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 چكیده

 استان ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه قصد بر اینترنتی کارآفرینی آموزش تاثیربررسی پژوهش حاضر با هدف 

 ایثارگر و شاهد فرزندان متشکل از کلیه آماری جامعه همبستگی انجام شد. نوع توصیفی از با روش مازندران

 نمونه نفر با روش روش 235کوکران تعداد  فرمول با استفاده از نفر بوده  612به تعداد  ساری واحد آزاد دانشگاه

 و ژو توسط استاندارد بصورت که ای پرسشنامه گیریاندازه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار دسترس در گیری

 هایافزارنرم از استفاده با ساختاری معادالت آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه. بود شده، طراحی( 2020)لی

SPSS  و PLS توانایی  کارآفرینی، دانش بر اینترنتی کارآفرینی آموزش که آنست از حاکی نتایج. فاده شدتاس 

 دانش همچنین. دارد معناداری و مثبت تاثیر مازندران استان ایثارگر و اهدش فرزندان کارآفرینانه قصد و کارآفرینی

 معناداری و مثبت تاثیر مازندران استان ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه قصد بر کارآفرینی توانایی و کارآفرینی

 .دارد

 ایثارگر و اهدش فرزندان ارآفرینانه،ک قصد بر اینترنتی، کارآفرینی واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه 

 نه(. 0820 ،2ساراسواتی ،2008 ،1کاتز) است یافته تکامل اخیر دهه سه طی شدت به که است مطالعاتی حوزه کارآفرینی آموزش

 یک صورت به اسریسر شناخت همچنین. است کرده رشد آکادمیکی و تحقیقاتی حوزه یک صورت به قانون در کارآفرینی تنها

 آموزش اش،هسته در(. 3،2013پوهاکا و کووما-ماکیمورتو) است کرده کسب اقتصادی رشد و کشور رقابت برای مهم فعالیت

 جوان افراد در تفکر و هاگرایش رفتارها، کارآفرینی، هایمهارت توسعه برای جدید بازاری هایفرصت ساخت یا کشف از کارآفرینی

 (.2007 ،4کروگر.)کندمی پشتیبانی

می مربوط کلیدی موضوعات عنوان به حوزه در آموزشی هایروش و نظری توسعه فقدان به کارآفرینی آموزش در اخیر تحقیقات

 آزمایش برای( 2010)6بامول. کنندمی تاکید( 2016 ،5برگمن) تحقیقاتی حوزه یک عنوان به کارآفرینی آموزش قانون به که شود

 چه اینکه پیرامون کمی اسناد زیرا کرد بحث کارآفرینی تدریس بهبود جهت هاییروش روی تحقیق از لتیدو پشتیبانی و بیشتر

 درک فقدان رسدمی نظر به این، بر عالوه. دارد وجود کند،نمی عمل مسئله کدام و کندمی عمل کارآفرینی هایبرنامه در ایمسئله

 تفکر و یادگیری از پشتیبانی و تشویق برای توانندمی فوری یا جدید موزشیآ هایروش چه اینکه پیرامون کارآفرینی آموزش در

 (1399 دیگران، و زاده مکی.)دارد وجود روند، کار به کارآفرینی

 در ویژه به ، کارآفرینی آموزش در خوب اقدامات پیرامون کمی توافق. دارد وجود کارآفرینی و آموزش حوزه بین زیادی ارتباط عدم

 تئوری از دانش باید کارآفرینی آموزش در دانشجویان که کنندمی پیشنهاد محققان. دارد وجود آموزشی و فسلفی سطوح زمینه

. نمایند ترکیب خاص مخاطبین با آموزشی هایروش و محتوی هماهنگی جهت هم با را مطالعه و کارآفرینی تحقیق و آموزش

  (.2008 ،7کانتیس)

 شده آموزش و کارآفرینی تجارت، مالی، امور جمله از مختلف های زمینه در انگیزه ایجاد باعث اینترنت، و اطالعات فناوری توسعه

