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 چکیده

سشنامه مهارت های یکی از ابزارهای سنجش مورد نیاز درحیطه کارآفرینی پر       

کارآفرینی است. بررسی نتایج تحقیقاتی که پژوهشگر تا کنون توانسته به آن ها دست یابد 

های مرتبط با کارآفرینی به سنجش روحیه و ویژگی های دهد که اکثر پرسشنامهنشان می

های کارافرینی در دسترس ای در زمینه سنجش مهارتپردازند و پرسشنامهکارآفرینی می

ست. بنابراین نیاز به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای در زمینه مهارت های کارآفرینی نی

ای مناسب نبال ساخت و اعتباریابی پرسشنامهشود. پژوهش حاضر به دبشدت احساس می

نشجویان جامعه آماری تحقیق کلیه دا. های کارآفرینی استبرای اندازه گیری مهارت

ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هامقطع کارشناسی ارشد رشته

نمونه گیری  نفر می شدند . بر اساس 1497بودند که مجموعا  1390تهران در سال 

های نفر از این افراد انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته مهارت 500ای خوشه
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. نتایج نشان ود پاسخ دادندتخصصان تایید شده باش توسط مکارآفرینی که روایی محتوایی

های خرده مقیاس مهارت 4و هریک از  داد که ضریب آلفبای کرانباخ برای کل پرسشنامه

های تفکر انتقادی و خالقانه های کاربردی، و مهارتهای فردی، مهارتبین فردی، مهارت

ر محاسبه شد که بیانگر اعتبا 65/0، و  64/0،  63/0،  70/0،  81/0نیز به ترتیب 

 مهارت های کارآفرینی است .  باالی آزمون محقق ساخته

 اعتباریابی ، پرسشنامه ،  مهارت های کارآفرینی  کلید واژ گان:

 مقدمه  

وآورانه تا کارآفرینی یک مفهوم گسترده است که شامل طیف وسیعی از فعالیت های ن

از ایجاد یک شغل باشد. به عبارت دیگر کارآفرینی چیزی بیشتر ایجاد یک شغل جدید می

طور قطع  هب . اماتواند به شیوه کارآفرینانه انجام شودهای انسان  میاست و تمام فعالیت

فلی به معنای یکی از وجوه کارآفرینی ایجاد شغل است. اصطالح کارآفرینی در حیطه ش

بدون در نظر گرفتن  کمبود منابعی ی شغلی توسط افراد کارآفرین هافرایند شکارفرصت

 و و خالق و شناساییهای ناین فرایند فرد کارآفرین با ایدهت که در اختیار دارند. طی اس

نو  هایفرصت های جدید ضمن پذیرش ریسک و خطر، مبادرت به ایجاد کسب و کار؛ شرکت

و سازمان های جدید می نماید و منجر به معرفی محصول یا خدمت جدیدی به جامعه 

؛ هاربی و 2009،  1؛ استم 1387شهشهانی ،  ؛ 1385شود ) ذبیحی و مقدسی ، 

 ( .2010، 2اندرسون

بنابراین کارآفرینان همواره به عنوان موتور توسعه اقتصادی مورد توجه  اندیشمندان و 

های اصلی تمایز کارآفرینی به عنوان یکی از مشخصهاند تا جایی که محققان بوده

ه قرار گرفته است و موسسات تحقیقات کشورهای توسعه یافته از توسعه نیافته مورد توج

                                                 
1 - Stam 
2 - Harbi & Anderson  
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بین المللی  کشورهای توسعه یافته را بر اساس نرخ رشد کارآفرینی مورد مقایسه قرار 

. کارآفرینان منتظر ایجاد شغل از طرف دولت نیستند بلکه با شناخت صحیح  اندداده

ه تنها خودشان آورند که نهای راکد امکاناتی را فراهم میها و استفاده از سرمایهفرصت

مانند بلکه بدون اتکا به دولت در بخش خصوصی برای افراد دیگر نیز شغل ایجاد بیکار نمی

