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چكيده
پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندارد ساختن مقیاس کارآفرینی در دبیران آموزش و پرورش استان مازندران به اجرا در آمد .طرح پژوهش
توصیفی بوده از این رو نمونه ای با حجم  099نفر از آموزش و پرورش شهرهای تنکابن،بابل،ساری،قائم محمودآباد استان مازندران انتخاب شده ،و با
توجه به مدرک تحصیلی در گروه های دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا دسته بندی گردیدند .تعداد  90پرسشنامه به دالیل مختلف از
جمله عدم همکاری ،ناقص بودن پاسخ ها ،از مجموعه حذف گردید و در نهایت  941پرسشنامه وارد محاسبات آماری گردید.ابزار پژوهش ،پرسشنامه
 79سؤالی کارآفرینی که از طریق سایت ایالتی کانادا تهیه گردید و پس از ترجمه آن به زبان فارسی و بر اساس طیف  0درجه لیکرت به اجرا درآمد .بعد
از گردآوری داده ها همبستگی هر سؤال با کل آزمون نشان داده است که هیچ سؤالی از مجموعه 79سؤالی 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  9.019بوده است.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  9.897بوده است و مشخصه آزمون کرویت با رتلت (به مقدار  )17948.404و
در سطح  9.999991معنادار بوده است و حکایت از وجود شرایط مناسب جهت تحلیل عاملی است .سهم عامل یکم  10.4درصد و سهم عامل دوم تا
دهم به ترتیب  0.1 ، 0.0 ، 0.4 ، 0.9 ، 0.8 ، 1.1 ، 0.9 ، 9.4درصد بوده است .در مرحله نهایی به منظور تشخیص ساختار ساده متغیرها با استفاده از
چرخش واریماکس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی به دست آمد ،نتایج حاصل از چرخش عامل ها و تفسیر آن عبارتند از :عامل یکم با  19سؤال
همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل اعتماد به نفس است .عامل دوم با  19سؤال همبستگی قوی دارد بیانگر عامل تحمل ریسک است .عامل سوم با 11
سؤال 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  0سؤال 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  1سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر عامل قاطعیت است .عامل دهم با  1سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر خود
پیروی است.
کليد واژگان :اعتبار –روایی -کار آفرینی -دبیران آموزش و پرورش.

مقدمه

تعریف واحادی نادارد و برای آن تعااریف متععدی ارائه

واژه کااااارآفااااریااااناااای از کاااالاااامااااه

شده است که تفاوتهای قابل توجهی بین آنها مشهود است.

( ENTREPRENEURSHIPبه معنای متعهدشااادن)

تعریفی از کارآفرینی که تقریبا شاااامل همه تعریفهای ارائه

مشاتق شاده از زبان فرانساه به دیگر زبانها راه یافته است.

شاده باشد عبارتست از  :فرآیندی که فرد کارآفرین با ایده

همچون ساااایر واژه هاا در علوم انساااانی ،کارآفرینی نیز

های نو و خالق و شاناساایی فرصااتهای جدید و با بسیج
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مناابع مباادرت به ایجاد کساااب و کار و سااارکتهای نو،

فرد اساات که به ابتکار ،تمایل ،پایداری ،شاادت ،و نتیجه

ساااازمانهای جدید و نوآور و رشااادیابنده نموده و توام با

رفتار بساتگی دارد .وقتی مهارتها و عالقههای فرد با شغل

پذیرش مخاطره و ریساک است و به معرفی محصول و یا

همسو بوده و افراد ،فرصت اصالح عملکرد خود را داشته

خادماات جدیدی به جامعه منجر می گردد .کارآفرینی از

باشند عملکرد افزایش خواهد یافت( .باتنر)1007،

مفاهیم جدیدی اسات که حداقل در محدوده علم اقتصاد،

هدایت کارکنان در جهت اسااتفاده هر چه بیشااتر از

مدیریت ،جامعه شناسی و روان شناسی و سایر مقوله های

اساتعداد وتواناییهایشان ،به افزایش عملکرد سازمانی و در

مرتبط با این موضوع قدمتی بسیار کوتاه داشته و از مفاهیم

نتیجه رضاایت شاغلی می انجامد .مدیریت منابع انسانی و

روبه گسااترش اساات .کارآفرینی عبارت اساات از فرایند

کنشاهای مدیریتی در رابطه با طراحی شاغل ،غنیسازی و

ایجاد ارزش از راه تشاااکیل مجموعه منحصااار بفردی از

شاکوفایی شاغل ،جابجایی ،و گردش شغلی بر سطحهای

منابع و بهرهگیری از فرصااتها (احمدپور داریانی.) 1184 ،

عملکرد کارکنان موثر است(راس.)1077 0

کارآفرین سااازمانی به فردی اطالق میشااود که مسااتولیت

امروزه ،روحیه کارآفرینی به شاادت در میان جمعیت

نو آوری از هر نوعی را در ساااازمااان بر عهااده می گیرد.

جوان ایران در حال گسااترش اساات .از طرفی با توجه به

کارآفرین سااازمان میتواند یک فرد خالق و نوآور باشااد،

شارایط اقتصادی ،اجتماعی کشور توجه به کارآفرینی بیش

اما او فرد آرمانگرایی اسااات که چگونگی تبدیل یک فکر

از پیش حائز اهمیت اساات .با توجه به اعمال ساایاساات

به واقعیتی سااودآور را به تصااور میکشااد(صاامد آقایی،

کااهش تصااادی گری دولت و همچنین محدودیت های

.)1180

سارمایه گذاری در بخش خصوصی ،سوق دهی جوانان و

افراد کارآفرین دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از

زناان جویاای کار به سااامت مشااااغل کارآفرینی و خود

دیگران جادا میکند .کارآفرینان در جساااتجوی موفقیت،

اشاتغالی ضارورت می یابد.درکشاور ایران ،به رغم داشتن

شاااکساااتهای زیادی را تجربه میکنند .این یک واقعیت

جمعیتی هوشااامنااد و متعهااد و نیز برخورداری از منااابع

اسااات کاه بسااایااری از کاارآفریناان قبال از موفقیت،از

طبیعی فراوان ،تولید ناخالص داخلی در سطح پائین است،

شاااکساااتهایی رنج میبرند .کارآفرینان حد نهایی خطر

شمار قابل توجهی از نیروهای جوان و حتی تحصیل کرده

پاذیران هساااتناد .مفهوم خطر ،بخش عماده ای از فرایند

از امکاان اشاااتغال بی بهره اند و بر اولویت ایجاد کار در

کارآفرینی اسااات .معموالا کارآفرین بر اسااااس یک خطر

دیگر فعالیتهای دولتی در ساطوح گوناگون تاکید می شود.

معقول یا حسااااب شاااده عمل میکند .کارآفرینان موفق ،

افزون بر این بسیاری از شرکتها ،به سبب بهره وری اندک،

غالباا به وسااایله برنامهریزی و آمادگی تالش میکنند تا به

فقدان تقاضااا و غیره در آسااتانه تعطیلی هسااتند یا تعطیل

منظور کنترل بهتر سارنوشات خودشان میزان خطر موجود

شاده اند و امکانات رقابتی کشاور هم در بازارهای جهانی

را به حداقل برسانند (کوارتکو -ترجمه محرابی )1181

اندک اسات از این رو توساعه کارآفرینی بساایار ضروری
است.

