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

شـده باشـد و هـدف پژوهـش را نیز بـه وضوح دربرداشـته.

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

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

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

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

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

هـای مطرح شـده مقایسـه و پیشـنهاد هـای کاربردی ارایه شـود.

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

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

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

دقیـق چکیده ی فارسـی باشـد.

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

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

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

راهنمای تهیه مقاله

تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل 

عبدالرحیم غیاثی

مربی گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه زابل

چکیده
بنا بر ادبیات كارآفرینی، قصد كارآفرینی نقش تأثیرگذاری در رفتار كارآفرینی دارد. بدین جهت شناسایی عامل های مؤثر بر 
آن دارای اهمیت بسیاری است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی باور به خودكارآمدی و قصد كارآفرینی 
دانشجویان با میانجیگری نگرش كارآفرینی آنان بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع كاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- 
تحلیلی بوده و در سال تحصیلی 1392-1393 در دانشگاه زابل انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش همه ی دانشجویان 
مقطع كارشناسی رشته های كشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه بود )N=2000(. حجم نمونه، با استفاده از فرمول كوكران، 
145 نفر تعیین شد كه نمونه ها به روش تصادفی ساده گزینش شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه بود كه روایی ظاهری آن توسط 
تنی چند از متخصصان ترویج و آموزش كشاورزی و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی 
 .)CR =0/801 -0/904 و α =0/702 -0/906( ابزار اندازه گیری نیز با استفاده از آلفای ترتیبی و پایایی تركیبی اندازه گیری شد
داده های به دست آمده از ابزار اندازه گیری، با معادله های ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار آماری 
Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه ی پژوهش نشان داد كه باور به خودكارآمدی با قصد كارآفرینی دانشجویان دارای 
رابطه ی معنی دار مثبتی بوده و به طور مستقیم بر آن اثر می گذارد؛ همچنین نقش میانجیگری نگرش كارآفرینی در رابطه ی 

باور به خودكارآمدی و قصد كارآفرینی تائید شد.

نمایه واژگان: نگرش كارآفرینی، قصد كارآفرینی، باور به خودكارآمدی، دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی

نویسنده  ی مسئول:   عبدالرحیم غیاثی
agheyassi@uoz.ac.ir :رایانامه
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مقدمه
بــا افزایــش روز افــزون شــمار دانش آموختــگان بــی كار 
ــی  ــعه  كارآفرین ــی، توس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــته های كش رش
و پــرورش دانشــجویان كارآفریــن بیــش از پیــش اهمیــت 
ــان  ــیاری از محقق ــاور بس ــه ب ــه ب ــرا ك ــت. چ ــرده اس ــدا ك پی
اصلــی  راه كارهــای  از  یكــی  كارآفرینــی  صاحب نظــران،  و 
ــاورز، 1393(. از  ــت )كش ــور اس ــی كاری در كش ــران ب ــل بح ح
ــن  ــجویان كارآفری ــرورش دانش ــون، از پ ــز اكن ــت نی ــن جه ای
و  دانشــگاه ها  رســالت های  مهم تریــن  از  یكــی  عنــوان  بــه 
ــی،  ــی فارس ــود )یدالله ــرده می ش ــام ب ــی ن ــای آموزش مركز ه

 .)1393 همــكاران،  و  مردانشــاهی  1384؛ 
ــه  ــی ب ــه صــورت تصادف ــه انســان ها ب ــه این ك ــه ب ــا توج      ب
كارآفرینــی نمی پردازنــد بلكــه وجــود قصــد كارآفرینــی در 
ــد  ــر، 2007(، قص ــود )كروگ ــاب می ش ــن انتخ ــث ای ــان باع آن
ــروز كارآفرینــی  كارآفرینــی یكــی از پیــش  زمینه هــای مهــم ب
شــناخته می شــود. بــر ایــن پایــه، بررســی ایــن متغیــر دارای 
اهمیــت بســیاری اســت، امــا بــه ســبب نــزول شــاخص قصــد 
ــكاران، 1394  ــرادی و هم ــر )م ــال های اخی ــی در س كارآفرین
ــی و  ــت بررس ــر اهمی ــكاران، 1391( ب ــی و هم ــل از زال ــه نق ب

ــی ایــن متغیــر افــزوده شــده اســت.  ارزیاب
     با توجه به این كه از نظر علمی قصد كارآفرینی را می توان 
آموزشی،  مركز های  توسط  آن  ارتقای  و  پرورش  داد،  ارتقا 
موجب دست یابی این مركزها به یكی از مهم ترین رسالت های 
خود یعنی پرورش دانشجویان كارآفرین خواهد شد )یداللهی 
رو،  این  از   .)1393 همكاران،  و  مردانشاهی  1384؛  فارسی، 
به سرعت  این متغیر  ارزیابی  و  بررسی  كارآفرینی  در حوزه ی 

در حال افزایش است )لینان و چن، 2009(.
بــه  یــادآوری اســت، قصــد كارآفرینــی كــه       شــایان 
ــد  ــرای آغــاز كســب  و كاری جدی ــراد ب ــی اف ــاور درون صــورت ب
و طرح ریــزی آگاهانــه بــرای تحقــق ایــن هــدف در آینــده 
ــه،  ــورت آگاهان ــه ص ــون، 2009(. ب ــود )تامپس ــف می ش تعری
ــار  ــمت رفت ــه س ــا را ب ــا و رفتاره ــخصی، تجربه ه ــات ش توجه
ــتا  ــن راس ــرد، 1988(. در ای ــد )بی ــت می ده ــی جه كارآفرین
ــد  ــز مؤی ــكاران )2013( نی ــن و هم ــی های كاتون ــج بررس نتای
ــت. ــراد اس ــی اف ــار كارآفرین ــر رفت ــی ب ــد كارآفرین ــش قص نق
قصــد  كــه  اســت  آن  گویــای  كارآفرینــی  ادبیــات      
می پذیــرد  تأثیــر  بســیاری  عامل هــای  از  كارآفرینــی 

