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Abstract
Introduction: Skilled manpower education for the society is one of the main objectives of higher
education in Iran. Nowadays, since unemployment is one of the biggest economic problems in Iran,
higher education has a dual mission of employment and development of entrepreneurial talent.
Furthermore, achievement motivation is significantly important as a success factor, especially in
nursing students. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the relationship
between achievement motivation and entrepreneurial talent in nursing students of Gonabad
University of Medical Sciences.
Methods: This study was conducted by cross-sectional descriptive-analytical method. The
statistical population included all 160 second to eighth semester nursing students, who were selected
by the census method from Gonabad University of Medical Sciences. Inclusion criteria included
studying at the time of the research and the students' willingness to participate in the study. The
exclusion criterion was failure to complete the questionnaire. Data collection tools of this study
included the demographic information questionnaire, entrepreneurial talent measurement
questionnaire by Kordnaeij et al., and Hermans' achievement motivation questionnaire. The
collected data were analyzed using descriptive statistic and Pearson’s test. Data analysis was done
using the SPSS 20 software.
Results: The status of entrepreneurial talent was weak in the majority of students (70%), and 93.1%
of research units had high achievement motivation. According to the results of the Pearson test,
there was a significant positive relationship between achievement motivation and entrepreneurial
talent (P < 0.001 and r = 0.332).
Conclusions: Students' weak entrepreneurial capacity indicates the necessity of planning and
concentration on reinforcement of factors, which affect entrepreneurial capacity in curricula and
educational assistance curricula.
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چکیده
مقدمه :یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور ،پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است .در حال حاضر با توجه
به اینکه یکی از بزرگترین مشکالت اقتصاد ایران بحران بیکاری است ،آموزش عالی کشور ،رسالتی مضاعف در زمینه اشتغال زایی و
پرورش استعداد کارآفرینی دارد .انگیزه پیشرفت نیز به عنوان یک عامل موفقیت در دانشجویان پرستاری از اهمیت خاصی برخوردار
میباشد .لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
گناباد انجام پذیرفت.
روش کار :این پژوهش به صورت مقطعی توصیفی -تحلیلی انجام پذیرفت .جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان کارشناسیترم
دوم تا هشتم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( 113دانشجو) بود که با روش سرشماری انتخاب گردیدند .ابزارهای گردآوری
اطالعات شامل پرسشنامه محقق ساخته اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه سنجش استعداد کارآفرینی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت بود.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و به وسیله نرمافزار  SPSSنسخه 23
انجام پذیرفت.
یافتهها :استعداد کارآفرینی در اکثر دانشجویان ( 33درصد) ضعیف بود و  37/1درصد واحدهای پژوهش دارای انگیزه پیشرفت باالیی
بودند .نتیجه آزمون پیرسون نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی همبستگی مثبت و معنی داری (،P > 3/331
 )332/0 = rوجود دارد.
نتیجه گیری :ضعف قابلیت کارآفرینی دانشجویان نمایان گر ضرورت برنامه ریزی و توجه بیشتر به تقویت مؤلفههای مؤثر بر قابلیت
کارآفرینی در برنامههای آموزشی و کمک آموزشی است.
واژگان کلیدی :استعداد کار افرینی ،انگیزه پیشرفت ،دانشجویان پرستاری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
آمیز همچون خوداشتغالی ،ایجاد یک سازمان جدید و یا توسعه
سازمانی ،با استفاده از یک فرد ،یک گروه و یا سازمانی که از قبل

کارآفرینی در عمل توانایی خلق یک چیز از هیچ است .به عبارتی هر
نوع کوشش در ایجاد کسب و کار جدید یا فعالیتهای جدید مخاطره
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استعداد کارآفرینی ،انگیزه پیشرفت و ارتباط این دو با یکدیگر در
دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد بپردازیم.

