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Abstract
Introduction: Clinical work of nursing students while studying can have positive and negative
effects on their academic achievement and progress in nursing practices in hospital wards. The
purpose of this qualitative study was to explain the experiences and viewpoints of night work nurses
regarding student work.
Methods: This research was a qualitative content analysis including night shift nurses working at
teaching hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences. Sampling was done
purposefully with semi-structured interviews. At the same time as the data collection, constant
comparison approach and classifying design of Elo and Kynga¨s were used to analyze the data.
Results: Overall, 34 night shift nurses participated in this study, of which 70.58% were females.
After encoding all the interviews, 1125 initial codes were created, and after several revisions at
different stages, this was reduced to 650. These codes were ultimately placed in 28 sub-classes, ten
secondary classes, four classes named individual benefits, organizational benefits, negative
individual consequences and negative organizational consequences and two themes named the
benefits of student' work and disadvantages of student' work.
Conclusions: This study showed that although the presence of students in the wards can help
compensate the lack of staff; it also had some problems and disadvantages. Regarding the potential
effects of students' work on individual and professional development of nursing students, more
organized programs are needed to create a coherent approach between colleges and hospitals.
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مقدمه :انجام کار دانشجویی توسط دانشجویان پرستاری میتواند آثار مثبت و منفی در بازدهی دروس و وضعیت تحصیلی دانشجویان
و پیشبرد اقدامات پرستاری در بخشها داشته باشد .هدف از این مطالعه تبیین تجربیات و دیدگاههای پرستاران شبکار در زمینه
کاردانشجویی است.
روش کار :این پژوهش یک تحلیل محتوای کیفی است که پرستاران شبکار شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آن شرکت کردند .نمونهگیری به صورت هدفمند و با انجام مصاحبههای نیمه ساختاریافته صورت
گرفت .هم زمان با جمع آوری دادهها جهت تجزیه و تحلیل آنها از روش مقایسه مداوم دادهها و طرح طبقهبندی تحلیل محتوای کیفی
 Eloو  Kyngasاستفاده شد.
یافتهها :در این مطالعه 34 ،پرستار شرکت کردند که  15/25درصد آنها زن بودند .پس از کدبندی کلیه مصاحبهها 1152 ،کد اولیه
ایجاد شد که پس از چندین بار بازبینی در مراحل مختلف ،تعداد کدها به  125کد تقلیل یافت .این کدها در نهایت در  55زیر طبقه15،
طبقه فرعی 4 ،طبقه اصلی با عناوین منافع فردی ،منافع سازمانی ،پیامدهای منفی فردی و پیامدهای منفی سازمانی و  5مضمون با
عناوین مزایای کاردانشجویی و معایب کاردانشجویی قرار داده شدند.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد ،با وجود اینکه حضور دانشجویان در بخشها ،میتواند به جبران کمبود نیرو کمک کند ،اما
با مشکالتی و معایبی نیز همراه است .با آگاهی از اثرات بالقوه کار دانشجویی بر رشد فردی و حرفهای دانشجویان پرستاری ،الزم است
برنامههای سازمان یافتهتری جهت ایجاد رویکردی هماهنگ بین دانشکدهها و بیمارستانها در نظرگرفته شود.
کلیدواژهها :تجربه ،پرستار ،دانشجوی پرستاری ،مطالعه کیفی ،کاردانشجویی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
به رشته ،کسب آمادگی برای شروع به کار ،انگیزه مالی و کسب درآمد
برای رفع هزینههای زندگی ،داشتن رفاه و زندگی اجتماعی مناسب و
پرداخت شهریههای دانشگاه ،رضایت فردی ،افزایش احتمال استخدام
بعد از فارغ التحصیلی و آشنایی با دوستان جدید سبب جذب
دانشجویان به سمت کاردانشجویی میشود ( .)3مطالعات مختلف،

در کشورهای آسیایی در رشتههای علوم پزشکی  25تا  15درصد
دانشجویان به کار دانشجویی اشتغال دارند ( .)1مطالعات ،عوامل
متعددی را جهت افزایش تمایل دانشجویان به کاردانشجویی مطرح
کرده اند و این موضوع مورد عالقه محققین بسیاری در سراسر جهان
است ( .)5عواملی نظیر افزایش تجربه و مهارتهای عملکردی مربوط
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تبیین پدیدههایی که به نحوی با تعامالت انسانی روبرو هستند ،انعطاف
و عمق الزم را ندارند ( . )13از این رو ،نیاز به انجام مطالعهای کیفی
احساس شد .با توجه به این که پژوهشگر عضو هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان بوده و عمالً با مسئلة اشتغال به کار دانشجویان
و درگیری پرستاران شبکار با دانشجویان در بخشهای مختلف و برخی
از مشکالت و شکایتهای آنها مواجه است ،نیاز به بررسی عمیق این
پدیده از دیدگاه پرستاران شبکار احساس شد .در ضمن با جستجوی
منابع ،مطالعهای به دست نیامد که ادراکات پرستاران را در زمینه کار
دانشجویی در ایران مورد بررسی قرار داده باشد .از آنجا که پژوهشگر
درنظر دارد ،در این پژوهش تجارب انسانی را مورد بررسی قرار داده و
احساسات و دیدگاه افراد را با تکیه بر عمق تجربیات آنها ارزیابی نمایند،
استفاده از یک روش کیفی برای شناخت تجربیات پرستاران از
کاردانشجویی مناسبتر به نظر میرسد .برای رسیدن به این هدف یک
مطالعه تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قراردادی برای پاسخ به این
سؤال طراحی گردید ،تجربیات و دیدگاههای پرستاران شبکار از کار
دانشجویی دانشجویان پرستاری چیست؟ هدف از این مطالعه کیفی
تبیین تجربیات و دیدگاههای پرستاران شبکار در زمینه کار دانشجویی
است.

