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تصمیم گیری بر مقایسه اثربخشی آموزش به روش کارآفرینی و توانمندسازی شغلی 

 شغلی: مطالعه موردی استان کردستان 
 

  1حبیب اهلل حسن زاده 

 

 

 چكيده 
یکی از اهداف اصلی در ارائه آموزش های مهارتی و کارآفرینی می باشد و آموزشی که بتواند این آمادگی را  تصمیم گیری برای شغل

فراگیران ایجاد نماید از استقبال عمومی بهتری برخوردار خواهد شد. هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش کارآفرینی و  در

و جامعه آماری ای علی مقایسهباشد. روش پژوهش میتصمیم گیری شغلی در بین جوانان استان کردستان بر  شغلی توانمند سازی

با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری نفر  08می باشند که از بین آنها تعداد التحصیل دانشگاهی  جوانان فارغ

تحلیل گشت. یافته ها  SPSSافزارتیلور و بتز می باشد. داده ها با استفاد از نرمپرسشنامه استاندارد تصمیم گیری شغلی اطالعات 

شغلی با تصمیم گیری شغلی ارتباط معنی داری دارد و این ارتباط در دوره توانمند  سازیبیانگر آن است که دوره کارآفرینی و توانمند

سازی شغلی بیشتر است. به عبارتی دیگر آموزش توانمند سازی شغلی بیشتر از آموزش کارآفرینی می تواند در تصمیم گیری شغلی 

وضعیت شغلی  حتوی این دوره بهتر می تواند در بهبودتاثیر گذار باشد. توسعه آموزش های توانمند سازی شغلی و بهره گیری از م

 جوانان فارغ التحصیل تاثیر داشته باشد.  

 

  کارآفرینی، توانمند سازی شغلی، فارغ التحصیل، تصمیم گیری شغلی، کسب و کار: د واژگانيکل

 
 

Compare the effectiveness of career empowerment through entrepreneurship and career 

decision making: a case study of Kurdistan 

 
Habibullah hasanzadeh 

 

 
Abstract  

The decision for job one of the main objectives in presentation job skills training and entrepreneurship is and 

education can be prepared in the inclusive education of the public reception will be better. The aim of this study 

was to compare the effectiveness of entrepreneurship education and empowerment among youth of Kurdistan is 

the job of Career decision making. The research method was causal-comparative and population are young 

university graduates, of which 80 were selected by convenience sampling method. The questionnaire is standard 

making business decisions Taylor and Betz. Data were analyzed using SPSS software. The findings suggest that 

entrepreneurship courses and Career decision making significant correlation with career decision making and the 

communicatio in the course of employment is empowering, in other words, more job training, empowerment of 

entrepreneurship education can be effective in making business decisions. Empowerment training and career 

development content of the course can better take advantage of improving the job situation young graduates have 

an impact. 
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 مقدمه:

کار برای بسیاری از افراد دغدغه اصلی بخش زیادی از زندگی بزرگسالی است. شغل فرد یکی از عوامل مهم 

تعیین شیوه زندگی به شمار می رود. کار به میزان زیادی، لذت و ناکامی های زندگی روزمره را تعیین می کند. کار 

به نقل از نظری و  3888را فراهم می کند) نیومن و نیومن،  همچنین امکان ابراز هویت شخصی و تامین منابع مالی فرا

تصمیم گیری شغلی مناسب امر مهمی برای افراد محسوب می شود. فرد با تصمیم (. بر همین اساس 0800همکاران، 

گیری شغلی عالوه بر این که شغلی را انتخاب می کند، سبک زندگی مخصوصی را نیز انتخاب می کند. زمانی که فرد 

لی را انتخاب می کند آگاهانه یا ناخودآگاه مواردی از قبیل مقام، نیاز به ادامه تحصیل، نوع گذراندن اوقات فراغت و شغ

 (0880افرادی که باید با آنها کار کند را انتخاب می کند)کراس، 

ارد که ها وجود د ( تعداد کمی از تصمیم گیری0888به نقل از کراس و هاگی،  0881به عقیده هاکت و بتز)

