
 101-118 ص، از 1399بهار  ،1 ةشمار ،13 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 
 

های نگرش کارآفرینی دانش رابطه نگرش به درس کار و فناوری با مؤلفه

 متوسطه ناحیه یک تبریز آموزان مقطع
 

 3یوسف ادیب -2زاده نباتیمریم حسین -1فیروز محمودی

 ی دانشگاه تبریزدانشکده علوم تربیتی و روان شناس علوم تربیتیدانشیارگروه  .1

 یزربت دانشگاه یو روان شناس یتیدانشکده علوم ترب یدرس یزیارشد برنامه ر سکارشنا .2

 شگاه تبریزدانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دان علوم تربیتیاستاد گروه . 3

 14/1/1399: افتیدر خیتار

 17/3/1399: رشیپذ خیتار

 

 چکیده
 هیناح وزان متوسطهدانش آم ینینگرش کارآفرهای مؤلفهبا  یهدف پژوهش حاضر رابطه نگرش به درس کار و فناور

 -یفیتوص ری اطالعات از نوعو از نظر گردآو  این از نظر هدف، کاربردی. است 97-98 یلیدر سال تحص زیتبر کی

آموزش و پرورش  کی هینفر دانش آموز دختر و پسر دوره اول متوسطه ناح 15386 تمام، یآمار ی. جامعهاست یهمبستگ

ه تعداد بو با توجه  هیاز هر سه پا یتصادف ینسبت یریگش نمونهنمونه به روحجم بودند.  1397-1398 یلیدر سال تحص زیتبر

حقق مو پرسشنامه  (Athayde, 2009)ینینگرش به کارآفر افراد پرسشنامه نیشد. ا نیینفر تع 402های پرسشنامه، هیگو

با نرم  (SEM)ی تارمعادالت ساخ یابیاز مدل  جینتا لیتحل یکردند. برا لیرا تکم یساخته نگرش به درس کار و فناور

 ینیهای نگرش به کارآفرو مؤلفه یکار و فناورنگرش به درس  نیب نشان داد جیاستفاده شد. نتا Smart PLS 3.2.8افزار 

 38/0، تیخالق 42/0ی، کنترل شخص 30/0، ستاوردد 56/0ی، رهبر 40/0ی ). نگرش به درس کار و فناوروجود دارد رابطه

های ارزشمند، لفهثبت با مؤاهمیت باالی نگرش مثبت به درس کار و فناوری، در داشتن رابطه م .کند( را تبیین میابتکار

ستفاده ااربردی و کلی و و بنابراین در اولویت قرارگرفتن ماهیت عم رهبری، دستاورد، کنترل شخصی، خالقیت، ابتکار بوده

 شود.از ابزارها در این درس پیشنهاد می
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 مقدمه
اهاداف . شاده اساتتادوین کاار و فنااوری درس ، آموزانهای درسی دانشیکی از برنامه

فناوری اطالعاات ، دنیای کار غیرفنی و فنیهای در چهار قلمرو شایستگی، فناوریر و کادرس 

هاا یایان شایساااتگکسا   .اساتتقسیم شده ای ر فنی و حرفهالعمیادگیری مادام ، و ارتباطات

ورود به حرفه و  یو آمادگ یمجاز یفضا سالم در یو زندگ دانش آموزان تربیت فناورانه یبرا

 . (1391، وزارت آموزش و پرورش) باشدضرروری می یاجتماع یشااغل در اقتصاد و زندگ

 جمله کشور از 59در  2010سال در یکارآفرین یجهان بان دیده سازمانهای ینظرسنج طبق

 حاوزه در ایاران وضاعیت ،گازارش هماین اسااس باربوده و  یکارآفرین نسل امروز نسل، ایران

 %90ها، یبررسا براسااس .( (Bosma, 2013نیسات مطلاو  جهان کشورهای بین در یکارآفرین

در  .انادکرده یارزیااب ضاعی  بسایار را یکاارآفرین از خاود اطالع متوسطه میزان آموزاندانش

 %84 .اسات نشده داده یکارآفرین درباره یهیچ آموزش عمالً یا یکم یخیل اطالعات نمونه 85%

 .(1395، نژاد یمرتض) تأکید کردند در مدرسه یکارآفرین تدریس ضرورت بر آموزاندانش 

قبل از سن  ،منافع آتی در زمینه علم و فناوری مربوط به مشاغلهای پژوهشی، براساس یافته 

