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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. 

Keywords: Experience, Nurse, Nursing Student, Qualitative Study, Students' Work 

http://dx.doi.org/10.21859/jne-07024
http://dx.doi.org/10.21859/jne-07024
http://www.jne.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jne-07024
https://orcid.org/0000-0003-0393-6704
https://orcid.org/0000-0003-3957-3343
https://orcid.org/0000-0002-6144-6001
https://orcid.org/0000-0001-7772-2923


 
 DOI: 10.21859/jne-07024  2، شماره 1دوره ، 7931خرداد و تیر 

 

52 

 

 مقاله پژوهشی           یآموزش پرستارنشریه 

 کارپرستاران شب اتی: تجربریخ ایبله  ییکاردانشجو

  

 4مجد  یعلو دی، حم3  دهی، فروزان آتش زاده شور ،*2 یمانی، الهام ا 1 یهومان منوچهر

 
 ایران، تهران، بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده، پایه علوم گروه، دانشیار 1
 ایران، بندرعباس، هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده، پرستاری گروه، استادیار 5
 ایران، تهران، بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده، پرستاری مدیریت گروه، دانشیار 3
 ایران، تهران، بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه، پیراپزشکی دانشکده، زیستی آمار گروه، استاد 4
، انهرمزگ پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده، پرستاری گروه، استادیار، ایمانی الهام: مسئول سندهینو *

 eimani@hums.ac.ir: ایمیل. ایران، بندرعباس

 

 11/4/1321 تاریخ پذیرش مقاله:    52/11/1321 مقاله:تاریخ دریافت 

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

 

مقدمه

درصد  15تا  25علوم پزشکی  یهادر کشورهای آسیایی در رشته

. مطالعات، عوامل (1)دانشجویان به کار دانشجویی اشتغال دارند 

متعددی را جهت افزایش تمایل دانشجویان به کاردانشجویی مطرح 

اند و این موضوع مورد عالقه محققین بسیاری در سراسر جهان کرده

عملکردی مربوط  یهای نظیر افزایش تجربه و مهارت. عوامل(5)است 

به رشته، کسب آمادگی برای شروع به کار، انگیزه مالی و کسب درآمد 

زندگی، داشتن رفاه و زندگی اجتماعی مناسب و  یهانهیبرای رفع هز

دانشگاه، رضایت فردی، افزایش احتمال استخدام  یهاهیپرداخت شهر

یی با دوستان جدید سبب جذب بعد از فارغ التحصیلی و آشنا

. مطالعات مختلف، (3) شودیدانشجویان به سمت کاردانشجویی م

 چکیده

 نشجویاندا تحصیلی وضعیت و دروس بازدهی در منفی و مثبت آثار تواندمی پرستاری دانشجویان توسط دانشجویی کار انجام مقدمه:

 مینهز در کارشب پرستاران هایدیدگاه و تجربیات تبیین مطالعه این از هدف. باشد داشته هابخش در پرستاری اقدامات بردپیش و

 .است کاردانشجویی

 هب وابسته درمانی آموزشی هایبیمارستان در شاغل کارشب پرستاران که است کیفی محتوای تحلیل یک پژوهش این روش کار:

 ورتص ساختاریافته نیمه هایمصاحبه انجام با و هدفمند صورت به گیرینمونه. کردند شرکت آن در هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه

 کیفی محتوای تحلیل بندیطبقه طرح و هاداده مداوم مقایسه روش از آنها تحلیل و تجزیه جهت هاداده آوری جمع با زمان هم. گرفت

Elo و Kyngas شد استفاده. 

 اولیه کد 1152، هامصاحبه کلیه کدبندی از پس. بودند زن آنها درصد 25/15 که کردند شرکت پرستار 34، مطالعه این در ها:یافته

 15،طبقه زیر 55 در نهایت در کدها این. یافت تقلیل کد 125 به کدها تعداد، مختلف مراحل در بازبینی بار چندین از پس که شد ایجاد

 با مضمون 5 و سازمانی منفی پیامدهای و فردی منفی پیامدهای، سازمانی منافع، فردی منافع عناوین با اصلی طبقه 4، فرعی طبقه

 .شدند داده قرار کاردانشجویی معایب و کاردانشجویی مزایای عناوین

 اما، کند کمک نیرو کمبود جبران به تواندمی، هابخش در دانشجویان حضور کهاین وجود با، داد نشان مطالعه این نتایج نتیجه گیری:

 است الزم ،پرستاری دانشجویان ایحرفه و فردی رشد بر دانشجویی کار بالقوه اثرات از آگاهی با. است همراه نیز معایبی و مشکالتی با