فوایدی برای کاردانشجویی ذکر کردهاند ،از جمله افزایش اطمینان و
اعتماد به نفس ،افزایش مهارت و درک مسائل و مشکالت کار واقعی و
توانایی انجام وظایف بدون نظارت و راهنمایی دیگران ،کسب درآمد
مالی ،اجتماعی شدن ،تغییر ارزشها ،نگرش و رفتار دانشجویان (.)1-4
گزارشها نشان میدهند که کاردانشجویی میتواند اثرات مثبت و منفی
بر یادگیری و تجربیات دانشجویان داشته باشد و بر نحوه ورود آنها به
بالین بعد از فارغ التحصیلی ،سازگاری با محیط کار و کسب
صالحیتهای بالینی مؤثّر باشد ( .)5 ,1انجام کارهای تمام وقت و
نیمهوقت توسط دانشجویان پرستاری در هنگام تحصیل ،میتواند آثار
مثبت و منفی در بازدهی دروس و وضعیت تحصیلی دانشجویان در
دانشگاه داشته باشد ( )1و پیشرفت تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار
دهد ( .)2سایر مضراتی که برای کاردانشجویی گزارش شده است ،شامل
محدودیت در زندگی و فعالیتهای اجتماعی و فقدان آزادی برای لذت
از زندگی دانشجویی ،تجربه سطوح باالی تنش جسمی و روانی ،تضاد
در نقشها ،متأثر شدن از رفتارهای اشتباه دیگران ،از دست دادن
کالسها ،تأخیر در انجام تکالیف ،کاهش فرصت مطالعه و تأثیر سوء بر
عملکرد دانشگاهی و کیفیت زندگی میباشد ( .)15 ,2اشتغال همزمان
به کار و تحصیل باعث ایجاد تغییراتی در وضعیت تحصیلی و حرفهای
فرد میشود  .ایجاد محدودیت زندگی اجتماعی به دلیل اختصاص وقت
جهت حضور در شیفتها و یا استراحت پس از شبکاری و سطوح باالی
استرس جسمی و روانی بهطور مکرر توسط دانشجویان گزارش شده
است ( Salamonson .)11و  )5551( Andrewگزارش نمودند،
دانشجویانی که همزمان با تحصیل کار میکردند ،پیشرفت تحصیلی
پایینتری نسبت به دانشجویانی داشتند که کار نمیکردند ( .)15طبق
مطالعه  Phillipsو همکاران ( )5515نیز دانشجویانی که بیش از 11
ساعت در هفته کار میکنند ،با افت عملکرد تحصیلی قابل مالحظهای
مواجه خواهند شد ( .)3در مطالعات مختلف ،در خصوص بررسی
پیامدهای تجربه کاردانشجویی بر رشد حرفهای دانشجویان پرستاری
توجه اندکی شده است و قانونی برای جلوگیری از کار دانشجویان
پرستاری در هنگام تحصیل وجود ندارد ( .)2از طرفی سیاستگذاران
بهداشتی جهت رفع مساله کمبود پرستار ،در کشورهای مختلف از
دانشجویان پرستاری کمک میگیرند و نیروی انسانی الزم را تأمین
مینمایند و این موضوع باعث تغییرات سریع رفتاری و اجتماعی در
دانشجویان شده و حضور دانشجویان در دانشکدهها کمتر شده است
( . )15نکته مهمی که در بررسی مطالعات انجام شده در زمینه
کاردانشجویی ،پاسخی برای آن یافت نشد ،این است که آیا پرستارانی
که در شیفتها با این دانشجویان کار میکنند از این مساله رضایت
دارند و تجربیات آنها در این زمینه چگونه است .انتخاب پرستاران
شبکار به این دلیل بود که اکثر دانشجویان پرستاری جهت جلوگیری
از تداخل کالسها و کارآموزیها با شیفتهای کاردانشجویی ،ترجیح
میدهند در شیفتهای شبانه حضور داشته باشند .بنابراین پرستاران
شب کار بیشتر از سایر پرستاران با این دانشجویان کار میکنند و
تجربیات موثرتری در این زمینه دارند .از آنجایی که موضوع
کاردانشجویی ،ابعاد روانشناختی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
حرفهای متنوعی دارد ،مسلماً یک پژوهش کمی قادر به شناخت این
ابعاد به صورت عمقی نخواهند بود .زیرا این پدیده ،چندبعدی و
برخوردار از آثار بیرونی و درونی مختلفی است و پژوهشهای کمّی برای

روش کار
جامعه پژوهش ،در این مطالعه کیفی شامل کلیه پرستاران شبکار
شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان بودند .نمونهگیری به صورت هدفمند و با حداکثر
تنوع صورت گرفت ( )14و مشارکتکنندگان به صورت متنوع از
پرستاران مرد و زن انتخاب و با آنان مصاحبههای عمیق ،چهرهبهچهره
و نیمهساختاریافته فردی انجام شد .جمعآوری دادهها بدون هیچ
محدودیتی در تعداد مشارکتکنندگان ادامه یافت تا پژوهشگر از اشباع
دادهها اطمینان یافت ( .)12 ,13از افراد درخواست میشد تا زمان و
مکان مصاحبه را به دلخواه خود تعیین کنند .مصاحبهها در اتاق مربیان
بیمارستان ،اتاق استراحت پرسنل ،منزل مشارکتکننده یا در فضای
سبز پارک انجام گردید .زمان انجام مصاحبهها قبل از شروع
شیفتکاری ،پس از پایان شیفت و در بیشتر موارد خارج از برنامهکاری
بود .قبل از شروع هر مصاحبه ،درخصوص اهداف پژوهش ،علت ضبط
مصاحبه ،مشارکت داوطلبانه ،محرمانه ماندن اطالعات و هویت
مصاحبهشوندگان توضیح داده شد و از مشارکتکنندگان اجازه ضبط
صدا و رضایت کتبی جهت شرکت در مطالعه اخذ شد .در ابتدای هر
مصاحبه ،از مشارکتکننده درخواست میشد تا با ذکر سن ،سطح
تحصیالت ،سمت ،سابقه کار و بخش محل کار ،مختصری خود را معرفی
نماید .سپس ،چند سؤال باز مطرح شده و پس از آن ،سؤاالت مربوط به
مفهوم مورد نظر پرسیده شد و کنکاش در مورد تجربیات آنان از کار
دانشجویی با هدایت مصاحبهگر ادامه مییافت .بحث با حفظ زمان تا
آنجا پیش میرفت که مصاحبهگر اطمینان مییافت مفاهیم مطروحه
را به خوبی دریافته است .در شش مورد ،پژوهشگر جهت کاوش بیشتر،
برای بار دوم به مشارکتکنندگان مراجعه نمود و به علت وجود ابهام
در برداشت از گفتههای آنان و نقص در اطالعات ،مجدداً مصاحبه صورت
گرفت .فرم مصاحبه شامل دو دسته سؤال بود .دسته اول ،سؤاالت
اساسی مصاحبه را تشکیل میدادند و دسته دوم ،سؤاالت پیگیرنده
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به لغت و خط به خط هر متن و مکث کافی روی دادههای ناشی از مصاحبه،
تمامی کدهایی که میتوانست با هدف تحقیق در ارتباط باشد ،در حاشیه
متن یادداشت گردید .سپس مجدداً به مصاحبههای ضبط شده گوش داده
شد و نکاتی که احیانآ فراموش شده بود ،یادداشت شدند .این فرآیند به طور
پیوسته از استخراج کدها تا قرارگیری آنها در طبقات مربوطه تداوم یافت
( .)15 ,14برای کدگذاری اولیه ،از کلمات خود مشارکتکنندگان و کدهای
داللت کننده (برداشتهای پژوهشگران از گفتهها) استفاده شد ( .)12پس
از کدگذاری ،طی چندین بار بازخوانی ،کدهای مشابه در هم ادغام و در یک
طبقه قرار گرفتند .مجموعه کدهای استخراج شده با مراعات تناسب کدهای
اولیه و بر اساس تفاوتها و یا شباهتهایشان ،طبقهبندی شده و بعد از
تبیین برچسب ،کدها به شکل زیرطبقات دستهبندی شدند .به منظور
دستهبندی دادهها ،از برچسبهای اختصاصیتر استفاده شد .طبقات
نامگذاری شده و زیرطبقات به شکل طبقات اصلی گروهبندی شدند و سپس
مضامین مشخص شدند .با انتزاع مفاهیم و به منظور توصیف پدیده مورد
مطالعه ،تعریفی جامع از «تجربیات پرستاران شبکار از کار دانشجویی
دانشجویان پرستاری» ارائه و در پایان به ازای هر مفهوم ،شواهدی از متن
دادهها نقل قول شد .جهت تأیید دقت در بخش کیفی مطالعه حاضر ،چهار
مالک ارائه شده توسط  Lincolnو  ،Gubaشامل قابلیت اعتماد ،اطمینان
پذیری و قابلیت تأیید و قابلیت انتقال دادهها مورد بررسی قرار گرفت (,12
 .)55دادهها و یافتههای پژوهش کیفی ،باید قابل پذیرش و اعتماد باشند.
افزایش تعداد مصاحبهها اولین گامی است که پژوهشگر برای افزایش
صحت دادهها به کار برد .بهنحویکه  45مصاحبه از  34مشارکتکننده به
عمل آمد .بعد از پیاده کردن مصاحبهها و کدگذاری اولیه ،یافتههای مطالعه
به مشارکتکنندگان ارائه شده و آنها نظرات خود را در مورد هماهنگی
یافتهها با تجربیات خود به پژوهشگر ابراز مینمودند و صحت و سقم آنها
را ارزیابی میکردند .برای تضمین اطمینان پذیری ،عالوه بر پژوهشگر از
سه نفر از همکاران متخصص تحقیقات کیفی نیز خواسته شد تا متون را
مورد بررسی قرار دهند تا صحت فرآیند تجزیه و تحلیل ارزیابی شود.
فعالیتهای دیگری که در طول انجام این پژوهش به موثّق بودن آن کمک
نمودند ،عبارت بودند از :ضبط گفتههای مشارکتکنندگان توسط دستگاه
و مکتوب کردن آنها بر روی کاغذ ،بالفاصله پس از انجام مصاحبه و پس از
چندین مرتبه شنیدن متن مصاحبه ( .)51پژوهشگر با حفظ مستندات
در تمام مراحل پژوهش ،قابلیت تأیید پژوهش را تضمین نمود و کلیه
فایلهای صوتی تا انتهای پژوهش با نام رمز ،در یک دستگاه رایانه شخصی
و یک دستگاه ذخیره اطالعات نگهداری شد .دیگر عوامل تضمین کننده
قابلیت تأیید شامل :عالقمندی پژوهشگر به پدیده تحت مطالعه با توجه به
محیط کار پژوهشگر ،که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و بیمارستانهای
تابعه میباشد ،درگیری مداوم با دادهها ،طوریکه جمعآوری دادهها و انجام
مصاحبهها پنج ماه (از مهر ماه لغایت بهمن ماه) به طول انجامید و بازنگری
ناظرین و متخصصان تحقیقات کیفی که شامل سه نفر از اعضای هیات
علمی دانشگاه و دارای سابقه طوالنی در انجام پژوهشهای کیفی بودند.
عالوه بر این ،پژوهش حاضر به صورت تیمی و با راهنمایی و نظارت
صاحبنظران انجام گردید که هم اطمینانپذیری دادهها و هم قابلیت تأیید
را امکان پذیر نمود ( .)55در این پژوهش ،برای افزایش قابلیت انتقال دادهها
در زمان نمونهگیری ،از نمونهگیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه با
مشارکت کنندگان متفاوت با حداکثر تنوع از نظر جنسیت ،سن و سابقه کار
انجام شده و نقل قولهای مستقیم و مثالها ارائه گردید (.)51

