Tech. Edu. J. 15(2): 305-319, Spring 2021

Technology of Education Journal
(TEJ)
TEJ

Homepage: jte.sru.ac.ir

SRTTU

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Relationship between attitude to career and technology course with technological
and entrepreneurship attitude of high school students in district one of Tabriz
F. Mahmoodi*, Y. Adib, M. Hosseinzadeh Nabati
Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Received: 28 June 2020
Reviewed: 15 August 2020
Revised: 1 Novemer 2020
Accepted: 2 November 2020

KEYWORDS:
Technological Attitude
Entrepreneurship Attitude
Career and Technology course

* Corresponding author
firoozmahmoodi@Tabrizu.ac.ir
(+98910) 4002681

ABSTRACT
Background and Objectives: Developing a positive attitude toward the subject under study
is one of the common educational goals today. Teachers as well as parents believe that the
student's attitude toward the subject matter affects the student's success in school. High
school students' perceptions regarding technology learning may influence their decision to
study in a field at the university and work in the context of science, technology, engineering,
and mathematics which are considered to be the basis of economic development in
developed countries. During the past decades, there has been a growing gap between the
scientific and technical skills offered by the schools and the economic demand in this area,
and the number of the learners and those who have been trained in technology and science
has decreased in some cases. Since the main objectives of the field of education and
learning of the work and technology curriculum in the Fundamental Document of
Transformation of Education for the first year of high school is obtaining the merits and
positive attitude towards technology and entrepreneurship, the aim of this study is
investigating the relationship between attitude toward work and technology with
technological attitude and entrepreneurship of high school students in destrict one of
Tabriz in the academic year 2018-2019.
MethodS: This study was a correlational research using structural equation modeling
method. Data were analyzed using least squares method. This method tests the pattern in
two steps which include the measurement and structural pattern test. The measurement
model examines the validity and reliability of measurement tools and research structures
and tests the structural pattern of hypotheses and relationships of latent variables. The
statistical population consisted of 15386 high school boys and girls in district one of Tabriz
who were studying in the academic year 2018-2019. The sample was selected by
proportional random sampling method (the seventh, eighth, and ninth grade) and since the
original questionnaire had 40 components, 10 subjects were selected for each component
and on the whole, 402 subjects were selected. Data were collected using the Liou and Kuo
Technological Attitude Questionnaire (2014), Athayde Entrepreneurial Attitude
Questionnaire (2009), and a researcher-made attitude to career and technology course
Questionnaire. To test the hypotheses, structural equation analysis using Smart PLS 3
software was used.
Findings: The findings showed that there was a very close relationship between career and
technology course, attitude to technology and entrepreneurship. Hypotheses were
significant at 0.001 level and t-statistic was significant as it was higher than 1.96. Attitude
to career and technology course explains self-efficacy of learning technology as 0.44, the
value of earning technology as 0.56, strategies of learning technology as 0.56, goal
orientation of learning technology as 0.63, environmental stimulus of learning technology
as 0.64, self-regulation-triggering of learning technology as 0.54, self-Regulation
Implementation of learning technology as 0.68, others’ leadership as 0.40, achievement as
0.56, personal control as 0.30, creativity as 0.42, and intuition as 0.38.
Conclusion: Attitude to career and technology course explained the components of
technological attitude and the components of attitude to entrepreneurship. The high
significance of a positive attitude to the career and technology course lies in having a
positive relationship with valuable components such as self-efficacy, learning value,
strategies of learning, goal orientation, environment stimulus, creating self-regulation,
leadership of others, achievement, self-control, creativity and intuition; therefore, it is
recommended to prioritize this course. Knowing the attitude factors and their relationship
to the subjects of courses can help teachers to improve the curriculum and the
effectiveness of teaching methods so that students can be more successful in learning their
lessons, academic performance, and career.
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معلمان و همچنین والدین معتقدند که نگرش دانشآموز نسبت به موضوع درسی بر موفقیت دانشآموز در مدرسه
تأثیر می گذارد .ادراکات دانشآموزان متوسطه در مورد یادگیری فناوری ممکن است تصمیم آنها را برای تحصیل
در رشته دانشگاهی و کار در زمینه علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی ،که بهعنوان پایه توسعه اقتصادی کشورهای
پیشرفته در نظر گرفتهشده ،تحت تأثیر قراردهد .طی دهههای گذشته ،بین مهارتهای علمی و فنی ارائه شده
از سوی مدارس و تقاضای اقتصادی در این زمینه ،شکاف رو بهرشدی دیدهشدهاست ،تعداد فراگیران و افراد
آموزش دیده در زمینه فناوری و علم ،در بعضی موارد کاهش یافته است .از آنجاکه اهداف اصلی حوزة تربیت و
یادگیری برنامه درسی کار و فناوری در سند تحول بنیادین آموزش پرورش برای دورة اول متوسطه ،کســب
شایستگیها و نگرش مثبت به فناوری و کارآفرینی است ،هدف این مطالعه بررسی رابطه نگرش به درس کار و
فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانشآموزان متوسطه منطقه یک تبریز در سال تحصیلی 1397-1398
است.
روشها :این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری است .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از روش حداقل مربعات انجام میشود .این روش الگو را در دو مرحله آزمایش میکند که شامل
آزمون اندازهگیری و الگوی ساختاری است .مدل اندازهگیری ،اعتبار و روایی ابزارهای اندازهگیری و ساختارهای
تحقیق را بررسی کرده و الگوی ساختاری فرضیهها و روابط متغیرهای نهفته را آزمایش میکند .جامعه آماری
این پژوهش را  15386دختر و پسر دبیرستانی منطقه یک تبریز تشکیل میدادند که در سال تحصیلی -1398
 1397مشغول به تحصیل بودند .نمونه به روش نمونه گیری تصادفی متناسب (کالس هفتم  ،هشتم  ،نهم)
انتخاب شد و از آنجا که پرسشنامه اصلی دارای  40مؤلفه بود 10 ،نفر برای هر مؤلفه و  402نفر در کل انتخاب
شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه نگرش به فناوری لی آ و کوآ ( ،2014 )Liou & Kuoپرسشنامه نگرش
کارآفرینانه آتاید ( 2009 )Athaydeو پرسشنامه محقق ساخته نگرش به کار و فناوری جمع آوری شد .برای
آزمون فرضیهها از تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  Smart PLS 3استفاده گردید.
یافتههها :یافتـهها نشـــان داد بین برنامه درســـی کار و فنـاوری ،نگرش به فنـاوری و نگرش به کارآفرینی ،رابطـه
تنگاتنگی وجود دارد .فرضــیهها در ســط معنیداری  0/001و باالتر بودن آماره  tاز  ،1/96معنیدار هســتند.
نگرش بـه درس کـار و فنـاوری 0/44 ،خودکـارآمـدی یـادگیری فنـاوری 0/56 ،ارزش یـادگیری فنـاوری0/56 ،
راهبردهـای یـادگیری فنـاوری 0/ 63 ،جهـتگیری هـدف یـادگیری فنـاوری 0/64 ،محرک محیط یـادگیری فنـاوری،
 0/54ایجـاد خود تنظیمی یـادگیری فنـاوری 0/68 ،پیـاده ســـازی خودتنظیمی یـادگیری فنـاوری 0/40 ،رهبری
دیگران  0/56 ،دستاورد 0/30 ،کنترل شخصی 0/42 ،خالقیت 0/38 ،ابتکار دانشآموزان را تبیین میکند.
نتیجههگیری :نگرش به درس کار و فنـاوری مؤلفـههای نگرش فناورانه و مؤلفههای نگرش به کارآفرینی را تبیین
میکنـد .اهمیـت بـاالی نگرش مثبـت بـه درس کـار و فنـاوری در داشـــتن رابطـه مثبـت بـا مؤلفـههـای ارزشـــمنـد،
خودکـارآمـدی ،ارزش یـادگیری ،راهبردهـای یـادگیری ،جهـتگیری هـدف ،محرک محیط ،ایجـاد خودتنظیمی،
پیادهسـازی خودتنظیمی ،رهبری دیگران ،دسـتاورد ،کنترل شـخصـی ،خالقیت و ابتکار اسـت لذا در اولویت قرار
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گرفتن این درس پیشنهاد میشود .دانستن عوامل نگرشی و ارتباط آنها با موضوعات درسی میتواند به معلمان
در اصــالح برنامهدرســی و اثربخشــی شــیوههای تدریس کمککند تا دانشآموزان در یادگیری دروس ،عملکرد
تحصیلی و شغلی موفقتر باشند.