ــتی و  ــگ، 2004؛ آراس ــی و ون ــكاران،1394؛ ل ــرادی و هم )م
همــكاران،1391، كریمــی، 1394( كــه تاكنون در بررســی های 
همــكاران  و  كریمــی   ،)1393( كشــاورز  ماننــد  محققانــی 
)1391(، رحمانیــان كوشــككی و همــكاران )1390(، مــرادی 
و همــكاران )1394(، نابــی و هولــدن )2008(، اوگاندیــپ و 
ــی از  ــكاران )2014( برخ ــی و هم ــكاران )2012( و آداریان هم

شــده اند.  شناســایی  عامل هــا  ایــن 
ــه ی  ــی رابط ــش، بررس ــن پژوه ــدف ای ــتا، ه ــن راس در ای
بــاور بــه خودكارآمــدی و قصــد كارآفرینــی دانشــجویان بــا 
میانجیگــری نگــرش كارآفرینــی آنــان اســت. چرایــی انتخــاب 
متغیــر بــاور بــه خودكارآمــدی را نیــز بایــد در اهمیتــی كــه ایــن 
متغیــر در حــوزه روانشناســی دارد جســتجو كــرد. بــه طــوری 
ــاور  ــون )1995(، ب ــی داویدس ــوی كارآفرین ــه ی الگ ــر پای ــه ب ك
بــه خودكارآمــدی یكــی از دو پایــه ی بنیادیــن شــكل دهنده ی 
قصــد كارآفرینــی معرفــی شــده اســت )كشــاورز، 1393(. بــاور 
بــه خودكارآمــدی كــه داوری فــرد دربــاره ظرفیــت خــود بــرای 
ــی و  ــت )ل ــخص اس ــت مش ــک فعالی ــتن ی ــش گذاش ــه نمای ب
ــوده  ــر ب ــراد مؤث ــار اف ــر و رفت ــاس، تفك ــر احس ــی، 2014( ب ل
)بنــدورا، 1997( و تعیین كننــده ی فعالیت هایــی اســت كــه 
ــی  ــد، درك ــام می ده ــه انج ــی ك ــد، تالش ــاب می كن ــرد انتخ ف
كــه از فعالیت هــا دارد و همچنیــن میــزان پافشــاری و تالشــی 
اســت كــه در رویارویــی بــا چالش هــای پیــش رو از خــود نشــان 

می دهــد )بنــدورا، 1997(. 
ــی از  ــی، یك ــوزه كارآفرین ــدی، در ح ــه خودكارآم ــاور ب      ب
ــی و  ــزه كارآفرین ــتن انگی ــرای داش ــه ب ــت ك ــی اس ضرورت های
ــی  ــه الزم و حتم ــای كارآفرینان ــام فعالیت ه ــرای انج ــالش ب ت
اســت )محســنی و همــكاران، 1392(. بــه طــور مثــال برخــی 
دوســت  را  جدیــد  و  كارآفرینانــه  فعالیــت  انجــام  افــراد  از 
دارنــد، امــا نمی تواننــد بــه آن اقــدام كننــد و البتــه دلیــل ایــن 
ــت  ــارت الزم در آن كار نیس ــش و مه ــی، دان ــود توانای ــر نب ام
بلكــه بــه دلیــل نداشــتن بــاور بــه ایــن توانایــی و مهــارت اســت 

ــكاران، 2000(. ــز و هم )لوتان
قصـد  و  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  ارتبـاط  زمینـه ی  در       
كارآفرینـی تاكنـون بررسـی های بسـیاری در داخـل و خـارج 
از كشـور انجـام گرفتـه اسـت. بـه طوری كـه نتایج بررسـی های 
و  لینـان  و   )1389( همـكاران  و  بارانـی   ،)1393( كشـاورز 
كرده انـد.  تاییـد  را  متغیرهـا  ایـن  ارتبـاط   )2005( همـكاران 

تاثیر باور به خودکارآمدی و...
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دانشـجویان  بیـن  در  متغیرهـا  ایـن  رابطـه ی  همچنیـن، 
رشـته های كشـاورزی و منابـع طبیعـی در بررسـی های چندی 
كـه در داخـل كشـور انجـام  گرفتـه تایید شـده اسـت. از جمله، 
آن  ضمـن   ،)1388( زرافشـانی  و  بارانـی  بررسـی  نتیجـه ی 
كـه بیانگـر رابطـه ی بـاور بـه خودكارآمـدی و قصـد كارآفرینـی 
درصـد   30 خودكارآمـدی  بـه  بـاور  كـه  آنسـت  گویـای  اسـت 
می كنـد.  تبییـن  را  كارآفرینـی  قصـد  تغییر پذیری هـای  از 
نجف آبـادی  امیـدی  و  عالیـی  زمانـی  بررسـی  همچنیـن، 
)1393(، نیـز رابطـه ی باور به خودكارآمـدی و قصد كارآفرینی 
را در دانشـجویان كشـاورزی و منابع طبیعی تأیید كرده است. 
ولـی، در بیش تـر ایـن بررسـی ها، فقـط رابطه ی مسـتقیم این 

