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هنجاریابی آزمون خودارزیابی مهارتهای غیرشناختی مرتبط با قصد و موفقیت
کارآفرینانه در بین کودکان  12 -11سالة شهر اهواز
مریم عزیزی* ،1منیجه شهنی ییالق ،2علیرضا حاجی یخچالی ،3سیروس عالیپور
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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 .2استاد دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3استادیار دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .4استادیار دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ دریافت1395/03/28 :
تاریخ پذیرش1395/11/20 :

چکیده
مهارتهای شناختی جنبة مهم و الزم برای موفقیت در زندگی است ،اما برای عملکرد در زندگی اجتماعی کافی نیست و
برای موفقیت در بازار کار و تحصیل ،مهارتهای غیرشناختی نیز اهمیت دارند .این مطالعه برحسب هدف کاربردی و
برحسب گردآوری اطالعات روش توصیفی -پیمایشی و با هدف هنجاریابی آزمون خودارزیابی مهارتهای غیرشناختی
مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه صورت گرفته است 300 .نفر از دانشآموزان پسر پایة ششم مدارس ابتدایی شهر اهواز
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای (نسبتی) نمونة آماری درنظر گرفته شدند .تحلیل دادهها با استفاده از
روش تحلیل عامل تأییدی و آلفای کرونباخ صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد آزمون خودارزیابی مهارتهای
غیرشناختی مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه از روایی الزم برای سنجش مهارتهای غیرشناختی کودکان  12ساله
برخوردار است .بهعالوه ،ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای این آزمون 0/56 ،تا  0/80است که بیانگر پایایی
خوب آن است.
واژههای کلیدی :اهواز ،تحلیل عامل تأییدی ،ریسکپذیری ،مهارتهای غیرشناختی.

* نویسندۀ مسئول:

Email: azizi-m@phdstu.scu.ac.ir
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مقدمه
مهارت یکی از ابعاد اصلی سرمایة انسانی است (یدالهی فارسی و رضوی )105 :1391 ،که
تواناییها و قابلیتهای ذهنی و فیزیکی کسبشدة فرد را در طول عمر خود توصیف میکند
( .)Pfeiffer & Reub, 2007: 10انسان در هر سنی گسترهای از مهارتها دارد؛ مهارتهایی که
ماهیت چندگانه دارد و میتوان آنها را در یک طیف از مهارتهای شناختی محض تا
مهارتهای غیرشناختی دستهبندی کرد (.)Cunha & Heckman, 2007: 35
پیشتر در تحلیلهای اقتصادی ،سرمایة انسانی معادل مهارتهای شناختی بود که با نمرات
آزمون هوش یا آزمونهای دیگر سنجیده میشد ،زیرا سنجش مهارتهای شناختی راحتتر از
مهارتهای غیرشناختی بود ،نه اینکه مهارتهای شناختی تنها جنبة مهم سرمایة انسانی بوده
است

(& Lee, 2015: 59

 .)Kangمهارتهای شناختی یکی از جنبههای مهم و الزم برای

موفقیت در زندگی است ،اما برای عملکرد در زندگی اجتماعی کافی نیست و بهمنظور
موفقیت در بازار کار و تحصیل ،مهارتهای غیرشناختی نیز اهمیت دارد ( Cunha et al., 2005:

 .)5اهمیت مهارتهای شناختی در موفقیتهای اجتماعی -اقتصادی در مطالعات متعددی تأیید
شده است ،اما مجموعهای از تحقیقات نوظهور اهمیتی موازی برای مهارتهای غیرشناختی
قائل شدهاند ()Cunha et al., 2010: 2؛ بهگونهای که بیان شده است مهارتهای غیرشناختی،
ایجاد مهارتهای شناختی را تحریک میکند ،نقش مهمی در عملکرد انسان دارد ( Heckman,

 )2011: 11و به اندازة مهارتهای شناختی و حتی بیشتر از آنها در تعیین پیامدهای تحصیلی و
کاری اهمیت دارد (.)Rosen et al., 2010: 2; Kang & Lee, 2015: 59
تمایز بین مهارتهای شناختی و غیرشناختی به آن معنا نیست که مهارتهای غیرشناختی
عاری از عناصر پردازش شناختی هستند و برعکس ،زیرا جنبههای کمی از رفتار انسان عاری از
شناخت است و بسیاری از جنبههای شخصیت هم از فرایندهای شناختی تأثیر میپذیرند.
بههرحال ،تقابل بین ویژگیهای شناختی و غیرشناختی سردرگمی فراوانی ایجاد میکند
(et al., 2008: 977

