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رابطه نگرش به درس کار و فناوری با مؤلفههای نگرش کارآفرینی دانش
آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز
فیروز محمودی -1مریم حسینزاده نباتی -2یوسف ادیب

3

 .1دانشیارگروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز
 .2کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز
 .3استاد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز

تاریخ دریافت1399/1/14 :
تاریخ پذیرش1399/3/17 :
چکیده
هدف پژوهش حاضر رابطه نگرش به درس کار و فناوری با مؤلفههای نگرش کارآفرینی دانش آموزان متوسطه ناحیه
یک تبریز در سال تحصیلی  97-98است .این از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات از نوع توصیفی-
همبستگی است .جامعهی آماری ،تمام  15386نفر دانش آموز دختر و پسر دوره اول متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش
تبریز در سال تحصیلی  1397-1398بودند .حجم نمونه به روش نمونهگیری نسبتی تصادفی از هر سه پایه و با توجه به تعداد
گویههای پرسشنامه 402 ،نفر تعیین شد .این افراد پرسشنامه نگرش به کارآفرینی( )Athayde, 2009و پرسشنامه محقق
ساخته نگرش به درس کار و فناوری را تکمیل کردند .برای تحلیل نتایج از مدل یابی معادالت ساختاری ) (SEMبا نرم
افزار  Smart PLS 3.2.8استفاده شد .نتایج نشان داد بین نگرش به درس کار و فناوری و مؤلفههای نگرش به کارآفرینی
رابطه وجود دارد .نگرش به درس کار و فناوری ( 0/40رهبری 0/56 ،دستاورد 0/30 ،کنترل شخصی 0/42 ،خالقیت0/38 ،
ابتکار) را تبیین میکند .اهمیت باالی نگرش مثبت به درس کار و فناوری ،در داشتن رابطه مثبت با مؤلفههای ارزشمند،
رهبری ،دستاورد ،کنترل شخصی ،خالقیت ،ابتکار بوده و بنابراین در اولویت قرارگرفتن ماهیت عملی و کاربردی و استفاده
از ابزارها در این درس پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :ابتکار ،خالقیت ،دستاورد ،رهبری ،کنترل شخصی ،نگرش به درس کار و فناوری ،نگرش به
کارآفرینی

 نویسندة مسئول:
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مقدمه
یکی از برنامههای درسی دانشآموزان ،درس کاار و فنااوری تادوین شاده اسات .اهاداف
درس کار و فناوری ،در چهار قلمرو شایستگیهای غیرفنی و فنی دنیای کار ،فناوری اطالعاات
و ارتباطات ،یادگیری مادام العمر فنی و حرفهای تقسیم شده اسات .کسا

ایان شایساااتگیهاا

برای تربیت فناورانه دانش آموزان و زندگی سالم در فضای مجازی و آمادگی ورود به حرفه و
شااغل در اقتصاد و زندگی اجتماعی ضرروری میباشد (وزارت آموزش و پرورش.)1391 ،
طبق نظرسنجیهای سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی در سال 2010در  59کشور از جمله
ایران ،نسل امروز نسل کارآفرینی بوده و بار اسااس هماین گازارش ،وضاعیت ایاران در حاوزه
کارآفرینی در بین کشورهای جهان مطلاو نیسات ) .)Bosma, 2013براسااس بررسایها%90 ،
دانشآموزان متوسطه میزان اطالع خاود از کاارآفرینی را بسایار ضاعی

ارزیاابی کردهاناد .در

 85%نمونه اطالعات خیلی کمی یا عمالً هیچ آموزشی درباره کارآفرینی داده نشده اسات%84 .
دانش آموزان بر ضرورت تدریس کارآفرینی در مدرسه تأکید کردند (مرتضی نژاد.)1395 ،
براساس یافتههای پژوهشی ،منافع آتی در زمینه علم و فناوری مربوط به مشاغل ،قبل از سن
 14سااالگی شااکل ماایگیاارد (2007