متغیرهـا بررسـی شـده اسـت.
از سـویی دیگـر از آن جـا كه خودكارآمدی اشـاره بـه میزان 
خـود كارآمـد بـودن فـرد و بـاور بـه خودكارآمـدی بـه باورهـای 
افـراد دربـاره میـزان خودكارآمدی شـان اشـاره دارد. در ایـن 
پژوهـش متغیـر بـاور بـه خودكارآمـدی و نقـش میانجی گـری 
آن  توجـه  شـایان  اهمیـت  سـبب  بـه  نیـز  كارآفرینـی  نگـرش 
در شـكل گیری قصـد كارآفرینـی كـه از آن بـه عنـوان یكـی از 
بـرده  نـام  كارآفرینـی  قصـد  شـكل گیری  بنیادیـن  پایه هـای 
كریجـر  بررسـی شـده اند.  و همـكاران، 1988(  )دوریـز  شـده 
قصـد  و  نگـرش  رابطـه ی  بررسـی  ضمـن   ،)1993( كارزرود  و 
فراینـدی  كار،  و  كسـب  آغـاز  كـه  باورنـد  ایـن  بـر  كارآفرینـی 
ارادی و آگاهانـه اسـت كـه از نگـرش تأثیـر می پذیـرد. البتـه، 
درجـه ی  بـه  كارآفرینـی  بـه  نگـرش  كارآفرینـی،  ادبیـات  در 
ارزش گـذاری مثبـت یـا منفـی یـک فـرد بـه كارآفریـن بـودن 

)لینـان و چـن، 2009(.  اشـاره دارد 
رفتـار  نظریـه ی  پایـه ی  بـر   ،)2012( همـكاران  و  موریانـو 
برنامه ریزی شـده، پژوهشـی میـان فرهنگـی در شـش كشـور 
مختلـف از جملـه ایـران انجـام دادنـد كـه نتیجـه ی آن بیانگـر 
رابطـه ی مسـتقیم نگـرش و قصـد كارآفرینـی اسـت. در ایـن 
راسـتا نتیجـه ی بررسـی ایكوولـوا )2011( و فاینـی و همكاران 
)2012(، نیـز رابطـه ی ایـن متغیرهـا را تأیید می كنـد. كریمی 
)1395( نیـز بـا بررسـی رابطه ی ایـن دو متغیر در دانشـجویان 
و  كردسـتان  رازی،  سـینا،  بوعلـی  دانشـگاه های  كشـاورزی 
نتایـج  امـا  اسـت.  یافتـه  دسـت  مشـابهی  نتایـج  بـه  لرسـتان 
بررسـی رحمانیان كوشـككی و همـكاران )1391( رابطه ی این 
دو متغیـر را در دانشـجویان كشـاورزی دانشـگاه ایـالم تاییـد 

اسـت. نكرده 
ــیری  ــی های ش ــده، بررس ــاد ش ــی های ی ــر بررس ــالوه ب ع
در   )2012( همــكاران  و  زن  پــاپ  و   )2015( همــكاران  و 
دانشــگاه رازی، ســلیمانی و زرافشــانی )1390( در هنرســتان 
كشــاورزی روانســر، امیــدی نجــف آبــادی و همــكاران )2016( 
در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران كــه 
در همــه ی ایــن بررســی  ها، دانشــجویان كشــاورزی مــورد 
بررســی قــرار گرفته انــد رابطــه ی مســتقیم متغیرهــای بــاور بــه 
خودكارآمــدی و نگــرش كارآفرینــی بــا قصــد كارآفرینــی تاییــد 
شــده اســت. در ایــن راســتا ایــن محققــان بــه جهــت ارتبــاط 
ــور ارتقــا  ــه منظ ــی، ب ــا قصــد كارآفرین ــا ب ــن متغیره ــت ای مثب
قصــد كارآفرینــی دانشــجویان كشــاورزی بیــان داشــته اند 
كــه می بایســتی بــاور بــه خــود كارآمــدی دانشــجویان بــا 
بهــره گیــری از روش هایــی ماننــد آموزش هــای حــل مســأله، 
ــرش  ــی و نگ ــه دروس عمل ــه ب ــلط و توج ــد تس ــوزش در ح آم
كارآفرینــی آنــان از طریــق برنامــه ریــزی مــدون نظــام آمــوزش 
نیازمنــدی  و  دادن  نشــان  ارزشــمند  جهــت  در  كشــاورزی 
ــری  ــه كار گی ــاورزی، ب ــه كش ــی در عرص ــه كارآفرین ــه ب جامع

ــد.  ــا یاب ــب ارتق ــی مناس ــای آموزش ــوا و روش ه محت
متغیــر  كــه  دادنــد  نشــان   )2012( همــكاران  و  فاینــی 
از  برخــی  رابطــه ی  در  می توانــد  كارآفرینــی  نگــرش 
متغیرهــای حــوزه ی كارآفرینــی از جملــه مهارت هــای فــردی 
و مهارت هــای كارآفرینــی بــا قصــد كارآفرینــی را میانجیگــری 
كنــد. آنــان اشــاره كرده انــد كــه در بررســی های برخــی از 
تــوان میانجیگــری متغیــر  نیــز  محققــان و صاحب نظــران 
نگــرش كارآفرینــی تاییــد شــده اســت. در این راســتا، بررســی 
كریمــی )1395( نیــز تــوان میانجیگــری نگــرش كارآفرینــی در 
رابطــه ی هــوش هیجانــی و قصــد كارآفرینــی دانشــجویان 