کپلمن ( ) 1080عملکرد شااغلی فرد را حاصلضرب
اندیشاه و توانایی میداند .هنری توسی 1و همکاران انگیزه

تحقیقااات کاااربردی در زمینااه کااارآفرینی در مورد

را در دو مفهوم مطرح میکنناد .در مفهوم اول انگیزش به

کارآفرینی و عملکرد مطالعاتی چند انجام گرفته است و به

عنوان یااک کنش ماادیریتی افراد را بااه تالش در جهاات

این موضاااوع از جنباه هاای مختلف چون عوامل موثر بر

رساایدن به نتیجههای مطلوب سااازمان و یا شاااید مدیر،

عملکرد مادیریتی و رهبری ،ارتبااک کارآفرینی با کارآیی،

ترغیاب میکند .در مفهوم دوم انگیزش وضاااعیت درونی

اثربخشای و بهره وری و غیره نگریسته شده است .البته در
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بررسای مطالعات پیشین معلوم گردید که کمتر به موضوع

ساااازماانهای دولتی و غیردولتی در توساااعه کار آفرینی،

مورد بررسای این پژوهش پرداخته شده است لذا در اینجا

نظرات کارکنان را بر اسااااس متغیرهای جمعیت ،سااان و

به برخی از نزدیکترین پژوهشهای مرتبط اشاره می گردد.

ساااابقاه خادمات بررسااای نمود .پژوهش فوق به روش

حساینی در ساال  1187پزوهشی را در همین راستا

توصایفی -پیمایشی بوده و در سال ( )0990-0991انجام

انجام داده اسات .وی در این پژوهش به بررسی رابطه بین

گرفتاه اسااات .جامعه آماری آن نیز شاااامل کلیه کارکنان

گرایش بااه کااارآفرینی و عملکرد در کساااب و کاارهااای

سااازمانهای دولتی و غیردولتی بوده اساات .گروه نمونه،

کوچک شاااهر یزد پرداخته اسااات .هدف او از انجام این

شاامل  009نفر از کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی

تحقیق تعیین رابطااه بین متغیرهااای پیشاااتااازی ،رقاااباات

بوده که با اساتفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای

جسورانه ،ریسک پذیری ،استقالل گرایی ،نوآوری و توفیق

انتخاب شاده بود .ابزار اندازهگیری پرسااشاانامه پژوهشگر

گرایی با عملکرد می باشد .این متغیرها به عنوان متغیرهای

سااااخته با پایایی  9/80بود .داده ها از روشاااهای آماری t

تعیین کننده ویژگیهای کارآفرینی در نظر گرفته شاده است

اسااتیودنت  ،مقایسااه میانگین دو گروه مسااتقل و آزمون

.روش این تحقیق از نوع توصااایفی – پیمایشااای بوده و

تحلیل واریانس یک طرفه جهت بررساای فرضاایه ها مورد

جامعه آماری این پژوهش را نیز کلیه شااااغالن کساااب و

تحلیال و تجزیاه قرار گرفتاه اناد .نتایج بدسااات در این

کارهای کوچک موجود در شاااهر یزد تشاااکیل می دهند.

پژوهش نشااان داد که تفاوت معنیداری بین ساااازمانها و

محقق برای تعیین واریانس جامعه نخسااات از یک نمونه

مؤسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه توجه به کارآفرینی

 09تایی استفاده نموده و بر آن اساس ،نمونه ای  199تایی

وجود داشاات و بین نظرات کارکنان بر اساااس متغیرهای

باه روش تصاااادفی برای گردآوری داده ها انتخاب نموده

جنسای ،سان و سابقه خدمت در سازمانهای دولتی و غیر

است .داده ها نیز از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند .او

دولتی در زمینه میزان توجه به کارآفرینی تفاوت معنیداری

برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ()t-student

وجود نداشت.

در سطح معنی داری استفاده نموده است.نتایج این پژوهش

در ساال  0997ژئف هیوارد از دانشااگاه آکسفورد،

بیااانگر وجود رابطااه قوی و معناااداری را بین عملکرد و

تحقیق جامعی بر روی دانشااجویان رشااته بازرگانی که در

کارآفرینی می باشاااد .به عبارت دیگر نتایج پژوهش رابطه

درسهای کارآفرینی دانشااگاه اسااکاتلند حدااور داشااتند

معناداری را بین متغیرهای (پیشاااتازی ،رقابت جساااورانه،

انجاام داد .وی دریاافات کاه دورههاای کارآفرینی نه تنها

ریسااک پذیری ،نوآوری و توفیق طلبی) با عملکرد نشااان

دانش و مهاارتهایی که دانشاااجویان آن را مفید میدانند

می دهاد .مححق عالوه بر آزمون  ،tجهات تکمیال نتایج

ارائه میدهد بلکه موجب آگاهی بیشااتر ایشااان نساابت به

تحقیق از آزمون های دیگری از قبیل :همبساااتگی ،تحلیل

مسائلی که از آن آگاهی نداشتهاند نیز میگردد و آنها را به

رگرسااایون t ،k2 ،ANOVA ،زوج شاااده و  tهتلینگ

ساامت جسااتجوی اطالعات بیشااتر در این زمینه ،رهنمون

اساااتفااده نموده اسااات .به طور کلی نتیجه ای که از این

میسازد (راس.)1077،

تحقیق باه دسااات آمااده این اسااات کااه بین گرایش بااه

تحقیقاات دیگری کاه توساااط پینکات انجام گرفته

کارآفرینی و عملکرد در کساااب و کارهای کوچک رابطه

است نیز همبستگی مثبتی بین تخصصگرایی و کارآفرینی

وجود دارد (.حسینی)1180 ،

نشان میدهد  ،وی همچنین بیان می کند که در سازمانهای
کاارآفرین تصااامیمگیری بیشاااتر در اختیاار پرسااانال با

پژوهشااای توساااط کاندل ( )0991در امریکا تحت

آموزشهای تخصصی باالست (پینکات.)0990 ،

عنوان نقش سااازمانهای دولتی و غیردولتی در توسااعه کار
آفرینی صاااورت گرفات .وی عالوه بر مقایساااه عملکرد
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بدسات آمده مناساب بودن این مدل را تژیید نموده است.