 ادغام مستقیم پیامد که کند، می تحریک را اینترنتی کارآفرینی آموزش پذیرش و کرده رشد سرعت به آموزش دلیل همین به. است

 (.2020 ،8دیگران و الفریهات)دشو می شناخته ییادگیر برای قدرتمند رسانه یک عنوان به و است فناوری و آموزش

  سیگل) کند می فراهم را کار و کسب شروع به متمایل کارآفرینان از حمایت اشخاص، با ارتباط برقراری و کارآفرینی آموزش

 به ترسیدس از استفاده با مستقیم طور به کارآفرینی آموزش که دهند می نشان( 2015)10هالسینک و راوچ(. 2005 ، 9همکاران

 قصد بر مستقیم طور به آموزش، این لطف به کارآفرینان سایر تجربه به دسترسی و کند می تسهیل را کارآفرین کار که منابع

 شروع برای الزم مهارت به نیازی دانشگاهیان از بسیاری که دریافتند( 2003) 11فرانکلین و رایت الکت،. گذارد می تاثیر کارآفرینانه
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 حال این با. کنند می استفاده شان دانشگاهی زندگی در که است آنهایی از متفاوت کامال ها مهارت این زیرا ،ندارند کار و کسب

 (.2017، 1میراندا) دارد وجود کارآفرینی حوزه در دانشگاهیان حضور احتمال مورد در کارآفرینی آموزش تاثیرات از کمی شواهد

 اجتماعی، زمینه و بستر باید هدف این به نیل برای(. 2015 ،2ژائو) است جامعه یاقتصاد توسعه و رشد شرطپیش کارآفرینی پرورش

 عامل تریناساسی که حال عین در متعهد و دیده آموزش کارآفرینان ؛(2017 ،3والف) باشد داشته وجود مناسبی سیاسی و فرهنگی

 و شده بارورتر بلکه شوند،نمی مستهلک تنها نه مانز طول در و شوندمی محسوب بیشتر عمر با ایسرمایه هستند، خودکفایی ایجاد

می تبدیل سازسرمایه عاملی به واقع در و نموده منتقل دیگر افراد به تولید های¬عرصه در خصوص به را خود کاردانی و اطالعات

 (.2013 ،4همکاران و جاکوب) شوند

 ینب در کارآفرینی روحیه گیریلشک فرایند تبیین برای بنیاد داده نظریه ارائه  عنوان تحت تحقیقی در( 1399)دیگران و  کریمیان

 بهینه هایروش ساییشنا ایران، آموزشی نظام عمده هایدغدغه از یکی که کردند بیان ایحرفه و فنی مدارس آموزان دانش

 و «کاریتجربه» ،«فرصت تشخیص» نظیر ایواسطه شرایط تاثیر تحت فردی. است آموزاندانش در کارآفرینی روحیه پرورش

 به یشگرا ،«فرهنگی و یاجتماع هنجارهای حمایت» و «بازار وضعیت» محیطی شرایط و« (اقتصادی و اجتماعی انسانی،)سرمایه»

 پیش در را «گراییعمل» و «هسرمای تامین» ،«گراییگروه» ،«نوآورانه کار ایجاد قصد» راهبردهای بیاید، پذیرامکان را نوآوری

  .گیردمی شکل کارآفرینی فعالیت یک آنها ینتیجه در که گیردمی

 یادگیری که دهد می نشان یادگیری میانجی نقش و کارآفرینانه گیری جهت  عنوان با (2020)5دیگران و  استانزین نتایج پژوهش

 کرد ایجاد را باور این العهمط این. کند می ایفا را میانجی نقش جزئی، طور به عملکرد، و کارآفرینانه گیری جهت بین ی رابطه در

 را مدیران یا مالک بالقوه طور به که  دارد میانجی ،نقش کار و کسب عملکرد و کارآفرینانه گیری جهت بین ارتباط در یادگیری که

 تصدیق در کارآفرینان از  حاصل، نتایج. کنند فراهم مفید آموزشی محیط یک حفظ و ایجاد برای را منابع و زمان تا کند می تشویق

