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چکیده
هاي خالق و کارآفرین که خود را با دنیاي جدید هماهنگ و سازگار ورش ایدهامروزه با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور، پر

بر نقش یدتأکهاي کارآفرینی با بر قابلیتمؤثرهمبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل -رسد. لذا تحقیق توصیفیکنند، ضروري به نظر می
نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی 390ین تحقیق شامل در میان دانشجویان کشاورزي انجام شد. جامعه آماري انفسعزتمیانجی 

از هاآننفر از 200بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 92- 93هاي کشاورزي دانشگاه زنجان در سال تحصیلی رشته
آوري فاده از ابزار پرسشنامه جمعها با استبا انتساب متناسب (بر حسب جنسیت) انتخاب شدند. دادهياطبقهگیري طریق روش نمونه

قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق انجام یدیأتت علمی دانشگاه زنجان مورد أگردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضاي هی
هاي دادهو تصحیح گردید.) ارزیابی89/0تا 80/0هاي اصلی پرسشنامه (در دامنه بین آزمون و محاسبه آلفاي کرونباخ براي مقیاسپیش
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باشد.دار میهاي تالش و نگرش نسبت به خود بر قابلیت کارآفرینی معنیغیرمستقیم کنش علمی، ویژگی
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مقدمه
راهکارها براي ترینیاصولاشتغال یکی از مفیدترین و امروزه

صورت هاي. بررسیهستنیل به یک جامعه توسعه یافته 
رشد جمعیت در کشورهاي مختلف رو بهگرفته از روند

جهان، توجه هر چه بیشتر به بحث بیکاري و اشتغال را 
که امروزه یکی يطوربه)؛ 1391(علیپور، کندیمترملموس
ل براي رشد و توسعه جوامع مختلف ترین عواماز مهم
Celik(باشد میییزااشتغال & Tatar, وضعیت ).2011

اشتغال در ایران نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاري در 
که ییآنجاازت، و اخیر رو به افزایش بوده اسيهادهه

قتصاد کشور دارد، در سزایی در اه ، نقش باشتغال
؛ کندیمایفا ياگانهدوهاي اقتصادي نقش ریزيبرنامه

عامل توسعه و از طرف عنوانبهطرفیکازکه ياگونهبه
). 1391(کهنسال، باشدیمهدف توسعه مطرح عنوانبهدیگر 

ت که پایداري و این دلیل اسعلت وجود چنین اهمیتی به 
يمندبهرهي کشاورزي، مستلزم توسعهیژهوبهپوپایی توسعه 

ي انسانی ماهر و متخصص در زمینههايیهسرماکشور از 
هاي بررسی،دیگرسوي ).از 1385کشاورزي است (شهبازي، 

اشتغال در بخش کشاورزي نشان يصورت گرفته در زمینه
نسبی اقتصادي هاي مزیتباوجوددهد، بخش کشاورزي می

بخش کاهنده و معموالًچشمگیر، از حیث توسعه اشتغال 
و ياسفند آبادشود (جالیی داراي محدودیت ارزیابی می

قشر ترینیمعظاست که یدر حال). این 1389جاودان، 
کشاورزي هستند که آموختگاندانشجامعه یلالتحصفارغ

قش خود را موتور و محرك اقتصاد جامعه نعنوانبهتوانندیم
هاي صورت گرفته نشان ). بررسی1391ایفا نمایند (علیپور، 

دهد ساالنه بیش از هشت هزار نفر با مدرك کشاورزي از می
(بنی عامریان، شوندیممختلف وارد بازار کار يهادانشگاه
بر روي بسیاري هاي گذاريسرمایه). لذا از آنجایی که 1390
رزي صورت گرفته وآموزش عالی کشاوآموختگاندانش
صرف شده هاآموزش آنمنظوربهيو انرژي زیادهاهزینه
کاري آنان داراي حساسیت دو یله بأ، بدون تردید مساست

رغمیعلاما ). 1384، و همکاران(کردنائیچباشدمیچندان 
و افزایش سیل هادانشگاهاین حساسیت، با گسترش سریع 

ویان از بازار کار فاصله بخش کشاورزي، دانشجیالنالتحصفارغ
گرفته و پس از فراغت از تحصیل بر فشار عرضه کار و اشتغال 

). یکی از دالیل مهم این موضوع آن 1391(علیپور، افزایندیم
ارائه شده در نظام آموزش عالی يهاآموزشاست که 

کشاورزي منطبق با نیازهاي فعلی جامعه نیست و یا عدم 

یالنالتحصفارغکه شودیممر منجر به این اهاآموزشکارایی 
قادر به ایجاد مشاغل مناسب و مورد عالقه براي خود نباشند. 
بدیهی است هدف غایی آموزش عالی کشاورزي، تربیت 

است که پس از پایان تحصیالت خود بتوانند آموختگاندانش
موجود نسبت به ایجاد شغلی يهافرصتبا استفاده از منابع و 

دانشگاهی مبادرت ورزند (حسینی و يهاتهآموخمرتبط با 
هاي با توجه به سیاستاز سوي دیگر، ).1389همکاران 

هاي دولت مبنی بر کاهش و تعدیل نیروي انسانی در دستگاه
توسط دولت آموختگاندانشاي براي جذب دولتی، زمینه

کارهاي بدیلی براي وجود نداشته است، لذا ضرورت دارد راه
گردد (عباسی و موختگان در کشور فراهم آاشتغال دانش

دهد ها نشان میبررسی، در این زمینه).1388قورچیان، قلی
به این مهمیابیدستبراي یکی از بهترین راهکارها 

و کارآفرین کههاي خالق پرورش ایدهوباشدمیکارآفرینی 
بتوانند پیوسته خود را با دنیاي جدید هماهنگ و سازگار 

(سپهردوست رود مهم به شمار میيهاضرورتز یکی اکنند، 
).1389و مأمنی، 
یک نیروي اصلی در عنوانبههاي اخیر، کارآفرینی در سال

,McStayشده است (مطرح رشد اقتصاد جهانی  درك ).2008
عمومی بر آن است که کارآفرین، مسئول اصلی توسعه 

Linanاقتصادي است ( et al., ییآکارافزایش ). 2005
تصادي کارآفرینی عالوه بر اینکه باعث شده است نوآوري به اق

بازار کار و بازار تولید وارد شود، با ایجاد مشاغل جدید، 
Shaneوضعیت اشتغال را بهبود بخشیده است ( &

Venkataraman, زمینه براون و هافمن). در همین 2000
)Brown & Hofman, در پژوهش خود، کارآفرینی را )2011

براي باال بردن نرخ اشتغال و کاهش بیکاري یحلراهانعنوبه
دارند انتظارات افراد همچنین بیان میهاآنکنند. معرفی می

فرد از شخصی، ارزیابیهايیژگیواز استعداد کارآفرینی با 
در تعامل خطرکارآفرینی و داشتن نگرش مثبت نسبت به 

چراکهنیست آورتعجباست. از دید آنان چنین رویکردي 
داشتن نگرش مثبت  نسبت به خطر دشوار است. لذا تمایل به 

بستگی به شخصیت افراد یزآممخاطرهشرکت در رفتارهاي 
خود اشتغال و کارآفرین دارد.