می کنند . این ویژگی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که با نرخ باالی بیکاری ، عدم 

 ، محدودیت سرمایه گذاری دولت، و وضعیت نابسامان اقتصادی بسیاری ازتحرک اقتصادی

های بزرگ روبروست، براساس ساختار نوین اقتصادی که جای ساختار سنتی را شرکت

گرفته است و ایجاد شغل را جزء وظایف دولت نمی داند، و با توجه به وجود منابع طبیعی 

غنی، سرشار و متنوع در کشورمان که می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت و تنگناها 

؛ هیات 1386؛ جهانیان، 1385، داختچی وشفیع زادهپرباشد اهمیت مضاعفی دارد )

، 1؛ گینزبرگ 1387؛ هزارجریبی،  1387؛ چیوایی، 1386ترجمه نطاق،  نویسندگان،

 ( .   1387ترجمه اصل حداد و همکاران ،  

آیا کارآفرینان کارآفرین زاده      حال سئوال مهمی اینجا مطرح است و آن این که 

بجای ساخته شدن متولد ؟ در ابتدا تصور می شد کارآفرینان شوندشوند یا ساخته میمی

  ها به قدری نادر و به خصوص است که در هر جایی یافت های آنویژگی می شوند و

 2010و همکاران در سال  2شود. البته نتایج برخی تحقیقات مثل پژوهش ابشانکانمی

موسس قدیمی  148 نفر موسس نوظهور کارآفرینی و 88نمونه مستقل شامل  2روی 

کارآفرینی نشان داده که شایستگی های اولیه نوجوانان اثر مثبتی روی بروز رفتارهای 

. اما این بدین معنی نیست که کارآفرینان زندگی  شغلی افراد در آینده داردکارآفرینانه در 

شوند بلکه داشتن خصوصیات الزم برای کارآفرینی تنها یک عامل کمکی به زاده می

در ایالت متحده آمریکا نیز با  2011در سال  3آید . تحقیق فرلی و هالرانمی حساب

                                                 
1 - Ginzberg 
2 - Obschanka 
3 -  Fairlie & Holleran 
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ریسک پذیری باالیی دارند نسبت به  دهد افرادی که قدرتاله نشان میتایید این مس

-های کارآفرینی سود بیشتری میافرادی که قدرت ریسک پذیری پایینی دارند از آموزش

ی از در کوتاه مدت نتایج بهتر ی و استقالل دارندبه خود مختاربرند و افرادی که میل 

گیرند اما در طوالنی مدت هیچ تفاوتی بین افراد خالق و غیر خالق آموزش کارآفرینی می

رفت که اکثر گتوان نتیجه که آموزش کارآفرینی دریافت کردند وجود ندارد. بنابراین می

های ها دارد و ویژگیآنجای زاده شدن شواهد حکایت از ساخته شدن کارآفرینان ب

های گوناگون تواند در نتیجه آموزش، به خود متکی بودن و در معرض ارزشکارآفرینی می

و  1های مرتبط با کار و صنعت پرورانده بشود. تحقیق کاشیکفرهنگی به خصوص ارزش

در بخش روستایی هندوستان برروی یک موسسه آموزش عالی  2006همکاران در سال 

   دهد ر رشد کارآفرینی نشان میله مطالعاتی است که اثر بخشی آموزش را دزنان از جم

و  ؛ ابشانکا2006؛ کاشیک و همکاران،  1386) هیات نویسندگان، ترجمه نطاق، 

 ( . 2011؛ فرلی و هالران  ،  2010 همکاران،

ه گاه بآکلی آموزش کارآفرینی پرورش افرادی خالق ، نوآور ، متکی به نفس ، هدف 

تقل ار مسکرصت ها و به طور کلی افرادی است که تمایل بیشتری به راه اندازی کسب و ف

 :ند ازاین هدف کلی به اهداف جزئی تقسیم می شود که مهمترین آن ها عبارت .دارند

 هایگیویژ شامل تعریف کارآفرینی، تاریخچه کارآفرینی، وکسب دانش مربوط به کارآفرینی )