ــت.  ــرده اس ــد ك ــاورزی را تایی كش
مسـتقیم  رابطـه ی  بررسـی  بـر  افـزون  پژوهـش  ایـن  در 
متغیرهـای باور بـه خودكارآمـدی و قصد كارآفرینـی، رابطه ی 
غیرمسـتقیم و بـا واسـطه ی آن هـا از طریـق نگـرش كارآفرینی 
بررسـی می شـود. در ایـن پژوهـش تركیبـی از دو الگـوی مهـم 
كارآفرینـی یعنـی مـدل داویدسـون كـه نشـان دهنده ی نقـش 
بـاور بـه خودكارآمـدی در شـكل گیری قصـد كارآفرینـی اسـت 
اسـت  آجـزن  برنامه ریـزی  شـده ی  رفتـار  الگـوی  دیگـری  و 
اسـتفاده شـده كـه بیانگـر نقـش نگـرش بر قصـد رفتـاری افراد 
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اسـت كـه در حـوزه ی كارآفرینـی نیـز ایـن مـدل در تحقیقـات 
 ،)2008( همـكاران  و  گلـدرن  ون  بررسـی  ماننـد  گوناگـون 
و  كروگـر   ،)2000( همـكاران  و  كروگـر   ،)1393( كشـاورز 
و  لورتـی   ،)2015( همـكاران  و  كاتونـن   ،)1993( كارسـرود 
كاسـتوگیوانی )2015( و مالبانا )2014( اسـتفاده شـده اسـت. 
بـه بیانـی دیگـر، ایـن پژوهش بـه دنبال پاسـخ به این پرسـش 
اسـت كـه آیـا متغیر بـاور بـه خودكارآمـدی به صورت مسـتقیم 
بـر قصـد كارآفرینی دانشـجویان مؤثر اسـت یا اینكه با واسـطه 
و از طریـق نگـرش بـه كارآفرینـی نیـز ایـن متغیرهـا بـا هـم در 

ارتباط انـد؟

روش شناسی
نظـر ماهیـت،  از  و  كاربـردی  نظـر هـدف؛  از  ایـن تحقیـق 
و در سـال تحصیلـی 1393-1392  اسـت  تحلیلـی  توصیفـی- 
در دانشـكده های كشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه زابـل 
انجـام گرفتـه اسـت. جامعـه ی آمـاری ایـن پژوهـش همـه ی 
دانشـجویان مقطـع كارشناسـی رشـته های كشـاورزی و منابع 
بـا  نمونـه،  حجـم   .)N=2000( بودنـد  دانشـگاه  ایـن  طبیعـی 
اسـتفاده از فرمـول كوكـران، 130 نفـر بـرآورد شـد كـه بـرای 
دقـت بیشـتر به 145 نفـر افزایش یافـت. روش محاسـبه بدین 

شـرح اسـت:

نمونه گیـری  روش  از  نمونه گیـری  بـرای  تحقیـق،  ایـن  در 
تصادفـی سـاده اسـتفاده شـد. 

بـه كارآفرینـی از طریـق پرسشـنامه ی       قصـد و نگـرش 
لینـان و چـن )2009(، در قالب طیف لیكرت از بسـیار مخالفم 
تـا بسـیار موافقـم بـه ترتیـب از 2- تـا 2+ ارزیابـی شـد. بـاور بـه 
خودكارآمـدی نیـز با پرسشـنامه ی شـرر و همـكاران )1982(، 

شـامل 17 گویـه، انـدازه گیری شـد. 

اندازه گیـری  ابـزار  مختلـف  بخش هـای  گروه بنـدی  بـرای 
برحسـب سـطوح نامطلوب )كم(، به نسـبت مطلوب )متوسط( 
 ISDM و مطلـوب )زیـاد( از تفـاوت انحـراف معیـار از میانگین
همـكاران،  و  )گانگادهاراپـا  شـد  اسـتفاده  زیـر  بـه  صـورت 

:)2007
- نامطلوب )كم(                           
- به نسبت مطلوب )متوسط( 

- مطلوب )زیاد(
آغاز  در  اندازه گیری،  ابزار  ظاهری  روایی  سنجش  برای 
پرسشنامه به فارسی و بار دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با 
متن اصلی تطابق داده شد. سپس، نسخه نهایی را چند تن از 
خبرگان برخوردار از پیشینه ی مرتبط با موضوع تائید كردند.

معیارهـای  از  اندازه گیـری  مـدل  بـرازش  ارزیابـی  بـرای 
پایایـی، روایـی همگـرا و روایـی واگرا اسـتفاده شـد و نتیجه ی 
 ،)AVE( به دسـت آمـده ی میانگین واریانس اسـتخراج  شـده
روایـی همگـرای بخش های مختلف ابـزار اندازه گیـری را تائید 
كـرد چـون باالتر از 0/4 بـود )داوری و رضـا زاده، 1393 به نقل 

از مگنـر و همـكاران، 1996( )جـدول 1(.
الركـر  و  فورنـل  روش  از  نیـز  واگـرا  روایـی  سـنجش  بـرای 
 1 جـدول  در  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  اسـتفاده شـد.   )1981(
مشـاهده می شـود. بنـا بـر نتایـج جـدول یـاد شـده مشـخص 
شـایان  واگـرای  روایـی  دارای  تحقیـق  ابـزار  كـه  می شـود 
پذیرشـی اسـت؛ زیـرا كـه سـازه های مـدل پژوهـش نسـبت به 
پرسـش های خـود  بـا  بیشـتری  سـازه های دیگـر همبسـتگی 
دارنـد. پایایـی ابـزار اندازه گیـری نیـز از طریـق آلفـای ترتیبی 
و پایایـی تركیبـی اندازه گیـری شـد و پـس از حـذف گویه هـای 
بـه  بـاور  گویـه   4 و  كارآفرینـی  نگـرش  گویـه ی   2( نامناسـب 

.)1 )جـدول  شـد  تاییـد  خودكارآمـدی( 

 

 

 

 

