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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ساخت ،پایاسازی و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای
فنی و حرفهای انجام شد .روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی بود .ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش،
مصاحبه با اساتید کارآفرینی و تکنیک دلفی پرسشنامه اولیه برای اجرا در بخش کمیتدوین شد .جامعه
آماری پژوهش -1متخصصان کارآفرینی در بخش تهیه ابزار  -2هنرآموزان هنرستان فنی و حرفهای در
بخش اعتباریابی و پایاسازی بودند .در بخش تهیه ابزار به روش هدفمند و در بخش کمی به روش خوشهای
طبقهای نمونه گیری به عمل آمد .نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و اصالح نتایج بخش
کیفی نشان داد که پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای دارای  9مؤلفه و 59
خرده مؤلفه است که به ترتیب درصد واریانس و ارزش ویژه عبارتنداز :آموزش کارآفرینی ،ویژگیهای
روانشناختی هنرجویان ،مشاوره تحصیلی و شغلی ،سبک رهبری ،مدیریت و سازماندهی هنرستانها ،ارتباط
با صنعت و تجارت ،محتوای آموزش ،توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگیران ،فضا و تجهیزات

 .1دانشجوی دکتری ،مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .2استادیار ،علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)
Eslampanahmary@yahoo.com
 .3استادیار ،علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه،کرمانشاه ،ایران.
 .4استادیار ،علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .5استادیار ،علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
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آموزشی و شیوه آموزش .برای آزمون ابزار از تحلیل مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .روایی سازه
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و آزمونهای برازش مدل و پایایی خرده مقیاسها با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

واژگان کلیدی :پرسشنامه ،نظام آموزشی کارآفرین ،هنرستان فنی و حرفهای.

مقدمه
مدرسه مهمترین نهاد آموزش و یادگیری است که استعدادها و تواناییهای دانشآموزان
درآن بهبار مینشیند (باغبانزاده و همکاران .)1397 ،نظامهای آموزشی بهعنوان بارزترین
نمود سرمایهگذاری نیرویانسانی ،نقش اصلی را در تربیت و تأمین نیرویانسانی کارآمد
برعهده دارند .این نظامها سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص
میدهند و نقشی تعیینکننده در ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
جامعه دارند .از اینرو ،اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنها به منظور جلوگیری از
هدررفتن سرمایههای انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیایآینده که در آن
کیفیت مهمترین مؤلفه برای ادامه حیات هرسازمان است ،ضرورتی انکارناپذیر دارد
(معروفی و همکاران ،1386 ،به نقل از رضایی و همکاران .)1389 ،پرورش نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز توسعه کشور و کمک به حل مسائل جامعه از جمله هدفهای نظام
آموزشی است (بازرگان ،1374 ،به نقل از فرخی .)1389 ،یکی از عواملی که امروزه
میتواند چهره اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی یک کشور را دگرگون کند ،برخورداری از
روحیه کارآفرینی و انسان کارآفرین است (روحی .)1393 ،خطمشیهای توسعهی
کارآفرینی در جهان انواع متعددی دارد برخی از این خطمشیها عبارتنداز :ایجاد و
توسعهی دانش ،نگرش ،رفتار و فرهنگ کارآفرینانه در جامعه ،آموزشکارآفرینی،
معرفی الگوهای برتر کارآفرینی ،تدوین سند ملی توسعه و آموزشکارآفرینی (رحمتی،
 )1389و تغییر شیوههای آموزش در دانشگاهها از نظری به عملی (ون درولد ،2004 ،1به
نقل از رحمتی .)1389 ،کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فرد کارآفرین با ارائه ایده و
فکر جدید ایجاد کسب و کار با قبول مخاطره و تحمل ریسک ،محصول و خدمت جدید
را ارائه میکند (سعیدی کیا .)1395 ،در یک تعریف ساده ،آموزش کارآفرینی فرآیندی
1. wandrold
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نظام مند ،آگاهانه و هدفگرا میباشد که طیآن افراد غیرکارآفرین ولی دارای توان
بالقوه به صورتی خالق تربیت میگردند .در واقع ،آموزش کارآفرینی فعالیتی است که از
آن برای انتقال دانش و اطالعات مورد نیاز جهت کارآفرینی استفاده میشود که افزایش،
بهبود و توسعه نگرشها ،مهارتها و تواناییهای افراد غیر کارآفرین را در پی خواهد
داشت (شاه حسینی .)1388 ،در واقع هدف از ارائهی این آموزشها تربیت و پرورش
افرادی خالق و نوآور است .این قبیل دورهها به دنبال استفاده از فرصتهای مناسب
فراهمشده ،مخاطره پذیری ،تمایل به حل مشکالت ،بهبود انگیزش و گرایشهای افراد
است (سعیدی مهرآباد.)1387 ،
شواهد نشان میدهد که افزایش آموزشهای درست میتواند بیکاری را کاهش دهد
(اجاقی .)1395 ،آموزش کارآفرینی یکی از زمینههای فنی ارتقاء اشتغال جوانان است
که سازمان بینالمللی کار 1بر عهده گرفته است (شکاری .)1395 ،دانشگاهها با ایجاد جو
انعطافپذیر ،خالق و نوآور میتوانند کارآفرین باشند و نسبت به تغییر و تحوالت
انعطاف داشته باشند (مانرو و اگیدو .)2014 ،2کارآفرینی ازمنابع مهم و پایانناپذیر همه
جوامع بشری است .منبعی که به توان و خالقیت انسانها بر میگردد ،از یکسو ارزان و از
سوی دیگر پایان ناپذیر است .شواهد نشان میدهد جوامعی که به منابع انسانی و آموزش
آن ها متکی هستند تا به منابع طبیعی ،در بلندمدت موفق تر عمل می کنند (اوگوز و
آیدین .)2012،3از مهمترین نشانههای حرکت شتابنده یک کشور در تحقق توسعه
متوازن و پایدار ،میزان و کیفیت سرمایهگذاری آن برای آموزش مهارتی است .پرواضح
است که ضرورت این سرمایهگذاری در هنرستانهای کاردانش و فنی و حرفه ای که
همه ساله با تعداد زیادی از دانش آموزان سروکار دارند ،دوچندان است .این توجه از
آنجا نشأت میگیرد که امروزه در کشورهای توسعه یافته ،هنرستانها به عنوان مراکز
اصلی پرورش قابلیت تولید کار و شهروندانی کارآفرین (نه دانش آموزانی کارجو) ،مورد
توجه جدی متولیان آموزشی قرار دارد (باقری فر .)1395 ،بدون تردید کشورهای عصر
حاضر با تغییر و تحوالت و تهدیدهای گسترده ملی ،منطقهای و بینالمللی روبرو هستند