 .)Lindahl,آمادهسااازی کااارآفرینی نمیبایساات بعااد از

فارغالتحصیلی باشد؛ بلکه در حین تحصیل انجام شود (ملکای .)1395 ،بناابراین نظاام آموزشای
باید فراگیران را در زمیناه کاارآفرینی ،ناوآوری و مادیریت فنااوری باا مجموعاهای از داناش،
مهارت و نگرشها که آنها را قادر به حل چالشهای جهانی میساازند ،آمااده ساازد (

(Groen

 .&Walsh, 2013با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته ،نقش و جایگاه کارآفرینان باه طاور
فزایندهای بیشتر میشود ( .)Hisrich & Peters, 2011به طوری که در غر و برخی کشاورهای
دیگر ،دو دهاه اخیار دهاههای طالیای کاارآفرینی ناام گرفتاه اسات ( McCline, Bhat, & Baj,

 .)2000از آنجا که نیروی بالقوه کارآفرینان میتواند به جامعه کماک شاایانی نمایاد ،محققاان
سعی کردهاند تا شخصیت ،مهارتها و نگرشهای آناان را همانناد شارای تربیتای کاارآفرین،
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهناد؛ ازایانرو کسا

نگارش کاارآفرینی از کتاا درسای کاار و

فناوری و استفاده از فرصتهای آموزشی آن در آیناده شاغلی و تحصایلی داناش آماوزان دارای
اهمیت و ضرورت بسیاری است .به اعتقاد محققان ،کارآفرینی نقش ویژهای در رشد اقتصاادی
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دارد (ترقبان و مبارکی )1391 ،و ایجاد این نگارش از دوران مدرساه میتواناد منجار باه بهباود
کارآفرینی در بزرگسالی گردد (ملکی.)1395 ،
از آنجایی که اهداف اصلی حوزة تربیت و یاادگیری درس کاار و فنااوری در ساند تحاول
بنیادین آموزش پرورش برای دورة اول متوسطه (پایاههای  8 ،7و ،)9کسااا

شایساتگیهاا در

شااش موضوع اصلی از جمله ساواد کاارآفرینی :خطرپاذیری ،نیازسانجی ،شاناخت مشااغل و
فرهنگ کار و تولید میباشد ،پرسش این است کاه آیاا رابطاهای باین نگارش باه درس کاار و
فناوری و نگرش مثبت نسبت به مؤلفه هایکارآفرینی داناش آماوزان وجاود داردا باا توجاه باه
اهمیت موضوع ،هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه نگرش به درس کار و فناوری بامؤلفههای
نگرش کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی  97-98بود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
باار اساااس یافتااههااای ( )Obisanya, Akinbami & Fayomi, 2010نگاارش مثباات بااه
کارآفرینی پیش از هرچیز  ،از طریاق تادوین محتاوای برنامااه هااای درساای محقاق میشاود.
نگرشا کارآفریناناه ،نگرشی است که اجزای انگیزه پیشرفت ،مرکز کنترل درونی ،عازت نفاس
و خالقیات را در ترکیبای بااا ابعااد ساه گاناه نگارش (شاناخت ،احسااس و رفتاار) در برگیارد
( .)Robinson, Stimpson, Huefner & Hunt, 1991ویژگیهای روانشاناختی و شخصایتی
از شاخصهاای سانجش نگارش افاراد کاار آفارین هساتند ( Carland, Carland & Stewar,

 .)2000این ویژگیها عبارتند از :نیاز به پیشرفت؛ خالقیات و ناوآوری؛ خطرپاذیری؛ اعتمااد باه
نفس؛ پای بندی و پافشااری؛ کاانون کنتارل درونای؛ نیااز باه اساتقالل؛ و انگیازه (