تأسیس شده ،کارآفرینی نامیده میشود ( .)1کارآفرینی موضوعی است
که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان
قرارگرفت و منشأ تحوالت بزرگی در زمینه صنعتی ،تربیتی و خدماتی
شد .کارآفرینی همچنین نقش عمدهای در اقتصاد کشورهای در حال
توسعه دارد زیرا در این کشورها به عنوان موتور رشد اقتصادی ،اشتغال
زایی و عدالت اجتماعی شناخته شده است ( .)7 ,2در گذشته
پژوهشگران بر این اعتقاد بودند که ویژگیهای کارآفرینی (عزم و اراده،
خالقیت و  )...ارثی است با فرد متولد میشود و نمیتوان کار آفرینان را
پرورش داد .اما نتایج تحقیقات نشان میدهند که قابلیتهای کارآفرینی
اغلب اکتسابیاند و از طریق برنامههای آموزشی پرورش مییابند (.)4
بنابراین توسعه و نهادینه کردن مهارتهای کارآفرینی در دانش
آموختگان میتواند یکی از مسائل اساسی آموزش عالی باشد ( .)5با این
وجود کمبود توجه دانشجویان به مقوله خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
و اصرار آنها به کسب مشاغل دولتی نشان از ضعف سیستم آموزشی
در ایجاد روحیه کارآفرین دارد ( .)1با توجه به عقیده صاحب نظران
بهداشت و درمان ایران ،زمینههای کارآفرینی زیادی برای دارندگان
رشتههای بهداشتی و درمانی وجود دارد و در حالی که تعداد زیادی از
دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشکی از جمله پرستاران در انتظار
اشتغال به کار ماندهاند ،کارآفرینی میتواند به عنوان یکی از راه کارهای
جدی در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه بهداشت و
درمان دانشگاههای علوم پزشکی قرارگیرد ( .)3انتخاب مسیر کارآفرینی
و به دنبال آن خطر کردن و رویارویی با انواع مشکالت نیاز به انگیزه و
محرکهای قوی دارد .یافتههای پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که
تنها محرکهای مادی برای ورود پرستاران به کارآفرینی پرستاری و
ادامه فعالیت در این عرصه کافی نیست .نتایج مطالعه جهانی و همکاران
نشان داد عوامل انگیزشی غیرمادی و واالتری نظیر ارتقاء حرفهای،
خدمت رسانی به جامعه و دستاوردهای معنوی برای غلبه بر مشکالت
و موانع موجود و ورود به کارآفرینی پرستاری مورد نیاز است (.)8
 Howardدر پژوهش خود نشان داد عواملی مانند استقالل طلبی،
خطرپذیری ،انگیزه پیشرفت و اعتماد به نفس رابطه مستقیمی با توانایی
کارآفرینی افراد دارد ( )3همچنین سرمدی و همکاران در مطالعهای
نشان دادند که کارآفرینی در دانشجویان با انگیزه پیشرفت همبستگی
معنی داری دارد ( .)13در این بین انگیزه پیشرفت از مهمترین
انگیزههای اکتسابی هر فرد است که سبب گرایش وی به گذر از موانع،
نیل به اهداف و آرزوها و دستیابی به معیارهای ارزشمند میشود (,11
 .)12پرستاران با انگیزه ،آمادگی بیشتری برای انجام مراقبت از بیمار و
همکاری با سایر اعضای تیم درمان دارند و خدمات مراقبتی بهتری ارائه
میدهند ( Wilson ،)17در مطالعه خود بیان نمود مراقبت با کیفیت
و رضایت شغلی از مزایای کارآفرینی پرستاری است ( )14در حالی که
کاهش یا کمبود انگیزه در بین پرستاران عالوه بر مشکالتی که برای
خود آنان به وجود میآورد مسبب تاثیرات مخرب بر سالمت جامعه و
اتالف سرمایههای زیادی خواهد بود ( .)11 ,15با توجه به مطالب عنوان
شده و نقش دانشگاهها در فراهم نمودن زمینه مناسب جهت ایجاد
انگیزه و توانمندیهای الزم در دانشجویان برای راه اندازی کسب وکار،
پرورش زمینههای تحقق کارآفرینی و همچنین اهمیت و جایگاه دو
موضوع کارآفرینی و انگیزه پیشرفت در آینده شغلی دانشجویان ،بویژه
دانشجویان رشته پرستاری ،در پژوهش حاضر برآن شدیم که به بررسی

