
 653-669 ص، از 1395 زمستان ،4 ةشمار ،9 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 

 موفقیت و قصد با مرتبط غیرشناختی های مهارت خودارزیابی آزمون هنجاریابی

 اهواز شهر سالة 12 -11 کودکان بین در کارآفرینانه

 
 4عالیپور سیروس ،3یخچالی حاجی علیرضا ،2ییالق شهنی منیجه ،1*عزیزی مریم

 اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتی، یشناس روان دکتری دانشجوی. 1

 اهواز چمران شهید دانشگاه ی،شناس روان و تربیتی علوم دانشکدة استاد. 2

 اهواز چمران شهید دانشگاه ی،شناس روان و تربیتی علوم دانشکدة استادیار. 3

 اهواز چمران شهید دانشگاه ی،شناس روان و تربیتی علوم دانشکدة استادیار. 4

 
 28/03/1395 :دریافت تاریخ

 20/11/1395 :پذیرش تاریخ

 
 چکیده

 و نیست کافی اجتماعی زندگی در عملکرد برای اما است، زندگی در موفقیت برای الزم و مهم ةجنب شناختی های مهارت

 و کاربردی هدف برحسب مطالعه این. ددارن اهمیت نیز غیرشناختی های مهارت تحصیل، و کار بازار در موفقیت برای

 غیرشناختی های مهارت خودارزیابی آزمون هنجاریابی هدف با و پیمایشی -توصیفی روش اطالعات گردآوری برحسب

 اهواز شهر ابتدایی مدارس ششم ةپای پسر انآموز دانش از نفر 300. است گرفته صورت کارآفرینانه موفقیت و قصد با مرتبط

 از استفاده با ها داده تحلیل. شدند گرفته درنظر آماری ةنمون( نسبتی) ای چندمرحله تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با

 های مهارت خودارزیابی آزمون دهد می نشان نتایج. است گرفته صورت کرونباخ آلفای و تأییدی عامل تحلیل روش

 ساله 12 کودکان غیرشناختی های مهارت سنجش برای الزم روایی از کارآفرینانه موفقیت و قصد با مرتبط غیرشناختی

 پایایی یانگرب که است 80/0 تا 56/0 آزمون، این های مقیاس خرده برای کرونباخ آلفای یباضر ،عالوه به .است برخوردار

 .است آن خوب
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 مقدمه
 که( 105 :1391 رضوی، و فارسی یدالهی) است انسانی سرمایة اصلی ابعاد از یکی مهارت
 کند می توصیف خود عمر طول در را فرد ةشد کسب فیزیکی و ذهنی های قابلیت و ها توانایی

(Pfeiffer & Reub, 2007: 10 .)که هایی مهارت ؛دارد ها مهارت از ای گستره یسن هر در انسان 
 تا محض شناختی های مهارت از طیف یک در را ها آن توان می و دارد چندگانه ماهیت
 (.Cunha & Heckman, 2007: 35) دکر بندی دسته غیرشناختی های مهارت

 نمرات با که دبو شناختی های مهارت معادل انسانی سرمایة ،اقتصادی های تحلیل در تر پیش
 از تر راحت شناختی های مهارت سنجش زیرا ،شد می سنجیده دیگر های آزمون ای هوش آزمون

 بوده انسانی ةسرمای مهم جنبة تنها شناختی های مهارت اینکه نه بود، غیرشناختی های مهارت
 برای الزم و مهم های جنبه از یکی شناختی های مهارت (.Kang & Lee, 2015: 59) است

 منظور به و نیست کافی اجتماعی زندگی در عملکرد برای اما ،است زندگی در موفقیت

 :Cunha et al., 2005) ددار اهمیت نیز غیرشناختی های مهارت تحصیل، و کار بازار در موفقیت

 تأیید متعددی مطالعات در اقتصادی -اجتماعی های موفقیت در شناختی های مهارت اهمیت .(5

 غیرشناختی های مهارت برای موازی اهمیتی نوظهور تحقیقات از ای مجموعه اما ،است شده
 غیرشناختی، های مهارت است شده بیان که ای گونه به ؛(Cunha et al., 2010: 2) اند شده قائل

 ,Heckman) ددار انسان عملکرد در مهمی نقش ،کند می تحریک را شناختی های مهارت ایجاد

 و تحصیلی پیامدهای تعیین در ها آن از بیشتر حتی و شناختی های مهارت اندازة به و (11 :2011
 .(Rosen et al., 2010: 2; Kang & Lee, 2015: 59) ددار اهمیت کاری

 غیرشناختی های مهارت که نیست معنا آن به غیرشناختی و شناختی های مهارت بین تمایز
 از عاری انسان رفتار از کمی های جنبه زیرا ،برعکس و هستند شناختی پردازش عناصر از عاری