شان را در فقط به خاطر اینکه اکثر مردم تقریبا بیشتر وقت هگذارد، نتاثیری به اندازه انتخاب شغل بر زندگی فرد می

گذرانند. بلکه به خاطر اینکه انتخاب شغل سبک زندگی فرد را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. سرکار می

گیرد.در نتیجه انتخاب شغل تا حد خاب های آینده او تحت تاثیر قرار میکندانتزمانی که فردی تصمیمی اتخاذ می

کند که فرد از کدام یک از توانمندی ها  فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین انتخاب شغل تعیین می زیادی آینده

 (. 0880و استعدادهایش بهره بگیرد و از کدامیک چشم بپوشد) بندورا، به نقل از کراس، 

یه انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید سرما

هستند؛ در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند، که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری 

ه ملی را به جلو می برند. کشوری که نتواند می کنند، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسع

مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثر بهره بردای کند، قادر نیست به سایر ابعاد 

ه توسعه دست یابد. امروز علمای مدیریت، انسان را محور توسعه پایدار می دانند و سرمایه اساسی نظام های توسعه یافت

هستند که در پرتو آموزش، ورزیده و توانمند شده و موجب تحول می شوند « انسان های توسعه یافته توسعه برانگیز» 

 (. 0883)اکبرنژاد هنزایی، 

و آموزش  التیکار، تحص یرویاز جوانان حاضر در ن یاریبس دگاهیاز ددر نگاهی به وضعیت جامعه امروز و 

سطح  زین انیاز کارفرما یقابل توجه تیاکثر یشود. از طرف یبه اشتغال نم یابیدست لیشده باعث تسه افتیدر یها

 نینموده اند. ا یابیارز فیضع کار را نسبتاً طیآموخته ها در مح یریآنها در بکارگ ییجوانان و توانا التیآموزش و تحص

بازارکار در  یازهایظ نمودن نباشد که مانع از ملحو یو بازارکار م یمؤسسات آموزش نیاز عدم تعامل ب یمشکل ناش

 لیتواند نقش مؤسسات محل تحص یم یتعامل نیچن کیوجود  ن،یشود. عالوه بر ا یکشور م یآموزش ستمیس یمحتوا

(. 0801 ،یو محسن خان یدهد) هرند شیافزا یقابل توجه زانیبه م ودموج یشغل یجوانان از فرصت ها یرا در آگاه

 لکردهیتحص تیبوده و جمع یدر سطح کم یمل دیفراوان، تول یعیمستعد و منابع طب  تیبا داشتن جمع ران،یدر کشور ا

 تیفیک دداناناساس مدتهاست که اقتصا نی(. بر ا0888و همکاران، فی)شر ستیبرخوردار ن یاز اشتغال مولد چندان

 ت،یمتقدمان آدام اسم انیم مورد توجه قرار داده اند. در یآموزش واقتصاد را به عنوان دو نهاد مهم اجتماع نیارتباط ب

نقش  تیاهم 0818-0818متأخران، بکر و  شولتز و همکارانشان در دهه  انیآلفرد مارشال واز م نز،یناردکیجان م

 (.0800،یزیاند )عز دهمتذکر ش یآموزش را در توسعه اقتصاد

های در سال دهد کهانجام شده در خصوص وضعیت اشتغال کشور نشان می یهااطالعات و پژوهش آمار،

عوامل  ریدهند در کنار ساها نشان میایم. پژوهشآموختگان دانشگاهی بودهاخیر شاهد نرخ فزاینده بیکاری دانش

های مورد نیاز بازار کار از آموختگان در مهارتشدان یضعف مهارت ،یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس ،یتیریاثرگذار مد

 ایهستند و  لیها مشغول به تحصکه در دانشگاه یکسان گرید یبه عبارتآید. دالیل اصلی این موضوع به شمار می
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نفر از فارغ  388 نیکه در ب یپژوهش جی. نتاستندیبازار کار آشنا ن یکردهایاند با روشده لیکه فارغ التحص یکسان

