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Abstract
The purpose of this
project is preparation and
standardization of questionnaire for entrepreneurship and
also to gain tools that can evaluate the high school teachers
west mazandaran . This questionnaire ,which was based on
stratified random samaling,has been given to 600 employed
teachers at district 2,4,5,6 and17 0f educational institution of
west mazandaran. The questionnaire of this research
includes 75 evaluation guest ion which has been prepared
from Canada states website and has been prepared based on
liker which has six rating from completely “very true” to “
not at all” .Research gust ions includes:1)Is there a
consistency between guest ion of entrepreneurship
measurement?2)what is the reliability of entrepreneurship
measurement guestions?3)How much have validity of
entrepreneurship measurement guestions?4)Which are the
most important construction factors from total guest ion of
evaluations measurement?5)Whether the difference of
particular characteristic of male teachers and female teachers
have effect on their productivity? At first, the correlation
coefficient of each guest ion in comparison to total guest
ions calculated, which became the indicator of internal
correlation between gustion.The reliability measurement of
questionnaire from Alfa Cronbach formula has been
measured 0.915.Then based on three main specific factors
from 75 productivity guest ion was extracted. To name these
factors, the varimax rotation has been used which this caused
the extraction of following elements: self confidence, Risk to
tolerance, growth motivation,destiny,Coppoflumity seeking,
Achievement
drive, Social skills, Energy drive
decisveness,Autonomy,these 10 elements in this research
have been recognized as personal factors of
entrepreneurship .Then via T-test, the relation between
entrepreneurship and sex difference was measured and the Ttest by (a=0.05),which indicates that there is not meaningful
between men and women according to statistics. The mean
average of
entrepreneurship based on exact number
was4.565,wich according to average estimated productivity
for total questionnaires and comparing it to classic
measurement which was prepared by questionnaire shows
that the entrepreneurship measurement of this researched
society is at high rank.
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چکیده

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن مقیاس کارآفرینی در دبیران

 طرح پژوهش توصیفی بوده از این.آموزش و پرورش استان مازندران به اجرا در آمد

 قائم، ساری، بابل، نفر از آموزش و پرورش شهرهای تنکابن006 رو نمونه ای با حجم
و با توجه به مدرک تحصیلی در گروه های،محمودآباد استان مازندران انتخاب شده

95  تعداد. فوق لیسانس و دکترا دسته بندی گردیدند، لیسانس، فوق دیپلم،دیپلم

 از مجموعه، ناقص بودن پاسخ ها،پرسشنامه به دالیل مختلف از جمله عدم همکاری

،ابزار پژوهش. پرسشنامه وارد محاسبات آماری گردید145 حذف گردید و در نهایت
 سؤالی کارآفرینی که از طریق سایت ایالتی کانادا تهیه گردید و پس از57 پرسشنامه

 بعد از. درجه لیکرت به اجرا درآمد6 ترجمه آن به زبان فارسی و بر اساس طیف

گردآوری داده ها همبستگی هر سؤال با کل آزمون نشان داده است که هیچ سؤالی از

 سؤالی حذف نگردید و نشان دهنده هماهنگی درونی بین سؤال های57مجموعه
به منظور پاسخ به این پرسش که میزان اعتبار آزمون چقدر است؟ از.پرسشنامه است

برای بررسی. بوده است0.915 روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برابر با

روایی سازه پرسشنامه و پاسخ به این پرسش که مقیاس کارآفرینی از چند عامل اشباع

شده است؟ از تحلیل عاملی استفاده شده که پس از بررسی کفایت نمونه

 بوده است و مشخصه آزمون کرویت با رتلت (به07 8 0. ) که برابر باKmo(برداری
 معنادار بوده است و حکایت از وجود0.000001  ) و در سطح.494 8 1704 مقدار

 درصد و سهم عامل16.4  سهم عامل یکم.شرایط مناسب جهت تحلیل عاملی است

. درصد بوده است1.2 ، 2.2 ، 4.2 ، 5.2 ، 8.2 ، 1.3 ، 5.6 ، 4.5 دوم تا دهم به ترتیب

در مرحله نهایی به منظور تشخیص ساختار ساده متغییرها با استفاده از چرخش
 نتایج حاصل از چرخش،واریماکس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی به دست آمد
 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر51 عامل یکم با:عامل ها و تفسیر آن عبارتند از

 سؤال همبستگی قوی دارد بیانگر عامل51  عامل دوم با.عامل اعتماد به نفس است
 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل انگیزه11  عامل سوم با.تحمل ریسک است

 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتقاد به7  عامل چهارم با.رشد است
 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل فرصت7  عامل پنجم با.سرنوشت است

 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل نیاز به پیشرفت6  عامل ششم با.جویی است

 سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل مهارت های اجتماعی4  عامل هفتم با.است

. سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل سائق انرژی است4  عامل هشتم با.است

3  عامل دهم با. سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل قاطعیت است3 عامل نهم با
.سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر خود پیروی است

 دبیران آموزش و پرورش- کار آفرینی- اعتبار –روایی:واژه های کلیدی
2931/9/01 :تاریخ دریافت

39 13 /1/ 31 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

واژه کارآفرینی از کلمه ( ENTREPRENEURSHIPبه معنای متعهدشدن) مشتق شده از زبان فرانسه به دیگر زبانها راه یافته

است .همچون سایر واژه ها در علوم انسانی ،کارآفرینی نیز تعریف واحدی ندارد و برای آن تعاریف متععدی ارائه شده است که
تفاوتهای قابل توجهی بین آنها مشهود است .تعریفی از کارآفرینی که تقریبا شامل همه تعریفهای ارائه شده باشد عبارتست از :

فرآیندی که فرد کارآفرین با ایده های نو و خالق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و

سرکتهای نو ،سازمانهای جدید و نوآور و رشدیابنده نموده و توام با پذیرش مخاطره و ریسک است و به معرفی محصول و یا خدمات

جدیدی به جامعه منجر می گردد .کارآفرینی از مفاهیم جدیدی است که حداقل در محدوده علم اقتصاد ،مدیریت ،جامعه شناسی و

روان شناسی و سایر مقوله های مرتبط با این موضوع قدمتی بسیار کوتاه داشته و از مفاهیم روبه گسترش است .كارآفريني عبارت

است از فرايند ايجاد ارزش از راه تش يك ل مجموعه منحصر بفردي از منابع و بهرهگيري از فرصتها (احمدپور دارياني.) 31 84 ،

كارآفرين سازماني به فردي اطالق ميشود كه مسئوليت نوآوري از هر نوعي را در سازمان بر عهده ميگيرد .كارآفرين سازمان
يتواند كي
م 

فرد خالق و نوآور باشد ،اما او فرد آرمانگرا يي است كه چگونگي تبديل كي

يكشد(صمد آقا يي .)3128 ،
م 

فكر به واقعيتي سودآور را به تصور

يكند .كارآفرينان در جستجوي موفقيت ،شكستهاي زيادي را
افراد كارآفرين داراي ويژگيها يي هستند كه آنها را از ديگران جدا م 
يكنند .اين كي
تجربه م 