بعااد از  بایسااتنمیکااارآفرینی سااازی آماده .(Lindahl, 2007) گیااردماایسااالگی شااکل  14

بناابراین نظاام آموزشای  .(1395، حصیل انجام شود )ملکایتبلکه در حین  ؛باشد یلیالتحصفارغ

، از داناشای هناوآوری و مادیریت فنااوری باا مجموعا، را در زمیناه کاارآفرینیفراگیران  باید

 Groen)) ساازد آمااده، ساازندهای جهانی میها که آنها را قادر به حل چالشنگرشو  مهارت

&Walsh, 2013.  نقش و جایگاه کارآفرینان باه طاور ، های پیشرفتهگسترش فناوریبا افزایش و

کشاورهای  یبه طوری که در غر  و برخ .(Hisrich & Peters, 2011) شودیای بیشتر مفزاینده

 ,McCline, Bhat, & Baj) ناام گرفتاه اسات یکاارآفرین ییاالطهای دو دهاه اخیار دهاه، دیگر

محققاان ، نمایاد یتواند به جامعه کماک شاایانیکارآفرینان ماز آنجا که نیروی بالقوه  .(2000

، کاارآفرین تربیتایهای آناان را همانناد شارای  ها و نگرشمهارت، اند تا شخصیتکرده یسع

کسا  نگارش کاارآفرینی از کتاا  درسای کاار و  روایان؛ ازمورد تجزیه و تحلیل قرار دهناد

ناده شاغلی و تحصایلی داناش آماوزان دارای فناوری و استفاده از فرصتهای آموزشی آن در آی

ای در رشد اقتصاادی کارآفرینی نقش ویژه ،به اعتقاد محققان .است بسیاری اهمیت و ضرورت
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تواناد منجار باه بهباود می ( و ایجاد این نگارش از دوران مدرساه1391، دارد )ترقبان و مبارکی

 (.1395)ملکی،  کارآفرینی در بزرگسالی گردد

ساند تحاول  در یکاار و فنااورری درس یادگیات و یحوزة ترب اصلی دافهاز آنجایی که ا

در  هاایساتگیشا کسااا ، (9و 8، 7های هیااول متوسطه )پا دورةبنیادین آموزش پرورش برای 

و  شاناخت مشااغلی، ازسانجینی، ریخطرپاذ: ینیساواد کاارآفراصلی از جمله شااش موضوع 

باین نگارش باه درس کاار و ای هآیاا رابطاپرسش این است کاه  ،باشدمی دیفرهنگ کار و تول

داناش آماوزان وجاود داردا باا توجاه باه کارآفرینی های مؤلفهفناوری و نگرش مثبت نسبت به 

های مؤلفهتعیین رابطه نگرش به درس کار و فناوری باهدف کلی این پژوهش ، اهمیت موضوع

 .بود 97-98سال تحصیلی  یک تبریز در نگرش کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یبر مبان یمرور
نگاارش مثباات بااه  (Obisanya, Akinbami & Fayomi, 2010)هااای باار اساااس یافتااه

 .شاودمی درساای محقاق یهااا برنامااه یاز طریاق تادوین محتاوا، کارآفرینی پیش از هرچیز 

عازت نفاس ، مرکز کنترل درونی، انگیزه پیشرفت یاجزا نگرشی است که ،نگرشا کارآفریناناه

 در برگیارد (احسااس و رفتاار، شاناخت)گاناه نگارش  ابعااد ساه و خالقیات را در ترکیبای بااا

(Robinson, Stimpson, Huefner & Hunt, 1991). یتیو شخصا یشاناختروان یهایگژیو 

 ,Carland, Carland & Stewar) هساتند نیافاراد کاار آفار نگارشسانجش  هاایاز شاخص

اعتمااد باه  ؛یریخطرپاذ ؛یو ناوآور تیاخالق شرفت؛یبه پ ازین: عبارتند از هایگژیو این .(2000

 ,Kourilsky) زهیاو انگ ؛اساتقاللباه  ازیان ؛یکاانون کنتارل درونا ؛یو پافشاار یبند ینفس؛ پا

خالقیات و ابتکاار ، کنترل درونی، دستاورد، کارآفرینی شامل رهبری نگرشهای مؤلفه .(1980

