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Introduction 
One of the most complex and important choices in the life of a person is 

the planning and selection of a Career Path. Such an important decision is 

under the influence of factors such as the personality of the individual, 

family and education. In fact career planning is a process in which an 

individual analyzes his/her interests, values, personality and potentialities 

and tries to harmonize his/her personal characteristics with his/her career 

course. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of 

entrepreneurship lesson on students’ career routing. 
 

Method 
The research method was experimental using pre-test and post-test with 

control group. The statistical population of the study included all of the second 

grade female high school students in the city of Nourabad. In order to do this 

research, two second grades - one from “fieldwork and knowledge” branch, and 

the other from among the 18 theoretical branches were randomly selected. The 

tool used in the research was a researcher-made entrepreneurship career 

routing questionnaire. The obtained data were analyzed by using covariance 

analysis.  
 

Results 
The results of the study showed that the means of the variable of the 

career path of the students and those of the subscales of entrepreneurship 

knowledge, the attitude toward entrepreneurship as a career path and the 

choice of entrepreneurship as a career path exceeded those of the control 

group but there was no meaningful difference between the two experimental 

and control groups in the subscale of routing knowledge (p<0/05). 
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Discussion 
It can be concluded that entrepreneurship education is effective on 

students’ career routing and entrepreneurship can be considered as a career 

path.  

 

Keywords: Entrepreneurship education, knowledge, attitude, choice, career 

routing. 
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 چکیده
رو است، به رو آن با خود زندگی در مسير فرد هر كه هايی ترين تصميم مهم و ترين پيچيده از يكی

ثير عوامل چون شخصيت فرد، أشغلی است. اين تصميم مهم تحت ت مسير ريزی و انتخاب برنامه
 آن طی كه است فرايندی شغلی مسير ريزی گيرد. در واقع برنامه آموزش و پرورش قرار می خانواده،

 های مشخصه كندمی تالش و كرده وتحليل تجزيه را خود های قابليت ها، شخصيت و عالئق، ارزش شخص

 سازد. بر همين اساس، پژوهش حاضر با منطبق دسترس، در شغلی مسير های با گزينه را خود شخصی
روش پژوهش  آموزان صورت گرفت. درس كارآفرينی بر مسير شغلی دانش بررسی اثربخشی هدف

شامل  پژوهش آماری كنترل استفاده شد. جامعه گروه با آزمون پس آزمون و پيش آزمايشی بوده و از طرح
پايه  کمنظور انجام اين پژوهش ي نورآباد بود. به آموزان دختر پايه دوم مقطع متوسطه در شهر كليه دانش

 های نظری با پايه دوم از بين هجده پايه دوم رشته دانش و يک پايه دوم رشته كار و دوم از بين سه

در پژوهش پرسشنامه پژوهشگر  استفاده مورد ابزار شد. تصادفی انتخاب گيری نمونه روش از استفاده
حوزه مشاوره  نامه توسط متخصصان ساخته مسيريابی شغلی كارآفرينی بود. روايی صوری پرسش

محاسبه شده است.  (=1/0) كرونباخ پايايی آن به روش آلفای تأييد گرديده و تحصيلی و شغلی
 نتايج .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد كوواريانس های به دست آمده با روش آماری تحليل داده

كارآفرينی، نگرش  های دانش آموزان و زير مقياس ميانگين متغير مسير شغلی دانش كه داد نشان پژوهش
عنوان مسير شغلی بيشتر از گروه كنترل  و انتخاب كارآفرينی به عنوان مسير شغلی نسبت به كارآفرينی به

داری بين دو گروه آزمايش و  بوده است اما در ميانگين زير مقياس دانش مسيريابی شغلی تفاوت معنی
كه آموزش كارآفرينی بر مسيريابی شغلی  ؛توان نتيجه گرفت بنابراين می ؛(p<05/0) كنترل وجود ندارد

 عنوان يک مسير شغلی در نظر گرفته شود. تواند به آموزان مؤثر است و كارآفرينی میدانش
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 مقدمه
كار و اشتغال را تحت  های اخير، رشد اقتصادی، تكنولوژی و تحوالت اجتماعی بازار در سال

 اندازهای شغلی جديد و حذف بسياری از گيری مشاغل و چشم تأثير قرار داده و باعث شكل

 2020اشتغال، در سال  های مربوط به بازار كار و بينی مشاغل سنتی شده است. بر اساس پيش

يا جايگزين ميليون شغل جديد ايجاد شود و بسياری از مشاغل از رده خارج  5/9 رود انتظار می

 مسير ريزی و برنامه گيری رو تصميم . ازاين(Rae & Ruth Woodier-Harris, 2013) شوندمی

  به رو آن با خود زندگی مسير در فرد كه است هايی ترين تصميم مهم و ترين پيچيده از يكی شغلی

يش، ريزی مسير شغلی فرايندی است كه در آن فرد در طول زندگی كاری خو رو است. برنامه

نمايد كه بتواند در پايان به  ای رفتار می گونه كند و همواره بههای خدمتی خود را روشن می هدف

 فرايندی شغلی مسير ريزی همچنين برنامه .(Ahi & Bejani, 2012) ها دست يابدهمه اين هدف

 و كرده وتحليل تجزيه را خود های قابليت ها، شخصيت و عالئق، ارزش شخص آن طی كه است

 سازد منطبق دسترس، در شغلی مسير های با گزينه را خود شخصی های مشخصه كند می تالش

(Zarei, 2001) .Talib, Mohamad and Wahab (2015) آموزان در انتخاب كنند كه دانشادعا می