يبرند .كارآفرينان حد نها يي
واقعيت است كه بسياري از كارآفرينان قبل از موفقيت،از شكستها يي رنج م 

ًال كارآفرين بر اساس كي
خطر پذيران هستند .مفهوم خطر ،بخش عمدهاي از فرايند كارآفريني است .معمو ًال

خطر معقول يا حساب

يكنند تا به منظور كنترل بهتر سرنوشت خودشان
يكند .كارآفرينان موفق  ،غالب ًاًا به وسيله برنامهريزي و آمادگي تالش م 
شده عمل م 

ميزان خطر موجود را به حداقل برسانند (كوارتكو -ترجمه محرابي ) 383 1

يداند .هنري توسي 2و همكاران انگيزه را در دو مفهوم مطرح
كپلمن (  ) 1986عملكرد شغلي فرد را حاصلضرب انديشه و توانا يي م 

يكنند .در مفهوم اول انگيزش به عنوان كي
م 

كنش مديريتي افراد را به تالش در جهت رسيدن به نتيجههاي مطلوب سازمان و يا شايد

يكند .در مفهوم دوم انگيزش وضعيت دروني فرد است كه به ابتكار ،تمايل ،پايداري ،شدت ،و نتيجه رفتار بستگي
مدير ،ترغيب م 
دارد .وقتي مهارتها و عالقههاي فرد با شغل همسو بوده و افراد ،فرصت اصالح عملكرد خود را داشته باشند عملكرد افزايش خواهد

يافت( .باتنر) 199 7،

هدايت كاركنان در جهت استفاده هر چه بيشتر از استعداد وتوانا يي هايشان ،به افزايش عملكرد سازماني و در نتيجه رضايت شغلي

يسازي و شكوفا يي شغل ،جابجا يي  ،و گردش شغلي
يانجامد .مديريت منابع انساني و كنشهاي مديريتي در رابطه با طراحي شغل ،غن 
م 
بر سطحهاي عملكرد كاركنان موثر است(راس.) 1977 3

امروزه ،روحیه کارآفرینی به شدت در میان جمعیت جوان ایران در حال گسترش است .از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی

کشور توجه به کارآفرینی بیش از پیش حائز اهمیت است .با توجه به اعمال سیاست کاهش تصدی گری دولت و همچنین محدودیت
های سرمایه گذاری در بخش خصوصی ،سوق دهی جوانان و زنان جویای کار به سمت مشاغل کارآفرینی و خود اشت ورض یلاغ رت   

می یابد.درکشور ایران ،به رغم داشتن جمعیتی هوشمند و متعهد و نیز برخورداری از منابع طبیعی ف  ،ناوار خان دیلوت ا رد یلخاد صل

سطح پائین است ،شمار قابل توجهی از نیروهای جوان و حتی تحصیل کرده از امکان اشتغال بی بهره اند و ب رد راک داجیا تیولوا ر
HenryTosi
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بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرمیابی مقیاس...

دیگر فعالیتهای دولتی در سطوح گوناگون تاکید می شود .افزون بر این بسیاری از شرکتها ،به سبب بهره وری اندک ،فقدان تقاض و ا

غیره در آستانه تعطیلی هستند یا تعطیل شده اند و امکان مه روشک یتباقر تا هج یاهرازاب رد ا نیا زا ؛تسا کدنا ین

کارآفرینی بسیار ضروری است.

هعسوت ور

         

تحقیقات کاربردی در زمینه کارآفرینی در مورد کارآفرینی و عملکرد مطالعاتی چند انجام گرفته است و به این موضوع از جنبه های

مختلف چون عوامل موثر بر عملکرد مدیریتی و رهبری ،ارتباط کارآفرینی با کارآیی ،اثربخشی و بهره وری و غیره نگریسته شده

است .البته در بررسی مطالعات پیشین معلوم گردید که کمتر به موضوع مورد بررسی این پژوهش پرداخته شده است لذا در اینجا به

برخی از نزدیکترین پژوهشهای مرتبط اشاره می گردد.

حسینی در سال  1387پزوهشی را در همین راستا انجام داده است .وی در اين پژوهش به بررسي رابطه بين گرايش به کارآفريني و

عملکرد در کسب و کارهاي کوچک شهر يزد پرداخته است .هدف او از انجام این تحقيق تع يي ن رابطه بين متغیرهای پيشتازي ،رقابت

جسورانه ،ريسک پذيري ،استقالل گرا يي  ،نوآوري و توفيق گرا يي با عملکرد مي باشد .این متغیرها به عنوان متغیرهای تعیین کننده
ویژگیهای کارآفرینی در نظر گرفته شده است .روش اين تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي بوده و جامعه آماري اين پژوهش را نیز

کليه شاغالن کسب و کارهاي کوچک موجود در شهر يزد تشکيل مي دهند .محقق برای تعیین واریانس جامعه نخست از یک نمونه
 25تایی استفاده نموده و بر آن اساس ،نمونه ای  100تا يي به روش تصادفي برای گردآوری داده ها انتخاب نموده است .داده ها نیز از

طریق پرسشنامه گردآوری شده اند .او برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ( )t-studentدر سطح معنی داری استفاده نموده

است.نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه قوی و معناداری را بین عملکرد و کارآفرینی می باشد .به عبارت ديگر نتایج پژوهش رابطه

معناداری را بين متغیرهای (پيشتازي ،رقابت جسورانه ،ريسک پذيري ،نوآوري و توفيق طلبي) با عملکرد نشان می دهد .مححق عالوه

بر آزمون  ،tجهت تکميل نتايج تحقيق از آزمون هاي ديگري از قبيل :همبستگي ،تحليل رگرسيون t ،k2 ،ANOVA ،زوج شده و t

هتلينگ استفاده نموده است .به طور کلي نتيجه اي که از اين تحقيق به دست آمده اين است که بين گرايش به کارآفريني و عملکرد

در کسب و کارهاي کوچک رابطه وجود دارد (.حسيني) 1386 ،

پژوهشی توسط کاندل (  ) 2003در امریکا تحت عنوان نقش سازمانهای دولتی و غیردولتی در توسعه کار آفرینی ص یو .تفرگ ترو   
عالوه بر مقایسه عملکرد سازمانهای دولتی و غیردولتی در توسعه کار آفرینی ،نظرات کارکنان را بر اساس متغیرهای جمعیت و نس ،

سابقه خدمت بررسی نمود .پژوهش فوق به روش توصیفی -پیمایشی بوده و در سال (  ) 2002 - 2003انجام گرفته است .جامعه آم یرا
آن نیز شامل کلیه کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی بوده است .گروه نمونه ،شامل  225نف مزاس نانکراک زا ر ا ننن ننننه و یتلود یا

غیردولتی بوده که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شده بود .ابزار اندازهگیری پرسشنامه پژوهش اب هتخاس رگ    
پایایی  0/ 89بود .داده ها از روشهای آماری  tاستیودنت  ،مقایسه میانگین دو گروه مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرف تهج ه   
بررسی فرضیه ها مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته اند .نتایج بدست در این پژوهش نش وافت هک داد نا ت نعم  یییی یییییداری ب و اهنامزاس نی

مؤسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه توجه به کارآفرینی وجود داشت و بین نظرات کارکنان بر اساس متغیرهای جنسی ،سن و سابقه

خدمت در سازمانهای دولتی و غیر دولتی در زمینه میزان توجه به کارآفرینی تفاوت معنیداری وجود نداشت.