نه آفرینارهای کارهای کارآفرینانه )چرا که تقویت رفتاتقویت مهارتو  الزم برای کارآفرین(

بط با هارت های مرتهای کارآفرینانه نیازمند شناخت استعدادها و تقویت مو نگرش

 وتند .ن متفانظران معتقدند  کارآفرینان با متخصصا(. از سوی دیگر صاحبکارآفرینی است

ر داشند. اشته به گروهی از مهارت ها را تواما دها افرادی چند سو نگرند و الزم است کآن

 ؛1385اند )ذبیحی و مقدسی، صصان تنها در یک حیطه خاص برجستهحالی که متخ

 ( . 1388؛ شفیعی و ابراهیمی مند،  1386احمدپور داریانی، 

                                                 
1 - Kaushik 
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مورد دیگری که اهمیت توجه به آموزش مهارت های کارآفرینی را روشن می کند این 

غل جدید یک تصمیم داوطلبانه و آگاهانه است که تمایل به کارآفرینی را است که ایجاد ش

می توان پیش زمینه آن دانست. صاحبنظران معتقدند این تمایل تحت تاثیر سه عامل 

( عالقه خود فرد یعنی این که از نظر او تا چه حد راه اندازی یک 1مختلف قرار دارد: 

این که فرد با توجه به شرایط جامعه  تا چه  ( دیدگاه جامعه و2شغل جدید جالب باشد، 

( مهارت ها  یعنی این که  3حد برای روی آوردن به رفتار کارآفرینانه احساس نیاز کند و 

فرد تا چه حد احساس کند قادر است فعالیت های کارآفرینانه را به انجام برساند ) لئون و 

سلم است که در بین سه مورد (  قدر م1387، ترجمه زرافشانی و همکاران، 1گرجیوسکی

نیاز  3و 1درباره جوانان کشور ما صدق می کند و فقط مورد  2مطرح شده مورد شماره 

به توجه دارد. بعالوه  همانطور که می دانیم رغبت آموختنی است و به راحتی با برگزاری 

این  های مختلف، مرور زندگی نامه کارآفرینان موفق  و مواردی ازها، سخنرانیهمایش

قبیل می توان جوانان را به سوی کارآفرین شدن ترغیب کرد به ویژه زمانی که پیش 

زمینه آن یعنی احساس نیاز به کارآفرینی هم موجود باشد. لیکن آنچه مستلزم دقت و 

حاصل هایی خاص نیاز دارد و به راحتی هاست که به آموزشتوجه زیاد است بحث مهارت

بدون  های مختلفدانیم بررسی میزان اثر بخشی آموزشکه میطور شود. بعالوه هماننمی

استفاده از ابزار های مناسب اندازه گیری غیر ممکن است. بنابراین یکی از ابزارهای 

های کارآفرینی است. بررسی سنجش مورد نیاز درحیطه کارآفرینی پرسشنامه مهارت

دهد که اکثر ست یابد نشان مینتایج تحقیقاتی که پژوهشگر تا کنون توانسته به آن ها د

پردازند روحیه و ویژگی های کارآفرینی می های مرتبط با کارآفرینی به سنجشپرسشنامه

در دسترس نیست. بعالوه تحقیقاتی  های کارافرینیای در زمینه سنجش مهارتو پرسشنامه

احمدزاده  هایهای کارآفرینی انجام گرفته مثل پژوهشکه در داخل کشور در زمینه مهارت

یشتر به بررسی (  ب1389(، و یوسفی ) 1388(،  نادری )1388(، چاوشی ) 1384)

دانشجویان و پرورش مهارت های کارآفرینی پرداختند و لذا از ابزاری رابطه برنامه درسی 

                                                 
1 - Leon & Gorgievski 
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اند که بیشتر سئواالتی در زمینه عناوین و مباحث متناسب با این هدف استفاده نموده