روش کار
این پژوهش به صورت مقطعی توصیفی -تحلیلی انجام پذیرفت .جامعه
مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان کارشناسیترم دوم تا هشتم
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( 113دانشجو) مشغول به
تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی  1735-31بودند ،که با روش
سرشماری انتخاب گردیدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل مشغول
به تحصیل بودن در زمان انجام پژوهش و تمایل دانشجویان جهت
شرکت در مطالعه بود و معیار خروج از مطالعه عدم تکمیل پرسشنامهها
بوسیله دانشجویان در نظر گرفته شد .ابزارهای گردآوری اطالعات در
این پژوهش شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه 35
سوالی سنجش استعداد کارآفرینی کردنائیج و همکاران و پرسشنامه 23
سوالی انگیزه پیشرفت  Hermansبود .برای تعیین روایی پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک از روایی محتوایی استفاده شد .بدین صورت که
پرسشنامه پس از مطالعه منابع مربوط با موضوع پژوهش تهیه و با
استفاده از نظرات متخصصین اصالحات الزم در آن انجام گرفت .این
پرسشنامه شامل سؤاالتی از جمله سن ،جنس ،ترم تحصیلی ،وضعیت
تأهل ،وضعیت اقتصادی ،شغل پدر ،چندمین فرزند خانواده ،معدل کل،
دارا بودن مهارت خاص ،اقدام به راه اندازی کسب و کار و تمایل به راه
اندازی کسب و کار میباشد .پرسشنامه سنجش استعداد کار آفرینی
"کردنائیج و همکاران" یک پرسشنامه استاندارد شده دارای  35سؤال
(شامل  18سؤال برای ریسک پذیری 13 ،سؤال برای کانون کنترل
درونی 15 ،سؤال برای توفیق طلبی 17 ،سؤال برای سالست فکری8 ،
سؤال برای عملگرایی 11 ،سؤال برای تحمل ابهام 3 ،سؤال برای رؤیا
پردازی 1 ،سؤال برای چالش طلبی) با طیف لیکرت چهار گزینهای با
گزینههای کامالً موافقم ،نسبتاً موافقم ،نسبتاً مخالفم و کامالً مخالفم
بوده و هر سؤال نمرهای بین  1تا  4را دارا میباشد .طراحان پرسشنامه،
روایی پرسشهای استفاده شده را پس از سه مرحله روا سازی و پایایی
آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ که میزان آن به ترتیب برای
توفیق طلبی  ،3/82کانون کنترل  ،3/88ریسک پذیری  ،3/32تحمل
ابهام  ،3/87سالست فکری  ،3/83رؤیا پردازی  ،3/11عملگرایی 3/11
و چالش طلبی  3/88بود ،تأیید کردند ( .)5پرسشنامه انگیزه پیشرفت
 Hermansیکی از رایجترین پرسشنامهها برای سنجش نیاز به
پیشرفت است ( .)13روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
توسط اکبری در ایران انجام شده و اعتبار آن با دو روش همسانی درونی
و تحلیل عاملی به دست آمده است .پایایی آن به روش آلفای کرونباخ
 3/84و به روش باز آزمایی  3/34به دست آمده است .)18( .سؤاالت
پرسشنامه به صورت جمالت ناتمام بیان شده ،و به دنبال هر گزینه چند
جمله آورده شده است .جهت یکسان سازی ارزش سؤاالت برای هر 23
سؤال 4 ،گزینه نوشته شده است .نمرات این گزینهها بر حسب اینکه
شدت انگیز ه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد داده شد .نمره
گذاری پرسشنامه با توجه به ویژگیهای  3گانه (سطح آرزوی باال،
انگیزه قوی برای تحرک به سوی باال ،مقاومت طوالنی در مواجهه با
تکالیف با سطح دشواری متوسط ،تمایل به تالش مجدد در انجام تکالیف
نیمه تمام ،ادراک پویا از زمان ،این احساس که امور به سرعت روی
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درصد) آن ها مرد بودند که میانگین و انحراف معیار سنی آنها به ترتیب
( )21/13 ± 3/15و ( )21/31 ± 3/77بود .از نظر وضعیت تأهل و
تجرد  31/7درصد مجرد و  27/3درصد متأهل بودند .اکثریت افراد مورد
پژوهش ( 34/4درصد) دارای وضعیت اقتصادی متوسط میباشند
(جدول .)1
میانگین معدل کل دانشجویان  11/71 ± 1/31بود .شغل پدر در
 23/5درصد واحدهای پژوهش دولتی 55 ،درصد آزاد و  13/5درصد
بازنشسته بود .از نظر داشتن مهارت یا تخصص معین اکثریت افراد
مورد پژوهش ( 53/1درصد) دارای مهارت بودند و  43/4درصد آن ها
مهارتی نداشتند .اکثریت واحدهای مورد پژوهش ( 15درصد) قبالً
اقدام به راه اندازی کسب و کار نکرده بودند .اما  75درصد از آن ها
اقدام قبلی به راه اندازی کسب و کار داشته اند .اکثر واحدهای
پژوهش ( 15درصد) تمایل برای راه اندازی کسب و کار داشتند و
 75درصد آن ها تمایل به را اندازی کسب وکار نداشتند .براساس
جدول  2دانشجویان مورد پژوهش در مؤلفه های خطر پذیری (57/1
درصد) ،تحمل ابهام ( ،) 55/1عمل گرایی ( ،)41/7چالش طلبی
( ) 45/1بسیار ضعیف بودند .همچنین آن ها در مؤلفه های توفیق
طلبی ( 48/8درصد) ،کانون کنترل درونی ( 44/4درصد) ،سالست
فکری ( 75درصد) ،ضعیف بودند .اما در مؤلفه رؤیا پردازی اکثر
دانشجویان شرکت کننده در مطالعه ( ) 32/5بسیار قوی بودند .با
توجه به جدول  7اکثرواحدهای پژوهش ( 37/1درصد) دارای انگیزه