محسوب میشدند .سؤاالت اصلی شامل :چه تجربیاتی درخصوص
کاردانشجویی دارید؟ چه خاطراتی در زمینه کاردانشجویی دارید؟
از سؤاالت و جمالت پیگیرنده نظیر «میتوانید بیشتر توضیح دهید؟» یا
«منظور شما از این جمله چیست؟» نیز جهت ارائه توضیحات بیشتر توسط
مشارکتکننده استفاده شد .سؤالهای پیگیرنده بر اساس اطالعاتی که
مشارکتکننده ارائه مینمود ،جهت روشنتر شدن مفهوم مطرح میشد.
مدت هر مصاحبه با توجه به میزان پاسخدهی مشارکتکنندگان بین  42تا
 115دقیقه بود .کلیه مصاحبهها توسط یک نفر انجام شد و تا دستیابی
به دادههای عمیق و کافی ادامه مییافت .گفتگوها با کسب اجازه از
مشارکتکنندگان ،به کمک دستگاه ضبط شده و بالفاصله بعد از اتمام
مصاحبه ،در همان روز و پس از چندین بار گوش دادن ،در اسرع وقت کلمه
به کلمه برروی کاغذ نوشته و نسخه برداری شد تا بازخورد الزم برای
مصاحبههای بعدی و کفایت دادهها فراهم آید .مصاحبههای نوشته شده،
مجدداً با گفتگوهای ضبط شده ،مطابقت داده و کلمات کلیدی و کدهای
مرتبط از متنها استخراج و سپس ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تجزیه
و تحلیل دادههای کیفی همزمان با جمعآوری دادهها انجام شده و اطالعات
حاصل از مصاحبهها با روش مقایسه مداوم دادهها تجزیه و تحلیل شد.
تحلیل محتوای قراردادی یک روش استقرایی است .سازماندهی دادههای
کیفی در تحلیل محتوای استقرایی شامل کدگذاری باز ،ایجاد طبقات و
انتزاعی سازی است ( Elo .)11و  )5555( Kynga¨sطرح طبقهبندی
استقرایی در تحلیل محتوای کیفی را به شکل تصویر  1ترسیم نمودهاند
(.)11

تصویر  :1طرح طبقه بندی استقرایی در تحلیل محتوای کیفی .اقتباس
از  Eloو )5555( Kynga¨s
واحدهای تحلیل در این مطالعه ،شامل بخشهایی از متن دستنویس شده
مصاحبهها بود که با سؤال پژوهش مرتبط بودند .پس از انتخاب واحدهای
تحلیل ،تحلیل دادهها با خواندن مکرر متن برای غوطهور شدن در آنها و
یافتن یک حس کلی آغاز شد .در مرحله کدهای باز ،ایدههای ابتدایی از
دادههای متنی استخراج و فهرست شدند .پس از چندین بار خواندن لغت
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از نظرات متخصصین و پس از کاهش ،حذف و ادغامهای صورت گرفته
در مراحل مختلف ،تعداد کدها به  125کد تقلیل یافت .این کدها در
نهایت در  55زیر طبقه 15 ،طبقه فرعی 4 ،طبقه اصلی و  5مضمون با
عناوین مزایای کاردانشجویی و معایب کاردانشجویی قرار داده شدند
(جدول .)1

یافتهها
در این مطالعه 34 ،پرستار شرکت کردند که  15/25درصد آنها خانم
بودند .پس از کدبندی کلیه مصاحبهها 1152 ،کد اولیه ایجاد شد که
پس از چندین بار بازبینی و دریافت راهنمایی از اساتید محترم و استفاده