در تحقیقی کااه روی  01زن کااارآفرین در آمریکااا

(صمداقایی)1181 ،

انجام شاده ،مشاکالت جدی از لحاک کسب اعتبار و غلبه
بر این باور اجتماعی که زنان در کار به اندازه مردان جدی

یعقوبی ( )1181در پژوهشااای با هدف اساااتاندارد

نیسااتند ،داشااتهاند .از نظر برخی از محققان ،وام دهندگان،

سااختن پرساشانامه کارآفرینی و دست یابی به ابزاری که

مشاتریان ،کارکنان و همسران ،زنان را به اندازه مردان باور

بتواند میزان کارآفرینی کارکنان مراکز دولتی را اندازه بگیرد

ناادارنااد .در مطااالعااه دیگری کااه بر روی روی  100زن

به  19عامل (ساایالی ،ریسااک پذیری ،درونی بودن ،تالش

کارآفرین در آمریکا انجام شاااده اسااات ،تعدادی از زنان

برای موفقیات ،تحمال ابهاام ،خالقیت و نوآوری ،آمادگی

کارآفرین ابراز داشااتند که به خاطر زن بودن قادر به ورود

برای حل مساااتله ،انعطاف پذیری ،پشاااتکار ،امیدواری)

برخی از محافل اجتماعی نبودهاند .به نظر میرسااید که در

اساتخراج شده از این تست دست یافت .سهرابی ()1189

زمینه ایجاد شبکه های ارتباطی و تماسی ،مردان از امتیاز و

در پژوهش دیگر جهت اسااتاندارد ساااختن پرسااشاانامه

امکانات بیشاااتری برخوردارند .این مساااژله ویژه در مورد

کارآفرینی و دسااات یابی به ابزاری بر روی مدیران مراکز

زنان سیاهپوست تشدید میشود (پاتنر.)1007 ،

دولتی به هفت عامل (سااخت کوشااای ،ریساااک پذیری،
موضاااع کنترل ،سااایالی ،نوآوری ،انعطاف پذیری ،تحمل

کوارتکو و همکااران ( )0991نیز طی مطاالعاهای به

ابهام) استخراج شده از این تست دست یافت.

این نتیجه رسیدند که تعامل سه عامل مشخصات سازمانی،
مشااخصااات فردی و حادثه ناگهانی موجب میشااود که

پژوهش حااضااار در راساااتاای کماک باه اهداف

فردی تصاامیم به اجرای فعالیت کارآفرینانهای در سااازمان

کارآفرینی در ایران جهت شناسایی ویژگی های شخصیتی

بگیرد یا نگیرد.

افراد کااارآفرین کااه خود می تواننااد آموزش دهناادگااان

نتااایج مطااالعااات پیتر دراکر ( )0994در مورد نقش

کارآفرینی در ایران باشااند ارائه شااده اساات و تا آنجا که

کارآفرینی در ایجاد اشاااتغال در آمریکا نشاااان میدهد که

نگاارناده آگااهی دارد هیچ یک از مقیاس های سااانجش

افزایش اشاااتغاال در آمریکاا را نمیتوان باه فنووری برتر

کارآفرینی در دبیران اجرا نگردیده اساات .ضاامن اینکه با

نسابت داد ،بلکه عامل اصاالی افزایش اشاتغال ،در صاانایع

توجه به اهمیت این مهم با استاندارد ساختن پرسشنامه ای

کوچک و متوسط کارآفرینی بوده است.

جهت شناسایی این ویژگی (کارآفرینی) اقدام نموده و امید
است در راستای این هدف مهم پژوهشگران آتی کشور نیز

ادوارد پی لزیر ( )0990در تحقیقی باا مبنا قرار دادن

قدم بردارند.

این فرضایه که «کارآفرینی باعث بهبود وضااعیت کسااب و
کار کلیه افرادی می شاااود که با وجود داشاااتن مهارت و

مقصاود از پژوهش حاضر این است که کار آفرینی

شاااایساااتگی های فراوان در وضاااعیت کنونی از این نظر

دبیران دبیرسااتانهای اسااتان مازندران مورد ساانجش قرار

وضاعیت مناسابی ندارند ».سعی نموده مدلی برای انتخاب

گیرد و برای این قدااایه ابزاری معتبر و روا توساااعه داده

کارآفرینانه ارائه نماید نتیجه منطقی انتخاب فرضیه مذکور

شااود.هدف پژوهش اسااتاندارد کردن ابزاری اساات جهت

این است که افراد دارای مهارت احتماالا بیش از دیگران به

شااانااساااایی ویژگیهاای کاار آفرینی و اینکه آیا محتوای

کارآفرین تبدیل خواهند شد .بر این اساس وی مدلی برای

پرسااشاانامه با عوامل فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی نیز

تعیین درجه کارآفرینی افراد بر اساس حرفه میزان درآمد و

همخوانی دارد .از نتایج اندازه گیری وقتی می توان استفاده

تعاداد پیش بینی های تحقق یافته برای افزایش درآمد آنها

کرد که ابزار سانجش شارایط خاصی داشته باشد .نخست

ارائه نموده .ساااپس با اساااتفاده از مجموعه داده هایی از

آنکه وسایله اندازه گیری بخصاود در موقعیت خاصی و

( )Stanford Alumniبه بررسی مدل پرداخته که نتایج

به منظور خاصاای به کار می رود به واقع صاافت مورد نظر
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را اندازه گیری کند .دوم آنکه نتیجه حاصل از سنجش باید