. رندپذی می تأثیر شناختی فرایندهای از هم شخصیت های جنبه از بسیاری و است شناخت
 کند می ایجاد فراوانی سردرگمی غیرشناختی و شناختی های ویژگی بین تقابل ،هرحال به
(Borghans et al., 2008: 977 )و پیچیده غیرشناختی، های مهارت زمینة در بحث و 

 (.Gutman & Schoon, 2013: 7) است برانگیز چالش
 بسیار تمرکز کارآفرینی آموزش حوزة در غیرشناختی های مهارت پرورش بر حال،این با
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 است هایی برنامه از یکی کارآفرینانه های کالس کهای گونه به ؛(Moberg, 2014: 3) است شده
 به برنامه این در. شود می استفاده اروپا در غیرشناختی های مهارت بهبود و ایجاد هدف با که

 یاد را کارآفرینی و کنند تبدیل عمل به را تئوری که شود می داده آموزش آموزان دانش
 همچون هایی مهارت ،کنند می شرکت ها کالس این در که آموزانی دانش. بگیرند

 یک در چگونه گیرند می یاد و کنند می کسب را خالقیت و پیشگامی انگیزه، ،نفس اعتمادبه

 کارآفرینی آموزش دیگر، عبارت به ؛(Brunnello & Schlotter, 2011: 25) کنند فعالیت گروه
 پژوهش ،بنابراین ؛شود می منجر غیرشناختی های مهارت کسب و ایجاد به مناسب زمان در

 غیرشناختی مهارت نه که( 2014) 1همکاران و هیوبر خودارزیابی آزمون معرفی ضمن حاضر
 های شاخص ،سنجد می ساله 12 -11 آموزان دانش در را کارآفرینانه موفقیت و قصد با مرتبط
 آلفای ضریب و تأییدی عامل تحلیل روش از استفاده با را آن( پایایی و روایی) سنجی روان

 ایران در بار اولین برای را یادشده آزمون محقق اینکه به توجه با ،همچنین. کند بررسی کرونباخ
 :است زیر پرسش دو به پاسخگویی درصدد حاضر پژوهش ،است کرده استفاده و ترجمه

 ایرانی آموزان دانش غیرشناختی های مهارت سنجش برای مذکور خودارزیابی آزمون آیا. 1
 دارد؟ روایی

 ایرانی آموزان دانش غیرشناختی های مهارت سنجش برای مذکور خودارزیابی آزمون آیا. 2
 دارد؟ پایایی

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی بر مروری
 و شخصیتی های ویژگی رفتارها، از طیفی بین تقابل برای غیرشناختی های مهارت اصطالح

 و لزوبو را مفهوم این. است شده برده کار به تحصیلی پیشرفت و استعداد ،ها مهارت با ها نگرش
 طریق از سنجش قابل عوامل از غیر عواملی بر تا کردند مطرح ،شناس جامعه دو ،(1976) گینیت

 شخصیتی های ویژگی و انگیزش ،ها نگرش نقش بر ها آن. شود تمرکز شناختی های آزمون
 های مهارت بر زمینه این در و کردند تأکید کار بازار در موفقیت ةکنند تعیین عوامل عنوان به

 ها آن های یافته جدید، مطالعات در . (Gutman & Schoon, 2013: 7) نداشتند تأکید تحصیلی

 بازار پیامدهای در شناختی های مهارت از بیشتر غیرشناختی های مهارت مهم نقش و شده تأیید
                                                           
1. Huber et al self-assessment test 
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 از وسیعی طیف شامل که ها مهارت این. است شده آشکار سالمت و اجتماعی رفتار کار،
 ...و نفس عزت ،اجتماعی های مهارت ارتباطی، های مهارت پشتکار، انگیزش، قبیل از ها ویژگی

 از بخشی عنوان به یعنی د؛ردا افراد کارایی بر غیرمستقیم و مستقیم تأثیر نظری جنبة از است،

 پیشرفت و شغلی انتخاب بر تأثیرگذاری طریق از و مستقیم تأثیر فردی، استعدادهای مجموعة
 نتایج براساس(. Nordman et al., 2015: 2) ددار افراد کارایی بر غیرمستقیم تأثیری تحصیلی،

 نیاز پیش غیرشناختی، های مهارت از مشخصی سطح ،اروپا و آمریکا در اخیر تجربی اتمطالع
 های مهارت باالترین دارای افراد بین در کار بازار درآمد و است کار بازار در شکست عدم

 (.Brunnello & Schlotter, 2011: 16) است بیشتر ،غیرشناختی
 و ها مهارت این قوی نقش غیرشناختی، های مهارت اهمیت از حدی تا ،این وجود با