مقدّمه
یکی از دغدغههای همیشگی مربیان تعلیم و تربیت در مقاطع مختلف
تحصیلی عدم توجه به نیازهای زندگی امروز همچون مهارتهای
شهروندی ،شایستگیها ،پرورش خالقیت و نوآوری ،صالحیتهای
حرفهای ،شغلی و هدایت متربیان به سوی شغل مطلوب است] .[1به
همین دلیل در حوزه تربیت و یادگیری جهت کسب اهداف ذکر شده
برنامه درسی کار و فناوری با چهار دسته مهارت و شایستگی (فنی و
غیرفنی دنیای کار ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،یادگیری مادامالعمر
فناورانه) و برپایی بازارچه دانشآموزی جهت اشاعه فرهنگ کارآفرینی
مورد توجه ویژه قرار گرفته است] .[2طبق این سند آموزش و پرورش و
برنامه درسی ملی برآمده از آن در قبال برطرف کردن نیازهای علمی و
فرهنگی مسئول است و در همین راستا درس کار و فناوری اجرا شده
است .از آنجاکه تربیت فناورانه جهت ورود به حرفه و شغل در بخشهای
مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی الزم است بنابراین ،در تدوین محتوا
و فعالیتها ،دیدگاه فناورانه باید حاکم باشد.
توسعه نگرش مثبت نسبت به موضوع مورد مطالعه ،یکی از اهداف
آموزشی شایع امروز است .معلمان و همچنین والدین معتقدند که نگرش
دانشآموز نسبت به موضوع درسی بر موفقیت دانشآموز در مدرسه تأثیر
میگذارد] .[3بسیاری از کشورها ،در حال توسعه سواد فناورانه
دانشآموزان هستند تا دانش و تواناییهایی را که نیاز به انطباق با زندگی
در یک جامعه فناورانه دارند ،تقویت کنند .داشتن دیدگاههای مثبت
نسبت به یادگیری موضوع جدید ،یکی از نمایههای سواد دانشآموزان
است] . [4ادراکات دانشآموزان متوسطه در مورد یادگیری فناوری
ممکن است تصمیم آنها را برای تحصیل در رشته دانشگاهی و کار در
زمینه علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی ،که بهعنوان پایه توسعه اقتصادی
کشورهای پیشرفته در نظر گرفتهشده ،تحت تأثیر قراردهد [ . ]5بهنظر
میرسد اگر دانشآموزان نگاه منفعالنه به یادگیری فناوری داشتهباشند
در زمینههای مربوط به فناوری در آینده شغلی دغدغه ذهنی کمتری
خواهند داشت] .[6طی دهههای گذشته ،بین مهارتهای علمی و فنی
ارائه شده از سوی مدارس ،از یک سو و تقاضای اقتصادی در این زمینه،
از سوی دیگر ،شکاف رو به رشدی دیده شده است و تعداد فراگیران و
افراد آموزش دیده در زمینه فناوری و علم ،در بعضی موارد کاهش یافته
است[ .]4این شکاف که بسیاری آن را بهعنوان عدم عالقه به علم و
فناوری توصیف میکنند ،در بسیاری از نقاط جهان دیدهشدهاست مثالا
در آمریکا ] [7و در کانادا ]. [8
آزبورن و دیگران ( )Osborne and et alدر تحقیقشان نوشتند که
نگرش دانشآموزان نسبت به علم نشان میدهد که یک برنامه «ضروری
برای تحقیق» وجود دارد] . [9در تحقیق لیآ و کوا ()Liou and Kuo
با عنوان اعتبارسنجی ابزاری برای سنجش نگرش (انگیزه و خودتنظیم