که در این پژوهش ماد نظار ( ,2011Athayde, Steenekamp, & Van der Merwe) باشدمی

 .قرار گرفته است

نیازمند یک رهبر اسات ، یک گروه .گذاردمی رهبری یک قدرت است که بر دیگران تاثیر

(2017, FarukEsmer & (. به عنوان انگیزه اصلی برای موفقیت  نیاز )به دستیابی مداوم )دستاورد

هاا باا نیازدساتیابی باه وی استدالل کرد که رفتار انساان .(McClelland, 1961) کارآفرینی است
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مهام  یژگایو .کنادشود و این انگیزه کنش انسان را در دراز مدت تنظیم میهدایت می ،هدف

اسات تصاور  یداخلکنترل شخصی  یکه دارا یشخص .است مکان کنترل ینیکارآفرپیشینه در 

معتقدناد ، یرجی کنتارل خاادارا یافاراد اماا، کندیکنترل مخودش را ش ماتیکند که تصمیم

توانناد بار ینما کاههساتند  یطیمح یهایژگیو ایسرنوشت ، شانس، یعوامل کنترل کننده واقع

های شخصیتی است کاه باه بهتارین ویژگیداخلی از جمله کنترل  به طوری .بگذارند ریآنها تأث

 & ,Caliendo, Fossen)کنادمی وجاه تصامیمات ورود و خاروه باه کاارآفرینی را پایش بینای

2014Kritikos, ). اطالعاات در رسایدن باه یاک  است کاه فرآیند حل مسئلههمچون  ،خالقیت

 & Wiggins)منتظاره ساازمان بیابادهماهناگ و در یاک روش بادیع و غیار بایادهدف خااص 

Bhattachary, 2014). مشاکالت را حالتوانند می که یناگهان رمنتظرهیافکار غ به عنوان، رابتکا 

  .(Hogarth, 2001) شودمی درک، کنندمی

هااای یل ویژگاایااتحل "( در پااژوهش 1396رو دالور )عباااس پااو، آقامحماادی، یعباادالله

 میاانگین به این نتیجه رسیدند کاه "دانش آموزان متوسطه استان کردستان یکارآفرین یتیشخص

ز وضاعیت ا فاردیهاای یاز نظر ویژگا گانه نشان از آن دارد کهدر ابعاد هشت ینمره کارآفرین

 و کاانون یو نیااز باه موفقیات بیشاترین باار عاامل یعملگرای همچنین .برخوردار نیستند یمطلوب

 .را داشتند یکنترل و رویاپردازی کمترین بارعامل

در و کتااا  کااار و فناااوری نقااش آمااوزش و پاارورش  "( در پااژوهش 1394)شااحیطاوی 

ف کاه اهادا گازارش داد "آماوزانداناشنوآوری و اشاعه کاارآفرینی در ، یتالقشکوفایی خ

 .قیات و ناوآوری داناش آماوزان داردالکتا  کار و فناوری نقش مهمی در پرورش قادرت خ

 ویقشتها ایده و پیاده کردنها بازارچه، اهنوارهشبه شرکت در ج راآموزان دانش، آفرینیدرکار

ری و قیات و ناوآوالش در ارتباط باا خراین است که آموزش و پرو نکته مهم پژوهش .کندمی

 .کارهای موثری انجام نداده استه کارآفرینی ژبه وی

آموزان متوسطه ماالزی و گیری کارآفرینی دانشجهت "پژوهشدر ( 2011و باقری )1پایهی

گیاری نگارش کاارآفرینی جهتد: دادننشان  "یک مطالعه توصیفی: کارآفرینیخودکارآمدی 

                                                           
1 Pihie & Bagheri 
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، ناوآوری و عازت نفاس در ساه بعاد عااطفی، کنترل شخصای، از نظر پیشرفت، دانش آموزان

نگارش مثبات باه ، آماوزان متوساطهنتاایج نشاان داد دانش .گیری شادشناختی و رفتاری اندازه

ماه درسای نقاش مثبتای در ایجااد نگارش مثبات باه کارآفرینی داشتند و سیاست دولات در برنا

 .(Pihie & Bagheri, 2011کارآفرینی داشته است )

: شادن نیو کاارآفر ینینگارش کاارآفر "( در پاژوهش 2015) 1واجادعلی و کمبال، جاین

بعاد کاه شاش  دادنادنشاان  "و متناس  باودن مادلگیری آزمون اندازه وتوسعه ، یمفهوم ساز

، یناوآور، کنتارل یمکاان درونا، یریپاذ سکیبه ر شیگرا، تیبه موفق شیگرا یعنی، نگرش

 ,Jain, Ali, & Kamble)دارد ناانیکارآفر بر عملکرد یمثبت ریتأث، بازارگیری فعال بودن و جهت

2015). 