Kourilsky,

 .)1980مؤلفههای نگرش کارآفرینی شامل رهبری ،دستاورد ،کنترل درونی ،خالقیات و ابتکاار
میباشد ()Athayde, Steenekamp, & Van der Merwe, 2011که در این پژوهش ماد نظار
قرار گرفته است.
رهبری یک قدرت است که بر دیگران تاثیر میگذارد .یک گروه ،نیازمند یک رهبر اسات
( .(Esmer & Faruk, 2017نیاز به دستیابی مداوم (دستاورد) به عنوان انگیزه اصلی برای موفقیت
کارآفرینی است ) .(McClelland, 1961وی استدالل کرد که رفتار انساانهاا باا نیازدساتیابی باه
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هدف ،هدایت میشود و این انگیزه کنش انسان را در دراز مدت تنظیم میکناد .ویژگای مهام
در پیشینه کارآفرینی مکان کنترل است .شخصی که دارای کنترل شخصی داخلی اسات تصاور
میکند که تصمیماتش را خودش کنترل میکند ،اماا افارادی دارای کنتارل خاارجی ،معتقدناد
عوامل کنترل کننده واقعی ،شانس ،سرنوشت یا ویژگیهای محیطی هساتند کاه نمایتوانناد بار
آنها تأثیر بگذارند .به طوری کنترل داخلی از جمله ویژگیهای شخصیتی است کاه باه بهتارین
وجاه تصامیمات ورود و خاروه باه کاارآفرینی را پایش بینای میکناد( & Caliendo, Fossen,

 .)Kritikos, 2014خالقیت ،همچون فرآیند حل مسئله است کاه اطالعاات در رسایدن باه یاک
هدف خااص بایاد هماهناگ و در یاک روش بادیع و غیارمنتظاره ساازمان بیاباد( & Wiggins
2014

 .)Bhattachary,ابتکار ،به عنوان افکار غیرمنتظره ناگهانی که میتوانند مشاکالت را حال

میکنند ،درک میشود ).(Hogarth, 2001
عبااداللهی ،آقامحماادی ،عباااس پااورو دالور ( )1396در پااژوهش " تحلی ال ویژگ ایهااای
شخصیتی کارآفرینی دانش آموزان متوسطه استان کردستان" به این نتیجه رسیدند کاه میاانگین
نمره کارآفرینی در ابعاد هشتگانه نشان از آن دارد که از نظر ویژگایهاای فاردی از وضاعیت
مطلوبی برخوردار نیستند .همچنین عملگرایی و نیااز باه موفقیات بیشاترین باار عااملی و کاانون
کنترل و رویاپردازی کمترین بارعاملی را داشتند.
شااحیطاوی ( )1394در پااژوهش " نقااش آمااوزش و پاارورش و کتااا کااار و فناااوری در
شکوفایی خالقیت ،نوآوری و اشاعه کاارآفرینی در داناشآماوزان" گازارش داد کاه اهاداف
کتا کار و فناوری نقش مهمی در پرورش قادرت خالقیات و ناوآوری داناش آماوزان دارد.
درکارآفرینی ،دانشآموزان را به شرکت در جشنوارهها ،بازارچهها و پیاده کردن ایدهها تشویق
میکند .نکته مهم پژوهش این است که آموزش و پرورش در ارتباط باا خالقیات و ناوآوری و
به ویژه کارآفرینی کارهای موثری انجام نداده است.
پایهی1و باقری ( )2011در پژوهش" جهتگیری کارآفرینی دانشآموزان متوسطه ماالزی و
خودکارآمدی کارآفرینی :یک مطالعه توصیفی" نشان دادند :جهتگیاری نگارش کاارآفرینی
1Pihie & Bagheri
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دانش آموزان ،از نظر پیشرفت ،کنترل شخصای ،ناوآوری و عازت نفاس در ساه بعاد عااطفی،
شناختی و رفتاری اندازهگیری شاد .نتاایج نشاان داد دانشآماوزان متوساطه ،نگارش مثبات باه
کارآفرینی داشتند و سیاست دولات در برناماه درسای نقاش مثبتای در ایجااد نگارش مثبات باه
کارآفرینی داشته است (.)Pihie & Bagheri, 2011
جاین ،واجادعلی و کمبال )2015(1در پاژوهش " نگارش کاارآفرینی و کاارآفرین شادن:
مفهوم سازی ،توسعه و آزمون اندازهگیری و متناس

باودن مادل" نشاان دادناد کاه شاش بعاد

نگرش ،یعنی گرایش به موفقیت ،گرایش به ریسک پاذیری ،مکاان درونای کنتارل ،ناوآوری،
فعال بودن و جهتگیری بازار ،تأثیر مثبتی بر عملکرد کارآفریناان دارد(