 .کند می حمایت نوظهور، اقتصادهای در ویژه به کارآفرینانه، گیری جهت توسعه و ظهور هنگام در رقیب گیری جهت اهمیت

 و آینده مهندسان میان در کارآفرینی اهداف بر کارآفرینی انگیزش تاثیر عنوان بررسی با خود پژوهش در( 2018) 6همکاران باربارا و

 کارآفرینی قصد در کلیدی عامل عنوان به را استقالل به نیاز به این نتیجه دست یافتند که نتایج رینیکارآف آموزش نقش شناسایی

 به کمک برای سرانجام،. کند می تأیید را آنان کارآفرینی اهداف بر کارآفرینی آموزش مثبت تأثیر و داده نشان آینده مهندسان

 ارائه هایی توصیه زمینه این در شرکت ایجاد ترویج برای هدفمند قداماتا اثربخشی افزایش جهت امر این درگیر مختلف عامالن

 در کارآفرینی های مهارت توسعه سازمانی و فردی موانع " عنوان تحت نیز در پژوهش خود( 2018)7بوهنه و است. گوموسای شده

 مرتبط توابع تئوری درک آن از پس. ددارن وجود اجتماعی و فردی سطح دو هر در موانع این چگونه که نمودند مشخص ها دانشگاه
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 ها دانشگاه چگونه اینکه مورد در را هایی مشی خط و داده بسط را کارآفرینی های صالحیت توسعه های بازدارنده از سطحی چند با

 .نمودند ارائه دهند، کاهش را اثراتشان توانند می

 ینیکارآفر توسعه منظور به در نو اهینگ با مازندران استان ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه قصد بر  اینترنتی کارآفرینی آموزش

 در انبنی دانش اقتصاد توسعه بموج دیگر سوی از و بوده کار بازار جذب در قشر این التحصیالن فارغ گشای راه تواند می یکسو از

 شده انجام کارهای از بسیاری که دیدگر مشخص پژوهش، تجربی پیشینه بر اشراف به توجه با حال. گردد می جامعه کالن سطح

 یا فردی رویکرد از یبخش یک هر گذشته محققین اینکه یا و است مختلف هایمدل از متغیرهایی ترکیب حاصل محققین، سایر

 هدشا فرزندان نقش به توجه ست،ا مهم بسیار آنچه اما اند؛گرفته نظر در خاص صنعتی یا سازمان در را کارآفرینی آموزش سازمانی

 زشآمو گروه، ینا کارآفرینی توسعه برای اقدام ترین مهم .باشد می آنان به اینترنتی کارآفرینی آموزش و مازندران استان ایثارگر و

 پرداخته نهکارآفرینا قصد و فرینیکارآ آموزش بین رابطه بررسی به تحقیق این در. است ایثارگر و شاهد فرزندان بین در  کارآفرینی

 بر نترنتیای کارآفرینی آموزش یاآ که اینست تحقیق اصلی سوال بنابراین. بودند کرده نام ثبت شهید بنیاد اشتغال نکبا در که است

 دارد؟ معناداری و مثبت تاثیر مازندران استان ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه قصد

 روش

 آوری جمع اساس بر. اشدب می کاربردی هدف نظر از و یابی زمینه نوع از توصیفی ها داده گردآوری روش نظر از پژوهش حاضر

 این بوده پژوهش های غیرمت بین رابطه یافتن دنبال به که آنجایی از و است پیمایشی -توصیفی روش به تحقیق طرح و هاداده

 طبق هک.باشند می ساری احدو آزاد دانشگاه ایثارگر و شاهد فرزندان کلیه آماری ذجامعه.باشد می نیز همبستگی نوع از تحقیق

 ا کوکران فرمول اساس بر رسدست در گیری نمونه با ساتفاده از روش انتخابی نمونه. باشند می نفر 612 شده، انجام های بررسی