میدهند  ،آینده نگری ،توجه به مالک شایستگی در انتخاب دوست،
همکار و الگو ،بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار ،کاری را به
خوبی انجام دادن) که سؤاالت براساس آنها تهیه شده است ،انجام
گرفت که دامنه تغییرات نمره کلی آن از  23تا  111میباشد (.)13
پس از اخذ معرفی نامه و کد اخالق در پژوهش
( )IR.GMU.REC.1395.83از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی گناباد و هماهنگی با مسئولین معاونت آموزشی دانشگاه،
پژوهشگران در کالس درس و محیطهای کارآموزی حضور یافتند و پس
از ارائه توضیحات الزم در خصوص اهداف پژوهش و گرفتن رضایت از
نمونههای مورد پژوهش ،پرسشنامهاطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه
سنجش استعداد کارآفرینی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس را بین
نمونههایی که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند توزیع و پس از
تکمیل توسط دانشجویان جمعآوری کردند .در نهایت پرسشنامهها
جمع آوری و پس از کدگذاری وارد رایانه گردیدند .دادهها با نرم افزار
 spssنسخه  11مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .در آمار
توصیفی دادههای کمی بصورت میانگین  ±انحراف معیار و دادههای
کیفی بصورت تعداد (درصد) نمایش داده شدند .همچنین در آمار
تحلیلی برای بررسی ارتباط متغیرهای کمی از آزمون همبستگی
پیرسون ( )Pearson Correlationاستفاده گردید.

یافته ها
یافتههای این پژوهش نشان داد از مجموع  113نفر دانشجوی پرستاری
شرکت کننده در این مطالعه  81نفر ( 57/8درصد) زن و  34نفر (41/7

پیشرفت باالیی بودند.

جدول  :1وضعیت اقتصادی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش
تعداد

درصد

خوب

74

21/2

وضعیت اقتصادی
متوسط

113

34/4

ضعیف

3

4/4

113

133

کل

جدول  :2توزیع فراوانی مطلق و نسبی قابلیت کارآفرینی و مؤلفههای آن
بسیارضعیف

ضعیف

قوی

بسیارقوی

توفیق طلبی

*(48)73

(38)48/8

(25)15/1

(3)5/1

ویژگی
کانون کنترل درونی

(77)23/1

(31)44/4

(75)21/3

(21)17/1

خطرپذیری

(85)57/1

(73)24/4

(73)18/8

(1)7/8

تحمل ابهام

(83)55/1

(73)24/4

(24)15

(8)5

سالست فکری

(78)27/8

(51)75

(42)21/7

(24)15

رؤیاپردازی

(1)3/1

(1)3/1

(13)1/7

(148)32/5

عملگرایی

(34)41/7

(41)25/1

(23)18/1

(11)13

چالش طلبی

(37)45/1

(33)47/8

(11)1/3

(1)7/8

* تعداد(درصد)

جدول  :3توزیع فراوانی مطلق و نسبی انگیزه پیشرفت
تعداد

انگیزه پیشرفت

درصد

انگیزه کم

11

1/3

انگیزه باال

143

37/1

کل

113

133
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جدول  :4همبستگی بین نمره کلی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با نمره کلی پرسشنامه سنجش استعداد کار آفرینی
متغیر