به ساخت و اعتباریابی  های کارآفرینی. بنابراین نیازتا مهارتدرسی هر رشته است 

شود. پژوهش حاضر با میهای کارآفرینی بشدت احساس ای در زمینه مهارتپرسشنامه

ای مناسب هدف برداشتن گامی موثر در این زمینه به دنبال ساخت و اعتباریابی پرسشنامه

 گویی به سواالت زیر است : مهارت های کارآفرینی و پاسخبرای اندازه گیری 

 مناسب برخوردار است؟ 1از روایی محقق ساخته مهارت های کارآفرینی آیا پرسشنامه -1

 کافی برخوردار است ؟ 2آیا پرسشنامه محقق ساخته مهارت های کارآفرینی از اعتبار -2

 روش

حقیق ین تاروش تحقیق با توجه به سئواالت مطرح شده از نوع همبستگی بود. زیرا در 

تفاده نی اسهای کارآفریی برای شناخت عوامل سازنده مهارتاز تحلیل عامل به عنوان روش

هم ی  باباالیهایی که  همبستگی شده است و تحلیل عامل با کنار هم قرار دادن متغیر

  ستخراجامل اعدارند از تعداد زیادی متغیر سازنده  مهارت های کارآفرینی تعداد محدودی 

 (. 1390ب پور و صفری ، )حبی کندمی

لوم جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های ع

ند که بود 1390انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 

 نفر می شدند.  1497مجموعا 

قه بندی ببرای ساخت پرسشنامه مهارت های کارآفرینی ابتدا بر اساس مطالعه دوط

خرده  4های کارآفرینی وجود داشت آن طبقه بندی که حاوی مرسوم که در زمینه مهارت

های های بین فردی ، مهارت های فردی، مهارت های  کاربردی، و مهارتمقیاس مهارت

                                                 
1 - validity 
2 - reliability 
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 سپس بر اساس مطالعه .تفکر انتقادی و خالقانه بود بدلیل جامع تر بودن  انتخاب گردید

هایی برای هر خرده مقیاس درنظر گرفته شد. برای ینی زیر مجموعهکتب متعدد کارآفر

مثال مهارت گوش دادن فعال، مهارت گفتگو ، مهارت نفوذ بر دیگران و ... بعنوان زیر 

هایی برای های بین فردی مشخص شد و چنین زیر مجموعهمجموعه خرده مقیاس مهارت

سئوال یا به عبارت دیگر  80له بعد خرده مقیاس دیگر نیز در نظر گرفته شد. در مرح 3

سئوال به هنگام بررسی روایی  80برای هر خرده مقیاس بیست سئوال طراحی شد. این 

سئوال  40پرسشنامه نهایی با محتوایی توسط متخصصان تغییر و کاهش یافت تا جایی که 

مهارت های  های بین فردی، مهارت های فردی،خرده مقیاس مهارت  4برای سنجش 

 مهارت های تفکر انتقادی و خالقانه تنظیم شد.  بردی، وکار

نفر از دانشجویان مقطع ارشد دانشگاه  30این پرسشنامه اولیه به طور تصادفی روی 

 20آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اجراشد . ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شد و 