جدول  :1مضامین حاصله از تبیین تجربیات پرستاران شبکار از کاردانشجویی
زیر طبقات

طبقات فرعی
مزایای کاردانشجویی
منافع فردی
ارتقای ویژگیهای فردی

تقویت روحیه

ارتقای ویژگیهای فردی

ایجاد حس استقالل

ارتقای ویژگیهای فردی

افزایش احساس مسئولیت

ارتقای ویژگیهای فردی

افزایش شایستگی

ارتقای ویژگیهای فردی

یادگیری مدیریت زمان

ارتقای ویژگیهای فردی

بهبود تواناییهای مدیریتی

کاهش مشکالت اقتصادی

کسب درآمد

کاهش مشکالت اقتصادی

کاهش مشکالت مالی

افزایش یادگیری

افزایش یادگیری مطالب علمی

افزایش یادگیری

درونی شدن بهتر مطالب

افزایش یادگیری

آشنایی با تازههای پرستاری

منافع سازمانی
توسعه حرفهای

بهبود عملکرد مراقبتی

توسعه حرفهای

تقویت اجتماعی شدن

توسعه حرفهای

پذیرش بیشتر حرفه پرستاری

کاربردی شدن دانش

افزایش کاربرد تئوری در عمل

کاربردی شدن دانش

کاهش شکاف بین تئوری و بالین

منافع مدیریتی

مدیریت بهتر برخی از امور بخش
کاهش مشکالت ناشی از کمبود نیروی انسانی

منافع مدیریتی
معایب کاردانشجویی
پیامدهای منفی فردی
مشکالت روانی

خستگی

مشکالت روانی

استرس

مشکالت روانی

کاهش توان یادگیری

مشکالت آموزشی

افت تحصیلی

مشکالت آموزشی

غیبت

مشکالت آموزشی

یادگیری غیر اصولی و روتین وار

پیامدهای منفی سازمانی
مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن

بروز خطا

مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن

حادثه آفرینی

کاهش رضایتمندی

شکایت بیماران و پزشکان

کاهش رضایتمندی

کیفیت پایین مراقبت
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منوچهری و همکاران

دنبال کسب درآمد ،مشکالت مالی دانشجویان کاهش یافته و در کنار
دوستان خود با اعتماد به نفس بیشتری به تحصیل میپردازند و شخصاً
میتوانند از عهده هزینه اقامت ،تغذیه ،پوشاک ،تحصیل ،تفریحات و سایر
هزینههای جانبی برآیند.

پس از تحلیل دادهها ،ابتدا تجربیات پرستاران شبکار از کاردانشجویی با
توجه به مضامین ،طبقات و زیرطبقات به دست آمده ،تعریف شد و سپس
به ازای طبقات استخراج شده ،شواهدی از دادهها نقل قول شد.
بدینترتیب تجربیات پرستاران شبکار از کاردانشجویی دانشجویان
پرستاری به این شکل تعریف شد« :کار دانشجویی دانشجویان پرستاری
با منافعی در سازمانهای بهداشتی نظیر توسعه حرفهای ،کاربردی شدن
دانش و منافع مدیریتی (مدیریت بهتر امور بخش هنگام حضور
دانشجویان و کاهش مشکالت ناشی از کمبود نیروی انسانی) همراه است.
به عالوه ،داشتن تجربه کاردانشجویی میتواند برای دانشجویان منافع
فردی شامل ارتقای ویژگیهای فردی (تقویت روحیه ،ایجاد حس
استقالل ،بهبود تواناییهای مدیریتی و افزایش احساس مسئولیت،
شایستگی و یادگیری مدیریت زمان) ،کاهش مشکالت اقتصادی و افزایش
یادگیری را به همراه داشته باشد؛ از طرفی ،میتواند سبب بروز پیامدهای
منفی سازمانی از قبیل مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن (بروز خطا و
حادثه آفرینی) و کاهش رضایتمندی (شکایت بیماران و پزشکان و
کیفیت پایین مراقبت)؛ و پیامدهای منفی فردی از قبیل مشکالت روانی
(خستگی ،استرس و کاهش توان یادگیری) و مشکالت آموزشی (افت
تحصیلی ،غیبت و یادگیری غیر اصولی و روتین وار) برای دانشجویان
گردد که برخی از این مشکالت جبران پذیر نخواهند بود».نمونه نقل
قولهای مشارکتکنندگان در ارتباط با طبقات استخراج شده ،به شرح
زیر میباشد:

«خیلیهاشون هم که از نظر مالی و هزینههای تحصیلی مشکل دارن ،کار
دانشجویی می تونه کمک حالشون باشه .درآمد هرچند اندکی براشون
داشته باشه .تا حدودی مقداری از مشکالت مالی شون رو حل کنه .دیگه
تا حدودی دستشون هم تو جیب خودشونه( ».مشارکت کننده شماره ،4
آقا  35ساله)
منظور از طبقه فرعی افزایش یادگیری ،مزایایی نظیر افزایش یادگیری
مطالب علمی ،درونی شدن بهتر مطالب و آشنایی با تازههای پرستاری
است .کار در کنار پرستاران مجرب باعث میشود که بسیاری از مطالب
علمی که دانشجویان در کالس درس آموختهاند ،برای آنها تکرار شده و
به خوبی درونی شود .همچنین ،بسیاری مواقع مطالب جدیدی از سایر
همکاران یاد میگیرند که در کالسهای تئوری نیاموخته بودند .حتی
برخی دانشجویان از همکاران شاغل در سایر حرفههای گروه پزشکی مثل
پزشکان و کارکنان علوم آزمایشگاهی و غیره نیز مطالب علمی مفیدی یاد
میگیرند که بعداً برای آنها مفید خواهد بود .تجربه کار دانشجویی سبب
آشنایی دانشجویان با تازههای پرستاری میشود .یادگیری رویههای جدید
و روشهای درمانی جدیدی که در بالین به کار میروند ،برای دانشجویان
لذتبخش است .در این شرایط ،حتی میتوانند چگونگی عملکرد مبتنی
بر شواهد را بیاموزند و عملکرد سایر همکاران جهت مراقبت از بیماران با
استفاده از مطالب و تحقیقات جدید علمی را مشاهده و یاد بگیرند.

مضمون "مزایای کاردانشجویی "
از نظر پرستاران ،اشتغال به کار دانشجویان میتواند منافع زیادی برای
آنها به همراه داشته باشد و در آینده که به عنوان پرستار در بیمارستانها
مشغول به کار شدند ،این منافع میتواند سبب انجام کار بهتر و موفقیت
فرد در آینده شود .به نظر آنها ،کاردانشجویی منافع فردی از قبیل ارتقای
ویژگیهای فردی ،کاهش مشکالت اقتصادی و افزایش یادگیری برای
دانشجویان و منافع سازمانی از قبیل توسعه حرفهای ،کاربردی شدن دانش
و منافع مدیریتی برای بیمارستان خواهد داشت.