دانش آموزان) نسبت به یادگیری فناوری دریافتند که این فرض برای
فناوری نیز هست چرا که علم و فناوری مرتبطند و شباهتهای بسیاری
دارند .علم و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و چالشهای
آینده حیاتیاند و برای شکوفایی کشور در اقتصاد جهانی ،آموزش فناوری
ضرورتی انکارناپذیر است .هدف از فناوری این است که ظرفیت انسان را
افزایش دهد و با ایجاد تغییر و تکامل در انسانها زندگی را آسانتر
کند[ .]5نگرش فناورانه آنها به دو بخش انگیزه و خودتنظیمی تقسیم
شده است .انگیزه دانشآموزان در مورد یادگیری فناوری شامل
مؤلفههای«خودکارآمدی»« ،ارزش یادگیری»« ،راهبردهای یادگیری»،
«جهتگیری اهداف» و «محرک محیط یادگیری» میباشد و
خودتنظیمی در دو بخش« ایجاد و پیادهسازی خودتنظیمی» مورد
بررسی قرارگرفت و نتابج نشانداد رابطه مثبت معنیدار بین انگیزه
دانشآموزان یعنی خودکارآمدی ،ارزش یادگیری ،راهبردهای یادگیری،
جهتگیری اهداف ،محرک محیطی و خودتنظیمی وجود دارد].[5
شکرچی ( )Şekerciدر پژوهش اعتباریابی پرسشنامه نگرش به فناوری
در ترکیه ،نشان میدهد که نگرش فناورانه دانشآموزان شامل هفت
مؤلفه «خودکارآمدی»« ،ارزش یادگیری»« ،راهبردهای یادگیری»،
«جهتگیری اهداف»« ،محرک محیط» ایجاد و پیادهسازی
خودتنظیمی» است] . [10توزال و شکرچی ( )Tosun and Şekerciدر
پژوهش «نقش انگیزه در مهارتهای خودتنظیمی و تحصیل علم و
فناوری دانشآموزان کالس هشتم » نشان میدهند که ابعاد انگیزش
(اهداف یادگیری ،ارزش یادگیری و خودکارآمدی) همبستگی معنیداری
با موفقیت و سط مهارتهای خودتنظیمی دانشآموزان دارد ]. [11
الحارتی و دیگران ( )Al-Harthy and et alدر پژوهش «تحلیل مسیر
جهتگیری هدف ،خودکارآمدی و خودتنظیمی فراشناختی» نشان
میدهند که بین خودکارآمدی ،ارزش یادگیری ،جهتگیری هدف،
خودتنظیمی فراشناختی و راهبردهای یادگیری با معدل کل و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد ]. [12
طبق نظرسنجیهایی که سازمان دیدهبان جهانی کارآفرینی در
سال 2010در  59کشور از جمله ایران انجام داده ،نسل امروز نسل
کارآفرینی است .براساس همین گزارش وضعیت ایران در حوزه
کارآفرینی در بین کشورهای جهان مطلوب نیست] .[13این بررسیها از
دانشآموزان متوسطه درباره دانش و آموزش کارآفرینی صورت گرفته
است %90 .نمونه میزان اطالع خود از کارآفرینی را بسیار ضعیف ارزیابی
کردهاند .در  %85نمونه ،اطالعات خیلیکم است یا عمالا هیچ آموزشی
درباره کارآفرینی دادهنشدهاست %84 .دانشآموزان ،به گزینه تدریس
کارآفرینی در مدرسه رأی مهم یا بسیار مهم دادند]. [14گرون و والش
( )Groen and Walshدر پژوهش خود یکی از مشکالت قرن  21این
دانستهاند که باید فراگیران در زمینه کارآفرینی ،نوآوری و مدیریت
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فناوریهای جدید با مجموعهای از دانش ،مهارتها و نگرشها که آنها
را قادر به حل چالشهای جهانی میکند ،آماده سازند] .[15نتایج تحقیق
لیندال( )Lindahlبا هدف«مطالعه نگرش دانشآموزان نسبت به علم و
انتخاب شغل» تأییدکرد که منافع آتی در زمینه علم و فناوری مربوط به
مشاغل قبل از سن  14سالگی شکلگرفتهاست].[16
استین کامپ و دیگران ( )Steenekamp and et alدر تحقیق «بررسی
عوامل و روابط نگرش به کارآفرینی دانشآموزان متوسطه در آفریقای
جنوبی» دریافتند که نگرش کارآفرینی شامل مؤلفههای «رهبری
دیگران»« ،دستاورد»« ،کنترل شخصی» « ،خالقیت» و «ابتکار» است
[ .]17رابینسون و دیگران ( )Robinson and et alنگرشـی را
کارآفرینانـه محسوب میکنند که اجزای انگیزه پیشرفت ،مرکز کنترل
درونی ،عزت نفس و خالقیـت را در ترکیبـی بـا ابعاد سهگانه نگرش
(شناخت ،احساس و رفتار) در برگیرد] . [18عبداللهی و دیگران در
پژوهشی با عنوان « تحلیل ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانش-
آموزان متوسطه استان کردستان» به این نتیجه رسیدند که میانگین
نمره کارآفرینی در ابعاد هشتگانه نشان از آن دارد که دانشآموزان از
نظر ویژگیهای فردی و کارآفرینی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند
و نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد که عملگرایی و دستاورد بیشترین
بار عاملی و کنترل شخصی و رویاپردازی کمترین بارعاملی را دارند[.]19
شحیطاوی در پژوهش «نقش آموزش و پرورش و کتاب کار و فناوری
در شکوفایی خالقیت ،نوآوری و اشاعه کارآفرینی در دانشآموزان»
مشخصکرد که اهداف کتاب کار و فناوری نقش مهمی در پرورش قدرت
خالقیت و نوآوری دانشآموزان دارد .درکارآفرینی ،دانشآموزان را به
شرکت در جشنوارهها ،بازارچهها و پیادهکردن ایدهها تشویق میکند.
نکته مهم پژوهش این است که آموزش و پرورش در ارتباط با خالقیت
و نوآوری و بهویژه کارآفرینی کارهای مؤثری انجام نداده است].[1
پیهی و باقری ( )Pihie and Bagheriپژوهش «جهتگیری کارآفرینی
دانشآموزان متوسطه مالزی و خودکارآمدی کارآفرینی :یک مطالعه
توصیفی» را انجام دادند .جهتگیری نگرش کارآفرینی دانشآموزان ،از
نظر پیشرفت ،کنترل شخصی ،نوآوری و عزت نفس در سه بعد عاطفی،
شناختی و رفتاری اندازهگیری شد .نتایج نشان داد دانشآموزان
متوسطه ،نگرش مثبت به کارآفرینی داشتند و سیاست دولت در برنامه
درسی نقش مثبتی در ایجاد نگرش مثبت به کارآفرینی داشته است
[.]20
از آنجاکه اهداف اصلی حوزة تربیت و یادگیری برنامه درسی کار و
فناوری در سند تحول بنیادین آموزش پرورش برای دورة اول متوسطه
(پایههای  8 ،7و ،)9کســب شایستگیها در شــش موضوع اصلی بلوغ
حرفهای ،سواد فناوری اطالعات و ارتباطات ،سواد فنی و حرفهای ،ســواد
فناورانه :شــامل نگرش فناورانه ،انتخاب فنــاوری و نگهداری فناوری،
سواد کارآفرینی :خطرپذیری ،نیازسنجی ،شناخت مشاغل و فرهنگ کار
و تولید میباشد پرسش این است که آیا رابطهای بین نگرش به درس
کار و فناوری و نگرش فناورانه وکارآفرینی دانشآموزان وجود دارد؟ با