ريزی شغلی، ای با مشكالتی نظير دانش و آگاهی كم درباره فرايند برنامهمسير شغلی و حرفه

های شغلی و ترس از بيكاری مواجه هستند. ر انتخاب شغل، عدم آگاهی درباره گزينهسردرگمی د

 (نه لزوماً با نام يا اصطالح كارآفرينی)عنوان يک فرصت و مسير شغلی  كارآفرينی از زمان باستان به

های های اقتصادی و كاهش فرصتهای گذشته با توجه به بحرانمطرح بوده است اما در دهه

عنوان يک حرفه و مسير شغلی معرفی  های زيادی صورت گرفته تا كارآفرينی را بهششغلی، تال

 .(Noer, Idrus, Hadiwijoyo & Wirjodirdjo, 2013; Rae & Ruth Woodier-Harris, 2013) كنند

 باشدهای اصلی رشد و بهبود اقتصاد میهای شغلی در جامعه يكی از اهرمكارآفرينی با ايجاد فرصت

(Noer et al., 2013; Mohamad, Lim, Yusof, Kassim & Abdullah, 2014).  پژوهشگران معتقدند

عنوان يک مسير شغلی  آموزان در انتخاب كارآفرينی بهگيری دانشكه عوامل متعددی بر تصميم

های شخصيتی مانند ترس از شكست، ها فرد، ويژگیتوانايی و هامهارت نظير: عوامل شخصی،

های محيطی، خودكارآمدی و جنسيت وعوامل محيطی: خانواده،  فرصت درکپذيری، ريسک

 ,Magnuson & Starr, 2000; Bardick, Bernes) گذاردها تأثير میرسانه همساالن و

Magnusson & Witko, 2005; Wilson, Kickul & Marline, 2007; Shinnar, Pruett &  
 

Toney, 2009; Pihie & Akmaliah, 2009; Maalu & Kabui, 2012; Su, Chang, Wu, &  
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Liao, 2016; Yaqoob, Arif, Samad & Iqbal, 2017). 

Douglas and Shepherd (2002) عنوان مسير  نيز معتقد است كه در انتخاب كارآفرينی به

شناسی و اقتصادی ... مورد توجه و بررسی قرار گيرد. در اين  شناسی، جامعه شغلی بايد عوامل روان

 كندعنوان مسير شغلی ايفا می ن آموزش كارآفرينی نقش بسيار مهمی در انتخاب كارآفرينی بهميا
(Henderson & Robertson, 2000; Maalu & Kabui, 2012; Mohamad & et al, 2014).  

 

 های اساسی برای خودو مهارت ها نگرشآموزش كارآفرينی يادگيرندگان را به دانش، 

 كند ها را با خود اعتمادی، خالقيت و نوآوری توانمند میو آن كنداستخدامی مجهز می

(Brown, 2003) . متخصصان آموزش و پرورش با داشتن دانش كافی در زمينه كارآفرينی و

عنوان مسير  توانند بر انتخاب كارآفرينی بهاشتياق زياد در آموزش و انجام كارآفرينی می

 آموزش كارآفرينی ها بر. پژوهش(Henderson & Robertson, 2000) شغلی تأثير بگذارند

كنند كه با تشخيص و ها اشاره میورود به دانشگاه تأكيد دارند آن از در مدارس و قبل

های  آموزان بهتر و بيشتر از گزينهشكوفايی استعداد كارآفرينی در سطح مدارس، دانش

يک گزينه شغلی توجه خواهند  عنوان كنند و به خود استخدامی بهاطالع پيدا میانتخاب شغلی 

 .(Thompson & Kwong, 2016; Van der Kuip & Verheul, 2003) كرد

Adenuga and Ayodele (2013) ای كارآفرينی های مشاوره كنند كه معرفی برنامهادعا می

كند و خود كارآفرينی مجهز می نگرش و مهارت الزم برای آموزان را بهدر مدارس، دانش

كند. آموزش كارآفرينی در ها القا می زم برای شروع تجارت را در زندگی آينده آناعتمادی ال

آموزان را از دانش اندازه كافی اطالعات شغلی را برای نوجوانان فراهم بياورد و مدارس بايد به

 Muofhe andو چگونگی خود استقاللی آگاه كند.شان  های شغلی گوناگون در محيط فرصت

Du Toit (2011) دارد كه ظهور استعدادها شغلی، تغيير نگرش نسبت به كارآفرينی ذعان میا

هايی مانند خود ارزشی،  عنوان روش زندگی، تغيير ديدگاه شغلی و شخصی و كسب توانايی به

كار گروهی، خالقيت و حل مسئله از مزايای  خودآگاهی، خود مديريتی، انتقال يادگيری،

پژوهشی را پيرامون  2000در سال  Henderson and Robertsonآموزش كارآفرينی است. 

عنوان يک شغل در بين دانشجويان  عوامل تأثيرگذار بر افراد جهت انتخاب كارآفرينی به

های كارآفرينی و  ها بر نقش مهارت بررسی قراردادند. آن كارشناسی ارشد رشته كارآفرينی مورد

در پژوهشی رابطه انتخاب  Douglas and Shepherd (2002)آموزش كارآفرينی تأكيد كردند. 