Jain, Ali, & Kamble,

.)2015
قدوسی ،آراستی و باقری ( )1395در پاژوهش" تاأثیر آماوزش کاارآفرینی از طریاق روش
داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانة دانش آموزان مقطع ابتدایی" گزارش کردناد بارای ایجااد
نگرش عمیق دربارة کارآفرینی ،برنامههای آموزشی دورة دبستان در راستای آگاهی و تقویات
نگرش کارآفرینی هدف گاذاری و اجارا شاوند آماوزش کاارآفرینی باا روش داساتان سارایی
موج

تقویت نگرش کارآفرینانة داناش آماوزان و تقویات ابعااد خالقیات ،دساتاورد ،کنتارل

درونی و عزت نفس شده است.
روش شناسی
پژوهش حاضر از ناوع پاژوهشهاای همبساتگی باا اساتفاده از روش " الگویاابی معاادالت
ساختاری" میباشد .جامعهی آماری ،کلیه  15386نفر داناش آماوزان دوره اول متوساطه ناحیاه
یک آموزش و پرورش تبریز در سال تحصیلی  1397-1398بودند .نمونه باه روش نموناهگیری
نسبتی تصادفی از هر سه پایه و با توجه به تعداد سواالت پرسشانامه 402 ،نفار تعیاین شاد .روش
الگویابی معادالت ساختاری دو مرحلهی آزمون الگاوی انادازه گیاری و سااختاری دارد .طباق
نظر چاین )1998(2الگاوی انادازه گیاری اعتباار و روایای ابزارهاای انادازهگیاری و ساازههاای
1Jain, Wajid Ali & Kamble
2Chin
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پژوهش و الگوی ساختاری فرضیهها و رواب

متغیرهای مکنون را میآزماید (1998

 .)Chin,در

پژوهش حاضر از نسل دوم روشهای الگویابی معاادالت سااختاری یعنای PLS1اساتفاده شاد تاا
بتوان رواب بین متغیرها را پیش بینی کرد.
مقیاس نگرش باه کاارآفرینی اتایاد )2009( ،ایان ابازار توسا اتایاد طراحای و اعتباریاابی
گردید ( .)Athayde, 2009برای اولین بار در ایران ،ترجمه و اجرا شاد .چاون ایان پرسشانامه از
ادغام چندین پرسشنامه حاصال شاده کاه ویژگیهاای شخصای ،نگرشای ،شاناختی و عالقاه را
هدف قرار داده است برای این پژوهش انتخا شد و
از طرف دیگر تعداد گویاههای آن نسابت باه برخای پرسشانامههای دیگار کمتار ،سااده و
مناس

برای گروه سنی مورد پژوهش بود .برای تعیین روایی محتوایی این ابزار ،بعد از ترجماه

به فارسی ،توس  3نفر متخصص زبان انگلیسی برای بررسی صحت ترجمهها و  3نفر متخصص
علوم تربیتی برای بررسی روایی محتوایی مورد باازبینی قارار گرفات .باه منظاور تعیاین ضاری
پایایی ،به طور آزمایشی بر روی 30نفر از نمونه ی مورد نظر اجرا شد .ضری

آلفاای کرونباا

کل برابر با  0/84به دست آمد .پرسشنامه نهایی در بین دانش آماوزان پایاههای هفاتم ،هشاتم و
نهم مدارس ناحیه  1تبریز همراه با ارائه توضایحات ،توزیاع و سا س جماع آوری گردیاد .ایان
پرسشنامه از  22گویه براساس طیا

لیکارت ( =1خیلای کام تاا  =5خیلای زیااد) و از  5مؤلفاه

(رهبری دیگران ،دستاورد ،کنترل شخصی ،خالقیت ،ابتکار) تشکیل شده بود .آلفاای کرونباا
مؤلفهها (نگرش به رهبری  ،0/79نگرش باه دساتاورد  ،0/74نگارش باه کنتارل شخصای،0/73
نگرش به خالقیت  ،0/74نگرش به ابتکار  )0/73و آلفای کل  0/86محاسبه شد.
مقیاس نگرش به درس کار و فناوری به تعداد  8گویه براسااس پرسشانامه ارتبااط آماوزش
علوم)(2ROSEسال  ،2010مؤلفههای نگرش نسبت به علم و فناوری استفاده شاد .ایان پرسشانامه
قبالً در مقاله فارسی بکار رفته است (سلطانی ،اربابی سرجو ،دهقانی خوزانی و رضایی.)1390 ،
دامنه امتیازات آن بر اساس طی