وضع نسبی خود را در گروه حفظ کند.برای برآورد ضریب

اعتبار کافی داشاته باشد ،بدین معنا که اگر چیز یا شخص

اعتبار یک ابزار سااه روش اساااساای وجود دارد )1 :تکرار

مورد نظر را تحت شااارایط مشاااابه دوباره بیازمائیم نتیجه

ابزار سااانجش  )0اجرای ابزار معااادل و  )1اجرای فر م

مشاابهی بدسات آید .هر وساایله سنجش معرف مجموعه

واحدی از آن ابزار که شامل چند بخش یا تعدادی پرسش

مرجع1

است .محاسبه هماهنگی کارکرد این بخش ها با پرسش ها

پاساخ های آزمودنی انتخاب شاده باشاد و امیدوار هستیم

بساایاری از شااواهد مربوک به اعتبار نتیجه اجرای یکی از

این مجموعه مرجع با خصااایصاااه مکنون مورد عالقه ما

این روش هاسات که هر یک از آنها تنها تخصیص برخی

مطابقت کامل داشاته باشاد به بیان روشن تر در ارزشیابی

از مؤلفاه هاای واریاانس را باه عاامال (خطا) ممکن می

هر وساایله اندازه گیری معموالا با دو پرسااش کلی متفاوت

سازد.بنابراین هر روش برای مجموعه مرجعی که به وسیله

(اما همپوش) روبرو هساتیم .پرسااش نخست آن است که

ابزار پژوهش نمونه برداری می شود تعریفی نسبتاا محدود

نمونه تست با پرسشنامه تا چه حد معرف مرجع وسیعتر و

و تا حدی متفاوت به دس ات می دهد .در پژوهش حاضاار

کلی تر پاسخ هایی است که از آن استخراج شده و پرسش

به منظور برآورد ضااریب اعتبار از ضااریب آلفای کرونباخ

دوم آن اسااات کاه مرجع مزبور را از لحااک مطاابقات با

که کلی ترین شااکل فرمول  09کودر -ریچادسااون اساات

خصایصاه مکنون مورد عالقه سازنده آن چه حد صداقت

استفاده شده است.مقدار ضریب آلفا در این پژوهش برابر

دارد .پرسش نخست مربوک به چیزی است که در اصطالح

با  9/019بوده اساات .این روش ضاامن آنکه مسااتلزم تنها

به گونه کلی اعتبار و پرسااش دوم به روایی وساایله اندازه

یک با اجرای ابزار سانجش است ،ضریبی که به دست می

گیری مربوک می شود( .هومن)1178،

دهد در واقع شاخص هماهنگی درونی 1یا همگونی 4یعنی

تکالیفی اسااات که به عنوان یک نمونه از مجموعه

به گونه کلی یک وسااایله اندازه گیری در صاااورتی

میزان تداخل مجموعه پرساش ها (پاره تست ها) از لحاک

دارای اعتبار 0اسااات که عاری از خطای اندازه گیری غیر

ساانجش یک سااازه یا ویژگی مشااخص اساات.مهمترین

نظام دار باشاااد .خطاهای اندازه گیری غیر نظام دار که بر

ساؤالی که باید درباره هر نوع روش سنجش پرسیده شود

نمره های ابزار سنجش تژثیر می گذارد غیر قابل پیش بینی

این اساات که آن روش تا چه حد رواساات؟ مقصااود آن

اسات و اعتبار را کاهش می دهد .از سوی دیگر ،خطاهای

اساات که که ابزار ساانجش چیزی را اندازه بگیرد که برای

انادازه گیری نظاام دار گرچه نمره های ابزار سااانجش را

اندازه گیری آن ساخته شده است وقتی مجموعه ای سؤال

تحات تژثیر قرار می دهد ،اما چون اثر آنها نسااابتاا ثابت و

برای انادازه گیری نموناه ای از رفتاار فرد به کار می رود

قاابل پیش بینی اسااات بنابراین موجب کاهش اعتبار نمی

معنا و مفهوم آن مجموعه فقط با نامگذاری آن مشاااخص

شاااود .خطااهای غیر نظام دار عمدتاا به متغییر هایی مانند

نمی شاااود بلکه ماهیت آن تنها از راه مطالعه و بررسااای

نمونه خاد ساؤالهای تسات یا پرساشانامه ،شرایط اجرا،

روایی آن معلوم می گردد .بدیهی است که اگر معلوم شود

انگیزه و تغییرات آزمودنی در پاساااخ دادن به پرساااش ها

که وسیله اندازه گیری مورد مطالعه چه چیزی را اندازه می

ارتباک پیدا می کند .مفهوم ضااامنی اندازه گیری معتبر آن

گیرد و بین نمره حاصل از اجرای این ابزار و آنچه حقیقتاا

اساات که موقعیت هر فرد نساابت به افراد دیگر گروه خود

اندازه می گیرد هماهنگی و توافق وجود داشااته باشااد ،در

تقریباا ثابت است و به گونه کلی هر یک از افراد گروه باید

این صاورت نتایج حاصل از اجرای آن اطالعاتی به دست

Universe
Reliability

1
3

2

Internal Consistency
4 Homogenety
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می دهد که در تصمیم گیری مفید واقع می شود .مهمترین

نیز بر پایه ساانت به سااه طبقه شااواهد وابسااته به محتوا،8

عاملی که ارزشیابی یک ابزار سنجش باید بدان توجه شود،

شاواهد وابسته به مالک 0و شواهد وابسته به سازه 19گروه

روایی 1آن اساات که مقصااود از آن مناسااب بودن ،0با معنا

بندی شده است.

بودن 1و مفید بودن 4استنباک های خاصی است که از نمره

در پژوهش حاضار ،شواهد مربوک به دو نوع روایی

های حاصل از آن به عمل می آید .روایی یک مفهوم بسیط

محتوا و ساازه گردآوری شاده است )1 .شواهد وابسته به

و یگانه اساات و به منظور تژیید این گونه اسااتنباک ها الزم

محتوا به گونه کلی نشاااان می دهد که نمونه پرساااش ها،

است شواهدی گرد آوری شود که در فرهنگ روان سنجی

تکالیف 11یا سااؤال ها تا چه حد معرف مجموعه کلی 10یا

به آن رواسازی گفته می شود.

حیطه ای از محتواساات که قبالا تعریف شااده است .وقتی

بنابر آنچه گفته شاااد اگر پرساااشااانامه یا هر ابزار

یک وسیله سنجش به ویژه برای ارزیابی درجه چیرگی در

پژوهشی را به عنوان وسیله ای برای سنجش نوعی صفت

حیطه ای از دانش یا مهارت طرح شده باشد می پرسیم که

مکنون (مانند کارآفرینی) در نظر بگیریم ،اسااااسااای ترین

تکاالیف موجود در آن در حقیقت تا چه حد با تعریف آن

پرساش آن است که ابزار مورد نظر چه صفت (یا صفاتی)

حیطاه مطاابقات دارد .بدین ترتیب اگر ابزار سااانجش به

را انادازه می گیرد و هنگامی که درباره روایی ساااؤال می

خوبی طرح ریزی شده و پرسش های آن بر پایه هدف ها

کااناایاام در واقااع ماای پاارسااااایاام کااه درباااره

و محتوای مورد اندازه گیری تدوین گردیده باشااد پاسااخ

نمره های حاصاال از اجرای ابزار مورد نظر چه نوع تعمیم

های آزمودنی به پرساش ها معرف توانایی و مهارت او در

های منطقی می توان عمل کرد .برای جنبه های وساایع تر

حیطه ای اساات که پرسااش ها از آن نمونه برداری شااده

تعمیم پذیری با این گونه پرساااش ها روبرو هساااتیم)1 :

اساات .تجزیه و تحلیل روایی محتوا معموالا بر پایه تتوری

نمونه رفتار مورد نظر تا چه حد معرف مرجعی اسااات که

های موجود توساط متخصاصاان ،کارشناسان موضوعی و

هادف بودن آن مورد توجاه اسااات؟  )0معنای این نمونه

صااااحبنظران انجاام می گیرد .چنانچه آنها روایی محتوای

رفتاری تا آنجا که به خصایصه های بنیادی فرد مربوک می

ابزار را تاژیید کنند می توان به آن اساااتناد کرد این مطلب

شاااود چیسااات؟ و  )1کارکرد واقعی زندگی مورد توجه

موضااوعی اساات که در پژوهش حاضاار بدان توجه شااده

خاد ما را که در بیشاااتر اوقات موفقیت در نوعی برنامه

است.

آموزشی یا موفقیت در شغل به خصوصی است ،تا چه حد

روایی ساااازه یکی دیگر از روش هاای رواساااازی ابزار

از طریق پاسخ به پرسش های ابزار سنجش می توان پیش

سانجش اسات که در پژوهش حاضار از آن استفاده شده

بینی کرد؟

اساات مقصااود از این نوع روایی عبارت اساات از تطابق

این سه نوع پرسش متناظر با سه نوع روایی است که

نتایج حاصل از اجرای ابزار پژوهش با پیش بینی هایی که

بااه تارتایااب روایی محتوا ، 9روایی سااااازه 0و روایی

توساط یک نظریه با ساایر واقعیت های شااناخته شده به

پیش بینی 7نامیده می شود .وسایل گوناگون شواهد روایی

عمل می آید .صاافت یا صاافاتی که تساات یا پرسااشاانامه

1

11

Tasks
Universe

Validity
Appropriateness
3 Meaningfulness
4 Usefulness
5 Content Validity
6 Construct Validity
7 Predictive Validity
8 Content-related
9 Criterion-Velated
10 Construct-related
2
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اندازه می گیرد (مانند کارآفرینی) یک خصاایصااه مکنون

CSSاستفاده شده و همچنین برای بررسی ساختار ساده

است که نمی توان به گونه مستقیم آن را اندازه گرفت .اما

پرساشنامه عاملهای مستخرجه در مرحله نهایی با استفاده

بدون تردید برای خصیصه مزبور در سطحی از پیچیدگی

از شیوه واریماکس چرخش داده شده است.
-4

دارای یاک (نظریاه) هساااتیم( .ثرندایک .)1080 ،نظریه

برای بررساای رابطه کارآفرینی با جنساایت از

آزمون  tبرای گروه های مستقل استفاده شده است.