 بررسی  پذيری و تالش كاری را موردشغلی با نگرش مردم نسبت به درآمد، استقالل، ريسک
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دادند. در اغلب موارد كارآفرينان با نگرش قوی يا ضعيفی نسبت به اين ابعاد توصيف  قرار

كار و خودكفايی خود  و  ها بر قصد شروع كسبشدند. نتايج پژوهش به تأثير اين نگرشمی

پذيری، ميل به استقالل  فرد اشاره دارد همچنين رابطه معناداری بين انتظارات از شغل و ريسک

كار و خودكفايی رابطه معناداری  و  و تالش كاری كشف شد و عالوه بر اين قصد شروع كسب

 دهندگان دارد. پذيری و ميل به استقالل پاسخبا ميزان ريسک

Carter, Gartner, Shaver and Gatewood (2003)  در پژوهشی به بررسی داليل انتخاب

های گروهی از توسط كارآفرينان نوپا پرداختند و آن داليل را با پاسخ عنوان شغل كارآفرينی به

ها، غير كارآفرينان مقايسه كردند. اين داليل در شش بعد خودشناسی، موفقيت مالی، نقش

كار   كارآفرينان تازه های هبندی شدند. نتايج نشان داد بين نمر تهنوآوری، شناخت و استقالل دس

و غير كارآفرينان در ابعاد خودشناسی، موفقيت مالی، نوآوری و استقالل تفاوت معناداری 

توجهی كمتر از غير كارآفرينان  ميزان قابل كار، به  وجود ندارد اما بعد شناخت كارآفرينان تازه

نظر از گروه كارآفرينان تازه و غيركارآفرينان،  ز لحاظ جنسيت نيز صرفنهايت ا ارزيابی شد. در

در پژوهشی  Wilson et al. (2007)موفقيت مالی و نوآوری در مردان بيشتر از گروه زنان بود. 

به بررسی روابط بين جنسيت، خودكارآمدی كارآفرينی و ميل به كارآفرينی در دو گروه نمونه 

وكار پرداختند. نتايج نشان داد كه اثرات  ارشناسی ارشد مديريت كسبنوجوانان و دانشجويان ك

جنسيت بر خودكارآمدی كارآفرينی در دو گروه مشابه است. همچنين تأثير آموزش كارآفرينی 

تر  بر خودكارآمدی كارآفرينی زنان نسبت به مردان قوی وكار های مديريت كسب در برنامه

ر پژوهش پيمايشی به بررسی ادراک خودكارآمدی و دPihie and Akmaliah (2009)  است.

آموزان با ادراک خودكارآمدی ها نشان داد كه دانش ميل به كارآفرينی دانشجويان پرداختند. يافته

بازاريابی گرفتند.  ی مديريت مالی وها سازهباال و مايل به كارآفرينی، نمره متوسط را در تمام 

اند نمره  ی كه ارزش آموزش كارآفرينی در دانشگاه را دريافتهها همچنين نشان داد كه افراد يافته

نهايت  اند و در باالتری در نگرش به مسير شغلی كارآفرينی و كنترل رفتاری كسب كرده

های آموزشی خاصی را برای آموزش  گذاران دانشگاه بايد استراتژی كند كه سياست پيشنهاد می

عنوان يک مسير شغلی در نظر  نتخاب كارآفرينی بهتا مبنايی برای ا كارآفرينی انتخاب كنند

های ميل به  تفاوت - در پژوهشی به بررسی Muofhe and Du Toit (2011) گرفته شود.

رابطه بين آموزش كارآفرينی و  -كارآفرينی بين دانشجويان رشته كارآفرينی و غير كارآفرينی 
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های  ل به كارآفرينی پرداختند. يافتههای نقش و ميبين مدل همچنين رابطه -اهداف كارآفرينی 

تری نسبت به ديگر  آموزان رشته كارآفرينی ميل به كارآفرينی قویپژوهش نشان داد كه دانش

آموزان دارند همچنين رابطه مثبت بين آموزش كارآفرينی با ميل به كارآفرينی و بين  دانش

در  Maalu and Kabui (2012)) های نقش با اهداف كارآفرينی به ترتيب وجود دارد. مدل

عنوان  از كارآفرينی به 9پژوهشی به بررسی درک دانش آموزان مدارس راهنمايی دولتی نايروبی

 عوامل عنوان مسير شغلی پرداختند. او به ها برای انتخاب كارآفرينی بهمسير شغلی و تمايل آن يک

أثيرگذار بر ادراک كارآفرينی و ت (يادگيری كارآفرينی) و بيرونی (داشتن والدين كارآفرين) درونی

توجه كرد. نتايج پژوهش نشان داد كه اكثر دانشجويان ادراک مثبتی نسبت  هااهداف كارآفرينی آن

عنوان يک مسير شغلی داشتند. عوامل مختلفی نظير ترس از شكست، فقدان دانش  كارآفرينی به به

 عنوان وكار به ی برای شروع كسبهای ناكاف وكار خود و بودجه كافی برای شروع و اجرای كسب

داری در ادراک  مانع يا چالش كارآفرينی درک شدند. همچنين نتايج نشان داد كه تفاوت معنا

ها را و كسانی كه اين موضوع وكار در مدرسه دارند آموزانی كه مطالعات كسب كارآفرينی بين دانش

نی كه والدين خود اشتغال داشتند انگيزه آموزا مطالعه نكرده بودند وجود ندارد. عالوه بر اين دانش

 خانوادگی نداشتند.  وكار منظور ادامه كسب برای رفتن به كارآفرينی به زيادی

Fafaliou (2012) های كارآفرينی دانشجويان يكی از  گرايش به بررسی در پژوهشی

انشجويان مورد ها نشان داد كه تقريباً نيمی از د های كارآفرينی يونان پرداخت. يافتهدانشگاه

اندازی مشاغل  رغم آگاهی از مشكالت پيش رو در مرحله قبل و حين راه علی (%5/66)مطالعه 