 .شود نظرگرفته در هابیمارستان و هادانشکده بین هماهنگ رویکردی ایجاد جهت ترییافته سازمان هایبرنامه

 کاردانشجویی، کیفی مطالعه، پرستاری دانشجوی، پرستار، تجربه ها:یدواژهکل
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اند، از جمله افزایش اطمینان و فوایدی برای کاردانشجویی ذکر کرده

اعتماد به نفس، افزایش مهارت و درک مسائل و مشکالت کار واقعی و 

دیگران، کسب درآمد توانایی انجام وظایف بدون نظارت و راهنمایی 

. (1-4)ها، نگرش و رفتار دانشجویان مالی، اجتماعی شدن، تغییر ارزش

ی مثبت و منفاثرات  تواندیکه کاردانشجویی م دهندیها نشان مگزارش

بر یادگیری و تجربیات دانشجویان داشته باشد و بر نحوه ورود آنها به 

بالین بعد از فارغ التحصیلی، سازگاری با محیط کار و کسب 

. انجام کارهای تمام وقت و (5, 1)بالینی مؤثّر باشد  یهاتیصالح

آثار  تواندیتوسط دانشجویان پرستاری در هنگام تحصیل، م وقتمهین

مثبت و منفی در بازدهی دروس و وضعیت تحصیلی دانشجویان در 

و پیشرفت تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار  (1)دانشگاه داشته باشد 

. سایر مضراتی که برای کاردانشجویی گزارش شده است، شامل (2)دهد 

اجتماعی و فقدان آزادی برای لذت  یهاتیمحدودیت در زندگی و فعال

از زندگی دانشجویی، تجربه سطوح باالی تنش جسمی و روانی، تضاد 

أثر شدن از رفتارهای اشتباه دیگران، از دست دادن ها، متدر نقش

ها، تأخیر در انجام تکالیف، کاهش فرصت مطالعه و تأثیر سوء بر کالس

زمان . اشتغال هم(15, 2) باشدیعملکرد دانشگاهی و کیفیت زندگی م

 یادر وضعیت تحصیلی و حرفه به کار و تحصیل باعث ایجاد تغییراتی

. ایجاد محدودیت زندگی اجتماعی به دلیل اختصاص وقت شودیفرد م

و سطوح باالی  یکارو یا استراحت پس از شب هافتیجهت حضور در ش

طور مکرر توسط دانشجویان گزارش شده استرس جسمی و روانی به

( گزارش نمودند، 5551) Andrewو  Salamonson. (11)است 

 ، پیشرفت تحصیلیکردندیزمان با تحصیل کار مدانشجویانی که هم

. طبق (15) کردندیداشتند که کار نم نسبت به دانشجویانی یترنییپا

 11( نیز دانشجویانی که بیش از 5515و همکاران ) Phillipsمطالعه 

 یا، با افت عملکرد تحصیلی قابل مالحظهکنندیساعت در هفته کار م

. در مطالعات مختلف، در خصوص بررسی (3)مواجه خواهند شد 

دانشجویان پرستاری  یاپیامدهای تجربه کاردانشجویی بر رشد حرفه

برای جلوگیری از کار دانشجویان  توجه اندکی شده است و قانونی

 گذاراناستی. از طرفی س(2)پرستاری در هنگام تحصیل وجود ندارد 

بهداشتی جهت رفع مساله کمبود پرستار، در کشورهای مختلف از 

 نیو نیروی انسانی الزم را تأم رندیگیان پرستاری کمک مدانشجوی

و این موضوع باعث تغییرات سریع رفتاری و اجتماعی در  ندینمایم

ها کمتر شده است دانشجویان شده و حضور دانشجویان در دانشکده

. نکته مهمی که در بررسی مطالعات انجام شده در زمینه (15)

کاردانشجویی، پاسخی برای آن یافت نشد، این است که آیا پرستارانی 

از این مساله رضایت  کنندیبا این دانشجویان کار م هافتیکه در ش

دارند و تجربیات آنها در این زمینه چگونه است. انتخاب پرستاران 

کار به این دلیل بود که اکثر دانشجویان پرستاری جهت جلوگیری شب

کاردانشجویی، ترجیح  یهافتیبا ش هایها و کارآموزاز تداخل کالس

نه حضور داشته باشند. بنابراین پرستاران شبا یهافتیدر ش دهندیم

و  کنندیکار بیشتر از سایر پرستاران با این دانشجویان کار مشب

که موضوع  ییجاتجربیات موثرتری در این زمینه دارند. از آن

، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یشناختکاردانشجویی، ابعاد روان