 )Borghansو بحث در زمینة مهارتهای غیرشناختی ،پیچیده و

چالشبرانگیز است (.)Gutman & Schoon, 2013: 7
با اینحال ،بر پرورش مهارتهای غیرشناختی در حوزة آموزش کارآفرینی تمرکز بسیار
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شده است ()Moberg, 2014: 3؛ بهگونهایکه کالسهای کارآفرینانه یکی از برنامههایی است
که با هدف ایجاد و بهبود مهارتهای غیرشناختی در اروپا استفاده میشود .در این برنامه به
دانشآموزان آموزش داده میشود که تئوری را به عمل تبدیل کنند و کارآفرینی را یاد
بگیرند .دانشآموزانی که در این کالسها شرکت میکنند ،مهارتهایی همچون
اعتمادبهنفس ،انگیزه ،پیشگامی و خالقیت را کسب میکنند و یاد میگیرند چگونه در یک
گروه فعالیت کنند ()Brunnello & Schlotter, 2011: 25؛ بهعبارت دیگر ،آموزش کارآفرینی
در زمان مناسب به ایجاد و کسب مهارتهای غیرشناختی منجر میشود؛ بنابراین ،پژوهش
حاضر ضمن معرفی آزمون خودارزیابی هیوبر و همکاران )2014( 1که نه مهارت غیرشناختی
مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه را در دانشآموزان  12 -11ساله میسنجد ،شاخصهای
روانسنجی (روایی و پایایی) آن را با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای
کرونباخ بررسی کند .همچنین ،با توجه به اینکه محقق آزمون یادشده را برای اولینبار در ایران
ترجمه و استفاده کرده است ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به دو پرسش زیر است:
 .1آیا آزمون خودارزیابی مذکور برای سنجش مهارتهای غیرشناختی دانشآموزان ایرانی
روایی دارد؟
 .2آیا آزمون خودارزیابی مذکور برای سنجش مهارتهای غیرشناختی دانشآموزان ایرانی
پایایی دارد؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
اصطالح مهارتهای غیرشناختی برای تقابل بین طیفی از رفتارها ،ویژگیهای شخصیتی و
نگرشها با مهارتها ،استعداد و پیشرفت تحصیلی بهکار برده شده است .این مفهوم را بوولز و
گینیت ( ،)1976دو جامعهشناس ،مطرح کردند تا بر عواملی غیر از عوامل قابلسنجش از طریق
آزمونهای شناختی تمرکز شود .آنها بر نقش نگرشها ،انگیزش و ویژگیهای شخصیتی
بهعنوان عوامل تعیینکنندة موفقیت در بازار کار تأکید کردند و در این زمینه بر مهارتهای
تحصیلی تأکید نداشتند ( . )Gutman & Schoon, 2013: 7در مطالعات جدید ،یافتههای آنها
تأیید شده و نقش مهم مهارتهای غیرشناختی بیشتر از مهارتهای شناختی در پیامدهای بازار
1. Huber et al self-assessment test
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کار ،رفتار اجتماعی و سالمت آشکار شده است .این مهارتها که شامل طیف وسیعی از
ویژگیها از قبیل انگیزش ،پشتکار ،مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای اجتماعی ،عزت نفس و...
است ،از جنبة نظری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کارایی افراد دارد؛ یعنی بهعنوان بخشی از
مجموعة استعدادهای فردی ،تأثیر مستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر انتخاب شغلی و پیشرفت
تحصیلی ،تأثیری غیرمستقیم بر کارایی افراد دارد ( .)Nordman et al., 2015: 2براساس نتایج
مطالعات تجربی اخیر در آمریکا و اروپا ،سطح مشخصی از مهارتهای غیرشناختی ،پیشنیاز
عدم شکست در بازار کار است و درآمد بازار کار در بین افراد دارای باالترین مهارتهای
غیرشناختی ،بیشتر است (.)Brunnello & Schlotter, 2011: 16
با وجود این ،تا حدی از اهمیت مهارتهای غیرشناختی ،نقش قوی این مهارتها و
قابلیتهای مداخلهای برای بهبود آنها غفلت و چشمپوشی شده است ،اما پس از سنجیدن
مهارتهای یادشده مشخص شد که آنها پیشبین موفقیت هستند ( .)Heckman, 2011: 11در
این زمینه ،پارکر ( )2009بر مبنای ادبیات موجود ،رابطة بین مهارتهای غیرشناختی را با قصد
و موفقیت کارآفرینانه مشخص کرده است ،به اینصورت که خودکارآمدی ،1نیاز به موفقیت،