در سال  2007ژئف هیوارد از دانشگاه آکسفورد ،تحقیق جامعی بر روی دانش تشر نایوج هه ههه بازرگ رد رد هک ینا سس سسسه نیرفآراک یا ی   

دانشگاه اسکاتلند حضور داشتند انجام داد .وی دریافت که دورههای کارآفرینی نه تنها دان راهم و ش تت تتتها ایی ک ار نآ نایوجشناد ه   

مفید میدانند ارائه میدهد بلکه موجب آگاهی بیشتر ایشان نسبت به مسائلی که از آن آگاهی نداشتهاند نیز میگردد و آنها را به سمت
جستجوی اطالعات بیشتر در این زمینه ،رهنمون میسازد (راس.) 1977 ،
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صگرای نیرفآراک و ی ی م ناشن  یییی یییییده یو  ،د
تحقیقات دیگری که توسط پینکات انجام گرفته است نیز همبست ثم یگ ب صخت نیب یت صص صص صصصص

همچنین بیان می کند که در سازمانهای کارآفرین تصمیمگیری بیشتر در اختی ،تاکنیپ( تسالاب یصصخت یاهشزومآ اب لنسرپ را        
.) 2006

   

در تحقیقی که روی  21زن کارآفرین در آمریکا انجام شده ،مشکالت جدی از لحاظ کسب اعتبار و غلبه بر ای هک یعامتجا رواب ن

زنان در کار به اندازه مردان جدی نیستند ،داشتهاند .از نظر برخی از محققان ،وام دهندگان ،مشتریان ،کارکنان و همس هب ار نانز ،نار    
اندازه مردان باور ندارن هک یرگید هعلاطم رد .د

یور یور رب

   

 129زن ک  اکیرمآ رد نیرفآرا ا تسا هدش ماجن  ،،،،،، ،،،،،تع نانز زا یداد   

کارآفرین ابراز داشتند که به خاطر زن بودن قادر به ورود برخی از محافل اجتماعی نبودهاند .به نظر میرسید که در زمینه ایجاد شبکه-
های ارتباطی و تماسی ،مردان از امتیاز و امکانات بیشتری برخوردارند .این مسأله ویژه در مورد زنان سیاهپوست تشدید میشود (پاتنر،
.) 1997

کوارتکو و همکاران (  ) 2003نیز طی مطالعهای به این نتیجه رسیدند که تعامل سه عامل مشخصات سازمانی ،مشخصات فردی و حادثه
ناگهانی موجب میشود که فردی تصمیم به اجرای فعالیت کارآفرینانهای در سازمان بگیرد یا نگیرد.

نتایج مطالعات پیتر دراکر (  ) 2004در مورد نقش کارآفرینی در ایجاد اشتغال در آمریکا نشان میدهد که افزایش اشتغال در آمریکا را

نمیتوان به فنآوری برتر نسبت داد ،بلکه عامل اصلی افزایش اشتغال ،در صنایع کوچک و متوسط کارآفرینی بوده است.

ادوارد پی لزیر (  ) 2002در تحقیقی با مبنا قرار دادن این فرضیه که «کارآفرینی باعث بهبود وضعیت کسب و کار کلیه افرادی می شود

که با وجود داشتن مهارت و شایستگی های فراوان در وضعیت کنونی از این نظر وضعیت مناسبی ندارند »..س یارب یلدم هدومن یع     
انتخاب کارآفرینانه ارائه نماید نتیجه منطقی انتخاب فرضیه م هک تسا نیا روکذ

 یاراد دارفا ممممم ممممممه امتحا ترا ًالًال زا شیب 

هب نارگید    

کارآفرین تبدیل خواهند شد .بر این اساس وی مدلی برای تعیین درجه کارآفرینی افراد بر اساس حرفه میزان درآمد و تعداد پیش بینی
های تحقق یافته برای افزایش درآمد آنها ارائه نموده .سپس با استفاده از مجموع  زا ییاه هداد ه (( ((( )Stanford Alumniب رب ه ر یس   

مدل پرداخته که نتایج بدست آمده مناسب بودن این مدل را تأیید نموده است( .صمداقایی) 383 1 ،

یعقوبی ( ) 383 1در پژوهشی با هدف استاندارد ساختن پرسش نیرفآراک همان ی و 

بای تسد ی ا هب  ب دناوتب هک یراز زیم ان یرفآراک  نی           

کارکنان مراکز دولتی را اندازه بگیرد به  10عامل (سیالی ،ریسک پذیری ،درونی بودن ،تالش برای موفقیت ،تحمل ابهام ،خالقیت و 

نوآوری ،آمادگی برای حل مسئله ،انعطاف پذیری ،پشتکار ،امیدواری) استخراج شده از این تست دست  یبارهس .تفای  ((( ((((  )5 138در

پژوهش دیگر جهت استاندارد ساختن پرسشنامه کارآفرینی و دست یابی به ابزاری بر روی مدیران مراکز دولتی به هفت عامل (سخت

کوشی ،ریسک پذیری ،موضع کنترل ،سیالی ،نوآوری ،انعطاف پذیری ،تحمل ابهام) استخراج شده از این تست دست یافت.

پژوهش حاضر در راستای کمک به اهداف کارآفرینی در ایران جهت شناسایی ویژگی های شخصیتی افراد کارآفرین ک یم دوخ ه    

توانند آموزش دهندگان کارآفرینی در ایران باشند ارائه شده است و تا آنجا که نگارنده آگاهی دارد هیچ یک از مقیاس های سنجش

کارآفرینی در دبیران اجرا نگردیده است .ضمن اینکه با توجه به اهمیت این مهم با استاندارد ساختن پرسشنامه ای جهت شناسایی این
ویژگی (کارآفرینی) اقدام نموده و امید است در راستای این هدف مهم پژوهشگران آتی کشور نیز قدم بردارند.