حذف شدند. پرسشنامه  بود از بین سئواالت 30/0سئوال که همبستگی آن ها کمتر از 

مهارت های کارآفرینی شامل : که برای سنجش  .سئوال بود 20اصالح شده حاوی 

) رسیدن به  )به یادسپاری جزئیات گفتگوها(،  مهارت گفتگو مهارت گوش دادن فعال

مهارت نفوذ بر دیگران ) توان  ،توافق بجای تسلیم شدن یا تسلط بردیگران در بحث(

مهارت تشریک مساعی )توان ایجاد همکاری ، دیگران( اد انگیزه درترغیب، تشویق و ایج

مهارت درک فرهنگ های متفاوت ) ، متقابل بین افراد برای رسیدن به هدفی مشترک(

ی )توان تشخیص و استقبال از مهارت خطر پذیر ،عقاید مخالف با دیدگاه خود(عدم طرد 

رانجام یک کار و دلسرد نشدن از مهارت مواجهه با شکست)مقاومت د ،متعادل( هایریسک

مهارت اداره ، مهارت دوراندیشی)شناخت درست نتایج یک کار پیش از وقوع آن( ،شکست(

مهارت مقابله با تعلل ، تغییرات)ارائه پاسخ مناسب به وقایع غیرمنتظره وتغییردرموقع لزوم(

شتن )توان مبادله مهارت نو ،های مقابله با به تعویق انداختن کارها () آشنایی با شیوه

مهارت استفاده از فناوری روز )داشتن آگاهی در مورد استفاده از  ،افکار از راه نگارش (
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کاالها  ،هاهای مناسب برای تبلیغ ایدهمهارت بازاریابی )شناخت روش، رایانه و...(

، مهارت راه اندازی کسب وکار)داشتن تحصیالت وتجربه کافی برای شروع کار(، وخدمات( 

مهارت ، ها(ارها به شیوه خود علیرغم محدودیتهارت کارکردن بصورت مستقل)انجام کم

مهارت  ،تفکرخالق)استفاده ازروشهای جدید دستیابی اهداف بجای روشهای متداول(

مهارت ،تصمیم گیری سریع) انتخاب شیوه های مناسب حل یک مساله بدون تردید( 

مهارت  ،اب شده رسیدن به اهداف(های دقیق وحسبرنامه ریزی دقیق)طراحی راه

مهارت تفکر  ، وها )کشف فرصت های بالقوه حتی در بدترین شرایط(شناسایی فرصت

. بود تنظیم شدهبودند انتقادی) تمایل به ارزیابی اطالعات بدست آمده قبل از پذیرش( 

خرده مقیاس  4مهارت ذکر شده فوق در گروه های مشابه با هم تلفیق شدند و  20

ت های بین فردی ، مهارت های فردی ، مهارت های کاربردی و مهارت های تفکر مهار

الزم است  انتقادی و خالقانه را در پرسشنامه مهارت های کارآفرینی تشکیل دادند .

گزینه هرگز، به ندرت، اغلب، و همیشه که به ترتیب از راست به چپ نمره  4داوطلبان با 

. بدهندپاسخ  سئواالت این پرسشنامهبه  هنددمیرا به خود اختصاص  4، و3،  2،  1

که  استتعیین شده  80و حداکثر نمره  20حداقل نمره کسب شده در این پرسشنامه 

نمرات باالتر وجود سطوح باالی مهارت های کارآفرینی درآزمون شوندگان را نشان می 

  دهد.

در مرحله بعد با مراجعه به دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  

نفر از دانشجویان رشته های علوم انسانی از طریق نمونه گیری  500تحقیقات تهران 

، تربیت بدنی، جغرافیا، روان رشته علوم اجتماعی، تاریخ 8های  ای از بین کالسخوشه

تکمیل  اصالح شده راات زنان انتخاب شدند و پرسشنامه و مطالع شناسی، کتابداری، مشاوره،

 های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند.ها با استفاده از روشو در نهایت دادهنمودند 
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 یافته ها 

    آیا پرسشنامه محقق ساخته مهارت های کارآفرینی  از روایی مناسب برخوردار است ؟ -1

 ی این آزمون با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت.روایی محتوایی : روایی محتوای -

روایی سازه : برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج  -

 آزمون تحلیل عاملی این پرسشنامه به شرح ذیل است : 

ه مناسبی است . زیرا ( نمونه آماری تحلیل عوامل نمون1براساس نتایج جدول شماره )       

( آماره ای است که مقادیر بزرگ و نزدیک به عدد یک آن  KMOنمونه گیری ) فایتشاخص ک

( فرضیه  Bartlettهاست و آزمون بارتلت )دمند بودن تحلیل عاملی برای دادهنشان دهنده سو

( سطح 05/0شناخته بودن ماتریس همبستگی را مشخص  می کند و مقادیر کوچک ) نزدیک به 

ه تحلیل عامل برای داده ها مفید است. به عبارت دیگر عالوه بر کفایت معنی داری نشان می دهد ک

 نمونه گیری اجرای تحلیل عاملی بر پایه همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود. 