ش تاأثیر آماوزش کاارآفرینی از طریاق رو "( در پاژوهش1395) باقری و آراستی، قدوسی

ی ایجااد بارا گزارش کردناد "آموزان مقطع ابتدایی کارآفرینانة دانشسرایی بر نگرش  داستان

تقویات  وآموزشی دورة دبستان در راستای آگاهی های برنامه، نگرش عمیق دربارة کارآفرینی

سارایی  گاذاری و اجارا شاوند آماوزش کاارآفرینی باا روش داساتان نگرش کارآفرینی هدف

رل کنتا، دساتاورد، قیاتخالو تقویات ابعااد آماوزان  داناش موج  تقویت نگرش کارآفرینانة

 .است درونی و عزت نفس شده

 شناسی روش

معاادالت  یابیاالگو " باا اساتفاده از روش یهمبساتگ یهااپژوهش حاضر از ناوع پاژوهش

دوره اول متوساطه ناحیاه  اننفر داناش آماوز 15386 کلیه، آماری یجامعه .باشدیم "یساختار

گیری نموناه نمونه باه روش .بودند 1397-1398تحصیلی  سال تبریز در یک آموزش و پرورش

روش  .نفار تعیاین شاد 402، از هر سه پایه و با توجه به تعداد سواالت پرسشانامه تصادفی نسبتی

طباق  .دارد یو سااختار یریاانادازه گ یآزمون الگاوی هدو مرحل یمعادالت ساختار یابیالگو

 یهااو ساازه یریاگانادازه یابزارهاا یایاعتباار و روا یریاانادازه گ ی( الگاو1998) 2نظر چاین

                                                           
1 Jain, Wajid Ali & Kamble 

2 Chin 
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در  .(Chin, 1998)آزماید می مکنون را یرهایها و رواب  متغهیفرض یساختار یپژوهش و الگو

اساتفاده شاد تاا  1PLSیعنای یمعاادالت سااختار یابیالگو یهاپژوهش حاضر از نسل دوم روش

  .بتوان رواب  بین متغیرها را پیش بینی کرد

اریاابی ( ایان ابازار توسا  اتایاد طراحای و اعتب2009)، دیااتا ینینگرش باه کاارآفر اسیمق

نامه از پرسشا نیاچاون ا .ترجمه و اجرا شاد، رانیا ن بار دریاول یبرا .(Athayde, 2009)گردید 

و عالقاه را  یشاناخت، ینگرشا، یشخصاهاای یژگیپرسشنامه حاصال شاده کاه و نیادغام چند

 و رای این پژوهش انتخا  شدب هدف قرار داده است

 سااده و، کمتار گاریدهای پرسشانامه یآن نسابت باه برخاهای هیاتعداد گو گریاز طرف د 

د از ترجماه بع، ابزار نیا ییمحتوا یین رواییتع یابر .بودمورد پژوهش  یگروه سن یمناس  برا

صص متخ نفر 3و ها صحت ترجمه یبررس یبرا یسیانگل نفر متخصص زبان 3توس  به فارسی، 

  ین ضاریایتع باه منظاور .گرفات قارار ینیمورد باازبیی محتوا ییروا یبررس یبرا یتیعلوم ترب

 کرونباا  ی  آلفاایضر .مورد نظر اجرا شد ی از نمونهنفر  30یبر رو یشیبه طور آزمایی، ایپا

هشاتم و ، هفاتمهای پایاه انزوآما ن دانشیدر ب ییپرسشنامه نها .به دست آمد 84/0 رابر باکل ب

ایان  .دیاگرد یآور جماعتوزیاع و سا س ، حاتیتوضا همراه با ارائهتبریز  1نهم مدارس ناحیه 

 ؤلفاهم 5 و از= خیلای زیااد( 5= خیلای کام تاا 1طیا  لیکارت ) براساسگویه  22از  پرسشنامه

رونباا  آلفاای ک .ابتکار( تشکیل شده بود، خالقیت، کنترل شخصی، دستاورد، )رهبری دیگران

، 73/0یباه کنتارل شخصا نگارش، 74/0 باه دساتاورد نگرش، 79/0 ینگرش به رهبر)ها مؤلفه

