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شناختی با گرایش به خوداشتغالی دانشجویان کشاورزي دانشگاه اراك بود. این ي بین سرمایه روانهدف اصلی این پژوهش واکاوي رابطه
ي آماري گیري از شیوه پیمایش انجام شده است. جامعههمبستگی است که با بهره- و در عین حال توصیفیکمیتحقیق از نوع پژوهش

نفر با استفاده از 115اي به حجم دادند که نمونهي کشاورزي دانشگاه اراك تشکیل نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده400تحقیق را 
نامه استفاده شد. روایی ها از پرسشگیري تصادفی ساده انتخاب شدند. براي گردآوري دادهو روش نمونهSPSS Sample Powerافزار نرم

هاي پرسشنامه، محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرونباخ تعیین شد که براي تمامی بخش
هاي بهره گرفته شد. بر پایه یافتهAMOSو SPSSافزار ها از دو نرمل دادهوتحلیبه دست آمد. جهت تجزیه8/0مقدار ضریب آلفا باالتر از 

سازي معادالت ساختاري ي مدلشناختی بیشتر دانشجویان باال و گرایش به خوداشتغالی آنان متوسط بود. نتیجهپژوهش سرمایه روان
هاي سرمایه تیجه تحلیل همبستگی نشان داد بین مؤلفهشناختی با گرایش به خوداشتغالی دانشجویان و ننشان داد بین سرمایه روان

ي مثبت و بینی) با گرایش به خوداشتغالی دانشجویان در سطح یک درصد رابطهآوري و خوششناختی (خودکارآمدي، امیدواري، تابروان
درصد از تغییرات گرایش به 31وانند تداري وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد دو سازه امیدواري و خودکارآمدي میمعنی

تواند براي افزایش گرایش دانشجویان کشاورزي به خوداشتغالی مورد استفاده خوداشتغالی دانشجویان را تبیین کنند. نتایج این مطالعه می
قرار گیرد.
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مقدمه
متخصصان آموزش عالی است و فشار به و گذارانیاستسدر بین آموختگان یکی از مسائل روز مورد بحث بیکاري دانش

,Wilks & Burnsآموختگانی که بتوانند شاغل شوند در حال افزایش است (ها براي تربیت دانشدانشگاه دانشجویان ). 2019
این امر آنان را در برابر شوند. با بیکاري مواجه میکنند، رف آموزش میاغلب پس از اینکه زمان و منابع باارزش خود را ص

Hossainاند (سازد، زیرا منابع زیادي را صرف آموزش خود کردهپذیرتر میشرایط اقتصادي نامساعد آسیب et al., نرخ ). 2018
باالترین نرخ در جهان ،درصد در آفریقاي شمالی)25درصد در خاورمیانه و 21(بیکاري جوانان در خاورمیانه و آفریقاي شمالی

,Kabbani(دهنداز بیکاران این مناطق راتشکیل میدرصد 30آموختگان دانشگاهی حدوددانشبوده و  2019; World Bank, 2012(.
آموختگان ایجاد اشتغال براي دانشرغمبه1375-1395در ایران نیز بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در دوره 

درصد 20درصد به 4دانشگاهی و افزایش سهم اشتغال آنان از کل شاغالن، نرخ بیکاري نیروي کار داراي آموزش عالی از 
واحد درصد بیشتر از میانگین کل نرخ 6/7آموختگان دانشگاهی حدود نرخ بیکاري دانش1395افزایش یافته است و در سال 

عالوه بر این، جوانان ). 1396سواد بیشتر شده است (امینی، سواد و کمکاري کشور بوده و فاصله آن با نرخ بیکاري افراد بیبی
دار ، بر سایر روندهاي بزرگسالی مانند ازدواج، خانهبه بزرگسالیخیر در گذارتأکنند. اینشغل مینصرف یافتراچندین سال

,Kabbaniگذارد (میتأثیرشدن و مشارکت مدنی نیز  2019.(
جوانان از تحصیل به بازار کار هستند گذارهاي نوآورانه و کارآمد براي تسهیل وجوي سیاستدر جستغالباًگذارانیاستس
)World Bank, وکارهاي جدید، دانشجویان را اندازي کسبراهها به منظور تقویت منافع اقتصادي حاصل ازدولت) و 2012

Solesvikگزینه شغلی در نظر گرفته و کارآفرین شوند (وکار را به عنوان یککنند تا خوداشتغالی یا مالکیت کسبمیتشویق 

et al., 2012.(
گیرد نیروي کار یک سازمان، شخص دیگر یا دولت بودن، تصمیم میيجابهشود که فرد خوداشتغالی به وضعیتی اطالق می

خوداشتغالی مفهومی در برابر دگراشتغالی کننده درآمد کسب کند.مستقیم از مصرفطوربهاندازي کند و وکار خود را راهکسب
Isahکنند (کار کردن براي دیگران و دریافت مزد از آنان، براي خود کار میيجابهافراد آندر است که  & Garba, ) که2015

رویکردهاي نوآورانه و خالقانه براي با استفاده ازها براي ایجاد اشتغال، برداري از فرصتپذیري و بهرهخطرهمواره متضمن 
Al Idrus(بهبود محصوالت است et al., يسوبهگرایش به خوداشتغالی حالتی ذهنی است که توجه و اقدام فرد را ).2019

,Tella & Issaکند (اشتغال در یک سازمان هدایت میيجابهخوداشتغالی،  نیاز ضروري براي رفتار واقعی، ) که پیش2013
,McStayگزینه شغلی است (عنوانبهیعنی انتخاب خوداشتغالی  2008.(

در )Organization for Economic Cooperation and Development(هاي اقتصادي و توسعهبر اساس آمار سازمان همکاري
درصد)، 32درصد)، ترکیه (5/32درصد)، برزیل (5/33یونان ()،درصد1/52به ترتیب کشورهاي کلمبیا (،2018سال 

,OECD(اندرا داشتهخوداشتغالی بیشترین سهمدرصد)1/27درصد) و شیلی (6/31مکزیک ( خوداشتغالی گرایش به).2019
,Stawińskaدرصد بوده است (71درصد و چین 55متحدهیاالتادرصد، 49در اتحادیه اروپا نیز  دانشگاه نهادي است ).2012