جدول1- پایایی مدل،  میانگین واریانس استخراج شده و ماتریس سنجش روایی واگرا 

آلفای ترتیبی

0/803
0/906
0/702

متغیرها

قصد كارآفرینی
باور به خودكارآمدی

نگرش كارآفرینی

 )CR( ضریب پایایی ترکیبی

0/837
0/904
0/801

AVE

0/465
0/423
0/575

قصد کارآفرینی

0/682
0/443
0/629

باور به خودکارآمدی

0/650
0/430

نگرش کارآفرینی

0/758

تاثیر باور به خودکارآمدی و...
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بارهـای عاملـی ظاهر شـده در مدل ترسـیمی باالتـر از 0/5 
می باشـند كـه بیانگر پایایی مناسـب مدل اسـت )نـگاره ی 1(.
ضریب هـای  نیـز  مـدل  سـاختاری  بـرازش  ارزیابـی  بـرای 
معنـاداری )T- values( محاسـبه و مشـخص شـد كـه همـه ی 
كـه  هسـتند  بیشـتر   1/96 از  آمـده  دسـت  بـه  ضریب هـای 
دارد.  سـاختاری  مـدل  بـرازش  بـودن  مطلـوب  از  حكایـت 
مقادیـر T- values، در بخـش یافته هـای تحقیـق )نگاره ی 2( 

آمـده اسـت.
پس از بررسـی برازش مدل اندازه گیری و مدل سـاختاری، 
بـرازش كلـی مدل تحقیـق نیز توسـط معیار )GOF( محاسـبه 
شـد. مقدار شـاخص GOF محاسـبه شـده برای مدل، 0/388 
بـه دسـت آمد كـه برابر دسـتور كار ایـن شـاخص )0/01، 0/25 
و 0/36 بـه ترتیـب نشـان دهنده بـرازش كلی ضعیف، متوسـط 
و قـوی )وتزلـز و همـكاران، 2009(( بـرازش كلـی مـدل قـوی 

است.
ضریـب  از  پژوهـش  داده هـای  تحلیـل  و  تجزیـه   بـرای 
روش  سـاختاری،  معادله هـای  مـدل  اسـپیرمن،  همبسـتگی 
اسـتفاده  اسـتراپینگ  بـوت  روش  و  جزیـی  مربعـات  حداقـل 
 Smart Pls و SPSSwin21 شـد كـه بـا اسـتفاده از نرم افزارهـای

شـدند.  تحلیـل   3.2.4 ویراسـت 

یافته ها
از  درصـد   56/3 كـه  دادنـد  نشـان  تحقیـق  یافته هـای 
تشـكیل  مـردان  را  درصـد   43/8 و  زنـان  را  پاسـخگویان 
از   یكـی  در  پاسـخگویان  درصـد  همچنیـن،79/4  می دهنـد. 
گرایش هـای كشـاورزی )زراعـت، علـوم دامـی، گیاه پزشـكی، 
و  نباتـات  اصـالح  كشـاورزی،  اقتصـاد  غذایـی،  صنایـع 
آمـوزش  و  ترویـج  باغبانـی،  سـبز،  فضـای  بیوتكنولـوژی، 
منابـع  گرایش هـای  از  یكـی  در  درصـد   20/6 و  كشـاورزی( 
كاغـذ(  و  چـوب  صنایـع  زیسـت،  محیـط  )شـیالت،  طبیعـی 
مشـغول بـه تحصیـل می باشـند. میانگیـن سـنی پاسـخگویان 
نیـز 21/59 سـال بـا انحـراف معیـار 2/26 اسـت. میانگیـن و 
انحـراف معیـار سـازه های تحقیـق )قصـد كارآفرینـی، بـاور بـه 
خودكارآمـدی و نگـرش كارآفرینـی( بـر پایـه ی مقیـاس مـورد 
بررسـی )2- تا 2( در جدول 2 مشـاهده می شـود. این سـازه ها 
بـر پایـه ی معیـار انحـراف از میانگیـن )ISDM( به سـه دسـته 

 .)2 )جـدول  شـدند  تقسـیم 
جـدول 2 بیانگـر آن اسـت كـه نمـای حاصـل در متغیرهای 
قصـد كارآفرینـی، بـاور بـه خودكارآمـدی و نگـرش كارآفرینـی 
بـه ترتیـب بـه نسـبت مطلـوب )متوسـط(، مطلـوب )زیـاد( و 

نامطلـوب )كـم( می باشـد. 

جدول2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایه ی قصد كارآفرینی، باور به خودكارآمدی و نگرش كارآفرینی

میانگین

0/62

0/26

0/77

متغیر

قصد كارآفرینی

باور به خودكارآمدی

نگرش كارآفرینی

انحراف معیار 

0/72

0/81

0/79

سطح

نامطلوب )كم(
به نسبت مطلوب )متوسط(

مطلوب )زیاد(
نامطلوب )كم(

به نسبت مطلوب )متوسط(
مطلوب )زیاد(
نامطلوب )كم(

به نسبت مطلوب )متوسط(
مطلوب )زیاد(

فراوانی

40
59
46
47
47
51
56
45
44

درصد فراوانی

27/6
40/7
31/7
32/4
32/4
35/2
38/6
31/0
30/3

درصد فراوانی انباشته

27/6
68/3
100
32/4
64/8
100
38/6
69/7
100

نما

به نسبت مطلوب 
)متوسط(

مطلوب )زیاد(

نامطلوب )كم(

بــرای بررســی همبســتگی متغیرهــای پژوهــش از ضریــب 
همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد )جــدول 3(. چنــان كــه 
ــه  ــاور ب ــی و ب ــد كارآفرین ــای قص ــن متغیره ــود بی ــده می ش دی
خودكارآمــدی و قصــد كارآفرینــی و  نگــرش كارآفرینــی در 
ــی داری  ــت و معن ــه ی مثب ــان رابط ــد اطمین ــطح 99 درص س