آشنا  یگزارش ده خود یچگونگ یافراد با مهارت ها نیاز ا %81از  شینشان داد که ب انجام شد یدانشگاه النیصالتح

نبود دانش  ت،یهمچون استرس از نحوه فعال ی. مواردندینما یبازار کار معرف هتوانستند خودرا جهت ورود ب ینبوده و نم

این (. 0883افراد بود) حسن زاده ،  نیدر ب یناتوان نیا لیو ...از دال انیب هبا نحو ییدر خصوص تخصص ها، عدم آشنا

در کشور دوره های آموزشی کارآفرینی در ابعاد مختلف و بخش های مختلف در حال  در حالی است که سالهاست که

. حال آنکه نیاز به تدوین و بهره برده اند یدوره ها نیاز ا لیتحص نیو ح لیاز جوانان فارغ التحص یاریو بسانجام است 

سزایی برخوردار است. بر همین اساس طراحی دوره ای آموزشی که بتواند جوانان را آماده بازار کار نماید از اهمیت ب

طی مطالعات صورت گرفته و پژوهش های انجام شده در این زمینه دوره آموزشی توانمندسازی شغلی تدوین گردید که 

 است یدیجد یبا ارائه سرفصل هاهدف از برگزاری این دوره افزایش توانمندی در فراگیران در جهت ورود به بازار کار 

باشد. بر همین اساس و با عنایت به برگزاری دوره آموزشی مذکور مقایسه  جوانان یبازار کار برا یزهاایکه متناسب با ن

ای در بین اثربخشی آموزش های کارآفرینی و توانمندسازی شغلی انجام گردید که هدف از انجام این پژوهش تعیین 

 ی در بین جوانان می باشد. وضعیت اثربخشی هر یک از آموزش های مذکور بر وضعیت تصمیم گیری شغل

 

 :روش بررسی

به طور کلی انواع تحقیق در علوم رفتاری با توجه به دومالک: الف( هدف و ماهیت تحقیقق ب( نحقوه گقردآوری داده هقا     

(. از نظر هدف این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر نحوه گقردآوری داده هقای   0800تقسیم بندی می شوند) سرمد و همکاران، 

جوانان استان کردسقتان هسقتند کقه از    جامعه آماری پژوهش نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی با رویکرد پیمایشی می باشد.  مورد

نفر به عنوان نمونه جهت اجرای پژوهش انتخقاب شقدند. از بقین نمونقه      08بین آنها با توجه به نمونه گیری در دسترس تعداد 

نفر( با روش توانمند سازی شغلی آموزش هقا را   08( با روش کارآفرینی و گروهی)نفر 08آماری دو گروه انتخاب شدند گروهی )

تیلور  یشغل یریگ میتصم یپرسشنامه خودکارآمدابزار گردآوری اطالعات ساعت در هر دو گروه دریافت داشتند.   18به میزان 

پرسشنامه  نی. اردیگ ید مورد استفاده قرار مافرا یشغل یخود کارآمد یریاندازه گ یبرا ( می باشد. این پرسشنامه0808و بتز )

انتخقاب شقغل را بقر اسقاس مقدل       نقه یدر زم یسقتگ یپرسشقنامه پقنج شا   نیق شقد. ا  نیتقدو  0808در سقال  و بتز لوریتوسط ت

مناسب از خقود   یابی( ارز0باشد:  یها م طهیح نیپرسشنامه مربوط به ا نیا یسوال ها نیکند. بنابرا یم یابی( ارز0800)تزیکرا

از فاقد  اسیمق کی یبر رو پرسشنامه ( حل مساله.1 ندهیآ یبرا یزی( طرح ر0( انتخاب هدف 3 یاطالعات شغل یجمع آور (3

و  لقور یسقوال اسقت. ت   31آزمقون   نیق شقود. تعقداد سقواالت ا    یمق  یاعتماد به نفقس تقا اعتمقاد بقه نفقس کامقل نمقره گقذار        

( 0888و همکقاران )  یبه دسقت آوردنقد. در پقژوهش بقاو     اسیمق نیا یکرونباخ برا یآلفا قیرا از طر 80/8 ییای(پا0808بتز)