2

جهتگیری اجتماعی 3،پیشگامی 4،پشتکار 5و خالقیت 6با قصد و موفقیت کارآفرینانه،
ریسکپذیری 7با قصد کارآفرینانه ،ایجاد انگیزه 8و تجزیه و تحلیل 9با موفقیت کارآفرینانه
رابطه دارند ).)Huber et al., 2012: 12-13

بهعالوه ،نتایج مطالعات اخیر نشان میدهد خودکارآمدی عامل مهمی برای قصد و عملکرد
کارآفرینانه است ( ،)Adedeji & Judith, 2014: 241با تشخیص فرصت و ریسکپذیری هم رابطه
دارد ( )Shinnar et al., 2014,PP. 2و بهدلیل رابطة نزدیک با پیامدهای کارآفرینانه ،توجه زیادی را
در حوزة کارآفرینی به خود جلب کرده است

(et al., 2014: 103

 .)Ahlinنیاز به موفقیت نیز
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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پیشبین قوی کارآفرینی است و به تأثیر آموزش و تجارب کودکی و بزرگسالی بستگی دارد
(& Judith, 2014: 242

 .)Adedejiهمچنین ،جهتگیری اجتماعی نیز برای کارآفرینشدن و

موفقیت در کسبوکارهای جدید مهم است ،زیرا جهتگیری اجتماعی توانایی فایدهبردن از
ارتباطات اجتماعی و تعامل با دیگران است .بهعالوه ،نتایج مطالعات در زمینة رابطة پیشگامی و
پشتکار با کارآفرینی نشان میدهد این دو مهارت رابطة مثبتی با راهاندازی شرکت و رشد
کسبوکارهای بعدی دارند ( .)Huber et al., 2014: 83خالقیت نیز از محرکهای اصلی ایجاد کار
است و پرورش خالقیت بهترین راه برای خروج از بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار به شمار میرود
( ،)Brownson, 2014: 839زیرا خالقیت برای کارآفرینی و قصد کارآفرینانه مهم و اساسی است
( .)Barakat et al., 2014, PP. 1ریسکپذیری هم یکی از ویژگیهای متمایز کارآفرینان است.
بهعالوه ،مهارت ایجاد انگیزه با رشد کسبوکار جدید و پیامدهای کاری ارتباط دارد .همچنین،
تجزیه و تحلیل یک مهارت مرتبط با کارآفرینی است و به مهارتهای تحلیلی یا حل مسئله و
توانایی ایجاد یا توقف فرصت با استفاده از تجزیه و تحلیل منظم و حل مسئله اشاره دارد ( Huber et

.)al., 2014: 83
با وجود این ،درمورد اینکه مهارتهای غیرشناختی روشی صحیح برای توصیف
موضوعات مورد بحث است توافق اندکی وجود دارد .به همین دلیل ،از اصطالحات مختلفی از
قبیل قابلیتها ،ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای نرم 1و مهارتهای زندگی بهطور گسترده
برای توصیف این مهارتها استفاده میشود .همچنین ،اتفاقنظر اندکی در زمینة نحوة تعریف
و چگونگی ارزیابی و سنجش مهارتهای غیرشناختی وجود دارد ( Gutman & Schoon, 2013:

)7؛ بنابراین ،در مطالعات مختلف مهارتهای غیرشناختی یا ویژگیهای شخصیتی بهصورت
متفاوت سنجیده شده است

(& Kautz, 2012: 3

)Heckman؛ بهگونهایکه حتی درمورد پنج

عامل بزرگ شخصیت ،بهعنوان یکی از طبقهبندیهای مهارتهای غیرشناختی یا ویژگیهای
شخصیتی که بهطور گسترده در ادبیات اقتصادی مورد قبول واقع شده است (