جوامع امروزي به افرادي نیاز دارند که مصمم به کسب 
ي موفقیت و قادر به تبدیل رؤیا به حقیقت و داراي روحیه

جدید باشند. از هايیتموقعاي کاوش استقالل طلبانه بر
که تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب براي ییآنجا

یژهوبهتوسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادي کشورها، 
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رود، و یک همبستگی شمار میه کشورهاي در حال توسعه ب
هاي کارآفرینانه قوي بین رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت

,Archibongوجود دارد ( اقتصادي یراتتأث)؛ لذا اگر به 2004
و اجتماعی کارآفرینی توجه شود، نقش متخصصان و 

در توسعه جامعه روشن خواهد شد و آموختگاندانش
و زمینه داده به نیازهاي مختلف جامعه پاسخ آموختگاندانش

). در ایران 1382(هزار جریبی گردد فراهم میيرشد اقتصاد
تواند است که توسعه کارآفرینی میياگونهبهشرایط اقتصادي 

هاي موجود، فرصت مناسبی را براي مواجهه با بحران
هاي تولیدي و خدماتی فراهم کند، افزایش قابلیتییزااشتغال
یکی از رویکردهاي اصلی براي در این زمینه . )1381(صابر، 

توسعه آموزش کارآفرینی در هر نظام آموزشی، ایجاد و توسعه 
ي کارآفرینانه در دانشجویان است که تحقق این امر هاقابلیت

در یرگذارتأثخود مستلزم شناسایی و توجه به عوامل نوبهبه
شناختی هاي روانعوامل مرتبط با مشخصهیژهوبهاین زمینه 

توانند نقش و متغیرهاي شخصیتی دانشجویان است که می
,Khatoon(بسزایی در کارآفرین شدن افراد داشته باشند

باشند و با اغلب اکتسابی میینیکارآفرهاي قابلیت.)2013
قشرهاي جامعه ینترمهمدانشجویان یکی از کهیناتوجه به 

ي بازار کار کوتاهی روانهنسبتاًهستند که ظرف مدت 
و در روند توسعه حال و آینده یک کشور نقش شوندیم

يهاسسهؤمو هادانشگاه؛ الزم است کنندیممهمی ایفا 
دانشجویان ینیکارآفرهايیتقابلآموزشی نسبت به پرورش 

سرمایه بنیادي و با ارزش همت گمارند و موجب عنوانبه
ایجاد اشتغال اثر هايینهزمآن تبعبهتوسعه کارآفرینی و 

ي اقتصادي شوند (رعدي افسوران، بخش و رشد و توسعه
که یکی از یشناختروان). بر مبناي رویکرد 1389

شمار ه هاي حوزه کارآفرینی بویکردهاي اساسی در پژوهشر
هایی دارند که زیربناي رفتار و رود، کارآفرینان قابلیتمی

دهد، و در واقع برخورداري از چنین را شکل میهاآنموفقیت 
هایی است که سبب تفکیک افراد کارآفرین با افراد غیر قابلیت

زمینه از این ). در 1389غفاري و یونسی، شود (کارآفرین می
هاي ) برخی از قابلیت1391زاده (زاده و عبدالهدیدگاه شریف

، نوآوري و خالقیت، نفسعزتداشتن،مهم کارآفرینان
، پذیريیتمسئول، یريخطرپذ، ییگراعمل، ییگراهدف

، توانایی برقراري ارتباط با دیگران، یدوستنوعآرزومندي، 
، متعهد بودن و داشتن یلبطاستقاللتمایل به کسب مهارت، 

هاي باشد. با توجه به تعدد قابلیتکنترل درونی می
کارآفرینی، در این پژوهش بر پنج قابلیت اصلی کارآفرینان 

، سالست یريخطرپذطلبی، توفیق شامل کنترل درونی، 
1391شده است (احمدپورداریانی، تأکیدییگراعملفکري و 

).1386و کردنائیچ و همکاران، 
بیان یهاي قبلبا توجه به مطالبی که در بخشاین اساس، بر

ترینيضرورشد،  توجه به بحث اشتغال و کارآفرینی یکی از 
بر مؤثررود، و به دنبال آن بررسی عوامل شمار میه مباحث ب

یرناپذاجتنابهاي کارآفرینی امري ضروري و ایجاد قابلیت
هاي کارآفرینی یتعوامل متعددي بر قابلیطورکلبهباشد. می

با توجه به محدوده موضوعی تحقیقباشند. اما تأثیرگذار می
در این مقاله تنها بر روي برخی از این عوامل مانند کنش 

هاي تالش، عوامل محیطی و نگرش نسبت به علمی، وِیژگی
,Howard(هواردشده است. تأکیدخود  در پژوهش )2004

هاي کارآفرینی بر خود با بررسی تأثیر توسعه قابلیت
آموزان نشان داد که رابطه نفر از دانش450کارآفرینی 

ها و توانایی کارآفرینی افراد وجود مستقیمی بین این قابلیت
) در پژوهش خود 1390رستمی و همکاران (همچنین دارد. 

سه عامل نگرش و باورهاي عینی نسبت به خود، تجربیات 
ارآمدي را از جمله عملی برگرفته از محیط و تقویت خودک

کنند. مل تأثیرگذار بر بروز رفتارهاي کارآفرینی معرفی میعوا
پیش روي يهاچالشدارند، یکی از همچنین بیان میهاآن

هاآندانشگاهی نبود خودباوري آموختگاندانشدانشجویان و 
- میکسب و کارهاي کارآفرینانه ياندازراهبه توانمندي در 

)، در پژوهش خود بیان 1392ن (ممیز و همکاراباشد. 
هاي شخصیتی از قبیل نگرش نسبت به دارند، بین تواناییمی

هر که يطوربهاشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد. با خود 
تأثیر چه فرد نگرش باالتري نسبت به خود داشته باشد 

دارد. در رابطه با هاآنشغلی موقعیتوبر اشتغالبیشتري
& Aktop(اکتپ و ارماننفسعزترآفرینی با ارتباط بین کا

Erman, دارند که بین در پژوهش خود بیان می)2006
همچنین .رابطه معناداري وجود داردنفسعزتکارآفرینی با 