محصوالت و هاآنهستند که در هاییمکانها شوند و دانشگاهکه دانشجویان پس از عبور از آن به مرحله زیست شغلی وارد می
,Abebeشوند (دهند، ایجاد میوکارهاي جدید را تشکیل میها و کسبگیري بنگاهي شکلفرایندهاي جدید که پایه 2015 .(

هاي موجود براي اشتغال استفاده کرده رود هر فردي که داراي مدرك دانشگاهی است بتواند از فرصترغم اینکه انتظار میعلی
وجوي التحصیلی به جستها پس از فارغسال،نبوده و افراد داراي مدركگونهیناد، اما واقعیت و امنیت شغلی به دست آور

,Ogegeزند (پرداشغل می التحصیلی افزایش یافته، زیرا عوامل اضطراب دانشجویان براي یافتن شغل پس از فارغاکنون). 2011
,Shinمدت اقتصادي و تغییر ماهیت کار یافتن شغل براي آنان را مشکل کرده است (مختلفی مانند رکود طوالنی )، به 2018

بتوانند در عصر کنونی شغل به دست آورند آموختگانی کههاي جهان هدف اصلی خود را به پرورش دانشدانشگاههمین دلیل 
ها بدل شوند، به یکی از کارکردهاي اصلی دانشگاهآموختگانی که بتوانند صاحب شغلتغییر داده و از این روي، تربیت دانش

,Kanagasingamشده است ( 2017.(
هاي موجود در این بخش از جمله نسیلهاي اقتصادي کشور است، اما منابع و پتاترین بخشکشاورزي در ایران یکی از مهم

) که از دالیل اصلی این امر 1392اند (موحدي و چرختابیان، کامل مورد استفاده قرار نگرفتهطوربهدیده نیروي انسانی آموزش



1399/ 2/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

65

آموختگان براي ورود به حوزههاي دولتی و ناتوانی دانشهاي شغلی در بخشسنتی بودن بخش کشاورزي، محدود بودن فرصت
آموختگان نرخ بیکاري دانش،بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجهکارآفرینی است که به بیکاري آنان منجر شده است. 

آموختگان با نیاز گسترش آموزش عالی کشاورزي و عدم تناسب کیفیت دانش). 1396باشد (امینی، درصد می20کشاورزي 
هاي کشاورزي قرار داده است (حاجی هاي مهم براي آینده شغلی دانشجویان رشتهبازار کار، خوداشتغالی را یکی از گزینه

کمک کند، زیرا در تواند به حل معضل بیکاري و بهبود شرایط اقتصادي کشور)، که می1393میررحیمی و نوروزي، 
,Shapiroافتد (تر اتفاق میاقتصادي نیز سریعوضعیت بیشتر است، بهبود هاآناقتصادهایی که سهم خوداشتغالی در  2014.(

بر اشتغال و دستمزد، بلکه بر تنهانه،مطالعات اخیر نیز حاکی از آن است که خوداشتغالی اثرات مثبت و محسوس اقتصادي
Goetzو کاهش فقر دارد (رشد درآمد سرانه  et al., هاي بیشتري را براي عالوه، کارآفرینی در کشاورزي فرصتبه). 2012

,Barau & Adesijiوکارهاي کوچک باشد (تواند بستري براي پرورش کسبکند، به این معنا که میتوسعه کارآفرینی فراهم می

وکارها در حوزه باشند. به همین دلیل، رشد کسبجدید میوکارهاي کوچک منبع مهم نوآوري و ایجاد مشاغلکسب).2018
ثیرگذار بر آن توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.مورد توجه قرار گرفته و عوامل تأکارآفرینی

مانند نظیر مرکز هاي صفتبه نقش صفات شخصیتی یا ویژگیاًدر حوزه کارآفرینی صرفشناسیانبخش زیادي از مطالعات رو
اًمانند که نسبتهاي حالتگیویژدشوار است، معطوف بوده و از تبیین هاآنطلبی، خطرپذیري و غیره که تغییر نترل، استقاللک

Pease(هغفلت کردبینیخوشآوري، امیدواري و ودکارآمدي، تابمانند خ،هستندانعطاف و تغییرقابل & Cunningham,

2016; Luthans et al., Yousaf(اندمورد توجه قرار ندادهرا هاي مثبت نظیر رشد قصد کارآفرینان بر نگرشآنتأثیر) و 2012

et al., مسائل و ها بهشناسی مدتشناسی و جامعههاي علوم رفتاري پایه مانند روانهاي رشتهبسیاري از پژوهش).2015
اند و عملکرد بهینه انسان ارائه کردهفهم اندکی از نقاط قوت، کامیابی واختصاص داشتههاي منفی عملکرد انسان جنبه

)Luthans et al., شناسی مثبت به درخواست مارتین سلیگمان پدیدار شد. وي خواستار توجه به جنبش روان). 2015
هاي ذهنی و سه رکن تجربهها بودتوجه صرف به درمان خطاهاي انسانيجابه،هاي مثبت و عملکرد بهینه افراد تواناویژگی

Yousafشناسی مثبت تعیین کرد (هاي مثبت را براي روانهاي فردي مثبت و جامعه و سازمانمثبت، ویژگی et al., 2015.(
شناسی مثبت نظیر شجاعت، نابع روانمشماري است،هاي بیقطعیتکارآفرینی شامل خطرها و عدم که جاییاز آن

Bockornyتوانند براي کارآفرینان باارزش باشند (آوري میبینی و تابخوشنفس، امیدواري،اعتمادبه & Youssef-Morgan,

رفتار سازمانی مثبت دارد، اما در حوزه شناسی مثبت و روانشناختی مفهوم جدیدي است که ریشه در سرمایه روان).2019
شناختی یک ویژگی فردي مهم است که سرمایه روانکارآفرینی چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که 

Hmieleskiوکارها ضروري است (براي هدایت کسب & Carr, 2008 .(
گرفتن بر عهده(خودکارآمدي) براي اطمینانداشتن ) 1شناختی حالتی از رشد روانی مثبت فرد است که با سرمایه روان

بینی) درباره موفقیت در زمان ایجاد اسناد مثبت (خوش) 2؛ پر چالشکارهاي و انجام تالش الزم براي موفقیت درمسئولیت 
) و واريتغییر مسیر براي دستیابی به اهداف (امیددر صورت لزوم، به اهداف وتن پشتکار براي رسیدن ) داش3حال و آینده؛ 

