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اهداف این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش کارآارینی بر ت صد کارآارینانة دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار انجام شد.
مواد و روشها این پژوهش از نوب کاربردی اسددت .از نظر ماهیت گردآوری دادهها ،روش تحةیف تمام آزمایشددی
طرح پیشآزمون و پ آزمون با گروه کنترل و آزمایش اسددت .جامعة آماری دانشددجویان دانشددگاه علوم پزشددکی
سددبزوار بود که در کارگاه آموزش کارآارینی ثبتنام کرده بودند .با اسددتفاده از جدول کوهن و منابع موجود حج
هر گروه بیسددت نفر در نظر گراته شددد .روش نمونهگیری روش تصددادای طبةهای بود .ابزار پژوهش پرسددشددنامة
اسددتاندارد تصددد کارآارینانة لینان و چن  )2009بود که تبال روا و پایا شددده بود .در روز برگزاری کارگاه ،تبل از
شدددروب پیشآزمون و پ از برگزاری کار گاه پ آزمون ،از هر دو گروه کنترل و آز مایش گرا ته شدددد .پ از
جمعآوری اطالعات ،دادههای تحةیف با استفاده از نرماازار  SPSSنسخة  16تحلیل شد.
یافتهها بر اساس نتایج آزمون تی مستةل برای نمرات تفاوت پ آزمون و پیشآزمون مت یرهای تصد کارآارینانه،
نگرش به کارآارینی ،هنجارهای ذهنی و تلةی از کنترل راتاری ،تنها مت یر تلةی از کنترل راتاری بین دو گروه
آزمایش و کنترل مع نادار بود؛ یعنی ،میانگین تلةی از کنترل راتاری گروه آموزشدیده بهطور معناداری باالتر از
میانگین تلةی از کنترل راتاری گروه آموزشندیده بود.
نتیجهگیری آموزش کارآارینی در اازایش باور دانشدددجویان به کارآمدی خود در تبدیلشددددن به کارآارین تأثیر
مثبتی دا شته ا ست .با درنظرگراتن تأثیرات مثبت آموزش کارآارینی و اهمیت این مةوله پی شنهاد می شود واحد
درسی کارآارینی در برنامة درسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گنجانده شود.

مقدمه
کارآارینی ارایندی ا ست که در آن ارد دارای ایده و اکر جدید
با بسدددیج منابع از طریف ارایند ایجاد کسدددبوکار که توأم با
مخاطرة مالی و اجتماعی و حیثیتی اسددت ،محصددول و خدمت
جدیدی به بازار عرضددده میکند [ .]1در گسدددترة هزارة جدید،
آموزش کسبوکار و ارهنگ کارآارینانه راهکار ارزشمندی برای
ایجاد تفکر کارآارینی و ایجاد اشدددت ال دانشآموختگان آموزش
عالی ا ست [ .]2با این حال ،ارتةای کارآارینی با آموزش همواره

با چالش همراه بوده و تحةی ةات مرتبط به آن هنوز در مرح لة
اکتشدداف اسددت .بیشددتر محةةان کارآارینی توجه خود را به ارایند
راها ندازی کسدددبو کار مرح لة ب عد از تصدددمی گیری) معطوف
سدداختهاند و از مرحلة تصددمی گیری غفلت ورزیدهاند ،در حالی که
تبل از مرحلة راهاندازی ،مرحلة تصدددمی گیری تراردارد .در مرحلة
ت صمی گیری ،به این نکته توجه می شود که چه عوامل و عنا صری
باعث میشددود تا ارد تصددمی بگیرد که از میان گزینههای ش د لی
مختل  ،راهاندازی کسبوکار را انتخاب کند [.]2
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قناعتی و همکاران