,Moshki(و همکارانمشکی در پژوهش خود به این )2001
هاي خود، تالش کنند که باور نسبت به توانایینکته اشاره می

ازجملهکردن خود با توجه به اهداف تعیین شده و آماده
آیند که با عزت نفس پیوستگی مستقیم شمار میه عواملی ب

گذارند. به عبارت دارند و از طریق آن بر کارآفرینی تأثیر می
سازد تا نسبت به انتظار دیگر عزت نفس، فرد را آماده می

ر این واکنش نشان دهد. اگر افراد بهاآنو پذیرش موفقیت
خواهند انجام دهند فراتر از عقیده باشند که کاري که می

است، انگیزه کمی پیدا خواهند هاآنهاي ها و قابلیتتوانایی
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دهند نتایج مطلوبی را کرد، اما اگر دریابند که آنچه انجام می
,Kurbanoglu(به همراه دارد، آن را انجام خواهند داد et al,

هاي ارتباط عوامل محیطی با قابلیتيدر زمینه).2006
,Franke & Lüthje(کارآفرینی فرانک و لوتجه در )2004

پژوهش خود نشان دادند که عالوه بر عوامل محیطی کالن 
شود، هایی که از طرف دولت اجرا میمانند بازار و سیاست
انند دانشگاه نیز از جمله عوامل مؤثر در عوامل محیطی خرد م

روند. راسموسن و شمار میه هاي کارآفرینی بایجاد قابلیت
,Rasmussen(سورهیم 2006&Sorheim( نیز در پژوهش

هاي خود بیان نمودند که یکی از عوامل مؤثر بر قابلیت
هاي هاي کارآفرینانه در محیطکارآفرینی، پرورش ویژگی

همچنین در پژوهش دیگر ها است. انشگاهآموزشی مانند د
) بیان 1385(يمراد نژاد) به نقل از 1389قاسمی و اسدي (

هاي دارند، پویایی محیطی، دسترسی به منابع، مهارتمی
هاي کارآفرینی بازاریابی و محیط اکولوژیکی بر توسعه قابلیت

باشند. در میان عوامل اشاره شده، عوامل محیطی مؤثر می
همچنین، هاگتز د.نتأثیر را بر توسعه کارآفرینی داربیشترین

,Hodgetts & Kuratko(و کوراتکو در پژوهش خود )1992
مانند داشتن تالش و روحیه خالقیت، دارند عواملیبیان می

هاي ارتباطی، دارا بودن توانایی تکنیکی و ذهنی، مهارت
آفرینانه هاي کارانگیزه پیشرفت از جمله عوامل مؤثر بر قابلیت

گذاري در آموزش عالی روند.  انجمن سرمایهشمار میه ب
,SHEFCاسکاتلند ( ) عواملی مانند اعتماد به نفس، 2003

، استقالل )Self discipline(توانایی انجام دادن یک وظیفه
عمل، خالقیت، توانایی واکنش به محیط، آگاه بودن از 

روز دنیا را ت موضوعاها و دانش علمی درباره ها و قوتضعف
گیري قابلیت کارآفرینی و ایجاد از جمله عوامل مؤثر بر شکل

و مأمنی سپهر دوستاشتغال دانشجویان برشمرده است. 
هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه ) با بررسی قابلیت1389(

هاي کارآفرینی بوعلی سینا نشان دادند، بین قابلیت
اسی ارشد از دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشن

يدر زمینههاآنهاي متفاوت و همچنین جنسیت دانشکده
، تحمل ابهام، خالقیت، سالست ییگراعملانگیزه پیشرفت، 

امینی و رابطه معناداري وجود دارد. یطلباستقاللفکري و 
) نیز در پژوهش خود با هدف ارزیابی 1392همکاران (

د، میان هاي کارآفرینی دانشجویان نشان دادنقابلیت
هاي کارآفرینی هاي مختلف از نظر قابلیتدانشجویان دانشکده

اکبري و همکاران تفاوت معناداري وجود دارد. همچنین 
) با بررسی نگرش دانشجویان کشاورزي نسبت به 1388(

همدان ش کشاورزي در دانشگاه بوعلی سینااشتغال در بخ
ز کاري، بیان نمودند که هفت عامل ارتباط دانشگاه با مراک

هاي کارآفرینی دانشجویان، هاي تخصصی و قابلیتتوانمندي
هاي مندي از سطح دانش در دوران تحصیل، فرصترضایت

هاي شغلی موجود، تسهیالت و امکانات در دسترس، ویژگی
هاي به مشاغل مرتبط با رشتهيمندعالقهشخصیتی و 

بر نگرش مؤثرمتغیرهاي ینترمهمکشاورزي، از جمله 
نشجویان مورد مطالعه نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي دا

) نیز در پژوهش خود با 1386زالی و همکاران (باشند. می
هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی مشخصه

درصد از دانشجویان مورد مطالعه داراي 21نشان دادند، تنها 
یژگی تالش و اند و در این میان، وهاي کارآفرینی بودهویژگی

ها عزم و اراده در بین دانشجویان در مقایسه با سایر ویژگی
بیشتر مالحظه شده است.

هاي پیشین، هدف با توجه به مطالب اشاره شده در بخش
هاي کارآفرینی کلی این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت

هاي کشاورزي دانشگاه زنجان بود. در دانشجویان رشته
بی به این هدف و بر مبناي مدل مفهومی راستاي دستیا

پژوهش، در اهداف اختصاصی پژوهش، فرض بر این است که 
هاي تالش عواملی مانند کنش علمی، عوامل محیطی، ویژگی

و نگرش نسبت به خود ضمن دارا بودن اثر مستقیم روي 
نیز از یرمستقیمغطوربهتوانند هاي کارآفرینی میقابلیت

هاي یعنی عزت نفس روي قابلیتطریق متغیر میانجی
ها و کارآفرینی ایفاي نقش نمایند. بر اساس ادبیات، تئوري

محدوده موضوعی مورد پژوهش، مدل مفهومی این تحقیق بر 
)، حیدري و رضایی 1386اساس مطالعات زالی و همکاران (

)، مشکی و همکاران 2006)، راسموسن و سورهیم (1391(
) و رستمی و همکاران 1992()، هاگتز و کوارتکو 2001(
گردیده است. الزم به ذکر است که ارائه1نگاره ) در 1390(

فرضیه مبتنی بر نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین 
از مطالعه برگرفتهمتغیرهاي مستقل با قابلیت کارآفرینی 

.باشدیم) 2001مشکی و همکاران (
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یقمدل مفهومی تحق-1نگاره
هایی به شرح زیر بر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیه

