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 : دهیچک

  ینیب ا ک ارآفر  یلیتحص  تیحما نیدر رابطه ب  نانهیکارآفر   اقیاشت یا نقش واسطه  یحاضر باهدف بررسپژوهش 

ب ودش  یو از ن و  همبس تگ یفیش هر بوش هر انج ام ش دش روش پ ژوهش، توص   یعلوم پزشک انیدانشجو  یمجاز 

 یلیدر س ال تحص   ه( ب ود ک 2136ش هر بوش هر    یدانشگاه علوم پزش ک  انیدانشجو  ه  یشامل کل    ،یجامعه  آمار 

و  ینس ب  یا طبق ه  یتص ادف یر یگ بودندش نمونه  مورد مطالعه ب ه روش نمون ه لیمشغول به تحص  1396 -1397

ه  ا از  داده  یآور  جم  ع یپ  ژوهش ب  را نی  انتخ  اش ش  دش در ا ان،یدانش  جو  ینف  ر از جامع  ه  آم  ار   326ان  دازه   به

 نانهیکارآفر   اقیو چن و اشت نانیل یمجاز   ینیفر به کارآ لیساندز و پالنکت، تما  یلیتحص تیحما یها نامه پرسش

  لی و تحل رس ونیپ یپژوهش، با استفاده از روش همبس تگ نیا یها داده  لیشدش تحل برانبک و همکاران استفاده

 د،یاس  ات تی  پ  ژوهش نش  ان داد ک  ه حما یها افت  هیش  دش  انجام LISRELو  SPSS یافزاره  ا نرم  له  یوس   به ریمس  

و   میاث ر مس تق ی( دارایا توس عه ،یاب داع ،یس یتأس اقی اش ت نان هیکارآفر   اقیاش ت عادالن بر ابخانواده و همسا

  ینیب ه ک ارآفر  لی ب ر تما یا و توس عه یابداع ،یسیتأس اقینشان داد که بعد اشت  ها افتهی نیمثبت استش همچن

 تی نش ان داد ک ه ابع اد حما  زی ن  ره ایمتغ  میرمس تقیغ یاثره ا جیداردش نت ا  یو مثبت میاثر مستق یدارا  یمجاز 

 دار یاث ر مثب ت و معن  یدارا  یمج از   ینیب ه ک ارآفر  لی بر تما نانهیکارآفر   اقیاشت یگر  واسطه قیاز طر  یلیتحص

 تی ک ه ب ا حما  ش ود یم   ش نهادیپ انیدر دانش جو  یمج از   ینیب ه ک ارآفر  لی تما ج ادیمنظور ا به نیاست؛ بنابرا

  یگ ام  نان هیکارآفر   اقیاش ت نی واس طه  ا ک رد و به  تی ها تقو را در آن نانهیکارآفر   اقیاشت ان،یاز دانشجو یلیتحص

 ها برداشتش آن یمجاز   ینیمثبت در جهت کارآفر 
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the mediating role of entrepreneurial passion in the relationship 

between academic support and virtual entrepreneurship of medical students in Bushehr. The research 

method was descriptive and correlational. The statistical population included all students of the Bushehr 

University of Medical Sciences (2136) who were studying in the academic year 2017–2018. The study sample 

was selected by stratified random sampling method of 326 students. In this study, to collect data, Sands and 

Plankt academic support questionnaires, Linan and Chen's virtual entrepreneurship inclination and Branbeck 

et al.'s entrepreneurial enthusiasm were used. Data analysis of this study was performed using the Pearson 

correlation method and path analysis by SPSS and LISREL software. Findings showed that the support of 

teachers, family and peers has a direct and positive effect on the dimensions of entrepreneurial enthusiasm 

(founding, innovative, developmental enthusiasm). The findings also showed that the dimension of founding, 

innovative and developmental enthusiasm have a direct and positive effect on the desire for virtual 

entrepreneurship. The results of indirect effects of variables also showed that the dimensions of academic 

support through the mediation of entrepreneurial passion have a positive and significant effect on the 

tendency to virtual entrepreneurship. In order to create a desire for virtual entrepreneurship in students, it is 

suggested that with the academic support, the entrepreneurial passion can be strengthened in students and 

through this entrepreneurial desire, a positive step can be taken towards their virtual entrepreneurship. 

 

Keywords: Academic Support, Virtual Entrepreneurship Tendency, Entrepreneurial Enthusiasm. 
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 مقدمه