 از اطالعات آوریجمع برای قیقتح این در. شد توزیع پرسشنامه بین آنها  250 تعداد اطمینان جهت که نتخاب شدند نفر 235 تعداد

 برای .گردید استفاده رتلیک ای درجه 5با مقیاس  (2020)لی و ژو توسط آموزش کارآفرینی که سوالی 21استاندارد  پرسشنامه

 هایویژگی تلخیص و وصیفت به آماری هایشاخص از استفاده با توصیفی سطح در ابتدا شده آوریجمع هایداده وتحلیل تجزیه

 زا تحقیق روش. شودمی هپرداخت تحصیالت و کار سابقه تاهل، وضعیت جنسیت، سن، شامل تحقیق در نمونه افراد شناختیجمعیت

 ساختاری معادالت دلسازیم از تحقیق مفهومی مدل ی جانبه همه بررسی برای که میباشد علی نوع از متغیرها بین رابطهی نظر

 .است شده استفاده PLS و SPSS 22 افزارهاینرم از همچنین. است شده استفاده

 هایافته 

 مقدار محاسبه به توانمی آنها جمله از که. بپردازیم تحلیل برای هاداده بودن مناسب بررسی به باید ابتدا تحلیل، انجام از قبل

KMO  مقدار که صورتی در. است نوسان در 1 تا 0 بین همواره آن مقدار که کرد اشاره KMO برای هاداده باشد، 50/0از کمتر 

 که صورتی در ولی پرداخت، تحلیل به بیشتر احتیاط با توانمی باشد، 69/0 تا 50/0 بین آن مقدار اگر و دبو نخواهد مناسب تحلیل

 از اطمینان برای دیگر سوی از. بود خواهد مناسب تحلیل برای هاداده بین در موجود های¬همبستگی باشد، 7/0 از بزرگتر آن مقدار

 آزمون از نیست، صفر با برابر جامعه در گیرد،می قرار تحلیل پایه که هاییمبستگیه ماتریس اینکه بر مبنی هاداده بودن مناسب

 نتایج. کرد حاصل اطمینان گیرینمونه کفایت از توانمی بارتلت آزمون از استفاده با دیگر عبارت به. است شده استفاده بارتلت

 کفایت و تحلیل برای هاداده بین موجود هایمبستگیه بودن مناسب نشانگر است، شده داده نشان 1 شماره جدول در که حاصل

 .کرد اقدام تحلیل، به توانمی رو این از است، گیرینمونه
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 بارتلت و  KMOآزمون1جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.770 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1935.804 

df 331 

Sig. .000 

 تحلیل اجرای برای هاادهد که گفت توانمی( >05/0sig)بارتلت آزمون معناداری عدد و( 7/0 از بزرگتر) KMO عدد به توجه با

 .است برخوردار نیاز مورد شرایط از و است مناسب

 این در. ایم کرده دهااستف( KS) اسمیرنوف-کولموگوروف آزمون از توزیع بودن نرمال ادعای بررسی جهت فرض آزمون از قبل

 :باشد می زیر بصورت که باشد، می نظر مورد توزیع نبودن نرمال ادعا نقیض و باشد می نرمال توزیع ادعا، آزمون

 (K-Sاسمیرنوف ) -نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف2جدول 

     EA EE EI EK 

نیدانش کارآفری قصد کارآفرینانه آموزش کارآفرینی توانایی کارآفرینی   

 235 235 235 235 تعداد

 3.8213 3.6967 3.8244 3.6866 میانگین

 45679. 67199. 85155. 62789. انحراف معیار

 111. 069. 201. 150. کولموگوروف اسمیرنوف  Zمقدار آماره

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .018 .000سطح معناداری

 ر در بررسیارامترهای مورد نظفوق نشان داد که به ترتیب تعداد داده ها، پ( در جدول K.Sاسمیرنوف )-نتیجه آزمون کولموگوروف

محاسبه شده  sigائه می کند. چون را ار sigو مقدار  Zوجود توزیع)مانند میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال(، مقدار آماره 