؛گیرندیممورد بررسی قرار 
بین کنش علمی دانشجویان کارشناسی دانشکده -1

ها رابطه کشاورزي دانشگاه زنجان با قابلیت کارآفرینی آن
داري وجود دارد؛مثبت و معنی

بین محیط حمایتی دانشجویان کارشناسی دانشکده -2
ها رابطه دانشگاه زنجان با قابلیت کارآفرینی آنکشاورزي

داري وجود دارد؛مثبت و معنی
تالش دانشجویان کارشناسی دانشکده هايیژگیوبین -3

ها رابطه کشاورزي دانشگاه زنجان با قابلیت کارآفرینی آن
داري وجود دارد؛ مثبت و معنی

بین نگرش دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزي -4
ها نشگاه زنجان نسبت به خود با قابلیت کارآفرینی آندا

داري وجود دارد؛ و رابطه معنی
عزت نفس دانشجویان مورد مطالعه از نقش میانجی در -5

رابطه بین متغیرهاي مستقل (شامل کنش علمی، محیط، 
هاي تالش و نگرش نسبت به خود) با قابلیت ویژگی

شد.باکارآفرینی دانشجویان برخوردار می
روش پژوهش

،هدفازنظرکه تحقیق حاضر داراي ماهیت کمی است
که به روش و از انواع تحقیقات توصیفی است کاربردي

يآورجمعپیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه به 
390جامعه آماري تحقیق شامل اطالعات پرداخته است. 

هاي کشاورزي رشتهکارشناسی نفر از دانشجویان سال آخر 
که با توجه بود92-93دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 

از هاآننفر از200به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 
با انتساب متناسب (بر ياطبقهگیري طریق روش نمونه

تعیین حجم منظوربهحسب جنسیت) انتخاب شدند. 
نمونه با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نظر نحوه تجزیه و 

سازي معادالت ساختاري و با نی بر مدلها مبتتحلیل داده
رو، انجام گرفته است، از اینAMOSافزارنرماستفاده از 

یکی از معیارهاي عنوانبهافزون بر حجم جامعه آماري 
اصلی براي تعیین حجم نمونه آماري، بر اساس مطالعات 

Hairمختلف ( et al., 2010Kline, معیارهاي );2011
مهم دیگري همچون نوع تکنیک و تخمین آماري، تعداد 

ها و پیچیدگی روابط در مدل مفهومی نیز متغیرها و گویه
آماري مورد تعداد نمونه کننده تعیین عوامل مهمعنوانبه

د.توجه قرار گرفتن
هايیژگیوعالوه برق یابزار این تحقعنوانبهپرسشنامه 

هاي گیري متغیربراي اندازهشش بخشمشتمل برفردي 
قابلیت کارآفرینیگیري ابزار اندازه-1بود؛ تحقیق اصلی 

داریانی و احمد پور)، 1384مقصودي (که در مطالعات
و رضایی و ) 1386کردنائیج و همکاران (،)1385مقیمی (

در این مطالعه ) مورد استفاده قرار گرفت، 1392مکاران (ه
گویه و در برگیرنده 36شامل نیز بکار گرفته شد. این ایزار 

، کنترل درونی، یريخطرپذتوفیق طلبی، مؤلفهپنج 
از یريگاندازهکهباشد میییگراعملسالست فکري و 

= خیلی 5= خیلی کم تا 1ی(پنج سطحطریق طیف لیکرت 
کنش علمی (حیدري و رضایی، - 2گیرد.ورت میصزیاد)؛

پنج با طیف لیکرت یريگاندازهگویه و 5) شامل 1391
- 3درست است)؛ کامالً= 5= درست نیست تا 1(یسطح

گویه و 3) شامل 1391محیط حمایتی (حیدري و رضایی، 
مخالفم کامالً= 1ی (پنج سطحبا طیف لیکرت یريگاندازه

تالش (قاسمی و هايیژگیو-4؛ موافقم)کامالً= 5تا 

کنش علمی قابلیت کارآفرینی:
توفیق طلبی-
پذیريخطر-
نترل درونیک-
فکريسالست- 
گراییعمل-

حمایتیمحیط

هاي تالشویژگی

نگرش نسبت به خود

عزت نفس
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با طیف لیکرت یريگاندازهگویه و 5) شامل 1389اسدي، 
درست است)؛  کامالً= 5= درست نیست تا 1ی (پنج سطح

) شامل 1389نگرش نسبت به خود (حیدري و رضایی، -5
= 1ی (پنج سطحبا طیف لیکرت یريگاندازهگویه و 6

؛ و عزت نفس (منبع موافقم)کامالً= 5مخالفم تا کامالً
گردد که در ) برمیRosenberg)1965اصلی آن به

Karamiمطالعات اخیر مانند & Mimuna, مورد 2012
با طیف یريگاندازهگویه و 10استفاده قرار گرفته) شامل

درست کامالً= 5= درست نیست تا 1(یپنج سطحلیکرت 
است) بود.  

ت أظر اعضاي هیپرسشنامه با نظاهري و محتوایی روایی 
علمی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه 

قرار گرفت. براي تعیین پایایی ابزار ییدتأزنجان مورد 
نفر خارج از نمونه اصلی 30آزمون (از طریق پیش،تحقیق

در دانشگاه پیام نور زنجان) انجام گرفت که مقدار آلفاي 
لی پرسشنامه کرونباخ محاسبه شده براي شش مقیاس اص

؛ محیط 81/0؛ کنش علمی 82/0(شامل قابلیت کارآفرینی 
؛ نگرش نسبت به خود 80/0هاي تالش ؛ ویژگی79/0
) نشان دهنده مقادیري در سطح 89/0و عزت نفس 88/0

و قابل قبول بود. عالوه بر بررسی روایی ظاهري و محتوایی 
اروایی همگردر این مطالعه پایایی بر اساس پیش آزمون، 

)Convergent Validity(و تشخیصی)Discriminant

Validity( ها در نیز پس از گردآوري دادهابزار تحقیق
ارزیابی شد. در این خصوص، نتایج یريگاندازهقالب مدل 

نشان داد، با توجه به اینکه براي تمامی متغیرها بارهاي 
)Standardized Factor Loading(عاملی استاندارد

، میانگین واریانس استخراج شده5/0ازتربزرگمساوي و
)Average Variance Extracted ( از تربزرگمساوي و
مساوي و )Composite Reliability(و پایایی ترکیبی5/0

ی ابزار ی، روایی همگراروینازابه دست آمد، 7/0ازتربزرگ
). در رابطه با 1تحقیق در سطح قابل قبولی بود(جدول 

با توجه به یصی نیز نتایج حاکی از آن بود کهشخروایی ت
متغیرهاي ینضریب همبستگی بینتربزرگاینکه مربع 