 .محاسبه شد 86/0 کل یآلفا( و 73/0 به ابتکار نگرش، 74/0 تیبه خالق نگرش

 آماوزش ارتبااطپرسشانامه  براسااسگویه  8ی به تعداد فناور و کار درس به نگرش اسیمق

ایان پرسشانامه  .استفاده شاد یعلم و فناورنگرش نسبت به های مؤلفه ،2010 سال)ROSE2(علوم

. (1390، ییرضا و یخوزان یدهقان، سرجو یارباب، ی)سلطاندر مقاله فارسی بکار رفته است قبالً 

 .= خیلی زیاد( نمره گذاری شد5= خیلی کم تا 1دامنه امتیازات آن بر اساس طی  لیکرت )

                                                           
1 Partial Least Squares 

2 The Relevance of Science Education Project 
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 میانگین(، پایایی ترکیبی، کرونباخآلفای ، )بارهای عاملیPLS از کیفیتای هخالص .1 جدول

 

 میانگین پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ بار عاملی گویه ها هامؤلفه

 رهبری

LEAD1 0/67 

79/0 85/0 50/0 

LEAD2 0/70 
LEAD3 0/74 
LEAD4 0/76 
LEAD5 0/66 
LEAD6 0/64 

 دستاورد

ACH1 0/68 

74/0 74/0 50/0 

ACH2 0/73 
ACH3 0/60 
ACH4 0- /07 
ACH5 0/61 
ACH6 0/72 

 کنترل شخصی

CONT1 0/56 

0/73 82/0 50/0 
CONT2 0/66 
CONT3 0/71 
CONT4 0/74 
CONT5 0/76 

 خالقیت

CREA1 0/82 
74/0 85/0 66/0 CREA2 0/80 

CREA3 0/80 

 ابتکار
INTU1 0/64 

73/0 78/0 54/0 INTU2 0/79 
INTU3 0/76 

 نگرش به درس
 کار و فناوری

KAROFAN24 0/77 

89/0 91/0 58/0 

KAROFAN25 0/84 

KAROFAN26 0/77 

KAROFAN27 0/60 

KAROFAN28 0/80 

KAROFAN29 78/0  
KAROFAN30 0/74 

KAROFAN31 0/75 
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ل یاشاتر در تحلیو ب 7/0، قابل قباول 4/0باالی  یبار عامل، هاهیک از گویدر مورد پایایی هر 

نتاایج  (Fornell & Larcker, 1981).  شاده اساتیانشاانگر ساازه خاو  تعر ی،دییاتأ یعاامل

در حد قابل قبول و خو  تعری  شده هستند ها پرسشنامههای دهد تمام گویهمی نشان 1جدول

از بار عاملی کمتر از حد قابل قباول، به علت  ACH4 گویه .در نوسان بودند 84/0و  56/0و بین 

نشان دهناده پایاایی بسایار بااالی ابازار انادازه 7/0باالی  آلفای کرونبا  گردید.حذف  تحلیل

 –لاون ی  دیهاا از ضارسازه یبیپایایی ترک یبررس یبرا .(,2020Cho)باشدمی هامؤلفهگیری و 

 7/0د از یارش پایایی ترکیبای بایر قابل پذیمقاد .( ,1978Nunnally( استفاده شد (cρ) 1نیگلداشتا

هاا مؤلفاهپایایی ترکیبای تماام ، 1جدول . براساس(Dijkstra and Henseler، 2015)  باشندشتر یب

2انس اساتخراه شادهیان واریانگیاماز  روایی همگرا برای .هستند 7/0 بزرگتر از
)AVE(  اساتفاده

کنناد )فقا  در یه مایشتر را توصایو ب AVE 5/0ر یآنها مقاد .((Fornell and Larcker, 1981 شد

ساومین معیاار بارازش مادل  .گزارش شاد( 38/0دستاورد مقیاس نگرش به کارآفرینی ی مؤلفه

 یشتر از همبساتگید بیک سازه بای AVEجذر . استها سازه یواگرا ییروا یگیری بررساندازه

 واگارا ییج رواینتا 2 در جدول .((Fornell and Larcker, 1981 گر باشدید یهاآن سازه با سازه

 .باشندیانس مین واریانگیجذر م یقطر همبستگ یاعداد رو نشان داده شده است.