  ،تالیجید  یها یفناور   عیسر   شرفتیپتوسعه و 

  یبزرگ در اقتصاد جهان یراتییتغایجاد موجب 

 & ,Bharadwaj, Sawy, Pavlou  شده است

Venkatraman, 2013; Hafezieh, Akhavan & Eshraghian, 

2011; Mazzarol, 2015 گذشته، اساسا    یها در دهه(ش  

  ی  سنت  یها روش ر  ییبا تغ تالیجید  یها یفناور 

  ندها،یوکار، فرا کسب  یراهبردها ،وکار کسب

با   نانیاندش کارآفر  داده  رییمحصوالت و خدمات را تغ

 لیپتانس درواقع،  تالیجید  یها یفناور درک  

مانند   تالیجید  یها ستمیسو   ها دستگاه  رینظ یب

بزرگ،  یها داده  نترنت،یهوشمند، ا  یها تلفن

 یبازارهادر   رای( ابر  ی و رایانشاجتماع یها رسانه

؛ همچنین اند درک کرده  ی جدیدها و فرصت دیجد

برای  تالیجید  یها یفناور   که از ینانیکارآفر تعداد  

نیز   کنند یمخود استفاده  وکار  کسب  جادیا

تحوالت،  نیو ا افزایش استسرعت در حال  به

ی  سو بهاینکه تغییر  یبررس یبرارا  یادیز  زه  یانگ

 طیشرا لیتسهکارآفرینی  دیجیتال چگونه موجب 

 ,Morse, Fowler, & Lawrence  کند یم، ایجاد  شود یم

 (ش2007

پیچیدگی و رقابت رو به رشد  در این میان، 

تغییر اقتصاد   موجود در دنیای امروز که همراه با

ملی به اقتصاد جهانی است، سبب شده است از  

عنوان   کارآفرینی مجازی به  ژهیو کارآفرینی و به

ها یاد شود؛ زیرا  نیروی محرکه در رشد سازمان

باعث رشد و توسعه  اقتصادی کشورها، افزایش 

 شود ی، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی میور  بهره

 Alami, Esmaeili, Alami, 2010)  ش ازجمله دالیل توجه

به  توان یبه توسعه و ضرورت کارآفرینی مجازی، م

ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، نوآوری و 

، ایجاد رفاه، ترغیب و تشویق  یآور  انتقال فن

در تولید، کشف منابع و رفع   یگذار  هیسرما

؛ همچنین گسترش  تنگناهای بازار اشاره کرد

اد اشتغال و تولید عامل ایج عنوان بهکارآفرینی 

ی را در تأمل قابلثروت در جامعه، نتایج ویژه و  

؛  توسعه و پیشرفت کشورها در پی خواهد داشت

اثر خود را از راه افزایش اشتغال در  نیتر  مهم که

ش در شرایطی که رشد گذارد یمجامعه برجای  

است و از طرفی، موضو    مدنظراقتصادی جامعه  

موضوعی   النیالتحص فارغبیکاری   ژهیو بهبیکاری 

لذا یکی از راهکارهای   است؛ ما جامعه  اساسی در 

کارآفرینی   توسعه   مهم جهت حل این معضل،

بخصوص کارآفرینی مجازی در میان دانشجویان 

 شاست

ای از کارآفرینی است که   کارآفرینی مجازی حوزه

 ICTابزارهای جدید فن اورانه نظیر اینترنت و  در آن از

شودش کارآفرین مجازی  وکار استفاده می برای کسب

شود که از همین ابزارها برای  نیز به کسی گفته می

های تجاری و کسب درآمد استفاده   ایجاد فرصت

 & ,Smith, DeVos, Bryden, Price, Hugh-Jonesکند   می

Keim, 2000)های مدرن و  این روند توسعه  فناوری ش

یدی از کارآفرینی به  نوین موجبات ایجاد سطح جد

 را فراهم آورده استش« مجازیکارآفرینی  »نام 

 ,Rezaei, & Noman Mousaرضایی و نعمان موسی  

که کارآفرینی در    اند کرده( در پژوهش خود بیان  2016

کارآفرینی    ژهیو بهاطالعات و ارتباطات  فناوری  حوزه  

اقتصادی  توسعه  عوامل  نیتر  مهمدیجیتال  

 انتهیپسنین الیا، مارگیتا و جوامع استش همچ

 Elia, Margherita, & Passiante, 2020 در تحقیقی )

ی دیجیتال تأثیر ها یفناور اظهار نمودند که  

تصور و ایجاد مشاغل جدید داردش   نحوه  یی در  سزا به

ی دیجیتال در حال ظهور  ها یفناور الگوی   عالوه به

در افزایش همکاری و طراحی در هوش جمعی 

 را آغاز داریو پارد و ابتکارات کارآفرینی قوی تأثیر دا

 شکند یم

کارآفرینی   روزافزونبا توجه به اهمیت 

بخصوص کارآفرینی مجازی یا دیجیتال در ایجاد 
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اشتغال برای دانشجویان و جوانان جویای اشتغال،  

محرک و   عنوان به تواند یمکارآفرینی مجازی  

بنابراین شناسایی ؛ ی قوی ایجاد شودا زهیانگ

عوامل و متغیرهای اثرگذار در ایجاد کارآفرینی  

مجازی برای دانشجویان از عوامل تأثیرگذار و مهم 

 توان یمحمایت تحصیلی را   کهاستش بدیهی است  

از متغیرهایی تأثیرگذار بر تمایل به کارآفرینی  

مجازی دانشجویان دانستش پژوهشگران متغیر 

ندها و پیامدهای حمایت تحصیلی را از فرآی

هر    اکردنیمهش کنند یمتحصیلی مهم تلقی  

مستقیم یا غیرمستقیم موجب   طور بهمنبعی که 

افزایش میزان رغبت و عملکرد تحصیلی در  

 حساش بهشود، حمایت تحصیلی   آموزان دانش

 (شThoits, 2010  دیآ یم

حمایت تحصیلی عالوه بر منابع متعدد، 

 یاطفعی مختلفی همچون حمایت ها جنبه

(، حمایت ابزاری  همکاری در ها مشوق اکردنی مه

انجام تکالیف( و حمایت شناختی  انتقال اهمیت  

را نیز دربر   آموزان دانشی تحصیلی به  ها تیموفق

(ش موضو  Ghachel Robert & others, 1998(  ردیگ یم

یک موضو   آموزان دانشحمایت تحصیلی از  

، معلم آموزان دانش -ی استش نقش معلمچندبعد

همساالن، از حمایت تحصیلی –والدین و والدین  –

که نقش مهمی در    کند یمیی فراهم  ها بیترک

ی تحصیلی  ها تیفعالکیفیت و کمیت  

 بلمونتش اسکینر و کنند یمایفا   آموزان دانش

 Skinner, & Belmont, 1993)   معتقدند که نیازها و

آموزان در مدرسه زمانی برآورده   اهداف دانش

که ساختار حمایتی الزم از طرف منابع   شود یم

 حمایت ها وجود داشته باشدش حمایتی برای آن

آموزان کمک   معلم، همساالن و والدین به دانش

یادگیری و اهداف و  یها تیتا بین فعال کند یم

ش وینتزل عالقه شخصی خود ارتباط برقرار کنند

 Wentzel, 2010،) ییها بیترک یلیتحص تیاز حما  

و در ارتباط با  ییتنها به کیکه هر   آورد یم  فراهم

  تیو کم تیفیدر ک  ی، نقش مهمگریکدی

 شکنند یم  فایآموزان ا دانش  یلیتحص یها تیفعال

 ,Oldfieldهمچنین اولدفیلد، هامفری و هبرن    

Humphrey, & Hebron, 2017  اظهار داشتند حمایت )

  شود یمحمایت همساالن باعث  تحصیلی در بعد 

سطوح متفاوت از یادگیری عملی، هیجانی، 

همراه با   ها آناجتماعی و شناختی و یا ترکیبی از 

تسهیل یادگیری در شرایط واقعی برای افراد  

 یموسو، ضیاء، حسینی و  عالوه بهفراهم شود؛ 

 Zia, Hoseini, & Moosavi, 2013  عبدالله زاده ،)