کارآارینی تبلی و تجربة کار تبلی را بر تصددد کارآارینانه تعدیل
میکند [ .]6در پژوهشهای دیگر نیز آموزش کارآارینی بر تصد
کارآاری نا نه [ 7و  ،]8نگرش کارآاری نا نه [ 8و  ،]9هن جار های
ذهنی [ 8و  ]10و درک کنترل راتاری [ ]8آثار مثبتی داشدددته
است.
م طال عات کارآارینی و آموزش کارآارینی در حوزة علوم
پزشددکی بسددیار محدود و ک اسددت .شدداید علت آن ماهیت این
رشتهها یا ناآگاهی بخشی در این حوزه باشد .آنچه آمارها نشان
میدهد حاکی از بیکاری اارغالتحصیالن گروههای علوم پزشکی
نیز ه ست [ 11و  .]12با توجه به اهمیت خدمات حوزة سالمت
و رسددالت دانشددگاههای علوم پزشددکی در جهت تربیت نیروی
ان سانی متعهد و کارآمد بر ا ساس نیازهای در حال ت ییر جامعه
در علوم پزشددکی ،ضددرورت آموزش و توسددعة کارآارینی در این
دانشددگاهها نیز بیش از پیش احسدداس میشددود .بنابراین ،این
پژوهش با هدف برر سی تأثیر این آموزشها بر ت صد کارآارینانة
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.

کارآارینی از نوب راتار برنامهریزیشده است که مدلهای
ت صدی برای تبیین آن منا سب ا ست .ت صدکارآارینانه و ضعیتی
ذهنی است که ارد تصد و نیت دارد تا شرکتی جدید یا ارزشی
جدیدی در سدازمان موجود ایجاد کند .این تصدد و نیت ،نیروی
محرکه برای اعالیت کارآارینی است [ .]3برای تصد کارآارینانه
مدل های مختلفی ارا ده شدددده اسدددت .مه ترین این مدل ها
مدلهای رخداد کارآارینانة شاپیرو ،نظریة راتار برنامهریزیشدة
آژن ،گرایش نگرش کارآاری نا نه ،مدل مب نایی تصددددی ،مدل
پتانسیل کارآارینانه و مدل دیویدسون است [.]3
نظریة راتار برنامهریزیشددده مدل مبتنی بر تصددد اسددت
که برای پیشبینی تصدددد کارآارینانه به کارمیرود .این نظریه
برای پیشبینی و تبیین راتار انسددان در زمینههای ویژه طراحی
شدددده اسدددت ،با این ارض که هر راتاری نیازمند مةدار معینی
برنامهریزی ا ست و این با ت صد ارد برای اتخاذ کنش پیشبینی
میشدددود .خود تصددددد دارای مةدددمددههددایی اسددددت کدده
پیشبینیکنندههای آن محسددوب میشددود .سدده عامل مسددتةل
تعیینکنندة تصد بدینصورت است :نگرشها به راتار ،که بیانگر
ارزیابی مطلوب یا نامطلوب ارد نسدددبت به راتار اسدددت؛ عاملی
اجتماعی که هنجار ذهنی نامیده میشددود و به اشددار اجتماعی
ادراکشدددده برای انجام یا عدمانجام راتار اشددداره دارد؛ کنترل
راتاری ادراکشددده که به آسددانی یا مشددکلبودن ادراکشددده از
انجام راتار اشاره دارد و ارض می شود که منعک کنندة تجارب
گذشته ،همچنین موانع پیشبینیشده است [.]4
چارچوب مفهومی این مطالعه نیز بر مبنای نظریة راتار
برنامهریزی شدة آژن  )1991ترار داده شد .مطالعات زیادی در
حوزة ت صد کارآارینی و آموزش کارآارینی انجام شده ا ست .در
بیشددتر مطالعات تصددد کارآارینی از الگوی مشددهور تصددد آژن
اسددتفاده شددده اسددت و اازون بر آن نتایج ارزیابی نظریة راتار
برنامهریزی شده برای پیشبینی تصد کارآارینی در پژوه شی که
در دوازده کشددور انجام شددد ،همگی گواهی بر تأیید توانایی این
الگو در پیشبینی تصد کارآارینی است [.]5
زاپکو و هم کاران [ ]6اثر دوره های کارآارینی تبلی بر
تصدددد کارآارینانه را با توجه به انواب متفاوت دوره ها و کیفیت
متفدداوت آنهددا بررسدددی کردنددد .بر مبنددای نظری دة راتددار
برنامهریزی شده برر سی کردند که آیا نگرش هنجارهای ذهنی و
کنترل را تاری ادراکشددددده اثر مدل های نةش وا لدینی)
کارآارینی و سابةة کار در شرکتهای کوچک و تازهتأ سی را
روی تصدددد کارآاری نا نه ت عد یل میکن ند .پژوهش روی 374
دانشجو و متخصص انجام شد .نتایج نشان داد سه مت یر نگرش،
هن جار های ذهنی و کنترل را تاری ادراکشدددده اثر دوره های