1. International Labour Organization
2. Manero & Egido
3. Oguz & Aydin
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و تضمین و بقای کشورها در بلند مدت نیازمند «کارآفرینانی» است تا بتوانند خون
تازهای را در کالبد اقتصاد کشور وارد کنند و گامی مؤثر در جهت توسعه بردارند
(الوانی .)1390،مروری بر تاریخچهی کارآفرینی نشان میدهد پژوهشگران زیادی بر این
باورند که فرایند کارآفرینی قابل آموزش است (فایول و گایلی ،2008 ،1هیندل،2007 ،2
فیت )2001 ،3و از این طریق میتوان افراد را به سمت کارآفرینی سوق داد (محمد
کاظمی .)1395 ،تجربههای آموزش کارآفرینی در اکثرکشورها نشان میدهد با آموزش
میتوان کارآفرین تربیت کرد (پیکریفر و مهنگار ،1391،به نقل از نادری .)1394 ،یکی
از عوامل اثرگذار در توسعهی کارآفرینی ،توجه خاص به تقویت نظام آموزشی است،
امروزه تقریباً در تمام کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه در همهی پایههای
تحصیلی ،آموزش و ترویج کارآفرینی جایگاه ویژهای دارد (رحمتی .)1389 ،پژوهشها
نشان میدهد که مهمترین عامل مؤثر در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل ،بروز روحیه
کارآفرینی در افراد از طریق آموزش است (یدالهیفارسی.)1388 ،
کارآفرینی قابل آموزش است ،اما پرسش این است که چگونه این امر صورت
میگیرد؟ آموزش کارآفرینی فراتر از طرح کسب و کار باید باشد (گوتیرز و باکرو،4
 .)2017شمس الدین 5و همکاران ( )2016به نقد و بررسی سیاستها و شیوه آموزش
کارآفرینی در مالزی پرداختند .یافتهها نشان داد تمرکز دولت بر این جنبهها بوده است:
بهبود سیاستهایکنونی آموزشکارآفرینی ،ارائه برنامههای کارآفرینی مختلف به منظور
افزایش تعداد کارآفرینان جوان ،و نیاز به توانمندسازی آموزش کارآفرینی در فارغ
التحصیالن .راچ و هالسینک )2015( 6تأثیر آموزش کارآفرینی را بر رفتار کارآفرینی
بررسی کردند .یافتهها نشان دادند که آموزش کارآفرینی مؤثر است .به ویژه دانشآموزانی
که در دورههای کارآفرینی شرکت میکنند ،نگرش و کنترل رفتاری درک شده باالیی را
نشان میدهند .شریفزاده و عبدالهزاده ( )1394نیز در پژوهشی  159نشانگر در قالب هشت