مقصود از پژوهش حاضر این است که کار آفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران م ضق نیا یارب و دریگ رارق شجنس درو یه

     

ابزاری معتبر و روا توسعه داده شود.هدف پژوهش استاندارد کردن ابزاری است جهت شناسایی ویژگیه نیرفآ راک یا ی ایآ هکنیا و      

محتوای پرسشنامه با عوامل فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی نیز همخوانی دارد .از نتایج اندازه گیری وقتی می توان استفاده ک هک در   
ابزار سنجش شرایط خاصی داشته باشد .نخست آنکه وسیله اندازه گیری بخصوص در موقعیت خاصی و به منظور خاصی به ک یم را   
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رود به واقع صفت مورد نظر را اندازه گیری کند .دوم آنکه نتیجه حاصل از سنجش باید اعتبار کافی داشته باشد ،ب رگا هک انعم نید     

چیز یا شخص مورد نظر را تحت شرایط مشابه دوباره بیازمائیم نتیجه مشابهی بدست آید .هر وسیله سنجش مع یفیلاکت هعومجم فر    

است که به عنوان یک نمونه از مجموعه مرجع 4پاسخ های آزمودنی انتخاب شده باشد و امیدوار هستیم این مجموعه مرجع با خصیصه

ًال با دو پرسش کلی متفاوت
مکنون مورد عالقه ما مطابقت کامل داشته باشد به بیان روشن تر در ارزشیابی هر وسیله اندازه گیری معمو ًال
(اما همپوش) روبرو هستیم .پرسش نخست آن است که نمونه تست با پرسشنامه تا چه حد معرف مرجع وسیعتر و کلی تر پاس ییاه خ   

است که از آن استخراج شده و پرسش دوم آن است که مرجع مزبور را از لحاظ مطابقت با خصیصه مکنون م نآ هدنزاس هقالع درو   

چه حد صداقت دارد .پرسش نخست مربوط به چیزی است که در اصطالح به گونه کلی اعتبار و پرسش دوم به روای هزادنا هلیسو ی    
گیری مربوط می شود( .هومن) 1378 ،

به گونه کلی یک وسیله اندازه گیری در صورتی دارای اعتبار 5است که عاری از خطای اندازه گی یاهاطخ .دشاب راد ماظن ریغ یر      

اندازه گیری غیر نظام دار که بر نمره های ابزار سنجش تأثیر می گذارد غیر قابل پیش بینی است و اعتبار را کاهش می ده یوس زا .د   

دیگر ،خطاهای اندازه گیری نظام دار گرچه نمره های ابزار سنجش را تحت تأثیر قرار می دهد ،اما چون اث تبسن اهنآ ر ًاًا لباق و تباث       

پیش بینی است بنابراین موجب کاهش اعتبار نمی شود .خطاهای غیر نظام دار عمدت ًاًا به متغییر هایی مانند نمونه خاص سؤالهای تست یا
پرسشنامه ،شرایط اجرا ،انگیزه و تغییرات آزمودنی در پاسخ دادن به پرسش ها ارتباط پیدا می کند .مفهوم ضمنی ان ربتعم یریگ هزاد    

آن است که موقعیت هر فرد نسبت به افراد دیگر گروه خود تقریب ًاًا ثابت است و به گونه کلی هر یک از افراد گروه بای یبسن عضو د    

خود را در گروه حفظ کند.برای برآورد ضریب اعتبار یک ابزار سه روش اساسی وجود دارد )1 :تکرار ابزار سنجش  )2اج رازبا یار   

معادل و  )3اجرای فر م واحدی از آن ابزار که شامل چند بخش یا تعدادی پرسش است .محاسبه هماهنگی کارکرد ای شخب ن   

ه اب ا   

پرسش ها بسیاری از شواهد مربوط به اعتبار نتیجه اجرای یکی از این روش هاست که هر یک از آنها تنها تخص هفلؤم زا یخرب صی    
های واریانس را به عامل (خطا) ممکن می سازد.بنابراین هر روش برای مجموعه مرجعی که به وسیله ابزار پژوهش نمونه ب یم یرادر   

شود تعریفی نسبت ًاًا محدود و تا حدی متفاوت به دست می دهد .در پژوهش حاضر به منظور ب  رابتعا بیرض دروآر از یافلآ بیرض      

کرونباخ که کلی ترین شکل فرمول  20کودر -ریچادسون است استفاده شده است.مقدار ضریب آلفا در این پژوهش برابر با 0/519
بوده است .این روش ضمن آنکه مستلزم تنها یک با اجرای اب دهد یم تسد هب هک یبیرض ،تسا شجنس راز

صخاش عقاو رد      

     

هماهنگی درونی 6یا همگونی 7یعنی میزان تداخل مجموعه پرسش ها (پاره تست ها) از لحاظ سنجش یک سازه ی صخشم یگژیو ا    

است.مهمترین سؤالی که باید درباره هر نوع روش سنجش پرسیده شود این است که آن روش تا چه حد رواست صقم ؟ وو ووود آن است

که که ابزار سنجش چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است وقتی مجموعه ای سؤال برای اندازه گیری نمونه
ای از رفتار فرد به کار می رود معنا و مفهوم آن مجموعه فقط با نامگذاری آن مشخص نمی شود بلکه ماهیت آن تنه و هعلاطم هار زا ا

بررسی روایی آن معلوم می گردد .بدیهی است که اگر معلوم شود که وسیله اندازه گیری مورد مطالعه چه چیزی را اندازه می گیرد و
بین نمره حاصل از اجرای این ابزار و آنچه حقیقت ًاًا اندازه می گیرد هماهنگی و توافق وجود داشته باشد ،در این صورت نتایج حاصل از

اجرای آن اطالعاتی به دست می دهد که در تصمیم گیری مفید واقع می شود .مهمترین عاملی که ارزشیابی ی دیاب شجنس رازبا ک     
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بدان توجه شود ،روایی 8آن است که مقصود از آن مناسب بودن ،9با معنا بودن 10و مفید بودن 11استنباط های خاصی است که از نم هر

های حاصل از آن به عمل می آید .روایی یک مفهوم بسیط و یگانه است و به منظور تأیید این گونه استنباط ه یدهاوش تسا مزال ا    

گرد آوری شود که در فرهنگ روان سنجی به آن رواسازی گفته می شود.

بنابر آنچه گفته شد اگر پرسشنامه یا هر ابزار پژوهشی را به عنوان وسیله ای برای سنجش نوعی صفت مکن نام( نو ن فآراک د ر رد )ینی   

نظر بگیریم ،اساسی ترین پرسش آن است که ابزار مورد نظر چه صفت (یا صفاتی) را اندازه م و دریگ ی هک یماگنه

ییاور هرابرد       

سؤال می کنیم در واقع می پرسیم که درباره نمره های حاصل از اجرای ابزار مورد نظر چه نوع تعمیم های منطقی می توان عمل کرد.
برای جنبه های وسیع تر تعمیم پذیری با این گونه پرسش ها روبرو هستیم )1 :نمونه رفتار مورد نظر تا چه حد معرف مرجعی است که
هدف بودن آن مورد توجه است؟  )2معنای این نمونه رفتاری تا آنجا که به خصیصه های بنیادی فرد مرب و ؟تسیچ دوش یم طو

)3

  

کارکرد واقعی زندگی مورد توجه خاص ما را که در بیشتر اوقات موفقیت در نوعی برنامه آموزشی یا موفقیت در شغل ب یصوصخ ه   
است ،تا چه حد از طریق پاسخ به پرسش های ابزار سنجش می توان پیش بینی کرد؟
ای هس ن

ظانتم شسرپ عون ر ور عون هس اب  ا سا یی ت رت هب هک  ت حم ییاور بی تواا ااااااااااااااااااااااااااااا ا ااااااااااااا اااااا ،12روای زاس ی هههههه ه 13و روای ییی ی

پیش بینی 14نامیده می شود .وسایل گوناگون شواهد روایی نیز بر پایه سنت به سه طبقه شواهد وابسته ب وتحم ه اا ااا ،15ش هب هتسباو دهاو    

مالک 16و شواهد وابسته به سازه 17گروه بندی شده است.