 یار فورنل الکربر اساس مع پژوهش یرهایمتغ ییروا یبررس و یس همبستگیماتر. 2 جدول

 دستاورد رهبری 
کنترل 
 شخصی

 ابتکار خالقیت
و  کار

 فناوری

      70/0 رهبری 

     61/0 59/0 دستاورد

    69/0 47/0 48/0 کنترل شخصی

   81/0 38/0 37/0 36/0 خالقیت

  73/0 40/0 45/0 44/0 39/0 ابتکار

 76/0 38/0 42/0 30/0 56/0 40/0 کار و فناوری

                                                           
1 Dillon Goldstein 

2 Average Variance Extracted 
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 ها یافته

 الف( توصیف جمعیت شناختی

از ساه پایاه  ،درصد دانش آموزان پسر 50آموزان دختر و دانش ، درصد از نمونه آماری 50

درصاد پایاه نهام  08/33درصد پایاه هشاتم و  08/33، درصد پایه هفتم 08/33 .تحصیلی بودند

  .بودند

 هاها و فراوانیتوصیف آزمودنی .3جدول 
 سن درصد  فراوانی  پایه تعداد جنسیت

 201 دختر

 هفتم

 هشتم

 نهم

69 

65 

67 

16/17 

17/16 

67/16 

 سال 13

 سال 14

 سال 15

 201 پسر

 هفتم

 هشتم

 نهم

67 

68 

66 

67/16 

91/16 

42/16 

 سال 13

 سال 14

 سال 15

  100   402 کل

 

نفر به صورت تصادفی از دانش آماوزان ناحیاه  402ها، پرسشنامههای با توجه به تعداد گویه

جنس به طاور مسااوی نموناه از هر پایه و  بعد به صورت نسبتی تصادفی .یک تبریز انتخا  شد

در نظر گرفته شد تا بعد از توجیه و توضیح محقق در مورد اهداف پاژوهش و نحاوه پار کاردن 

 .دانش آموزان با رضایت و آگاهی در طرح پژوهشی شرکت کردندها، پرسشنامه

 ب( توصیف شاخص ها

رهبااری نتااایج توصاایفی نشااان داد کااه میااانگین و انحااراف اسااتاندارد بااه ترتیاا  باارای 

و  86/3؛ خالقیات  60/0و  42/4؛ کنتارل شخصای60/0و  90/3؛ دساتاورد 73/0و 10/4دیگران

بااالترین  .محاسابه شاد 96/0و 51/3؛ نگرش به درس کار و فنااوری 83/0و 93/3؛ ابتکار 90/0

 .(4را نشان داد )جدول کنترل شخصی، میانگین در پرسشنامه نگرش کارآفرینی
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های نگرش به کارآفرینی و نگرش به درس کار و متغیرها و مؤلفهتوصیف نمرات . 4جدول

 فناوری
 واریانس بیشترین نمره ترین نمرهکم انحراف معیار میانگین حجم نمونه هامؤلفه

 نگرش به کارآفرینی: 

 531/0 5 1 73/0 10/4 402 رهبری 

 368/0 5 1 60/0 90/3 402 دستاورد

 364/0 5 60/1 60/0 42/4 402 کنترل شخصی

 799/0 5 1 90/0 86/3 402 خالقیت

 683/0 5 1 83/0 93/3 402 ابتکار

 نگرش به درس کار و فناوری: 

 931/0 5 1 96/0 51/3 402 کار و فناوری

 

 ج( آزمون فرضیه ها

2Rمعیارهاای ، (tها )مقادار ضرای  معناداری گویه، در بررسی آزمون الگوی ساختاری
 ،2Q 

است که نتیجه  tمعیار اول برازش الگوی ساختاری ضرای  معناداری  .شوندمحاسبه و تفسیر می

  .ارایه شده است( 1شماره )آن در نمودار 

ها و روابا  میاان متغیرهاا یعنی تمامی گویه، بیشترهستند 96/1از  tتمامی ضرای  معناداری 

 .معنادار هستند %95در سطح اطمینان 

مرباوط باه متغیرهاای پنهاان درونازای  2R .باشادمای  2Rمعیار دوم الگاوی سااختاری معیاار

2R .)وابسته( الگو است
زا زا بار یاک متغیار دروناست که نشان از تاثیر یک متغیر بارون معیاری 

متوسا  و ، به عنوان مقدار ماالک بارای مقاادیر ضاعی  67/0و  33/0، 19/0دارد و سه مقدار 