1. Fayolle & Gailly
2. Hindle
3. Fiet
4. Gutiérrez & Baquero
5. Shamsudin
6. Rauch & Hulsink
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مؤلفه (توسعه روش شناسیآموزشکارآفرینی ،برنامه ریزی آموزش کارآفرینی ،محتوای
آموزش کارآفرینی ،پژوهش درباره آموزش کارآفرینی ،توسعه حرفهای برای آموزش
کارآفرینیکشاورزی ،دستاندرکاران آموزشکارآفرینی در کشاورزی ،ترویج فرهنگ
کارآفرینی و ظرفیت سازی و توسعه نهادی برای آموزش کارآفرینی) به عنوان مؤلفههای
توسعه ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی دسته بندی و رتبه بندی
کردند .نادری و همکاران ( )1394در پژوهشی مؤلفههای آموزش کارآفرینی را شامل
متغیرهای :ویژگیهای شخصیتی هنرجویان ،ویژگیهای مربیان ،فضا و تجهیزات آموزشی،
سبک رهبری تحولی ،مشاوره تحصیلی و شغلی ،محتوای آموزش ،شیوههای آموزش و
الگوهای تربیتی هنرجویان در خانواده میدانند .خسرویپور و همکاران ( )1386در
پژوهشی به این نتیجه دستیافتند که تواناییهای مدرسان ،روشهای آموزشی ،محتوای
آموزش و تجهیزات آموزشی ،از جمله مؤلفههای اثرگذار آموزشی هستند که نیاز به
اصالحات دارند.
مسئله بیکاری به عنوان مانعی در مسیر توسعه کشورهای در حال توسعه از عمده
ترین چالشهای اقتصادی -اجتماعی و از مهمترین تهدیدات برای امنیت و توسعه ملی
کشورها محسوب میشود (نادری .)1394 ،از دهه 1970تاکنون اعتقاد بسیاری از
کشورهای توسعه یافته اروپایی و امریکایی این بوده است که کاهش رشد اقتصادی و
شکست در رقابتهای بینالمللی به نحوی متأثر از عملکرد نظام آموزش و پرورش بوده
است (باقری فر .)1395 ،یکی از دالیل بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی ،عدم کسب
مهارت و حرفه آموزی می باشد که ارتباط مستقیم با نوع آموزش و سیستم آموزشی
موجود دارد (پهلوی .)1393 ،در تحوالت دنیای کنونی ،وزارت آموزش و پرورش به
عنوان رکن اساسی تربیت سرمایههای انسانی ،به تقویت روحیه کارآفرینی توجه ویژه
داشته و راهکارهایی جهت توسعه و نهادینه سازی آن ارائه داده است (آقابابائیان،
 .)1392یکی از مصادیق اجرایی نمودن این راهکارها ،رشد و توسعه آموزشهای فنی و
حرفهای و کاردانش یا به عبارت دیگر آموزشهای هنرستانی است که کارآفرینی
خصیصه بارز این گونه آموزشها به شمار میرود (نادری.)1394 ،
تجارب به دست آمده نشان میدهد که به رغم توجه به آموزشهای کارآفرینی در
دانشگاهها ،این آموزشها همواره با مشکالت جدی و عدیدهای مواجه بوده و نتوانستهاند
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انگیزه الزم برای راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه را در دانشآموختگان ایجاد
نمایند (اجاقی .)1395 ،با اینحال بررسیهای بهعمل آمده توسط پزشکی راد و محتشم
( )1382نشان میدهند که دانشآموختگان محصول نظام آموزشی ،فاقد توانمندیهای
الزم هستند و بهجای ایجاد فرصتهای شغلی و کارآفرینی و مشارکت در توسعه ملی
خود به دنبال استخدام شدن ،مخصوصاً در بخش دولتی هستند (همان .)1384 ،متأسفانه
ال کارجو پرور است .به گونهای که
نظام آموزشی ایران بهجای این که کارآفرین باشد ،عم ً
افراد کارآفرین در این نظام آموزشی کمتر پرورش مییابند .نقطه موفقیت و هدف
ایناست که فرهنگ کارآفرینی باید در سطوح مختلف جامعه بهویژه قشر تحصیل کرده
نهادینه گردد و فرهنگ کارمند پروری که نتیجه استخدامهای بیرویه و بدون برنامهریزی
در چند دهه گذشته بوده است ،جای خود را به فرهنگ خالقیت و کارآفرینی دهد (وطن
خواه .)1394 ،نتایج پژوهش خدابنده لو( )1389نشان داد که به عقیده دانش آموزان،
هنرستانها نتوانسته اند زمینه پرورش کارآفرینی در حد مطلوبی برای آنان فراهم کنند .حل
مسائل مبتالبه صنعت کشور ،رفع نیازهای متنوع و متغیر فضای دگرگون جامعه ،در
مواجهه هوشمندانه با چالشهای فراروی نظام آموزشی فنی و حرفهای ،در رفع موانع
اشتغال و کارآفرینی و غیره خواهد بود ،اما در عمل با داشتن هنرجویان دارای پیشرفت
تحصیلی نه چندان مناسب ،انتظار پرورش دانشآموختگانی با دانش ،نگرش ،مهارت و
خالقیت مطلوبآموزشی ،منطقی نیست (زین آبادی .)1386 ،با توجه به تجارب نقش
آفرین کارآفرینان کشوری و استانی در تولید و اشتغال ،خالءهای موجود در کیفیت
آموزشهای کارآفرینانه در هنرستانهای فنی و حرفهای که به آنها اشاره گردید ،باال
بودن نرخ بیکاری در کشور و همچنین ضرورت ارائه مدل آموزش کارآفرینی در
هنرستانهای مذکور ،پژ وهشگر برآن شد تا با انجام یک پژوهش نسبت به تهیه پرسشنامه
نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای اقدام نماید .این ابزار میتواند در
بررسی وضعیت موجود نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای و شناسایی
ضعفها و چالشهای موجود مورد استفاده تصمیمگیران بهویژه برنامهریزان آموزشی و
درسی و مجریان آموزش و پرورش قرار گیرد و به بهبود کیفیت آموزشها و توسعه
کارآفرینی کمک نماید.
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روش
پس از تدوین مسأله پژوهش و صورت بندی کردن فرضیه ،پژوهشگر برای توسعه برنامه
پژوهشی خود آمادگی پیدا میکند .برنامه پژوهش به پژوهشگر میگوید که اطالعات
مورد نیاز خود را چگونه جمع آوری کند ،چگونه تجزیه و تحلیل کند و نهایتاً پاسخ
سؤالهای خود را پیدا کند (حیدری .)1389 ،هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی
پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای است .این پژوهش از
نظر هدف کاربردی ،از نظر نوع دادهها آمیخته و از نظر روش و نحوه جمعآوری دادهها
توصیفی ،پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش حاضر -1استادان دانشگاههای مختلف
کشور در رشته کارآفرینی و مدرسانی که در رشته کارآفرینی تدریس داشتند ،در بخش
تهیه ابزار و  -2هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای استان ایالم به تعداد 388
نفر(138زن و250مرد) در بخش کمی بودند .در بخش کیفی و تهیه ابزار با استفاده از روش
نمونه گیری هدفمند  25نفر از خبرگان رشته کارآفرینی انتخاب و با استفاده از مصاحبه و
تکنیک دلفی دو مرحلهای تا مرحله اشباع اطالعاتی کار ادامه یافت .در بخش کمی از
نمونهگیری خوشهای استفاده گردید .درابتدا بر اساس تقسیم بندی شهرستانها و مناطق
استان ایالم ،خوشه بندی انجام گرفت .سپس در هر شهرستان /منطقه ،هنرستانهای فنی و
حرفهای دخترانه و پسرانه به عنوان خوشه انتخاب و در هر هنرستان به طور تصادفی افراد
مورد مطالعه انتخاب شدند و در مجموع  261نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید.
پس از مطالعات اسنادی به منظور شناسایی مؤلفههای نظام آموزشی کارآفرین در
هنرستانهای فنی و حرفهای در مرحله کیفی پژوهش ،از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و
فن دلفی بهرهگیری شد .با  12نفر از استادان آشنا به موضوع که مدرس کارآفرینی بودند
مصاحبه انجام شد .اگرچه در تطبیق دادههای حاصل از مصاحبه نفرات هشتم به بعد با
دادههای مصاحبه شوندههای قبلی ،موارد جدیدی مشاهده نشد و به اصطالح اشباع نظری
محقق شده بود ،اما برای اطمینان بیشتر این مصاحبهها تا نفر دوازدهم ادامه یافت .دادههای
حاصل از مصاحبه با خبرگان آشنا به موضوع پژوهش ابتدا به صورت پاراگراف به
پاراگراف کدگذاری شدند .سپس در دو مرحله نسبت به تولید مفاهیم اولیه اقدام شد که
در مرحلۀ اول فهرست بلندی از مفاهیم تهیه که پس از بررسی و حذف موارد تکراری و
مشابه تعداد  70مفهوم از مصاحبه با خبرگان استخراج شد .در ادامه با توجه به نوع و حوزه
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مفاهیم مقوله بندی انجام گرفت و مفاهیم در  8مقوله و نهایت ًا در یک مقوله در سطح باالتر
به نام نظام آموزشی کارآفرین سامان دهی شدند .مفاهیم استخراج شده در قالب پرسش
نامه اولیه با  70سؤال و  8مقوله تهیه ،جهت اصالح و بهرهمندی از نظر استادان خبره در
حوزه کارآفرینی ،با استفاده از روش دلفی مورد بررسی قرارگرفته ،جرح و تعدیل شده و
مواردی افزوده گردیده است .پس از اخذ همگرایی الزم درخصوص موارد یادشده،
پرسشنامه پژوهش ،تدوین و در نمونه وسیعتری مورد ارزیابی قرار گرفت تا قابلیت تعمیم
پذیری الزم را بهدست آورد .پس از تعیین و تأیید روایی صوری توسط استادان ،برای
تعیین روایی محتوایی در اختیار  12نفر مصاحبه شونده قرار گرفت تا نظرات خود را در
خصوص ضرورت ،اصالح و ویرایش گویهها اعالم نمایند .پس از جمعآوری پرسشنامهها
نظرات اصالحی در گویه ها اعمال و پس از تحلیل نتایج روایی محتوایی با استفاده
از( )CVRسؤاالتی که بر اساس فرمول الوشه حداقل ضریب الزم( )0.56کسب نکرده
بودند حذف گردید .پس از حذف  10مورد از گویهها که ضریب الزم را کسب نکرده
بودند ،پرسشنامه  60سؤالی تهیه و برای هر  25نفر خبرگان ارسال گردید تا بر اساس طیف
 5گزینهای لیکرت نظر خویش را در مورد میزان نقش و اهمیت هر یک از گویههای ذیل
مؤلفهها در نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانها اعالم نمایند و درصورتی که موارد
جدیدی وجود دارد و در پرسشنامه به آن اشاره نشده است ،اعالم نمایند .در بسیاری از
پژوهشها شاخص آستانه بهعنوان شاخص مهم و تأثیرگذار شناخته میشود .تحلیل نتایج
پرسشنامههای برگشی نشان داد که در این مرحله مورد جدیدی گزارش نشده است.
براساس توافق استادان میانگین نظرات خبرگان با میانگین طیف لیکرت (میانگین طیف
پرسشنامه) مقایسه گردید که میانگین نظرات در همه سؤاالت مساوی و بزرگتر از میانگین
طیف بود که نشان از تأیید روایی محتوی و اهمیت هریک از گویهها برای سازه نظام
آموزشی کارآفرین در هنرستانها داشت .در بسیاری از پژوهشها از توزیع فراوانی برای
ارزیابی میزان توافق بین متخصصان استفاده میشود؛ یعنی وقتی حداقل  51درصد
پاسخگویان پاسخ یکسانی به یکی از گزینهها بدهند ،توافق نظر در مورد آن سؤال حاصل
شده است .بر همین اساس با توجه به توزیع فراوانی ،توافق استادان و ضریب کندال چون
حداقل  %60پاسخگویان در هر گویه یکی از گزینههای طیف را انتخاب نموده بودند،
نیازی به تکرار مراحل بعدی نبود و شرط توقف حصول گردید .بنابراین ابزار از روایی الزم
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برخوردار بود .پرسشنامه نهایی نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای
برای اجرا ،اعتباریابی و پایاسازی در بخش کمی( 261نفر از هنرآموزان) براساس طیف
پنجگزینهای لیکرت ،طراحی شد .به منظور محاسبهی پایایی (همسانی درونی سؤاالت) از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .ابتدا پرسشنامه در اختیار  30نفر از آزمودنیها قرار
گرفت و نتایج آن با کمک نرم افزار  spssاستخراج گردید که ضریب آلفای کرونباخ آن
مناسب بود .برای بررسی مقولههای گویهها (تحلیل عاملی اکتشافی) و اعتباریابی نهایی،
پرسشنامه در اختیار  261نفر از هنرآموزان قرار گرفت و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
و شاخصهای برازش مدل اعتباریابی گردید .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،سؤاالت
زیر مطرح شد:
 -1چگونه میتوان پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای
تهیه نمود؟
 -2آیا پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای از روایی و
پایایی الزم برخوردار است؟