 Abdullahzadehسلماسی انوری، انوری و شریفی  

Salmasi, Anwari, Anwari, & Sharifi, 2015پناه زدان(، ی 

(، اکبری،  Yazdan-Penah, Beyat, 2014و بیات  

 ,Akbariهوشمندچاجانی و بشارتی کالیه  

Hooshmand Chaijani, Besharati Kolayeh, 2007 و )

یی نشان دادند که  ها پژوهش( در Parsa, 2012پارسا  

ی  انداز  راهشرو  و مثبت با    طور بهحمایت تحصیلی 

ی کارآفرینی و تمایل و اشتیاق  ها تیفعال

 ازنظرهمچنین ؛  کارآفرینانه به آن مرتبط است

( zali, Rezaee, & Eavazi, 2014  یوضیع، رضایی و زالی

اشتیاق کارآفرینانه بیانگر حاالت  که نیبا توجه به ا

 تواند یاحساسی و هیجانی است، هیجانات افراد م

از   یبردار  یاق کارآفرینانه و بهرهرابطه بین اشت

را تحت تأثیر قرار   دیجیتال  کارآفرینانه  یها فرصت

بدیهی است که حمایت  دهد و تعدیل نمایدش

در سطح فردی و سازمانی بر   تواند یمتحصیلی  

 آموزان دانشاشتیاق به کارآفرینی دانشجویان و  

 باشدش رگذاریتأث

احساسی اشتیاق به کارآفرینی حالتی عاطفی و 

که کارآفرین همواره با تظاهرات رفتاری و   است

 ,Cardon  دهد یمآن، از خود بروز   ژه  یوشناختی 

Wincent, Singh, & Drnovsek, 2009  ش اشتیاق موجب)

 کارآفرینی ده  یچیپکارآفرینان در فرآیند   شود یم

همچنین، اشتیاق    بمانند؛ استوار و محکم

رونی است که هر  قوی د  اراده  کارآفرینانه مانند، 

 & ,Murnieks, Mosakowski  کند یمرا ممکن   ممکنی
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Cardon, 2014)ی قوی برای کار سخت،  ا زانندهیانگ ؛ و

 ,Cardon, Denisفداکاری و میل به ایجاد تغییراست  

Christopher, Pankaj, 2013 اشتیاق  درواقع(ش ،

ی است که فرایند تبدیل ا محرکهکارآفرینانه نیروی  

را   ها آنی کارآفرینانه و سازگار کردن ها دهیاتجربه 

رسیدن به موفقیت   باهدفبا شرایط واقعی 

در این    شده کسبش بینش و بصیرت  کند یمهدایت  

و به ثمر نشستن  شود یمفرآیند دائم تقویت  

 ,Chen, Yao  کند یمرا مدیریت   وکار کسبی  ها دهیا

& Kotha, 2009ش) 