نمی شود.  مربوطه پذیرفته رمال بودن توزیع هایپذیرفته می شود. بنابراین ادعای ن  H1رد شده و  H0درصد است،  5کمتر از 

 .کرداستفاده   PLSاز نرم افزار  یدر انتخاب نرم افزار معادالت ساختارباید،  بنابراین،

 2عناداری در شکل مو مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب  1ل شک یعامل یبارها یبهمراه با ضرا پژوهش یمدل ساختار

 نشان داده شده است.
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 مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی 1ل شك

 

 
 مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب معناداری2شكل

 

 



 

 

 57/ن مازندراناستا ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه دقص بر اینترنتی کارآفرینی آموزش تاثیر

 

اثیر ت دراناستان مازن ثارگریفرزندان شاهد و ا نانهیبر قصد کارآفر ینترنتیا ینیآموزش کارآفرفرضیه اول: 

 دارد.مثبت 

 پژوهش یات مدلمستقیم و ضرایب معناداری فرض رابطۀنتایج  3جدول

 عالمت اختصاری مسیر
 ضریب

 (β)مسیر 

 معناداری

(T-Value) 

 سطح

 معناداری 

 نتیجه 

 مسیر

 قبول EE -> EI 0.468 7.114 0.000 کارآفرینانه قصد <-کارآفرینی  آموزش

 قصد و نتیاینتر یکارآفرین آموزش)متغیرها بین( مسیر ضریب)شده استاندارد ضریب گفت توانمی جدول فوق به توجه با

 نشان که( 1.96 قدرمطلق از تربیش)بوده t=7.114 برابر نیز( تی آماره)معناداری ضریب و. باشدمی β=0.468 برابر( کارآفرینانه

 اهدش فرزندان نهکارآفرینا قصد بر تیاینترن کارآفرینی آموزش گرفت نتیجه توانمی بنابراین. است معنادار و مثبت، تاثیر این دهدمی

 . دارد معناداری و مثبت تاثیر مازندران استان گرایثار و

ثیر تا راناستان مازند ثارگریفرزندان شاهد و ا دانش کارآفرینیبر  ینترنتیا ینیآموزش کارآفرفرضیه دوم: 

 مثبت و معناداری دارد.

 پژوهش مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل رابطۀنتایج  4جدول

 عالمت اختصاری مسیر
 ضریب

 (β)مسیر 

 معناداری

(T-Value) 

 سطح

 معناداری 
 نتیجه 

 مسیر

 قبول EE -> EK 0.525 14.789 0.000 کارآفرینی دانش <-کارآفرینی  آموزش

 شدان و اینترنتی نیکارآفری آموزش) متغیرها بین( مسیر ضریب)شده استاندارد ضریب گفت توانمی جدول فوق به توجه با

 نشان که( 1.96 قدرمطلق از ربیشت)بوده t=14.789 برابر نیز( تی آماره)معناداری ضریب و. باشدمی β=0.525 برابر( کارآفرینی

 هدشا فرزندان یکارآفرین دانش بر تیاینترن کارآفرینی آموزش گرفت نتیجه توانمی بنابراین. است معنادار و مثبت، تاثیر این دهدمی

 . دارد معناداری و مثبت تاثیر مازندران استان ایثارگر و

تاثیر  استان مازندران ثارگریفرزندان شاهد و ا توانایی کارآفرینیبر  ینترنتیا ینیآموزش کارآفر فرضیه سوم:

  مثبت و معناداری دارد.