( اگار 2009طبق نظر هنسلر و همکااران ) .(146: 1395، شود )داوری و رضازادهقوی تفسیر می

به بااال نشاان  2R 33/0را تحت تاثیر قرار دهد مقدار ها سازه، در یک مدل فق  یک متغیر برونزا

معیااار سااوم الگااوی  .( ,2009Henseler, Ringle, & Sinkovicsاز قاادرت باااالی رابطااه دارد)

رسی تواناایی پایش بینای متغیرهاای گیزر برای بر-استون 2Qضری   .باشدمی 2Qساختاری معیار
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مقادیر مثبت این ضری  نشانگر تواناایی پایش  .شودمی وابسته از روی متغیرهای مستقل استفاده

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (tها )مقدار ضرایب معناداری گویه. 1نمودار 

 

و  15/0، 02/0زا مقاادیر هاای دروندر ماورد ساازهدر مورد شدت توانایی پیش بینی الگاو 

 ,Henseler, Ringle, & Sinkovicsمتوسا  و قاوی تعیاین شاده اسات )، به ترتی  ضعی  35/0

( از بااین Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009براساااس معیااار هنساالر و همکاااران ) .(2009
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ابتکاار و رهباری در حاد  قاوی؛و خالقیات رابطاه  دساتاورد، نگارش باه کاارآفرینیهای مؤلفه

  .و کنترل شخصی توانایی پیش بینی و رابطه ضعی  نشان داد، متوس 

2R مقادیر عددی .5جدول 
 ،2Q

 

 توانایی پیش بینی 2Q قدرت رابطه 2R مؤلفه ها

 توانایی پیش بینی ضعی  07/0 رابطه متوس  1/0 رهبری

 توانایی پیش بینی متوس  1/0 رابطه قوی 3/0 دستاورد

 توانایی پیش بینی ضعی  04/0 رابطه ضعی  09/0 کنترل شخصی

 توانایی پیش بینی قوی 1/0 رابطه قوی 2/0 خالقیت

 توانایی پیش بینی ضعی  08/0 رابطه متوس  1/0 ابتکار

    - نگرش به درس کار و فناوری
 

 های تحقیقنتایج بررسی فرضیه .6جدول 

 

معنای دار  96/1و باالتر باودن آمااره تای از  001/0ها با توجه به سطح معناداریکلیه فرضیه

 56/0. واریانس مربوط به نگرش به رهبری دیگاران، /40ی نگرش به درس کار و فناورهستند. 

نگرش باه  38/0نگرش به خالقیت، و  38/0نگرش به کنترل شخصی،  30/0نگرش به دستاورد، 

 فرضیه ردیف
 ضریب 

 مسیر
 Tآماره 

 سطح

 معنی داری
 نتیجه

1 
بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به رهبری دیگران 

 رابطه وجود دارد.
 معنی دار 001/0 24/8 40/0

2 
بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به دستاورد رابطه 

 .وجود دارد
 معنی دار 001/0 99/13 56/0

3 
کنترل شخصی بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به 

 .رابطه وجود دارد
 معنی دار 001/0 17/6 30/0

4 
بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به خالقیت رابطه 

 .وجود دارد
 معنی دار 001/0 73/8 42/0

5 
بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به ابتکار رابطه 

 وجود دارد.
 معنی دار 001/0 94/7 38/0
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بیشاترین میازان مرباوط دساتاورد و کمتارین میازان مرباوط باه کنتارل  .کنادن میابتکار را تبیی

 باشد. شخصی می

 گیریبحث و نتیجه
نگارش های مؤلفاهرابطه بین نگرش به درس کار و فنااوری باا  ، تعیینهدف پژوهش حاضر

باین  .آموزان مقطع متوسطه اول در آموزش و پارورش ناحیاه یاک تبریاز باودکارآفرینی دانش

نگارش باه کاارآفرینی رابطاه مثبات و معنای داری های مؤلفاهنگرش به درس کار و فناوری و 

  .وجود دارد

رهباری و دساتاورد رابطاه ی مؤلفاهبین نگرش به درس کاار و فنااوری باا  و دوم: افته اولی

 & Walsh, Groen)هاای نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات پژوهش .مثبت و معنادار وجود دارد

;2011; Histrich and Piterz, 2011; Pihie & Bagheri, 2011Siyanbola, et al, ; 2013 Casson, 

Cooper; 2010 1961; McClelland, 1998; Kourilsky and Walstad, 2007Lucas, &  ) همساو