«کار دانشجویی به یادگیری اونها کمک می کنه .خیلی بیماریها و
مراقبتها رو که تو دوره دانشجویی فقط در حد تئوری خونده بودند ،فقط
اسمشون رو می دونستن ،عمالً میبینند .یادگیری بهتری براشون ایجاد
می شه( ».مشارکت کننده شماره  ،15خانم  44ساله)
طبقه منافع سازمانی
منظور از منافع سازمانی ،مزایایی نظیر توسعه حرفهای ،کاربردی شدن
دانش و منافع مدیریتی است که پرستاران شبکار به این مزایا اشاره کرده
بودند.
منظور از توسعه حرفهای ،مزایایی نظیر بهبود عملکرد مراقبتی ،تقویت
اجتماعی شدن و پذیرش بیشتر حرفه پرستاری در دانشجویانی است که
به کاردانشجویی اشتغال دارند .تجربه کار حین تحصیل سبب بهبود
عملکرد دانشجویان پرستاری میشود .با کسب تجربیات مفید در
بیمارستان ،مهارتهای عملی آنها بهبود یافته و مراقبت بهتری از بیمار به
عمل میآورند .از آنجایی که با بیماران مختلفی در طول شیفتها کار
میکنند ،با ویژگیهای بیماریهای مختلف آشنا شده و مشکالت بیماران
را از نزدیک لمس میکنند و نحوه کمک به بیمار جهت رفع مشکالت آنها
را میآموزند.

طبقه منافع فردی
منظور از منافع فردی ،ارتقای ویژگیهای فردی ،کاهش مشکالت
اقتصادی و افزایش یادگیری دانشجویان میباشد که در بیانات پرستاران
شبکار به آنها اشاره شده بود .ارتقای ویژگیهای فردی شامل مزایایی
نظیر تقویت روحیه ،ایجاد حس استقالل ،افزایش احساس مسئولیت،
افزایش شایستگی ،بهبود تواناییهای مدیریتی و یادگیری مدیریت زمان
در دانشجویانی است که به کاردانشجویی اشتغال دارند.
«کار کردن تو بیمارستان باعث کسب تجربه برای دانشجوها ،باعث آشنایی

با محیط کار ،تقویت روحیه کار کردن و افزایش اعتماد به نفس دانشجوها
می شه( ».مشارکت کننده شماره  ،15خانم  34ساله)
منظور از کاهش مشکالت اقتصادی ،ایجاد مزایایی نظیر کسب درآمد و
کاهش مشکالت مالی در دانشجویانی است که به کار دانشجویی اشتغال
دارند .اکثر دانشجویان تحت حمایت مالی خانواده هستند و برای تأمین
مخارج تحصیلی خود به خانواده وابستهاند .خودکفایی در مسائل مالی
برای دانشجویان بسیار لذت بخش است ،زیرا با انجام کار دانشجویی
میتوانند کسب درآمد نموده و شخصاً هزینه تحصیل خود را بپردازند .به

«با مشکالت بیمارها هم بیشتر آشنا می شن .بیمارهایِ چند مشکلی زیاد
می بینن .یک مریض از درد نمی تونه بخوابه ،یکی به دلیل ضربه ،کنترل
دفعش رو از دست داده ،یکی بعد از سکته مغزی بلعش دچار اختالل شده
یا تعادلش رو از دست داده .یک بیمار دیگه ترشحات تنفسیش غلیظ
شده ،یکی به داروی خاصی آلرژی نشون داده ،یا یکی بعد از تزریق خون
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«تو شیفتها دانشجوها خسته می شن .تازه آگه فرصتی هم خالی داشته
باشند ،اونقدر خسته هستند که میخوابند .دیگه حس و حالی برای
مطالعه ندارن( ».مشارکت کننده شماره  ،3آقا  35ساله)

دچار کهیر شده .هر کدوم از این مریضها مراقبت خاصی نیاز دارن».
(مشارکت کننده شماره  ،15خانم  32ساله)
طبقه فرعی کاربردی شدن دانش شامل مزایایی نظیر افزایش کاربرد
تئوری در عمل و کاهش شکاف تئوری و بالین برای دانشجویانی است که
به کار دانشجویی اشتغال دارند .بسیاری مواقع در طول کارآموزیها به
دلیل محدودیت زمان ،دانشجویان ،بسیاری از مطالبی را که در طول
کالسهای تئوری آموختهاند ،در عمل نمیبینند و نمیتوانند بهطور واقعی
آنها را تجربه نمایند ،ولی وقتی دانشجو در طول شیفتهای عصر و شب
نیز در بیمارستان حضور دارد ،امکان مشاهده بسیاری از این آموختهها و
کاربرد آنها در شرایط واقعی وجود دارد و دانشجو تجربیات بیشتری نسبت
به کارآموزی کسب خواهد کرد و میتواند کاربرد تئوری را در عمل
مشاهده نماید و بدین صورت فاصله بین تئوری و بالین تا حدودی برای
او کمتر شود.
«کار تو بیمارستان ،یعنی اونچه رو که به شکل تئوری و سر کالس یاد

منظور از مشکالت آموزشی ،مشکالتی نظیر افت تحصیلی ،غیبت و
یادگیری غیر اصولی ،غیر علمی و روتین وار در دانشجویانی است که به
کاردانشجویی اشتغال دارند .شبکاری به دلیل ایجاد خستگی در افراد
سبب عدم تمایل به حضور در کالس یا کارآموزی شده و تعداد غیبتهای
دانشجویان در جلسات آموزشی افزایش مییابد.

«حتی دیدم بعضیهاشون روز بعد از کالس درس غیبت می کنن که بتونن
یه کم بخوابند که برای شیفت بعدیشون سرحالتر باشند .خوب این چه
کاریه! یکی رو از دست میدهند که یکی دیگه رو حفظ کنن( ».مشارکت
کننده شماره  ،35خانم  41ساله)
طبقه پیامدهای منفی سازمانی

گرفتند ،در عمل و روی بیمار واقعی و توی بخش واقعی مورد استفاده
قرار میدهند( ».مشارکت کننده شماره  ،35خانم  41ساله)

این طبقه ،معایبی از کاردانشجویی را در برمیگیرد که اثرات سنگینتری
داشته و حرفه پرستاری و در بعد وسیعتر سازمان بهداشتی را درگیر
خواهد نمود و شامل مشکالت ناشی از مراقبت غیرایمن و کاهش
رضایتمندی است.
منظور از مشکالت ناشی از مراقبت غیرایمن ،مشکالتی نظیر بروز خطا و
حادثهآفرینی در بخش بر اثر فعالیت دانشجویان به شکل کاردانشجویی
است .حضور دانشجویان در بخش میتواند سبب بروز خطا و حوادث
ناخوشایندی شود که عواقب جبرانناپذیری داشته باشد .پرستاران حتی
معتقد هستند که حضور دانشجویان در شیفتها به عنوان نیروی انسانی
سبب افزایش میزان مرگ و میر بیماران میشود.