 پژوهش مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل رابطۀنتایج  5جدول

 عالمت اختصاری مسیر
 ضریب

 (β)مسیر 
 معناداری

(T-Value) 

 سطح

 معناداری 
 ه نتیج

 مسیر

 قبول EE -> EA 0.449 7.814 0.000 کارآفرینی توانایی <-کارآفرینی  آموزش

 ناییتوا بر اینترنتی یکارآفرین آموزش)متغیرها بین( مسیر ضریب)شده استاندارد ضریب گفت توانمی جدول فوق به توجه با

 نشان که( 1.96 قدرمطلق از بیشتر)بوده t=7.814 بربرا نیز( تی آماره)معناداری ضریب و. باشدمی β=0.449 برابر( کارآفرینی

 فرزندان رینیکارآف توانایی بر تیاینترن کارآفرینی آموزش گرفت نتیجه توانمی بنابراین. است معنادار و مثبت، تاثیر این دهدمی

 . دارد معناداری و مثبت تاثیر مازندران استان ایثارگر و شاهد
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بت و یر مثتاث استان مازندران ثارگریفرزندان شاهد و ا نانهیقصد کارآفر بر دانش کارآفرینیفرضیه چهارم: 

 معناداری دارد.

 پژوهش مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل رابطۀنتایج  6جدول

 عالمت اختصاری مسیر
 ضریب

 (β)مسیر 

 معناداری
(T-Value) 

 سطح

 معناداری 
 نتیجه 
 مسیر

 قبول EK -> EI 0.164 2.614 0.009 هکارآفرینان قصد <-کارآفرینی  دانش

 برابر( نهکارآفرینا قصد  و کارآفرینی دانش)متغیرها بین( مسیر ضریب)شده استاندارد ضریب گفت توانمی جدول فوق به توجه با

β=0.164 برابر نیز( تی آماره)معناداری ضریب و. باشدمیt=2.614  تاثیر نای دهدمی نشان که (1.96 قدرمطلق از بیشتر)بوده 

 مثبت تاثیر زندرانما استان ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه قصد بر کارآفرینی دانش گرفت نتیجه توانمی بنابراین. است معنادار

 .شد خواهد تایید چهارم فرضیه لذا و. دارد معناداری و

ثبت و ماثیر ت استان مازندران ثارگریفرزندان شاهد و ا نانهیقصد کارآفر توانایی کارآفرینی برفرضیه پنجم: 

  معناداری دارد.

 پژوهش مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل رابطۀنتایج  7جدول

 برابر( کارآفرینانه قصد و کارآفرینی توانایی)متغیرها بین( مسیر ضریب)شده استاندارد ضریب گفت توانمی جدول فوق به وجهت با

β=0.144 برابر نیز( تی آماره)معناداری ضریب و. باشدمیt=2.655  تاثیر این دهدمی نشان که( 1.96 قدرمطلق از بیشتر)بوده 

 تاثیر مازندران استان ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه قصد  بر کارآفرینی توانایی گرفت، نتیجه توانمی بنابراین. است معنادار

 دارد. معناداری و مثبت

 

 بحث و نتیجه گیری

 این از کارگیری به در کارآفرینی کلیدی نقش و کشور اقتصادی توسعه در اینترنتی کارهای و کسب باالی ظرفیت به توجه با

 و دانش نقش و کارآفرینی آموزش تأثیر به نظر و اینترنتی کارآفرینی های فعالیت محدودیت در موجود های چالش نیز و قابلیتها،

 کارآفرینانه قصد بر کارآفرینی توانایی و دانش و کارآفرینی آموزش نقش بررسی به حاضر پژوهش زمینه، این در کارآفرینی توانایی

 های پژوهش با همسو کارآفرینی توانایی و دانش که بود آن گویای نتایج. پرداخت زندرانما استان ایثارگر و شاهد دانشجویان

 آموزش تاثیر همچنین. داشت دانشجویان کارآفرینی قصد بر داری معنی و مثبت تأثیر ،2017 ،2شودو و پوروانا ؛0520 ،5 1ویبوو

و  راسموسن ؛(2014) 3همکاران و بقتو های پژوهش نتایج اب که بود دار معنی و مثبت کارآفرینی توانایی و دانش بر کارآفرینی

 نیز کارآفرینانه قصد بر کارآفرینی آموزش دار معنی و مثبت تاثیر. است بوده همسو( 2010)5همکاران و اوستیک و( 2016)4همکاران