نمره کل پرسشنامه

انگیزه پیشرفت

87/18 ± 1/83

استعداد کارآفرینی

1/88 ± 1/32

*

R
3/772

P-value
< 3/331

3/772

< 3/331

*میانگین ±انحراف معیار
ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان در سطح بسیار قوی بود و مطالعه
جهانی و همکاران ( )27که میانگین ویژگیهای کارآفرینی باالتر از حد
متوسط بود و همچنین پژوهش فیلیپس و همکاران ( )24که
ویژگیهای کار آفرینی در دانشجویان دارای نمره باالیی بود همسویی
ندارد .این عدم همخوانی میتواند به دلیل تفاوت در شرایط محیطی
حاکم بر دانشگاههای مورد مطالعه و شیوههای متفاوت آموزشی
دانشجویان باشد.
در این پژوهش اکثر دانشجویان ( 37/1درصد) دارای انگیزه پیشرفت
باال و  1/3درصد آنها دارای انگیزه پیشرفت پایین بودند .باال بودن
انگیزه پیشرفت در این پژوهش با نتایج مطالعات نوحی و همکاران ()25
که در مطالعه آنها میانگین نمره آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس 85/2
درصد بود و همچنین مطالعات موالزاده و همکاران ( )13مطالعه
محمدی و همکاران ( )21و مطالعه خدیوی و همکاران ( )13هم خوانی
دارد .یکی از دالیلی که میتواند توجیه کننده باال بودن انگیزه پیشرفت
در دانشجویان پرستاری باشد ،این مسئله است که بیشتر دانشجویان
این رشته را با هدف کمک به هم نوع و انجام یک کار مفید انتخاب
کردهاند ( .)21نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه نجفی کلیانی و
همکاران ( )15که در آن انگیزه دانشجویان پرستاری پایین بود هم
خوانی ندارد که مهمترین علت آن عدم جایگاه اجتماعی مناسب
پرستاری و عدم شناخت مناسب و کافی جامعه از این رشته شناخته
شده بود .نتیجه آزمون آماری پیرسون نشان داد بین نمره کلی
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و نمره کلی پرسشنامه سنجش
استعداد کارآفرینی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد به طوری که
با افزایش نمره انگیزه پیشرفت نمره استعداد کارآفرینی افزایش مییابد.
نتایج مطالعه سرمدی و همکاران ( )23که به بررسی رابطه بین انگیزه
پیشرفت و کارآفرینی پرداخته بودند و همچنین نتایج مطالعه احمد پور
و همکاران که نشان داد نیاز به پیشرفت در کارآفرینان به صورت معنی
داری بیش از غیرکارآفرینان است با نتایج مطالعه ما همخوانی داشت
( . )28نتایج به دست آمده در این بخش ،حاکی از آن است که هر چه
انگیزه پیشرفت دانشجویان باالتر باشد کارآفرینی در آنها بیشتراست
( .)23افراد دارای انگیزه پیشرفت باال کسانی هستند که خواهان
بازخورد مثبت از خود بوده ،بیشتر مشاغل سطح باالتر را انتخاب
میکنند ،در گرفتن ترفیع از دیگران موفقترند ،غالباً مایلند که کنترل
کارها را شخصاً به عهده بگیرند و همه کارها را خودشان انجام بدهند.
همچنین غالباً در انجام وظایف انفرادی و مستقل و راه انداختن کارها
به صورت فردی موفقتر هستند تا کار گروهی که با توجه به این شرایط
رابطه بین انگیزه پیشرفت و کارآفرینی قابل توجیه است ( .)23از
محدودیتهای انجام این پژوهش مقطعی بودن آن ،تکمیل پرسشنامهها
به روش خوداظهاری و عدم بررسی دانشجویان مقاطع مختلف پرستاری

همچنین نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره کلی
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و نمره کلی پرسشنامه سنجش
استعداد کار آفرینی ارتباط مستقیم و معنا داری وجود دارد (> 3/331
 .)Pبه طوری که با افزایش نمره انگیزه پیشرفت ،نمره پرسشنامه
سنجش استعداد کار آفرینی افزایش پیدا میکند (جدول .)4