& Brunnello

 ،)Schlotter, 2011: 5توافق جهانی وجود ندارد ( )Heckman, 2012: 3و سنجش واحدی برای
مهارتهای غیرشناختی مشاهده نشده است (.)Gutman & Schoon, 2013: 4
1. Soft Skills
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با وجود مطالب یادشده ،نتایج مطالعات موجود نشان میدهد مهارتهای غیرشناختی
بهدلیل نقش مهم خود در تعیین پیامدهای کاری ( )Kang & Lee, 2015: 59و همچنین با توجه
به رابطة این مهارتها با قصد و موفقیت کارآفرینانه ( )Huber et al., 2014: 84اهمیت فراوانی
دارند .منظور از قصد کارآفرینانه ،حالت آگاهانة ذهن است که مقدم بر عمل است و توجه را
به سوی یک هدف (شروع یک کسبوکار جدید) هدایت میکند ( Wardaszko et al., 2010:

)241؛ بهعبارت دیگر ،قصد کارآفرینانه مجموعهای ذهنی است که توسعه ،اجرا و ارزیابی
کسبوکار جدید را هدایت و کنترل میکند

(& Mas’ud, 2016: 227- 228

.)Ibrahim

درنتیجه ،برای سنجش قصد کارآفرینانه مدلهای متعددی مطرح شده است که معروفترین
آنها ،نظریة رفتار برنامهریزیشدة آجزن ( ،)1991است .محققان به قصد کارآفرینانه یا شروع
یک کسبوکار جدید بر مبنای این نظریه بهشدت توجه داشتهاند (آراستی و سعیدبنادکی،
 .)78 :1392براساس این نظریه ،قصد نقش مهمی در تعیین رفتار فرد دارد و رفتار نیز بر مبنای
سه عامل نگرش فرد به رفتار ،1هنجار ذهنی ادراکشده 2و کنترل رفتاری ادراکشده 3توضیح
داده میشود

(2016: 226

 .)Ibrahim & Mas’ud,بهعالوه ،در موفقیت کارآفرینانه به عوامل

مؤثری پرداخته میشود که در موفقیت کارآفرینان نقش دارد؛ بنابراین ،دیدگاههای متفاوتی
در زمینة سنجش معیارهای موفقیت کارآفرینانه وجود دارد .بهعقیدة هال )1980( 4راهاندازی
کسبوکار شاخص موفقیت است و از نظر پری )1988( 5نیز افزایش درآمد شخصی و
بازگشت سرمایه ،معیارهای موفقیت کارآفرینانه هستند (محمدی و عسگری.)135 :1390 ،
روش تحقیق
این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات توصیفی پیمایشی بوده
است و با هدف بررسی روایی و پایایی آزمون خودارزیابی هیوبر و همکاران ( )2014صورت
گرفته است .جامعة آماری این پژوهش شامل همة دانشآموزان پسر پایة ششم مدارس ابتدایی
1. Personal attitude toward the behavior
2. Perceived subjective norm
3. Perceived behavioral control
4. Hull
5. Perry
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نواحی چهارگانة آموزش و پرورش شهر اهواز در سال تحصیلی  1395 -1394میشود که 300
نفر از آنها بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند .انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی چندمرحلهای (نسبتی) صورت گرفته است .بهاینترتیب ،ابتدا از چهار ناحیة شهر
اهواز ،یک ناحیه (ناحیة  )1بهصورت تصادفی انتخاب شد .ناحیة  ،1دارای  42مدرسة ابتدایی
پسرانه بود که از این تعداد 25 ،مدرسه پایی ششم ابتدایی داشتند ( 17مدرسه پایة ششم
نداشتند)؛ بنابراین ،از میان  25مدرسه 8 ،مدرسه بهطور تصادفی انتخاب شد و متناسب با
جمعیت دانشآموزان پایة ششم این مدارس 300 ،نفر از دانشآموزان بهطور تصادفی بهعنوان
نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامهها پاسخ دادند.
در پیشینة مربوط به مدلیابی معادالت ساختاری بهمنظور تعیین حجم نمونه برای انجامدادن
تحلیل عامل تأییدی ،چن ( ،)1998قانون سرانگشتی  10آزمودنی به ازای یک متغیر
مشاهدهشده در مدل را پیشنهاد میکند (بشلیده .)377 :1393 ،دست کم حجم نمونه از نظر
آندرسون و گربینگ ( 150 ،)1998آزمودنی و از نظر چو و بنتلر ( 200 )1995آزمودنی است
(بشلیده .)377 :1393 ،درنتیجه ،نمونهای به حجم  300دانشآموز برای نمونة آماری انتخاب
شد و افراد نمونه به پرسشنامه پاسخ دادند .درنهایت ،از  300پرسشنامة جمعآوریشده294 ،
پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد.
در زمینة ابزار پژوهش ،از آزمون خودارزیابی هیوبر و همکاران ( )2014برای سنجش هر
مهارت غیرشناختی دارای  3ماده و درمجموع برای  9مهارت غیرشناختی دارای  27ماده در
یک مقیاس  7درجهای از نوع لیکرت (از  =1اصالً درمورد من درست نیست تا  =7کامالً
درمورد من درست است) استفاده شد .این آزمون نسخة تعدیلشدة خودارزیابی ای -اسکن