نتایج
یافته های بخش کیفی که پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و
حرفهای در قالب هشت مؤلفه (آموزش کارآفرینی ،ویژگیهای روانشناختی هنرجویان،
مشاوره تحصیلی و شغلی ،سبک رهبری ،مدیریت و سازماندهی هنرستانها ،ارتباط با
صنعت و تجارت ،محتوای آموزش ،توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگیران و فضا و
تجهیزات آموزشی) با  60شاخص تهیه شده بود برای تأیید در بخش کمیمورد بررسی
قرار گرفت .با توجه به اینکه تحلیل عاملی باید انجام می شد باید درصد بیشتری از جامعه
به عنوان نمونه انتخاب می شد .درتحلیل عاملی ،حداقل حجم نمونه براساس متغیرهای
پنهان با نسبت  20به  20( 1نمونه به ازای هر متغیر پنهان) تعیین می شود (حبیبی و عدن ور،
 ،1396نقل از امینی مقدم ،رضایی و حسینی ،)1397 ،برخی پژوهشگران معتقدنــد که
هرچه تعداد نمونهها بیشــتر باشــد ،نتیجــه تحلیل عاملی مطلوبتراســت (همان.)1397 ،
بنابراین در بخش کمی درصد بیشتری برای نمونه لحاظ شد و  261نفر از هنرآموزان
هنرستانهای فنی و حرفهای به عنوان نمونه انتخاب شد .پس از اجرا و گردآوری
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پرسشنامهها ،ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی(1)EFAبا استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد .به
منظور دستهبندی کردن گویههای مربوط به نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی
و حرفهای و انجام تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا آزمون  ،KMOکه بیانگر کفایت حجم
نمونه برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی است ،انجام گرفت .همچنین آزمون کرویت
بارتلت برای بررسی توانایی عاملی بودن دادهها استفاده گردید .نتایج آن در جدول  1آمده
است.
جدول .1نتایج آزمون  KMOو آزمون کرویت بارتلت
آزمون کایزر-مایر-الکین()KMO
آزمون کرویت بارتلت:

0/946

ضریب خی دو

12439/077

درجه آزادی

1711

سطح معنیداری

0/001

همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد ،مقدار معیار  KMOبرابر  0/946بود که این
مقدار بیانگر کفایت حجم نمونه برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی است .همچنین نتیجهی
آزمون بارتلت نشان داد که از یک طرف بین گویههای داخل عامل همبستگی باالیی
وجود دارد و از طرف دیگر بین گویههای یک عامل با گویههای عامل دیگر ،هیچگونه
همبستگی مشاهده نمیشود .به بیان دیگر مقدار آزمون بارتلت ( )12439/077با سطح
معنیداری  0/001بیانگر تفکیک درست عاملها بر اساس ضرایب بار عاملی بود .استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی سؤاالت را در  9عامل طبقه بندی کرد .سپس بر اساس ماهیت درون
و ذات سؤاالت و حوزه مورد سنجش هر عامل نام گذاری شد .نتایج آن در جدول  2آمده
است.
جدول  .2تبیین واریانس نهایی(کل) پرسشنامهی نظام آموزشی کارآفرین
مجموع مجذور غیر چرخشی

مجموع مجذور چرخشی

عوامل

درصد تراکمی درصد واریانس کل درصد تراکمی درصد واریانس کل
14/021

14/021

8/272

42/781

42/781

-1 25/241آموزش

کارآفرینی

1. Exploratory function analysis
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6/353

49/193
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10/768
24/789
روانشناختی هنرجویان
9/554
34/344
و شغلی
8/673
43/017