توجه به اهمیت موضوع ،هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه نگرش به
درس کار و فناوری با نگرش فناورانه و کارآفرینی دانشآموزان مقطع
متوسطه ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی  1397-1398است .با توجه
به این هدف ،فرضیههای پژوهش زیر مورد بررسی قرارمیگیرد:
 -1بین نگرش به درس کار و فناوری با خودکارآمدی فناوری رابطه
وجود دارد.
 -2بین نگرش به درس کار و فناوری با ارزش یادگیری فناوری رابطه
وجود دارد.
 -3بین نگرش به درس کار و فناوری با راهبردهای یادگیری فناوری
رابطه وجود دارد.
 -4بین نگرش به درس کار و فناوری با جهتگیری اهداف یادگیری
فناوری رابطه وجود دارد.
 -5بین نگرش به درس کار و فناوری با محرک محیط یادگیری فناوری
رابطه وجود دارد.
 -6بین نگرش به درس کار و فناوری با ایجاد خودتنظیمی در یادگیری
فناوری رابطه وجود دارد.
 -7بین نگرش به درس کار و فناوری با پیادهسازی خودتنظیمی در
یادگیری فناوری رابطه وجود دارد.
 -8بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به رهبری دیگران در
کارآفرینی رابطه وجود دارد.
 -9بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به دستاورد در کارآفرینی
رابطه وجود دارد.
 -10بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به کنترل شخصی شغل
در کارآفرینی رابطه وجود دارد.
 -11بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به خالقیت در کارآفرینی
رابطه وجود دارد.
 -12بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش به ابتکار در کارآفرینی
رابطه وجود دارد.
روابط متغیرهای نگرش به درس کار و فناوری ،نگرش فناورانه و نگرش
کارآفرینی در مدل مفهومی زیر بر اساس فرضیهها بررسی میشود.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی با استفاده از روش
«الگویابی معادالت ساختاری» است .جامعه آماری ،کلیه  15386نفر
دانشآموز دختر و پسر دوره اول متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش
تبریز در سال تحصیلی  1397-1398بودند .نمونه به روش نمونهگیری
نسبتی تصادفی از هر سه پایه و با توجه به تعداد سؤاالت پرسشنامه،
 402نفر تعیین شد .روش الگویابی معادالت ساختاری در دو مرحله به
آزمون الگو میپردازد ،که شامل آزمون الگوی اندازهگیری و ساختاری
است .الگوی اندازهگیری به بررسی اعتبار و روایی ابزارهای اندازهگیری و
سازههای پژوهش میپردازد و الگوی ساختاری فرضیهها و روابط
متغیرهای مکنون را مورد آزمون قرار میدهد[.]21
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در پژوهش حاضر از نسل دوم روشهای الگویابی معادالت ساختاری
یعنی روش «کمترین مجذورات جزئی» برای آزمون الگوی اندازهگیری
و فرضیههای پژوهش استفاده شده است .روش کمترین مجذورات جزئی
به خاطر وابستگی کمتر به حجم نمونه ،نرمال بودن توزیع باقیمانده و
فاصلهای بودن مقیاسهای اندازهگیری به عنوان روش نیرومند الگویابی
معادالت ساختاری شناخته میشود].[22 ،23
با توجه به این که پرسشنامه نگرش به فناوری و نگرش به کارآفرینی
برای اولین بار در ایران ،ترجمه و اجرا شد برای تعیین روایی محتوایی
این ابزارها ،ابتدا نسخه اصلی پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه گردید
و توسط  3نفر از متخصصان زبان انگلیسی برای بررسی صحت ترجمهها
و  3نفر از متخصصان علوم تربیتی و روان شناسی برای بررسی روایی
محتوایی (بررسی تناسب داشتن محتوای پرسشنامه با هدف مورد
سنجش) مورد بازبینی قرار گرفت .جهت اطمینان از صحت ترجمهها،
متن فارسی سؤاالت مجدداا توسط متخصص زبان انگلیسی به زبان
انگلیسی برگردانده شد و با متن اصلی مطابقت داده شد تا این که نسخه
نهایی پرسشنامهها آماده گردید .به منظور تعیین ضریب پایایی ،بهطور
آزمایشی بر روی 30نفر از نمونه مورد نظر اجرا شد .ضریب آلفای کرونباخ
کل بهترتیب برابر با  0/83 ،0/86بهدست آمد که نشان میدهد
پرسشنامهها در جامعه مورد نظر دارای پایایی مناسبی است .بعد از این
فرایند پرسشنامههای نهایی در بین دانشآموزان پایههای هفتم ،هشتم
و نهم مدارس ناحیه  1تبریز همراه با ارائه توضیحات توزیع و جمع آوری
گردید.