1

است که هیوبر و همکاران ( )2014با همکاری یک روانشناس کودک آن را تعدیل کردهاند،
بهگونهایکه برای کودکان  12 -11سال مناسب و قابلاستفاده باشد.
آزمون خودارزیابی ای -اسکن یک آزمون خودارزیابی معتبر در هلند است که از آن برای
سنجش قابلیتهای کارآفرینانه استفاده میشود (دراصل ،این آزمون برای سنجش هر مهارت
غیرشناختی دارای  4ماده است) .در این پژوهش نیز با توجه به پایینبودن تعداد مادهها برای
)1. Entrepreneur Scan (E-Scan
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سنجش هر مهارت غیرشناختی ( 3ماده) و بهمنظور افزایش پایایی ابزار ،عالوهبر  3ماده آزمون
خودارزیابی هیوبر و همکاران ( ،)2014مادة چهارم آزمون خودارزیابی ای -اسکن نیز به
هریک از مهارتهای غیرشناختی اضافه شد؛ بهعبارت دیگر ،برای سنجش هر مهارت
غیرشناختی 4 ،ماده و درمجموع برای  9مهارت غیرشناختی 36 ،ماده استفاده شد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل در روایی ابزار گردآوری با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی
(نرمافزار  )AMOSو پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ (نرمافزار  )SPSSبررسی شد.
روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات در قالب سه بخش زیر ارائه شده است :الف) آزمون نرمال
بودن دادهها در خردهمقیاسها ،ب) تحلیل عامل تأییدی و بررسی بارهای عاملی و شاخصهای
برازش مدل ،ج) پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ.
یافتهها
آزمون نرمالبودن خردهمقیاسها

قبل از انجامدادن تحلیل و بهمنظور بررسی نرمالبودن توزیع دادهها در خرده مقیاسها از
آزمون کلموگروف -اسمیرونوف استفاده شد .نتایج این آزمون طبق جدول  ،1بیانگر
نرمالبودن توزیع دادهها در خردهمقیاسهاست.
جدول  .1نتایج آزمون نرمالبودن به تفکیک خردهمقیاسها
ردیف

خردهمقیاسها

نمره Z

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ریسکپذیری
خالقیت
نیاز به موفقیت
خودکارآمدی
جهتگیری اجتماعی
پیشگامی
پشتکار
تجزیه و تحلیل
ایجاد انگیزه

1/049
1/124
1/101
0/825
1/323
1/159
1/397
0/892
1/013

0/221
0/160
0/177
0/504
0/060
0/136
0/059
0/404
0/256
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تحلیل عامل تأییدی
نتایج مربوط به تحلیل عامل تأییدی و بار عاملی ( βبار عاملی استانداردشده) مادههای مربوط به
هر خردهمقیاس در جدول  2ارائه میشود .همانگونهکه مشاهده میشود ،بارهای عاملی مادهها
در خردهمقیاسهای ریسکپذیری ،خودکارآمدی ،جهتگیری اجتماعی ،پیشگامی ،پشتکار،
تجزیه و تحلیل و ایجاد انگیزه ،باالی  0/3و قابلقبول برآورد شده است و مادهای از این خرده
مقیاسها حذف نشده است .دو ماده از دو خردهمقیاس خالقیت (مادة  )2و نیاز به موفقیت
(مادة  )4دارای بار عاملی زیر  0/3بودهاند که باید حذف شوند .درمجموع ،از  36مادة مربوط
به  9خردهمقیاس 34 ،عامل دارای بار عاملی قابلقبول (باالی  )0/3بودهاند .همچنین ،میانگین
پرسشها در هر خردهمقیاس گزارش شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل عامل تأییدی به تفکیک خردهمقیاسها
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