5/637

53/367

4/174

 -3 2/463مشاوره تحصیلی

5/117

56/747

3/380

-4 1/199سبک رهبری و

مدیریت هنرستان
8/160
51/177

4/814

59/604

تجارت
62/027
4/068
6/895
58/072
64/076
2/407
4/079
62/151
مهارتهای کارآفرینی در فراگیران
66/088
1/979
3/355
65/506
آموزشی
67/862

2/356

1/390

67/862

6/412

2/858

3/783

 -2ویژگیهای

-5 1/686ارتباط با صنعت و

 -6 1/430محتوای آموزش
2/423
 -7 1/209توسعه
2/049
2/012
1/774

1/187
1/047

-8فضا و تجهیزات
-9شیوه آموزش

با توجه به جدول  2مقدارکل به وضعیت ویژه اشاره دارد .همانطورکه نتایج نشان
میدهد مؤلفه آموزش کارآفرینی بیشترین مقدار ویژه ( )8/272را دارد که بیشترین
واریانس ( )14/021متغیرها را تبیین میکند .مؤلفه شیوه آموزش کمترین مقدار ویژه را
دارد ( )1/390که کمترین واریانس ( )2/356متغیرها را تبیین میکند .بر اساس مالک
کیزر ،مؤلفههایی که مقدار ویژه آنها کمتر از عدد  1است در انتخاب عاملها به حساب
نیامدهاند .نتایج جدول فوق همچنین نشان میدهد که با مؤلفهبندی گویهها تا حدود 68
درصد از واریانس کل نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای را
میتوانیم بر اساس  9مؤلفه متفاوتی که شناسایی شده ،تبیین نمائیم .نمودار
زیر(نمودار )SCREEمیباشد .این نمودار نتایج جدول قبلی مبنی بر تعداد مناسب عاملها
را به صورت تصویری نشان می دهد .همانند معیار وضعیت ویژه ،از طریق این نمودار تعداد
عاملها را میتوان مشخص نمود .همانطور که در نمودار مشاهده میشود 9 ،عامل ،مقدار
ارزش ویژهی باالتر از یک دارند .یعنی مجموع  59گویه قابل تقلیل به  9عامل میباشد.
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نمودار  .1نمودار سنگریزه جهت نمایش مؤلفههای نظام آموزشی کارآفرین.
ماتریس عناصر چرخش یافته
جدول. .3ماتریس عناصر چرخش یافته (عوامل ،شماره سؤال و بارهای عاملی)
شماره عامل
1

شماره سؤاالت و بار عاملی آن ها
-)0.616(5-)0.631(4-)0.632(3-)0.642(2-)0.732(1

)0.601(8-)0.609(7-)0.614(6
-)0.506(12-)0.508(11-)0.567( 10)0.578(9----------------------------------)0.407(14-)0.432(13
2

-)0.600(21-)0.621(20-)0.649(19-)0.660(18-)0.677(17-)0.677(16-)0.684(15

)0.482(23-)0.491(22
3

-)0.701(27-)0.712(26-)0.732(25-)0.764(24

)0.566(29-)0.638(28
4

-)0.649(34-)0.673(33-)0.684(32-)0.707(31-)0.709(30

)0.495(36)0.606(35
5

-)0.651(40-)0.667(39-)0.702(38-)0.750(37

)0.617(42-)0.650(41
6

-)0.623(46-)0.635(45-)0.691(44-)0.748(43

)0.496(48-)0.616(47
7
)0.520(54-)0.526(53

-)0.549(52-)0.552(51-)0.566(50-)0.599(49
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-)0.707(55

8
)0.730(57-)0.764(56
9
)0.531(059-)0.594(58

با توجه به معنیدار بودن آزمون بارتلت ،برای تفکیک و نامگذاری عاملها از تکنیک
چرخش واریماکس استفاده گردید .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با دستهبندی اولیه گویهها
تا حدودی هماهنگی و همخوانی دارد .در جدول  4نتایج تحلیل عوامل پرسشنامهی نظام
آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای با روش مؤلفههای اصلی نشان داده
شده است.
جدول  .4تحلیل عوامل پرسشنامه ی نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای
عوامل و گویهها

ارزش ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد واریانس تجمعی
عامل  .1آموزش کارآفرینی

14/021

8/272

14/021
-1ارتقاء روحیه خالقیت با گنجاندن مبانی مربوطه در طی دوره متوسطه فنی -2.بهره گیری از
کارآفرینان موفق جهت انتقال دانش ضمنی به هنرجویان -3.برگزاری اردوهای علمی -تخصصی با
محوریت بازدید از کسب و کارهای موفق محلی و مراکز کارآفرینی -4.انجام پروژههای عملی توسط
هنرجویان پیرامون ایجاد کسب و کارهای جدید در حین تحصیل -5.استفاده هنرآموزان از روشهای
نوین تدریس خالقانه و چندگانه بهجای روشهای سنتی -.6لحاظ نمودن رویکرد کارآفرینانه در
ارزشیابی دروس -7.تربیت کارآفرینان متخصص هر رشته با استفاده از تدریس دروس تخصصی مربوط
به آن رشته -8.آموزش فرایندکارآفرینی ،ترغیب ،تشویق ،ایجاد انگیزه در دانش آموزان به عنوان اهداف
این آموزش -9.تدوین برنامه آموزش کارآفرینی با هدف مشخص ،تشویق دانش آموزان به ایده پردازی
و همکاری در تأسیس یا اقدام برای تأسیس بنگاه کارآفرینی -10.جهت گیری مبانی کارآفرینی به سمت
و سوی محصوالت و خدماتی که در کشور دارای مزیت نسبی است -11.تربیت مربی کارآفرین در
هنرستانها -12.هنرجویان شـیوههای مدیریـت امـور مالـی (انـواع منابـع مالـی ،تامیـن مالـی و
سـرمایهگذاری مخاطره پذیر) را فرا گیرند -13.آشنایی هنرآموزان به منابع و مراجع علمیمتنوع و
ارتباط و تبادل نظر با شبکهها و مجامع کارآفرینی -14.داشتن تجربه کارآفرینی موفق هنرآموزان.
عامل  .2ویژگیهای روانشناختی هنرجویان
24/789