ی رنجور  نرواافراد مشتاق به کار، با ویژگی 

ی باالتر از دیگران  ر یپذ و انعطافیی گرا برونپایین، 

، افراد با این شرایط، با اشتیاق به  شوند یممتمایز  

ی ها تیفعالکار خود، گرایش باالیی برای انجام  

خطرپذیر داشته و توجه خود را بر قصد و رفتار  

 & ,Salanova, Agut  کنند یمکارآفرینانه متمرکز  

Peiro, 2005رچه میزان اشتیاق به انجام  (ش ه

ی مربوط به کار بیشتر باشد، افراد ها تیفعال

توانایی و گرایش بیشتری برای کاهش ناباوری در  

کارهای خود خواهند داشت، چرا اینکه سطحی از 

حل انوا  بیشتری از   در معرضاشتیاق آنان را  

ش نتایج دهد یمقرار    زیبرانگ چالشی ها نهیگز 

 ,zali, Rezaee  یوضیعایی و ، رضزالیی ها پژوهش

&Eavazi, 2014)  شاه بوداغیان ،Shah Budaghian, 

 & ,Hindijanifard(، هندیجانی فرد و عبودی  2016

Aboudi, 2017اسکیپ و ویلسون بتستیچ ( و ،

 Battistich, Schaps, & Wilson, 2015)   نشان داد که

  ی، مثبت وقو  ریتأثاشتیاق کارآفرینانه بر کارآفرینی 

 معناداری داردش

( Cardon, & et al, 2009کاردون و همکارانش  

 ی اشتیاق را مطرح کردند، اشتیاق ابداعیها مؤلفه

ی مربوط به شناسایی، خلق ها تیفعالانجام   که بر

است،  وکار کسبی جدید  ها فرصتو کشف  

ی مربوط به ها تیفعالاشتیاق تأسیسی که برای  

و بعد  هاست تفرصی از  بردار  بهرهی و ساز  یتجار 

ی که اشتیاق به انجام  ا توسعهاشتیاق 

ی است که  وکار  کسبی مربوط به رشد  ها تیفعال

استش با توجه به آنچه بیان   جادشدهیا نیازا شیپ

  ینیکه تمایل افراد برای کارآفر  شدگردید مشخص  

 یمجاز  وکار ی ک کسب یان داز  راهو  یمجاز 

کار و تعهد است   نیازمند داشتن پشت  یطورجد به

ها را بایستی در وضعی ت  ک ه ریشه آن

اف راد و میزان اش تیاق آن ان ب ه کار  یشناخت روان

(؛ که این موارد  Ahtonaci, & et al, 2014جستجو کرد  

در سایه ارائه  حمایت تحصیلی مناسب چه از سوی 

 ششود یوالدین، اساتید و یا همساالن فراهم م

 تواند یمر حقیقت اشتیاق به کارآفرینی  د  

آمادگی ذهنی و انرژی روانی باالتری برای آغاز و 

ادامه کار در افراد ایجاد کند که در زیر چتر حمایت 

ی  ها تیفعالتحصیلی در ارتقای کیفیت و کمیت  

ی ا عمدهکارآفرینی مجازی نقش   ازجملهی نیکارآفر 

( Nguyen, & Nguyen, 2020و نگوین   نینگو  را ایفا کندش

نقش حمایت آموزشی اساتید و   کند یم انیب

خاص، نگرش و اشتیاق به کارآفرینی و   طور به

کل نتیجه گرفته    ؛ و درکنترل رفتار درک شده را دارد

حمایت  ازجملهی اجتماعی ها تیحماکه  شود یم

آموزشی اساتید در افزایش قصد و اشتیاق به  

با توجه به   و کارآفرینی در دانشجویان اهمیت دارد

تا  آن داردبر  یپژوهش سع نیا ،ذکرشدهمبانی 

تمایل به کارآفرینی   نییدر تب  دیجد ینشیبتواند ب

مجازی، اشتیاق کارآفرینانه و حمایت تحصیلی  

؛ لذا این پژوهش در نظر  را فراهم آورد دانشجویان

دارد به بررسی ارتباط بین تمایل به کارآفرینی  

مجازی، اشتیاق کارآفرینانه و حمایت تحصیلی  

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از طریق ارائه  

مدل پیشنهادی بپردازدش بر همین اساس این 

پژوهش به دنبال دستیابی به پاسخ این سؤال بود  

کارآفرینی مجازی، اشتیاق    که ارتباط بین تمایل به
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کارآفرینانه و حمایت تحصیلی دانشجویان  

 دانشگاه علوم پزشکی چگونه است؟

 
 ی تمایل به کارآفرینی مجازینیب شیپمدل مفهومی  .1شکل 

 

 روش تحقیق

به دلیل بررسی روابط بین حمایت تحصیلی،  

کارآفرینی مجازی و اشتیاق کارآفرینانه در قالب  

مدل علی تحلیل مسیر، روش اجرای پژوهش 

  منظر هدفاز   وتوصیفی و از نو  همبستگی 

  ه  یکل  آماری پژوهش شامل   جامعه  کاربردی استش 

 شهر بوشهردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  

بودش جهت انتخاش  96-97صیلی ( در سال تح2136 

ی در این پژوهش به دلیل  ر یگ نمونهروش  

دو متغیر   بر اساسناهمگون بودن جامعه، 

ی ر یگ نمونهتحصیلی، از روش   رشته  جنسیت و 

استفاده گردیدش برای  ی نسبیا طبقهتصادفی  

تعیین حجم نمونه نیز با استفاده از جدول  

 عنوان به ،نفر  326ی مورگان کرجسی ر یگ نمونه

از  آمده دست بهی انتخاش شدندش نمونه نمونه آمار 

ی پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، بهداشت،  ها رشته

دندانپزشکی و مامایی استفاده گردید و جهت  

ی ها پرسشنامهدر این پژوهش از   ها دادهگردآوری  

 استش شده استفادهزیر 

جهت سنجش ابعاد  الف( حمایت تحصیلی:

رسشنامه حمایت تحصیلی  حمایت تحصیلی از پ

( Sands, & Plunkett, 2005ساندز و پالنکت  

  24استش این پرسشنامه مشتمل بر  شده استفاده

گویه بوده و چهار مؤلفه حمایت همساالن، 

حمایت پدر، حمایت مادر و حمایت اساتید را  

ش ضریب آلفای کرونباخ دهد یمقرار    موردسنجش

 دامنه   توسط سازنده برای هر چهار مقیاس در

ش در این پژوهش نیز ضریب است 93/0تا  89/0

ی حمایت  ها اسیمقآلفای کرونباخ برای خرده  

همساالن، حمایت خانواده و حمایت اساتید به 

که این    آمده دست به 74/0و  79/0، 75/0ترتیب 

ضرایب از قابلیت اعتماد مطلوش این پرسشنامه 

ش همچنین نتایج حاصل از مطالعه سامانی و است

(، بیانگر روایی  شSamani, & Jafari, 2011جعفری  

ش روایی  استمناسب مقیاس حمایت تحصیلی 

صوری و محتوایی این پرسشنامه نیز از منظر 

اساتید راهنما و مشاور و متخصصین بررسی و 

 استش دشدهییتأ

: در این ش( کارآفرینی مجازی یا دیجیتال

پژوهش جهت سنجش متغیر تمایل به کارآفرینی  

 ,Liñán, & Chenچن   ازی از پرسشنامه لینان ومج

استش این پرسشنامه مشتمل   شده اقتباس( 2009

گویه بوده و در پژوهش حاضر ضریب آلفای    8بر 

به دست آمد که  95/0کرونباخ برای این متغیر 

حاکی از پایایی مناسب این خرده مقیاس استش 

ی ها پژوهشروایی این پرسشنامه به دلیل آنکه از 

( انتخاش و 2009چن   قصد کارآفرینانه لینان و

است، تأیید گردیده استش همچنین  شده اقتباس

بدست  94/0تا  77/0ها پایایی این ابزار را بین  آن

آوردند که از پایای مطلوبی برخوردار استش روایی  

صوری و محتوایی این پرسشنامه نیز از منظر 

و اساتید راهنما و مشاور و متخصصان بررسی 

 استش دشدهییتأ

ی ر یگ اندازه منظور به: ج( اشتیاق کارآفرینانه

اشتیاق کارآفرینانه دانشجویان از پرسشنامه 

اشتیاق کارآفرینانه برانبک، کارسورد الفوینگ و  

 & ,Brannback, Carsrud, Elfvingکروگر  

Krueger, 2006)    استفاده گردیدش این مقیاس

اشتیاق  مؤلفه  و سه   استگویه   24مشتمل بر 

ی را  ا توسعهتأسیسی، اشتیاق ابداعی و اشتیاق 
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ش در این پرسشنامه  دهد یمقرار    موردسنجش

ی سؤاالت در این مقیاس گذار  نمرهفراگیران با  

 هرکدامی لیکرت نظر خود را در ارتباط با  ا درجه پنج

ش ضرایب آلفای  کنند یممشخص    ها سؤالاز  

ان توسط برانبک و همکار  شده گزارشکرونباخ  

ی اشتیاق ابداعی ها اسیمق( برای خرده  2016 

ی ا توسعهو اشتیاق  86/0، اشتیاق تأسیسی 79/0

استش در این پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ  83/0

ی اشتیاق ها اسیمقبرای خرده   آمده دست به

ی به ا توسعهابداعی، اشتیاق تأسیسی و اشتیاق 

به دست آمد که بیانگر  75/0و  74/0، 80/0ترتیب 

ی استش در پژوهش  ر یگ اندازهپایایی مناسب ابزار 

 ,Mobini Dehkordiمبینی دهکردی و همکاران  

Mubaraki, Khaleqi, 2015 برای ارزیابی روایی )