خردهمقیاسها

مادهها

بار عاملی میانگین

دوست دارم ریسک (خطر) کنم.
جرئت ریسککردن (خطرکردن) دارم ،حتی اگر شکست بخورم.
ریسککردن (خطرکردن) برایم اهمیت دارد.
من از امتحانکردن چیزهای جدید نمیترسم.
اغلب به ایدههای جدیدی دست مییابم.
اطرافیان ،من را فرد خالقی میدانند.
اغلب به راهحلهای ابتکاری (بکر) دست مییابم.
قدرت تخیل (خیالپردازی) قوی دارم.
میخواهم نشان بدهم که چه تواناییهایی دارم.
میخواهم بهتر از دیگران عمل کنم.
میخواهم به چیزهایی برسم که دیگران نمیتوانند برسند.

0/61
0/60
0/68
0/47
0/51
0/14
0/58
0/75
0/67
0/89
0/55

5/30
5/27
5/67
5/43
4/29
4/34
4/56
3/50
4/78
5/09
3/69

12

من فرد بلندپروازی هستم.

0/24

3/95

13
14

میتوانم چیزهای سخت و مشکل را بفهمم.
مهم نیست چه اتفاقی میافتد ،من از عهدة انجامدادن کار
برمیآیم.
اگر کار جدیدی را شروع کنم ،میدانم که موفق خواهم شد.
اگر تالش کنم ،همیشه میتوانم مسائل مشکل را حل کنم.

0/31
0/88

4/16
4/58

ریسکپذیری

خالقیت

نیاز به موفقیت

خودکارآمدی
15
16

0/73
0/65

6/22
4/35
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ادامة جدول  .2نتایج تحلیل عامل تأییدی به تفکیک خردهمقیاسها
ردیف

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

خردهمقیاسها

مادهها

صحبتکردن با بچههایی که قبالً ندیدهام را دوست دارم.
با بچههای دیگر خوب کنار میآیم.
جهتگیری
در بین بچههایی که قبالً ندیدهام ،خیلی سریع احساس راحتی
اجتماعی
میکنم.
لذتبردن بچههای دیگر را متوجه میشوم.
اگر مشکلی وجود داشته باشد ،بهسرعت تالش میکنم تا آن را
حل کنم.
دوست دارم ایدههایم را به عمل تبدیل کنم.
پیشگامی
اغلب یکی از اولین کسانی هستم که یک ایدة خوب بیان
میکنم.
کارهایی را که وظیفة من نیست هم انجام میدهم.
کار ناتمام را دوست دارم.
اگر کاری را شروع کنم به آن کار ادامه میدهم تا انجام گیرد.
اگر کاری وجود داشته باشد که نتوانم آن را انجام دهم ،به
پشتکار
تالشم ادامه میدهم تا بتوانم آن را انجام دهم.
اطرافیان ،من را فردی مصر یا فردی با پشتکار میدانند.
میتوانم مزایا و معایب را بهخوبی مشخص و ارزیابی کنم.
من خیلی واضح میتوانم مشکالتم را بفهمم و بررسی کنم.
تجزیه و تحلیل
میتوانم یک معمای سخت را خیلی سریع حل کنم.
فکر میکنم در حلکردن مسائل و مشکالت خوب هستم.
میتوانم مشارکت بچههای دیگر را جلب کنم.
توانایی ایجاد عالقه و اشتیاق در دیگران را دارم.
میتوانم بچههای دیگر را تشویق کنم تا بهترین کار را انجام
ایجاد انگیزه
دهند.
بچههای دیگر از بودن در کنار من احساس خوبی دارند.