 سنجیدن از پس اما ،است شده پوشی چشم و غفلت ها آن بهبود برای ای مداخله های قابلیت

 در. (Heckman, 2011: 11) هستند موفقیت بین پیش آنها که شد مشخص یادشده یها مهارت
 قصد با را غیرشناختی های مهارت بین رابطة ،موجود ادبیات مبنای بر (2009) پارکر ،زمینه این

 2،موفقیت به نیاز ،1خودکارآمدی که صورت ینا هب است، کرده مشخص کارآفرینانه موفقیت و
 ،کارآفرینانه موفقیت و قصد با 6خالقیت و 5پشتکار 4،پیشگامی 3،اجتماعی گیری جهت

 کارآفرینانه موفقیت با 9تحلیل و تجزیه و 8انگیزه ایجاد ،کارآفرینانه قصد با 7پذیری ریسک

 .((Huber et al., 2012: 12-13 دارند رابطه
 عملکرد و قصد برای مهمی عامل خودکارآمدی دهد می نشان اخیر مطالعات نتایج ،عالوه به 

 رابطه هم پذیری ریسک و فرصت تشخیص با ،(Adedeji & Judith, 2014: 241) است کارآفرینانه
 را زیادی توجه کارآفرینانه، پیامدهای با نزدیک رابطة دلیل به و (Shinnar et al., 2014,PP. 2) دارد

 نیز موفقیت به نیاز(. Ahlin et al., 2014: 103) است کرده جلب خود به کارآفرینی حوزة در

                                                           
1. Self-efficacy 
2. Need for Achievement 
3. Social Orientation 
4. Pro-activity 
5. persistence 
6. Creativity 
7. Risk taking 
8. Motivating 
9. Analyzing 
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 دارد بستگی بزرگسالی و کودکی تجارب و آموزش تأثیر به و است کارآفرینی قوی بین پیش
(Adedeji & Judith, 2014: 242.) ،و شدن کارآفرین برای نیز اجتماعی گیری جهت همچنین 

 از بردن فایده توانایی اجتماعی گیری جهت زیرا است، مهم جدید وکارهای کسب در موفقیت
 و پیشگامی رابطة زمینة در مطالعات نتایج ،عالوه به. است دیگران با تعامل و اجتماعی ارتباطات

 رشد و شرکت اندازی راه با مثبتی ةرابط مهارت دو این دهد می نشان کارآفرینی با پشتکار

 کار ایجاد اصلی های محرک از نیز خالقیت (.Huber et al., 2014: 83) دارند بعدی وکارهای کسب
 رود می شمار به پایدار اشتغال ایجاد و بیکاری از خروج برای راه بهترین خالقیت پرورش و است

(Brownson, 2014: 839)، است اساسی و مهم کارآفرینانه قصد و کارآفرینی برای خالقیت زیرا 
(Barakat et al., 2014, PP. 1 .)است کارآفرینان متمایز های ویژگی از یکی هم پذیری ریسک .

 ،همچنین. دارد ارتباط یکار پیامدهای و جدید وکار کسب رشد با انگیزه ایجاد مهارت عالوه، به

 و مسئله حل یا تحلیلی های مهارت به و است کارآفرینی با مرتبط مهارت یک تحلیل و تجزیه
 Huber et) دارد اشاره مسئله حل و منظم تحلیل و تجزیه از استفاده با فرصت توقف یا ایجاد توانایی

al., 2014: 83.) 
 توصیف برای صحیح یروش غیرشناختی های مهارت کهاین مورددر ،این وجود با

 از مختلفی اصطالحات از ،دلیل همین به. دارد وجود اندکی توافق است بحث مورد موضوعات
 گسترده طور به زندگی های مهارت و 1نرم های مهارت شخصیتی، های ویژگی ،ها قابلیت قبیل
 تعریف نحوة زمینة در یاندک نظر اتفاق همچنین،. دشو می استفاده ها مهارت این توصیف برای

 :Gutman & Schoon, 2013) دارد وجود غیرشناختی های مهارت سنجش و ارزیابی چگونگی و

 صورت به شخصیتی های ویژگی یا غیرشناختی های مهارت مختلف مطالعات در ،نابراینب ؛(7
 پنج مورددر حتی کهای گونه به ؛(Heckman & Kautz, 2012: 3) است شده سنجیده متفاوت

 های ویژگی یا غیرشناختی های مهارت های بندی طبقه از یکی عنوان به شخصیت، بزرگ عامل
 & Brunnello) است شده واقع قبول مورد اقتصادی ادبیات در گسترده طور به که شخصیتی

Schlotter, 2011: 5)، ندارد وجود جهانی توافق (Heckman, 2012: 3 )برای یواحد سنجش و 
 (.Gutman & Schoon, 2013: 4) است نشده مشاهده غیرشناختی های مهارت