مواد و روشها
این پژوهش از نوب کاربردی اسدددت .از نظر ماه یت گردآوری
دادهها روش تحةیف تمام آزمایشی طرح پیشآزمون و پ آزمون
با گروه کنترل و آزمایش ا ست [ .]13جامعة آماری این پژوهش
به تعداد  64نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بود
که در کارگاه آموزش کارآارینی ثبتنام کرده بودند .حج نمونه
برای آزمون ارض آماری یا انجام پژوهشهای آزمایشدددی تحت
تأثیر چهار عامل ترارمیگیرد:
 .1سطم معناداری
 .2واریان جامعه
 .3توان آزمون
 .4میزانی از تفاوت که پژوهشگر مایل است به آن پی ببرد.
این تفاوت اگر بر انحراف معیار جامعه تة سی شود حج
اثر نامیده میشدددود .بنابراین ،با اختیارکردن سدددطم معناداری
آلفا) و میزان اشدددتباه نوب دوم بتا) ،همچنین تصدددمی گیری
در بارة حج اثر  ،)dحج نمو نة مورد ن یاز برای آزمون ارض
آماری مربوط به نمونه در پژوهش های علوم راتاری مشدددخص
میشدددود [ .]13حج نمو نه در این پژوهش با درنظرگراتن
آلفا= 0/05و حج اثر متوسط مساوی  0/5حج هر گروه بیست
آزمودنی انتخاب میشددود با اسددتفاده از جدول کوهن) .از آنجا
که آزمودنیها در دو گروه ترارگراتند ،در کل حج نمونه چهل
نفر برآورد شد .روش نمونهگیری تصادای طبةهای بود.
320
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به پاسددخدهندگان در مورد س دؤالها توضددیم مختصددری
داده شد .به آنها اطمینان داده شد که پا سخهای شان محرمانه
باتی خواهد ماند .همچنین ،پژوهشگر اطمینان حاصل کرده بود
که گروه کنترل و آزمایش با ه در ارتباط نیستند و در خصوص
مفاد کارگاه و پرسدددشدددنامه با ه صدددحبت نکردهاند .پ از
گردآوری داده ها ،اطالعات کدگذاری و با اسدددتفاده از نرماازار
 SPSSنسخة  16و روشهای آمار توصیفی و استنباطی آزمون
تی مستةل و همبسته) تجزیهوتحلیل شد.

ابزار پژوهش

ابزار موردا ستفاده برای اندازهگیری مت یرها پر س شنامة سنجش
تصدددکارآارینانة  )EIQلینانوچن [ ]14بود .روایی و پایایی ابزار
سدددنجش را لینانوچن [ ]14و محةةان دیگر سدددنجیده و تأیید
کردهاند .ضریب پایایی ابزار برای مت یرهای آن از  0/88تا 0/94
گزارش شده ا ست .ن سخة اار سی این ابزار از پایاننامه مرادی
[ ]10اتتباس شدددده اسدددت که در آن مطالعة ابزار را اسددداتید
دانشدکدة کارآارینی دانشدگاه تهران و چندین مترج رواسدازی
سنجش و پایایی و روایی آن را تأیید کرده بودند .در این مطالعه،
برای تأیید مجدد پایایی ابزار آلفای کرونباخ محاسدددبه شدددد که
نتایج آن برای همة مت یرها در حد باالتر از  0/7بهدسددت آمد و
تابلتبول بود.