بار عاملی میانگین

0/86
0/82
0/57

5/26
5/04
4/97

0/37
0/73

5/67
4/03

0/59
0/52

4/20
4/42

0/31
0/62
0/56

3/70
5/24
5/97

0/61

6/14

0/35
0/38
0/37
0/45
0/74
0/46
0/53
0/89

4/95
5/18
5/15
5/19
5/11
5/41
5/70
5/34

0/69

5/48

در جدول  ،3شاخصهای برازندگی مدل مشاهده میشود .هرچه مقدار شاخص مجذور
خی دو )X2( 1کوچکتر باشد ،برازش دادهها به مدل بهتر است (قاسمی )135 :1392 ،و عدم
معناداری آن نشانة برازش مدل است .نسبت مجذور خی دو بر درجة آزادی یا شاخص
1. Chi-square
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هنجارشده مجذور کای )X2/df( 1با مقدار کمتر از  5نیز بیانگر برازش مطلوب مدل است.
بهعالوه ،شاخص برازندگی تطبیقی ،)CFI( 2شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 3شاخص نیکویی
برازش تعدیلیافته ،)AGFI( 4شاخص برازندگی هنجارشده ،)NFI( 5شاخص برازندگی
افزایشی ،)IFI( 6شاخص توکر -لویس )TLI( 7سایر شاخصهای برازش مدل هستند که مقدار
باالی  0/9در این شاخصها نشاندهندة برازش عالی مدل است .همچنین ،جذر میانگین
مجذورات خطای تقریب )RMSEA( 8از دیگر شاخصها برای بررسی برازش مدل است که
مقدار آن از  0/01تا  0/05نشانة برازندگی عالی مدل؛  0/06تا  0/08برازندگی خوب؛  0/08تا
 0/10قابلقبول و بزرگتر از  0/10غیرقابلقبول تلقی میشود (بشلیده.)374 :1393 ،
جدول  .3شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی خردهمقیاسها
X2

p

df

X2/df

CFI

GFI

AGFI

NFI

IFI

TLI

ریسکپذیری
خالقیت
نیاز به موفقیت
خودکارآمدی
جهتگیری
اجتماعی
پیشگامی
پشتکار
تجزیه و تحلیل
ایجاد انگیزه

4/479
0/585
0/399
4/032

0/107
0/444
0/528
0/133

2
1
1
2

2/239
0/585
0/399
2/016

0/993 0/986
0/999 1
0/999 1
0/993 0/993

0/964
0/990
0/993
0/967

0/975
0/996
0/998
0/987

RMSEA

خردهمقیاسها

0/06 0/957 0/986
0/000 1
1
0/000 1
1
0/059 0/980 0/961

0/035 0/994 0/999 0/996 0/977 0/998 0/999 1/359 1 0/244 1/359
4/458
2/110
1/504
0/384

0/108
0/348
0/471
0/535

2
2
2
1

0/993 0/982 2/229
0/996 0/999 1/055
0/997 1 0/752
0/999 1 0/384

0/963
0/982
0/987
0/993

0/065 0/945 0/982 0/968
0/014 0/997 0/999 0/983
0/000 1
1 0/983
0/000 1
1 0/999

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
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همانگونهکه در جدول  3مشاهده میشود ،نسبت مجذور خی دو بر درجة آزادی در همة
خردهمقیاسها کمتر از  5و معنیدار نبوده است .مقدار شاخصهای برازش مدل نیز باالی 0/9
برآورده شده است .مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب در خردهمقیاسهای
خالقیت ،نیاز به موفقیت ،جهتگیری اجتماعی ،پشتکار ،تجزیه و تحلیل و ایجاد انگیزه کمتر
 0/05بوده است که بیانگر برازش عالی مدل است .مقدار این شاخص در خردهمقیاسهای
ریسکپذیری ،خودکارآمدی و پیشگامی بهترتیب  0/059 ،0/060و  0/065بوده است که
نشاندهندة برازندگی خوب مدل است.
در جدول  ،4نتایج بررسی پایایی خردهمقیاسها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
مشاهده میشود .دامنة ضریب آلفا از  0/54تا  0/77در نوسان است .باالترین ضریب مربوط به
خردهمقیاسهای جهتگیری اجتماعی و ایجاد انگیزه ( )0/77و پایینترین آن مربوط به خرده
مقیاس تجزیه و تحلیل ( )0/54است.
جدول  .4نتایج پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ
ردیف

مقیاسها

تعداد گویهها

آلفا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ریسکپذیری
خالقیت
نیاز به موفقیت
خودکارآمدی
جهتگیری اجتماعی
پیشگامی
پشتکار
تجزیه و تحلیل
ایجاد انگیزه