                                                           
1. Soft Skills 
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 یرشناختیغ یها مهارت دهد ینشان م موجود مطالعات نتایج یادشده، مطالبوجود  با 
 توجه با همچنین و( Kang & Lee, 2015: 59) یکار یامدهایپ یینتع در خود مهم نقش دلیل به
 فراوانی اهمیت (Huber et al., 2014: 84) ینانهکارآفر یتقصد و موفق با ها مهارت این ةرابط به

و توجه را  استاست که مقدم بر عمل  ذهن آگاهانةحالت  ینانه،. منظور از قصد کارآفردارند
 :Wardaszko et al., 2010) کند یم یت( هدایدجد وکار کسب یکهدف )شروع  یک یبه سو

 ارزیابی و اجرا توسعه، که است ذهنی ای مجموعه کارآفرینانه قصد یگر،د عبارتبه ؛(241
 (.Ibrahim & Mas’ud, 2016: 227- 228) کند می کنترل و هدایت را جدید وکار کسب

 ترین معروف که است شده مطرح متعددی های مدل کارآفرینانه قصد سنجش برای ،درنتیجه
 شروع یا کارآفرینانه قصد به محققان. است ،(1991) آجزن ةشد ریزی برنامه رفتار نظریة ،ها آن

 سعیدبنادکی، و آراستی) اند داشته توجه شدت به نظریه این مبنای بر جدید وکار کسب یک

 مبنای بر نیز رفتار و دارد فرد رفتار تعیین در مهمی نقش قصد ،نظریه این اساسبر .(78: 1392
 توضیح 3شدهادراک رفتاری کنترل و 2شدهادراک ذهنی هنجار ،1رفتار به فرد نگرش عامل سه

 عوامل به کارآفرینانه موفقیت در ،عالوه به (.Ibrahim & Mas’ud, 2016: 226) شود می داده
 متفاوتی های دیدگاه بنابراین، ؛دارد نقش کارآفرینان موفقیت در که شود می پرداخته مؤثری

 اندازی راه (1980) 4هال عقیدة به. دارد وجود کارآفرینانه موفقیت معیارهای سنجش ةزمین در

 و شخصی درآمد افزایش نیز (1988) 5پری نظر از و است موفقیت شاخص کارو کسب
 (.135 :1390 عسگری، و محمدی) هستند کارآفرینانه موفقیت معیارهای سرمایه، بازگشت

 

 یقتحق  روش
 بوده پیمایشی توصیفی اطالعات گردآوری نظر از و کاربردی هدف برحسب پژوهش این

 صورت( 2014) همکاران و هیوبر خودارزیابی آزمون پایایی و روایی بررسی هدف با و است
 ابتدایی مدارس ششم ةپای پسر آموزاندانش ةهم شامل پژوهش این آماری ةجامع. است گرفته

                                                           
1. Personal attitude toward the behavior 
2. Perceived subjective norm 
3. Perceived behavioral control 
4. Hull 
5. Perry 
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 300 که شود می 1395 -1394 تحصیلی سال در اهواز شهر پرورش و آموزش ةچهارگان نواحی

 گیری نمونه روش از استفاده با نمونه انتخاب. شدند انتخاب آماری نمونة عنوان به ها آن از نفر

 شهر ةناحی چهار از ابتدا ترتیب، این به. است گرفته صورت( نسبتی) ای چندمرحله تصادفی
 ابتدایی ةمدرس 42 دارای ،1 ةناحی. شد انتخاب تصادفی صورت به( 1 ةناحی) ناحیه یک اهواز،
 ششم پایة مدرسه 17) داشتند ابتدایی ششم یپای مدرسه 25 تعداد، این از که بود پسرانه

 با متناسب و دش انتخاب تصادفی طور به مدرسه 8 مدرسه، 25 میان از بنابراین، ؛(نداشتند
 عنوان به تصادفی طور به انآموز دانش از نفر 300 مدارس، این ششم ةپای آموزاندانش جمعیت

 .دادند پاسخ ها پرسشنامه به و شدند انتخاب نمونه

 دادن انجام برای نمونه حجم تعیین منظور به ساختاری معادالت یابی مدل به مربوط پیشینة در
 متغیر یک ازای به آزمودنی 10 سرانگشتی قانون ،(1998) نچ ،تأییدی عامل تحلیل

 نظر از نمونه حجم کم دست. (377: 1393 بشلیده،) کند می پیشنهاد را مدل در شده مشاهده
 است آزمودنی 200( 1995) بنتلر و چو نظر از و آزمودنی 150 ،(1998) گگربین و آندرسون

 انتخاب آماری نمونة برای آموز دانش 300 حجم به ای نمونه ،درنتیجه(. 377: 1393 بشلیده،)
 294 ،شده آوری جمع پرسشنامة 300 از ،درنهایت. دادند پاسخ پرسشنامه به نمونه افراد و شد