مربوک به خصایصاه یا ساازه مورد نظر نشان می دهد که

-9

برای نمایان سااااختن آن خصااایصاااه کدام یک از انواع

به منظور مقایسه میانگین عامل های ده گانه و

تکالیف ابزار پژوهش مناسااب خواهد بود .روایی سااازه

توصیف میزان آنها نمودار ستونی توسط نرم افزار Excel

بیشتر از انواع دیگر روایی بر توصیف ها رفتاری گسترده

تهیه شده است.
-0

تر ،پایدارتر و انتزاعی تر تژکید دارد و مسااتلزم گردآوری
تدریجی اطالعات از منابع مختلف اساات هر نوع داده ای

یابی مقیاس پرسشنامه  79سؤالی تهیه شده است.

که نمایشگر ماهیت صفت مورد مطالعه و شرایط مؤثر در

روش تحقیق

تحول و پیدایش آن باشاااد از لحاک این نوع روایی مورد

جامعه آماری پژوهش شاامل دبیران شاغل در مراکز

توجه است .هر چند مواد پرسشنامه سنجش کارآفرینی بر

آموزش و پرورش اساتان مازندران در سال تحصیلی-01

پایه تتوری های موجود و پژوهش های انجام شده است،

 1109کاار تدریس دارند اسااات .به دلیل نیاز به اجرای

اماا باا توجاه باه این واقعیات کاه به گونه کلی این قبیل

تحلیال عااملی و برای اینکه حجم نمونه مورد مطالعه در

پرسااشاانامه متژثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی اساات در

حدی باشااد که به نتایج پژوهش خدشااه ای وارد نسااازد

این پژوهش از مهمترین روش رواساااازی یعنی تحلیاال

ودر تعمیم نتایج اطمینان بیشاتری وجود داشته باشد تعداد

عاملی داده ها اساتفاده شاده است ،تا از این طریق معلوم

 099نفر از کاال جااامعااه مورد نظر و از میااان ماادیران

شاااود که مجموعه پرساااش های ابزار مذکور در فرهنگ

شااهرهای اسااتان مازندران با توجه به جدول مورگان به

ایرانی واقعاا از چه عواملی اشباع است.

روش نمونااه برداری طبقااه ای انتخاااب و بروی آنهااا

برای تحلیل داده های گردآوری شده( 941پرسشنامه

پرساشنامه مورد مطالعه اجراگردید.با انتخاب روش نمونه

مربوک به گروه نمونه) به گونه خالصااه از روش های زیر

برداری تصااادفی طبقه ای سااعی بر آن بوده اساات نمونه

استفاده شده است:
-1

بدسااات آمده تا حد امکان معرف جامعه و از لحاک تعداد

در تجزیه و تحلیل مواد پرسااشاانامه ،به منظور

متناسااب با عملیات متعارف برای تساات های اسااتاندارد

ابقاء یا حذف پرساشانامه همبستگی هر سؤال با نمره کل

باشاد .برای استاندارد سازی آزمون ها ،گروه نمونه باید به

مجموعه محاساابه گردید و مشااخصااه های آماری آن بر

اندازه کافی بزرگ باشااد که بتوان برآوردهای با ثباتی برای

اساس روش های متداول در آمار توصیفی تعیین گردیده

پارامترهای ساؤال بدسات آورد .در شرایط یکسان هر چه

است.
-0

نمونه بزرگتر انتخاب شااود بهتر اساات .در تساات سااازی

ضاااریب اعتبار مجموعه پرساااش ها از طریق

معمولی یعنی در مدل های کالسایک (نه مدل های صفت

فرمول کلی آلفای کرونباخ محاسبه شده است.
-1

جادول نرم مقوله ای و درصااادی جهت نرم

مکنون 1و نظریه سااؤال -پاسااخ )0که در آنها حجم گروه

به منظور بررسی روایی و تعیین این مطلب که

نمونه برای برآورد پارامترها باید دساات کم  999باشااد) و

محتوای پرسشنامه از چند عامل اشباع شده است از روش

برای کسای که مایل باشاد میزان دقت تساات را به بیشینه

تحلیل مؤلفه های اصااالی با اساااتفاده از بساااته نرم افزار

Latent Trait
Item response theory
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مقدار برساند مسلماا بهتر است نمونه هایی با حجم زیادتر

ساااوم 1.1 ،درصاااد مربوک به عامل چهارم 0.8 ،درصاااد

انتخاب شود (هومن.)1178 ،

مربوک به عامل پنجم 0.9 ،درصاااد مربوک به عامل هفتم،

حجم نموناه در هرشاااهر انتخاب شاااده آموزش و

 0.4درصااد مربوک به عامل هشااتم 0.0 ،درصااد مربوک به

پرورش  109نفر بود که از این تعداد  09نفر مرد و  09نفر

عامل نهم 0.1 ،درصد مربوک به عامل دهم است .همچنین

زن انتخاااب و در مجموع حجم نمونااه  099نفر در نظر

عاامل یکم به میزان  10.4یعنی  19.7درصاااد از واریانس

گرفته شااد با توجه به عدم همکاری برخی از افراد از این

مشااترک عامل ها را توجیه می کند و عامل ها دوم تا دهم

مجموعه  941پرسااشاانامه وارد محاساابات آماری شااد که

بااه ترتیااب ، 9.49 ، 0.1 ، 0.79 ، 11.70 ، 14.10

تعاداد  001نفر مرد و  099نفر زن باه ساااتواالت به طور

 4.98 ، 4.70 ، 9.01درصاد از واریانس مشترک عامل ها

کامل پاساااخ داده بودند.در این پژوهش پرساااشااانامه 79

را توجیه می کند.

ساؤالی کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه

نتاایج تحلیال عااملی در ماتریس جدول  0به

از طریق سایت ایالتی کانادا استخراج شد و پس از ترجمه

همراه بارهای عاملی تمام سااؤال ها و سااهم هر سااؤال در

آن به زبان فارسای بر پایه مقیاس لیکرت درجه بندی شده

عامل های ده گانه را نشان می دهد .نتایج حاصل از تحلیل

اساات .سااؤاالت پرسااشاانامه به صااورت جمله هایی بیان

عاملی پس از چرخش به شرح زیر است:
-1

گردیده است که در جواب بر حسب میزان موفقیت به آنها
از کامالا موافقم تا اصالا و یا برعکس نمره های  0تا  1و یا

از مجموعه  79سااؤال بار عاملی فقط پرسااش

 41منفی است و بقیه بارهای عاملی مثبت است.
-0

 1تا  0تعلق می گیرد .نمره های باالی این مقیاس نشاااان

مجموعه عامل های ده گانه که مشااترکاا با یک

دهنده کارآفرینی باال و نمره های پایین آن بیانگر کارآفرینی

عامل همبسته بودند و تشکیل یک پاره تست را می دهند

پایین است.

شامل موارد زیر است:
عامل یکم :با  19پرسااش شامل سؤال های ،97 ،99

یافته ها

07،79 ،94 ،/47 ،09 ،90 ،98 ،07 ،91 ،08 ،44 ،00 ،90

در این پژوهش مقاادار  KMOبرابر بااا  9.897و

باالترین همبستگی در این عامل متعلق به سؤال  99است.