میانگین واریانس ینترکوچکمکنون مورد مطالعه کمتر از 
ین، براا، بنباشدیماستخراج شده تمامی متغیرهاي مکنون 

ابزار تحقیق از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار بود؛ 
مربوط به هايیه/ گوسؤاالتهر دسته از ،گریدعبارتبه

را یمستقل موضوع متفاوتطوربههاي مختلف مکنون
افزارهاي ها از نرمدادهتجزیه و تحلیل براي .گیرندیاندازه م
SPSS فراوانی، درصد و در بخش توصیفی (شامل

تکنیک در بخش استنباطی (AMOS) ومیانگین
فاده شد.) استسازي معادالت ساختاريمدل

یريگاندازهنتایج میانگین واریانس استخراج شده ، پایایی ترکیبی و همبستگی متغیرها بر اساس مدل -1جدول 

متغیر

میانگین 
واریانس 

استخراج شده
)≤5/0(

پایایی 
ترکیبی

)≤70/0(

هاضرایب همبستگی بین مکنون

قابلیت 
کنش نفسعزتکارآفرینی

هايیژگیومحیطعلمی
شتال

نگرش 
نسبت به 

خود
611/0887/01قابلیت کارآفرینی

661/01**557/0897/0عزت نفس
560/01**609/0**534/0819/0کنش علمی

432/01**323/0**542/0**518/0804/0محیط حمایتی
412/01**549/0**687/0**647/0**50/0796/0تالشهايیژگیو

687/01**332/0**566/0**657/0**677/0**620/0890/0نسبت به خودنگرش 
01/0در سطح داريیمعن**
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ها و بحثیافته
درصد از دانشجویان مورد 5/56نتایج تحقیق نشان داد که 

یلرا پسران تشکها آندرصد از 5/43مطالعه را دختران و 
بیشـتر  . بر اساس نتایج کسب شده، محل سکونت دادندیم

درصد) شهر و نزدیک به یک چهـارم از  3/81(پاسخگویان
هـاي یافتـه درصد) روسـتا بـود. بـا توجـه بـه      7/18(هاآن

بـه  پاسـخگویان و درآمـد خـانوادگی  سنیانگینم،تحقیق
بررسـی  میلیون تومان در سال بـود.  13سال و 23ترتیب 

سـطح قابلیـت   ازنظـر کـه  دهـد یمـ نتایج توصیفی نشـان  
درصد از دانشجویان مورد مطالعه در سـطح  59کارآفرینی
درصد در سـطح  5/11درصد در سطح باال و5/29متوسط، 

پایین قرار داشتند. 
بررسی روابط میان متغیرهاي تحقیـق از تکنیـک   منظوربه

هـاي  معادالت ساختاري استفاده گردیـد و داده يسازمدل
لیل تجزیه و تحAMOS20افزار گردآوري شده از طریق نرم

اسـتنباطی در قالـب دو   هـاي یافتـه شد. در تحقیق حاضـر  
) ارائه 3نگاره) و میانجی (2نگارهمدل ساختاري مستقیم (

ــانگر رابطــه مســتقیم    ــدل ســاختاري مســتقیم بی شــد. م
متغیرهاي مسـتقل تحقیـق شـامل کـنش علمـی، محـیط       

هاي تـالش و نگـرش نسـبت بـه خـود بـا       حمایتی، ویژگی
). در 2نگــارهباشــد (جویان مــیقابلیــت کــارآفرینی دانشــ

هاي خصوص برازش نیکویی مدل ساختاري مستقیم، یافته
تحقیق نشان داد که هر چند مدل برآورد شـده بـر اسـاس    

داري شاخص کاي اسکویر از برازش نیکویی مناسـبی  معنی
هـاي بـرازش   سـایر شـاخص  بر اساسبرخوردار نیست، اما

)Relative Chi-Square(مدل شامل کـاي اسـکویر نسـبی   
؛ و شـاخص  3یعنی مقـدار عـددي کمتـر از    621/1برابر با 

)Comparative Fit Index (CFI)(بـــرازش تطبیقـــی
)949/0=CFI؛ شاخص برازش فزاینده()Incremental Fit

Index (IFI)()949/0=IFI لــویس-)؛ و شــاخص تــوکر
)Tucker-Lewis Index(TLI)()940/0=TLI ؛ بــا مقــادیر(

و شاخص ریشه دوم برآورد واریانس 90/0از عددي بیشتر 
Root Mean Square Error of(خطـــاي تقریـــب

Approximation (RMSEA)()056/0=RMSEA ــا ) بــ
، بـرازش مـدل در سـطح قابـل     08/0مقدار عددي کمتر از 

). نتایج حاصل از مدل سـاختاري  2نگارهقبولی بوده است (
تحقیـق  مستقیم در رابطه با آزمـون چهـار فرضـیه اصـلی    

) بین کـنش علمـی دانشـجویان بـا     1بود که: آن حاکی از 
داري وجـود  رابطه مثبـت و معنـی  هاآنقابلیت کارآفرینی 

ــایتی  2)؛ρ ،018/0=β=191/0دارد ( ــیط حمـ ــین محـ ) بـ
رابطــه مثبــت و هــاآندانشــجویان بــا قابلیــت کــارآفرینی

ــی ــود دارد (معن ــین 3)؛ ρ ،263/0=β=000/0داري وج ) ب
هـا آنالش دانشجویان بـا قابلیـت کـارآفرینی   هاي تویژگی

ــی  ــت و معنـ ــه مثبـ ــود دارد (رابطـ ، ρ=044/0داري وجـ
196/0=β بین نگرش نسبت به خود دانشـجویان بـا   4)؛ و (

داري وجـود  رابطه مثبـت و معنـی  هاآنقابلیت کارآفرینی 
). همچنــین، نتــایج 2) (جـدول  ρ ،346/0=β=000/0دارد (

تبیین ،غیر مستقل اشاره شدهحاکی از آن بود که چهار مت
ــده  ــت    62کنن ــته قابلی ــر وابس ــرات متغی ــد از تغیی درص

).2نگاره(باشندمیکارآفرینی 
آزمون اثر میانجی متغیر عزت نفس در رابطه بین منظوربه

متغیرهاي مستقل با قابلیت کارآفرینی دانشجویان از روش 
استفاده شد. )Bootstrap(سازيچندمنظوره خودگردان

روش خودگردان سازي که یک تکنیک جدید براي آزمون 
Mediation(میانجی Test(رود، امکان برآورد به شمار می

)، ABCکلی مجموع یک اثر غیرمستقیم (مجموع 
داري و تعیین سطحی از فاصله اطمینانسطح معنی

)Confidence Intervals( را براي یک نقطه تخمینی
Mallinckrodtید (نمامیفراهم et al., ازجمله). 2006