لیکرت ( =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد) نمره گذاری شد.
1Partial Least Squares
2The Relevance of Science Education Project
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جدول  .1خالصهای از کیفیت (PLSبارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،میانگین)
مؤلفهها

رهبری

دستاورد

کنترل شخصی

خالقیت

ابتکار

گویه ها

بار عاملی

LEAD1

0/67

LEAD2

0/70

LEAD3

0/74

LEAD4

0/76

LEAD5

0/66

LEAD6

0/64

ACH1

0/68

ACH2

0/73

ACH3

0/60

ACH4

-0/07

ACH5

0/61

ACH6

0/72

CONT1

0/56

CONT2

0/66

CONT3

0/71

CONT4

0/74

CONT5

0/76

CREA1

0/82

CREA2

0/80

CREA3

0/80

INTU1

0/64

INTU2

0/79

INTU3

0/76

KAROFAN24

0/77

KAROFAN25

0/84

KAROFAN26

0/77

نگرش به درس

KAROFAN27

0/60

کار و فناوری

KAROFAN28

0/80

KAROFAN29

0/78

KAROFAN30

0/74

KAROFAN31

0/75

آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی

0/79

0/74

73/0

0/74

0/73

0/89

0/85

0/74

0/82

0/85

0/78

0/91

میانگین

0/50

0/50

0/50

0/66

0/54

0/58

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار 1399

108

در مورد پایایی هر یک از گویهها ،بار عاملی باالی  0/4قابل قباول 0/7 ،و بیشاتر در تحلیال
عااملی تأییادی ،نشاانگر ساازه خاو تعریا

شاده اسات (Fornell & Larcker, 1981).نتاایج

جدول 1نشان میدهد تمام گویههای پرسشنامهها در حد قابل قبول و خو تعری

شده هستند

و بین  0/56و  0/84در نوسان بودند .گویه  ACH4به علت بار عاملی کمتر از حد قابل قباول ،از
تحلیل حذف گردید .آلفای کرونبا باالی  0/7نشان دهناده پایاایی بسایار بااالی ابازار انادازه
گیری و مؤلفهها میباشد( .)Cho,2020برای بررسی پایایی ترکیبی سازههاا از ضاری

دیلاون –

گلداشتاین )ρc(1استفاده شد ) .)Nunnally, 1978مقادیر قابل پذیرش پایایی ترکیبای بایاد از 0/7
بیشتر باشند ( and Henseler ،2015

 .)Dijkstraبراساس جدول ،1پایایی ترکیبای تماام مؤلفاههاا

بزرگتر از  0/7هستند .برای روایی همگرا از میاانگین واریاانس اساتخراه شاده) (AVE2اساتفاده
شد ) .)Fornell and Larcker, 1981آنها مقادیر  0/5 AVEو بیشتر را توصایه مایکنناد (فقا در
مؤلفهی دستاورد مقیاس نگرش به کارآفرینی  0/38گزارش شاد) .ساومین معیاار بارازش مادل
اندازهگیری بررسی روایی واگرای سازهها است .جذر  AVEیک سازه باید بیشتر از همبساتگی
آن سازه با سازههای دیگر باشد) .) Fornell and Larcker, 1981در جدول  2نتایج روایی واگارا
نشان داده شده است .اعداد روی قطر همبستگی جذر میانگین واریانس میباشند.