)KMO و Bartlet ( : مجوز اجرای تحلیل عامل )نتایج آزمون1جدول )    
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

 829. شاخص کفایت نمونه گیری

Bartlett's Test of Sphericit Approx. Chi-Square  

شاخص شناخته بودن ماتریس 

 11753.9 همبستگی 

Sig. 0.000 
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 ( : ارزش ویژه و درصد واریانس متغیرهای استخراج شده2جدول )

 

( چهار عامل با ارزش ویژه بزرگتر از یک قبل از 2جدول شماره )براساس نتایج       

% واریانس پرسشنامه را تبیین می کند  662/43چرخش قابل استخراج است که مجموعا 

. این اطالعات نشان می دهد که قسمت عمده واریانس ماتریسش توسط چهار عامل 

ل سهم ناچیزی در تبیین واریانس دارند . جهت تصمیم گیری تبیین می شود و سایر عوام

نهایی در مورد استخراج تعداد عوامل نمودار مربوط به آزمون اسکری در مرحله بعد مورد 

 توجه قرار گرفته است .

 

 

 

 

 ( : نمودار مربوط به آزمون اسکری1نمودار )

نمودار قرار دارند و از  عامل روی شیب تند 4نمودار مربوط به آزمون اسکری، براساس  

عامل پنجم شیب تقریبا یکسان است. بنابراین آخرین عاملی که از آن به بعد شیب تتقریبا 

مجموع بارهای استخراج شده قبل از 

 چرخش

هارزش های ویژ  مولفه ها 

درصد 

تراکمی 

 واریانس

درصد 

 واریانس

ارزش 

 ویژه

درصد 

تراکمی 

 واریانس

درصد 

 واریانس

ارزش 

 ویژه

21.651 21.651 4.330 21.651 21.651 4.330 
1 

30.473 8.822 1.764 30.473 8.822 1.764 2 

38.025 7.552 1.510 38.025 7.552 1.510 3 

43.662 5.637 1.127 43.662 5.637 1.127 4 
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عاملی  4تواتن نتیجه گرفت که پرسشنامه مذکور گیرد و میبرابر است مد نظر قرار می

 است.

 ( : ماتریس چرخش یافته مولفه های استخراج شده بر اساس بار عاملی3جدول )

،  15تا  11،  10تا  6،  5تا  1( هر گروه ازسئواالت 3براساس نتایج جدول شماره ) 

بار عاملی بیشتری دارند لذا زیر همان  4، و 3، 2،  1به ترتیب در فاکتور  20تا  16و 

خرده  4عامل قرار می گیرند . بدین معنی که این گروه از سئواالت یک خرده مقیاس از 

 1سنجند که بر اساس نوع سئواالت به ترتیب سئوال رینی را میمقیاس مهارت های کارآف

مربوط به مهارت های فردی ،  10تا  6مربوط به مهارت های بین فردی، سئوال  5تا 

مربوط به  20تا  16مربوط به مهارت های کاربردی و سئواالت  15تا  11سئواالت 

 5که دیده می شود سئوال  مهارت های تفکر انتقادی و خالقانه است.  در ضمن همانطور

دارند    4، و  3،  2،  1به ترتیب بیشترین بار عاملی را در فاکتور شماره  17و  15،  8، 

  . نتایج

 محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برای این پرسشنامه به شرح ذیل است :