یافتهها
در این پژوهش در مجموب  40نفر شدددرکت داشدددتند که از این
میان  14نفر زن  35در صد) و  26نفر مرد  65در صد) بودند.
 25نفر  62/5درصد) دانشجویان بومی و  15نفر  37/5درصد)
غیربومی بودند 10 .نفر  25درصد) از دانشجویان تبال کار کرده
بودند و  30نفر  75درصددد) آنان سددابةة کار تبلی نداشددتند.
هی یک از دانشدددجو یان در هر دو گروه آز مایش و کنترل در
گذشددد ته دوره های آموزش کارآارینی ن گذرا نده بود ند .در
جمع آوری اطال عات اول یه ت بل از برگزاری کار گاه یک مورد
مشدداهده شددد که از نمونه حذف گردید و ارد دیگری جایگزین
شددد .جدول  1میانگین و انحراف اسددتاندارد مت یرهای تصددد
کارآاری نا نه ،نگرش به کارآارینی ،هن جار های ذهنی و تلةی از
کنترل راتاری در مرحلة پیشآزمون را برای هر دو گروه کنترل
و آزمایش نشدددان میدهد .همانگونه که نتایج نشدددان میدهد
م یانگین های مت یر ها در هر دو گروه در مرح لة پیشآزمون
تةریبا نزدیک به ه است .همچنین ،در مةایسة میانگین نمرات
پیشآزمون در تمام مت یرهای مطالعه از آزمون تی مسددتةل نیز
ا ستفاده شد .این کار بهمنظور م شخصکردن تفاوتهای موجود
بین میانگینهای مورد نظر انجام گرات و اینکه آیا این تفاوتها
حا صل ا شتباههای محا سبهای و ت صادای ا ست .نتایج ن شان داد
که در همة مت یرهای مورد نظر آزمون تی معنادار نبود.

روش اجرا

پ از ا خذ مجوز های الزم ،م ةد مات برگزاری کار گاه آموزش
کارآارینی با همکاری داتر کارآارینی دانشگاه و دعوت از اساتید
مرتبط انجام شددد .پ از اراخوان ،تعداد  64نفر از دانشددجویان
در کارگاه آموزش کارآارینی ثبتنام شدند .متأسفانه تعداد کمی
از دان شجویان به شرکت در کارگاه تمایل ن شان دادند .از دالیل
این عدمت مایل میتوان از زمان برگزاری کارگاه آخر ترم ،روز
پنج شنبه و ه زمانی کارگاه با ساعت کارآموزی دان شجویان) و
ناآ شنایی حتی جزدی دان شجویان با مةولة کارآارینی نام برد .از
بین دانشددجویان ثبتنامی ،با توجه به آمار هر دانشددکده ،تعداد
 40نفر بهصورت تصادای انتخاب و به دو گروه بهصورت تصادای
تخصیص داده شدند .به گروه کنترل در مورد برگزاری کارگاهی
مشابه در آینده اطالب داده شد و از آنها خواسته شد که در روز
برگزاری کارگاه ح ضور دا شته با شند .کارگاه آموز شی به مدت
شش ساعت برگزار شد .سؤالهای پیشآزمون تبل از شروب
کارگاه در اختیار دانشددجویان گروه آزمایش و کنترل ترارگرات.
بعد از کارگاه نیز پ آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.

جدول  . 1میانگین و انحراف اسددتاندارد متغیرهای قصدددکارآفرینانه ،نگرش به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و تلقی از کنترل رفتاری در مرحلة
پیشآزمون برای هر دو گروه کنترل و آزمایش
متغیرها
نگرش به کارآارینی
هنجارهای ذهنی
تلةی از کنترل راتاری
تصد کارآارینانه

گروه کنترل
میانگین
3/82
3/28
3/41
3/26

انحراف استاندارد
0/527
0/790
0/494
0/792

گروه آزمایش
میانگین
4/00
3/716
3/433
3/33
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انحراف استاندارد
0/531
0/521
0/771
0/723

نتایج آزمون تی
sig=0/289 ،df=38 ،T=1/076
sig=0/051 ،df=38 ،T=2/040
sig=0/936 ،df=38 ،T=0/081
sig=0/772 ،df=38 ،T=0/292
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راتاری دانشجویان در نمونة حاضر تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در جدول  ،3آزمون تی همب سته برای گروه آزمایش بین
پیشآزمون و پ آزمون انجام شده است .نتایج این آزمون نشان
می د هد در گروه آز مایش ت بل و ب عد از آموزش کارآارینی،
وضدددعیت مت یرهای تصدددد کارآارینانه ،نگرش به کارآارینی،
هنجارهای ذهنی و تلةی از کنترل راتاری به چه صورت ا ست.
همانگونه که نتایج نشان میدهد ،در دو مت یر تصد کارآارینانه
و تلةی از کنترل راتاری نتایج معنادار شدددده اسدددت .این بدان
معناسددت که در دانشددجویان آموزشدیده میانگین نمرات مت یر
ت صد کارآارینانه و تلةی از کنترل راتاری بعد از آموزش ن سبت
به تبل از آموزش بهطور معناداری باالتر بوده اسدددت سدددطوح
مع ناداری در مت یر های تصدددد کارآاری نا نه و تلةی از کنترل
راتاری بهترتیب  0/050و  0/007است).