پرسشنامه اشتیاق کارآفرینانه از دو معیار روایی  

ش روایی محتوایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد

این پرسشنامه نیز از منظر متخصصان، اساتید 

 استش دشدهییتأبررسی و  راهنما و مشاور

 

 های تحقیق یافته

ی  فیآمار توصی ها شاخص،  1شماره   جدول

ی شامل  موردبررسمتغیرهای پژوهش برای نمونه  

میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی آورده  

 شده استش

 

 ی پژوهشرهایمتغی آمار توصیفی ها شاخص. 1جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

حمایت 

 اساتید

94/20 48/6 26/0 36/0- 

حمایت 

 خانواده

27/22 17/3 52/0 46/1 

حمایت 

 همساالن

76/18 13/5 23/0 06/0- 

اشتیاق 

 یسیتأس

04/18 38/2 12/0- 42/0- 

اشتیاق 

 ابداعی

47/23 41/2 24/0- 21/0 

اشتیاق 

 یا توسعه

32/26 28/3 22/0 47/0- 

تمایل به  

کارآفرینی 

 مجازی

83/28 99/4 76/0- 01/0 

 

به مقادیر کجی و کشیدگی جدول   با توجه

+ قرار دارد، توزیع تمامی  1و  -1بین  که  1 شماره  

جهت  میتوان یممتغیرها نرمال است؛ بنابراین  

ی پژوهش از روش تحلیل  ها افتهی لیوتحل هیتجز 

مسیر استفاده کنیمش الزم به ذکر است مفروضه 

خطی بودن نیز ذر پژوهش حاضر با استفاده از  

 شقرار گرفت دأییتنمودار پراکنش بررسی و مورد 

 

 ی پژوهشرهایمتغ. ماتریس همبستگی 2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

       1 حمایت اساتید

      1 13/0* حمایت خانواده

     1 25/0** 14/0* حمایت همساالن

    1 28/0** 35/0** 31/0** یسیتأساشتیاق 

   1 14/0* 20/0** 18/0** 26/0** اشتیاق ابداعی

  1 16/0** 17/0** 31/0** 31/0** 33/0** یا توسعهاشتیاق 

 1 40/0** 38/0** 33/0** 14/0* 21/0** 20/0** تمایل به کارآفرینی مجازی

01/0 P < ** 05/0 P < * 
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 از که دید توان یم 2شماره    جدول به توجه با

( یلیتحص تیحما  برونزا ریمتغ یها مؤلفه انیم

 دیاسات تیحما ،(21/0  خانواده تیحما بیترت به

 تا نیباالتر ( 14/0  همساالن تیحما و( 20/0 

 به لیتما با را یهمبستگ بیضر  نترینییپا

 نیا انیم از که هستند دارا یمجاز  ینیکارآفر 

 همساالن تیحما نیب یهمبستگ بیضر  ب،یضرا

 سطح در یآمار  ازنظر یمجاز  ینیکارآفر  به لیتما و

ش است معنادار 01/0 سطح در گرید بیضر  دو و 05/0

 به زین نانهیکارآفر  اقیاشت یها مؤلفه انیم از

 ،(40/0  یا توسعه اقیاشت یها مؤلفه  بیترت

( 33/0  یسیتأس اقیاشت و( 38/0  یابداع اقیاشت

 لیتما با را یهمبستگ بیضر  نیتر  نییپا تا نیباالتر 

 نیا یتمام که هستند دارا یمجاز  ینیکارآفر  به

 معنادار 01/0 سطح در یآمار  ازنظر و مثبت بیضرا

 بیضر  نیباالتر  فوق سیماتر  در ضمنا  ش هستند

 ایتوسعه اقیاشت نیبرابطه   به مربوط یهمبستگ

 نیتر  نییپا و( 40/0  یمجاز  ینیکارآفر  به لیتما و

رابطه   به مربوط سیماتر  نیا در یهمبستگ بیضر 

 است( 13/0  دیاسات تیحما و خانواده تیحما نیب

شاست معنادار 01/0 سطح در یآمار  ازنظر که

 

  اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم، اثرات کل، واریانس تبیین شده استانداردشده: برآورد 3جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل میرمستقیاثر غ اثر مستقیم متغیر برآورد

  بر روی تمایل به کارآفرینی مجازی:

  21/0 21/0** - حمایت اساتید

 17/0 17/0** - حمایت خانواده 32/0

 15/0 15/0** - حمایت همساالن

  روی تمایل به کارآفرینی مجازی: بر

  23/0 - 23/0** یسیتأساشتیاق 

 30/0 - 30/0** اشتیاق ابداعی 32/0

 32/0 - 32/0** یا توسعهاشتیاق 

  یسیتأسبر روی اشتیاق 

  28/0 - 28/0** خانواده تیاز حما

 17/0 - 17/0** همساالن تیاز حما 22/0

 25/0 - 25/0** اساتید تیاز حما

  ی اشتیاق ابداعیبر رو

  11/0 - 11/0* خانواده تیاز حما

 14/0 - 14/0** همساالن تیاز حما 11/0

 23/0 - 23/0** اساتید تیاز حما

  یا توسعهبر روی اشتیاق 

  22/0 - 22/0** خانواده تیاز حما

 17/4 - 21/0** همساالن تیاز حما 22/0

 40/5 - 27/0** اساتید تیاز حما

01/0 P < ** 05/0 P < *

، 3 شماره   در جدولبا توجه به اطالعات مندرج  

پژوهش  زا برونمتغیر   عنوان بهحمایت تحصیلی 

 حمایت اساتید، حمایت خانواده و حمایت  

همساالن( به کارآفرینی مجازی دارای اثر مستقیم  

هر سه   میرمستقیغاثر  که یدرحالمتمایل نیستند؛  

(، 21/0بعد حمایت تحصیلی شامل، حمایت اساتید  

( بر 15/0و حمایت همساالن   (17/0حمایت خانواده  

  01/0آماری در سطح  ازنظرتمایل به کارآفرینی مجازی 
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ی  ا واسطهمعنادار است که این امر بیانگر نقش 