در پژوهش حاضر ،شواهد مربوط به دو نوع روایی محتوا و سازه گردآوری شده است )1 .شواهد وابسته به محتوا به گونه کل ناشن ی   

می دهد که نمونه پرسش ها ،تکالیف 18یا سؤال ها تا چه حد معرف مجموعه کلی 19یا حیطه ای از محتواست ک بق ه ًالًال هدش فیرعت      
است .وقتی یک وسیله سنجش به ویژه برای ارزیابی درجه چیرگی در حیطه ای از دانش یا مهارت ط یم دشاب هدش حر هک میسرپ   

تکالیف موجود در آن در حقیقت تا چه حد با تعریف آن حیطه مطابقت دارد .بدین ترتیب اگر ابزار س یزیر حرط یبوخ هب شجن      

   

شده و پرسش های آن بر پایه هدف ها و محتوای مورد اندازه گیری تدوین گردیده باشد پاسخ های آزمودنی ب فرعم اه شسرپ ه     

ًال بر پایه تئوری
توانایی و مهارت او در حیطه ای است که پرسش ها از آن نمونه برداری شده است .تجزیه و تحلیل روایی محتوا معمو ًال

های موجود توسط متخصصان ،کارشناسان موضوعی و صاحبنظران انجام می گیرد .چنانچه آنها روایی محتوای ابزار را تأیید کنند می

توان به آن استناد کرد این مطلب موضوعی است که در پژوهش حاضر بدان توجه شده است.

 )1روایی سازه یکی دیگر از روش های رواسازی ابزار سنجش است که در پژوهش حاضر از آن استفاده شده است نیا زا دوصقم     
نوع روایی عبارت است از تطابق نتایج حاصل از اجرای ابزار پژوهش با پیش بینی هایی که توسط یک نظری یاه تیعقاو ریاس اب ه

    

شناخته شده به عمل می آید .صفت یا صفاتی که تست یا پرسشنامه اندازه می گیرد (مانند کارآفرینی) یک خصیصه مکنون است که

نمی توان به گونه مستقیم آن را اندازه گرفت .اما بدون تردید برای خصیصه مزبور در سطحی از پیچیدگی دارای یک (نظریه) هستیم.
8
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(ثرندایک .) 1982 ،نظریه مربوط به خصیصه یا سازه مورد نظر نشان می دهد که برای نمایان ساختن آن خصیصه ک عاونا زا کی ماد    
تکالیف ابزار پژوهش مناسب خواهد بود .روایی سازه بیشتر از انواع دیگر روایی بر توصیف ها رفتاری گسترده تر ،پایدارتر و انتزاعی

تر تأکید دارد و مستلزم گردآوری تدریجی اطالعات از منابع مختلف است هر نوع داده ای که نمایشگر ماهیت صفت مورد مطالع و ه

شرایط مؤثر در تحول و پیدایش آن باشد از لحاظ این نوع روایی مورد توجه است .هر چند مواد پرسشنامه سنجش کارآفرینی بر پایه
تئوری های موجود و پژوهش های انجام شده است ،اما با توجه به این واقعیت که به گونه کل م همانشسرپ لیبق نیا ی تتتت تتتتتتتأثر از عوامل

فرهنگی و اجتماعی است در این پژوهش از مهمترین روش رواسازی یعنی تحلیل عاملی داده ها استفاده شده است  ات  ،ا قیرط نیا ز     
معلوم شود که مجموعه پرسش های ابزار مذکور در فرهنگ ایرانی واقع ًاًا از چه عواملی اشباع است.

برای تحلیل داده های گردآوری شده( 145پرسشنامه مربوط به گروه نمونه) به گونه خالصه از روش های زیر استفاده شده است:

 -1در تجزیه و تحلیل مواد پرسشنامه ،به منظور ابقاء یا حذف پرسشنامه همبستگی هر سؤال با نم جم لک هر م و دیدرگ هبساحم هعو    
مشخصه های آماری آن بر اساس روش های متداول در آمار توصیفی تعیین گردیده است.

 -2ضریب اعتبار مجموعه پرسش ها از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ محاسبه شده است.

 -3به منظور بررسی روایی و تعیین این مطلب که محتوای پرسشنامه از چند عامل اشباع شده است از روش تحلیل مؤلفه های اصلی با
استفاده از بسته نرم افزار CSSاستفاده شده و همچنین برای بررسی ساختار س اب ییاهن هلحرم رد هجرختسم یاهلماع همانشسرپ هدا        
استفاده از شیوه واریماکس چرخش داده شده است.

 -4برای بررسی رابطه کارآفرینی با جنسیت از آزمون  tبرای گروه های مستقل استفاده شده است.

 -5به منظور مقایسه میانگین عامل های ده گانه و توصیف میزان آنها نمودار ستونی توسط نرم افزار  Excelتهیه شده است.

 -6جدول نرم مقوله ای و درصدی جهت نرم یابی مقیاس پرسشنامه  57سؤالی تهیه شده است.
رو ش

جامعه آماری پژوهش شامل دبیران شاغل در مراکز آم ورپ و شزو ر لاس رد ناردنزام ناتسا ش

ت لیصح یییی ییییییییی  1390 - 91ک  سیردت را

دارند است .به دلیل نیاز به اجرای تحلیل عاملی و برای اینکه حجم نمونه مورد مطالعه در حدی باشد که به نتایج پژوهش خدشه ای

وارد نسازد ودر تعمیم نتایج اطمینان بیشتری وجود داشته باشد تعداد  006نفر از کل جامعه مورد نظر و از میان مدیران شهرهای استان

مازندران با توجه به جدول مورگان به روش نمونه برداری طبقه ای انتخاب و بروی آنها پرسشنامه مورد مطالعه اجراگردید.با انتخاب
روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای سعی بر آن بوده است نمونه بدست آمده تا حد امکان معرف جامعه و از لحاظ تعداد متناسب با

عملیات متعارف برای تست های استاندارد باشد .برای استاندارد سازی آزمون ها ،گروه نمونه باید ب اب گرزب یفاک هزادنا ه ش هک د   

   

بتوان برآوردهای با ثباتی برای پارامترهای سؤال بدست آورد .در شرایط یکسان هر چه نمونه بزرگتر انتخاب شود بهتر است .در تست

سازی معمولی یعنی در مدل های کالسیک (نه مدل های صفت مکنون 20و نظریه سؤال -پاسخ )21که در آنها حجم گروه نمونه ب یار

برآورد پارامترها باید دست کم  500باشد) و برای کسی که مایل باشد میزان دقت تست را به بیشینه مق ملسم دناسرب راد ًاًا تسا رتهب      
نمونه هایی با حجم زیادتر انتخاب شود (هومن.) 1378 ،