                                                      
1  .  Weibevo 

2  .  Provana 

3. Baghdoo et al 

4. Rasmussen et al 

5 . Oostteek et al 

 عالمت اختصاری مسیر
 ضریب

 (β)مسیر 

 معناداری
(T-Value) 

 سطح

 معناداری 
 نتیجه 
 مسیر

 قبول EA -> EI 0.144 2.655 0.008 کارآفرینانه قصد <-کارآفرینی توانایی



 

 

 59/ن مازندراناستا ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه دقص بر اینترنتی کارآفرینی آموزش تاثیر

 
 2تاچ او ،(2018)1سانچز ،(0139) همکاران و باقرصاد ،(1396) همکاران و طهماسبی چون هایی پژوهش یافته با که گردید تایید

 با نیز کارآفرینانه های توانایی و دانش بر کارآفرینی آموزش مثبت تاثیر. است بوده همسو( 2019) 3همکاران و آپاریسیو و( 2019)

 که دارد این از نشان فوق های یافته. است بوده همسو( 2019) 4دیگران و عزیزی و( 2018) ویبوو چون هایی پژوهش های یافته

 کارآفرینانه های توانایی و دانش تقویت به خالقانه ابزارهای و فنون بکارگیری با قادرند کارآفرینی دروس یا ها دوره مدرسان

 این بر. بخشند ارتقاء را دانشجویان خالقانه تفکر مهارت مقتضی روشهای از استفاده با قادرند آنها همچنین. بپردازند دانشجویان

 کارآفرینانه قصد تقویت در مهمی نقش هادانشگاه در اینترنتی کارآفرینی آموزش ارائه در مدرسان نوآوری و خالقیت به توجه اساس

 طرح موجب مدرسان سوی از محور نتیجه اینترنتی آموزشی رویکرد اتخاذ. کند می ایفا کارآفرین به شدن تبدیل برای دانشجویان

 مدرسان. گردد می کارآفرینی آموزش های شیوه ارتقاء و پذیری انعطاف و تیاینترن کارآفرینی آموزشی هدفمند فعالیتهای ریزی

 دانش ارتقاء بر عالوه رویکرد این اتخاذ. دهند قرار مدنظر را کارآفرینی توانایی و دانش بعد دو گرا کل رویکردی اتخاذ با بایستی

 رو، همین از. گرددمی آنها در کارآفرینانه های یشایستگ و عملی های مهارت تقویت موجب دانشجویان، در اینترنتی کارآفرینی

 غیرخطی تفکر چون هایی مهارت و رفته فراتر سنتی آموزشی های روش از بایستی اینترنتی کارآفرینی آموزش های دوره مدرسان

 امروز رقابت پر دنیای رد که نمود اشاره نکته این به بایستی حاضر، پژوهش افزایی دانش راستای در. بیاموزند دانشجویان به نیز را

 همین از. کنند طی را پایدار و اقتصادی توسعه مسیر کارآفرینانه های فعالیت توسعه بسترهای نمودن فراهم با کوشند می کشورها

 که طلبد می ها سیاست این اثربخشی. است گردیده تبدیل حکمرانی نظام هایاولویت از یکی به اینترنتی کارآفرینی آموزش رو

 نیز کارآفرینی های دوره مدرسان و اساتید اینترنتی، کارآفرینی توسعه راستای در عالی آموزش نظام در بنیادین اصالحات بر عالوه

 این با اساتید انطباق کرده اشاره( 2019) بلیمپو که همانگونه. باشد برخوردار نوین فضای این با همسنگ های قابلیت و ها مهارت از

 اینترنتی آموزش نوین های شیوه بکارگیری مانند متعددی افزاری نرم و افزاری سخت های مهارت از آنها برخورداری مستلزم روند

 روش بکارگیری موجب قابلیتی چنین از اساتید برخورداری. باشد می اینترنتی کارآفرینی آموزش در مشارکتی فرایندهای طراحی و

 یک از( 2019) 5همکاران و فیوری تعبیر به آنها که ای گونه به. گردد می اینترنتی کارآفرینی آموزش در روزآمد و خالقانه های