6/353

10/768
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-15ایجاد عالقه و رغبت در هنرجویان جهت تحقیق و مطالعه توسط هنرآموزان -16.برخورداری
هنرجویان از ویژگی نیاز به موفقیت به عنوان پتانسیل کارآفرینی -17.برخورداری هنرجویان از ویژگی
خالقیت و نوآوری به عنوان پتانسیل کارآفرینی -18.برخورداری هنرجویان از ویژگی اعتماد به نفس
باال به عنوان پتانسیل کارآفرینی -19.برخورداری هنرجویان از ویژگی ریسک پذیری و تحمل شکست
باال به عنوان پتانسیل کارآفرینی -20.برخورداری هنرجویان از ویژگی خوداتکایی و کنترل درونی به
عنوان پتانسیل کارآفرینی -21.برخورداری هنرجویان از ویژگی فرصت گرایی به عنوان پتانسیل
کارآفرینی -22.برخورداری هنرجویان از ویژگی تحمل ابهام به عنوان پتانسیل کارآفرینی-23.
برخورداری هنرجویان از ویژگی استقالل طلبی به عنوان پتانسیل کارآفرینی.
عامل  . 3مشاوره تحصیلی و شغلی

5/637

9/554

34/344
-24راهاندازی تعاونیها ،فروشگاهها و کسب و کارهای کوچک در محل تحصیل توسط دانش آموزان.
 -25وجود مشاور تحصیلی و شغلی مجرب -26.برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی و شغلی برای
هنرجویان -27.برنامه ریزی مشاور جهت دعوت از کارآفرینان موفق برای سخنرانی در جلسات مشاوره
شغلی -28.برنامه ریزی مشاور جهت شناسایی عالقه و استعداد کارآفرینی هنرجویان و برنامه ریزی
برای هدایت آنان به سمت و سوی کارآفرینی -29.برنامه ریزی مشاور جهت برگزاری همایشهای
محلی در خصوص کارآفرینی.
عامل  .4سبک رهبری و مدیریت هنرستانها

5/117

8/673

43/017
 -30سبک رهبری تحولی در هنرستان توسط مدیر -31.مشارکت هنرآموزان و هنرجویان در
تصمیمگیریها -32.تخصص ،عالقه و درگیری مدیر در فرایند کارآفرینی -33.ترویج روحیه و فرهنگ
کارآفرینی در هنرستان -34.تشکیل کمیته کارآفرینی در هنرستان -35.ترویج سبک رهبری معنوی در
هنرستان -36.ترویج سبک رهبری خدمت گزار در هنرستان.
عامل . 5ارتباط با صنعت و تجارت

4/814

8/160

51/177
 -37ارتباط هنرستان با صنعت و شناسایی صنایع متناسب با شرایط محیطی و دعوت از صاحبان این
صنایع برای سخنرانی در جلسات هنرجویان و معرفی کسب و کار و کارآفرینی -38.اشتراک مجالت و
روزنامههای اقتصادی و راهاندازی نشریه کارآفرینی برای معرفی کسب و کار و کارآفرینی -39.جلب
حمایت مادی و معنوی صاحبان صنایع و مجامع کارآفرینی برای هنرجویان کارآفرین -40.برگزاری
برخی کالسهای مهارتی رشتههای فنی در محلهای کسب و کار و کارآفرینی مرتبط -41.ایجاد
انعطاف در زمان آموزش و یادگیری با استفاده از آموزشهای فناورانه منعطف و غیر برخط -42.برنامه
ریزی برای اختصاص زمان بیشتر به فعالیتهای عملی کسب و کار و کارآفرینی.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در...

عامل  . 6محتوای آموزشی
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/068

6/895

58/072
 -43انطباق محتوای درسی با پیشرفت علمی و تکنولوژی(به روز و کاربردی بودن) -44.متناسب بودن
محتوای درسی با شغل و نیازهای بازار کار از جمله مدیریت و بازاریابی -45.انعطاف پذیری محتوای
درسی و مبتنی بر تحوالت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی -46.محتوای درسی نیاز به موفقیت و
کنترل درونی در هنرجو را تقویت کند -47.وجود مباحـث و موضوعـات جدید مرتبـط بـا
خالقیت،کارآفرینـی و کسـب و کار در برنامـهدرسـی -48.لحاظ نمودن رویکرد کارآفرینانه در دروس
و منابع درسی.
عامل .7توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگیران

2/407

4/079

62/151
 -49هنرجویان شیوههای بازاریابی و فروش را فرا گیرند -50.هنرجویان تدوین یک طرح کسب و کار
را در رشته تحصیلی خود فرا گیرند -51.هنرآموزان مهارتها و ویژگیهای فردی کارآفرینانه دارا
باشند -52.هنرجویان با مهارتهای تحلیل محیط برای تشخیص فرصتهای کارآفرینی آشنا شوند.
 -53به هنرجویان خودکارآمدی در تصمیمگیری شغلی آموزش داده شود -54.برخورداری هنرجویان
از ویژگی نگرش مثبت نسبت به یادگیری و کارآفرینی به عنوان پتانسیل کارآفرینی.
عامل . 8فضا و تجهیزات آموزشی

1/979

3/355

65/506
-55وجود فضای استاندارد کارگاهی در هنرستان برای ارائه آموزشها به صورت عملی -56.تجهیزات
آموزشی کافی ،به روز ،مطابق با استاندادهای جهانی و متناسب با هر رشته فنی -57.بهره مندی از
تکنولوژی اطالعات.
عامل .9شیوه آموزش

1/390

2/356

67/862
-58شرکت دادن هنرجویان در مباحث درسی و استفاده از نظرات آنها (بحث و گفتگو) -59.نمایش
فیلم و اسالید و برگزاری کارگاههای آموزشی در هنرستان و در مراکز کارآفرینی.

با استفاده تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش
واریماکس 9 ،مؤلفه با ارزش ویژهی بزرگتر از یک استخراج شد .سپس بر اساس ماهیت
درون سؤاالت ،هر مؤلفه نامگذاری شد .نتایج تحلیل عاملی یکی از خرده مؤلفهها را به
دلیل پایین بودن بار عاملی حذف نمود و در نهایت بر اساس ماهیت درون سؤاالت  9مؤلفه
نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای به ترتیب درصد واریانس ارزش
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ویژه شناسایی و تأیید شدند که روی هم حدود  68درصد واریانس نظام آموزشی
کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای را تبیین میکنند.
پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای از روایی الزم
برخوردار است؟
در پژوهش حاضر اعتبار سازهای با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در بخش کمی
( 261نفر از هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای) مورد بررسی واقع شده است و تنها
درونداد در تحلیل عاملی ماتریس همبستگی بین متغیرها میباشد .در تحلیل عاملی تأییدی
مدلی ساخته میشود که در آن فرض میشود دادههای تجربی بر پایه چند پارامتر توصیف
یا محاسبه می شوند .این مدل مبنی بر اطالعات قبلی دربارهی ساختار دادههاست ساختاری
که در قالب یک تئوری فرضیه یا دانش حاصل از مطالعات پیشین یا همان تحلیل اکتشافی
به دست آمده است .این شکل از تحلیل عاملی از طریق نرم افزار LISRELمحاسبه
می شوند .در ادامه نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازه گیری) تمام مؤلفههای
پژوهش توسط نرم افزار  LISRELبررسی شده است.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در...