4
3
3
4
4
4
4
4
4

0/68
0/64
0/74
0/71
0/77
0/59
0/62
0/54
0/77

بحث و نتیجهگیری
روایی و پایایی از ویژگیهای مهم هر آزمون هستند .این پژوهش با هدف بررسی روایی و
پایایی آزمون خودارزیابی هیوبر و همکاران ( )2014صورت گرفته است .براساس مباحث
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قبلی ،این آزمون  9مهارت غیرشناختی مرتبط با موفقیت یا انتخاب کارآفرینانه را در کودکان
 12 -11ساله در هلند بررسی کرده است.
بهمنظور بررسی روایی این آزمون روی نمونة ایرانی از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده
شد .نتایج تحلیل عامل تأییدی بیانگر برازش عالی و مطلوب مدل است؛ بهگونهایکه عدم
معنیداری خی دو و مقادیر پایین نسبت خی دو بر درجة آزادی (کمتر از  )5در همة خرده
مقیاسها نشاندهندة برازش عالی مدل است .بهعالوه ،مقدار شاخصهای برازش (

CFI, GFI,

 )AGFI, NFI, IFI, TLIباالی  0/9برآورده شده است که تأییدکنندة برازش مطلوب مدل در
همة خردهمقیاسهای مورد مطالعه است .مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب یا
 RMESAدر خردهمقیاسهای خالقیت ،نیاز به موفقیت ،جهتگیری اجتماعی ،پشتکار ،تجزیه
و تحلیل و ایجاد انگیزه کمتر  0/05است که بیانگر برازش عالی مدل است .مقدار این شاخص
برای خردهمقیاس ریسکپذیری ،خودکارآمدی و پیشگامی نشاندهندة برازندگی خوب مدل
است.
با توجه به اینکه در تحلیل عامل تأییدی ،بار عاملی کمتر از  0/30بار عاملی پایینی محسوب
میشود ،از  36مادة این آزمون 34 ،ماده دارای بار عاملی قابلقبول (باالی  )0/3بودهاند و فقط
 2ماده دارای بار عاملی زیر ( 0/3مادة  2خردهمقیاس خالقیت و مادة  4خردهمقیاس نیاز به
موفقیت) بودهاند .درنتیجه ،مادهها ،واریانس خردهمقیاسها را بهطور معناداری تبیین میکنند.
بهعالوه ،بهمنظور بررسی پایایی خرده مقیاسها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج
آن نشان داد ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای ریسکپذیری ،خالقیت ،نیاز به
موفقیت ،خودکارآمدی ،جهتگیری اجتماعی ،پیشگامی ،پشتکار ،تجزیه و تحلیل و ایجاد
انگیزه بهترتیب  0/54 ،0/62 ،0/59 ،0/77 ،0/71 ،0/74 ،0/64 ،0/68و  0/77بوده است؛ به
عبارت دیگر ،دامنة ضریب آلفا برای خردهمقیاسها از  0/54تا  0/77در نوسان بوده است.
باالترین ضریب مربوط به خردهمقیاسهای جهتگیری اجتماعی و ایجاد انگیزه ( )0/77و
پایینترین آن مربوط به خردهمقیاس تجزیه و تحلیل ( )0/54بوده است .در مطالعة هیوبر و
همکاران ( )2014ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای ریسکپذیری ،خالقیت ،نیاز
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به موفقیت ،خودکارآمدی ،جهتگیری اجتماعی ،پیشگامی ،پشتکار ،تجزیه و تحلیل و ایجاد
انگیزه بهترتیب  0/56 ،0/61 ،0/58 ،0/63 ،0/67 ،0/69 ،0/75 ،0/75و  0/80بوده است.
درحقیقت ،دامنة ضریب آلفا برای خردهمقیاسها از  0/56تا  0/80در نوسان بوده است.
باالترین ضریب مربوط به خردهمقیاس جهت ایجاد انگیزه ( )0/80و پایینترین آن مربوط به
خردهمقیاس تجزیه و تحلیل ( )0/56بوده است؛ بنابراین ،با توجه به نتایج این آزمون در جامعة
ایرانی دارای روایی و پایایی است.
در زمینة محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان گفت این پژوهش درمورد دانشآموزان
شهر اهواز انجام گرفته است و تعمیم نتایج به دانشآموزان ایرانی باید بااحتیاط صورت گیرد.
همچنین ،این آزمون فقط در دانشآموزان پسر ارزیابی شده است.
پیشنهادها
 با توجه به تفاوتهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و تربیتی ،پیشنهاد میشود
هنجاریابی این آزمون در دانشآموزان سایر شهرها صورت گیرد.


با توجه به هنجاریابی این آزمون در دانشآموزان پسر ،پیشنهاد میشود هنجاریابی این
آزمون در دانشآموزان دختر نیز بررسی شود.
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