جدددول  2نتددایج آزمون تی مسدددتةددل برای تفدداوت
میددانگینهددای پیشآزمون و پ آزمون مت یرهددای تصددددد
کارآاری نا نه ،نگرش به کارآارینی ،هن جار های ذهنی و تلةی از
کنترل راتاری در دو گروه آزمایش و کنترل را نشدددان میدهد.
پ از آن که ت فاوت نمرات پ آزمون از پیشآزمون در هر دو
گروه کنترل و آزمایش برای هر چهار مت یر با عنوان نمرة تفاوت
محا سبه شد ،آزمون تی م ستةل بین دو گروه کنترل و آزمایش
روی نمرة تفاوت انجام شد .همانگونه که نتایج جدول  2ن شان
میدهد ،بین گروه کنترل و آزمایش ،از نظر نگرش به کارآارینی،
هنجارهای ذهنی و تصدددد کارآارینانه تفاوت معناداری وجود
ندارد .بین تلةی از کنترل را تاری در گروه کنترل و آز مایش
تفاوت معناداری در سدددطم  5درصدددد وجود دارد .با توجه به
میانگین باالتر  )0/383در گروه آزمایش نسدددبت به کنترل و
سددطم معناداری  ،)0/008آموزش کارآارینی بر تلةی از کنترل

جدول  .2آزمون تی م ستقل برای تفاوت میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای ق صد کارآفرینانه ،نگرش به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و
تلقی از کنترل رفتاری در دو گروه آزمایش و کنترل
انحراف معیار درجة آزادی
میانگین
تعداد
sig
T
0/611
0/24
20
گروه آزمایش
0/08
1/802
38
نگرش به کارآفرینی
0/426
-0/06
20
گروه کنترل
0/631
0/10
20
گروه آزمایش
0/609
-0/516
38
هنجارهای ذهنی
0/35
0/18
20
گروه کنترل
0/564
0/383
20
گروه آزمایش
*0/008
2/792
38
تلقی از کنترل رفتاری
0/161
0/016
20
گروه کنترل
0/709
0/32
20
گروه آزمایش
0/062
1/923
38
قصد کارآفرینانه
0/294
-0/01
20
گروه کنترل
*p<0/05
جدول  .3آزمون تی همبسددته در گروه آزمایش برای متغیرهای قصدددکارآفرینانه ،نگرش به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و تلقی از کنترل رفتاری
بین پیشآزمون و پسآزمون
نگرش به کارآارینی
هنجارهای ذهنی
تلةی از کنترل راتاری
تصد کارآارینانه

میانگین
0/240
0/100
0/383
0/320

انحراف معیار
0/311
0/631
0/564
0/709

خطای استاندارد میانگین
0/137
0/141
0/127
0/158

T

1/757
0/708
3/035
2/018

درجة آزادی
19
19
19
19

sig

0/095
0/487
*0/007
*0/050
*p<0/05

است؛ و دوم ،میانگین مرحلة پیشآزمون برای مت یرهای وابسته
نشان میدهد که این میانگین بهخصوص در گروه آزمایش کمتر
از میزان حداکثر تابلاکتسدداب اسددت و ظرایت اازایش آن طی
ارایند دسدددتکاری مت یر مسدددتةل وجود دارد .نتایج آزمون تی
م ستةل نیز در اینجا ن شان داد که تفاوت میانگینهای دو گروه
آزمایش و کنترل در مرحلة پیشآزمون معنادار نی ست و گروهها
تةریبا همسان است.
در ادامه ،آزمون ار ضیههای پژوه شی انجام شد .آزمون