«وجود دانشجوها به عنوان کار دانشجویی می تونه به مدیریت بهتر کمک
کنه به شرطی که عالوه بر تعداد پرسنل کافی ،اونها هم حضور داشته
باشن( ».مشارکت کننده شماره  ،34خانم  42ساله)

«استفاده از دانشجوها فقط باعث افزایش ریت مرگ و میر تو بیمارستان
و افزایش واکنشهای دارویی و موربیدیتی می شه .برای همین ،اصالً با کار
دانشجویی موافق نیستم( ».مشارکت کننده شماره  ،5خانم  33ساله)

مزایای ذکر شده در طبقه فرعی منافع مدیریتی شامل مدیریت بهتر برخی
از امور بخش با افزایش نیروی انسانی و کاهش مشکالت ناشی از کمبود
نیروی انسانی در صورت استفاده از خدمات دانشجویان به صورت
کاردانشجویی است .استفاده از دانشجویان پرستاری به عنوان نیروی کار
میتواند سبب مدیریت بهتر برخی از فعالیتهای بخش شود ،زیرا با
سپردن برخی از کارها به دانشجویان ،پرستاران فرصت انجام کارهای
مهمتر و رسیدگی به بیماران بدحالتر را داشته و مسئولین بخش بهتر
میتوانند بیماران جدید را پذیرش و فعالیتهای بخش را کنترل نمایند.

طبقه فرعی کاهش رضایتمندی نیز زیر طبقاتی شامل شکایت بیماران
و پزشکان و کیفیت پایین مراقبت را در بر میگیرد .به نظر پرستاران،
برخی از پزشکان بخشها از کار بسیاری از دانشجویان رضایت نداشته
و ترجیح میدهند ،پرستارانی که تحصیالت خود را به پایان رساندهاند،
مراقبت از بیماران را برعهده گیرند .آنها تمایل دارند ،هنگام ویزیت،
همراه با پرستاران بر بالین بیمار حاضر شوند نه همراه با دانشجویان
پرستاری .گاهی نیز بیماران و خانوادههای آنها از این که دانشجویان
بدون مربی مراقبت از آنها را به عهده داشته باشد ،ابراز نارضایتی
میکنند.
«یه بار یادمه یکی از جراحها ناراحت بود که زخم مریضش داره عفونی

مضمون "معایب کاردانشجویی "
علیرغم تمام منافعی که تجربه کاری میتواند برای دانشجویان پرستاری
و سازمانهای بهداشتی درمانی به همراه داشته باشد ،اما میتواند سبب
بروز مشکالتی نیز گردد که برخی از این مشکالت جبرانپذیر نخواهند
بود .از نظر پرستاران شبکار ،کاردانشجویی میتواند پیامدهای منفی
فردی شامل مشکالت روانی و مشکالت آموزشی و پیامدهای منفی
سازمانی شامل مشکالت ناشی از مراقبت غیرایمن و کاهش رضایتمندی
را به همراه داشته باشد.
طبقه پیامدهای منفی فردی

می شه .میگفت وقتی شیفت قبلی پانسمان مریضش رو باز کرده ،توش
مو بوده .میگفتن اون شیفت یکی از دانشجوها پانسمانش کرده بوده.
نمی دونم چقدر درسته ،ولی از این موارد زیاد میبینیم( ».مشارکت

این طبقه به مشکالت و معایبی از کاردانشجویی اشاره میکند که وضعیت
روانی و تحصیل دانشجو را مورد هدف قرار میدهد و شامل مشکالت
روانی و مشکالت آموزشی میباشد .منظور از مشکالت روانی ،مشکالتی
نظیر خستگی ،استرس و کاهش توان یادگیری در دانشجویانی است که
به کار دانشجویی اشتغال دارند .دانشجویانِ درگیر کار دانشجویی به دنبال
شیفتهای مکرر به شدت خسته میشوند .به دلیل استرسی که دارند ،در
طول شیفت معموالً نمیخوابند و دچار کمبود خواب شده و در طول روز،
حتی در کالسها و کارآموزیها خواب آلوده هستند .در نتیجه قدرت
تمرکز و توان یادگیری آنها به شدت افت خواهد کرد.

کننده شماره  ،5خانم  33ساله)

بحث
یافتههای این مطالعه ،شامل مضامین مزایای کاردانشجویی و معایب
کاردانشجویی بودند .پرستاران بهخصوص آنهایی که خودشان قبالً سابقه
کاردانشجویی داشتهاند ،به مزایای کاردانشجویی شامل منافع فردی و
منافع سازمانی اشاره نمودند .برخی از منافع فردی کار دانشجویی نظیر
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در بررسی اثرات بهداشتی کاردانشجویی بر دانشجویان مشخص شده
دانشجویانی که مشکالت مالی بیشتری دارند ،استرس روانی بیشتری را
تجربه میکنند و این استرس بر اثر عواملی چون مشکالت مالی ،بدهی و
نداشتن درآمد منظم تشدید میشود .این مساله سبب میشود،
دانشجویان بیشتر به دنبال یافتن کار پاره وقت باشند و در نتیجه کیفیت
زندگی آنان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ( .)2افت تحصیلی و غیبت در
کالسها و کارآموزیها از جمله مشکالت آموزشی است که
مشارکتکنندگان در این مطالعه به آنها اشاره نمودند .در ایران
پژوهشهای کمی به منظور بررسی اثرات کاردانشجویی بر پیشرفت
تحصیلی و عملکرد آکادمیک دانشجویان انجام شده است .قضاوی و
همکاران ( )1352به این نتیجه رسیدند که کار دانشجویی به صورت
نیمهوقت یا تماموقت ،نقشی در بازدهی تحصیلی دانشجویان ندارد (.)1
مطالعاتی هم نشان دادهاند که کار بیش از  11ساعت در هفته دانشجویان
را در معرض خطر عملکرد ضعیف دانشگاهی قرار میدهد ( .)3با وجودی
که کار بالینی توسط دانشجویان پرستاری سبب ایجاد اطمینان در
دانشجویان و افزایش تجربیات بالینی آنان میشود ،اما برخی محققین
دریافتهاند که کار باعث ضعیفتر شدن عملکرد دانشگاهی دانشجویان
میشود ( .)54از طرفی ،برخی مطالعات نیز نشان دادهاند که کار اثری بر
عملکرد دانشگاهی دانشجویان ندارد ( .)4براساس نتایج مطالعه
 Rochfordو همکاران ( )5552که بر روی دانشجویان پرستاری انجام
شد ،تعداد ساعات کار در هفته ،میتواند عاملی جهت پیشگویی عملکرد
دانشگاهی دانشجویان باشد و هرچه ساعات کار بیشتر شود ،نتایج
منفیتری به همراه خواهد داشت و سبب افت عملکرد دانشجو و معدل او
میگردد ( Salamonson .)53و  )5551( Andrewگزارش نمودند،
پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که همزمان با تحصیل کار میکردند ،پایین
از دانشجویانی بود که کار نمیکردند .به نظر آنها نیز ساعات کار
دانشجویان اثرات منفی بر پیشرفت دانشگاهی آنها دارد به نحوی که مدت
زمان اشتغال به کار ،به عنوان قویترین عامل پیشگویی کننده عملکرد
دانشگاهی دانشجویان محسوب میشود ( .)15در مطالعهای نیز
دانشجویان اثرات مضر اشتغال به کار را به شکل از دست دادن کالسها
و عدم توانایی حضور در جلسات سخنرانی اساتید گزارش کردهاند (.)2
یکی دیگر از مسائل آموزشی که مشارکتکنندگان به آن اشاره کرده
بودند ،یادگیریهای غیر اصولی است .چرا که گاهی به دنبال کار
دانشجویی عقاید و دیدگاههای دانشجویان تحت تأثیر قرار گرفته و حتی
میتواند سبب بدآموزی برای آنها شود .در مطالعهای که تجربیات
دانشجویان پرستاری هنگام مراقبت از سالمندان بررسی گردید مشخص
شد اشتغال به کار سبب اثرات منفی نظیر ایجاد تصویری منفی از کار به
علت خستگی بیش از حد ،تکراری بودن کار و فقدان هیجان ،ماهیت
ناخوشایند محیط کار ،دیدگاه منفی نسبت به سالمندان و احساس عدم
نیاز به داشتن اطالعات و مهارت تخصصی جهت مراقبت از آنان میشود
( .))52طبق بیانات پرستاران مشارکتکننده در این پژوهش
کاردانشجویی پیامدهای منفی سازمانی نیز به دنبال خواهد داشت.
کاردانشجویی میتواند مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن ایجاد نماید.
علیرغم این که تالش میشود جهت کاهش کمبود نیروی انسانی در
بیمارستانها از خدمات دانشجویان استفاده شود ،اما به دلیل عدم وجود
زیرساختهای مهم و اساسی جهت اشتغال آنان ،مشکالت نظیر خطاهای
پرستاری به وقوع خواهد پیوست .احتماالً علت بروز این مشکالت ناکافی