هايی برای ايده ها آن سوم خود موضع مثبتی نسبت به كارآفرينی داشتند. همچنين حدود يک

 ازه كافیاند حال، اكثريت اظهار داشتند كه به بااين .وكار موردنظر خود داشتند ايجاد نوع كسب

های  ی وسيعی برای برگزاری و بهبود دوره نتيجه، حوزه آمادگی برای خوداشتغالی را ندارند. در

 Rae and Ruth Woodier-Harris های درسی دانشگاه وجود دارد. كارآفرينی در سراسر برنامه

للی در المدر پژوهشی به بررسی تأثير آموزش كارآفرينی بر مسير شغلی دانشجويان بين (2013)

دانشجويان به كسب آگاهی كارآفرينی، انگلستان پرداختند. نتايج نشان داد كه آموزش كارآفرينی 

زندگی  و شودذهنيت كارآفرينی، توانايی كارآفرينی و كارايی كارآفرينی دانشجويان منجر می

ر د  Noer and et al. (2013)دهد.ها را تحت تأثير قرار میشغلی و تحصيالت تكميلی آن

                                                      
1-  Nairobi 
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عنوان يک مسير شغلی  به های شخصيتی تأثيرگذار بر انتخاب كارآفرين پژوهشی به بررسی ويژگی

-پذيری، رقابتهای گذشته پنج عامل ريسکالتحصيالن دانشگاه پرداختند. بر اساس پژوهش فارغ

شده  شناسايی عنوان مسير شغلی جويی، پيشگامی، نوآوری و استقالل بر انتخاب كارآفرينی به

عنوان مسير شغلی،  دهد كه سه عامل عمده تأثيرگذار بر انتخاب كارآفرين به نتايج نشان می .است

كه دو عامل ديگر يعنی نوآوری  جويی وجود دارد. درحالی پذيری و رقابتيعنی پيشگامی، ريسک

در پژوهشی به بررسی عوامل  Mohamad et al. (2014) و استقالل در دو گروه مشترک می باشد.

عنوان يک مسير شغلی پرداختند. نتايج نشان داد كه تمايل به انتخاب  بر انتخاب كارآفرينی به مؤثر

و با جنسيت، قوميت، نژاد، پيشينه  عنوان يک مسير شغلی در بين دانشجويان باال بوده كارآفرينی به

شينه كارآفرينی در خانواده ارتباط دارد. همچنين نتايج نشان داد كه آموزش كارآفرينی، پي

 Moradi and Kalantariی از عوامل مهم تأثيرگذار هستند.كارآفرينی در خانواده و عامل اقتصاد

پژوهشی با عنوان تأثير درس كارآفرينی بر اميد به آينده شغلی دانشجويان دانشگاه آزاد  (2010)

نفس، به  انجام دادند. نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش درس كارآفرينی در افزايش اعتماد

های شغلی  های خوداشتغالی، افزايش خالقيت در زمينه آگاهی و توانايی الزم، افزايش توانايی

 دانشجويان مؤثر بود.

زمينه كارآفرينی و ضرورت آموزش آن صورت گرفته های زيادی درهای اخير پژوهشدر سال

خصوص از  ينی بهو مزايای آموزش كارآفر نوعی به اهميت، ضرورت ها بهاست و هركدام از آن

كند كه خيلی از افراد ممكن است به داليل ها اشاره میاند. اين پژوهشدوران مدرسه پرداخته

، رشد Douglas & Shepherd, 2002)) های كاری بيشترمختلف نظير كسب درآمد و تجربه

پيشه ای و ادامه استعدادهای نهفته، موفقيت مالی، خالقيت و نوآوری، شناخت، استقالل حرفه

 (Noer et al., 2013) كمبود شغل و نبود فرصت استخدامی ،(Carter et al., 2003) خانوادگی

حالی است كه در علم مشاوره  شوند. اين در صورت اتفاقی وارد عرصه كارآفرينی می و يا به

شود و افراد بايد با دانش و عنوان يک مسير شغلی مطرح می شغلی و تحصيلی، كارآفرينی به

های خود نهايت استفاده را نمايند و ی وارد اين حوزه شوند تا بتوانند از امكانات و فرصتآگاه

بر رشد دانش و  آموزش كارآفرينی تأثير و نقش موضوع اهميت تر عمل كنند. عليرغمموفق

 نشان انجام شده مطالعات عنوان يک مسير شغلی، آموزان و معرفی آن بهآگاهی كارآفرينی دانش

اجرا شده،  مدت ها بسيار محدود و كوتاهاين برنامه، ما سيستم آموزشی كشور در هك دهد می
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لذا در اين پژوهش سعی . است گرفته صورت حوزه اين های بسيار كمی دربع پژوهشبالط

عنوان يک مسير  شده است كه به بررسی اثربخشی آموزش كارآفرينی در انتخاب كارآفرينی به

 های زير مورد بررسی قرار گيرد.شغلی پرداخته شود و فرضيه
 

 آموزان تأثير دارد. فرضيه اصلی: آموزش كارآفرينی در مسير شغلی دانش

 آموزان تأثير دارد. افزايی كارآفرينی دانش آموزش كارآفرينی بر دانش -9فرضيه فرعی: 

 ارد.آموزان تأثير د افزايی مسيريابی شغلی دانش آموزش كارآفرينی بر دانش -2فرضيه فرعی: 

عنوان مسير  به آموزان نسبت به كارآفرينی آموزش كارآفرينی بر نگرش دانش -3فرضيه فرعی: 

 شغلی تأثير دارد.