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسدددی تأثیر آموزش کارآارینی بر تصدددد
کارآارینانة دان شجویان دان شگاه علوم پز شکی سبزوار انجام شد.
نخسدددت ،میانگین و انحراف اسدددتاندارد مت یرهای مطالعه در
مرحلة پیشآزمون محاسددبه شددد .میانگین و انحراف اسددتاندارد
مت یر های م طال عه در مرح لة پیشآزمون از دو ج هت اهم یت
دارد :نخسدددت ،برابری یا نزدیکی واریان ها و میانگینها در دو
گروه که نشاندهندة همسانی تةریبی دو گروه آزمایش و کنترل
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پزشددکی انجام شددد ،بهدلیل ماهیت رشددتههای تحصددیلی آنان
مةایسدده با رشددتههای مهندسددی که اکثر مطالعات روی آنها
صددورت گراته اسددت ،منطةی بهنظر نمیرسددد .در بین مطالعات
برر سی شده ،تنها مطالعة مرادی [ ]10بود که روی دان شجویان
پرسددتاری انجام شددده بود .مرادی به بررسددی تأثیر آموزشهای
ت شخیص ار صتهای کارآارینی بر ت صد کارآارینی دان شجویان
رشددتة یپرسددتاری پرداخت .روش تحةیف وی تمامآزمایشددی دو
گروهی با پیشآزمون و پ آزمون بود .در هر دو گروه آزمایش
و کنترل  26نفر از طریف همتاسازی تصادای همسان شد .نتایج
پژوهش وی ن شان داد که ت صد کارآارینی بعد از برنامة آموزش
تشدددخیص ارصدددتها با تبل از اجرای برنامة آموزشدددی تفاوت
معناداری نداشت .از میان سه عامل اصلی پیشبینیکنندة تصد،
تنها هنجارهای ذهنی بود که تفاوت معناداری نسبت به پیش از
اجرای برنامة آموزشی نشان داد.
همچنین ،برخی م طال عات به تابل یت ها و ویژگی های
کارآارینانه در دان شجویان و برخی دیگر به عوامل مؤثر بر ت صد
کارآارینی پرداخ ته بود ند .م طال عات کمتری تأثیر آموزش بر
ت صد کارآارینانه را برر سی کردهاند .در عین حال ،در خ صوص
مةایس دة نتایج پژوهش حاضددر با مطالعات تبلی ،میتوان مطالب
ذیل را بیان کرد.
در نتایج مطالعة حاضدددر ،آموزش کارآارینی بر تلةی از
کنترل را تاری تأثیر مع ناداری داشدددت .این نتی جه با برخی
م طال عات همخوان اسدددت [ 15 ،9 ،8 ،2و  .]16تلةی از کنترل
راتاری ،یعنی تلةی شخصی ارد از امکانپذیربودن راتار .مطالعة
سددانچز [ ]16نشددان داد که تصددد خودکارآمدی که از مةدمات
درک امکان پذیری اسدددت ،در دانشدددجویان بعد از برنامه های
آموزش کارآارینی اازایش یاا ته اسددددت .درک ام کان پذیری
نشدداندهندة سددطم یا میزان درک تابلیت اردی برای راهاندازی
کسدددبوکار اسدددت و این ادراک با مت یر کنترل راتاری اژن در
ارتباط اسددت .ویلسددون و مارینو نیز اظهار داشددتند که آموزش
کددارآارینی نةش مهمی در بدداالبردن سدددطم خودکددارآمدددی
دانشدددجو یان دارد .درم طال عة اایول نیز اثر مث بت بر نا مه های
آموزش کارآارینی بر درک کنترل را تاری در گروه هایی د یده
شد که تبال دردورههای آموزش کارآارینی شرکت نکرده بودند
[.]8
در مطالعة حاضر ،آموزش کارآارینی بر تصد کارآارینانه،
نگرش به کارآارینی ،و هنجارهای ذهنی تأثیر معناداری نداشت.
این نتی جه با برخی پژوهش ها همخوانی ندارد [ 10 ،8 ،8 ،2و
 .]17در خ صوص عدم تأثیر معنادار آموزش بر هنجارهای ذهنی
میتوان گفت این نتیجه دور از انتظار نبود .هنجارهای ذهنی در
حةی ةت ادراک ارد از اشدددار های اجت ماعی در ان جامدادن یا