جدول  .2ماتریس همبستگی و بررسی روایی متغیرهای پژوهش بر اساس معیار فورنل الکر
رهبری

دستاورد

کنترل
شخصی

خالقیت

ابتکار

رهبری

0/70

دستاورد

0/59

0/61

کنترل شخصی

0/48

0/47

0/69

خالقیت

0/36

0/37

0/38

0/81

ابتکار

0/39

0/44

0/45

0/40

0/73

کار و فناوری

0/40

0/56

0/30

0/42

0/38

کار و
فناوری

0/76

1Dillon Goldstein
2Average Variance Extracted
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یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی

 50درصد از نمونه آماری ،دانش آموزان دختر و  50درصد دانش آموزان پسر ،از ساه پایاه
تحصیلی بودند 33/08 .درصد پایه هفتم 33/08 ،درصد پایاه هشاتم و  33/08درصاد پایاه نهام
بودند.
جدول  .3توصیف آزمودنیها و فراوانیها
جنسیت

تعداد

دختر

201

پسر

201

کل

402

پایه

فراوانی

درصد

سن

هفتم

69

17/16

 13سال

هشتم

65

16/17

 14سال

نهم

67

16/67

 15سال

هفتم

67

16/67

 13سال

هشتم

68

16/91

 14سال

نهم

66

16/42

 15سال

100

با توجه به تعداد گویههای پرسشنامهها 402 ،نفر به صورت تصادفی از دانش آماوزان ناحیاه
یک تبریز انتخا شد .بعد به صورت نسبتی تصادفی از هر پایه و جنس به طاور مسااوی نموناه
در نظر گرفته شد تا بعد از توجیه و توضیح محقق در مورد اهداف پاژوهش و نحاوه پار کاردن
پرسشنامهها ،دانش آموزان با رضایت و آگاهی در طرح پژوهشی شرکت کردند.
ب) توصیف شاخص ها

نتااایج توصاایفی نشااان داد کااه میااانگین و انحااراف اسااتاندارد بااه ترتیاا

باارای رهبااری

دیگران4/10و 0/73؛ دساتاورد  3/90و 0/60؛ کنتارل شخصای 4/42و  0/60؛ خالقیات  3/86و
0/90؛ ابتکار  3/93و0/83؛ نگرش به درس کار و فنااوری 3/51و  0/96محاسابه شاد .بااالترین
میانگین در پرسشنامه نگرش کارآفرینی ،کنترل شخصی را نشان داد (جدول.)4
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جدول .4توصیف نمرات متغیرها و مؤلفههای نگرش به کارآفرینی و نگرش به درس کار و
فناوری
مؤلفهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار کمترین نمره

بیشترین نمره

واریانس

نگرش به کارآفرینی:
رهبری

402

4/10

0/73

1

5

0/531

دستاورد

402

3/90

0/60

1

5

0/368

کنترل شخصی

402

4/42

0/60

1/60

5

0/364

خالقیت

402

3/86

0/90

1

5

0/799

ابتکار

402

3/93

0/83

1

5

0/683

کار و فناوری

402

نگرش به درس کار و فناوری:
0/96

3/51

5

1

0/931

ج) آزمون فرضیه ها

در بررسی آزمون الگوی ساختاری ،ضرای

معناداری گویهها (مقادار  ،)tمعیارهاای Q2 ،R2

محاسبه و تفسیر میشوند .معیار اول برازش الگوی ساختاری ضرای

معناداری  tاست که نتیجه

آن در نمودار شماره ( )1ارایه شده است.
تمامی ضرای

معناداری  tاز  1/96بیشترهستند ،یعنی تمامی گویهها و روابا میاان متغیرهاا

در سطح اطمینان  %95معنادار هستند.
معیار دوم الگاوی سااختاری معیاارR2

مایباشاد R2 .مرباوط باه متغیرهاای پنهاان درونازای

(وابسته) الگو است R2 .معیاری است که نشان از تاثیر یک متغیر بارونزا بار یاک متغیار درونزا
دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67به عنوان مقدار ماالک بارای مقاادیر ضاعی  ،متوسا و
قوی تفسیر میشود (داوری و رضازاده .)146 :1395 ،طبق نظر هنسلر و همکااران ( )2009اگار
در یک مدل فق یک متغیر برونزا ،سازهها را تحت تاثیر قرار دهد مقدار  0/33 R2به بااال نشاان
از قاادرت باااالی رابطااه دارد(Ringle, & Sinkovics, 2009