براي رسیدن به اند، که فرد را احاطه کردهآوري) (تابهایی سختیگذر از فالکت و و حتی غلبهتحمل، )4و حصول موفقیت
Luthans(شود، مشخص میموفقیت et al., 2015; Luthans et al., شناختی به این مفهوم که چه کسی در واقع سرمایه روان.)2007

دانم؟) که مفهومی وراي سرمایه انسانی (چه چیزي میخواهید بشوید؟ (خود ممکن) اشاره دارد چه کسی میهستید؟ (خود واقعی) و 
Luthansشناسم؟) است (و سرمایه اجتماعی (چه کسانی را می et al., مشخص است سازه سرمایه طور که در تعریف همان).2015

و )Hope(، امیدواري)Optimism(بینی، خوش)Self-efficacy/Confidence(اطمینانشناختی شامل چهار بعد خودکارآمدي/روان
Luthansاست ()Resilience(آوريتاب et al., که حاصل چندین سال پژوهش باندورا است، به معنی باور خودکارآمدي ).2007

,Banduraگذارند (ثیر میأشان تبراي کنترل اعمال خود و رویدادهایی است که بر زندگیهایشانییتواناها درباره انسان 1997 .(
ها و وظایف آمیز نقشهایش براي کارآفرین شدن و باور به انجام موفقیتادراك فرد درباره توانایی،خودکارآمدي در حوزه کارآفرینی

Luthansکارآفرینی است ( & Ibrayeva, شود، اما شناختی است که زیاد درباره آن صحبت میبینی یک نیروي روانخوش).2006
در آینده اتفاق افتند خوشاینداست که انتظار دارد رویدادهاي مثبت و بین کسیفهم کمتري از آن وجود دارد. در زبان روزمره خوش

در سرمایه بینی خوشگرچه داراي افکار منفی است و معتقد است وقایع ناخوشایند اتفاق خواهند افتاد. کسی است که دائماًو بدبین 
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بینی رخداد رویدادهاي بینی فقط محدود به پیشبه این مفهوم سطحی اشاره دارد، اما چیزي بیش از آن است. خوششناختیانرو
تفسیرهایی که یک فرد براي توضیح اینکه چرا رویدادهاي خاص بینی به دالیل و تر از همه خوشخوب در آینده نیست، بلکه مهم

Luthansافتند، بستگی دارد (یمثبت یا منفی در زمان حال یا آینده اتفاق م et al., 2015; Luthans et al., خالصه، طوربه).2007
توان بر اساس برداشت ذهنی از میزان دشواري در دستیابی به هدف تعریف کرد. هر قدر برداشت ذهنی از دستیابی بینی را میخوش

Margaritaبینی فرد باالتر است (به هدف آسان باشد، میزان خوش et al., هاي بینی یک شیوه تبیینی است که رویدادخوش). 2015
دهد و رویدادهاي منفی را از نظر عوامل بیرونی، موقتی و خاصِ موقعیت دائمی و فراگیر نسبت میهاي شخصی،مثبت را به محرك

Luthansکند (تفسیر می etal., 2007.(
داشتن میل و اراده براي رسیدن به اهداف است، بلکه شناخت مسیرهاي دستیابی تنهانهشناختی ي امیدواري در سرمایه روانلفهؤم

Luthansداشتن مسیرهاي مشخص جایگزین، در صورت مسدود بودن یک مسیر است (به اهداف و  et al., امید بنابراین، ). 2015
ابی به هدف، عنصر دیگر امید است که براي دستیریزين، برنامهمستلزم عاملیت یا نوعی انرژي براي پیگیري اهداف است. عالوه بر ای

).1396شود (کشاورز و همکاران، ها را نیز شامل میهاي متفاوت رسیدن به هدفبلکه راههاست، دربرگیرنده شناسایی هدفتنهانه
ها و مشکالت راه دستیابی به موفقیت که سختیشناختی، عبارت از پایداري فرد هنگامیچهارمین بعد سرمایه روانعنوانبهآوري تاب

Luthansاند، است (او را احاطه کرده et al., 2012.(
پرش براي سکوينعنوابهها ها و سختیبرداري از مشقتشامل برگشت به حالت عادي است، بلکه دربردارنده بهرهتنهانهآوري تاب

Luthansرشد و توسعه است ( et al., شناختی و کارآفرینی به نتایج متفاوتی ي سرمایه روانهاي مختلف درباره رابطهپژوهش).2015
اند حاکی از آن است که بین هاي کارآفرینی انجام شدهاین سازه با ویژگیيهایی که درباره رابطهنتایج پژوهشاند.دست یافته

Al؛ 1396زاده و همکاران، داري وجود دارد (شریفرابطه معنیدانشجویان هاي کارآفرینانه شناختی و ویژگیهاي سرمایه روانلفهؤم

Rasyid & Bangun, Al Rasyidرا بر کارآفرینی دارند (تأثیرآوري بیشترین بینی و تابهاي خوش) و حالت2015 & Bangun,

,Tianyuثیر بسیار زیادي بر روحیه کارآفرینی دارد (أتشناختی سرمایه روان) و 2015 2018.(
شناختی سرمایه رواناند، نشان دادند که شناختی با موفقیت کارآفرینان پرداختههایی که به مطالعه ارتباط سرمایه روانپژوهش

Balukuارتباط مثبت با موفقیت کارآفرینی دارد ( et al., 2016; Hasni et al., شناختی بیشتر، کارآفرینان با سرمایه روان) و 2015
Baron(کنندفشار روانی و اضطراب کمتري را تجربه می et al., شناختی ارتباط مثبت با نتایج کارآفرینی از ) و سرمایه روان2016

Balukuجمله عملکرد شرکت، رضایت کارآفرین، خرسندي و تعهد به نقش کارآفرینی دارد ( et al., لفه سرمایه ؤسه م) و2018
ندارد تأثیربینی ها دارند، اما خوشاپاندازي استارتمثبت بر تمایل به راهتأثیرآوري و خودکارآمدي شناختی یعنی امید، تابروان

)Jin, هاي کارآفرینانه و ادراك محیط کارآفرینانه داري بر شناسایی فرصتبسیار معنیتأثیرشناختی همچنین سرمایه روان).2017
Maدارد ( et al., ) را گرایش به خوداشتغالیمظهرعنوانبهشناختی و قصد کارآفرینی (ي سرمایه روانهایی که رابطهپژوهش).2018