 .شد تحلیل و تجزیه پرسشنامه

 هر سنجش برای (2014) همکاران و هیوبر خودارزیابی آزمون از ،پژوهش ابزار زمینة در
 در ماده 27 دارای غیرشناختی مهارت 9 برای درمجموع و ماده 3 دارای غیرشناختی مهارت

 کامالً= 7 تا نیست درست من مورددر اصالً= 1 از) لیکرت نوع از ای درجه 7 مقیاس یک
 1اسکن -ای  خودارزیابی ةشد تعدیل نسخة آزمون این. شد استفاده( است درست من مورددر

 ،اند کرده تعدیل را آن کودک شناس روان یک همکاری با( 2014) همکاران و هیوبر که است
 .باشد استفاده قابل و مناسب سال 12 -11 کودکان برای کهای گونه به

 برای آن از که است هلند در معتبر خودارزیابی آزمون یک اسکن -ای  خودارزیابی آزمون

 مهارت هر سنجش برای آزمون این ،اصلدر) دشو می استفاده کارآفرینانه های قابلیت سنجش
 برای ها ماده تعداد بودن پایین به توجه با نیز پژوهش این در(. است ماده 4 دارای غیرشناختی

                                                           
1. Entrepreneur Scan (E-Scan) 
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 آزمون ماده 3 بر عالوه ابزار، پایایی افزایش منظور به و (ماده 3) غیرشناختی مهارت هر سنجش

 به نیز اسکن -ای  خودارزیابی آزمون چهارم مادة ،(2014) همکاران و هیوبر خودارزیابی
 مهارت هر سنجش برای دیگر، عبارتبه ؛دش اضافه غیرشناختی های مهارت از یکهر

 .شد استفاده ماده 36 غیرشناختی، مهارت 9 برای درمجموع و ماده 4 غیرشناختی،
 تأییدی عامل تحلیل روش از استفاده با گردآوری ابزار روایی در تحلیل و تجزیه منظور به

 .شد بررسی( SPSS افزار نرم) کرونباخ آلفای روش طریق از آن پایایی و( AMOS افزار نرم)
نرمال آزمون( الف :است شده ارائه زیر بخش سه قالب در اطالعات تحلیل و تجزیه های روش

 های شاخص و عاملی بارهای بررسی و تأییدی عامل تحلیل( ب ،ها مقیاسخرده در ها داده بودن
 .کرونباخ آلفای از استفاده با پایایی( ج مدل، برازش
 

 ها یافته
 ها مقیاس خرده بودن نرمال آزمون

 از ها مقیاس خرده در ها داده توزیع بودن نرمال بررسی منظور به و تحلیل دادن انجام از قبل

 بیانگر ،1 جدول طبق آزمون این نتایج. شد استفاده نوفواسمیر -کلموگروف آزمون
 .استه مقیاسخرده در ها داده توزیع بودن نرمال

 

 ها مقیاس خرده تفکیک به بودن نرمال آزمون نتایج. 1 جدول
 Z P نمره ها مقیاس خرده ردیف

 221/0 049/1 پذیری ریسک 1
 160/0 124/1 خالقیت 2
 177/0 101/1 موفقیت به نیاز 3
 504/0 825/0 خودکارآمدی 4
 060/0 323/1 اجتماعی گیری جهت 5
 136/0 159/1 پیشگامی 6
 059/0 397/1 پشتکار 7
 404/0 892/0 تحلیل و تجزیه 8
 256/0 013/1 انگیزه ایجاد 9
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 تأییدی عامل تحلیل

 به مربوط های ماده( استانداردشده عاملی بار β) عاملی بار و تأییدی عامل تحلیل به مربوط تایجن

 ها ماده عاملی بارهای ،شود می مشاهده کهگونه همان. شود می ارائه 2 جدول در مقیاس خرده هر

 پشتکار، پیشگامی، اجتماعی، گیری جهت خودکارآمدی، ،پذیری ریسک های مقیاس خرده در

خرده این از ای ماده و است شده برآورد قبول قابل و 3/0 باالی انگیزه، ایجاد و تحلیل و تجزیه

 موفقیت به نیاز و( 2 مادة) خالقیت مقیاس خرده دو از ماده دو. است نشده حذف ها مقیاس

 مربوط مادة 36 از ،درمجموع. شوند حذف باید که اند بوده 3/0 زیر عاملی بار دارای( 4 مادة)

 میانگین همچنین، .اند بوده (3/0 باالی) قبول قابل عاملی بار دارای عامل 34 ،مقیاسخرده 9 به

 .است شده گزارش مقیاس خرده هر در ها پرسش

 
 ها مقیاس . نتایج تحلیل عامل تأییدی به تفکیک خرده2 جدول

 میانگین عاملی بار ها ماده ها مقیاسخرده ردیف

1 

 پذیری ریسک

 30/5 61/0 .کنم( خطر) ریسک دارم دوست
 27/5 60/0 .بخورم شکست اگر حتی دارم،( کردنخطر) کردن ریسک جرئت 2
 67/5 68/0 .دارد اهمیت برایم( کردنخطر) کردنریسک 3
 43/5 47/0 .ترسم نمی جدید چیزهای کردنامتحان از من 4
5 