ــود دارد. وج

جدول2- ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق

متغیر 

قصد كارآفرینی
باور به خودكارآمدی

نگرش كارآفرینی

قصد کارآفرینی 

1
0/389**
0/594**

باور به خودکارآمدی  

1
0/395**

**معنی داری در سطح 0/01 درصد
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)بـاور  تحقیـق  متغیرهـای  بیـن  معلولـی  و  علـت  رابطـه ی 
بـه خودكارآمـدی و قصـد كارآفرینـی، بـاور بـه خودكارآمـدی 
و نگـرش كارآفرینـی، نگـرش كارآفرینـی و قصـد كارآفرینـی( 
 Smart PLS نیـز در قالـب مدل سـاختاری و توسـط نرم افـزار
قسـمت های  در  شـده   اجـرا  مـدل  در  شـد.  سـنجیده   3.2.4
EI بیانگـر قصـد  مختلـف ایـن بررسـی )نگاره هـای 1، 2و3(، 
كارآفرینـی و SB و EA بـه ترتیب بیانگر باور بـه خودكارآمدی 
همان گونـه  می باشـند.  دانشـجویان  كارآفرینـی  بـه  نگـرش  و 
كـه در نـگاره ی 1 مشـاهده می شـود، رابطـه ی بیـن سـازه های 
اصلـی پژوهـش معنـادار و مسـتقیم اسـت؛ بنابرایـن، بـاور بـه 
خودكارآمـدی بـر قصـد كارآفرینـی دانشـجویان مـورد بررسـی 
تحقیـق  نتیجـه ی  همچنیـن،  دارد.  معنـادار  و  مثبـت  تأثیـر 
و  بـه خودكارآمـدی  بـاور  بیـن  رابطـه ی  كـه  اسـت  آن  بیانگـر 
نگـرش بـه كارآفرینـی و رابطـه ی نگرش بـه كارآفرینـی با قصد 

می شـود.  تاییـد  كارآفرینـی 
خروجـی دسـتور بـوت اسـتراپینگ نیـز ضمن تاییـد روابط 
خودكارآمـدی  بـه  بـاور  مسـتقیم  تأثیـر  گویـای  شـده،  یـاد 
تأثیـر  همچنیـن  و  آنـان  كارآفرینـی  قصـد  بـر  دانشـجویان 

كارآفرینـی  قصـد  بـر  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  غیرمسـتقیم 
پاسـخگویان از طریـق متغیـر میانجـی نگـرش بـه كارآفرینـی 
در سـطح اطمینـان 95 درصـد اسـت )نـگاره 2(. همان گونـه 
كـه خروجـی حاصـل نیـز نشـان می دهـد همـه ی ضریب هـای 

اسـت.  1/96 از  باالتـر   t
پس از بررسـی معنادار بودن تأثیر مسـتقیم و غیرمستقیم، 
شـدت ایـن تأثیرگذاری هـا نیـز بررسـی شـد. خروجـی مـدل 
اجراشـده در نـگاره ی 3 آمـده اسـت. ضریب هـای اسـتاندارد 
قصـد  و  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  متغیـر  میـان  مسـیر  شـده 
بـه  بـاور  كـه  اسـت  مطلـب  ایـن  بیانگـر   )0/212( كارآفرینـی 
متغیـر  تغییرهـای  از  درصـد   21/2 میـزان  بـه  خودكارآمـدی 
قصـد كارآفرینـی را به طـور مسـتقیم تبیین می كند. از سـویی 
كـه  می دهنـد  نشـان  نیـز   0/538 و   0/430 ضریـب  دو  دیگـر 
متغیـر بـاور بـه خودكارآمـدی به طـور غیرمسـتقیم و از طریـق 
درصـد   23 میـزان  بـه  كارآفرینـی،  نگـرش  میانجـی  متغیـر 
)0/538×0/430( بـر متغیـر قصد كارآفرینی دانشـجویان تأثیر 
دارد. بـر ایـن پایـه، می توان گفـت كه تأثیر كل بـه میزان 44/2 

می شـود. تبییـن   )23  +21/2( درصـد 

نگاره1- ضریب های استاندارد مدل پژوهش

تاثیر باور به خودکارآمدی و...
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شماره 39، زمستان 1395

الزم بـه یـادآوری اسـت كـه بـر پایـه ی نـگاره ی 3، سـازه ی 
كـه  اسـت   0/433 برابـر   R2 مقـدار  دارای  كارآفرینـی  قصـد 
نشـانگر قـوی بـودن رابطـه ی بیـن سـازه های تحقیـق بـا قصـد 
كارآفرینـی دانشـجویان اسـت؛ زیـرا كـه بـر پایه ی نظر هنسـلر 
و همـكاران )2009(، در صورتـی كـه سـازه ی درونـزا )در اینجا 

بـرون زا  سـازه ی  دو  یـا  یـک  تنهـا  توسـط  كارآفرینـی(  قصـد 
)در اینجـا بـاور بـه خودكارآمـدی و نگـرش كارآفرینـی( تحـت 
تأثیـر قـرار  گیـرد مقـدار باالتـر از 0/33، نشـان دهنده ی قـوت 
رابطـه ی بیـن آن سـازه ها و سـازه ی درون زا اسـت )داوری و 

.)1393 رضـازاده، 

نگاره2- خروجی دستور بوت استراپینگ

نگاره3- خروجی نرم افزار Smart pls برای بررسی شدت 
سازه های تحقیق

بحث و نتیجه گیری
 شـناخت عامل هـای مرتبـط بـا قصـد كارآفرینـی بـه دلیـل 
نقـش اساسـی آن در بـروز رفتـار كارآفرینـی، دارای اهمیـت 

زیـادی اسـت. بـر ایـن پایـه، ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی 
رابطـه ی باور بـه خودكارآمدی و قصـد كارآفرینی دانشـجویان 