ی  ها مؤلفهمتغیر اشتیاق کارآفرینانه در میان    مؤثر

یل به کارآفرینی مجازی استش  حمایت تحصیلی و تما

و در باالترین  تمایل به کارآفرینی مجازی در مورد

با  ش همچنینمعنادار است 01/0سطح   نیتر  نییپا

  زا دروناز میان متغیرهای   3توجه به جدول شماره 

اشتیاق کارآفرینانه به   میاثر مستقبیشترین 

ی حمایت اجتماعی، حمایت اساتید بر بعد ها مؤلفه

در  ی  ا توسعه و 0/ 25 در سطحتأسیسی  اشتیاق 

بعد حمایت خانواده بر بعد  عالوه به 22/0 سطح

ی ا توسعهو اشتیاق  28/0اشتیاق تأسیسی در سطح 

حمایت   مؤلفه  و در انتها حمایت اجتماعی   22/0

و  17/0همساالن بر اشتیاق تأسیسی در سطح 

 استش دار یمعن 21/0 در سطحی  ا توسعهاشتیاق 

به کارآفرینی   لیبر تما( 15/0همساالن  حمایت  

 P 01/0 (معنادار استش  10/0مجازی از آماری در سطح 

میان    از 3 شماره  (؛ همچنین با توجه به جدول  >

به   لیبر تما میاثر مستقمتغیرهای بیشترین 

کارآفرینی مجازی داشته است مربوط به اشتیاق 

 دار یمعن  0/0 1سطح  و در 32/0ی و برابر ا توسعه

(؛ همچنین از میان ابعاد حمایت > P 01/0است  

اثر تحصیلی، حمایت اساتید دارای بیشترین 

به کارآفرینی مجازی  لیبر تما( 21/0  میرمستقیغ

(ش > P 01/0( است دار یمعن  01/0 در سطحاست که  

واریانس تبیین شده تمایل به کارآفرینی   ضمنا  

و ی، ابداعی سیتأسمجازی، اشتیاق کارآفرینانه 

 و 22/0 و 32/0پژوهش به ترتیب  نیدر ای  ا توسعه

 شاست 22/0و  11/0

 

 ی تمایل به کارآفرینی مجازینیب شیپهای برازندگی مدل  . مشخصه4جدول 

 برآورد مشخصه

2x 08/8 

df 6 

 df2x) 35/1/نسبت مجذور کای به درجه آزادی  

 p 23/0ارزش 

 99/0 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 99/0 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 97/0 (AGFI)نکویی برازش   شده لیتعدشاخص 

 033/0 (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطای تقریب 

های  جهت بررسی برازندگی مدل از شاخص

ی از میان  طورکل بهاستش  شده استفادهبرازندگی 

های برازندگی متنوعی که وجود دارد، در این   مشخصه

 x2/df ،RMSEA،CFI ،GFIهای برازش  پژوهش شاخص

که جدول    طور هماناستش   شده استفاده AGFIو 

، این مدل از برازش مطلوبی  دهد یمنشان    4 شماره  

 برخوردار استش

 

 
ی تمایل به کارآفرینی نیب شیپ. نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده 2شکل 

 مجازی

 

در    شده درجی برازندگی  ها مشخصهبا توجه به  

، مدل تمایل به کارآفرینی مجازی دانشگاه 2شکل 

  نسبتا  ی نظری دارای برازش  ها دادهعلوم پزشکی، با  

، نشان  2که نتایج شکل   طور همانمطلوبی استش  

بین ابعاد حمایت تحصیلی و تمایل به   دهد یم

کارآفرینی مجازی رابطه مستقیم و غیرمستقیم 

وجود دارد که این روابط تحت تأثیر متغیر میانجی 

 گرید یعبارت بهیعنی ابعاد اشتیاق کارآفرینانه استش 

ی اشتیاق کارآفرینانه بین متغیرهای ها مؤلفهبین  

لی و کارآفرینی مجازی نقش حمایت تحصی

ی حمایت تحصیلی از  طورکل بهای دارند و  واسطه

طریق اشتیاق کارآفرینانه، اثر غیرمستقیمی بر 

 تمایل به کارآفرینی مجازی دانشجویان داردش
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 بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر این بود که ارتباط حمایت 

قش به ن با توجهتحصیلی و تمایل به کارآفرینی مجازی 

اشتیاق کارآفرینانه در میان دانشجویان  یا واسطه

علوم پزشکی بررسی شودش عالوه بر آن سعی شد که 

هم بررسی شودش برای    گریکدیبر متغیرهای فوق   ریتأث

نیل به این هدف یک مدل فرضی پیشنهاد و با استفاده 

از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفتش نتایج  

ی این تحقیق ها دادهادی با  مدل پیشنه  داد کهنشان  

مطلوبی دارد و متغیرهای حاضر در مدل   نسبتا  برازش  

واریانس کارآفرینی مجازی را   32/0 هم یبر روتوانستند 

 تبیین کنندش

 بر ابعادنشان داد که حمایت اساتید   ها افتهی

اشتیاق کارآفرینانه  اشتیاق تأسیسی، ابداعی، 

یافته   نیا ؛استو مثبت  میاثر مستقای( دارای  توسعه

 ,Zia, Hoseini  یموسوبا نتایج تحقیق، ضیاء، حسینی و  

& Moosavi, 2013  اکبری، هوشمند چاجانی و بشارتی ،)