 خالقیت

 29/4 51/0 .یابم می دست جدیدی های ایده به اغلب
 34/4 14/0 .دانند می خالقی فرد را من اطرافیان، 6
 56/4 58/0 .یابم می دست( بکر) ابتکاری های حل راه به اغلب 7
 50/3 75/0 .دارم قوی( پردازی خیال) تخیل قدرت 8
9 

 موفقیت به نیاز

 78/4 67/0 .دارم هایی توانایی چه که بدهم نشان خواهم می
 09/5 89/0 .کنم عمل دیگران از بهتر خواهم می 10
 69/3 55/0 .برسند توانند نمی دیگران که برسم چیزهایی به خواهم می 11
 95/3 24/0 .هستم بلندپروازی فرد من 12
13 

 خودکارآمدی

 16/4 31/0 .بفهمم را مشکل و سخت چیزهای توانم می
 کار دادن انجام عهدة از من ،افتد می اتفاقی چه نیست مهم 14

 .آیم برمی
88/0 58/4 

 22/6 73/0 .شد خواهم موفق که دانم می کنم، شروع را جدیدی کار اگر 15
 35/4 65/0 .کنم حل را مشکل مسائل توانم می همیشه کنم، تالش اگر 16
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 ها مقیاس . نتایج تحلیل عامل تأییدی به تفکیک خرده2 جدول
 میانگین عاملی بار ها ماده ها مقیاسخرده ردیف

17 

 گیری جهت
 اجتماعی

 26/5 86/0 .دارم دوست را ام ندیده قبالً که هایی بچه با کردن صحبت
 04/5 82/0 .آیم می کنار خوب دیگر های بچه با 18
 راحتی احساس سریع خیلی ،ام ندیده قبالً که هایی بچه بین در 19

 .کنم می
57/0 97/4 

 67/5 37/0 .شوم می متوجه را دیگر های بچه بردنلذت 20
21 

 پیشگامی

 را آن تا کنم می تالش سرعت به باشد، داشته وجود مشکلی اگر
 .کنم حل

73/0 03/4 

 20/4 59/0 .کنم تبدیل عمل به را هایم ایده دارم دوست 22
 بیان خوب ایدة یک که هستم کسانی اولین از یکی اغلب 23

 .کنم می
52/0 42/4 

 70/3 31/0 .دهم می انجام هم نیست من وظیفة که را کارهایی 24
25 

 پشتکار

 24/5 62/0 .دارم دوست را ناتمام کار
 97/5 56/0 .گیرد انجام تا دهم می ادامه کار آن به کنم شروع را کاری اگر 26

27 
 به دهم، انجام را آن نتوانم که باشد داشته وجود کاری اگر

 .دهم انجام را آن بتوانم تا دهم می ادامه تالشم
61/0 14/6 

 95/4 35/0 .دانند می پشتکار با فردی یا مصر فردی را من اطرافیان، 28
29 

 تحلیل و تجزیه

 18/5 38/0 .کنم ارزیابی و مشخص خوبی به را معایب و مزایا توانم می
 15/5 37/0 .کنم بررسی و بفهمم را مشکالتم توانم می واضح خیلی من 30
 19/5 45/0 .کنم حل سریع خیلی را سخت معمای یک توانم می 31
 11/5 74/0 .هستم خوب مشکالت و مسائل کردن حل در کنم می فکر 32
33 

 انگیزه ایجاد

 41/5 46/0 .کنم جلب را دیگر های بچه مشارکت توانم می
 70/5 53/0 .دارم را دیگران در اشتیاق و عالقه ایجاد توانایی 34
 انجام را کار بهترین تا کنم تشویق را دیگر های بچه توانم می 35

 .دهند
89/0 34/5 

 48/5 69/0 .دارند خوبی احساس من کنار در بودن از دیگر های بچه 36

 

 مجذور شاخص مقدار هرچه .دشو می مشاهده مدل برازندگی های شاخص ،3 جدول در

X) 1دو خی
 عدم و (135 :1392 قاسمی،) است بهتر مدل به ها داده برازش ،باشد تر کوچک (2

 شاخص یا آزادی درجة بر دو خی مجذور نسبت .است مدل برازش نشانة آن معناداری

                                                           
1. Chi-square 

 ادامة
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X) 1کای مجذور شدههنجار
2
/df) است مدل مطلوب برازش بیانگر نیز 5 از کمتر مقدار با. 