نمودار .2تحلیل عاملی تأییدی مرتبهی اول (تخمین استاندارد)
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نمودار .3تحلیل عاملی تأییدی مرتبهی اول (آزمون معنیداری )t
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ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در...

جدول .5نتایج شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه اول
دامنه پذیرش شاخص

شاخصهای برازش مطلق
میزان شاخص بدست آمده
RMSEA

وضعیت کمتر از  0/08نشان دهنده ی دامنه برازش خوب
0/078
و وضعیت باالی 0/1نشان دهنده ی برازش ضعیف مدل

P-Value

وضعیت باالی 0/05
0/0000
وضعیت کمتر از 3
2/59

GFI

وضعیت باالی 0/8
0/92

AGFI

وضعیت باالی 0/8
0/94
دامنه پذیرش شاخص

شاخصهای برازش نسبی
میزان شاخص بدست آمده
CFI

وضعیت 0/80یا باالتر
0/97

IFI

وضعیت 0/80یا باالتر
0/97

NFI

وضعیت 0/80یا باالتر
0/95

NNFI

وضعیت 0/80یا باالتر
0/96

نتایج نمودار  3و جدول  5نشان میدهد که همه بارهای عاملی مؤلفهها با زیرمؤلفهها
معنیدار هستند و دادههای پژوهش با مدل مفهومی انطباق دارند ،مدل از برازش مناسبی
برخوردار است و روابط شاخصها با مؤلفهها معنادار است.
در مرحله بعد باید ببینیم مؤلفههای نظام آموزشی کارآفرین توان تبیین نظام آموزشی
کارآفرین در هنرستانهای فنی را دارند؟ برای این منظور بر اساس دادهها ،تحلیل عاملی
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تأییدی مرتبه ی دوم به عمل آمد و مدل عاملی مرتبه ی دوم اجرا گردید .مدل عاملی مرتبه
ی دوم به عنوان ،نوعی از مدلهای عاملی تعریف میشود که در آن عاملهای پنهانی که با
استفاده از متغیرهای مشاهده پذیر اندازهگیری میشوند ،خود تحت تأثیر یک متغیر
زیربناییت ر و به عبارتی متغیر پنهان ،اما در یک سطح باالتر قرار میگیرند .در تحلیل عاملی
مرتبه ی دوم ما به دنبال این هستیم که بدانیم آیا بین متغیر مکنون برون زای نظام آموزشی
کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای با ابعاد  9گانهی آن به عنوان متغیر مکنون
درونزا ارتباط معنیداری وجود دارد یا خیر؟

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در...

نمودار  .4تحلیل عاملی تأییدی مرحله ی دوم (تخمین استاندارد)
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نمودار  .5تحلیل عاملی تأییدی مرحلهی دوم (آزمون معنیداری )t

41 /

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در...

جدول  .6نتایج شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم
دامنه پذیرش شاخص

شاخصهای برازش مطلق
میزان شاخص بدست آمده
RMSEA

وضعیت کمتر از  0/08نشان دهنده ی دامنه برازش خوب

0/079
و وضعیت باالی 0/1نشان دهنده ی برازش ضعیف مدل
P-Value

وضعیت باالی 0/05

0/0000
وضعیت کمتر از 3
2/60
GFI

وضعیت باالی 0/8

0/90
AGFI

وضعیت باالی 0/8

0/91
شاخصهای برازش نسبی

دامنه پذیرش شاخص

میزان شاخص

بدست آمده
CFI

وضعیت 0/80یا باالتر

0/96
IFI

وضعیت 0/80یا باالتر

0/96
NFI

وضعیت 0/80یا باالتر

0/94
NNFI

وضعیت 0/80یا باالتر

0/95

جدول  6نتایج آزمونهای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان میدهد که ،مدل
از برازش مناسبی برخوردار است و مؤلفههای شناسایی شده به درستی سازه نظام آموزشی
کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای را میسنجند و ابزار از روایی سازه مناسبی
برخوردار است .نتایج اجرای مدل نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای
و ابعاد آن در جدول  7آمده است.
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جدول .7نتایج اجرای مدل نظام آموزشی کارآفرین و ابعاد آن
ضریب استاندارد)(r

فرضیه
t- value

12/18
12/54

12/47
12/27

0/80

تأیید

نظام آموزشی کارآفرین ← شیوه آموزش
0/67

0/84

تأیید

نظام آموزشی کارآفرین ← فضا و تجهیزات آموزشی

12/42

0/87

تأیید

نظام آموزشی کارآفرین ← توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگیران

10/22

0/83

تأیید

نظام آموزشی کارآفرین ← محتوای آموزش

0/64

0/94

0/88

تأیید

نظام آموزشی کارآفرین ← ارتباط با صنعت

0/70

0/90

0/81

تأیید

نظام آموزشی کارآفرین ← سبک رهبری و مدیریت هنرستانها

12/37

0/84

0/70

تأیید

نظام آموزشی کارآفرین ← مشاوره تحصیلی و شغلی

0/75

0/83

0/68

تأیید

نظام آموزشی کارآفرین ← ویژگیهای روانشناختی هنرجویان

0/68

r

نتیجه

نظام آموزشی کارآفرین←آموزش کارآفرینی

8/45

2

0/82

 11 /64تأیید

نمودار 5و جدول  7نتایج آزمون تحلیل عاملی مرتبه ی دوم را نشان میدهند .جدول 7
نمایانگر ضریب استاندارد( ،)rرابطه علی پیشنهاد شده میان متغیر نظام آموزشی کارآفرین
در هنرستانهای فنی و حرفهای و ابعاد آن می باشد .جدول  7نیز  ،r2 ،rارزش  tو جدول 6
شاخصهای برازش مدل از قبیل کای دو GFI،RMSEA ،و ...را نشان میدهد .نتایج
بیانگر ضریب اثر معنیداری هر  9مؤلفه شناسایی شده با متغیر نظام آموزشی کارآفرین در
هنرستانهای فنی و حرفهای است و این مؤلفهها توان تبیین نظام آموزشی کارآفرین در
هنرستانهای فنی و حرفهای را دارند .نتایج نشان میدهد که مدل از برازش مناسب
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برخوردار است و مؤلفههای شناسایی شده به درستی سازه نظام آموزشی کارآفرین در
هنرستانهای فنی و حرفهای را میسنجد و ابزار از روایی سازه مناسبی برخوردار است.
آیا پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای از پایایی الزم
برخوردار است؟
یکی از ویژگیهای ابزار اندازهگیری پایایی آن است .مفهوم یاد شده با این امر
سروکار دارد که ،ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بهدست
میدهد .یکی از معمول ترین روشهای بررسی پایایی پرسش نامه (قابلیت اعتماد) ،روش
«آلفای کرونباخ» میباشد .در پژوهش حاضر به منظور محاسبهی پایایی (همسانی درونی
سؤاالت) از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید ،نتایج آن با کمک نرم افزار spss