آموزان  عنوان يک مسير شغلی دانش آموزش كارآفرينی در انتخاب كارآفرينی به -6فرضيه فرعی: 

 تأثير دارد.
 

 شناسی پژوهش روش

عنوان يک ارآفرينی در انتخاب كارآفرينی بهآموزش ك تأثير هدف بررسی پژوهش حاضر با

 آزمايشی با استفاده از طرحمسير شغلی صورت گرفته است. اين پژوهش به روش شبه

-شامل كليه دانش پژوهش آماری كنترل اجرا شده است. جامعه گروه با آزمون پس و آزمون پيش

 جامعه اين بود. از 9396-95نورآباد در سال  آموزان دختر پايه دوم مقطع متوسطه در شهر

يک پايه دوم از بين سه پايه دوم رشته كار و دانش و يک پايه دوم از بين هجده پايه  آماری

 51شد. در اين پژوهش  تصادفی انتخاب گيری نمونه روش از استفاده های نظری بادوم رشته

آموز در گروه نشدا 21آموز در گروه آزمايش و دانش 30)آموز دختر پايه دوم دبيرستانی دانش

 گروه دو هر برای (اواخر مهرماه)كه در مرحله اول يعنی  ترتيب مشاركت داشتند. بدين (كنترل

شد. سپس درس كارآفرينی برای  مسير شغلی كارآفرينی اجرا آزمون پيش (كنترل و آزمايشی)

 60جلسه هر هفته يک ) هفته 26پايه دوم شاخه كار و دانش در گروه آزمايش ارائه و به مدت 

 اعمال آموزشی در ارتباط با كارآفرينی گونه هيچ كنترل، گروه برای اما آموزش داده شد (ایدقيقه

آزمون مسير  پس آزمايش، گروه به (ماه اواخر ارديبهشت)آموزش  اتمام از بعد بالفاصله نشد

پژوهشگر  در پژوهش پرسشنامه مورداستفاده شد. ابزار اجرا گروه دو هر شغلی كارآفرينی برای

گويه است و چهار خرده مقياس  60ساخته مسير شغلی كارآفرينی بود. اين پرسشنامه دارای 
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، نگرش نسبت به كارآفرينی (گويه 90) ، دانش مسيريابی شغلی(گويه 92) دانش كارآفرينی

را مورد  (گويه 90) عنوان مسير شغلی و انتخاب كارآفرينی به (گويه 1) عنوان مسير شغلی به

از بسيار مخالفم تا ) 5تا  9های پرسشنامه در طيف ليكرت از دهد. گويهگيری قرار می زهاندا

اساتيد  ازنظرها با استفاده ی دادهابزار گردآوريی صوری روا اند.گذاری شده نمره (بسيار موافقم

پايايی ابزار پژوهش نيز با  عالوه بهو متخصصان حوزه مشاوره تحصيلی و شغلی تعيين شد. 

حاكی از پايايی  و 12/0 آلفای كرونباخ محاسبه شد كه مقدار عددی آن برابر با از روشتفاده اس

 باشد. پرسشنامه می قبول قابل

انحراف استاندارد،  و ميانگين) توصيفی از آمار ها داده وتحليل تجزيه و بررسی منظور به

 spss21در محيط  (يانسكووار آزمون تحليل) آمار استنباطی و از (ها حداقل و حداكثر نمره

 .(=5/0a)ها مورد پژوهش قرار گرفت  سطح معنادار گزارهالزم به ذكر است كه استفاده گرديد. 
 

 پژوهش های یافته
ها از ميانگين، انحراف معيار و تعيين اثربخشی  در اين پژوهش برای تجزيه و تحليل داده

ن بخش ابتدا ميانگين و انحراف كارآفرينی از آزمون كوواريانس استفاده شد. در اي آموزش

های  و سپس داده عنوان مسير شغلی معيار دو گروه كنترل و آزمايش در انتخاب كارآفرينی به

 مربوط به آزمون فرضيه ارائه شده است.

 آزمون از آزمون، پيش اثر و تعديل وابسته متغير چند و مستقل متغير يک وجود علت به

 با آزمون پژوهش متغيرهای بودن طبيعی شد. استفاده ریكوواريانس چند متغي تحليل آماری

همگنی  مفروضه رعايت منظور (. بهp>05/0) گرفت قرار تأييد مورد اسميرنوف -كلموگروف

 برای لوين آزمون مقدار دهنده نشان كه Fآماره  مقادير شد. استفاده لوين آزمون از هاواريانس

 آموزان است و در مسير شغلی دانش كنترل و آزمايش هایگروه های همگنی واريانس بررسی

(296/0=p( ،56,9)f) های دانش كارآفرينی مؤلفه از يک و هيچ (35/0=p( ،56,9)f دانش ،)

عنوان مسير شغلی  ( نگرش نسبت به كارآفرينی بهp( ،56,9)f=13/0) مسيريابی شغلی

(966/0=p( ،56,9)fانتخاب كارآفرينی به ،) عنوان مسير شغلی (06/0=p( ،56,9)f معنادار )

 و آزمايش های دو گروه واريانس فرض برابری پيش نتيجه، اين به توجه (. باp>05/0نيست )