مقیاس نگرش به فناوری از  39گویه تشکیل شده است که دامنه
امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت ( =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد)
نمرهگذاری میشود ] .[5این پرسشنامه از  7مؤلفه ( ودکارآمدی،
ارزش یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،جهتگیری هدف ،محرک
محیطی ،ایجاد و پیادهسازی خودتنظیمی) تشکیلشدهاست .آلفای
کرونباخ مؤلفهها برابر (خودکارآمدی ،0/70ارزش یادگیری،0/79
استفاده از راهبردهای یادگیری ،0/86جهتگیری اهداف یادگیری،0/91
محرک محیط یادگیری ،0/92ایجاد خودتنظیمی  ،0/78پیادهسازی
خودتنظیمی )0/86و آلفای کرونباخ کل 0/96محاسبه شد.
مقیاس نگرش به کارآفرینی از  22گویه تشکیل شده است که دامنه
امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت ( =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد)
نمرهگذاری میشود]17و  .[47این پرسشنامه از  5مؤلفه ( رهبری
دیگران ،دستاورد ،کنترل شخصی ،خالقیت ،ابتکار) تشکیل شده است.
آلفای کرونباخ مؤلفهها برابر (نگرش به رهبری دیگران  ،0/79نگرش به
دستاورد  ،0/53نگرش به کنترل شخصی ،0/73نگرش به خالقیت
 ،0/74نگرش به ابتکار )0/57و آلفای کرونباخ کل  0/86محاسبه شد.
مقیاس نگرش به درس کار و فناوری محقق ساخته بود که بعد از بحث
و تبادل نظر با اساتید راهنما و مشاور که هر دو از متخصصان و صاحب-
نظران در رشته برنامهریزی درسی هستند به تعداد  8گویه در نظر
گرفتهشد که دامنه امتیازات آن براساس طیف لیکرت ( =1خیلی کم تا
 =5خیلی زیاد) نمرهگذاری گردید .آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر
 0/89محاسبه شد.
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نتایج و بحث
با توجه به تعداد گویههای پرسشنامه اصلی  402نفر بهصورت تصادفی
از دانشآموزان ناحیه یک تبریز انتخاب شدند .بعد بهصورت نسبتی
تصادفی از هر پایه و جنس بهطور مساوی نمونه در نظر گرفته شد201 .
دانش آموز دختر از چهار مدرسه متوسطه ناحیه  1شهر تبریز ( 67نفر
پایه هفتم 67 ،نفر پایه هشتم 67 ،نفر پایه نهم) و  201دانش آموز پسر
به همین صورت انتخاب شدند .رده سنی شرکتکنندگان در پژوهش
 13تا  16سال بود که بعد از توجیه و توضی محقق در مورد اهداف
پژوهش و نحوه پرکردن پرسشنامهها ،دانشآموزان بارضایت و آگاهی
در طرح پژوهشی شرکت کردند.
نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش نشان میدهد که میانگین
و انحراف استاندارد به ترتیب برای خودکارآمدی  4/41و  0/56ارزش
یادگیری  3/98و  0/77راهبردهای یادگیری  4/11و 0/70محرک
محیطی  3/55و  1/06جهتگیری هدف 3/85و  0/95خودتنظیمی
3/65و  0/93رهبری دیگران  4/10و  0/73دستاورد  3/90و 0/60
کنترل شخصی 4/ 42و  0/60خالقیت  3/86و  0/90ابتکار3/93
و 0/83نگرش به درس کار و فناوری  3/51و  0/96محاسبه شده است.
باالترین میانگین پرسشنامه نگرش فناورانه مربوط به خودکارآمدی و
در پرسشنامه نگرش کارآفرینی ،مربوط به کنترل شخصی است (جدول
.)1
در مورد پایایی هریک از گویهها ،بار عاملی باالی  0/4قابل قبول 0/7 ،و
بیشتر در تحلیل عاملی تأییدی نشانگر سازه خوب تعریف شده است
[ .]27نتایج جدول  2درباره بارهای عاملی نشان میدهد تمام گویههای
پرسشنامهها در حد قابل قبول و خوب تعریفشده هستند و بین 0/53
و  0/84در نوسان بودند .فقط گویه  ACH4منفی است که ممکن است
به علت نمرهگذاری منفی و یا عدم فهم پاسخدهندگان کسبشدهباشد
که میتوان از مقیاس حذفکرد .آلفای کرونباخ در پرسشنامه نگرش به
فناوری ،نگرش به کارآفرینی و نگرش به درس کار و فناوری در تمام
مؤلفهها باال و قابل قبول بهدست آمدهاست .هرچه اعداد از  0/7بزرگتر
باشند نشاندهنده پایایی بسیار باالی ابزار اندازهگیری و مؤلفهها
است]24و. [25
برای بررسی پایایی ترکیبی هریک از سازهها از ضریب دیلون –
گلداشتاین ( )ρcاستفاده شد .از آنجا که کمترین مجذورات جزئی بر
خالف رگرسیون معمولی از نمرات عاملی آزمودنیها برای تحلیل
استفاده میکند ،در نظر گرفتن بار عاملی هریک از گویهها در محاسبه
شاخص اعتبار ضروری است ،که طبق نظر دیکسترا و هنسلر ( Dijkstra
 )and Henselerمقادیر قابل پذیرش  ρcباید از  0/7بیشتر باشند [.]26
نتیجه جدول  2نشان میدهد که پایایی ترکیبی تمام مؤلفهها مقدار
قابل پذیرش باالی  0/7هستند .برای بررسی روایی همگرا از میانگین
واریانس استخراجشده استفاده میشود .در پژوهشها مقادیر میانگین

واریانس استخراج شده  0/5و بیشتر را توصیه میکنند (فقط در مؤلفه
دستاورد مقیاس نگرش به کارآفرینی  0/38گزارش شد) و این امر به
معنای آن است که سازه مورد نظر حدود  50درصد و یا بیشتر واریانس
نشانگرهای خود را تبیین میکند [.]27
سومین معیار بررسی برازش مدل اندازهگیری ،بررسی روایی واگرای
سازهها است .توصیه میشود که جذر میانگین واریانس استخراج شده
یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد .این
امر نشانگر آن است که همبستگی آن سازه با نشانگرهای خود بیشتر از
همبستگیاش با سازههای دیگر است[.]27
در جدول 3نتایج مربوط به روایی واگرا ارائه شده که اعداد بهدست آمده
مناسبند.اعداد روی قطر ماتریس همبستگی جذر میانگین واریانس
میباشند.