ساختاری معیار Q2میباشد .ضری

 .)Henseler,معیااار سااوم الگااوی

 Q2استون-گیزر برای بررسی تواناایی پایش بینای متغیرهاای
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نشانگر تواناایی پایش

بینی است (.)Vinzi , Trinchera, & Amato, 2010

نمودار  .1ضرایب معناداری گویهها (مقدار )t
در مورد شدت توانایی پیش بینی الگاو در ماورد ساازههاای درونزا مقاادیر  0/15 ،0/02و
 0/35به ترتی

ضعی  ،متوسا و قاوی تعیاین شاده اسات (

Henseler, Ringle, & Sinkovics,

 .)2009براساااس معیااار هنساالر و همکاااران (Ringle, & Sinkovics, 2009

 )Henseler,از بااین
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مؤلفههای نگارش باه کاارآفرینی ،دساتاورد و خالقیات رابطاه قاوی؛ ابتکاار و رهباری در حاد
متوس  ،و کنترل شخصی توانایی پیش بینی و رابطه ضعی
جدول  .5مقادیر عددی

نشان داد.
Q2 ،R2

مؤلفه ها

R2

قدرت رابطه

Q2

توانایی پیش بینی

رهبری

0 /1

رابطه متوس

0/07

توانایی پیش بینی ضعی

دستاورد

0 /3

0 /1

توانایی پیش بینی متوس

کنترل شخصی

0/09

0/04

توانایی پیش بینی ضعی

خالقیت

0 /2

ابتکار

0 /1

نگرش به درس کار و فناوری

-

رابطه قوی
رابطه ضعی

0 /1

رابطه قوی

0/08

رابطه متوس

توانایی پیش بینی قوی
توانایی پیش بینی ضعی

جدول  .6نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
ردیف

1
2
3
4
5

فرضیه

بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به رهبری دیگران
رابطه وجود دارد.
بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به دستاورد رابطه
وجود دارد.
بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به کنترل شخصی
رابطه وجود دارد.
بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به خالقیت رابطه
وجود دارد.
بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به ابتکار رابطه
وجود دارد.

ضریب
مسیر

آماره T

سطح
معنی داری

نتیجه

0/40

8/24

0/001

معنی دار

0/56

13/99

0/001

معنی دار

0/30

6/17

0/001

معنی دار

0/42

8/73

0/001

معنی دار

0/38

7/94

0/001

معنی دار

کلیه فرضیهها با توجه به سطح معناداری 0/001و باالتر باودن آمااره تای از  1/96معنای دار
هستند .نگرش به درس کار و فناوری  ./40واریانس مربوط به نگرش به رهبری دیگاران0/56 ،
نگرش به دستاورد 0/30 ،نگرش به کنترل شخصی 0/38 ،نگرش به خالقیت ،و  0/38نگرش باه
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ابتکار را تبیین میکناد .بیشاترین میازان مرباوط دساتاورد و کمتارین میازان مرباوط باه کنتارل
شخصی میباشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،تعیین رابطه بین نگرش به درس کار و فنااوری باا مؤلفاههای نگارش
کارآفرینی دانشآموزان مقطع متوسطه اول در آموزش و پارورش ناحیاه یاک تبریاز باود .باین
نگرش به درس کار و فناوری و مؤلفاههای نگارش باه کاارآفرینی رابطاه مثبات و معنای داری
وجود دارد.
یافته اول و دوم :بین نگرش به درس کاار و فنااوری باا مؤلفاهی رهباری و دساتاورد رابطاه
مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات پژوهشهاای ( Groen & Walsh,
;Casson, 2013; Siyanbola, et al, 2011; Pihie & Bagheri, 2011; Histrich and Piterz, 2011
 )& Lucas, 2007; Kourilsky and Walstad, 1998; McClelland, 1961 2010; Cooperهمساو