 شود. می تائيد آن های مؤلفه و عنوان يک مسير شغلی در انتخاب كارآفرينی به كنترل
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 نوان مسير شغلیع ميانگين و انحراف معيار دو گروه كنترل و آزمايش در انتخاب كارآفرينی به . 9 جدول
Table 1. Mean and standard deviation of control and experiment groups in the choice 

of entrepreneurship as a career path 

 متغیر
Variable 

Test 

 گروه آزمایش
experimental group 

 گروه کنترل
Control group 

 میانگین
meen 

 انحراف
 استاندارد
Standard 
deviation 

 میانگین
meen 

 انحراف
 استاندارد
Standard 
deviation 

 دانش كارآفرينی
 0.64 3.17 0.70 3.18 آزمونپيش
 0.14 2.68 0.13 3.04 آزمون پس

 دانش مسيريابی شغلی
 0.64 3.17 0.63 3.18 آزمونپيش
 0.12 3.17 0.12 3.19 آزمون پس

نگرش نسبت به 
عنوان مسير  كارآفرينی به
 یشغل

 0.79 2.85 0.87 3.13 آزمونپيش

 0.44 2.90 0.68 3.22 آزمون پس

انتخاب كارآفرينی 
عنوان مسير شغلی  به

 انتخاب

 0.73 3.01 0.87 3.03 آزمونپيش

 0.42 3.69 0.28 3.96 آزمون پس

 مسير شغلی
 0.39 3.09 0.37 3.2 آزمونپيش
 0.45 3.02 0.51 3.34 آزمون پس

 

تفاوت دو گروه كنترل و آزمايش در متغير  (آنكوا)نتايج تحليل كوواريانس تک متغيره  . 2جدول 
 آزمونبا توجه به متغير گروه در پس عنوان مسير شغلی انتخاب كارآفرينی به

Table 2. One-Way Analysis of Covariance (ANCOVA) Difference between control 
and experimental groups in variable of the choice of entrepreneurship as a career 

path considering the group variable in the post-test. 
 شاخص آماری
statistical indices 

 

 منابع
Source  

 مجموع
 مجذورات
sum of 
squares 

 درجه
 آزادی

Degree of 
Freedom 

 میانگین
 مجذورات

Meen 
squares 

 F 
 سطح

 معناداری
sig 

Eta
2 

 0.73 0.012 6.8 1.58 1 1.653 اصلی

 

ت دو گروه كنترل تفاو (مانكوا) فرض كوواريانس چندمتغيره نتايج آزمون المبدا ويلكز پيش . 3جدول 
 عنوان يک مسير شغلی و آزمايش در دانش در انتخاب كارآفرينی به

Table 3. Results of Wilks' lambda test Multivariate covariance (MANCOVA) Difference 
between control and experimental groups the choice of entrepreneurship as a career path. 

 ریشاخص آما
Statistical indices 

 Source منبع

 المبدا ولیکز
Wilks' 
lambda 

F 
 سطح

 معناداری
sig 

 اتا
Eta

2 
 توان

power 

 0.895 0.232 0.04 5.026 0.768 گروه
 

https://ncss-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/One-Way_Analysis_of_Covariance-ANCOVA.pdf
http://www.babylon.com/redirects/client.cgi?lang=0&type=search&site=Babylon&entry=Statistical%20indices&clienttype=10
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 (مانكوا) چندمتغيری تحليل كوواريانس فرض پيش آزمون نتايج 3 شماره جدول اطالعات

 بر .دهد می نشان عنوان مسير شغلی را در انتخاب كارآفرينی به و آزمايش كنترل گروه دو فاوتت

وجود  (P>05/0) داریاتفاوت معنآموزان  در مسير شغلی دانش گروه دو بين نتايج، اين اساس

 گروهشده  تعديل ميانگين آنكه به توجه با ديگر عبارت بهگرديد.  تأييداصلی  فرضيه لذادارد. 

 بين تفاوت گفت، توان می بود، بيشتر آموزان در مسير شغلی دانش كنترل گروه به نسبت آزمايش

زان آمو مطلب است كه آموزش كارآفرينی در مسير شغلی دانش اين كننده بيان گروه، دو نمرات

 از ناشی تغييرات اين درصد 232/0 گفت توان می اتا مجذور گرفتن نظر در با ت.اس داشتهتأثير 

 آموزش است. تأثير
 

تفاوت دو گروه كنترل و آزمايش در خرده  (مانكوا)نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيره  . 6جدول 
 آزمونتغير گروه در پسبا توجه به م عنوان مسير شغلی های در انتخاب كارآفرينی بهمقياس

Table 4. Results of multivariate covariance analysis (MANCOVA) Difference 
between control and experiment groups in the subscale the choice of 

entrepreneurship as a career path considering the group variable in the post-test. 

 یشاخص آمار
statistical indices 

 منابع متغیر وابسته
Source of Dependent 

variable 

 مجموع
 مجذورات
sum of 
squares 

 درجه
 آزادی

Degree 
of 

Freedom 

 میانگین
 مجذورات

Meen 
squares 

F 

 سطح
 معناداری

sig 
Eta

2 

 0.093 0.025 5.32 2.67 1 2.67 كارآفرينی دانش
 0.74 0.057 4.15 1.82 1 1.82 دانش مسيريابی شغلی

 به نگرش نسبت به كارآفرينی
 عنوان مسير شغلی 

2.22 1 2.2 7.76 0.007 0.130 

 0.145 0.005 8.80 1.1 1 1.1 عنوان مسير شغلی انتخاب كارآفرينی به
 

 متغيرهای عنوان به آزمون پيش نمرات گرفتن نظر در با دهد، می نشان 6 شماره جدول نتايج

مقياس دانش  خرده در كنترل و مداخله گروه دو عملكرد بين تتفاو (كمكی) همپراش

، f =76/7) عنوان مسير شغلی ، نگرش نسبت به كارآفرينی به(f ،025/0=p =32/5)كارآفرينی 

007/0=p) عنوان مسير شغلی و انتخاب كارآفرينی به (10/1= f ،005/0=p) اما  است تأثيرگذار

ديگر  عبارت تأثيرگذار نيست. به (f ،057/0=p =95/6) در خرده مقياس دانش مسير شغلی

 اثربخشی فرضيه كه است مطلب اين كننده بيان گروه، دو نمرات بين تفاوتتوان گفت  می

عنوان  ، نگرش نسبت به كارآفرينی به(فرضيه فرعی اول) آموزش كارآفرينی بر دانش كارآفرينی
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 (فرضيه فرعی چهارم) سير شغلیعنوان م و انتخاب كارآفرينی به (فرضيه سوم) مسير شغلی

مقياس  خردهدر  تغييرات درصد 093/0 گفت توان می اتا مجذور گرفتن نظر در باتأئيد شد. 