تی مسدددتةددل برای نمرات تفدداوت پیشآزمون و پ آزمون
مت یرهای تصدددد کارآارینانه ،نگرش به کارآارینی ،هنجارهای
ذهنی و تلةی از کنترل را تاری اجرا شدددد .ن تایج نشدددان داد
میددانگین نمرات مت یر تلةی از کنترل راتدداری بین دو گروه
آز مایش و کنترل مع نادار بود؛ یعنی ،م یانگین تلةی از کنترل
را تاری گروه آموزشد یده بهطور مع ناداری باالتر از م یانگین
تلةی از کنترل راتدداری گروه آموزشندددیددده بود .در سددددایر
مت یرهای تصدددد کارآارینانه ،نگرش به کارآارینی ،و هنجارهای
ذهنی تفاوت بین گروه آموزشدیده و گروه آموزشندیده معنادار
نبود .تلةی از کنترل را تاری بهمع نای ادراک ارد از سددد هل یا
د شواربودن تبدیل شدن به کارآارین ا ست .نتایج بدان معنا ست
که آموزش کارآارینی در اازایش ادراک دانشدددجو یان گروه
آزمایش از خود در تبدیلشدن به کارآارین نسبت به دانشجویان
گروه کنترل تأثیر معنادار و مثبتی داشته است.
در ادامه ،آزمون تی ه بسدددته برای تصدددد کارآارینانه،
نگرش به کارآارینی ،هنجارهای ذهنی و تلةی از کنترل راتاری
در گروه آزمایش بین نتایج پیشآزمون و پ آزمون انجام شددد.
نتایج نشدددان داد که آزمون تی ه بسدددته برای مت یر نگرش به
کارآارینی و هنجارهای ذهنی معنادار ن شده است .در مت یرهای
تصد کارآارینانه و تلةی از کنترل راتاری بین نمرات پیشآزمون
و پ آزمون تفاوت معناداری وجود داشددت .این بدان معناسددت
که در گروه آزمایش ،میانگین ت صد کارآارینانة دان شجویان بعد
از گذراندن آموزش کارآارینی بهطور معناداری باالتر از میانگین
تصدددد کارآارینانة آنان تبل از گذراندن دورة آموزش کارآارینی
اسدددت؛ یعنی ،دانشدددجویان گروه آزمایش بعد از آموزش برای
راهاندازی کسددبوکار و خوداشددت الی نسددبت به تبل از آموزش
بهطور معناداری تصدددد باالتری داشدددتند .همچنین ،در گروه
آز مایش ،م یانگین تلةی از کنترل را تاری دانشدددجو یان ب عد از
گذراندن آموزش کارآارینی بهطور مع ناداری باالتر از م یانگین
تلةی از کنترل را تاری آ نان ت بل از گذرا ندن دورة آموزش
کارآارینی است.
در پا سخ به سؤالهای پژوه شی در مورد مت یر تلةی از
کنترل راتاری همین نتایج بهدسدددت آمد؛ یعنی ،در مةایسدددة
گروههای آزمایش و کنترل ،آموزش کارآارینی بر تلةی از کنترل
راتاری تأثیر معناداری نشدددان داد .ولی ،تأثیر آموزش بر مت یر
ت صد کارآارینانه در نتایج تبلی معنادار ن شد .الزم به ذکر ا ست
اعتبار نتایج تبلی بی شتر ا ست ،چرا که گروه آزمایش در آنجا با
گروه دیگری مةای سه شده و تأثیر پیشآزمون تا حدودی مرتفع
شددده اسددت ،ولی در آزمون تی ه بسددته گروه آزمایش با خود
مةایسه شده است.
از آنجا که پژوهش حا ضر روی دان شجویان دان شگاه علوم
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بهصددورت برگزاری کارگاه ،دورههای آموزشددی یا سددمینار انجام
می شود ،از روشهای دیگر آموزش بهره گراته شود که ه گام
با اناوریهای روز جهان اسددت ،همانند شددبکههای اجتماعی و
نرماازارهای تابلنصب در تلفن همراه.
در خصوص پیشنهادهای پژوهشی میتوان گفت در کنار
پژوهشهایی که به بررسدددی تأثیر آموزش کارآارینی بر تصدددد
کارآارینانه میپردازد ،به مطالعاتی نیز پرداخته شود که نیازهای
آموز شی دان شجویان ،بهخ صوص دان شجویان علوم پز شکی در
خصوص کارآارینی را بررسی و تحلیل میکند .در صورت امکان،
ت صد کارآارینانه در ر شتههای مختل علوم پز شکی مةای سه و
تابلیت مطرحشدددن مةولة کارآارینی با توجه به نوب رشددتههای
علوم پز شکی م شخص شود .مطالعات تطبیةی در این خ صوص
راهگ شا ست .در صورت امکان ،از طرحهای پژوه شی تویتر با
انتخاب تصددادای کامل طرح چهار گروهی سددالمون ،طرحهای
چند عاملی و جزآن) استفاده شود.
در نهایت ،میتوان گفت حوزة سالمت به نیروهایی نوآور،
خال  ،باانگیزه ،پرانرژی و سدختکوشدی با روابط اجتماعی توی
نیاز دارد .نیروهایی که با ک ش ار صتها ،نوآوری ،برنامهریزی و
تصدددمی گیری ،مدیریت زمان و خودتنظیمی به انجام امور در
حوزة سالمت بپردازند .این مه در سایة نظام آموز شی تحةف
می یابد که دانشدددجویانی خال با روحیه و ارهنگ کارآارینی
پرورش میدهد .این مسدددنله به عزم جدی مسدددنوالن و ت ییر
نگرش و حمایت آنها در خصدددوص اهمیت از مةولة کارآارینی
برای دانشدددجو یان علوم پزشدددکی ن یاز دارد و ن یازم ند ان جام
پژوهشهای بیشتری است.