آزمون الگوی ساختاری
در بررسی آزمون الگوی ساختاری ،ضرایب معناداری گویهها (مقدار ،)t
معیارهای  Q2 ، R2محاسبه و تفسیر میشوند .معیار اول برازش الگوی
ساختاری ضرایب معناداری  tاست که نتیجه آن در شکل  2ارائه شده
است.
تمامی ضرایب معناداری  tاز  1/96بیشتر هستند یعنی تمامی گویهها
و روابط میان متغیرها در سط اطمینان  %95معنادار هستند.
معیار دوم الگوی ساختاری معیار  R2میباشد R2 .مربوط به متغیرهای
پنهان درونزای (وابسته) الگو است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر
یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و
 0/67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی تفسیر
میشود [ .]28هنسلر و دیگران ( )Henseler and et alاگر در یک مدل
فقط یک متغیر برونزا ،سازهها را تحت تاثیر قراردهد مقدار  0/33 R2به
باال نشان از قدرت باالی رابطه دارد[.]29
2
معیار سوم الگوی ساختاری معیار Q2میباشد .ضریب  Qبرای بررسی
توانایی پیش بینی متغیرهای وابسته از روی متغیرهای مستقل استفاده
میشود .مقادیر مثبت این ضریب نشانگر توانایی پیشبینی است [.]30
در مورد شدت توانایی پیشبینی الگو در مورد سازههای درونزا مقادیر
 0/15 ،0/02و  0/35به ترتیب ضعیف ،متوسط و قوی تعیین
شدهاند[ .]29نمودار خروجی معیار R2و معیار Q2ضمیمه مقاله است.
تمامی فرضیهها با توجه به سط معناداری 0/001و باالتر بودن آماره
تی از  1/96معنیدار هستند .نگرش به درس کار و فناوری (0/44
خودکارآمدی فناوری 0/56 ،ارزش یادگیری فناوری 0/56 ،راهبردهای
یادگیری فناوری 0/63 ،جهتگیری هدف فناوری 0/64 ،محرک
محیطی فناوری 0/54 ،ایجاد خودتنظیمی 0/68 ،پیادهسازی
خودتنظیمی 0/40 ،نگرش به رهبری دیگران 0/56 ،نگرش به
دستاورد 0/30،نگرش به کنترل شخصی 0/42 ،نگرش به خالقیت،
 0/38نگرش به ابتکار) را تبیین میکند.
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 نگرش به کارآفرینی و نگرش به درس کار و فناوری، توصیف نمرات متغیرها و مؤلفههای نگرش به فناوری:1 جدول
Table 1: Describing the scores of variables and components of attitude to technology, attitude to entrepreneurship, and attitude to career and technology course
Sample
Mean
SD
Minimum score
Maximum score
Factors
Variance

عوامل

نمونه

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

واریانس

402

4.41

0.56

1.6

5

0.322

402

3.98

0.77

1.40

5

0.594

402

4.11

0.70

1

5

0.491

402

3.55

1.06

1

5

1.128

402

3.85

0.95

1

5

0.918

3.65

0.93

1

5

0.876

Attitude to technology learning

نگرش به یادگیری فناوری
Technology learning selfefficacy

خودکارآمدی یادگیری
فناوری

Technology learning value

ارزش

یادگیری فناوری
Technology learning
strategies

راهبردهای یادگیری
فناوری

Technology learning
environment stimulation

محرک محیط یادگیری فناوری
Technology learning goal-

جهتگیری هدف
یادگیری فناوری

orientation

Technology learning selfregulation

402

خودتنظیمی یادگیری
فناوری

Attitude to entrepreneurship

نگرش به کارآفرینی
Leadership رهبری

402

4.10

0.73

1

5

0.531

Achievementدستاورد

402

3.90

0.60

1

5

0.368

402

4.42

0.60

1.60

5

0.364

Creativityخالقیت

402

3.86

0.90

1

5

0.799

Initiativeابتکار

402

3.93

0.83

1

5

0.683

402

3.51

0.96

1

5

0.931

Personal controlشخصی

کنترل

Attitude to career and
technology course

نگرش به درس کار و فناوری
Career and technology course

درس کار و فناوری

) میانگین، پایایی ترکیبی،  آلفای کرونباخ، (بارهای عاملیPLS  خالصهای از کیفیت: 2جدول
Table 2: Summary of PLS quality (factor loadings, Cronbach’s alpha, composite reliability and AVE)
Factor
Cronbach’s
Factor
loading
Item
Alpha

عامل

Technology learning self-efficacy

خودکارآمدی یادگیری فناوری

Technology learning value

ارزش یادگیری فناوری

Technology learning strategies

گویهها

بارهای
عاملی

TLSE1

0.63

TLSE2

0.75

TLSE3

0.79

TLSE4

0.66

TLSE5

0.53

TLV1

0.77

TLV2

0.81

TLV3

0.74

TLV4

0.67

TLV5

0.69

TALS1

0.73

TALS2

0.70

آلفای کرونباخ

Composite
reliability

پایایی ترکیبی

AVE

میانگین

0.70

0.80

0.46

0.79

0.86

0.55

0.89

0.50
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TALS3

0.78

TALS4

0.62

TALS5

0.76

TALS6

0.69

TALS7

0.71

TALS8

0.67

TLES1

0.82

TLES2

0.85

Technology learning environment stimulation

TLES3

0.80

محرک محیط یادگیری فناوری

TLES4

0.80

TLES5

0.84

TLES6

0.79

TLGO1

0.79

TLGO2

0.85

TLGO3

0.79

TLGO4

0.82

TLGO5

0.87

TLGO6

0.83

TLGO7

0.82

TLSR1

0.83

TLSR2

0.82

راهبرهای یادگیری فناوری

Technology learning goal-orientation

جهتگیری یادگیری فناوری

Technology learning
triggering ₰
implementing
self-regulation

TLSR3

0.84

TLSRI1

0.82

TLSRI2

0.75

ایجاد و پیادهسازی خودتنظیمی یادگیری فناوری

TLSRI3

0.80

TLSRI4

0.85

TLSRI5

0.78

LEAD1

0.67

LEAD2

0.70

Leadership

LEAD3

0.74

رهبری

LEAD4

0.76

LEAD5

0.66

LEAD6

0.64

ACH1

0.68

ACH2

0.73

Achievement

ACH3

0.60

دستاورد

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

Attitude to career and technology course

KAROFAN27

0.60

نگرش به درس کار و فناوری

KAROFAN28

0.80

KAROFAN29

0.78

KAROFAN30

0.74

KAROFAN31

0.75

Personal control

کنترل شخصی

Creativity

خالقیت
Initiative

ابتکار

0.86

0.92

0.92

0.67

0.91

0.93

0.68

0.78

0.87

0.69

0.86

0.90

0.65

0.85

0.49

0.53

0.74

0.38

0.73

0.82

0.48

0.74

0.85

0.66

0.57

0.78

0.54

0.79

0.89

0.91

0.58
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جدول :3ماتریس همبستگی و بررسی روایی متغیرهای پژوهش بر اساس معیار فورنل الکر
Table 3: Correlation matrix and validity of research variables based on Fornell-Locker criterion