است اینمزایاي اصلی استفاده از روش خودگردان سازي 
که این روش امکان آزمون اثر غیرمستقیم بین متغیرها در 
سطح و تعدادي بیشتر از نمونه آماري واقعی از طریق 

Resampling with(یري با جایگذاريگبازنمونه

Replacement( زیاد دفعاتبهاز یک نمونه مادر یا اصلی
رو، با سازد. از اینتصادفی و خودکار را میسر میصورتبه

هاي ناشی از غیر توان محدودیتگیري از این روش میبهره
یژهوبهها و یا کم بودن حجم نمونه آماري نرمال بودن داده

هایی که داراي سطح باالیی از پیچیدگی هستند لبراي مد
ها نرمال نبودن دادهیرتأثو ممکن است نتایج تحقیق تحت 

برطرفیا کوچک بودن حجم نمونه اصلی قرار گیرد، را 
,Klineنمود ( ها و اجراي ). براي تجزیه و تحلیل داده2011

AMOS20گرافیکی افزارنرمروش خودگردان سازي از 

.استفاده شد
براي اجراي روش خودگردان سازي ابتدا مدل مفهومی 

آمده 3نگاره که در گونههمانمیانجی مفروض پژوهش 
است طراحی گردید و سپس بر اساس نمونه آماري 

,Hayes(پیشنهاد شده توسط هایز ، از طریق انجام )2009
هاي فرعی متعدد با جایگذاري بر مبناي گیرينمونه
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نفر از دانشجویان سال 200شده از هاي اصلی گرفتهداده
آخر دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان اقدام به ایجاد و 

درصد 95تایی در سطح اطمینان 5000جایگزینی نمونه 
گردید. برازش نیکویی مدل ساختاري میانجی نشان داد 

هاي برازش مدل شامل کاي شاخصبر اساسکه مدل 
قدار عددي کمتر از یعنی م567/1اسکویر نسبی برابر با 

)؛ شاخص برازش CFI=938/0؛ شاخص برازش تطبیقی (3
لویس -)؛ و شاخص توکرIFI=939/0فزاینده (

)930/0=TLI و شاخص 90/0)؛ با مقادیر عددي بیشتر از
ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب 

)053/0=RMSEA برازش 08/0) با مقدار عددي کمتر از ،
). همچنین، نتایج 3بود(شکل مدل در سطح قابل قبولی 

بر قابلیت کارآفرینی شامل کنش مؤثرنشان داد که عوامل 
هاي تالش و نگرش نسبت علمی، محیط حمایتی، ویژگی

درصد از تغییرات متغیر میانجی 56به خود تبیین کننده 
عزت نفس بوده و این عوامل به همراه متغیر میانجی، 

بلیت کارآفرینی از واریانس قادرصد65تبیین کننده 
). 3نگارهباشند (می

نتایج پیداست، 3که از نتایج مندرج در جدول گونههمان
حاکی از آن يخودگردان سازاز اجراي روش آمدهدستبه

، ρ=033/0است که ؛ مجموع اثر غیرمستقیم کنش علمی (

046/0=β019/0هاي تالش ()، ویژگی=ρ ،095/0=β و ،(
) بر قابلیت ρ ،069/0=β=027/0نگرش نسبت به خود (

. در نتیجه باشدیمدار کارآفرینی از طریق عزت نفس معنی
گفت که عزت نفس داراي اثر میانجی در رابطه توانیم

باشد. این در حالی بین این عوامل با قابلیت کارآفرینی می
متغیر محیط حمایتی بر یرمستقیماثر غاست که مجموع 

باشد دار نمینفس معنیقابلیت کارآفرینی از طریق عزت
)747/0=ρ ،004/0 -=β 3) (جدول  .(

هاي قبلی، اثرات بر اساس نتایج به دست آمده در بخش
مستقیم و غیرمستقیم (از طریق عزت نفس) و همچنین 
اثرات کل هر یک از عوامل بر متغیر وابسته قابلیت 

نشان داده شده است. بر این 4کارآفرینی در جدول
ي نگرش نسبت به خود و محیط حمایتی اساس، متغیرها

و 277/0به ترتیب داراي بیشترین اثر مستقیم (به ترتیب 
) بر روي 263/0و 346/0) و اثر کل (به ترتیب 267/0

همچنین با توجه به لیت کارآفرینی دانشجویان بودند. قاب
هاي تالش و نگرش نتایج کسب شده، متغیرهاي ویژگی

فس داراي باالترین اثر نسبت به خود از طریق عزت ن
) بر قابلیت 069/0و 095/0غیرمستقیم (به ترتیب 

).4باشند (جدول کارآفرینی می

مدل ساختاري مستقیم تحقیق با مقادیر ضرایب استاندارد شده-2نگاره
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مدل ساختاري میانجی با مقادیر ضرایب استاندارد شده-3نگاره
بر قابلیت کارآفرینی دانشجویانمؤثروامل ضرایب رگرسیونی ع-2جدول 
مقادیر رابطه

غیراستاندارد
خطاي 
استاندارد

ضریب 
استاندارد

نسبت 
داريسطح معنیبحرانی

143/0060/0191/0375/2018/0قابلیت کارآفرینی←علمی کنش 
269/0071/0263/0795/3000/0قابلیت کارآفرینی←یتیحمایطمح

172/0085/0196/0017/2044/0قابلیت کارآفرینی←هاي تالشیژگیو
0313/0083/0346/0769/3003/0قابلیت کارآفرینی←نگرش نسبت به خود 

بـر اسـاس روش  بر قابلیت کارآفرینی دانشـجویان از طریـق عـزت نفـس    مؤثراثر عواملنتایج -3جدول 
سازيخودگردان

روابط
مقادیر 

استاندارد شده 
یمغیرمستق

خطاي استاندارد
اثر غیرمستقیم

Bootstrap
درصدCI (95فاصله اطمینان (

داريیمعنسطح کران باالکران پایین
)Two Tailed(

046/0032/0003/0153/0033/0قابلیت کارآفرینی←عزت نفس←کنش علمی
034/0747/0- 020/0050/0- 004/0قابلیت کارآفرینی←عزت نفس←یتیحمایطمح

095/0058/0014/0261/0019/0قابلیت کارآفرینی←عزت نفس←تالشهايیژگیو
069/0046/0006/0202/0027/0قابلیت کارآفرینی←عزت نفس←نگرش نسبت به خود
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بر قابلیت کارآفرینی بر مؤثرغیرمستقیم (از طریق عزت نفس) و کل عوامل مستقیم،اثراتتفکیک- 4جدول
انجیاساس مدل می

