـاس اطمینـان بیشـتر از توانایـی
هـای شـخص بـر رضایـت بخشـی یـک کار مخاطـره آمیز
را در وی متبلـور کـرده و افـراد را بـه سـوی گزینـش یـک
مسـیر شـغلی کارآفرینانه سـوق دهـد .به همیـن ترتیب،
بارانـی و زرافشـانی ( ،)1388و چـن و گریـن (،)1998
نیـز در بررسـی هـای جداگانـه ای نشـان دادنـد کـه
خودکارآمـدی بـه دانشـجویان کمک می کند تـا خالق تر
و نوآوارنـه تر باشـند و در فعالیت هایـی که چالش برانگیز
هسـتند ،پیشـگام شـوند و بـه آنـان ایـن احسـاس را القاء
مـی کند کـه می تواننـد محیـط پیرامونی را تحـت کنترل
خـود درآورده و بـه شـکل بهینـه ای مـورد بهـره بـرداری
قـرار دهند.
در حقیقـت ،همـان گونـه کـه محسـنی و همـکاران
( ،)1392تاکیـد دارنـد افـراد بـا بـاور خودکارآمـدی قـوی
تـر ،احسـاس مسـولیت پذیـری باالیـی داشـته و در ادای
تکلیـف و انجـام وظیفه های محول شـده پشـتکار 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 عملکـرد بـاال تنظیـم کننـد .بـا توجـه بـه
نتایـح تحقیـق لینـان ( ،)2005بـرای موفـق شـدن در
شـرایط بسـیار پیچیـده و در رویارویـی بـا شـرایط چنـد
بعـدی ،بـاور بـه خودکارآمـدی اهمیـت بسـیار باالیـی
دارد ،چـرا کـه افـراد بـا بـاور خودکارآمـدی مـی تواننـد
نسـبت بـه رویدادهـا و چالـش هایـی کـه ممکن اسـت در
مراحـل مختلـف بـه ویـژه در مراحـل اولیـه راه انـدازی و
توسـعه کسـب و کار بـا آنهـا روبـه رو شـوند ،بـه طـور موثر
واکنـش نشـان دهنـد .ایـن موضـوع ،بـه ویـژه ،در کسـب
و کارهـای کشـاورزی کـه بـه دلیـل ماهیت خـاص فعالیت
هـای کشـاورزی پیچیدگـی بیشـتری داشـته و بـا دامنـه

گسـترده تـری از خطرهـای مختلـف روبـه رو هسـتند،
دارای اهمیـت دو چنـدان اسـت .در مجمـوع بنـا بـر
مطالـب اشـاره شـده و بـر مبنـای نتایج به دسـت آمـده از
ایـن تحقیـق ،مـی تـوان بیان داشـت کـه هر اندازه سـطح
خودکارآمدی دانشـجویان تقویـت و افزایش یابد ،میزان
قصـد کارآفرینانـه آنـان نیـز افزایـش یافتـه و در نتیجـه
احتمـال بـروز رفتارهـای کارآفرینانـه بیشـتر میشـود.
ایـن یافتـه بـا نتایـج بررسـی هـای پرشـمار داخلـی و
خارجـی چـون فـوالدی و باغبانـی ( ،)1393رحمانیـان
کوشـککی و همـکاران ( ،)1391زرافشـانی و سـلیمانی
( ،)1390انوانکـوو و همـکاران ( ،)2012مشـتاق و
همـکاران ( ،)2011شـائوهوی و همـکاران ( )2011و
دیازگارسـیا و جیمنزمورنـو ( )2010همخوانـی داشـت.
بـا توجـه بـه نتیجـه ی تحقیـق مبنی بـر تأثیـر مثبت و
معنـی دار خودکارآمـدی کارآفرینانه بر قصـد کارآفرینانه
و بـا در نظـر گرفتـن ایـن کـه خودکارآمـدی کارآفرینانـه
دارای ماهیتـی اکتسـابی اسـت ،از ایـن رو ،پیشـنهاد می
شود:
 -1بـا برگـزاری دوره هـای آمـوزش کارآفرینی بـه ویژه
در قالـب آمـوزش های فـوق برنامه و ترغیب دانشـجویان
بـه شـرکت در ایـن دوره هـا ،زمینـه ی الزم بـرای بهبـود
سـطح خودکارآمـدی دانشـجویان و در نتیجـه قصـد و
رفتـار کارآفرینانـه در آنـان فراهـم آیـد.
 -2بـا توجـه به ماهیت رشـته های کشـاورزی و ارتباط
نزدیـک آنهـا بـا فعالیـت هـای میدانـی و عملـی ،ضرورت
دارد توجـه و تمرکـز بیشـتری بـر آمـوزش هـای عملـی و
تقویـت میـزان مهـارت و تجربـه عملی دانشـجویان شـود
تـا سـطح اعتمـاد بـه نفـس و در نتیجـه خودکارآمـدی
کارآفرینانـه آنـان بـرای افزایـش قصـد کارآفرینانـه شـان
بـاال رود.
 -3بـا توجـه بـه اثربخشـی کـم روش هـای سـنتی
تدریـس بـه ویـژه بـه صـورت سـخنرانی از روش هـای
تدریـس اثربخـش چـون نشسـت بـا کارآفرینـان ،معرفی
کسـب و کارهـا و طرح هـای کارآفرینـی موفـق و بازدید از
آنـان ،بحـث و کار گروهی ،یادگیـری تجربی و به کارگیری
اسـتادان متخصـص و باتجربـه اسـتفاده شـود تا به شـکل
مطلوبـی ایـن بـاور را در دانشـجویان ایجـاد کنـد کـه آنان
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خودکارآمـدی و توانایـی الزم برای راه انـدازی و مدیریت
یـک کسـب و کار کارآفرینانـه موفـق را دارنـد.
 -4ترغیـب و حمایـت هـای اجتماعـی بیشـتری از
دانشـجویان در محیـط خانـواده ،دانشـگاه و جامعـه
صـورت گیـرد؛ ارایـه تشـویق و بازخـورد مثبـت از سـوی
خانـواده و اسـتادان دانشـگاه بـه ویـژه در قالـب آمـاده

سـازی کالمـی مـی توانـد نقـش بسـیار مهمـی در تقویت
احسـاس خودکارآمـدی دانشـجویان و در نهایـت آسـان
گری و هموارسـازی ورود آنان بـه فعالیت های خطرپذیر
و کارآفرینانـه داشـته باشـد.
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Abstract
Given the importance of entrepreneurship in providing new job opportunities and help to create sustainable 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 factors 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 entrepreneurial 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 composite 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 entrepreneurial intention explaining about 40 percent of its variances.
Index Terms: agricultural student, entrepreneurial intention, entrepreneurial self-efficacy
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