ي بین سرمایه داري وجود دارد و رابطهي معنیکارآفرینی رابطهشناختی و قصد بین سرمایه روانکهنشان دادند،بررسی کردند
Seboraشناختی و قصد کارآفرینی در مردان بیشتر از زنان بود (روان &Tantiukoskula, ن قصد کارآفرینی با همچنین بی).2011

Contreras(شناختیتمام ابعاد سرمایه روان et al., 2017; Ghani et al., Contreras(خودکارآمديیژهوبه،)2013 et al., 2017;

Baluku et al., Contrerasآوري (تاب)،2019 et al., Madarد (رابطه وجود داربینی خوش) و 2017 et al., 2019; Baluku et al.,

پژوهش حسن و همکاران اند.شناختی با متغیرهاي دیگر را مورد مطالعه قرار دادهي سرمایه روانبرخی پژوهشگران نیز رابطه).2019
)Hasan et al., داري بر صالحیت کارآفرینی دانشجویان دارد و یادگیري شناختی مثبت اثر معنینشان داد سرمایه روان) 2019

ثیر مثبت و أشناختی ت. عالوه بر این، سرمایه روانثیر داردأشناختی مثبت بر صالحیت کارآفرینی تسرمایه روانيواسطهبهکارآفرینی 
Wangداري بر رضایت شغلی، عملکرد و نگرش کارآفرینان دارد (معنی et al., و نقش میانجی بین شجاعت و رضایت از زندگی )2018

& Bockornyکارآفرینان دارد ( Youssef-Morgan, 2019(.
آمیز وکارهاي مخاطرهشناختی کارآفرینانه بر ایجاد کسب) نشان داد سرمایه روان1398نژاد و همکاران (هوشهاي پژوهش کهنیافته

آمیز رهوکارهاي مخاطغیرمستقیم بر ایجاد کسبطوربهثیر مستقیم دارد و این سازه از طریق متغیر میانجی قصد کارآفرینانه أجدید ت
هاي آن به شکل لفهؤشناختی و ممیانگین سرمایه روانگزارش کردند) 1396کشاورز و همکاران (گذارد. ثیر مثبت میأجدید ت

داري وجود دارد. بر ي معنیشناختی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطهداري از حد متوسط باالتر بود و بین سرمایه روانمعنی
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درصد از تغییرات کارآفرینی در دانشجویان را 37تواند میییتنهابهشناختی )، سرمایه روان1393بی و کریمی (پایه پژوهش محبو
داري وجود دارد. شناختی با کارآفرینی دانشجویان در سطح یک درصد رابطه معنیتبیین کند و بین ابعاد چهارگانه سرمایه روان

با زیادي در میزان قابلیت اشتغال دانشجویان کشاورزي دارد. تأثیر) نیز نشان داد خودکارآمدي 1398پژوهش عبدي و همکاران (
گرایش آنان به شناختی دانشجویان و بین سرمایه رواني اصلی این تحقیق عبارت است از:فرضیهتوجه به مطالب ذکر شده در باال، 

هاي فرعی پژوهش عبارتند از:داري وجود دارد. فرضیهعنیخوداشتغالی رابطه مثبت و م
داري وجود دارد؛ابطه مثبت و معنیخوداشتغالی دانشجویان رگرایش به بین خودکارآمدي و ) 1
داري وجود دارد؛ابطه مثبت و معنیخوداشتغالی دانشجویان رگرایش به و امیدواري) بین 2
داري وجود دارد؛ وابطه مثبت و معنیدانشجویان رخوداشتغالیگرایش به و آوريتاب) بین 3
داري وجود دارد.خوداشتغالی دانشجویان رابطه مثبت و معنیگرایش به و بینیش) بین خو4

پژوهشروش 
ي آماري است. جامعههاي میدانیجزء پژوهشها، از نظر نحوه گردآوریدادهکاربردي وهدفبرحسبرویکرد این تحقیق کمی بوده، 
بر اساس گزارش بود.1397- 1398دانشگاه اراك در سال تحصیلی ي کشاورزي) دانشکده=400Nشامل دانشجویان کارشناسی (

) و باید توجه 1396امینی، درصد) را در کشور دارند (6/22سازمان برنامه و بودجه، دانشجویان مقطع لیسانس بیشترین نرخ بیکاري (
آزمون توان ، 95/0داري معنیهاي سطحفرضشدر این پژوهش براي تعیین حجم نمونه از پیاي به اشتغال آنان صورت گیرد. ویژه

نفر نمونه مطلوب SPSSSample Power،115افزاربا کمک نرماستفاده شد و 24/0یک دامنه و اندازه اثر ، فرضیه82/0آماري
گیري تصادفی ساده انتخاب شدند.روش نمونه) با1(نمودار 

خوداشتغالی دانشجویان از گرایش به گیري استفاده شد. براي اندازهاستاندارد نامه هاي پژوهش از پرسشآوري دادهجمعمنظوربه
Contrerasمقیاس کنتریراس و همکاران ( et al., براي سنجش سرمایه و اي لیکرت در قالب طیف پنج گزینهگویه پنجبا )2017

Luthansلوتانز و همکاران (از مقیاس شناختیروان et al., يتا حدودمخالفم، مخالفم، (کامالً شش گزینه گویه در قالب 20با ) 2014
الزم به ذکر است مقیاس اصلی سرمایه استفاده شد.مطابق با مقیاس اصلیموافقم) موافقم، موافقم و کامالًيتا حدودمخالفم، 

سی پایایی ابزار پژوهش حذف شدند. گویه در مرحله بررچهارگویه است که 24شناختی شامل روان
و تعدیل این نمره با توجه به شناختی دانشجویان از مالك نمره پرسشنامه اصلیبندي سرمایه روانبراي دستهدر این پژوهش 

انحراف بندي گرایش به خوداشتغالی از تفاوت براي دستهو ، باال) 76از بیشمتوسط و 76- 37پایین، 36- 20(هاي حذف شدهگویه
Gangadharappaاز میانگین (یارمع et al., ) استفاده شد و بر این اساس دانشجویان به سه دسته ضعیف، متوسط و قوي 2007