در این پژوهش روایی پرسشنامه با استفاده از نظر صاحبنظران  .دیمحاسبه گرد 88/8کرونباخ  یاساس آلفا رپرسشنامه ب ییایپا

 00/8پرسشقنامه نیقز بقه میقزان     نفر( مورد تایید قرار گرفت و پایقایی  3نفر(، مدیریت ) 3نفر(، کارآفرینی ) 3در حوزه مشاوره )

 وارد شد.  SPSSمحاسبه گردید. بعد از توزیع پرسشنامه و گردآوری آن داده ها در نرم افزار 
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 یافته ها:
 

وضعیت جمعیت شناختی کاراموزان مراکز آموزشی مهارتی بر اساس آمارهای توصیفی  -1جدول شماره   

  

ی جنسیت و شرکت کنندگان فرایند پژوهشقی از هقر دو گقروه بقه     که یافته ها نشان می دهد جهت همگن ساز همانگونه

سال و میقانگین سقن مشقارکت     88تا  31درصد مشارکت داشتند. از نظر وضعیت سنی نیز باالترین رده سنی بین  18تناسب 

در پقژوهش   %10بقا   لیسقانس و بر اساس وضعیت تحصیل نیقز بیشقترین میقزان تحصقیالت بقه مقطقع       سال بود  30کنندگان 

 مشارکت داشتند. 
 تصمیم گیری شغلی در بین فراگیران دوره کارآفرینی و توانمند سازی شغلی   -2جدول شماره 

درجه  T میانگین تعداد شاخص / ابعاد گروه هدف 

 آزادی

 میانگین فرضی

 جامعه 

سطح معنی 

 داری 

گروه آموزش با روش 

 کارآفرینی

0188/38 08 ارزیابی مناسب از خود  881/1  88 30 888/8  

1188/30 08 جمع آوری اطالعات شغلی  830/0  88 00 888/8  

188/00 08 انتخاب هدف  300/1  88 01 888/8  

0888/00 08 طرح ریزی برای آینده   018/0  88 03 888/8  

031/00 08 حل مساله  188/0  88 01 888/8  

گروه آموزش با روش 

 توانمند سازی شغلی

8831/88 08 ارزیابی مناسب از خود  800/03  88 30 888/8  

0188/38 08 جمع آوری اطالعات شغلی  181/1  88 00 888/8  

1888/08 08 انتخاب هدف  888/0  88 01 888/8  

1318/01 08 طرح ریزی برای آینده   001/0  88 03 888/8  

0188/08 08 حل مساله  133/0  88 01 888/8  

 

 انتخقاب ی، اطالعقات شقغل   یآور جمقع ، مناسب از خقود  یابیارزآن  در خصوص وضعیت تصمیم گیری شغلی بر اساس ابعاد

در بین دو گروه آموزشی که با روش کارآفرینی و با روش توانمند سازی شغلی آموزش  مساله حل، ندهیآ یبرا یزیر طرح، هدف

 ی مشقاهده مقی گقردد   بدست آمده و میانگین بدست آمده در هر دو گقروه رابطقه معنقی دار    Tها را دریافت داشتند باتوجه به 

(P<0/05 که با توجه به میانگین فرضی جامعه در ابعاد مورد نظر می توان گفت که هر دو روش آموزش کارآفرینی و توانمند  )

سازی شغلی بر تصمیم گیری شغلی تاثیرگذار است و این تاثیر در گروهی که بقا روش توانمنقد سقازی آمقوزش هقا را دریافقت       

 ت. داشته اند مطلوب تر اس

 

 

 

 

 

 تحصیالتوضعیت  وضعیت سنی دوره آموزشی جنسیت متغیر

توانمدسازی  کارآفرینی مونث مذکر عنوان

 شغلی

کمتر از 

 سال 38

باالتر  31-88 30-31

 80از

فوق لیسانس  لیسانس فوق دیپلم

 و باالتر

 08 08 03 08 88 30 0 08 08 08 08 فراوانی

 30 10 01 01 00 80 8 18 18 18 18 درصد
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 تصمیم گیری شغلی در بین فراگیران دوره کارآفرینی و توانمند سازی شغلی   -3جدول شماره 