مقدار مشااخصااه آزمون کرویت بارتلت  17948.404و در

این عامل را می توان اعتماد به نفس نام گذاشت.

ساااطح  9.999991معنااادار اسااات .دترمینااان ماااتریس

عاامال دوم :باا  19پرساااش شاااامل ساااؤال های

همبساتگی  9.9999914که عدد غیر صافر است نشان می

11 ،11،74،10،1،11،0،0،9،4،04،10،7،79،1و باااالتاارین

دهاد بر پاایه این داده ها می توان به اساااتخراج عامل ها

همبسااتگی متعلق به سااؤال  11اساات .از این رو می توان

اطمینان کرد.

عامل دوم را تحت عنوان تحمل ریسک نام گذاشت.

در جدول  1مشاااخص های آماری نهایی آزمون بر

عامل ساوم:با  11پرساش شامل سؤال های ،00 ،04

پایه  19عامل نشااان داده شااده اساات .این  19عامل 49.0

 09،71،49،09،40،40،71،99و 18باالترین همبساااتگی در

درصاااد کال واریانس متغیرها را پوشاااش می دهد یعنی

این عامل متعلق به ساااؤال  18اسااات .از این رو می توان

حدود  99درصد کل بنابراین نشان دهنده روایی پرسشنامه

عامل سوم را تحت عنوان انگیزه رشد نام گذاشت.

اسات .از این مقدار  10.4درصد مربوک به عامل یکم0.9 ،
درصااد مربوک به عامل دوم 9.4 ،درصااد مربوک به عامل
جدول  :1مشخصه آماری نهایي آزمون بر پایه  11عامل استخراجي
Cumpct
16.4
2208

Pct f var
16.4
6.5

Eigenvalve
12.289
4.846
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Factor
1
2
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5.4
3.1
2.8
2.5
2.5
2.4
2.2
2.1

28.3
31.4
34.2
36.7
39.2
41.6
43.7
45.9

4.062
2.353
2.064
1.899
1.852
1.805
1.642
1.594

عامل چهارم :با  7پرساش شامل سؤال های ،11 ،19

3
4
5
6
7
8
9
10

ساؤال  17است .از این رو می توان نام آن را مهارت های
اجتماعی گذاشت.

 10 ،10 ،19 ،0 ،19و بااالترین همبساااتگی در این عامل

عامل هشاتم :با  4پرساش عبارت از سؤال های ،41

متعلق به ساااؤال  10اسااات از این رو عامل چهارم را می

 70 ،01و  49و باالترین همبستگی در آن مربوک به سؤال

توان به نام اعتقاد به سرنوشت نام برد.

 49اسااات .از این رو می توان نااام آن را ساااائق انرژی

عاامال پنجم :باا  7پرساااش شاااامل ساااؤال های

گذاشت.

 00،19،08،41،09،10،00و باااالترین همبساااتگی در این

عامل نهم :با  1پرسش عبارت از سؤال  17،01 ،00و

عامل متعلق به ساؤال  00است .از این رو می توان نام آن

باالترین همبساتگی در این عامل متعلق به سؤال  01است

را فرصت جویی گذاشت.

از این رو نمیتوان نام آن را قاطعیت گذاشت.

عامل شاشام :با  0پرسااش عبارت از سؤال های ،8
 90 ،01 ،48 ،01و  18و باالترین همبسااتگی در این عامل

عامل دهم :با  1پرسااش عبارت از سااتوال های ،00

متعلق به سؤال  18است .از این رو می توان نام آن را نیاز

 91،40و باالترین همبساتگی در این عامل متعلق به سؤال

به پیشرفت گذاشت.

 40است از این رو می توان نام آن را خود پیروی گذاشت.

عامل هفتم :با  4پرسااش عبارت از سااؤال های ،14
 10،14،17و بااالترین همبساااتگی در این عامل متعلق به
جدول  2:ماتریس عاملي چرخش یافته آزمون با روش واریماکس بر پایه  11عامل
فاکتور1
99Q

.099

97 Q

.049

90 Q

.014

00Q

.094

44 Q

.908

08 Q

.974

91 Q

.900

07 Q

.400

98 Q

.408

90 Q

.441

09 Q

.410

47 Q

.498

94 Q

.180

07 Q

.110

79 Q

.119

فاکتور 0

11 Q

.007

1Q

.091

فاکتور 1

فاکتور 4

فاکتور0

فاکتور 9

00

فاکتور7

فاکتور8

فاکتور0

فاکتور 19
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79 Q

.907

7Q

.901

10 Q

.919

04 Q

.919

4Q

.910

9Q

.488

ادامه جدول  2:ماتریس عاملي چرخش یافته آزمون با روش واریماکس بر پایه  11عامل
فاکتور1

فاکتور 0

0Q

.489

0Q

.409

11 Q

.498

1Q

.441

10 Q

.449

74 Q

.104

11 Q

.191

فاکتور 1

18 Q

.077

99 Q

.019

71 Q

.908

40 Q

.998

40 Q

.999

09 Q

.999

49 Q

.401

71 Q

.401

09 Q

.401

00 Q

.400

04 Q

.178

فاکتور 4

10 Q

.910

10 Q

.991

19 Q

.489

0Q

.484

19 Q

.408

11 Q

.497

19 Q

.111

فاکتور 9

00 Q

.489

10 Q

.479

09 Q

.471

41 Q

.401

08 Q

.490

19 Q

.149

00 Q

.149

فاکتور0
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فاکتور7

فاکتور8

فاکتور0

فاکتور 19
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بررسي رابطه کارآفریني با متغير جنسيت
درمورد رابطه کارآفرینی با متغیر جنسااایت و عوامل
ده گانه ،با اجرای آزمون  tمشخص می شود که آیا بین زن
و مرد از لحاااک آماااری تفاااوت معناااداری وجود دارد یااا
خیر؟ .جادول  1نشاااان می دهاد که مقدار  tکل برابر با
 -1.91اساات .بنابراین نتایج به دساات آمده از این جدول
نتیجااه می گیریم کااه بین زن و مرد تفاااوت معناااداری از
لحاک آماری وجود ندارد.