خوداشتغالی گرایش به هاي پایایی سازهید شد و از افراد خبره بررسی و تأیچند نفر روایی ابزار پژوهش توسط .بندي شدندطبقه
یید شدندنیز با محاسبه آلفاي کرونباخ تأ)83/0(آوري) و تاب80/0)، امیدواري (80/0بینی ()، خوش81/0خودکارآمدي ()،82/0(

Georgeبندي جرج و مالري (که با توجه به طبقه & Mallery, افزارهاي از نرمبا استفادهپژوهش هاي داده. باشندمی) خوب 2016
SPSS وAMOS دهنده سرمایه هاي تشکیلسازهبینرابطهبررسیبراي . ندشدتحلیلو دو روش آماري همبستگی و رگرسیون

و براي تحلیل همبستگی SPSSافزار با گرایش به خوداشتغالی از نرمآوري) بینی، امیداوري و تاب(خودکارآمدي، خوششناختی روان
ها جمعی سازهتأثیراستفاده شد و در نهایت AMOSافزار از نرمگرایش به خوداشتغالی اي کلی با سازهعنوانبهشناختی روانسرمایه

شدند.تحلیل SPSSافزار نرمدر رگرسیون با استفاده از بر گرایش به خوداشتغالی 

حجم نمونهافزار برايخروجی نرم-1نمودار 



خوداشتغالی...شناختی و گرایش به ي بین سرمایه روانواکاوي رابطه

68

و بحثهایافته
شناختی پاسخگویانهاي جمعیتویژگی

درصد از دانشجویان اظهار کردند که 5/56بودند. درصدزن 3/64مرد ودانشجویاندرصداز 7/35هاي پژوهش یافتهبر اساس
از اعضاي خانواده یکیچهکه درصد بیان کردند 5/43کرده است و سیسأتوکاري را کسبدر گذشتهعضوي از خانواده 

سال بود.47سال و حداکثر 19سال، حداقل 23میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه اند.اندازي نکردهراهيوکارکسب
هاي اصلی پژوهشتوصیف سازه

درصد در حد ضعیف و فقط 8/34درصد از دانشجویان در حد متوسط، 2/45گرایش به خوداشتغالی ،نتایج پژوهش نشان داد
.)1(جدول درصد در حد متوسط بود6/9درصد از دانشجویان باال و 4/90شناختی سرمایه رواندرصد در حد قوي بود. 20

دانشجویانشناختی توزیع فراوانی گرایش به خوداشتغالی و سرمایه روان-1جدول 
درصدفراوانیگرایش به خوداشتغالی

408/34)14کمتر از (ضعیف
522/45)21- 14(متوسط

2320)21بیش از (قوي
درصدفراوانییتشناخسرمایه روان

116/9)76- 37(متوسط
1044/90)76از بیش(باال

خوداشتغالیگرایش به شناختی با ي سرمایه روانرابطه
شناختی با گرایش به خوداشتغالی دانشجویان از تحلیل همبستگی هاي سرمایه روانلفهؤي بین مبررسی رابطهمنظوربه

ي پژوهش نشان داد بین خودکارآمدي با دهد. نتیجهي تحلیل همبستگی را نشان مینتیجه2پیرسون استفاده شد. جدول 
تا 29/0بندي کوهن (داري وجود دارد که بر اساس طبقهثبت و معنیي مطهخوداشتغالی دانشجویان در سطح یک درصد راب

1/0=r 30/0تا 49/0ضعیف؛=r 50/0تا 0/1متوسط و=r) (قويPallant, پژوهشگران دیگر باشد.) این رابطه متوسط می.2007
Baluku؛ 1398رضائی، اند (اشاره کردهوجود این رابطهنیز به  et al., 2019; Contreras et al., 2017; Ghani etal., 2013.(

فعالیت کارآفرینی از جمله خوداشتغالی است، این هرگونهیک راه مهم براي اینکه فرد انگیزه خالقیت داشته باشد که الزمه 
تر، خودکارآمدي داشته باشد که به توانایی فرد براي انجام کار خالقانه اشاره نفس یا به عبارت دقیقاست که حس اعتمادبه

Kelleyدارد ( & Kelley, و اور داشته ببراي خوداشتغالی بیشتر هایشانییتوانابهدانشجویان هرقدر، بنابراین). 2013
وکاري کسبياندازراهو احتمال تر افزوننفس بیشتري در این زمینه داشته باشند، گرایش آنان به خوداشتغالی اعتمادبه
مثبت و قوي ي درصد اطمینان رابطه99با همچنین، بین امیدواري و گرایش به خوداشتغالی خواهد بود.بیشتر شخصی

,Jinید قرار گرفته است (در تحقیقات دیگر نیز مورد تأییجه این نتداري وجود دارد. معنی 2017; Contreras et al., 2017;

Ghani et al., 2013.(
& Jamesثر است (ؤآمیز جدید موکارهاي مخاطرهدر ایجاد کسب،شناختیهاي سرمایه روانلفهؤیکی از معنوانبهامیدواري 

Gudmundsson, 2011; Morrow, هاي موفقیت در یکی از ضرورتعنوانبه) و دانشجویان کشاورزي نیز امیدواري را 2006
ریزي هم توانایی تدوین و طرحترامیدواردانشجویان).1391اند (سعدي و سلیمانی، کارآفرینی و در اولویت نخست قرار داده

جایگزین براي تحقق آن اهداف هايمسیرموانع در هنگام مواجهه باتوانند وکار را دارند، هم میهاي کسباهداف و برنامه
Seboraبیابند ( & Tantiukoskula, از سوي به بیان دیگر، آنان راهی را براي رسیدن به اهداف خود پیدا خواهند کرد..)2011

مثبت و ي طهراب،آوري و گرایش به خوداشتغالی دانشجویان در سطح یک درصدهاي پژوهش بین تابدیگر، بر اساس یافته
باشد.بندي کوهن، متوسط میداري وجود دارد که این رابطه مطابق با طبقهمعنی



1399/ 2/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

69

,Jinهاي دیگر (در پژوهش 2017; Contreras et al., 2017; Ghani et al., .نیز این یافته مورد تأیید قرار گرفته است)2013
Bernard(هاست ها یا فرصتآوري راهی براي کنار آمدن با تحوالت، سختیتاب & Barbosa, 2016; Werner et al., ) و 1971