 سطح معنی داری  میانگین فرضی جامعه  درجه آزادی T میانگین تعداد شاخص / ابعاد

تصمیم گیری شغلی در گروه 

 کارآفرینی

08 3318/083  000/1  88 00 888/8  

روه در گ ارزیابی تصمیم گیری شغلی

 توانمند سازی شغلی

08 0188/000  010/00  88 00 888/8  

 

 

در خصوص وضعیت تصمیم گیری شغلی بر اساس برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی و دوره آموزشی توانمندسقازی باتوجقه   

سقاس بررسقی   (  بقر ا P<0/05) بدست آمده و میانگین بدست آمده در هر دو گروه رابطه معنی داری مشاهده می گقردد  Tبه 

میانگین فرضی جامعه مشاهده می شود که هر دو دوره آموزشی بر تصقمیم گیقری شقغلی تاثیرگقذار مقی باشقند امقا در روش        

 میانگین جامعه از میانگین فرضی باالتر می باشد.  آموزش توانمندسازی شغلی 
 

 حصیالت نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بین تصمیم گیری شغلی و ت  -4جدول شماره 

میم گیری شغلی بر اساس آزمون تحلیل واریانس یافته ها بیانگر آن است که ارتبقاط  در خصوص رابطه بین تحصیالت و تص

 (.  P>0/05معنی داری بین تحصیالت و تصمیم گیری شغلی وجود ندارد)

 

 بحث و نتیجه گیری  

شقیم  تصمیم گیری شغلی مناسب برای جامعه ما از اهمیت باالیی برخوردار است. برای اینکه یک کشور پیشقرفته داشقته با  

باید افراد دارای مهارت تصمیم گیری شغلی باشند تا بتوانند شغلی را انتخاب کنند که متناسقب بقا عالیقق، اسقتعدادها و ارزش     

(. در جامعه ما که وضعیت بیکقاری جوانقان یکقی از دغدغقه هقای ملقی بقوده و تمقامی         0888باوی و همکاران، های آنها باشد)

است تا رویکردهای جدید و تاثیرگذارشناسایی شده تا افراد بتوانند نسبت به آینده شغلی  استانهای کشور درگیر آن هستند نیاز

خود تصمیم درستی گرفته تا رضایت شغلی آنها و هم راستا با آن بهره وری کشور افقزایش داشقته باشقد. در ایقن بقین یکقی از       

رت و دانش فراگیران آن نسبت به اتخاذ تصقمیم هقای   روش های تاثیرگذار آموزش است تا بتوان با استفاده از ارتقای سطح مها

( معتقد است که افراد با یادگیری مهارت های تصمیم گیری شقغلی مقی تواننقد    0880درستی گام برداشت. همچنانکه کراس )

فته شقود  تصمیم گیری شغلی مناسبی داشته باشند. و آنچه شاید بتواند به عنوان ضرورتی برای ارتقای این مهارت ها در نظر گر

درصد دانشقجویان دانشقگاه در ارتبقاط بقا      18( برآورد کردند که بیش از 3880می باشد. دیکسن و توکار) 1بی تصمیمی شغلی

درصد دانشجویان  18تا  33( نیز معتقد است که 3881، به نقل از لی ، 0800شغل آینده دچار بی تصمیمی هستند. گوردون)

 کالج ها انتخاب شغلی معینی ندارند.  