 افزاری نرم های مهارت توسعه امکان همچنین . گردند می تبدیل دانشجویان برای اینترنتی کارآفرینی مربی به صرف مدرس

 و کارآفرینانه کنش کارآفرینی، دانش وزهح چهار در پیامدها از ای گسترده طیف که هایی مهارت. آورد می فراهم نیز را دانشجویان

 کارآفرینی آموزش مثبت تاثیر و پژوهش اول فرضیه از حاصل نتایج به توجه . باگیرد برمی در دانشجویان برای را درونی توسعه

 در اینترنتی رآفرینیکا های مؤلفه و ابعاد که شود می پیشنهاد مازندران استان ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینانه قصد بر اینترنتی

 کارآفرینی. شود طراحی ها دانشگاه در اینترنتی کارآفرینی جامع الگوی پایان در و شناسایی منسجم و دقیق تحلیل با ها دانشگاه

 مکانا را کارآفرینانه قصد و افراد تفکر شیوۀ در تغییر همه، از تر مهم و ها مهارت توسعه تجربی، یادگیری از ترکیبی ایجاد اینترنتی

  .سازد می پذیر

 ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینی دانش بر اینترنتی کارآفرینی آموزش مثبت تاثیر و پژوهش دوم فرضیه از حاصل نتایج به توجه با

 آن در که انگیزه بر مبتنی آموزشی جدید الگوی اینترنتی، کارآفرینی آموزش به توجه با که شود می پیشنهاد مازندران استان

                                                      
1 . Sánchez 

2 . O'Toch 

3 . Aparsio et al 

4 . Azizi et al 

5 . Fiorii et al 
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 و خود برای دانشی بتوانند تا کنند کار شان دانش و ها توانایی روی دانشجویان همه و باشند آموزش کلیدی محور شجویاندان

 .شود ارائه( جدید دانش خلق)کنند ایجاد جامعه افراد سایر سپس

 و اهدش فرزندان کارآفرینی یتوانای بر اینترنتی کارآفرینی آموزش مثبت تاثیر و پژوهش سوم فرضیه از حاصل نتایج به توجه با

 پرورش و ـدیچندبعـ و نوآور ،خالق دانشجویان تربیت اینترنتی، کارآفرینی آموزش با گردد می پیشنهاد مازندران استان ایثارگر

 تربیت با تا دپذیر صورت ها، گاهدانش در اینترنتی کارآفرینی آموزش نتایج و پیامدها عنوان به مهارت، دارای توانمند دانشجویان

 ینهزم بعدی، چند و رامونپی محیط تغییر به نسبت حساس و پیشگام فعال، گرا، فرصت نوآور، پذیر، انعطاف و خالق دانشجویان

 .آورند فراهم را ایثارگر و شاهد فرزندان کارآفرینی توانایی افزایش ایجاد

 استان ارگرایث و شاهد فرزندان نهکارآفرینا قصد  بر یکارآفرین دانش مثبت تاثیر و پژوهش چهارم فرضیه از حاصل نتایج به توجه با

 به آن از شده ایجاد ارآفرینیک دانش واســطة به و اینترنتی کارآفرینی آموزش ایجاد با ها دانشگاه گردد می پیشنهاد مازندران

 جدید های کسب و روشها حرفه، و لشغ هر در بتوانند خود، های عالقه و ها توانایی استعدادها، شناسایی با که دهند یاد دانشجویان

  .گردد تقویت دانشجویان کارآفرینانه قصد آن تبع به و کنند ایجاد

 استان یثارگرا و شاهد فرزندان نانهکارآفری قصد  بر کارآفرینی توانایی مثبت تاثیر و پژوهش پنجم فرضیه از حاصل نتایج به توجه با

 در عملی و یکاربرد های آموزش مانجا واســطة به و اینترنتی کارآفرینی آموزش یجادا با ها دانشگاه گردد، می پیشنهاد مازندران
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