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان استعداد کارآفرینی ،انگیزه پیشرفت
و ارتباط این دو با یکدیگر در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
گناباد انجام گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد دانشجویان مورد پژوهش
از نظر استعداد کارآفرینی در مؤلفههای خطر پذیری ( 57/1درصد)،
تحمل ابهام ( ،)55/1عمل گرایی ( )41/7و چالش طلبی ( )45/1بسیار
ضعیف بودند .همچنین آنها در مؤلفههای توفیق طلبی ( 48/8درصد)،
کانون کنترل درونی ( 44/4درصد) ،سالست فکری ( 75درصد) ،ضعیف
بودند .اما در مؤلفه رؤیا پردازی اکثر دانشجویان شرکت کننده در
مطالعه ( )32/5بسیار قوی بودند .نتایج مطالعات مردانشاهی و همکاران
( ،)5وینبرگر و همکاران ( )13و همچنین زالی و همکاران ( )23نشان
دادند که استعداد کارآفرینی در اکثر دانشجویان ضعیف و بسیار ضعیف
است که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .ضعیف بودن استعداد
کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه نشان دهنده ضرورت برنامه ریزی
مناسب به منظور تقویت مؤلفههای مؤثر بر توانایی کارآفرینی در
برنامههای آموزشی دارد .در این راستا نتایج مطالعه کریمی و همکاران
نشان داد که نبود آموزش کافی از دالیل اصلی بازدارنده توسعه
کارآفرینی در دانشجویان است ( .)21هر چند برخی از این ضعفها و
کاستیها خارج از اراده و اختیارات مراکز آموزشی است و عوامل
محیطی ،اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی نیز در آنها مؤثر است با این
حال با توجه به اهمیت پرورش دانشجویان با ویژگیهای کارآفرینانه،
انتظار میرود دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان تربیت کنندگان
متخصصین حوزههای بهداشت و درمان که در تماس مستقیم با سالمت
جسمی و روانی آحاد جامعه هستند ،با شناسایی دالیل ضعف وکاستی
این مؤلفهها ،در جهت بهبود قابلیتهای کارآفرینانه برنامه ریزی و
تالشی مضاعف داشته باشند چرا که با توجه به هزینههای باالی آموزش
و پرورش نیروهای متخصص در امر بهداشت و درمان ،در صورت ضعف
یا نبود قابلیت کارآفرینی و در نتیجه آن عدم اشتغال بخش زیادی از
فارغ التحصیالن ،از یک سو جامعه از توانمندی و دانش آنها بی بهره
میماند و از سوی دیگر دانش آموختگان عالوه بر زیانهای مادی و
معنوی ،از فعالیت در چرخه سالم اقتصادی و اجتماعی کشور دور مانده،
خود و جامعه را دچار تبعات ناشی از بیکاری و یا اشتغال نامرتبط با
تخصص خود خواهند نمود ( .)5ضعف استعداد کارآفرینی دانشجویان
در این مطالعه با نتایج مطالعه عزیزی و همکاران ( )22که میانگین
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شارعی نیا و همکاران

پژوهش مسئوالن آموزش پرستاری میبایست راهبردهای ایجاد و ارتقاء
میزان قابلیت کارآفرینی دانشجویان را بیش از پیش در دستور کار قرار
داده و برنامه ریزیهای آموزشی مرتبط همچون آموزش کارآفرینی در
 طراحی، دورههای کوتاه مدت آموزشی،غالب آموزشهای رسمی
مسابقات جهت ارائه ایدهای کارآفرینانه و ایجاد مراکز کارآفرینی در
.دانشکدههای پرستاری را به انجام رسانند

 پیشنهاد میگردد پژوهشهایی مشابه به صورت طولی و در مقاطع.بود
مختلف تحصیلی پرستاری و یا به روش کیفی انجام و نتایج حاصل با
.یکدیگر مقایسه گردند

نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان مورد مطالعه از نظر قابلیت
کارآفرینی و مؤلفههای آن ضعف جدی دارند که نمایان گر ضرورت
برنامه ریزی و توجه بیشتر به تقویت مؤلفههای مؤثر بر قابلیت
 در این پژوهش.کارآفرینی در برنامههای آموزشی و فوق برنامه است
 با توجه.دانشجویان پرستاری دارای سطح باالیی ازانگیزه پیشرفت بودند
 و از آنجا که،به اهمیت حرفه پرستاری و نقش انگیزه پیشرفت در آن
انگیزه پیشرفت عامل حفظ دانشجویان پرستاری در این رشته و ادامه
تحصیل در مراتب علمی باالتر و کسب موفقیت و پیشرفت تحصیلی
 حفظ و ارتقاء سطح انگیزه پیشرفت دانشجویان، لذا ایجاد،است
 بر اساس نتایج این.پرستاری از اهمیت خاصی برخوردار میباشد

سپاسگزاری
از تمامی دانشجویانی که ما را در تکمیل پرسشنامههای این پژوهش
 پژوهش حاضر حاصل.یاری رساندند کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم
طرح تحقیقاتی مصوب در گروه تخصصی پژوهش در آموزش مرکز
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با کد
 است که بدینوسیله از مسئولین و کارشناسانEDC/2/1395 طرح
.آن مرکز تشکر و قدردانی به عمل میآوریم
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