جدول  :9بررسي رابطه کارآفریني با متغيرهای جنسيت و عوامل ده گانه پرسشنامه کارآفریني
O

M

Sd

Se

V
1F
زن

099

4.04

.41

.91

مرد

001

4.81

.81

.99

مِیانگین =.11
واریانس 40.08 = F :

.99 = P

V
E

t-v
1.00

Df
910

2-t
.99

Se
.90

CI
(, .99

).00

Un

0.99

441.10

.94

.99

(, .91

).00

V
0F

O

M

Sd

Se

زن

099

4.09

.01

.94

مرد

001

4.99

.70

.94

مِیانگین = -.19
واریانس .10 = P 0.99 = F :
V
E

t-v
-9.18

Df
910

2-t
.99

Se
.90

CI
(, -.40

) .-10

Un

-9.01

918.78

.99

.90

(, -.40

) .-10

V
1F

O

M

Sd

Se

زن

099

1.71

.08

.94

مرد

001

4.94

.80

.99

مِیانگین =-.19
واریانس 8.99 = F :

.91 = P

V
E

t-v
-4.91

Df
910

2-t
.99

Se
.97

CI
(, -.44

) .-17

Un

-4.90

919.07

.99

.97

(, -.41

) .-17

V
4F

O

M

Sd

Se

زن

099

9.11

.44

.91

مرد

001

4.01

.71

.94

مِیانگین =.01
واریانس 10.01 = F :
V

.99 = P
t-v

2-t

Df

88

Se

CI
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E

1.00

910

.99

.99

(, .11

).11

Un

4.11

409.90

.99

.99

(, .11

).11

جدول  :4نتایج آزمون  tبرای مقایسه ميانگين دبيران زن و مرد در عوامل ده گانه
معنادار بودن

عامل

میانگین زنان

میانگین مردان

t

1

4/04

4/81

1/00

9/99

0

4/09

4/99

-9/18

9/99

1

1/71

4/94

-4/91

9/99

4

9/11

4/01

1/00

9/99

9

4/00

4/79

-1/19

1/18

0

4/00

4/04

-9/04

9/81

7

4/04

4/88

9/04

9/19

8

4/81

4/00

1/01

9/99

0

4/91

4/10

-9/40

9/08

19

4/91

4/99

-9/48

9/01

نتایج آزمون  tبرای مقایسه میانگین زنان و مردان در

به منظور تعبیر و تفسیر نمره های هر فرد الزم است

عوامل ده گانه نشان می دهد که از این ده عامل فقط در 4

نمره های خام وی در مقیاساای بیان شاااود که چارچوبی

مورد تفااوت معناادار اسااات عاامل دوم که عامل تحمل

کلی برای مقایسه نمره ها به دست می دهد .مقصود از این

ریسک است عامل سوم که عامل انگیزه رشد است ،عامل

مقیاس که نرم یا هنجار خوانده می شاااود ،این اسااات که

چهارم که عامل اعتقاد به ساارنوشاات اساات و در نهایت

وضااع نساابی و مرتبه فرد را در یک گروه مرجع مناسااب

عامل هشااتم که عامل سااائق انرژی اساات تفاوت از لحاک

بیان کند .گروه مرجع مناسب آن است که فرد می تواند به

آماری معنادار بوده است.

گونه منطقی با آن مقایسه شود (هومن.)1181 ،
براساااس مشااخصااه های آماری نمرات خام مقیاس
کارآفرینی بدون در نظر گرفتن جنسااایت که در جدول 4

بررسي حاصل از نرم یابي پرسشنامه کارآفریني

آمده است جدول نرمی تهیه شد که در جدول  9توزیع آن

بعد از اجرای تست با مسژله تجزیه و تحلیل داده ها

دیده می شود.

و تهیه انواع جدول نرم روبرو هساااتیم که برای مصااارف
کننده نهایی تسات بیشاترین استفاده را در بر دارد .یکی از

باا توجاه باه اینکاه نمره خام آزمودنی ها بر پایه 0

اهداف نرم یابی این اساات که وضع نسبی و مرتبه فرد در

مقیاااس مقولااه ای لیکرت (کااامالا موافقم ،موافقم ،نظری

یک گروه مرجع مناسااب بیان شااود .داشااتن یک مقیاس

ندارم ،مخالفم ،کامالا مخالفم و اصااالا) با نمره های  1تا 0

فاصاله ای البته مقیاس که دامنه تعدادی از سنین یا کالس

درجه بندی و محاسابه شاده اسات .برای به دست آوردن

هااای مختلف را در بر می گیرد ،بااه عنوان یااک مرحلااه

نمره معادل با کل مجموعه  79سااتوالی نمره خام آزمودنی

واساااطاه بسااایار مفید اسااات (ثراندیک ،1080 ،ترجمه

هااا (ساااتون یکم) را در عاادد ( 79تعااداد ساااؤال هااای

هومن.)1179،

پرسشنامه) ضرب شد.
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و همان طور که در جدول  9مشاااهده می شااود در

تراز میزان کاارآفرینی افراد درجاه بندی جهت نرم بر پایه

این پژوهش نمره ها به صااورت نرم درصاادی و مقوله ای

مقیاس  0درجه ای خیلی باال ،باال ،نسبتاا باال ،نسبتاا کم ،کم

درسات شاده اسات و برای درک بهتر و برداشت صحیح

و خیلی کم با نمره های  1تا  0محاسبه شده است.
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جدول :5نرم درصدی جمع نمرات برای کل آزمودني ها ()n= 541
مقوله

درصد فراوانی

فراوانی مطلق

میانگین نمره خام

دامنه نمرات

خیلی باال

0/8

19

9/9 – 0/99

411 – 499

باال

99/9

199

4/9 – 9/40

118 – 410

نسبتاا باال

10/7

019

1/9 – 4/40

001 – 117

نسبتاا کم

0/99

11

0/9 – 1/40

188 – 000

کم

9

9

1/9 – 0/40

111 – 187

خیلی کم

9

9

1/9 – 1/40

79 – 110

بحث

به دسات آمد ،نتایج حاصال از چرخش عامل ها و تفسیر
بعد از گردآوری داده ها همبساتگی هر ساؤال با کل

آن به شرح زیر است:

آزمون نشااان داده اساات که هیچ سااؤالی از مجموعه79

عامل یکم با  19سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر

ساؤالی حذف نگردید و نشان دهنده هماهنگی درونی بین

عامل اعتماد به نفس است.

سؤال های پرسشنامه است.

عامل دوم با  19سااؤال همبسااتگی قوی دارد بیانگر

به منظور پاسخ به این پرسش که میزان اعتبار آزمون

عامل تحمل ریسک است.

چقدر اسات؟ از روش آلفای کرونباخ اساتفاده شد که این

عامل سااوم با  11سااؤال همبسااتگی قوی دارد که

ضریب برابر با  9.019بوده است.

بیانگر عامل انگیزه رشد است.

برای بررسای روایی ساازه پرسشنامه و پاسخ به این

عامل چهارم با  7ساااؤال همبساااتگی قوی دارد که

پرسااش که مقیاس کارآفرینی از چند عامل اشااباع شااده

بیانگر عامل اعتقاد به سرنوشت است.

اساات؟ از تحلیل عاملی اسااتفاده شااده که پس از بررساای

عامل پنجم با  7سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر

کفایت نمونه برداری( )Kmoکه برابر با  9.897بوده است

عامل فرصت جویی است.

و مشخصه آزمون کرویت با رتلت (به مقدار )17948.404

عامل ششم با  0سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر

و در ساااطح  9.999991معنادار بوده اسااات و حکایت از

عامل نیاز به پیشرفت است.

وجود شرایط مناسب جهت تحلیل عاملی است.

عامل هفتم با  4سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر

در مرحلاه یکم تحلیال عااملی بر پاایه روش مؤلفه

عامل مهارت های اجتماعی است.

هاای اصااالی تعاداد  00عامل دارای ارزش ویژه باالتر از

عامل هشااتم با  4سااؤال همبسااتگی قوی دارد که

 1.99بوده اسات .در مرحله دوم بر پایه سه شاخص عمده

بیانگر عامل سائق انرژی است.

ارزش ویژه ،نسابت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و

عامل نهم با  1ساؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر

نمودار چرخش یافته ارزش های ویژه ( )Screeتعداد 19

عامل قاطعیت است.