بـا میانجیگـری نگـرش كارآفرینـی آنـان انجـام گرفـت.
خودكارآمـدی  بـه  بـاور  كـه  دادنـد  نشـان  تحقیـق  نتایـج 
دانشـجویان بـر قصـد كارآفرینـی آنـان بـه طـور مسـتقیم تأثیر 
دارد. بـه گونـه ای كـه دانشـجویانی كـه بـاور بـه خودكارآمـدی 
باالیـی دارنـد از قصـد كارآفرینـی باالیـی نیـز برخوردارند. این 
نتیجـه بـا الگـوی ارایـه شـده داویدسـون )1995(، كـه بـاور به 
خودكارآمـدی را یكـی از پایه هـای اصلـی شـكل دهنده قصـد 
كارآفرینـی بیـان مـی دارد )كشـاورز، 1393(، هم خوانی دارد. 
كشـاورز   ،)1390( زرافشـانی  و  سـلیمانی  بررسـی های  نتایـج 
)1393(، زمانـی عالیـی و امیدی نجف آبـادی )1393( و بارانی 
و زرافشـانی )1388( نیـز مؤیـد رابطـه ی ایـن متغیرهـا اسـت.
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بـه  بـاور  كـه  آننـد  بیانگـر  همچنیـن،  تحقیـق  یافته هـای 
خودكارآمـدی دانشـجویان بـر نگـرش بـه كارآفرینـی و نگـرش 
بـه كارآفرینـی بـر قصـد كارآفرینـی آنـان مؤثـر اسـت. در ایـن 
نیـز   ،)1392( همـكاران  و  محسـنی  بررسـی  نتایـج  راسـتا، 
مؤیـد یافته هـای تحقیـق اسـت. همچنیـن بـر پایـه ی ادبیـات 
كارآفرینـی رابطـه ی بیـن نگـرش كارآفرینی و قصـد كارآفرینی 
بـه طـور مثـال،  اسـت.  تأییـد شـده  بررسـی های گذشـته  در 
بـر پایـه ی الگـوی رفتـار برنامه ریزی شـده، نگرش هـای افـراد 
می رسـد  نظـر  بـه  لـذا،  اسـت.  مؤثـر  آنـان  رفتـاری  قصـد  بـر 
پرداختـن بـه چرایـی تأییـد رابطـه ی بـاور بـه خودكارآمـدی و 

اسـت. ضروری تـر  كارآفرینـی  نگـرش 
افـراد منجـر  باورهـای  كـه  بیـان داشـته  كریمـی )2008(، 
بـه شـكل گیری نگـرش می شـود. بـا توجـه بـه اینكـه نگـرش 
می توانـد منفـی یـا مثبـت باشـد؛ لـذا افزایـش یـا كاهـش بـاور 
نگرشـی  دانشـجویان  كـه  بـه خودكارآمـدی موجـب می شـود 
بـا  باشـند.  داشـته  كارآفرینـی  بـه  نسـبت  منفـی  یـا  مثبـت 
پذیـرش رابطـه ی بـاور بـه خودكارآمـدی و نگـرش كارآفرینـی 
و رابطـه ی نگـرش كارآفرینـی و قصـد كارآفرینـی، ایـن فرضیه 
بـاور  رابطـه ی  كارآفرینـی می توانـد در  بـه  نگـرش  كـه متغیـر 
ایفـا  را  میانجـی  نقـش  كارآفرینـی  قصـد  و  خودكارآمـدی  بـه 
كنـد تاییـد شـد. ایـن امـر بـا توجـه بـه آن چـه بیـان شـد و بنـا 
بـر ادبیـات كارآفرینـی قابـل توضیـح اسـت. بدین صـورت كـه 
ارتقـای بـاور بـه خودكارآمـدی دانشـجویان موجـب می شـود 
تـا آنـان نگـرش مثبتـی نسـبت بـه كارآفرینی داشـته باشـند و 
در پـی آن نگـرش مثبـت نیـز قصـد كارآفرینـی افـراد را بهبـود 
می بخشـد؛ امـا بـه جهت آن كـه بررسـی تجربی در ایـن زمینه 
یافـت نشـد، بـر این پایـه، دریافت یـک نتیجه ی كلـی و تعمیم 
آن نیازمنـد بررسـی میدانی بیشـتری اسـت. گر چـه، نتیجه ی 
همـكاران  و  فاینـی  بررسـی های  ماننـد  بررسـی ها،  از  برخـی 
در  را  كارآفرینـی  نگـرش  متغیـر  میانجیگـری  تـوان   )2012(
قصـد  بـا  كارآفرینـی  حـوزه ی  متغیرهـای  از  برخـی  رابطـه ی 

می كننـد. تاییـد  كارآفرینـی 
در نهایـت، شـدت تأثیرگـذاری متغیرهای مورد بررسـی در 
دو مسـیر مسـتقیم )باور به خودكارآمدی← قصـد كارآفرینی( 
و غیرمسـتقیم )باور بـه خودكارآمدی← نگـرش كارآفرینی← 
خودكارآمـدی  بـه  بـاور  كـه  آنسـت  بیانگـر  كارآفرینـی(  قصـد 
بیشـتر به صورت غیرمسـتقیم و بـا بهبود نگرش بـه كارآفرینی 

دانشـجویان بـر قصـد كارآفرینـی آنـان مؤثـر اسـت. در توضیح 
ایـن مطلـب می تـوان گفت كه اگر دانشـجویی دربـاره ی كارآمد 
بـودن خود در هنگام آغاز یک كسـب  و كار جدیـد باور مطلوبی 
داشـته باشـد ایـن بـاور بـه خودكارآمـدی مطلـوب موجـب بـه 
وجـود آمـدن احسـاس مطلوبـی نسـبت بـه كارآفرینـی در وی 
می شـود )بنـدورا، 1997(، كـه ایـن احسـاس، نگـرش وی را 