بیشتر باشد، گرایش ، تحوالت و فشارهاي روانیهاسختیاین توانایی و ظرفیت دانشجویان براي مقابله با هرقدربدین ترتیب، 
ها، ها، دشواريهاي کارآفرینی و خوداشتغالی همواره با مرارتاینکه فعالیتیژهوبهخوداشتغالی نیز بیشتر خواهد بود،آنان به

بینی و گرایش به خوداشتغالی بین خوش،براین، نتایج نشان داد. عالوههستندروبرو هاي مبهمفشارهاي روانی و موقعیت
Balukuتحقیقات دیگر (باشد. که این رابطه ضعیف میداري وجود دارددرصد اطمینان رابطه مثبت و معنی99دانشجویان با 

et al., 2019; Madar et al., 2019; Contreras et al., 2017; Ghani et al., پس، .اندکردهییدتأنیز این رابطه را )2013
تر در بینافراد خوشکه عقیده دارندنیز پژوهشگرانتر گرایش بیشتري به خوداشتغالی خواهند داشت. بیندانشجویان خوش

تري براي کارآفرین شدن دارند کنند و قصد قويوکار بهتر عمل میبرانگیز فضاي کسبهاي چالشمواجهه با موقعیت
)Ozaralli & Rivenburgh, 2016.(

خوداشتغالیگرایش به با شناختی سرمایه روانهایلفهؤمتحلیل همبستگی بین -2جدول 
فرضیه فرعیداريمعنیسطح ضریب همبستگیلفهؤم

492/0000/01**خودکارآمدي
513/0000/02**امیدواري

387/0000/03**آوريتاب
280/0000/04**بینیخوش

سازي ي کلی و گرایش به خوداشتغالی دانشجویان از مدلیک سازهعنوانبهشناختی ي بین سرمایه روانبراي بررسی رابطه
) و برازش تطبیقی GFI=916/0استفاده شد. هر دو شاخص نیکویی برازش (AMOSافزار معادالت ساختاري با استفاده از نرم

)926/0=CFI شاخص مربع کاي نسبی ها است. عالوه بر این، بودند که به معناي تطبیق خوب مدل با داده9/0) باالتر از
)931/1=CMIN/DF 08/0و ریشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد (3) کمتر از=RMSEA نیز مناسب بود. بر اساس مدل (

هاي خود تبیین شناختی و گرایش به خوداشتغالی توسط مؤلفههاي سرمایه روانتوان گفت سازه) می2به دست آمده (نگاره 
شناختی، امیدواري و خودکارآمدي قابلیت تبیینی بیشتري در مقایسه با دو مؤلفه دیگر مایه رواناند. در مورد سازه سرشده

شناختی و گرایش به خوداشتغالی رابطه وجود دارد که بر اساس توان گفت بین سرمایه رواندارند. با توجه به مقدار ضریب می
,Jin(هاي دیگرباشد. در پژوهشبندي کوهن این رابطه قوي میطبقه 2017; Contreras et al., 2017; Yousaf et al., 2015;

Ghani et al., 2013, Sebora &Tantiukoskula, دهد با نشان می. این رابطه نیز به وجود این رابطه اشاره شده است)2011
توان گرایش به خوداشتغالی در آنان را هاست، میشناختی دانشجویان که قابل مدیریت توسط دانشگاهبهبود سرمایه روان

Contrerasتشویق و تقویت کرد ( et al., 2017.(

شناختی و گرایش به خوداشتغالی ي بین سرمایه روانرابطه- 2نگاره
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خوداشتغالیگرایش به بر شناختیثیر سرمایه روانأتتحلیل رگرسیون
گام بهاز رگرسیون گامخوداشتغالی دانشجویان بر شناختیسرمایه روانهاي سازهتأثیر جمعی این پژوهش براي بررسیدر 

ازه گرایش ) از واریانس س3درصد (جدول 31دو سازه امیدواري و خودکارآمدي ،. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داداستفاده شد
درصد مربوط به متغیرهاي دیگري هستند که در این مطالعه مورد بررسی 69به خوداشتغالی دانشجویان را تبیین کردند و 

تر از سازه خودکارآمدي ) قويβ=337/0دهد سازه امیدواري (اند. نتایج تحلیل بر پایه ضرایب بتا نشان میقرار نگرفته
)277/0=βخطی کم بین ها نزدیک به یک است که گویاي میزان همرانس در جدول براي سازه) است. مقدار آماره تول

.هاستآن

متغیرها در معادله رگرسیونضرایب -3جدول 

زیر است:صورتبهمعادله رگرسیونی بر اساس ضرایب بتا 

Y=3.77+0.291X1+0.247X2

و پیشنهادهاگیرينتیجه
ست که به نوبه خود نیاز به خوداشتغالی و ایجاد یکی از مسائلی اوکارهاکسبدر عصر کنونی کاهش چشمگیر کارکنان

هاي کارآفرینی از اصلی پژوهشسؤالشوند، که چرا افراد خوداشتغال میسؤالاین سازد. وکارهاي جدید را ضروري میکسب
Chlostaها تاکنون بوده است (زمان پیدایش این پژوهش et al., ي و فردگوناگون دهند عوامل ) و شواهد نشان می2012

,Patel & Thatcherکنند (دهند یا جذب میافراد را به خوداشتغالی سوق میاي در سطوح خرد و کالن، زمینه

هایی است که از پتانسیل فراوان براي توسعه کارآفرینی برخوردار است، اما کشاورزي در ایران یکی از بخش).2014
هاي کارآفرینی از جمله تمایل به کار دولتی و پشت میز نشینی، ناآشنایی با حوزهآموختگان کشاورزي به دالیل متعدد دانش

تالش براي هرگونهبنابراین، شوند. وارد این عرصه نمیهاي اندك در زمینه کارآفرینی و غیره مهارتدر بخش کشاورزي، 
هاي درسی، ن حوزه، بازنگري در برنامههاي مرتبط با ای(انجام پژوهشافزایش گرایش دانشجویان کشاورزي به خوداشتغالی

یژهوبهآموختگان دانشگاهی دانشسردرگم بیکاري تواند گره از کالف میهاي گوناگون در دانشجویان و غیره)تقویت مهارت
شغلی اند که خوداشتغالی با رضایت شناسی و کارآفرینی نشان دادهمطالعات در اقتصاد، روانآموختگان کشاورزي بگشاید.دانش