 یکویین شاخص ،(GFI) 3برازش نیکویی شاخص ،(CFI) 2تطبیقی برازندگی شاخص ،عالوه به

 برازندگی شاخص ،(NFI) 5شدههنجار برازندگی شاخص ،(AGFI) 4یافته تعدیل برازش

 مقدار که هستند مدل برازش های شاخص سایر (TLI) 7لویس -توکر شاخص ،(IFI) 6افزایشی

 میانگین جذر همچنین،. است مدل عالی برازش ةدهند نشان ها شاخص این در 9/0 باالی

 که است مدل برازش بررسی برای ها شاخص دیگر از( RMSEA) 8تقریب خطای مجذورات

 تا 08/0 ؛خوب برازندگی 08/0 تا 06/0 ؛مدل عالی برازندگی نشانة 05/0 تا 01/0 از آن مقدار

 .(374 :1393 بشلیده،) شود می تلقی قبول غیرقابل 10/0 از تر بزرگ و قبول قابل 10/0

 
 ها مقیاس خرده تأییدی عامل تحلیل برازش های شاخص. 3 جدول

X ها مقیاسخرده
2
 

p
 

d
f 

X
2
/d

f 

C
F

I 

G
F

I 

A
G

F
I 

N
F

I 

IF
I 

T
L

I 

R
M

S
E

A
 

 06/0 957/0 986/0 975/0 964/0 993/0 986/0 239/2 2 107/0 479/4 پذیری ریسک
 000/0 1 1 996/0 990/0 999/0 1 585/0 1 444/0 585/0 خالقیت

 000/0 1 1 998/0 993/0 999/0 1 399/0 1 528/0 399/0 موفقیت به نیاز
 059/0 980/0 961/0 987/0 967/0 993/0 993/0 016/2 2 133/0 032/4 خودکارآمدی

 گیری جهت
 اجتماعی

359/1 244/0 1 359/1 999/0 998/0 977/0 996/0 999/0 994/0 035/0 

 065/0 945/0 982/0 968/0 963/0 993/0 982/0 229/2 2 108/0 458/4 پیشگامی
 014/0 997/0 999/0 983/0 982/0 996/0 999/0 055/1 2 348/0 110/2 پشتکار

 000/0 1 1 983/0 987/0 997/0 1 752/0 2 471/0 504/1 تحلیل و تجزیه
 000/0 1 1 999/0 993/0 999/0 1 384/0 1 535/0 384/0 انگیزه ایجاد

                                                           
1. Normed x2 measure 
2. Comparative Fit Index (CFI) 
3. Goodness of Fit Index (GFI) 
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
5. Normed Fit Index (NFI) 
6. Incremental Fit Index (IFI) 
7. Tucker-Lewise Index (TLI) 
8. Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA) 



1395 زمستان، 4 شمارة ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      664  

 ةهم در آزادی ةدرج بر دو خی مجذور نسبت ،شود می مشاهده 3 جدول در کهگونه همان

 9/0 باالی نیز مدل برازش های شاخص مقدار. است نبوده دار معنی و 5 از کمتر ها مقیاسخرده

 یهامقیاس خرده در تقریب خطای مجذورات میانگین جذر مقدار. است شده برآورده

 کمتر انگیزه ایجاد و تحلیل و تجزیه پشتکار، اجتماعی، گیری جهت موفقیت، به نیاز خالقیت،

 های مقیاس خرده در شاخص این مقدار. است مدل عالی برازش بیانگر که است بوده 05/0

 که است بوده 065/0 و 059/0 ،060/0 ترتیببه پیشگامی و خودکارآمدی ،پذیری ریسک

 .است مدل خوب برازندگی دهندة نشان

 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با ها مقیاسخرده پایایی بررسی نتایج ،4 جدول در

 به مربوط ضریب باالترین. است نوسان در 77/0 تا 54/0 از آلفا ضریب ةدامن .شود می مشاهده

خرده به مربوط آن ترین پایین و( 77/0) انگیزه ایجاد و اجتماعی گیری جهت های مقیاسخرده

 .است( 54/0) تحلیل و تجزیه مقیاس

 
 کرونباخ آلفای از استفاده با پایایی نتایج. 4 جدول

 آلفا ها گویه تعداد ها مقیاس ردیف
 68/0 4 پذیری ریسک 1
 64/0 3 خالقیت 2
 74/0 3 موفقیت به نیاز 3
 71/0 4 خودکارآمدی 4
 77/0 4 اجتماعی گیری جهت 5
 59/0 4 پیشگامی 6
 62/0 4 پشتکار 7
 54/0 4 تحلیل و تجزیه 8
 77/0 4 انگیزه ایجاد 9

 

 گیری نتیجه و بحث
 و روایی بررسی هدف با پژوهش این. هستند آزمون هر مهم های ویژگی از پایایی و روایی