 Akbari, Hooshmand Chaijani, Besharatiکالیه  

Kolayeh, 2007  پارسا ،)Parsa, 2012و بیات  پناه زدان(، ی

 Yazdan-Penah, Beyat, 2014له زاده سلماسی (، عبدال

 ,Abdullahzadeh Salmasiانوری، انوری و شریفی  

Anwari, Anwari, & Sharifi, 2015 ش در است( همسو

ی ها یژگیوگفت اساتیدی که دارای   توان یمتبیین آن  

تمایل به صمیمی بودن، فهیم بودن و احساس  

ی در تر  کننده نییتعمسئولیت بیشتری هستند، نقش 

 شکنند یمدر دانشجویان خود ایفا    نفس اعتمادبهایجاد 

گفت که ابعاد شخصیتی   توان یماساس   بر این

استاد باعث ایجاد انگیزه و اشتیاق به کارآفرینی در  

اگر اشتیاق به کارآفرینی   جهیدرنت ؛شود یمدانشجو  

دانشجو همراه با حمایت استادان و لذت همراه بودن 

بیشتر مشتاق به کارآفرینی   استاد با خود باشد، او

 & ,Zia, Hoseiniش این یافته با نتایج تحقیق  شود یم

Moosavi, 2013; Parsa, 2012; Yazdan-Penah, Beyat, 

2014; Salmani-Zadeh, Assari, 2010 شاست( همسو 

حمایت خانواده بر  داد کههمچنین نتایج نشان  

  یا ، اشتیاق ابداعی و اشتیاق توسعهیسیاشتیاق تأس

ش این یافته با نتایج دارای اثر مستقیم و مثبت است

 ,Stenholm, & Nielsenپژوهش استنهلم و نیلسن 

خانواده نقش بسیار مهمی در  شاست( همسو (2019

ش کند یمی کالمی و غیرکالمی فرزندان خود ایفا  ها ییتوانا

ی مؤثر با فرزندان خود به نحو   توانند یمزمانی والدین  

تفکر باالتری نسبت به  از سطحند که تعامل داشته باش

و استعدادهای فرزندان خود برخوردار باشند و   ها ییتوانا

خود را نسبت به فرزندان  و انتظاراتبتوانند توقعات 

و   ها ییتوانای سو بهفرزندان خود را   ؛ وخود تعدیل کنند

 دهندش  خود سوقی ها عالقه

 قحمایت همساالن بر اشتیا داد کهنشان    ها افتهی

، اشتیاق ابداعی و اشتیاق یسیتأس اشتیاق  نانهیکارآفر 

ش این یافته اثر مستقیم و مثبت است ی( دارایا توسعه

( و  (Stenholm, & Nielsen, 2019همسو با پژوهش 

 ,Obschonka, Moeller, & Goethnerبا پژوهش   سو ناهم

 گریکددانشجویان نسبت به ی که یهنگام( استش  2019

و   ها یژگیوو کسانی را که با آنان  کنند یم اعتماد

دوست انتخاش    عنوان بهمشترکات یکسان دارند، 

که در گروه خود بتوانند یکدیگر را درک کنند،   کنند یم

عمیق و درونی همدیگر را بفهمند و  و احساساتافکار 

برای حل مسائل و مشکالت به یکدیگر کمک کنند؛  

موجب  همساالن    شود یمدرنتیجه این عوامل باعث  

ی درسی ها نهیزمی بیشتری برای یکدیگر در ها تیموفق

 ی شوندشردرسیغو 

بر  یسیبعد اشتیاق تأس داد کهنشان    ها افتهی

 ثبتتمایل به کارآفرینی مجازی دارای اثر مستقیم و م

 ;Hoang, & Gimeno, 2010  قاتیتحق باش این یافته است

zali, Rezaee, Eavazi, 2014 )که  شاست همسو 

طریق شوق و اشتیاق    بتواند ازدانشجو   که یهنگام

کارآفرینی مهارت به پرداختن به کارآفرینی مجازی  

 ایجاد کارآفرینی در فضای مجازیاز عهده  داشته باشد و 

ی  انداز  راهبه  اقیو اشت با شوقکه   شود یمبربیاید باعث  

همین    به ی مجازی و دیجیتال بپردازد؛ها نهیزمکار در 

قرار او همراه با کوشش و تالش دلیل شوق به است

 خواهد بودش

بعد اشتیاق ابداعی بر تمایل به   داد کهنتایج نشان    

 نیا شاستمثبت کارآفرینی مجازی دارای اثر مستقیم و  

 ;Battistich, Schaps, & Wilson, 2015  قاتیبا تحقیافته 

Rezaei, Golbaz, Sharifi, Najafloo, 2016)  و با  همسو

 است؛ که سو ناهم( Rohaeti, & Rustika, 2020پژوهش  
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ی ا هیباروحابداعی با اشتیاق به ابدا  و اخترا   نانیکارآفر 