توانساته نگارش باه عملای باودن و  ،دهد که ماهیات عملای درساین یافته نشان می .بود

حاس مشاارکت و  ،از طرف دیگار .دستاورد و رهبری را در دانش آموزان افزایش دهد

هاای عملای داناش آماوزان از انجاام پارو ه .کنادرهبری در دانش آموزان تقویات مای

 .پیشرفت را تحت تاثیر قرار داده استهای مؤلفهاحساس لذت کردند و به نوعی سایر 
بین نگرش به درس کار و فناوری با کنترل شخصی رابطه مثبت و معنادار وجاود : یافته سوم

 ,Venkatesh, et al, 2018Wu, Yuan, & Pan ;)هاای نتاایج پاژوهش ماا باا نتاایج پژوهش .دارد

;2011; Pihie & Bagheri, 2013Groen & Walsh, ; 2017 ;,Histrich 2007Cooper & Lucas, 

;1991, son, et alRobin ;2011and Piterz  )در ارتباط با کنترل شخصی نسبت باه  .همسو بود

ها در حد پایینی قرار گرفته است و تا حد مطلوبی نتوانسته کنتارل شخصای و مؤلفهسایر 

ریزی برای آیناده و حاس اساتقالل و ساخت کوشای و تفکار در ماورد آیناده را برنامه

  .پرورش دهد
و فنااوری باا خالقیات رابطاه مثبات و معناادار وجاود بین نگرش به درس کار  :یافته چهارم

 ,Hussain, Hashmi and Gilani, 2018; Liou & Kuo, 2014; Pluckerنتاایج تحقیقاات ) .دارد
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Beghetto and Dow, 2004; Wiggins and Bhattachary, 2014 باا  .( با نتایج تحقیق ما همسو بود

استفاده از ابزارهاای عملای در ایان ، درس های مختل توجه به ماهیت عملی و کاربردی بخش

تار و کااربردی باشاد میازان ابتکاار و راستا بهتر عمل کرده است و هر چه ماهیات درس عملای

 .گرددخالقیت دانش آموزان تقویت می

 .بین نگرش به درس کار و فناوری با ابتکار رابطاه مثبات و معناادار وجاود دارد یافته پنجم:
 Venkatesh, et al & Macharia, 2017; Groen)هاای نتایج مطالعات پژوهشنتایج پژوهش ما با 

& Walsh, 2013; Oana & Shahrazad, 2013; Athayde, Steenekamp, & Van der Merwe, 

2011; Caliendo, Fossen, & Kritikos, 2009; Athayde, 2009رساد می باه نظار .( همساو باود

را باا توجاه باه روابا  ها مؤلفاهتواناد تماام ایان می ناورینگرش مثبت به برنامه درسی کار و ف

شاود ایان درس در صادر می توصایه روایاناز .دار بدست آمده تحت پوشاش قارار دهادمعنی

 .دروس پراهمیت دبیرستانی قرار گیرد

 از یکاای .باشاادیم هاییتیمحاادود یز دارایاان پااژوهش نیاااهااا پژوهش یهماننااد همااه

ل در اساتنباط یان دلیبه هم ،پژوهش است یت همبستگیل ماهیبه دلن پژوهش یا یهاتیمحدود

عادم صاداقت و ، استفاده از ابزار پرسشنامه درگردآوری اطالعات ،دوم .اط نمودیاحت دیبا یعل

هاا را پذیری یافتاهتواند قابلیت تعمیمها که میآموزان در پاسخ به پرسشنامهکاری دانشمحافظه

، حاالت روحای روانای، فرهنگی، اجتماعی، وت شرای  اقتصادیاحتمال تفا ،سوم .کاهش دهد

ها و شهرها ممکن اسات وجاود داشاته ناحیه یک شهر تبریز با سایر ناحیه ...های فردی وتفاوت

ممکان ، آموزان دوره اول متوسطه باودهچهارم نمونه آماری این پژوهش محدود به دانش .باشد

هااای متفاااوت آمااوزان دوره دوم متوسااطه یااا رشااتهاساات نگاارش فناااوری وکااارآفرینی دانااش

  .تحصیلی فرق داشته باشد
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از آنهاا انتظاار  ،داناش آماوزان زهیادر نگارش و انگ رییتغ جادیآموزش و ا های الزم برایزمنیه

  .داشت یبهتر یو شغل یلیعملکرد تحص
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