حجم نمونه در هرشهر انتخاب شده آموزش و پرورش  120نفر بود که از این تعداد  06نف و درم ر

 06نف و باختنا نز ر

جم رد م عو    

حجم نمونه  006نفر در نظر گرفته شد با توجه به عدم همکاری برخی از افراد از این مجموعه  145پرسش یرامآ تابساحم دراو همان    
Latent Trait
Item response theory

20
21
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شد که تعداد  291نفر مرد و  250نفر زن به سئواالت به طور کامل پاسخ داده بودند.در این پژوهش پرسش همان  57س نیرفآراک یلاؤ ی   
مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه از طریق سایت ایالتی کانادا استخراج شد و پس از ترجمه آن به زبان فارس سایقم هیاپ رب ی     

لیکرت درجه بندی شده است .سؤاالت پرسشنامه به صورت جمله هایی بیان گردیده است که در جواب بر حسب می یقفوم ناز تتتتت به

ًال و یا برعکس نمره های  6تا  1و یا  1تا  6تعل یاه هرمن .دریگ یم ق الاب ی هدنهد ناشن سایقم نیا    
ًال موافقم تا اص ًال
آنها از کام ًال

کارآفرینی باال و نمره های پایین آن بیانگر کارآفرینی پایین است.

      

یافته ها

در این پژوهش مقدار  KMOبرابر با  07 8 0.و مقدار مشخصه آزمون کرویت بارتلت  .494 8 1704و در سطح  0.000001معنادار

است .دترمینان ماتریس همبستگی  0.0000014که عدد غیر صفر است نشان می دهد بر پایه این داده ها می توان به استخراج عامل ها

اطمینان کرد.

جدول  -1مشخصه آماری نهایی آزمون بر پایه  01عامل استخراجی
Cumpct
16.4
2208
28.3
31.4
34.2
36.7
39.2
41.6
43.7
45.9

Pct f var
16.4
6.5
5.4
3.1
2.8
2.5
2.5
2.4
2.2
2.1

Eigenvalve
12.289
4.846
4.062
2.353
2.064
1.899
1.852
1.805
1.642
1.594

Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

در جدول  1مشخص های آماری نهایی آزمون بر پایه  10عامل نشان داده شده است .این  10عامل  45.9درصد کل واریانس متغیرها

را پوشش می دهد یعنی حدود  50درصد کل بنابراین نشان دهنده روایی پرسشنامه است .از این مقدار  16.4درصد مربوط به عامل

یکم 5.6 ،درصد مربوط به عامل دوم 4.5 ،درصد مربوط به عامل سوم 1.3 ،درصد مربوط به عامل چهارم 8.2 ،درصد مربوط به عامل
پنجم 5.2 ،درصد مربوط به عامل هفتم 4.2 ،درصد مربوط به عامل هشتم 2.2 ،درصد مربوط به عامل نهم 1.2 ،درصد مربوط به عامل

دهم است .همچنین عامل یکم به میزان  16.4یعنی  35.7درصد از واریانس مشترک عامل ها را توجیه می کند و عامل ها دوم تا دهم
به ترتیب  4.58 ، 4.79 ، 5.23 ، 5.45 ، 1.6 ، 6.75 ، 76 . 11 ، 16 . 14درصد از واریانس مشترک عامل ها را توجیه می کند.

نتایج تحلیل عاملی در ماتریس جدول  2به همراه بارهای عاملی تمام سؤال ها و سهم هر سؤال در عامل های ده گانه را نشان می دهد.

نتایج حاصل از تحلیل عاملی پس از چرخش به شرح زیر است:

 -1از مجموعه  57سؤال بار عاملی فقط پرسش  43منفی است و بقیه بارهای عاملی مثبت است.

 -2مجموعه عامل های ده گانه که مشترک ًاًا با یک عامل همبسته بودند و تشکیل یک پاره تست را می دهند شامل موارد زیر است:

عامل یکم :با  51پرسش شامل سؤال های  70 ، 27 ، 54 ،/ 47 ، 65 ، 52 ، 58 ، 67 ،15 ، 68 ،44 ، 69 ، 56 ،75 ، 55باالترین همبستگی در این
عامل متعلق به سؤال  55است .این عامل را می توان اعتماد به نفس نام گذاشت.

عامل دوم :با  51پرسش شامل سؤال های 31 ، 33،74،19،1،11،2،6،5،4،24،12،7،75،3و باالترین همبستگی متعلق به سؤال  31است.
از این رو می توان عامل دوم را تحت عنوان تحمل ریسک نام گذاشت.

عامل سوم:با  11پرسش شامل سؤال های  50 ، 73 ، 49 ، 46 ، 60 ، 40 ، 71 ، 25 ، 62 ، 64و  38باالترین همبستگی در این عامل متعلق به سؤال
 38است .از این رو می توان عامل سوم را تحت عنوان انگیزه رشد نام گذاشت.
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عامل چهارم :با  7پرسش شامل سؤال های  16 ، 32 ، 30 ،9 ،51 ،13 ، 10و باالترین همبستگی در این عامل متعلق به سؤال  16است از
این رو عامل چهارم را می توان به نام اعتقاد به سرنوشت نام برد.

عامل پنجم :با  7پرسش شامل سؤال های  29 ، 36 ، 20 ، 41 ،82، 35 ، 26و باالترین همبستگی در این عامل متعلق به سؤال  29است .از این
رو می توان نام آن را فرصت جویی گذاشت.

عامل ششم :با  6پرسش عبارت از سؤال های  95 ، 23 ، 48 ، 63 ،8و  18و باالترین همبستگی در این عامل متعلق به سؤال  18است .از
این رو می توان نام آن را نیاز به پیشرفت گذاشت.

عامل هفتم :با  4پرسش عبارت از سؤال های  37 ، 34 ، 39 ، 14و باالترین همبستگی در این عامل متعلق به سؤال  37است .از این رو می
توان نام آن را مهارت های اجتماعی گذاشت.

عامل هشتم :با  4پرسش عبارت از سؤال های  72 ، 61 ، 43و  45و باالترین همبستگی در آن مربوط به سؤال  45است .از این رو می
توان نام آن را سائق انرژی گذاشت.

عامل نهم :با  3پرسش عبارت از سؤال  21 ، 17 ، 22و باالترین همبستگی در این عامل متعلق به سؤال  21است از این رو نمیتوان نام آن

را قاطعیت گذاشت.