 و ها تیموقعی قوی برای شناسایی  ا زهیانگباال و 

یی که ها طیمحی شناخت بازارها و  برا دیجدی ها فرصت

 شهستند  دیجدی وکار  کسببا ایجاد   در آنبتوان  

بر تمایل به   یا اشتیاق توسعهها نشان داد که  یافته

 نیاش است ثبتکارآفرینی مجازی دارای اثر مستقیم و م

 & ,Davis, Hmieleski, Webb  قاتیتحقیافته با نتایج 

Coombs, 2017; Siddiqui, 2016و با  است ( همسو

 استش سو ناهم( Satalkina, & Steiner, 2020پژوهش  

اشتیاق به بیانگر آن است که دانشجویانی که دارای 

 هستند ازی مجازی  نیدر کارآفر ی خود  ها تیفعالتوسع؛  

خود استقبال کرده و تمام   وکار کسببسط و گسترش  

  ینیکارآفر ی منابع  ر یکارگ به با بهتا  کنند یمتالش خود را  

 ی در جهت کارآفرینی مجازی بردارندشگام

است که نتایج اثرهای  ذکر قابلهمچنین  

متغیرها نیز نشان داد که ابعاد حمایت   میرمستقیغ

بر ی اشتیاق کارآفرینانه گر  واسطهتحصیلی از طریق 

 دار یو معنبه کارآفرینی مجازی دارای اثر مثبت  لیتما

حمایت اساتید از طریق  آمده دست به؛ طبق نتایج است

به کارآفرینی   لیبر تمای اشتیاق کارآفرینانه گر  واسطه

  که یهنگامش قیم و مثبت استمجازی دارای اثر غیرمست

داشته    استاد خودی بانیو پشتدانشجو درکی از حمایت 

و انگیزه برای   شود یمباشد، لذت او برای یادگیری ایجاد  

موفقیت تحصیلی، کاهش مشکالت هیجانی و رفتاری  

با شناخت نقش کلیدی  نیبنابرا ؛دیآ یموجود   او بهدر 

شجو  حمایت اساتید در پیشرفت یا پس رفت دان

حمایت اساتید را عامل مهمی برای ایجاد  توان یم

در دنیای مجازی دانست و با    خصوصا  کارآفرینی   ه  یروح

ی اخیر شمار دانشجویان  ها سالتوجه به اینکه در  

  برنامه   گونه چیهرو به افزایش است و   لیالتحص فارغ

در نظر    ها آنمدون و منسجمی برای ایجاد شغل برای 

امکانات و منابع این   تیکفا عدمگرفته نشده و به دلیل 

ی مواجهه نموده است؛  ا دهیعدقشر با مشکالت 

کارآفرینی مجازی به دلیل جدید و نو بودن و    جهیدرنت

ی که دانشجویان در کاربرد آن  و تبحر همچنین عالقه 

شرو  یک شغل را برای آنان فراهم    نه  یزم تواند یمدارند،  

طرفی   و ازی نیاز به شور و شوق دارد ر کار ه  کندش

اشتیاق به کارآفرینی عامل مهمی در تشکیل هویت  

عامل در ابتدای کارآفرینی   نیا دانشجویان را داردش

هر مجازی، ابدا  و گسترش کارآفرینی مجازی بیش از  

ش ایفای نقش شود یم و شوقدیگری موجب شور   عامل

 تیباشخص افرادی شود یمحمایتی اساتید موجب  

تمایل به   در حوزه  پیشرفته و هدفمند پرورش یابند و  

 کارآفرینی مجازی توانمندتر و بیشتر تالش کنندش

حمایت خانواده از   داد کههمچنین نتایج نشان  

ی اشتیاق کارآفرینانه بر تمایل به  گر  واسطهطریق 

و مثبت است   میرمستقیغکارآفرینی مجازی دارای اثری 

بر این اساس حمایت و تشویق والدین جهت کارآفرینی  

و معرفی مشاغلی که  در دنیای مجازی و دیجیتال

 ،سازد یمامکان کسب درآمد باال را برای فرزندان فراهم  

ی در درون خانواده، معطوف نیآفر  نقش بر عالوه را آنان

به اهداف توسعه در سطح جامعه یعنی تمایل به  

  که یهنگام  ی باال خواهد کردشور  بهرهمجازی و   کارآفرینی

دانشجو( فرزند   و دانایی   به علم و عملخانواده در حرف 

ی خود حس ها نگرشاحترام بگذارد و بتواند با رفتارها و  

افراد   جهیدرنت و ی در فرزندان خود ایجاد کندشارزشمند

که افرادی  شوند یممشتاق که جذش کار و کارآفرینی  

آماده برای انجام کارهای دشوار هستند و امیدوار و 

دانشجو( این استقامت و امیدواری را    یافرادچنین 

ی  ر یگ شکلخانواده از   شاستمدیون حمایت والدین خود 

 وکار کسبتوسعه   مرحله  مجازی تا   فرهنگ کارآفرینی

اجزای جامعه به سمت   عنوان به را فرزندان توانند یم

 در مرحله  کارآفرینی مجازی هدایت کنند؛ این هدایت  

اقتصاد خانواده در نسل فعلی   توسعه   به اول،

 حائز کمک دوم، گام در و شود یمی آینده منجر  ها نسل

 ی اقتصاد خواهد کردشجلو روبه روند به اهمیتی

و مثبت حمایت   میرمستقیغدر تبیین اثر   عالوه به

بر ی اشتیاق کارآفرینانه گر  واسطهز طریق همساالن ا

گفت دوستان و    توان یمبه کارآفرینی مجازی   لیتما

ی مدرسه و دانشگاه با ارتباطات  ها طیمحهمساالن در  
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ی مشارکتی و رشد ر یادگی خود با یکدیگر، همکاری، مؤثر

بنابراین  ؛ کنند یمرا تجربه   گریکدیبا اجتماعی مفید 

ی شغلی برای  ها مهارتو توسعه   رشدهمساالن در 

ش  کنند یمدوستان خود نقش حمایتگر مهمی را ایفا  

ی که نسبت تیو حماعلمی  نه  یزمهمساالن با توجه به 

شوق و   ها در آن توانند یم،  دارند خودبه دوستان 

 اشتیاق به کارآفرینی مجازی را تشویق و ترغیب کنندش

عاملی  عنوان بهبه دلیل آنکه حمایت تحصیلی 

در او   تواند یمو   کند یمبرای دانشجو عمل   پشتیبان

  جملهی کارآفرینی از ها هیپاو  ها نهیزم دانشجو( 

ی کند؛ پس باید ز یر  هیپاکارآفرینی مجازی را نهادینه و 

ی آموزش داده و حمایت  ا گونه بهبعد حمایت تحصیلی 

بخشی از  کننده   برآوردهو  کننده مرتفعشوند که بتوانند،  

به نتایج  با توجهی این قشر از جامعه باشندش ازهاین

 یمناسب  هایراهکار  :شود یمپیشنهاد   آمده دست به

مجازی و به نیاز به   وکار کسبهای  بازار  سیتأس برای

و  از ابداعات اشتغال جوانان و دانشجویان صورت گیردش

اختراعات کارآفرینی دانشجویان در فضای مجازی 

ز ابداعات آنان پشتیبانی  حمایت مالی و معنوی گردد و ا

کارآفرینی مجازی در    و توسعهرا برای رشد  نهیزم گرددش

 در تمامی حمایتی  ها تیفعال قیاز طر دانشجویان را 

در    ی و خانوادگی به عمل آیدشسازمان  ی مدیریتی،ها نهیزم

نیز باید اشاره نمود که این   ها تیمحدود خصوص

علوم پزشکی بوشهر   انیدانشجوپژوهش در میان  

آماری   جامعه  صورت گرفت؛ لذا نتایج حاصل به این 

آن به سایر جوامع آماری   میدر تعماست و   میتعم قابل

احتیاط الزم صورت گیردش بر این اساس  ستیبا یم

ی ها جامعهی مشابه بر روی سایر ها پژوهشانجام 

 عالوه بهنتایج مفیدی را حاصل نمایدش   تواند یمآماری  

متغیرهای احتمالی دیگری که در رابطه بین   وجود

به کارآفرینی مجازی  لیو تماحمایت تحصیلی 

 را نداردش ها آن مطالعه  ؛ ولی پژوهشگر قصد  رگذارندیتأث
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