KAR
OFAN
کار و فناوری

INTU
ابتکار

CREA
خالقیت

CONT
کنترل شخصی

ACH
دستاورد

LEAD
رهبری

یادگیری فناوری

TLSRI
پیادهسازی خودتنظیمی

یادگیری فناوری

TLSR
ایجاد خودتنظیمی

TLGO
جهتگیری هدف یادگیری فناوری

یادگیری فناوری

TLES
محرک محیطی

فناوری

TALS
راهبردهای یادگیری

فناوری

TLV
ارزش یادگیری

آمدی یادگیری فناوری

TLSE
خودکار

0.76

0.67

TLSE
خودکارآمدی یادگیری
فناوری

0.74

0.55

TLV
ارزش یادگیری فناوری

0.70

0.70

0.61

TALS
راهبردهای یادگیری
فناوری

0.82

0.67

0.70

0.52

TLES
محرک محیطی
یادگیری فناوری

0.81

0.71

0.58

0.55

0.44

TLGO
جهتگیری هدف
یادگیری فناوری

0.83

0.59

0.62

0.55

0.51

0.41

TLSR
ایجاد خودتنظیمی
یادگیری فناوری

0.80

0.64

0.66

0.69

0.64

0.59

0.46

0.70

0.45

0.33

0.38

0.39

0.47

0.44

0.45

LEAD
رهبری

0.61

0.59

0.57

0.38

0.43

0.44

0.56

0.48

0.42

ACH
دستاورد

0.69

0.47

0.48

0.42

0.33

0.30

0.39

0.47

0.39

0.41

CONT
کنترل شخصی

0.81

0.38

0.37

0.36

0.32

0.32

0.36

0.36

0.33

0.33

0.22

CREA
خالقیت

0.73

0.40

0.45

0.44

0.39

0.31

0.25

0.29

0.33

0.34

0.31

0.27

INTU
ابتکار

0.38

0.42

0.30

0.56

0.40

0.68

0.54

0.63

0.64

0.56

0.56

0.44

KAROFAN
کار و فناوری

جدول  :4مقادیر عددی
The ability to predict

توانایی پیش بینی
Moderate prediction ability

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate prediction ability

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate prediction ability

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate prediction ability

توانایی پیش بینی متوسط

Q2
0.1
0.2
0.15
0.25

Moderate prediction ability

توانایی پیش بینی متوسط

0.25

Strong relationship

رابطه قوی
Strong relationship

رابطه قوی
Strong relationship

رابطه قوی

0.2
0.3
0.3
0.4

رابطه قوی

0.4

0.2

رابطه قوی

0.3

0.3

عوامل
Technology learning self-efficacy

خودکارآمدی یادگیری فناوری
Technology learning value

ارزش یادگیری فناوری
Technology learning strategies

راهبردهای یادگیری فناوری
Technology learning goal-orientation

جهتگیری یادگیری فناوری
Technology learning environment
stimulation
Technology learning self-regulation
Triggering

ایجاد خودتنظیمی یادگیری فناوری

Strong relationship

رابطه قوی

Factors

محرک محیط یادگیری فناوری

Strong relationship

High predictive ability

توانایی پیشبینی باال

رابطه متوسط

R2

Strong relationship

Moderate prediction ability

توانایی پیش بینی متوسط

medium relationship

خودتنظیمی یادگیری
فناوری

Q2 ، R2

Table 4: Numerical values of R2, Q2
Relationship strength

قدرت رابطه

TLSRI
پیاده سازی

0.5

Technology learning self-regulation
Implementing

پیاده سازی خودتنظیمی یادگیری فناوری
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Leadership

رهبری
Achievement

دستاورد
Personal control

کنترل شخصی
Creativity

خالقیت
Initiative

medium relationship

0.1

رابطه متوسط
Strong relationship

0.3

رابطه قوی
Weak relationship

0.09

رابطه ضعیف
medium relationship

0.2

رابطه متوسط
medium relationship

0.1

ابتکار
Attitude to career and technology
course

رابطه متوسط

-

insignificant prediction ability

0.07

توانایی پیشبینی ضعیف
Moderate prediction ability

0.1

توانایی پیشبینی متوسط
Low prediction ability

0.04

توانایی پیشبینی ضعیف
Moderate prediction ability

0.1

توانایی پیشبینی متوسط
Low prediction ability

0.08

توانایی پیشبینی ضعیف

0

نگرش به درس کار و فناوری

)t  ضرایب معناداری گویهها (مقدار:2 شکل
Fig. 2: Significance coefficients of items (t value)

 آزمون فرضیهها:5 جدول
Hypothesis

فرضیه ها

1

2

There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and technology self-efficacy.

بین نگرش به درس کار و فناوری با
.خودکارآمدی فناوری رابطه وجود دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and technology the value of
learning technology.

Table 5: Testing the Hypotheses
Path coefficient
Statistics T

Significance level

Result

ضریب مسیر

Tآماره

سط معنی داری

نتیجه

0.44

9.90

0.001

0.56

13.96

0.001

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار
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بین نگرش به درس کار و فناوری با
.ارزش یادگیری فناوری رابطه وجود دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and technology learning
strategies.
3

بین نگرش به درس کار و فناوری با
راهبردهای یادگیری فناوری رابطه وجود
.دارد

0.56

15.64

0.001

0.63

17.68

0.001

0.64

18.39

0.001

0.54

14.23

0.001

0.68

21.25

0.001

0.40

8.24

0.001

0.56

13.99

0.001

0.30

6.17

0.001

0.42

8.73

0.001

0.38

7.94

0.001

There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and technology goal
orientation.
4

بین نگرش به درس کار و فناوری با
جهت گیری هدف فناوری رابطه وجود
.دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and the environmental
stimulus of technology.

5

بین نگرش به درس کار و فناوری با
محرک محیطی فناوری رابطه وجود
.دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and create technology selfregulation.

6

بین نگرش به درس کار و فناوری با
ایجاد خود تنظیمی فناوری رابطه وجود
.دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and technology self-regulation
Implementation.

7

بین نگرش به درس کار و فناوری با
پیاده سازی خود تنظیمی فناوری رابطه
.وجود دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and attitude to leadership.

8

9

بین نگرش به درس کار و فناوری با
نگرش به رهبری دیگران رابطه وجود
.دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and attitudes to achievement.

بین نگرش به درس کار و فناوری با
.نگرش به دستاورد رابطه وجود دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and attitudes to self-control.