 

                                                           

 (3881بی تصمیمی شغلی عبارتست از ناتوانی فرد در مورد تصمیم گیری در ارتباط با شغل آینده ) لی،  1 

یتصمیم گیری شغل  معناداری  F مجذورمیانگین درجه آزادی مجموع مجذورات 

 وضعیت تحصیالت

 

388/300  8 0888/08  310/8  010/8  

100/30880  01 088/301  

000/30303  08  
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تا مدت ها تصور غالب این بود که کارآفرینی خصوصیتی است ویژه فرد و ارثی و تحصیل و آموزش تاثیری برکارآفرین شدن 

(؛ ولی شواهد موجود نشان می دهند که کارآفرینی در نتیجه دوره ها و برنامه هقای آموزشقی پقرورش    0888افراد ندارند) لوی، 

ه عقده راسموسن مراکز آموزشی می توانند با دوره های آموزشی کقه برگقزار مقی کننقد     (. ب0808می یابد) ساالزار و همکاران، 

انگیزه و شایستگی فارغ التحصقیالن را افقزایش داده و آنهقا را افقرادی برجسقته در فعالیقت هقای کقارآفرینی پقرورش دهنقد)           

 ،ه دوره ها و برنامقه هقای آموزشقی   ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است ک3800(. سانچز)3881راسموسمن و سرهیم، 

خودباوری، خظرپذیری و قصد خوداشتغالی را در دانشجویان پرورش می دهد و این دوره ها می تواند بقر روحیقه کقارآفرینی در    

 دانشجویان تاثیرمثبت داشته باشد.  

این پژوهش هقدف تعیقین    بر همین اساس و با توجه به ضرورت آموزش در ارتقای سطح دانش، نگرش ومهارت افراد لذا در

تاثیر آموزش کارآفرینی و آموزش توانمند سازی شغلی بر تصمیم گیری شغلی جوانان بقود تقا بتقوان نسقبت بقه برنامقه ریقزی        

 متناسب با وضعیت شغلی جوانان و ارتقای توانمندی آنها در جهت بهبود وضعیت اشتغال گام برداشت. 

    %18مشقارکت کننقدگان دختقران جقوان و      % 18ی بیانگر آن اسقت کقه   یافته های این پژوهش در بخش جمعیت شناخت

در دوره  %18در دوره آموزشی کارآفرینی و  %18پسران می باشند که جهت ایجاد تناسب از هر دو جنس در دو دوره آموزشی )

سقن   نیانگیق سقال و م  88تا  31 نیب یرده سن نیباالترآموزشی توانمندسازی شغلی( شرکت داده شدند. از نظر وضعیت سنی 

بقود کقه    %10بقا   سانسیبه مقطع ل التیتحص زانیم نیشتریب زین لیتحص تیسال بود و بر اساس وضع 30مشارکت کنندگان 

این امر بیانگر آن است که افراد مشارکت کننده از نظر تحصیالت وضعیت مناسبی برای ورود به بازار کار دارند و هقر چنقد کقه    

 فرایند پژوهش دارای تحصیالت دانشگاهی نیز بودند.  تمامی شرکت کنندگان در 

در خصوص تاثیر آموزش کارآفرینی بر وضعیت تصمیم گیری شغلی نتایج بیانگر آن است که در ابعاد تصمیم گیقری شقغلی   

ر ( وضعیت آمقوزش هقا د  مساله حل، ندهیآ یبرا یزیر طرح، هدف انتخابی، اطالعات شغل یآور جمع، مناسب از خود یابیارز)

هقر چنقد در خصقوص تقاثیر آمقوزش      .  و در تمامی ابعاد تصمیم گیری تاثیر آموزش مشقهود اسقت  بین فراگیران مناسب بوده 

کارآفرینی بر تصمیم گیری شغلی پژوهشی انجام نگرفته است اما در خصوص اثربخشی آموزش کارآفرینی مطالعات زیادی انجام 

؛ 3881؛ داویقد،  3881هنری و همکقاران،  زش کارآفرینی را تایید نمقوده انقد)  گرفته است که بیشتر این مطالعات اثربخشی آمو

( همچنقین یافتقه هقای    0800؛ طیبی و نصر اصفهانی، 0800؛ شهابی، 3803؛ اسالم و همکاران، 3808استربیگ و همکاران، 

فرینی دارد، و دانشگاه ها و نشان داد که آموزش، مهم ترین و کلیدی ترین نقش را در توسعه کارآ ( 0801پژوهش شفیع زاده )

موسسات آموزش عالی باید آموزش های الزم را به منظور توسعه کارآفرینی و فرهنگ سازی در دسقتور کقار خقود ققرار دهنقد.      