عامل استخراج گردیده است که روی هم  49.0درصد کل

عامل دهم با  1ساؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر

واریانس متغیرها را پوشش می دهد .سهم عامل یکم 10.4

خود پیروی است.

درصد و سهم عامل دوم تا دهم به ترتیب 1.1 ، 0.9 ، 9.4

هماانطور کااه در ادبیااات کااارآفرینی بااارهااا وجوه

 0.1 ، 0.0 ، 0.4 ، 0.9 ، 0.8 ،درصد بوده است .در مرحله

مشترکی از ویژگی های شخصیتی کارآفرینان آمده است و

نهایی به منظور تشاخیص ساختار ساده متغییرها با استفاده

نیز بااا توجااه بااه پژوهش هااای پیش بین از جملااه این

از چرخش واریماکس ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی

پژوهش هاا کاه در تژیید عوامل ده گانه پژوهش حاضااار
اسات می توان به پژوهش های انجام شده چه در ایران و
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بنااابراین بااه توجااه بااه یااافتااه هااای این پژوهش و

چه در خارج کشااور که در جهت پشااتیبانی از این عوامل

اسااتخراج عوامل ده گانه می توان به این نتیجه رسااید که

است اشاره نمود.
عامل نخساات تحت عنوان اعتماد به نفس باپژوهش

عوامل ده گانه در این پژوهش بارها توساط پژوهشگران و

هااای دیویاادز ( ،)1001تیمونس ( )1078ولش و وایاات

نویساندگان در مطالعات شاان ارائه شاده است و نمایانگر

( ،)1080جفری تیمونز ( )1079کوراتکو ( )0991جااان

روایی این پژوهش اسااات .همچنین با توجه به عوامل 19

استوارت میل ( )1848هماهنگ است.

گانه ای که در متن تساات تهیه شااده از سااایت کانادا آمده

عاامل دوم تحت عنوان تحمل ریساااک (ریساااک

است نشان می دهد که با ده عامل آن مطابقت و همخوانی

پذیری) باپژوهش های شومپتیر ( ،)1014کانتیلون ()1799

دارد و فقط  9مورد از این  19عامل استخراج نشده که این

ویالکن ( )1000مااک کللنااد( ،)1090کوراتکو ()0991

عوامل شامل انطباق پذیری – مسژله گشایی – بصیرت –

یعقوبی ( ،)1181سهرابی ( ،)1189ادهمی( )1184هماهنگ

تمایل به حرفه و کار – پشاااتکار هساااتند که البته ممکن

است.

است این عوامل صرفاا در دبیران به وضوح شناسایی نشده،
در کارآفرینان دیگر وجود داشته باشد.

عامل ساوم تحت عنوان انگیزه رشد با پژوهش های

بطوریکاه عامل یکم با میانگین  9.90و عامل دوم تا

جان اساااتوارت میل ( )1848و تیمونس ( )1078هماهنگ

دهم باه ترتیب با میانگین های 4.04 ، 9.0 ، 1.09 ، 1.88

است.
عامل چهارم تحت عنوان اعتقاد به سااارنوشااات در

 4.11 ، 4.0 ، 4.48 ، 4.87 ، 9.97 ،اسااات کاه باالترین

نوشااته های نویسااندگان در ادبیات مربوک به کارآفرینی

میانگین مربوک به عامل چهارم (اعتقاد به سااارنوشااات) و

جزء ویژگی های روانشاااناختی کارآفرینان قلمداد شاااده

پایین ترین میانگین مربوک به عامل ساااوم (انگیزه رشاااد)

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

اسااات .به طور کلی یافته های پژوهش حاضااار بیانگر آن

عامل پنجم تحت عنوان فرصااات جویی با پژوهش

اساات که پرسااشاانامه کارآفرینی را می توان به عنوان یک

هااای جفری تیمونز ( ،)1089هورناادی ( ،)1080کوراتکو

ابزار معتبر و روا برای سااانجش کاارآفرینی دبیران به کار

( )0991هماهنگ است.

برد.

عامل شاشم تحت عنوان نیاز به پیشرفت با پژوهش

منابع

های هورندی ( ،)1080ویلکن ( )1000هماهنگ است.

-

عاامال هفتم تحات عنوان مهاارت های اجتماعی با

احمدپور داریانی ،محمود( .)1184بستر پرورش کارآفرینی باید

فراهم شود .بازار کار ،شماره  ،010د .9

پژوهش جفری تیمونز ( )1089هماهنگ است.
عامل هشاااتم تحت عنوان ساااائق انرژی با پژوهش

-

الوانی ،مهدی( .)1181نقش کارآفرینان در توسعه ،سایت مدارک

علمی ایران.

هااای هورناادی ( ،)1080ساااکساااتون ( )1089کوراتکو

-

( )0991هماهنگ است.

صمد آقایی ،جلیل ( .)1180سازمان های کارآفرین (،چاپ دوم)

تهران انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

عاامال نهم تحات عنوان قاطعیت با پژوهش جفری

ریزی.

تیمونتر ( )1089هماهنگ است.

-

عاامل دهم تحت عنوان خود پیروی با پژوهش های

صمد آقایی ،جلیل ( .)1184کارآفرینی به عنوان سبک زندگی

همشهری ،شماره  ،1709د .19
-

ولش و وایت ( ،)1081هورندی ( ،)1080کوراتکو ()0991

صمد آقایی ( )1178سازمانهای کارآفرین ،انتشارت مرکز

آموزشی مدیریت دولتی.

هماهنگ است.
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-

حسینی ،حمیده السادات ( .)1180استاد راهنما دکتر علی

شائمی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،
دانشگاه اصفهان.
هاجتس ،ریچاردام ( .)1181نگرشی معاصر بر کارآفرینی (چاپاول) ،ترجمه ابراهیم عامل محرابی تهران :انتشارات دانشگاه فردوسی
مشهد( .تاریخ نشر به زبان اصلی.)0991 ،
 کوارتکو ،دانلداف .هاجتس ،ریچاردام ( .)1181نگرشی معاصر برکارآفرینی .ترجمه عامل محرابی و محسن ترابی ،مشهد :دانشگاه
فردوسی.
-

هومن ،حیدر علی ( .)1178راهنمایی تدوین گزارش پژوهشی،

رساله و پایان نامه تحصیلی (چاپ اول) .تهران :نشر پارسا.
-

هومن ،حیدر علی ( .)1189تحلیل داده های چند متغیری در

پژوهش رفتاری (چاپ اول) .تهران :نشر پارسا.
-

هومن ،حیدر علی ( .)1189شناخت روش علمی در علوم

رفتاری (پایه های پژوهش ،چاپ چهارم) .تهران :نشر پارسا.
-

هومن ،حیدر علی( .)1189تهیه و استاندارد ساختن مقیاس

سنجش رضایت شغلی (چاپ اول) ،تهران :انتشارات مرکز آموزش
مدیریت دولتی.
-

یعقوبی ،فاطمه( .)1181بررسی عملی بودن اعتبار روایی و نرم

یابی مقیاس سنجش کارآفرینی در مؤسسات تحقیقاتی وزارت دفاع.
پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد (چاپ نشده) .مؤسسه عالی
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ،رشته مدیریت
دولتی.
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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 2,3,4,5,6 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
T-test 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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