عامل دهم :با  3پرسش عبارت از سئوال های  42 ، 53 ، 66و باالترین همبستگی در این عامل متعلق به سؤال  42است از این رو می توان
نام آن را خود پیروی گذاشت.
فاکتور1
55 Q

.056

75 Q

.546

56 Q

. 614

69 Q

. 604

44 Q

. 598

68 Q

. 574

15 Q

. 562

67 Q

. 492

58 Q

. 468

52 Q

.344

65 Q

. 432

47 Q

. 408

54 Q

.983

27 Q

. 339

70 Q

. 335

31 Q

جدول  2ماتریس عاملی چرخش یافته آزمون با روش واریماکس بر پایه  01عامل
فاکتور 2

. 697

3Q

. 603

57 Q

. 67 5

7Q

. 563

12 Q

. 515

24 Q

. 515

4Q

. 512

فاکتور 3

فاکتور 4

فاکتور 5

فاکتور6

فاکتور7

فاکتور8

فاکتور9

فاکتور 10
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5Q

.884

6Q

.584

2Q

. 460

11 Q

. 458

1Q

.344

19 Q

.044

74 Q

. 364

33 Q

.1 30

38 Q

. 677

50 Q

. 615

73 Q

. 568

49 Q

. 558

46 Q

. 555

06 Q

. 500

40 Q

. 493

71 Q

. 463

25 Q

. 463

62 Q

. 429

64 Q

. 378

16 Q

. 532

32 Q

. 01 5

30 Q

.584

9Q

.484

51 Q

. 468

13 Q

. 457

10 Q

. 313

29 Q

.084

36 Q

. 475

20 Q

. 471

41 Q

. 423

82 Q

. 406

35 Q

.543

26 Q

.043

بررسی رابطه کارآفرینی با متغیر جنسیت

درمورد رابطه کارآفرینی با متغیر جنسیت و عوامل ده گانه ،با اجرای آزمون  tمشخص می شود که آیا بین زن و مرد از لحاظ آماری

تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟ .جدول  3نشان می دهد که مقدار  tکل برابر با  - .53 1است .بنابراین نتایج به دست آمده از این

جدول نتیجه می گیریم که بین زن و مرد تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد.
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جدول  -3بررسی رابطه کارآفرینی با متغیرهای جنسیت و عوامل ده گانه پرسشنامه کارآفرینی
V
F1

O

M

Sd

زن

250

4 .9 4

. 41

. 03

مرد

291

4.83

. 81

. 05

ِمِميانگين = . 11

V
E

t-v
1.96

Un

Df
935

2.05

V
2F
زن

Df
935

t-v
- 5.18

- 5.23

V
4F
زن

CI
( , -. 42

Se
.60

( , -. 42

.60

250

3.73

. 68

. 04

Df
935

4 .0 4
2-t
. 00
. 00

M

250

Se
. 07

4.93

) .- 19

. 01 = P

CI
(, -.44

. 07

Sd

5.13

291

. 86

) .- 19

. 05

واريانس 8.05 = F :

35.27 5

O

مرد

. 12 = P

O

مرد

Un

. 04

M

291

- 4.59

. 63

. 00

). 22

. 04

. 72

2-t
. 00

). 22

Se

Sd

ِمِميانگين = -. 30

V
E

. 05

Se

زن

t-v
- 4.51

( , . 01

واريانس 2.50 = F :

538.78

V
3F

CI
( , . 00

Sd

4.25

291

. 00 = P

Se
.60

. 04

4.55

ِمِميانگين = -. 30

Un

2-t
. 05

M

250

مرد
V
E

واريانس 68 . 46 = F :

441.39

O

Se

( , -. 43

) .- 17

) .- 17

Se
. 03

.44

. 04

. 71

ِمِميانگين =  . 21واريانس . 00 = P 19. 39 = F :

t-v
3.99

V
E
Un

4.13

Df
935

495.02

2-t
. 00
. 00

CI
( , . 11

Se
. 05

( , . 11

. 05

).13

).13

جدول  -4نتایج آزمون  tبرای مقایسه میانگین دبیران زن و مرد در عوامل ده گانه
عامل

میانگین زنان

میانگین مردان

t

معنادار بودن

1

4/ 94

4/ 83

1/ 96

0/ 05

2

4/ 25

4/ 55

-5/ 18

0/ 00

3

3/ 73

4/ 04

-4/15

0/ 00

4

5/31

4/ 93

3/ 99

0/ 00

5

4/ 66

4/57

-1/ 35

1/ 18

6

4/ 62

4/ 64

-0/ 24

0/ 81

7

4/ 94

4/88

0/ 94

0/ 35

8

4/ 83

4/ 62

3/ 21

0/ 00

9

4/ 03

4/ 36

-0/ 42

0/ 68

10

4/15

4/ 55

-0/ 48

0/ 63
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نتایج آزمون  tبرای مقایسه میانگین زنان و مردان در عوامل ده گانه نشان می دهد که از این ده عامل فقط در  4مورد تفاوت معنادار

است عامل دوم که عامل تحمل ریسک است عامل سوم که عامل انگیزه رشد است ،عامل چهارم که عامل اعتقاد به سرنوشت است و

در نهایت عامل هشتم که عامل سائق انرژی است تفاوت از لحاظ آماری معنادار بوده است.
بررسی حاصل از نرم یابی پرسشنامه کارآفرینی

بعد از اجرای تست با مسأله تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه انواع جدول نرم روبرو هستیم که برای مصرف کننده نهایی تست بیشترین

استفاده را در بر دارد .یکی از اهداف نرم یابی این است که وضع نسبی و مرتبه فرد در یک گروه مرجع مناسب بیان شود .داشتن یک

مقیاس فاصله ای البته مقیاس که دامنه تعدادی از سنین یا کالس های مختلف را در بر می گیرد ،به عنوان یک مرحله واسطه بسیار

مفید است (ثراندیک ، 1982 ،ترجمه هومن.)5 137 ،

به منظور تعبیر و تفسیر نمره های هر فرد الزم است نمره های خام وی در مقیاسی بیان شود که چارچوبی کلی برای مقایسه نمره ها به

دست می دهد .مقصود از این مقیاس که نرم یا هنجار خوانده می شود ،این است که وضع نسبی و مرتبه فرد را در یک گروه مرجع

مناسب بیان کند .گروه مرجع مناسب آن است که فرد می تواند به گونه منطقی با آن مقایسه شود (هومن.) 1381 ،

براساس مشخصه های آماری نمرات خام مقیاس کارآفرینی بدون در نظر گرفتن جنسیت که در جدول  4آمده است جدول نرمی تهیه

شد که در جدول  5توزیع آن دیده می شود.

ًال مخالفم و
ًال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کام ًال
با توجه به اینکه نمره خام آزمودنی ها بر پایه  6مقیاس مقوله ای لیکرت (کام ًال

ًال) با نمره های  1تا  6درجه بندی و محاسبه شده است .برای به دست آوردن نمره معادل با کل مجموعه  57سئوالی نمره خام
اص ًال
آزمودنی ها (ستون یکم) را در عدد ( 57تعداد سؤال های پرسشنامه) ضرب شد.

و همان طور که در جدول  5مشاهده می شود در این پژوهش نمره ها به صورت نرم درصدی و مقوله ای درست شده است و برای

درک بهتر و برداشت صحیح تراز میزان کارآفرینی افراد درجه بندی جهت نرم بر پایه مقیاس  6درجه ای خیلی باال ،باال ،نسبت ًاًا باال،
نسبت ًاًا کم ،کم و خیلی کم با نمره های  1تا  6محاسبه شده است.