بود .این یافته نشان میدهد که ماهیات عملای درس ،توانساته نگارش باه عملای باودن و
دستاورد و رهبری را در دانش آموزان افزایش دهد .از طرف دیگار ،حاس مشاارکت و
رهبری در دانش آموزان تقویات مایکناد .داناش آماوزان از انجاام پارو ههاای عملای
احساس لذت کردند و به نوعی سایر مؤلفههای پیشرفت را تحت تاثیر قرار داده است.
یافته سوم :بین نگرش به درس کار و فناوری با کنترل شخصی رابطه مثبت و معنادار وجاود
دارد .نتاایج پاژوهش ماا باا نتاایج پژوهشهاای ( Wu, Yuan, & Pan, 2018; Venkatesh, et al,
;Cooper & Lucas, 2007;,Histrich 2017; Groen & Walsh, 2013; Pihie & Bagheri, 2011

; )and Piterz 2011; Robinson, et al, 1991همسو بود .در ارتباط با کنترل شخصی نسبت باه
سایر مؤلفهها در حد پایینی قرار گرفته است و تا حد مطلوبی نتوانسته کنتارل شخصای و
برنامه ریزی برای آیناده و حاس اساتقالل و ساخت کوشای و تفکار در ماورد آیناده را
پرورش دهد.
یافته چهارم :بین نگرش به درس کار و فنااوری باا خالقیات رابطاه مثبات و معناادار وجاود
دارد .نتاایج تحقیقاات (

Hussain, Hashmi and Gilani, 2018; Liou & Kuo, 2014; Plucker,
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 )Beghetto and Dow, 2004; Wiggins and Bhattachary, 2014با نتایج تحقیق ما همسو بود .باا
توجه به ماهیت عملی و کاربردی بخشهای مختل

درس ،استفاده از ابزارهاای عملای در ایان

راستا بهتر عمل کرده است و هر چه ماهیات درس عملایتار و کااربردی باشاد میازان ابتکاار و
خالقیت دانش آموزان تقویت میگردد.
یافته پنجم :بین نگرش به درس کار و فناوری با ابتکار رابطاه مثبات و معناادار وجاود دارد.
نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات پژوهشهاای ( Venkatesh, et al & Macharia, 2017; Groen
& Walsh, 2013; Oana & Shahrazad, 2013; Athayde, Steenekamp, & Van der Merwe,
 )2011; Caliendo, Fossen, & Kritikos, 2009; Athayde, 2009همساو باود .باه نظار میرساد

نگرش مثبت به برنامه درسی کار و فناوری میتواناد تماام ایان مؤلفاهها را باا توجاه باه روابا
معنیدار بدست آمده تحت پوشاش قارار دهاد .ازایانرو توصایه میشاود ایان درس در صادر
دروس پراهمیت دبیرستانی قرار گیرد.
هماننااد همااهی پژوهشهااا ایاان پااژوهش نیااز دارای محاادودیتهایی میباشااد .یکاای از
محدودیتهای این پژوهش به دلیل ماهیت همبستگی پژوهش است ،به همین دلیال در اساتنباط
علی باید احتیاط نمود .دوم ،استفاده از ابزار پرسشنامه درگردآوری اطالعات ،عادم صاداقت و
محافظهکاری دانشآموزان در پاسخ به پرسشنامهها که میتواند قابلیت تعمیمپذیری یافتاههاا را
کاهش دهد .سوم ،احتمال تفاوت شرای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،حاالت روحای روانای،
تفاوتهای فردی و ...ناحیه یک شهر تبریز با سایر ناحیهها و شهرها ممکن اسات وجاود داشاته
باشد .چهارم نمونه آماری این پژوهش محدود به دانشآموزان دوره اول متوسطه باوده ،ممکان
اساات نگاارش فناااوری وکااارآفرینی دانااشآمااوزان دوره دوم متوسااطه یااا رشااتههااای متفاااوت
تحصیلی فرق داشته باشد.
بر اساس یافته های این مطالعه مبنی بر رابطه مثبت و معنی دار بین بین نگرش به درس کار و
فناوری با مؤلفههای نگرش به کارآفرینی (رهبری دیگران ،دستاورد ،کنترل شخصی ،خالقیات،
ابتکار) و از آنجاکه نگرش در افراد ،قابل کس

و تغییر است؛ پیشنهاد میشود با فاراهم آوردن

زمنیههای الزم برای آموزش و ایجاد تغییر در نگارش و انگیازه داناش آماوزان ،از آنهاا انتظاار
عملکرد تحصیلی و شغلی بهتری داشت.
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