عامل  سئواالت
1 

عامل  2عامل 
3 

عامل 
4 

عامل  سئواالت
1 

عامل 
2 

 4عامل  3عامل

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

609/0 

663/0  

676/0  

644/0  

707/0  

 

 

 

594/0 

541/0  

730/0  

590/0  

617/0  

  11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  599 
/0 

614/0  

439/0  

567/0  

696/0  

 

 

 

537/0 

556/0  

701/0  

649/0  

582/0  
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ر است ه محقق ساخته مهارت های کارآفرینی از اعتبار کافی برخورداآیا پرسشنام -2

 ؟

رای بررسی اعتبار آزمون از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. نتایج بدست آمده از ب

 ضریب آلفای کرانباخ این پرسشنامه به شرح زیر است :

 فرینیکارآ ( نتایج ضریب آلفای کرانباخ برای محاسبه اعتبار پرسشنامه مهارت های4جدول )
 ( ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شده برای کل آزمون4براساس نتایج جدول شماره )

است که ضریب باال و قابل قبولی است. لذا می توان نتیجه گرفت که آزمون  81/0برابر با 

محقق ساخته مهارت های کارآفرینی از اعتبار باالیی برخوردار است . بعالوه ضریب آلفای 

باالتر است که بنابه نظر متخصصان  6/0کرانباخ محاسبه شده برای هر خرده مقیاس از 

برای هر  5/0دن تعداد سئواالت هر خرده مقیاس ضریب آلفای باالتر از آمار بدلیل کم بو

خرده مقیاس  4خرده مقیاس ضریب قابل قبولی است . لذا می توان نتیجه گرفت که هر 

پرسشنامه مهارت های کارآفرینی از اعتبار باالیی برخوردارند . که در این بین اعتبار خرده 

 ز بقیه باالتر است .و ا 7/0مقیاس مهارت های بین فردی 

 ضریب آلفای کرانباخ تعداد سئواالت ردیف

 81/0 20 ن( کل آزمو1

 70/0 5 ( خرده مقیاس مهارت های بین  فردی2

 63/0 5 ( خرده مقیاس مهارت های فردی3

 64/0 5 ( خرده مقیاس مهارت های کاربردی4

( خرده مقیاس مهارت های تفکر انتقادی 5

 و خالقانه

5 65/0 
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 نتیجه گیری بحث و 

نشان داد پرسشنامه محقق ساخته مهارت های با توجه به این که نتایج بدست آمده  

 4ی سازه نشان داد که کارآفرینی از  روایی محتوایی مناسبی برخوردار است، بررسی روای

کارآفرینی بوسیله  هتفکر انتقادی و خالقانهای فردی، بین فردی، کاربردی، و عامل مهارت

شود، و همچنین مشخص شد که  این پرسشنامه از اعتبار این پرسشنامه سنجیده می

 شود :کافی برخوردار است پیشنهادات کاربردی و پژوهشی به شرح ذیل ارائه  می

دانشجویان در بدو  ز این پرسشنامه برای ارزیابی میزان مهارت های کارآفرینیا  -1

ارگاه های مورد نیاز آموزش ستفاده شود و براساس نتایج حاصل از آن کبه دانشگاه اورود 

  گانه کارآفرینی در طول تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان برگزار گردد. 4 هایمهارت

از این پرسشنامه برای ارزیابی میزان مهارت های کارآفرینی دانش آموزان دبیرستانی  -2

گانه  4کالس های تابستانی آموزش مهارت از آن براساس نتایج حاصل  استفاده شود و

 کارآفرینی برای دانش آموزان قبل از اتمام تحصیالت برگزار شود. 

های های مختلف برای سنجش مهارتها و ارگاناز این پرسشنامه در سازمان -3

کارآفرینی متقاضیان دریافت وام های اشتغال استفاده شود و براساس نتایج حاصل از آن 

 ه های آموزشی مورد نیاز برای متقاضیان قبل از شروع به کار برگزار گردد.دور

های گانه کارآفرینی در پژوهش 4از این پرسشنامه برای سنجش میزان مهارت های  -4

 مختلف استفاده شود.