10

11

12

بین نگرش به درس کار و فناوری با
نگرش به کنترل شخصی رابطه وجود
.دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and attitude to creativity.

بین نگرش به درس کار و فناوری با
.نگرش به خالقیت رابطه وجود دارد
There is a relationship between
attitudes to career and technology
course and attitude to initiative.

بین نگرش به درس کار و فناوری با
.نگرش به ابتکار رابطه وجود دارد

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار

Significant

معنیدار
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نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین نگرش به درس کار و فناوری با
مؤلفههای نگرش فناورانه و کارآفرینی دانشآموزان مقطع متوسطه است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد تمامی فرضیهها با توجه به سط
معناداری  0/001و باالتر بودن آماره تی از  1/96معنیدار و مثبت
هستند .نگرش به درس کار و فناوری ،مؤلفههای نگرش فناورانه شامل
(خودکارآمدی ،ارزش یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،جهتگیری هدف،
محرک محیطی ،ایجاد و پیادهسازی خودتنظیمی) و مؤلفههای نگرش
به کارآفرینی شامل (رهبری دیگران ،دستاورد ،کنترل شخصی ،خالقیت،
ابتکار) را توضی میدهد که نشانه ارزش و اهمیت باالی این درس در
نگرش دانش آموزان دوره متوسطه تحصیلی است .مؤلفههای انگیزه
(خودکارآمدی ،ارزش یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،جهتگیری هدف،
محرک محیطی) و خودتنظیمی دانشآموزان مهم و انعطافپذیر هستند
و در تعامل با فرآیند یادگیری مؤثر شناخته شدهاند]31و  .[32نتایج
همسو با یافتههای این مقاله به شرح زیر است ،نتیجهی ناهمسو گزارش
نشده است.
یافته اول :بین نگرش به درس کار و فناوری با خودکارآمدی فناوری
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات
قبلی پژوهشهای توزان و شکرچی [ ]11لی آ و کوآ [ ]5لینچ و تروژیلو
[ ]6پاجارز و دیگران ( ]33[ )Pajares and et alویگفیلد و دیگران
( ]34[ )Wigfield and et alهمسو است.
یافته دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم پنجم ،ششم ،هفتم :بین نگرش به درس
کار و فناوری با ارزش یادگیری ،راهبردها ،جهتگیری هدف ،محرک
محیط ،خودتنظیمی یادگیری فناوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات قبلی پژوهش توزان و شکرچی []11
لی آ و کوآ [ ]5لینچ و تروژیلو [ ]6ماسون ( ]35[ )Mawsonبونگ
( ]36[ )Bongپاجارز و دیگران [ ]33ویگفیلد و دیگران [ [34پینتریچ
و دیگران ( ]37[ )Pintrich and et alهمسو است.
یافته هشتم و نهم :بین نگرش به درس کار و فناوری با رهبری دیگران
و دستاورد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج
مطالعات پژوهشهای کاسون ( ]38[)Cassonسییان بوال و دیگران
( ]39[ )Siyanbola and et alپیهی و باقری [ ]20کوپر و لوکاس
( ]40[ )Cooper and Lucasهیستریچ و پیترز ()Histrich & Piterz
[ ]41کورولوسکی و والستد ( ]42[ )Kourilsky and Walstadمک کلند
( ]43[ )McClellandهمسو است.
یافته دهم :بین نگرش به درس کار و فناوری با کنترل شخصی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات
پژوهشهای کاسون [ ]38سییان بوال و دیگران[ ]39پیهی و باقری
[ ]20کوپر و لوکاس [ ]40هیستریچ و پیترز [ ]41کورولوسکی و
والستد [ ]42مک کلند [ ]43یان چین و دیگران ( Yenchun and et
 ]44[ )alونکاتش و دیگران ( ]45[)Venkatesh and et alلوته و فرانکه
(  ]46[ )Lu¨thje and Frankeرابینسون و دیگران [ ]18همسو است.
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یافته یازدهم :بین نگرش به درس کار و فناوری با خالقیت رابطه مثبت
و معنادار وجود دارد .تحقیقات اتاید [ ]47حسین و دیگران (Hussain
) ]48[and et alپالکر و دیگران ( ]49[ )Plucker and et alوینگز و
باتاچاری ( ]50[ )Wiggins and Bhattacharyپیهی و باقری [ ]20با
نتایج تحقیق ما همسو است.
یافته دوازدهم :بین نگرش به درس کار و فناوری با ابتکار رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات پژوهشهای
کاسون [ ]38سییان بوال و دیگران [ ]39پیهی و باقری [ ]20کوپر و
لوکاس [ ]40هیستریچ و پیترز [ ]41کورولوسکی و والستد []42
اتاید [ ]47همسو است.
نیاز به ایجاد انگیزه و نگرش مثبت نسبت به یادگیری انواع فناوریهای
جدید مورد نیاز کارآفرینیهای فناورانه آینده ،در میان نسل بومیان
دیجیتال احساس میشود .نکته مهم این است که این نگرشها قابل
آموزش و اکتسابی هستند و برنامه درسی کار و فناوری میتواند نقش
مهم و سرنوشتسازی در این رابطه ایفا نماید که فراگیران را در زمینه
کارآفرینی و فناوری با مجموعهای از دانش ،مهارتها و نگرشها آماده
کند که آنها را قادر به حل چالشهای جهانی میسازند .دانستن عوامل
نگرشی و ارتباط آنها با موضوعات درسی میتواند به معلمان در اصالح
برنامهدرسی و اثربخشی شیوههای تدریس کمککند تا دانشآموزان در
یادگیری ،عملکرد تحصیلی و شغلی موفقتر باشند.
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مریم حسین زاده نباتی دبیر رسمی آموزش
و پرورش ،شـاغل در مدارس متوسـطه ناحیه 1
تبریز میباشــند .ایشــان مدرک کارشــناســی
مهندســـی کشـــاورزی -گیاه پزشـــکی را در
ســــال 1380از دانشـــگـاه تبریز و مـدرک
کارشــناســی ارشــد علوم تربیتی -برنامه ریزی
درســی را در ســال  1398از دانشــگاه تبریز دریافت نمودند .با توجه به
تـدریس در درس کـار و فنـاوری و عالقـه بـه تحقیق در این زمینـه ،در
نوشـتن این مقاله (که برگرفته از پایان نامه ایشـان میباشـد) ،مشـارکت
داشتند.
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