انجامندادن راتار کارآارینانه راهاندازی ک سبوکار) ا ست [.]10
در الگوی آژن ،هنجارهای ذهنی ضعی ترین جزء الگو شناخته
شددد .ت ییر هنجارهای ذهنی ،یعنی ت ییر ادراک ارد از بایدها و
نبایدهای اجتماعی ،بهراحتی میسدددر نیسدددت و به آموزشهای
بیشددتر و حتی آموزش به والدین و اطراایان ارد و ت ییر نگرش
آنان نیاز دارد .در خصوص عدمتأثیر آموزش بر نگرش کارآارینی
میتوان بدداالبودن میددانگین اولی دة نگرش بدده کددارآارینی در
دانشدددجو یان گروه کنترل  ،3/82گروه آز مایش  )4/00را در
نتیجه مؤثر دان ست .در خ صوص ت صد کارآارینانه در آزمون تی
ه ب سته آموزش بر ت صد کارآارینانة دان شجویان گروه آزمایش
تأثیر معناداری داشددت ،اما در آزمون تی مسددتةل نتیجه معنادار
نبود .این نتیجه بدان معناسدددت که ت ییر در تصدددد کارآارینانة
دانشددجویان تفاوت زیادی تبل و بعد از آموزش نداشددته اسددت.
شاید اگر طول دورة آموزش بی شتر میبود ،این تفاوت در ت صد
کارآارینانه بیشتر و معنادار میشد.
برای ناهمخوانی ن تایج میتوان دالیل زیادی برشدددمرد.
تفاوت در کیفیت و کمیت مت یر مسدددتةل ،یعنی نحوة آموزش
کارآارینی ،ممکن اسددت یکی از دالیل ناهمخوانی نتایج باشددد.
توان و ب یان مدرس آموزشدددی و محتوای م طالبی که عنوان
میکند ،مدت زمان آموزش ،مکان و زمان برگزاری دورة آموزشی
همه در نتایج تأثیرگذار اسدددت .یکی دیگر از دالیل ناهمخوانی
تفاوت جامعة هدف مطالعه ا ست .اکثر مطالعات انجام شده روی
دانشجویان غیرعلوم پزشکی انجام شده است .شاید نمونة حاضر
که بخشی از جامعة دانشجویان علوم پزشکی بوده ا ست ،بهدلیل
نگرش مثبت از پیداکردن کار در آینده و وضددعیت نسددبتا خوب
ا ستخدامی در اارغالتح صیالن ر شتههای علوم پز شکی ،انگیزة
پایینی نسبت به کارآارینی داشتهاند.
با توجه به نتایج و با درنظرگراتن تأثیرات مثبت آموزش
کارآارینی و اهمیت این مةوله پیشدددنهاد میشدددود یک واحد
درسددی کارآارینی در برنامة درسددی دانشددجویان دانشددگاه علوم
پزشدددکی گن جانده شدددود .عالوهبر آموزش های کارآارینی که
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