استخراج گردید .نتایج حاصل در جدول  8ارائه شده است.
جدول .8ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای و
مؤلفههای آن
متغیرها

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ
آموزش کارآفرینی

14

0/89
ویژگیهای روانشناختی هنرجویان

9

0/87
مشاوره تحصیلی و شغلی

6

0/79
سبک رهبری و مدیریت هنرستانها

6

0/89
ارتباط با صنعت و تجارت

6

0/89
محتوای آموزش

6

0/79
توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگیران
0/74

5
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فضا و تجهیزات آموزشی

3

0/73
شیوه آموزش

2

0/93
59

کل
0/88

ضرایب بدست آمده فوق حاکی از مناسب بودن پایایی ابزار (پرسشنامه) و مؤلفههای
آن بود.

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل بخش کیفی و اصالحات آن در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی به روش چرخش واریماکس پرسشنامه نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای
فنی و حرفهای با  9مؤلفه (آموزش کارآفرینی ،ویژگیهای روانشناختی هنرجویان ،مشاوره
تحصیلی و شغلی ،سبک رهبری ،مدیریت و سازماندهی هنرستانها ،ارتباط با صنعت و
تجارت ،محتوای آموزش ،توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگیران ،فضا و تجهیزات
آموزشی و شیوه آموزش) تهیه گردید که روایی محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان
و محاسبه نسبت روایی محتوایی و روایی سازه با استفاده از مدلهای اندازه گیری (تحلیل
عاملی مرتبه اول و دوم) به دست آمد .همچنین پایایی پرسشنامه و مؤلفههای آن به دست
آمد که نتایج نشان داد پرسشنامه تهیه شده ابزار مناسبی برای بررسی نظام آموزشی
کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفه ای است .با توجه به مقدار ضرایب مسیر بین متغیر
نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای و مؤلفههای آن ،همچنین مقدار
آماری ضریب معناداری رابطه ی همه مؤلفهها با نظام آموزشی کارآفرین در هنرستانهای
فنی و حرفهای معنا دار بود .به عبارتی دیگر هر  9مؤلفه شناسایی شده توان تبیین متغیر نظام
آموزشی کارآفرین در هنرستانهای فنی و حرفهای را دارند.
همه مؤلفه های شناسایی شده در یک نظام آموزشی نقش اساسی دارند .برای داشتن
محصول و خروجی مناسب در یک سیستم آموزشی که بتواند پیامد مثبت اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و  ...داشته باشد ،ورودی و فرایند مناسب الزم است که در این پژوهش
به ویژگیهای هنرجویان ،مربیان توانمند در زمینه کارآفرینی و فضا و تجهیزات آموزشی به
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عنوان ورودی سیستم آموزشی و به شیوه آموزش ،محتوا ،فعالیتها ،مدیریت ،مشاوره و
ارتباطات به عنوان فرایندهای اصلی سیستم آموزشی اشاره شده است .بررسی نظامهای
آموزشی و برنامهریزی درسی آنان نیز نشان میدهد که این مؤلفهها در عناصر برنامهدرسی
به عنوان نرمافزار آموزش و پرورش مورد توجه قرارگرفتهاند .الزم است برنامهریزان
آموزشی و درسی و مجریان برنامهدرسی برای ارتقای کیفیت آموزشهای کارآفرینی و
محصول و برونداد مطلوب با دانش ،نگرش ،روحیه و مهارت کارآفرینی به این مؤلفهها
توجه بیشتری نمایند .نتایج پژوهش با نتایج پژوهشهای داخلی و خارجی هم خوانی دارد.

نتایج پژوهش با نتایج پژوهش اجاقی و همکاران ( )1395در آموزش عالی تحت عنوان"

ارائه الگوی مفهومیمؤلفههای خرد و کالن نظام آموزش کارآفرینی" که نشان داد نظام

آموزشی کارآفرین در سطح خرد متأثر از اهداف آموزش کارآفرینی ،محتوای دروس
کارآفرینی ،برنامهها و سیاستهای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی ،مهارتهای
مدرسان و مربیان کارآفرینی و روش تدریس میباشد ،تا حدود زیادی همخوانی دارد.
نتایج پژوهش با نتایج پژوهش نادری و همکاران ( )1394تحت عنوان " الگوسازی

مفهومیتأثیر مؤلفههای آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در
هنرستانهای کاردانش" که مؤلفههای آموزش کارآفرینی را شامل متغیرهای؛ ویژگیهای
شخصیتی هنرجویان ،ویژگیهای مربیان ،فضا و تجهیزاتآموزشی ،سبک رهبری
تحولی ،مشاوره تحصیلی و شغلی ،محتوای آموزش ،شیوههای آموزش و الگوهای تربیتی
هنرجویان در خانواده میدانند ،هم خوانی دارد .نتایج پژوهش با نتایج پژوهش شمس
الدین و همکاران ( )2016با عنوان"نقد و بررسی سیاستها و شیوه آموزش کارآفرینی در
مالزی" که نشان داد تمرکز دولت بر این جنبهها بوده است :بهبود سیاستهای کنونی
آموزش کارآفرینی ،ارائه برنامه های کارآفرینی مختلف به منظور افزایش تعداد کارآفرینان
جوان و نیاز به توانمندسازی آموزش کارآفرینی در فارغ التحصیالن ،تا حدود زیادی هم
خوانی دارد .راچ و هالسینک ( )2015نیز تأثیر آموزش کارآفرینی را بر رفتار کارآفرینی
بررسی کردند .یافتهها نشان داد آموزش کارآفرینی مؤثر است ،بهویژه دانشآموزانی که
در دورههای کارآفرینی شرکت می کنند ،نگرش و کنترل رفتاری درک شده باالیی را
نشان میدهند .نتایج پژوهش حاضر نیز آموزش کارآفرینی را یکی از مؤلفههای اصلی نظام
آموزشی کارآفرین در هنرستانها بیان نموده که با نتایج پژوهش آنها همخوانی دارد.
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