 احثبم براساس. است هگرفت صورت( 2014) همکاران و هیوبر خودارزیابی آزمون پایایی
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 کودکان در را کارآفرینانه انتخاب یا موفقیت با مرتبط غیرشناختی مهارت 9 آزمون این قبلی،

 .است کرده بررسی هلند در ساله 12 -11

 استفاده تأییدی عامل تحلیل روش از ایرانی ةنمون روی آزمون این روایی بررسی منظور به

 عدم کهای گونه به ؛است مدل مطلوب و عالی برازش بیانگر تأییدی عامل تحلیل نتایج. شد

خرده ةهم در( 5 از کمتر) آزادی ةدرج بر دو خی نسبت پایین مقادیر و دو خی داری معنی

 ,CFI, GFI) برازش های شاخص مقدار ،عالوه به. است مدل عالی برازش دهندة نشان ها مقیاس

AGFI, NFI, IFI, TLI )در مدل مطلوب برازش ةتأییدکنند که است شده برآورده 9/0 باالی 

 یا تقریب خطای مجذورات میانگین جذر مقدار .است مطالعه مورد های مقیاسخرده ةهم

RMESA تجزیه پشتکار، اجتماعی، گیری جهت موفقیت، به نیاز خالقیت، های مقیاس خرده در 

 شاخص این مقدار. است مدل عالی برازش بیانگر که است 05/0 کمتر انگیزه ایجاد و تحلیل و

 مدل خوب برازندگی دهندة نشان پیشگامی و خودکارآمدی ،پذیری ریسک مقیاس خرده برای

 .است

 محسوب پایینی عاملی بار 30/0 از کمتر عاملی ربا تأییدی، عامل تحلیل در اینکه به توجه با

 فقط و اند بوده( 3/0 باالی) قبول قابل عاملی بار دارای ماده 34 ،آزمون این ةماد 36 از ،شود می

 به نیاز مقیاسخرده 4 ةماد و خالقیت مقیاسخرده 2 ةماد) 3/0 زیر عاملی بار دارای ماده 2

 .کنند می تبیین معناداری طور به را ها مقیاسخرده واریانس ،ها ماده ،درنتیجه .اند بوده( موفقیت

 نتایج و شد استفاده کرونباخ آلفای روش از ها مقیاس خرده پایایی بررسی منظور به ،عالوه به

 به نیاز خالقیت، ،پذیری ریسک های مقیاسخرده برای کرونباخ یآلفا یباضر داد نشان آن

 ایجاد و تحلیل و تجزیه پشتکار، پیشگامی، اجتماعی، گیری جهت خودکارآمدی، موفقیت،

به ؛است بوده 77/0 و 54/0 ،62/0 ،59/0 ،77/0 ،71/0 ،74/0 ،64/0 ،68/0 ترتیب به انگیزه

. است بوده نوسان در 77/0 تا 54/0 از ها مقیاسخرده برای آلفا ضریب ةدامن دیگر، عبارت

 و( 77/0) انگیزه ایجاد و اجتماعی گیری جهت های مقیاس خرده به مربوط ضریب باالترین

 و هیوبر مطالعة در. است بوده( 54/0) تحلیل و تجزیه مقیاس خرده به مربوط آن ترین پایین

 نیاز خالقیت، ،پذیری ریسک های مقیاس خرده برای کرونباخ یآلفا ضریب( 2014) همکاران
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 ایجاد و تحلیل و تجزیه پشتکار، پیشگامی، اجتماعی، گیری جهت خودکارآمدی، موفقیت، به

. است بوده 80/0 و 56/0 ،61/0 ،58/0 ،63/0 ،67/0 ،69/0 ،75/0 ،75/0 ترتیب به انگیزه

. است بوده نوسان در 80/0 تا 56/0 از ها مقیاس خرده برای آلفا ضریب دامنة ،درحقیقت

 به مربوط آن ترین پایین و( 80/0) انگیزه ایجاد جهت مقیاس خرده به مربوط ضریب باالترین

 ةجامع در آزمون این نتایج به توجه با بنابراین، ؛است بوده( 56/0) تحلیل و تجزیه مقیاسخرده

 .است پایایی و روایی دارای ایرانی

 آموزان دانش مورددر پژوهش این گفت توان می حاضر پژوهش های محدودیت زمینة در

. گیرد صورت احتیاطبا باید ایرانی آموزان دانش به نتایج تعمیم و است گرفته انجام اهواز شهر

 .است شده ارزیابی پسر آموزان دانش در فقط آزمون این همچنین،

 

 پیشنهادها
 شود می پیشنهاد تربیتی، و محیطی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، های تفاوت به توجه با 

 .گیرد صورت شهرها سایر آموزان دانش در آزمون این هنجاریابی

 این هنجاریابی شود می پیشنهاد ،پسر آموزان دانش در آزمون این هنجاریابی به توجه با 

 .شود بررسی نیز دختر آموزاندانش در آزمون
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