و  اجرا شود گروه های بزرگتر رویهای کارآفرینی پرسشنامه محقق ساخته مهارت -5

 گیرد. ابی قراراعتبار ی مجددا مورد

های سایر شهرها و رشته رویهای کارآفرینی پرسشنامه محقق ساخته مهارت -6

 گیرد.و مجددا مورد اعتبار یابی قرار  رودبکار تحصیلی 

های کارآفرینی روی سایر اقشار مردم بکار رود و پرسشنامه محقق ساخته مهارت -7

 مجددا اعتباریابی شود.
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های کارآفرینی روایی پرسشنامه محقق ساخته مهارتارزیابی از سایر شیوه ها برای  -8

 .استفاده شود

های کارآفرینی عتبار پرسشنامه محقق ساخته مهارتاز سایر شیوه ها برای بررسی ا -9 

 ه شود.استفاد

خرده  3 ،خرده مقیاس 4طبقه بندی دیگر مهارت های کارافرینی که به جای از  -10

برای مهارت های  ، و مهارت های مدیریتی رارت های فنیمهارت های فردی، مها مقیاس

ای جدید در زمینه کارآفرینی در نظر گرفته است برای ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه

 .شودمهارت های کارافرینی استفاده 
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  کتابنامه:

 ، کارآفرینی، تهران: پردیس.(1386احمد پور داریانی، محمود )

سی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم ( برر1384احمد زاده، نسرین )

اسی و تربیتی به پرورش مهارت های کارآفرینی از دید فارغ التحصیالن دانشکده روان شن

 شهید بهشتی، پایان نامه ارشد دانشگاه شهید بهشتی. علوم تربیتی دانشگاه

، آفرینی سازمانی ( ، درآمدی بر کار1385، محمد حسن و شفیع زاده، حمید )پرداختچی

 : ارسباران.تهران

 ( ، کارآفرینی ، بابل : انتشارات علوم یارانه. 1386جهانیان ، مهدی ) 

( ، نقش سرفصل رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم 1388چاوشی، زهرا ) 

، پایان نامه دانش آموختگان از نظر کارآفرینانورزشی در تامین مهارت های کارآفرینی 

 نشگاه پیام نور مرکز تهران .ارشد دا

 ( ،  کارآفرینی ، تهران: دانش پرور ، چاپ اول . 1387چیوایی، فیروز ) 

کارآفرینی از تئوری تا عمل ، مشهد : ، ( 1385ذبیحی ، محمدرضا  و مقدسی ، علیرضا ) 

 فردا و نما .ن جها

 شهد : مرندیز .( ،  کارآفرینی ، م1388شفیعی ، ابوالقاسم و ابراهیمی مند ، مهدی ) 

 .کارآفرینی ، کرج : دور دانش بهمن ،  ( 1387شهشهانی ، محمد حسن ) 

، الفبای کارآفرینی ، ترجمه اصل حداد و همکاران،  تهران : (1387گینزبرگ، آری )

 نصیر.

روان شناسی کارآفرینی)پژوهش و  (،1387لئون، جی. ای. ام و گرجیوسکی، ام )

 نی و همکاران، کرمانشاه : دانشگاه رازی. آموزش(، ترجمه کیومرث زرافشا

(، نقش آموزش رسمی و برنامه های کمک درسی رشته تربیت بدنی 1388نادری، ندا )

در مقطع کارشناسی ارشد در تامین مهارت کارآفرینی دانشجویان از نظر دانش آموختگان، 

 پایان نامه ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران .

 ( ،  کارآفرینی ، تهران : پزوهشکده امور اقتصادی .1387 هزار جریبی ، جعفر )
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( ،  مقدمه ای بر کارآفرینی ، تهران 1386هیات نویسندگان ) ترجمه سیامک ناطق ، 

 کوهسار ، چاپ چهاردهم .
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