متأثـر و مطلـوب می سـازد. 
افـراد  باورهـای  محققـان،  از  بسـیاری  نظـر  بـه  همچنیـن 
شـكل دهنـده ی نگرش هـای آنان می باشـند )گیبلر و نلسـون، 
1975؛  اجـزن،  و  فیشـبین  از  نقـل  بـه   2004 مایـو،  2003؛ 
كـه   )2015 اگا،  اورتـگا  و  دفروتـوس  گارسـیا  2012؛  فاینـی، 
ایـن مطلـب نیـز بـر درسـتی ایـن رابطـه اشـاره دارد. بـر ایـن 
پایـه، می تـوان گفـت كه در صـورت وجود شـرایط مناسـب پی 
آمـد ایـن امـر می توانـد بـه تصمیـم فـرد بـرای آغاز یک كسـب  
و كار جدیـد یـا همـان قصـد كارآفرینـی كمـک كنـد. چـرا كـه 
نگرش هـای مثبـت یـا منفی فرد نسـبت بـه كارآفرینـی موجب 
ارزیابـی و ارزشـگذاری مثبـت یـا منفـی از كارآفرینـی خواهـد 
شـد )فاینـی و همـكاران، 2012(. بدیـن گونه نتایـج ارزیابی از 
كارآفرینـی، قصـد كارآفرینـی دانشـجویان را افزایش یا كاهش 
خواهـد داد. البتـه، بـه جهـت آن كـه بررسـی تجربـی در ایـن 
زمینـه یافت نشـد، ضـرورت دارد در تعمیـم آن جانب احتیاط 

شـود. رعایت 
از  مجموعـه ای  افـراد  نگرش هـای  كـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
باورهـای آنـان نیز اسـت )فاینـی و همـكاران،2012( از این رو 
بـه نظـر می رسـد اگـر باورهـای افـراد از خودكارآمد بـودن آنان 
ریشـه گرفتـه باشـند موجب نگـرش مثبت آنـان خواهنـد بود. 
خـالف ایـن مورد نیز صادق اسـت كه اگر دانشـجویی به كارآمد 
بـودن خـود در آغاز یـک فعالیت كارآفرینی باور نداشـته باشـد 
ایـن ضعـف باور موجـب بیزار شـدن و ایجاد نگـرش كارآفرینی 
منفـی در وی شـده و در نهایـت پیامـد چنین بـاوری تصمیم و 

قصـد فـرد بـرای انجـام نـدادن كارآفرینی خواهـد بود. 
بـا توجـه بـه دسـت آوردهای ایـن تحقیـق و با توجـه به این 
كـه باورهـا آموختنـی هسـتند )فلیمـن، 2003؛ وال، 2006؛ 
گئـورگ،2010؛ شـت، 2011( و بـا آمـوزش بهنـگام و درسـت 
را  خودكارآمـدی  بـه  بـاور  جملـه  از  افـراد  باورهـای  می تـوان 
بـه نظـر می رسـد دانشـگاه ها  ارتقـا بخشـید،  در دانشـجویان 
و  كارآفرینـی  توسـعه ی  بـرای  آموزشـی  مركزهـای  و 
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پیش شـرط های آن، از جملـه قصـد كارآفرینـی، بایـد بـاور بـه 
بخشـند.  ارتقـا  را  آنـان  خودكارآمـدی 

و  مستقیم  طور  به  هم  خودكارآمدی  به  باور  پایه  این  بر 
هم به طور غیرمستقیم می تواند قصد كارآفرینی دانشجویان 

كشاورزی و منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار دهد. 
نیـز، به نظر می رسـد مدیران، مربیان و اسـتادان آموزشـی 
می بایـد در راسـتای ارتقـای قصـد كارآفرینی دانشـجویان باور 
بـه خودكارآمـدی آنـان را بـا تاكیـد بـر امـوری ماننـد اهمیـت 
تسـلط  حـد  در  آموزش هـای  و  عملـی  درس هـای  بـه  دادن 

تقویـت كننـد. همچنین، بـه جهت آنكه باورهـای افراد نگرش 
آنـان را نسـبت بـه كارآفرینی شـكل می دهد و نگـرش نیز تأثیر 
مسـتقیمی بـر قصـد كارآفرینی دانشـجویان دارد. لـذا، به نظر 
می رسـد بـاور بـه خودكارآمدی بیـش از آنچه تصـور می رود در 
حـوزه ی كارآفرینـی دارای اهمیـت اسـت. پیشـنهاد می شـود 
بـه جهـت انجـام برنامه ریزی هـای الزم بـرای حفـظ و ارتقـای 
بـا  متغیـر  ایـن  میـزان  دانشـجویان  خودكارآمـدی  بـه  بـاور 
اسـتفاده از ابزار اندازه گیری مناسـب در بدو ورود دانشـجویان 

بـه دانشـگاه ها نیز سـنجیده شـود.
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Abstract
The entrepreneurship literature shows that entrepreneurial intention has important effect on entrepre-

neurship behavior. Therefore, it is important to identify factors influencing entrepreneurial intention. 
The main purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy belief and en-
trepreneurial intention with mediating role of entrepreneurial attitude. This study, in terms of purpose, 
is considered as an applied research and in terms of data collection is field study. The statistical popula-
tion consisted of 2000 agricultural and natural resources students in 2013-2014 academic year, among 
which, 145 students were randomly selected based on Cochran's formula. Data collection tool was ques-
tionnaire, that’s face validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts, 
and its reliability was confirmed through calculating ordinal alpha and composite reliability coefficients 
(α = 0.702 - 0.906 and C= 0.801 - 0.904). The results showed that there is a positive relationship between 
self-efficacy belief and entrepreneurial intention. Also, the mediating role of entrepreneurial attitude in 
the relationship between self efficacy belief and entrepreneurial intention was confirmed.  

Index Terms: Entrepreneurial attitude, entrepreneurial intention, self-efficacy beliefs, agricultural and 
Natural Resource students
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