عنوان مسير  مقياس نگرش نسبت به كارآفرينی به خردهدر  تغييراتدرصد  930/0دانش كارآفرينی، 

 از ناشی نوان مسير شغلیع مقياس انتخاب كارآفرينی به خردهدر  تغييراتدرصد  965/0 شغلی و

 تأئيد نشده است. (فرضيه دوم) اما در فرضيه بهبود دانش مسيريابی شغلی آموزش است. تأثير
 

 گیری بحث و نتیجه
عنوان شرط الزم برای  های كارآفرينی بهكسب دانش و اطالع در زمينه كارآفرينی و فرصت

-عنوان مسير شغلی از سوی دانش نی بهبروز رفتارهای كارآفرينانه و متعاقب آن انتخاب كارآفري

هدف بررسی اثربخشی كارآفرينی در مسير  با حاضر باشد. لذا پژوهش آموزان و دانشجويان می

دست آمده از پژوهش حاكی از تأثير آموزش درس ه نتايج ب .شد آموزان انجامشغلی دانش

عنوان يک مسير  خاب آن بهآموزان در زمينه كارآفرينی و انت كارآفرينی بر دانش و آگاهی دانش

 Henderson and Robertson (2000); Douglasهای شغلی است. اين نتايج با نتايج پژوهش

and Shepherd (2002); Carter et al. (2003); Pihie and Akmaliah (2009); Muofhe and 

Du Toit (2011); Rae and Ruth Woodier-Harris (2013)   از همسو است. نتيجه حاصل

افزايی كارآفرينی  فرض فرعی اول پژوهش نشان دهنده اين است كه آموزش كارآفرينی بر دانش

 ;Douglas and Shepherd (2002)های ها با نتايج پژوهش داری داشته است. اين يافته تأثير معنا

Muofhe and Du Toit (2011); Rae and Ruth Woodier-Harris (2013) باشد. در  همسو می

عنوان رويكردی نوين در مشاوره  شده در علم مشاوره، كارآفرينی به ای جديد مطرحه بحث

های  افزايش آگاهی و توانايیشغلی عنوان شده است. مشاوران تحصيلی و شغلی معتقدند كه 

ريزی  برنامه ها و گيری از آن چگونگی بهره، ها شناسايی فرصتآموزان، زمينه  كارآفرينی دانش

 ینگرش خوداشتغالگيری و تقويت  ها فراهم كرده و باعث شكل آن را در زندگی شغلی

مثبت و معناداری را بر  ريكارآفرينی تأث یها آموزش. (Gysbers, 2013) شود می آموزان دانش

ها با افزايش آگاهی و اين آموزشدانشجويان داشته است و  یروی نگرش خوداشتغال

ها  گيری از آن چگونگی بهره ،ها شناسايی فرصت امكان ی در دانشجويانخوداشتغالهای  توانايی

 & Premand, Brodmann, Almeida, Grun) دهد میها  به آنرا نوع زندگی شغلی   و شناخت
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Barouni, 2016). دهنده اين است كه آموزش  تيجه حاصل از فرض دوم فرعی پژوهش نشانن

ها با نتايج  اين يافتهداشته است. داری ن افزايی مسيريابی شغلی تأثير معنی كارآفرينی بر دانش

 Yeager, Bundick and Johnson (2012); Gautam, Nigam and Mishra (2016) های پژوهش

ترين عوامل  های مدارس يكی از اصلی گران معتقد هستند كه آموزش باشد. پژوهش همسو نمی

 آموزان است انشگيری شغلی د ريزی و تصميم تأثيرگذار بر دانش و اطالعات شغلی، برنامه

(Yeager et al., 2012; Gautam et al., 2016)آموزان فراهم  اين امكان را برای دانش . مدارس

ها را در پيدا كردن شغل و تفكر در اهداف شغلی بر  آن كند كه به بررسی مشاغل بپردازند و می

كنند كه  ادعا می Rae and Ruth Woodier-Harris (2013). (Yeager et al., 2012) انگيزاند می

های كارآفرينی به كسب و توسعه آگاهی كارآفرينی، تفكر و ذهنيت  مدارس با ارائه آموزش

واقع،  كنند. در كمک می های كارآفرينی و كارايی كارآفرينی توانايی و قابليت كارآفرينی،

 های نقش، تشويق و حمايت از طريق آموزش و پرورش از طريق ايجاد تجربه مهارتی، مدل

و اجرای  وكار ريزی كسب های يادگيری عملی، برنامهآموزان در فعاليت مشاركت دادن دانش

آموزان در زمينه كارآفرينی  شده باعث افزايش كارايی دانش سازی وكار واقعی و شبيه كسب

توان گفت كه  در تبيين نتيجه اين فرض می .(Segal, Borgia & Schoenfeld, 2015) شود می