جدول  -5نرم درصدی جمع نمرات برای کل آزمودنی ها ()n= 541

بحث

مقوله

درصد فراوانی

فراوانی مطلق

میانگین نمره خام

دامنه نمرات

خیلی باال

2/8

51

5/5 – 6/ 00

413 – 450

باال

55 /5

300

4/5 – 5/ 49

338 – 412

نسبت ًاًا باال

39 /7

215

3/5 – 4/ 49

263 – 337
881 – 262

نسبت ًاًا کم

2/ 00

11

2/5 – 3/ 49

کم

0

0

1/5 – 2/ 49

13 1 – 781

خیلی کم

0

0

1/0 – 1/ 49

57 – 112

بعد از گردآوری داده ها همبستگی هر سؤال با کل آزمون نشان داده است که هیچ سؤالی از مجموعه 57سؤالی حذف نگردید و

نشان دهنده هماهنگی درونی بین سؤال های پرسشنامه است.

به منظور پاسخ به این پرسش که میزان اعتبار آزمون چقدر است؟ از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برابر با 0.915

بوده است.

بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرمیابی مقیاس...
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برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و پاسخ به این پرسش که مقیاس کارآفرینی از چند عامل اشباع شده است؟ از تحلیل عاملی استفاده

شده که پس از بررسی کفایت نمونه برداری( )Kmoکه برابر با  07 8 0.بوده است و مشخصه آزمون کرویت با رتلت (به مقدار
 ) .494 8 1704و در سطح  0.000001معنادار بوده است و حکایت از وجود شرایط مناسب جهت تحلیل عاملی است.

در مرحله یکم تحلیل عاملی بر پایه روش مؤلفه های اصلی تعداد  22عامل دارای ارزش ویژه باالتر از  1.00بوده است .در مرحله دوم

بر پایه سه شاخص عمده ارزش ویژه ،نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار چرخش یافته ارزش های ویژه ()Scree

تعداد  10عامل استخراج گردیده است که روی هم  45.9درصد کل واریانس متغیرها را پوشش می دهد .سهم عامل یکم  16.4درصد

و سهم عامل دوم تا دهم به ترتیب  1.2 ، 2.2 ، 4.2 ، 5.2 ، 8.2 ، 1.3 ، 5.6 ، 4.5درصد بوده است .در مرحله نهایی به منظور تشخیص

ساختار ساده متغییرها با استفاده از چرخش واریماکس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی به دست آمد ،نتایج حاصل از چرخش
عامل ها و تفسیر آن به شرح زیر است:

عامل یکم با  51سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتماد به نفس است.
عامل دوم با  51سؤال همبستگی قوی دارد بیانگر عامل تحمل ریسک است.

عامل سوم با  11سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل انگیزه رشد است.

عامل چهارم با  7سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتقاد به سرنوشت است.
عامل پنجم با  7سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل فرصت جویی است.

عامل ششم با  6سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل نیاز به پیشرفت است.

عامل هفتم با  4سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل مهارت های اجتماعی است.
عامل هشتم با  4سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل سائق انرژی است.
عامل نهم با  3سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل قاطعیت است.
عامل دهم با  3سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر خود پیروی است.

همانطور که در ادبیات کارآفرینی بارها وجوه مشترکی از ویژگی های شخصیتی کارآفرینان آمده است و نیز با توجه به پژوهش های
پیش بین از جمله این پژوهش ها که در تأیید عوامل ده گانه پژوهش حاضر است می توان به پژوهش های انجام شده چه در ایران و

چه در خارج کشور که در جهت پشتیبانی از این عوامل است اشاره نمود.

عامل نخست تحت عنوان اعتماد به نفس باپژوهش های دیویدز ( ،) 963 1تیمونس (  ) 1978ولش و وایت (  ،) 1982جفری تیمونز
(  )5 197کوراتکو (  ) 2001جان استوارت میل (  ) 1848هماهنگ است.

عامل دوم تحت عنوان تحمل ریسک (ریسک پذیری) باپژوهش های شومپتیر (  ،) 1934کانتیلون (  )55 17ویلکن (  ) 1992مک

کللند( ،)9591کوراتکو (  ) 2001یعقوبی ( ،) 383 1سهرابی (  ،)5 138ادهمی(  ) 1384هماهنگ است.

عامل سوم تحت عنوان انگیزه رشد با پژوهش های جان استوارت میل (  ) 1848و تیمونس (  ) 1978هماهنگ است.

عامل چهارم تحت عنوان اعتقاد به سرنوشت در نوشته های نویسندگان در ادبیات مربوط به کارآفرینی جزء ویژگی های روانشناختی

کارآفرینان قلمداد شده است از آن جمله می توان به کتاب صمد آقایی اشاره کرد.

عامل پنجم تحت عنوان فرصت جویی با پژوهش های جفری تیمونز (  ،)5 198هورندی (  ،) 1982کوراتکو (  ) 2001هماهنگ است.

عامل ششم تحت عنوان نیاز به پیشرفت با پژوهش های هورندی (  ،) 1982ویلکن (  ) 1992هماهنگ است.
عامل هفتم تحت عنوان مهارت های اجتماعی با پژوهش جفری تیمونز (  )5 198هماهنگ است.
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عامل هشتم تحت عنوان سائق انرژی با پژوهش های هورندی (  ،) 1982سکستون (  ) 1980کوراتکو (  ) 2001هماهنگ است.

عامل نهم تحت عنوان قاطعیت با پژوهش جفری تیمونتر (  )5 198هماهنگ است.

عامل دهم تحت عنوان خود پیروی با پژوهش های ولش و وایت (  ،) 1981هورندی (  ،) 1982کوراتکو (  ) 2001هماهنگ است.

بنابراین به توجه به یافته های این پژوهش و استخراج عوامل ده گانه می توان به این نتیجه رسید که عوامل ده گانه در این پژوهش

بارها توسط پژوهشگران و نویسندگان در مطالعات شان ارائه شده است و نمایانگر روایی این پژوهش است .همچنین با توجه به عوامل

 51گانه ای که در متن تست تهیه شده از سایت کانادا آمده است نشان می دهد که با ده عامل آن مطابقت و همخوانی دارد و فقط 5
مورد از این  51عامل استخراج نشده که این عوامل شامل انطباق پذیری – مسأله گشایی – بصیرت – تمایل به حرفه و کار – پشتکار
هستند که البته ممکن است این عوامل صرف ًاًا در دبیران به وضوح شناسایی نشده ،در کارآفرینان دیگر وجود داشته باشد.

بطوریکه عامل یکم با میانگین  5.02و عامل دوم تا دهم به ترتیب با میانگین های ، 4.48 ، 4.87 ، .07 5 ، 4 .6 4 ، 2.5 ، 3.65 ، 3.88

 4.31 ، 2.4است که باالترین میانگین مربوط به عامل چهارم (اعتقاد به سرنوشت) و پایین ترین میانگین مربوط به عامل سوم (انگیزه
رشد) است .به طور کلی یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که پرسشنامه کارآفرینی را می توان به عنوان یک ابزار معتبر و روا
برای سنجش کارآفرینی دبیران به کار برد.
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