,Nikolovaباالتري نیز همراه است ( 2018.(
سازي براي سوق دادن دانشجویان کشاورزي به خوداشتغالی انجام شده و یکی از متغیرهاي مهم این پژوهش با رویکرد زمینه

شناختی وانیعنی سرمایه روکارمالک کسبعنوانبهیا ادراك دانشجویان درباره کار کردن اثرگذار در گرایش به خوداشتغالی
,Tella & Issa(استشدهبررسی  شناختی و گرایش به خوداشتغالی هاي پژوهش نشان داد بین سرمایه روانیافته. )2013

شناختی دانشجویان بیشتر باشد، احتمال اینکه آنان خوداشتغالی سرمایه روانهرقدرداري وجود دارد و ي مثبت و معنیرابطه
عد بو بر بودههاي شخصیتی کارآفرینی شناختی فراتر از ویژگیسرمایه روان.استگزینه شغلی انتخاب کنند بیشتر عنوانبهرا 

Seboraتوان آن را آموخت و پرورش داد (ها متمرکز است که میمثبت انسان &Tantiukoskula, ، آگاهی از روایناز). 2011
یژهوبهتوان به محتواي دروس کشاورزي، شناختی را میابعاد سرمایه روانتقویت آموزي درباره شناختی و مهارتسرمایه روان

بتوانند این سرمایه را در دانشجویان با آن آشنا شوند و وکارهاي کشاورزي اضافه کرد تا دروس مرتبط با کارآفرینی و کسب
در ذات که زیادي کند در برابر فشارهاي روانی کمک میدانشجویان شناختی به پرورش سرمایه روانوجود خود تقویت کنند. 

BBetatSigToleranceمتغیرهاي مستقل

006/0----77/3ضریب ثابت
X1(291/0337/030/3001/094/0(امیدواري 

X2(247/0277/071/2008/098/0(خودکارآمدي 
R2

Adj= 297/0R2= 31/0R= 56/0
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به وکار هاي کسبد دارد، ایستادگی کنند و موقعیت بهتري را براي بقا و شکوفایی در محیطخوداشتغالی و کارآفرینی وجو
کارآفرین با شناختی به مدیریت تعارضات بین فرد ، سرمایه روانعالوهبهدست آورند و نوعی مزیت رقابتی داشته باشند.

Zou(کندوکار نیز کمک میگذاران کسبسرمایه et al., توانند از این فرصت براي جذب و دانشجویان کشاورزي می)2016
استفاده کنند.همگذاران و مدیریت ارتباط با سرمایهوکار نوپاي خود گذار براي کسبسرمایه

هرقدرو داري وجود دارد بین خودکارآمدي و گرایش به خوداشتغالی دانشجویان رابطه مثبت و معنی،بر اساس نتایج پژوهش
را امر مهمانگیزه، منابع شناختی و سلسله اقدامات الزم براي انجام موفقیک وظیفه و توانند که میموضوعدانشجویان به این 

خودکارآمدي یکی از متغیرهاي غالی نیز بیشتر خواهد بود. خوداشتگرایش آنان به باور بیشتري داشته باشند، بسیج کنند
نیاز اساسی براي گذر از نیت به اقدام است خودکارآمدي پیشکننده گرایش به خوداشتغالی دانشجویان نیز بود. بینیپیش

)Willi Scheiner, Vieiraد (ثیر روشنی بر رفتار انسان دارأت) و 2009 & Palmer, تعیین اینکه آیا فرد تالش در ) و 2019
Beghetto(کندکند در یک فعالیت یا کار مشغول شود یا از آن اجتناب کند، نقش ایفا میمی &Karwowski, 2017( .

اینکه يجابهو چالش نزدیک شدهعنوانبههاي مشکل به فعالیتمعموالً، داشته باشندهاي خود باور که به تواناییدانشجویانی
Vieira(یابد ها افزایش میدر فعالیتشانمشارکتمسلط شوند که عالقه و هاآنکنند بر از تهدیدها اجتناب کنند، تالش می

&Palmer, Luthansخودکارآمدي ناشی از تمرین یا خبرگی است ().2019 et al., طمینان بیشتر ا) و دانشجویان احتماال2015ً
تمرین کرده و تسلط یافته باشند. پس براي افزایش گرایش دانشجویان به که بارها و بارهادارنداقداماتیدرباره انجام وظایف و 

تا به به آنان داده شودهاي مشخصی وظایف و تمریندر طول تحصیل و در قالب محتواي دروس، خوداشتغالی باید 
تحلیل مثال عنوانبهاشتغالی را در آنان فراهم کند.ورود به خودو زمینه ت جرأمنجر شود و هاآننفس بیشتر اعتمادبه

غیره و هاي دانشجویی هاي کشاورزي در قالب گروهتعاونیو اداره اندازي ، راهوکارتهیه طرح کسب، محصوالت کشاورزيبازار
توانند از این دست وظایف باشند.تکالیف درسی میعنوانبه

اي داشته در آینده و مستلزم آن است که دانشجویان تجربهشانیتموفقخودکارآمدي مبتنی بر تخمین دانشجویان از احتمال 
اعتمادي که در یک و خاص یک قلمرو یا حوزه است،خودکارآمديان ارائه کنند.یشباشند تا ارزیابی مثبت از خودکارآمد

Luthans(نباشدهاي دیگرل به حوزهممکن است قابل انتقاقلمرو خاص ایجاد شده et al., رو دانشجویان از این،)2007
نفس داشته باشند، اما بدین معنا نیست که در خوداشتغالی کشاورزي ممکن است در زمینه محتواي علمی و تخصصی اعتمادبه

خودکارآمدي که گرایش به خوداشتغالی را تشویق و تسهیل هایی از لفهؤهم این وضعیت برقرار است و باید به تقویت م
هایی که دانشجویان فکر و حتی در حوزههمیشه جایی براي پیشرفت در خودکارآمدي وجود دارد.شودکنند، نیز توجه می
Luthans(توان کارهایی را انجام دادکنند از خودکارآمدي الزم برخوردار هستند، هنوز میمی et al., مثال عنوانبه. )2015