( 3880( و تیمنقز و اسقپینلی)  3883(، انت ویسقل) 3880(، وان پراگ و ورسلوت)3888نتایج پژوهش های لوئیس و همکاران)

عامل اصلی توسعه کارآفرینی است، و برای کارآفرین شدن، ابتدا باید دانش الزم را در این زمینه به افراد  نشان دادند که آموزش

آموزش کارآفرینی موجب شقکل گیقری برخقی نگقرش هقا و رفتارهقا در فراگیقران مقی شقود. بقه نظقر هقانون و             منتقل نمود. 

( نهادینه کردن ارزش هقا و باورهقای کارآفرینانقه    0ارتند از: عب ( نتایج کوتاه مدت و بلند مدت آموزش کارآفرینی3881اسکات)

( آمادگی 0( توسعه توانایی های کلیدی کارآفرینانه 8( ایجاد انگیزه و الهام بخشی در فراگیران بسوی مسیر شغلی کارآفرینانه 3

ر در نگقرش هقا و ایجقاد عالیقق     ( تغییق 1( استفاده از تمام مهارت ها و توانایی های فقردی  1برای خویش فرمایی و کار مستقل 

 کارآفرینانه  

، مناسب از خقود  یابیارزدر خصوص تاثیر آموزش توانمندسازی شغلی بر تصمیم گیری شغلی در ابعاد تصمیم گیری شغلی )

تاثیر معنی دار آموزش توانمندسازی شغلی ( نتایج مساله حل، ندهیآ یبرا یزیر طرح، هدف انتخابی، اطالعات شغل یآور جمع

تصمیم گیری شغلی را نشان می دهد. دوره توانمندسازی شغلی منجر به ارتقای سطح مهارت افقراد در خقودگزارش دهقی و     بر

در دوره آموزشی توانمندسازی شغلی که بر اساس مدل (. 0883) حسن زاده، می گرددارتقای اعتماد به نفس در بین فراگیران 

وین شده است هدف افزایش سطح دانش، نگرش و مهارت فراگیران می باشقد تقا   ها و الگوهای مرتبط با شایستگی های بازار تد
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در این دوره ها نیازهای بازار کار که از جانب کارفرمایان مورد نیاز است طراحی گردد. تدوین این طرح بر اساس پقژوهش هقای   

 388تبط صورت گرفتقه و در مصقاحبه بقا    انجام شده در زمینه های کارآفرینی، توانمندسازی، شایستگی بازار کار و مطالعات مر

نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز اقدام به شناسایی نقاط ضعف آنها شده است و نتایج آن با یافته مطالعات انطباق داده شده 

د و بعد از تایید آن به عنوان یک دوره آموزشی اجرا شده است. بر همین اسقاس مطالعقات صقورت گرفتقه در ایقن زمینقه وجقو       

 (.  0883،حسن زادهاقدام به طراحی این دوره نموده است به عنوان پیشینه در دست می باشد) نداشته و تنها پژوهشی که

با عنایت به نتایج بدست آمده از اثربخشی دوره های آموزشی پیشنهاد می گردد که دوره توانمند سقازی شقغلی بقه عنقوان     

اد آن به عنوان تکمیل کننده دوره های کقارآفرینی مقورد اسقتفاده ققرار گیقرد.      یک دوره فراگیر در سطح کشور اجرا گردد و ابع

چون طراحی این دوره بر اساس نیاز کارفرمایان و شایستگی های ورود به بازار می باشد لذا خودکارآمدی و توانمندی فراگیقران  

دام نمایند زیرا در این دوره هقدف اصقلی ارتققای    را افزایش داده و آنها بهتر می توانند نسبت به معرفی خود و توانمندی خود اق

سطح توانمندی افراد برای خودشناسی و تدوین گزارش متناسب از خود است تا بتوانند متناسب با توان خود در جهت ورود بقه  

 بازار کار اقدام نمایند.  
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