روابط
شدهداثرات استاندار

غیرمستقیممستقیم
)از طریق عزت نفس(

کل

)19/0×242/0= (145/0قابلیت کارآفرینی←کنش علمی 
046/0191/0=046/0+145/0

)-016/0×242/0= (267/0قابلیت کارآفرینی←محیط
004/0 -263/0=014/0-267/0

)393/0×242/0= (101/0قابلیت کارآفرینی←تالشهايیژگیو
095/0196/0=095/0+101/0

)284/0×242/0= (277/0قابلیت کارآفرینی←نگرش نسبت به خود 
069/0346/0=069/0+277/0

هاو پیشنهادگیرينتیجه
بر پیشرفت یرگذارتأثترین مسائل یکی از جديبیکاري 

شمار ه ایران بازجملهاجتماعی بسیاري از جوامع مختلف 
آموختگان دانشیندر بمیزان بیکاري د. از طرفی رومی

باشد و این افراد درصد قابل توجهی از میکشاورزي باال
دهند، جمعیت متقاضی کار در کشور را به خود اختصاص می

ویژه کارآفرینی یکی از طوربهلذا توجه به بحث اشتغال و 
رود، و به دنبال آن بررسی شمار میه مباحث بترینيضرور

هاي کارآفرینی امري ضروري و بر ایجاد قابلیتمؤثروامل ع
باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی  مییرناپذاجتناب

هاي کارآفرینی بر قابلیتمؤثراین پژوهش بررسی عوامل 
دانشجویان کشاورزي دانشگاه زنجان بود.

داريیمعنـ نتایج مدل ساختاري تحقیق نشان داد کـه رابطـه   
هاي کارآفرینی دانشـجویان  رش نسبت به خود با قابلیتبین نگ

) و ممیـز و  1390وجود دارد که با نتایج رستمی و همکـاران ( 
باشد. در حقیقت هـر چـه فـرد از    ) همسو می1392همکاران (

عزت نفس باالتري نسبت بـه خـود برخـوردار باشـد و نگـرش      
هـاي  هاي خود داشـته باشـد، قابلیـت   مثبتی نسبت به توانایی

بر ایـن عقیـده   دانشجویاناگر رود. کارآفرینی وي نیز باالتر می
خواهنـد انجـام دهنـد    کـه مـی  ها و کارهاییفعالیتباشند که 

انگیـزه کمـی   هاآناست، هاآنهاي ها و قابلیتفراتر از توانایی
در خـود  هـا آنپیدا خواهند کـرد، امـا اگـر    براي انجام آن کار

را دریابنـد قابلیـت انجـام    دهند م خواهند انجامیآنچهتوانایی 
آن را پیدا خواهند کرد. همچنـین، نتـایج نشـان داد کـه بـین      

هـاي کـارآفرینی   هاي تالش با قابلیـت عوامل محیطی و ویژگی
دارد که با نتایج  وجودداريیمعندانشجویان رابطه مثبت و 

ــه ــک و لوتج ,Frank & Lüthje(فران ــن و )،2004 راسموس
,(سورهیم 2006Sørheim&Rasmussen(،  مرادي نژاد

,Hodgetts & Kuratko() و هـاگتز و کوراتکـو  1385( 1992(
یکــی از عوامــل محیطــی ایــن زمینــه، در باشــد.همســو مــی

بر قابلیـت کـارآفرینی دانشـجویان، محـیط خـانواده      یرگذارتأث
هـاي بـالقوه   با شناخت توانمنديکه والدین يطوربهباشد، می

در مسیر شغلی نقـش مهمـی در   هاآنهدایت وفرزندان خود 
ــایی و ــه    شناس ــارآفرین در جامع ــالق و ک ــراد خ ــرورش اف پ

تواند عنصـر پویـایی و   بنابراین خانواده می. نمایندایفا توانند می
تحرك را به ژرفـاي وجـود افـراد تحـت نفـوذ و وابسـته خـود        
تزریق کند به شکلی که فرد و جامعه در محیطی هماهنگ بـه  

از هاي اجتماعی نوآورانـه شـکل گیـرد.    ل بپردازند و قالبتعام
بـر  سزاییه تواند تأثیر بطرفی سطح تحصیالت والدین نیز می

پایین بـودن سـطح   داشته باشد. قابلیت کارآفرینی دانشجویان
کـه والـدین   شـود یمبب ي اول ستحصیالت خانواده در درجه

در نتیجـه  د، فرزندان بدهنـ هاي درسی الزم را به نتوانند کمک
از این لحاظ در محرومیـت بـه   هایی نیز فرزندان چنین خانواده

ــی ــینســر م ــد. همچن ــري ،برن ــر فک ــل فق ــه دالی ــین ، ب چن
هـاي الزم را بـه فرزنـدان خـود     توانند نگرشهایی نمیخانواده

. بنـابراین بـا   مناسب بدهندو اتخاذ شغل تحصیالت ه براي ادام
هـاي کـارآفرینی   لیـت توجه بـه تـأثیر عوامـل محیطـی بـر قاب     

هـاي همگـانی بـه    شـود بـا آمـوزش   دانشجویان پیشـنهاد مـی  
هـا آنخانواده و نهادهاي آموزشـی،  ازجملهنهادهاي اجتماعی 

هـاي  کـه  قابلیـت  ياگونهبهرا نسبت به پرورش فرزندان خود 
، کنتـرل درونـی،   یريخطرپذتوفیق طلبی، ازجملهکارآفرینی 

عـالوه  شود، آگـاه نماینـد.  تقویتییگراعملسالست فکري و 
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بر محیط حمایتی خانواده محیط آموزشی مانند دانشـگاه هـم   
هـاي کـارآفرینی   کمـک شـایانی بـه تقویـت قابلیـت     تواندیم

ــتا   ــن راس ــد. در ای ــازدانشــجویان بنمای ــکاريو ميحج یرش
ــه نقــش آمــوزش کــارآفر 1387( ــدتأکینی) ب و کننــدیمــی

يهـا یـت بـر قابل بـا تمرکـز  يکشـاورز یمعتقدند آموزش عال
در جهـت فـراهم   يمـؤثر تواند نقش یمیاندانشجوینیکارآفر

کشـاورزان  یاندانشـجو یخود اشـتغال يالزم برایطکردن شرا
داشته باشد.