ایجاد حس استقالل ،افزایش شایستگیها ،کاهش مشکالت مالی و افزایش
یادگیری مطالب علمی میباشند Martin .و  )5551( McCabeبیان
میکنند که بر اثر کار دانشجویی ،دانشجویان احساس راحتی در
موقعیتهای پر استرس ،مهارتهای حل مسئله ،استقالل و مدیریت زمان
را کسب میکنند ( .)55بر طبق مطالعات مختلف ،کار دانشجویان میتواند
مزایایی مثل افزایش اطمینان و اعتماد به نفس ،افزایش مهارت و درک
مسائل و مشکالت کار واقعی را به دنبال داشته باشد ( .)2 ,4در مطالعهای،
دانشجویان دارای تجربه کار بالینی بیان نمودهاند که آنها بر اثر
کاردانشجویی شایستگیهای بیشتری کسب نمودهاند و در انجام وظایف
پرستاری بدون راهنمایی دیگران مهارت قابل توجهی پیدا کردهاند (.)2
البته بسیاری از این شایستگیها و مهارتهایی که ذکر گردید در افرادی
که به کاردانشجویی اشتغال ندارند ،نیز مشاهده میشود .در واقع میتوان
گفت کاردانشجویی تقویت کننده این قبیل مهارتها بوده و شدت آن
بستگی به نحوه آموزش دانشگاهی و شخصیت فرد دارد .برخی از منافع
سازمانی که پرستاران شبکار به آنها اشاره کردند ،شامل بهبود عملکرد
مراقبتی ،تقویت اجتماعی شدن ،کاهش شکاف تئوری و بالین و کاهش
مشکالت ناشی از کمبود پرسنل میباشند .به نظر پرستاران شبکار ،کار
دانشجویی سطح تجربیات بالینی را افزایش داده و عملکرد مراقبتی
دانشجویان را بهبود میبخشد .برخی از محققین نیز مزایای مشابهی برای
تجربه کار بالینی ذکر نمودهاند و آن را به عنوان روشی برای کمک به
بهبود فرآیند انتقال از دوره دانشجویی به عملکرد پرستاری حرفهای بر
شمردهاند ( .)2 ,3طبق گزارش  Martinو )5551( McCabe
مهارتهایی از قبیل افزایش سازگاری ،آشنایی با نحوه تعامل با دیگران و
مهارت انجام کار گروهی بر اثر کار دانشجویی در دانشجویان ایجاد
میگردد ( .)55در مورد منافع سازمانی نیز کاردانشجویی نقش تقویت
کننده دارد و نحوه تعامالت و میزان اجتماعی بودن افراد بسیار متفاوت
بوده و تحت تأثیر مسائل زیادی قرار دارد.
پرستاران به برخی معایب مربوط به کار دانشجویی نظیر خستگی ،افت
تحصیلی ،یادگیری روشهای غیر علمی و ایجاد نارضایتی اشاره کردند.
ادراکات پرستاران از مشکالت مربوط به کار دانشجویی در این مطالعه به
شکل پیامدهای منفی فردی شامل مشکالت روانی و مشکالت آموزشی و
پیامدهای منفی سازمانی شامل مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن و
کاهش رضایتمندی استخراج گردید .مشکالت روانی به شکل استرس،
خستگی و کاهش توان یادگیری در دانشجویان تظاهر مییابد .طبق
پژوهشهای انجام شده دانشجویانی که به کاردانشجویی اشتغال دارند،
زمان محدودتری را به خود و خانواده اختصاص داده و مدت محدودتری
در جامعه حضور دارند .اشتغال همزمان به کار و تحصیل سبب ایجاد
استرس جسمی و روانی برای دانشجویان شده و عوارضی مثل خستگی،
تحریک پذیری ،کمبود انرژی و کاهش درگیری در فعالیتهای اجتماعی
رخ خواهد داد ( Rochford .)1 ,2و همکاران ( )5552بیان میکنند که
اشتغال به کار دانشجویی میتواند به دلیل ایجاد خستگی و کاهش
درگیری در زندگی اجتماعی سبب اثرات منفی بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان شود و در مواردی مثل عدم حضور در کالسها و جلسات
آموزشی ،استفاده کمتر از کتابخانه و عدم انجام تکالیف ،مشکالتی را برای
دانشجویان ایجاد کند ( .)53در یک مطالعه نیز وضعیت سالمت روانی
ضعیفتری به دنبال اشتغال به کاردانشجویی گزارش شده است و هرچه
ساعات کار بیشتر بوده ،وضعیت سالمت روانی پایینتر گزارش شده است.
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محرمانگی اطالعات جلب نموده و این محدودیت را تا حد امکان برطرف
سازد.