وکار برخوردار نباشند و در نتیجه هاي اجتماعی الزم براي کسبدانشجویان ممکن است از نظر علمی خوب باشند، اما از مهارت
درباره خودکارآمدي این است که نکته مهم دیگرهایی وجود دارد.امکان بهبود خودکارآمدي دانشجویان در حوزههمواره

شانیگویند در خودارزیابی شخصدرباره دانشجویان به آنان میگیرد و آنچه دیگران دیگران قرار میثیرأخودکارآمدي تحت ت
Luthansثیر دارد (أت et al., توانند وکار و غیره میها، صاحبان کسبکالسیتریب افراد دیگر از جمله استادان، همبدین).2007

که از بسیاري جهات هاییآنبینند وقتی دانشجویان میتر اینکه در دانشجویان باشند. مهماي براي تقویت خودکارآمديوسیله
اي که مطابق با میل آنان هست دست به اهداف ویژهدهند و مشابه خودشان هستند وظایف و کارهاي خاصی را انجام می

مؤید اهمیت الگوهاي نقش در سوق دادن این امر کنند. ، شروع به پروراندن خودکارآمدي در وجود خویش مییابندمی
وضعیت و شرایط مشابهی با هاآنوکارهایی که صاحبان قدر دانشجویان با کسبویان به خوداشتغالی نیز هست و هر دانشج

خودشان دارند بیشتر تعامل کنند، احتمال تقویت خودکارآمدي در آنان افزایش یافته و گرایش به خوداشتغالی آنان بیشتر 
.شدخواهد 

داري وجود دارد و دانشجویان ي معنیداشتغالی رابطهبین امیدواري و گرایش به خوکه داد همچنین نشان،هاي پژوهشیافته
رو،ازاینثر بود. ؤبینی گرایش به خوداشتغالی دانشجویان نیز مامیدواري در پیشمیدوارتر میل بیشتري به خوداشتغالی دارند. ا

آزمایند.ف خود میاهداتري براي خوداشتغالی داشته و مسیرهاي گوناگونی را براي رسیدن به دانشجویان امیدوارتر، اراده قوي
شود:موجب افزایش امیدواري در دانشجویان میهاآنامید داراي سه مؤلفه اساسی است که پرورش و تقویت هر یک از 
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و منابع الزم براي قدرتتقویت این باور در دانشجویان که آنان از ) 2) داشتن حداقل یک هدف جالب و جذاب براي آینده؛ 1
راي رسیدن به اهداف ترغیب نماید ) بودن حداقل یک فرد دلسوز که دانشجویان را ب3رسیدن به اهداف خود برخوردارند و 

)Lopez, تواند ها و کارها و تعیین اهداف روزانه و ماهانه میگذاري در فعالیتریزي و هدفمثال آموزش برنامهعنوانبه).2013
کند هر روز در یک ساعت خاص ورزش کند در زندگی را در دانشجویان ایجاد کند (مانند فردي که عادت میيهدفمندعادت 

. شود)و هیچ فعالیت دیگر مانع از این کار نمی
لفه امیدواري ؤتوانند در تحقق سه موکار و نیز محتواي دروس میافراد آشنا به حوزه کسبوکارها و استادان، صاحبان کسب

به معناياین یافته آوري و گرایش به خوداشتغالی نیز رابطه وجود دارد.ها حاکی از آن بود که بین تابیافتهفا کنند. نقش ای
یتیمأموردرپی آنان را از پیگیري و دستیابی به هاي پیآوري باالتري برخوردارند، شکستآن است که دانشجویانی که از تاب

، بلکه یک ظرفیت یا توانایی نیستیک ویژگی ثابت آوري تابکنند بازنخواهد داشت. میوکارشان تعیین که براي خود و کسب
Luthans(انعطاف و قابل پرورش استشناختی پویا، قابلروان et al., و اثربخشی بودهقابل تقویت با آموزش که)2015

Waite(یید شده استأآوري تتابافزایشمداخالت آموزشی در  & Richardson, 2004(.
آوري دانشجویان را تواند تاببراي آینده میيهدفمندطلبی و له، استقاللأهاي حل مسهاي اجتماعی، مهارتآموزش صالحیت

دهند، در تله تفکر منفی گرفتار توان به دانشجویان آموزش داد که وقتی کارهایی را اشتباه انجام میهمچنین میافزایش دهد. 
مواجهه باها براي انجام کارها را بیازمایند و هنگام حله مسائل و مشکالت و چگونگی یافتن راهنشوند، صحت باورها دربار

بینی و گرایش به خوداشتغالی بین خوش،بر اساس نتایج پژوهشهیجانات یا فشارهاي روانی آرامش خود را حفظ کنند.
بینی نیز قابل خوشتر گرایش بیشتري به خوداشتغالی دارند. بینداري وجود دارد و افراد خوشي معنییان رابطهدانشجو

کنند، یادگیري است و آموزش دادن به دانشجویان براي شناسایی باورهایی که هنگام مواجه با چالش علیه آنان عمل می
تر و با باورهاي سازندههاآنبردن باورهاي منفی و جایگزین کردن هاي از بینارزیابی صحت و درستی این باورها و روش

بینی دانشجویان را افزایش دهد.تواند خوشتر میدقیق
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Abstract
The main purpose of this study was to investigate the relationship between psychological capital and
self-employment intention of agricultural students at University of Arak. This research was a quantitative and
descriptive-correlational study which was conducted using a survey method. The target population of the study
contained of all B.Sc. students in agriculture faculty of University of Arak (N= 400), from whom 115 students
were selected using SPSS Sample Power software. Simple random sampling was employed in selection of the
respondents. Data was collected through a questionnaire that its validity confirmed by a panel of experts. Its
reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient which was greater than 0.8 for all parts of

the questionnaire. SPSS and AMOS statistical packages were used to analyze the data. The results indicated that

the psychological capital and self-employment intention of students in most cases were at high and intermediate
levels, respectively. The findings of structural equation modeling revealed that there was a positive significant
relationship between psychological capital and students' self-employment intention. Furthermore, the results of
correlation analysis showed that there was a positive significant relationship between psychological capital
components (self-efficacy, hope, resilience, and optimism) and students' self-employment intention. Stepwise
regression also revealed that self-efficacy and hope can significantly predict 31 percent of variation in the
students' self-employment intention. The result of this study can be used to promote the self-employment
intention of agricultural students in Iran.
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