تالش دانشجویان با هايیژگیوبا توجه به رابطه مثبت میان 
، اشاره به این نکته حائز اهمیت هاآنقابلیت کارآفرینی 

يمناسب در انجام هر کاردستاوردشکیبباشد که می
یتاحساس مسئولتالش وتالش و پشتکار است. یازمندن

یفدر انجام وظایانبرجسته دانشجوهايیژگیواز یکی
یتموقعدانشگاه یآموزشيآنان است. فضايشده برایفتعر

با بکار بستن همت و یاناست که دانشجویمناسبو فرصت 
ري را براي خود رقم بزنند. هاي بیشتتالش مضاعف موفقیت

؛ 1389مطالعات متعددي (قاسمی و اسدي، در این راستا 
؛ 1389پور و منجم زاده، ي؛ خسرو1391و همکاران، یمیکر
,Boahin & Hofman؛ 1391و همکاران، یباران ) به 2014

محرك عنوانبهانگیزهایجاد و تقویتيبرانقش دانشگاه 
و دن محیط رقابتی سالم و فراهم نموبراي تالش بیشتر

. اندآوردهیانسخن به مهاي کارآفرینی تقویت قابلیت
در مورد نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین کنش علمـی،  

هـاي یـت باقابلهـاي تـالش و نگـرش نسـبت بـه خـود       ویژگی
توان بیان داشت هر چه فـرد نگـرش   کارآفرینی دانشجویان می

ز کـنش علمـی بـاالتري    مثبتی نسبت به خود داشته باشد و ا
برخوردار باشد، از عزت نفس باالتري برخوردار خواهد بود کـه  

گـردد ها میهاي کارآفرینی آنموجب افزایش قابلیتیتدرنها
ــایج  ــا نت ,Kurbanoglu(کــه ب et al, & Aktop(و)2006

Erman, تواند ناشی از این باشد که هـر  وع می. این موض)2006
یگـر دعبارتبهچه افراد پنداشت بهتري از خود داشته باشند و 

از عزت نفس باالتري برخوردار باشند، قادر خواهند بود کـه بـا   
ها در برخورد با موانع بهتر عمـل کننـد و بـه    استفاده از مهارت

ن موفقیت دست یابند. در حقیقت عملکرد مؤثر هم بـه داشـت  
ها و هم به باور در توانـایی انجـام آن نیازمنـد اسـت. در     مهارت

ــی    ــه م ــلی ک ــاي اص ــی از راهکاره ــتا یک ــین راس ــد هم توان
هـاي کـالن صـورت گرفتـه در آمـوزش عـالی       گـذاري سرمایه

کشاورزي را دوباره به چرخه تولید بـاز گردانـد افـزایش عـزت     

ــجویان و  ــس دانش ــتدرنهانف ــت ی ــطح قابلی ــود س ــاي بهب ه
شـود،  زمینـه پیشـنهاد مـی   ایـن  باشد. در میهاآنرینی کارآف
هاي آموزشی کارآفرینی مناسب در نظام آمـوزش عـالی   برنامه

جهت تقویت عزت نفس در دانشجویان لحاظ گردد؛ براي ایـن  
هایی نظیر مواجه کردن افراد بـا  توان از طریق برنامهمنظور می

لکـرد  و الگوهـاي مناسـبی کـه عم   آمیـز یـت موفقهـاي  تجربه
در پایـان پیشـنهادهایی  در دارند اسـتفاده نمـود.  آمیزیتموفق

ارائـه هاي کارآفرینی دانشـجویان  قابلیتو بهبود جهت افزایش 
شده است:

ــت -  ــردن فرص ــراهم ک ــجویان در درس  ف ــراي دانش ــایی ب ه
هـاي  هاي مستقل با دیدگاهکارآفرینی جهت انجام دادن پروژه

هـاي  ارویی بـا موقعیـت  خود براي توانمندسـازي آنـان و رویـ   
و افزایش بـاور نسـبت بـه خـود در شـروع و ایجـاد       چالش زا

هاي کارآفرینانه؛فعالیت
هـاي  و فنـاوري در آموزشـکده  ایجاد مرکز رشد و پارك علـم  - 

کشاورزي جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان براي خلق کسـب  
گیـري دیـدگاه تـا مرحلـه     و کارهاي جدیـد از مرحلـه شـکل   

هـا بایـد از شـیوه    دانشـگاه یطـورکل بـه دن آن؛عملیاتی نمـو 
دانشگاه آموزش محور و دانشـگاه پـژوهش محـور بـه سـمت      

کــه ییهــامؤلفــهدانشــگاه کــارآفرین گــام بردارنــد و یکــی از 
توانـد در تسـریع ایـن فراینـد مـؤثر باشـد تقویـت مراکـز         می

ها است.کارآفرینی در دانشگاه
هـاي  ی و برگزاري دورههاي آموزشاصالح و بازنگري در برنامه- 

هاي کـارآفرینی  مهارتی نگرشی براي تقویت قابلیت- آموزشی
دانشجویان؛

يهــاي تخصصــی و کــاربردي در زمینــه   آمــوزشارائــه- 
هـاي  اي، دورههـاي فنـی و حرفـه   کارآفرینی، در قالب آموزش

هـاي تقویـت   ها و کارگاه، برگزاري همایشمدتکوتاهآموزشی 
آفرین؛هاي افراد کارقابلیت

اختصاص یـک واحـد درسـی کـارآفرینی بـراي دانشـجویان       - 
؛هاآنهاي کارآفرینی کشاورزي در راستاي افزایش قابلیت

تقویت پژوهش گروهی در نظـام آمـوزش عـالی در راسـتاي     - 
هـاي  تقویت فرهنگ کارآفرینی و پـرورش افـرادي بـا قابلیـت    

کارآفرینی؛
نانه دانشـجویان  هاي کارآفریارزیابی و سنجش مستمر قابلیت- 

ها به مراکـز مناسـب در راسـتاي بهبـود     آنو هدایت اثربخش
هاي کارآفرینی خود.روحیه و قابلیت
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Abstract
Nowadays, according to the economic and social conditions of the country, fostering creative ideas and
entrepreneurs which can coordinate and consistent themselves with the modern world, is necessary. This
descriptive correlational study conducted with aimed to investigate factors influencing entrepreneurial
capabilities and emphasis on the mediation role of self-esteem among agricultural students. The population of
the study was including 390 senior bachelor agricultural students of Zanjan University in the academic year
1392-1393. According to the table of Krejcie and Morgan, 200 of them were selected through proportional
stratified sampling (by gender). A questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was
approved based on the opinions of faculty members at Zanjan University. A pilot study was conducted to
determine the reliability of the instrument, which the Cronbach's alpha values for the main scales of the
questionnaire, was at the appropriate level (in the range of 0.80 to 0.89). The collected data was analyzed using
Structural Equation Modeling Multivariate technique. The results showed that there is a significant positive
relationship between academic action of students, environmental factors, effort attribution, and attitudes towards
self with their entrepreneurial capabilities. Also, the results of testing the mediation effects of self-esteem
according to "Bootstrap" method indicated that the total indirect effect of the academic action, effort attribution,
and attitudes towards self with their entrepreneurial capabilities was significant.
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