بودن دانش تخصصی پرستاری در این دانشجویان و عدم تکامل
شایستگیهای آنان جهت انجام مراقبتهای اختصاصی است .چون به نظر
برخی محققین ،تجربیات بالینی کسب شده توسط دانشجویان در طول
برنامه آموزش پرستاری نمیتواند نیازهای یادگیری آنها را به اندازه کافی
برآورده کند ( .)2بنابراین ،عملکرد دانشجویان پرستاری غیرایمن بوده و
آنها آشنایی کافی با مسائل حرفهای ندارند .این عدم آشنایی با قوانین و
مسائل حرفهای و در نتیجه بروز خطاهای مکرر سبب بروز مشکالت و
حوادثی میشود که بعضاً جبران ناپذیر بوده و بار کاری پرستاران را افزایش
میدهد.
کاهش رضایتمندی نیز از جمله پیامدهای منفی سازمانی کاردانشجویی
است .این نارضایتی میتواند طیفی از نارضایتی و شکایت در موارد جزئی
تا احضار به دادگاه در موارد مهم و حیاتی به دنبال داشته باشد .این قبیل
مشکالت شاید ناشی از این حقیقت باشد که کار دانشجویان پرستاری به
اندازه کافی ساختاریافته نیست و هدف اصلی از استخدام پاره وقت
دانشجویان در بیمارستانها به عنوان کاردانشجویی فقط تأمین نیروی
بیشتر به منظور رفع کمبود پرستار در شرایط کنونی است ،زیرا یکی از
مشکالتی که در سطح جهان مورد توجه میباشد ،کمبود پرستار است که
علت آن افزایش سن پرستاران و به سن بازنشستگی رسیدن آنها در
دهههای اخیر میباشد .استفاده از خدمات دانشجویان پرستاری در قالب
کار دانشجویی باعث ایجاد تغییرات سریع رفتاری و اجتماعی در
دانشجویان شده است .بسیاری از دانشجویان در تمام دانشگاههای علوم
پزشکی ،درگیر اشتغال به کار بالینی هستند و در نتیجه ،وقت کمتری را
در دانشکده سپری میکنند .این اشتغال میتواند فرصت مطالعه
دانشجویان را کم کرده و متعاقباً عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تأثیر قرار
دهد ( .)15یکی از مهمترین مسائلی که پرستاران هنگام کار با دانشجویان
با آن مواجه میشوند ،ارائه مراقبت با کیفیت و ایمن به بیماران است که
امری مهم و حیاتی میباشد .مطابق با اظهارات پرستاران شبکار ،کیفیت
پایین مراقبت ارائه شده توسط دانشجویان ،یکی از معایبی است که همراه
با کاردانشجویی مشاهده میشود .در پاسخ به اهمیت این موضوع ،مؤسسه
بریتیش کلمبیا در قوانین کاردانشجویی دانشجویان پرستاری ،عنوان
میکند که پرستاران ناظر مسئول ارزیابی و مدیریت عملکرد دانشجویان
هستند .آنها باید هرگونه عملکرد ناکافی و غیر ایمن و مخالف با
صالحیتهای آموزش داده شده ،در طول دوره آموزشی را سریعاً گزارش
نموده و به شدت با آن برخورد نمایند ( .)51وجود چنین قوانینی در ایران
نیز ضروری به نظر میرسد .با این که دانشجویان تحت نظارت مسئولین
بخشها کار میکنند ،اما این نظارت کامالً ساختار یافته و رسمی نیست.
از آنجایی که در بیمارستانهای آموزشی ما کمبود پرستار وجود دارد و
همچنان از دانشجویان پرستاری به عنوان نیروی کار استفاده میشود،
الزم است که نظارت بیشتری بر عملکرد و صالحیتهای دانشجویان
اعمال شده و ارزیابی و مدیریت کار دانشجویی در بیمارستانها سازمان
یافتهتر و تحت قوانین استوارتری انجام شود .در این پژوهش،
محدودیتهای کلی مطالعات کیفی نظیر استفاده از دستگاه ضبط صدا
در مصاحبهها وجود داشت .پژوهشگر تالش نمود قبل از شروع مصاحبه،
از طریق صحبت با مشارکتکننده ،بیان اهداف پژوهش و مطرح نمودن
این مسئله که خروج از پژوهش در هر مرحله از آن امکانپذیر است و
تأکید بر محرمانه ماندن اطالعات به دست آمده ،اعتماد وی را جهت حفظ

نتیجه گیری
داشتن تجربه کاردانشجویی میتواند ،ارزشها ،نگرشها و رفتار
دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد .آنچه در این مطالعه به دست آمد،
اثرات مثبت و منفی کار دانشجویی از دیدگاه پرستاران شبکاری است
که در طول شیفتها با دانشجویان کار میکنند .کمبود شایستگیهای
اختصاصی و توانمندی دانشجویان و آشنایی ناکافی با وظایف حرفهای
منجر به مشاهده معایب کاردانشجویی از دیدگاه پرستاران میشود .این
مطالعه نشان داد با وجودی که حضور دانشجویان در بخشها میتواند به
جبران کمبود نیرو کمک کرده و باری هر چند اندک از دوش پرسنل
بردارد ،اما با مشکالتی و معایبی نیز همراه است که به شکل مشکالت
روانی ،مشکالت آموزشی ،مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن و کاهش
رضایتمندی مشاهده میشوند .البته تمایل دانشجویان به انجام کار
دانشجویی و کسب این تجربه در سایر کشورها نیز مشاهده میشود و
عمالً همه دنیا با این قبیل مشکالت به نوعی مواجه هستند .کاردانشجویی
میتواند اثراتی بر تمامیت یادگیری و تجربیات بالینی دانشجویان داشته
باشد و با درگیری همزمان فرد در زندگی اجتماعی ،دانشجویی و حرفهای،
سبب ایجاد حالت عدم ثبات ،پایداری و در نتیجه بروز تضادهایی برای
دانشجو شود .این تجربه میتواند اثراتی بر اجتماعی شدن دانشجو داشته
و یادگیری ،شخصیت و آینده حرفهای او را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین،
الزم است ،برنامهریزیهای منسجمتری جهت سیاستگذاریهای
آموزشی و بهداشتی به عمل آمده و با آگاهی از اثرات بالقوه کار دانشجویی
بر رشد فردی و حرفهای دانشجویان پرستاری برنامههای دقیقتر ،منظمتر
و سازمانیافتهتری را به مرحله اجرا درآورد .همچنین ایجاد رویکردی
هماهنگ و ساختاریافتهتر بین دانشکدهها و بیمارستانها در برنامههای
آموزش بالینی دانشجویان پرستاری ضروری است .کاردانشجویی مشکالت
متعددی از جنبههای مختلف آموزشی ،روانی و حرفهای ایجاد نموده که
عدم توجه به آنها میتواند امنیت بیماران و ارزشهای حرفهای را به خطر
اندازد .بنابراین ،بررسی عوامل زمینهای بروز مشکالت در کار دانشجویی و
رفع آنها سبب بهبود کیفیت خدمات دانشجویان شده و امنیت مراقبت از
بیمار را تضمین خواهد نمود .شاید الزم باشد شرایط ورود را برای
دانشجویان جهت اشتغال به کار دانشجویی تغییر داد و داشتن معیارهایی
نظیر برخی صالحیتهای علمی و عملی را به عنوان پیش نیاز اشتغال در
نظر گرفت .رفع این عوامل و تالش در جهت ارتقای سطح صالحیت
دانشجویان پرستاری که مجوز انجام کار دانشجویی را اخذ مینمایند ،تا
حدودی میتواند چالشهای پیش روی پرستاران را در بخشهای مختلف
بیمارستانهای آموزشی درمانی کاهش دهد و همکاری آنها جهت آموزش
و نظارت بر کار دانشجویان و افزایش صالحیتهای آنها را بیشتر نماید.
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