علل عدم همسويی اين باشد كه در مباحث آموزش كارآفرينی بيشتر به مفهوم شايد يكی از 

كارآفرينی، ويژگی كارآفرينان و انواع كارآفرينی پرداخته شده و كمتر به مسيريابی شغلی و 

 منظور بهكارآفرينی  های آموزشی در زمينه اجرای دورهريزی شغلی توجه شده است.  برنامه

آموزان يكی از موضوعات پيچيده است كه نياز به غلی دانشمسيريابی شی بر رگذاريتأث

ريزی درسی و آموزشی جامع و تدوين محتوای درسی، مشاوره تحصيلی و شغلی  برنامه

ها  آموزان در برنامه پيشرفته، مشاوران ماهر، مشاركت والدين در مدرسه و شركت فعال دانش

از روش تدريس فعال مانند روش مشاركتی،  دارد. همچنين در ارائه اين مباحث نياز به استفاده

 شود.بحث و گفتگو و گردش علمی دوچندان احساس می

نتيجه حاصل از فرض سوم فرعی پژوهش نشان دهنده اين است كه آموزش كارآفرينی بر 

ها  عنوان مسير شغلی تأثير مثبت و معناداری داشته است. اين يافته نگرش نسبت به كارآفرينی به

 ;Bahramzadeh, Bavarsad & Jafarpour (2010); Wilson et al. (2007)های ژوهشبا نتايج پ

Pihie & Akmaliah (2009); Sieger & Monsen (2015) باشد. همسو میPihie and Akmaliah 
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معتقدند كه معموالً افراد در هنگام انتخاب شغل با دو گزينه خوداشتغالی يا اشتغال در  (2009)

های كارآفرينی  آموزش حاكی از اين است كه ها اند. نتايج پژوهش آن ها مواجهها و نهاد سازمان

شود كه  گذارد و باعث می آموزان تأثير می بر خودكارآمدی كارآفرينان و قصد كارآفرينی دانش

آموزان با  دانش عنوان يک مسير شغلی داشته باشند. تری از كارآفرينی به تصوير مثبت ها آن

هايی در زمينه مديريت مالی، بازاريابی بيشتر احتمال دارد كه  ابليتها و ق كسب مهارت

 . نتايج پژوهش(Pihie & Akmaliah, 2009) عنوان يک مسير شغلی انتخاب كنند كارآفرينی را به

Muofhe and Du Toit (2011)  مؤيد اين است كه آموزش كارآفرينی و ارائه الگوهای نقش بر

عنوان يک مسير شغلی تأثير دارد. در تبيين نتيجه  خاب كارآفرينی بهآموزان برای انت اهداف دانش

توان گفت كه كسب دانش و آگاهی در زمينه كارآفرينی و مسيريابی شغلی از اين فرض نيز می

 نوع زندگی شغلی  شناخت ،هاگيری از آن ها و چگونگی بهره شناسايی فرصتهر طريق باعث 

عنوان يک شغل  ن نسبت به كارآفرينی و انتخاب آن بهگيری نگرش مثبت دانش آموزا و شكل

حاكی از آن است كه آموزش درس  Moradi & Kalantari (2010)خواهد شد. نتايج پژوهش 

 كارآفرينی در افزايش اعتماد به نفس، افزايش آگاهی و توانايی الزم و افزايش توانايی خوداشتغالی

كنند كه آموزش كارآفرينی بر نگرش مثبت افراد یادعا م Sieger & Monsen (2009)تأثير دارد. 

 عنوان مسير شغلی تأثير دارد.ها برای انتخاب كارآفرينی به نسبت به كارآفرينی و ميل آن

دهنده اين است كه آموزش كارآفرينی بر  نتيجه حاصل از فرض فرعی چهارم پژوهش نشان

ها با نتايج داری داشته است. اين يافتهاعنوان مسير شغلی تأثير مثبت و معن انتخاب كارآفرينی به

 Wilson and et al. (2007); Pihie and Akmaliah (2009); Muofhe and Duهایپژوهش

Toit (2011); Coduras Martinez, Levie, Kelley, Saemundsson and Schott (2010) 
گيری  ذار بر تصميمواقع سيستم آموزشی كشور يكی از عوامل اصلی تأثيرگ باشد. در همسو می

هاست.  ها و اهداف شغلی آينده آن های شغلی و تفكر در برنامه آموزان، جستجو گزينه شغلی دانش

های الزم  های رشد بسياری از خصوصيات و مهارت مدارس با ارائه آموزش كارآفرينی، زمينه

كارآفرينانه  تارگيری رف آموزان فراهم ساخته و از اين طريق باعث شكلكارآفرينی را در دانش

 شود. آموزان می آموزان و ترسيم مسير شغلی كارآفرينی و خوداشتغالی پيش روی دانش دانش

آموزان،  كردن مسيرهای شغلی جديد برای دانش دربازهای كارآفرينی  نقش آموزشبا توجه به 

پيشنهاد  وپرورش آموزشبه مسئوالن و رفع ابهام از آينده شغلی  یخوداشتغالفراهم كردن فرصت 
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عنوان منبع درسی، ارائه  های درسی جامع در زمينه كارآفرينی به با تعيين و آموزش كتابشود كه  می

آوری های جمعآموزان در پروژهاطالعات صحيح در جهت مسيريابی شغلی و مشاركت دانش

ه ويژه در زمينه كارآفرينی، دانش و عالق های شغلی و بازار كار به اطالعات درباره فرصت

آموزان را به مسير شغلی كارآفرينی بهبود بخشنده و شرايط كارآفرينی و خوداشتغالی  دانش

 آموزان را مهيا سازند. دانش
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