قادر به شناخت این متنوعی دارد، مسلماً یک پژوهش کمی  یاحرفه

ابعاد به صورت عمقی نخواهند بود. زیرا این پدیده، چندبعدی و 

ی کمّی برا یهابرخوردار از آثار بیرونی و درونی مختلفی است و پژوهش

که به نحوی با تعامالت انسانی روبرو هستند، انعطاف  ییهادهیتبیین پد

کیفی  یا. از این رو، نیاز به انجام مطالعه(13)و عمق الزم را ندارند 

گر عضو هیات علمی دانشگاه اس شد. با توجه به این که پژوهشاحس

علوم پزشکی هرمزگان بوده و عمالً با مسئلة اشتغال به کار دانشجویان 

ی مختلف و برخ یهاکار با دانشجویان در بخشو درگیری پرستاران شب

آنها مواجه است، نیاز به بررسی عمیق این  یهاتیاز مشکالت و شکا

کار احساس شد. در ضمن با جستجوی گاه پرستاران شبپدیده از دید

به دست نیامد که ادراکات پرستاران را در زمینه کار  یامنابع، مطالعه

 گرجا که پژوهشز آندانشجویی در ایران مورد بررسی قرار داده باشد. ا

درنظر دارد، در این پژوهش تجارب انسانی را مورد بررسی قرار داده و 

گاه افراد را با تکیه بر عمق تجربیات آنها ارزیابی نمایند، احساسات و دید

استفاده از یک روش کیفی برای شناخت تجربیات پرستاران از 

. برای رسیدن به این هدف یک رسدیتر به نظر مکاردانشجویی مناسب

مطالعه تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قراردادی برای پاسخ به این 

کار از کار پرستاران شب یهادگاهیتجربیات و دسؤال طراحی گردید، 

دانشجویی دانشجویان پرستاری چیست؟ هدف از این مطالعه کیفی 

ی کار در زمینه کار دانشجویپرستاران شب یهادگاهیتبیین تجربیات و د

 است.

 روش کار

کار جامعه پژوهش، در این مطالعه کیفی شامل کلیه پرستاران شب

آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم  یهامارستانیشاغل در ب

مند و با حداکثر به صورت هدف یریگپزشکی هرمزگان بودند. نمونه

کنندگان به صورت متنوع از و مشارکت (14)تنوع صورت گرفت 

چهره بهعمیق، چهره یهاپرستاران مرد و زن انتخاب و با آنان مصاحبه

ها بدون هیچ داده یآورفردی انجام شد. جمع افتهیساختارمهیو ن

باع گر از اشکنندگان ادامه یافت تا پژوهشتی در تعداد مشارکتمحدودی

 و زمان تا شدیم درخواست . از افراد(12, 13)ها اطمینان یافت داده

ها در اتاق مربیان کنند. مصاحبه تعیین خود به دلخواه را مصاحبه مکان

کننده یا در فضای بیمارستان، اتاق استراحت پرسنل، منزل مشارکت

ها قبل از شروع هسبز پارک انجام گردید. زمان انجام مصاحب

 یکار، پس از پایان شیفت و در بیشتر موارد خارج از برنامهیکارفتیش

بود. قبل از شروع هر مصاحبه، درخصوص اهداف پژوهش، علت ضبط 

مصاحبه، مشارکت داوطلبانه، محرمانه ماندن اطالعات و هویت 

کنندگان اجازه ضبط شوندگان توضیح داده شد و از مشارکتمصاحبه

و رضایت کتبی جهت شرکت در مطالعه اخذ شد. در ابتدای هر صدا 

تا با ذکر سن، سطح  شدیکننده درخواست ممصاحبه، از مشارکت

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 

کنکاش در مورد تجربیات آنان از کار  مفهوم مورد نظر پرسیده شد و

. بحث با حفظ زمان تا افتییگر ادامه مدانشجویی با هدایت مصاحبه

مفاهیم مطروحه  افتییگر اطمینان مکه مصاحبه رفتیجا پیش مآن

گر جهت کاوش بیشتر، را به خوبی دریافته است. در شش مورد، پژوهش

نمود و به علت وجود ابهام کنندگان مراجعه برای بار دوم به مشارکت

آنان و نقص در اطالعات، مجدداً مصاحبه صورت  یهادر برداشت از گفته

 اول، سؤاالت دسته بود. سؤال دسته دو شامل مصاحبه گرفت. فرم

 پیگیرنده دوم، سؤاالت دسته و دادندیم تشکیل را مصاحبه اساسی



 همکارانو  منوچهری 

51 

 

 اصلی شامل: چه تجربیاتی درخصوص . سؤاالتشدندیم محسوب

 کاردانشجویی دارید؟ چه خاطراتی در زمینه کاردانشجویی دارید؟

یا « دهید؟ توضیح بیشتر دیتوانیم»پیگیرنده نظیر  جمالت و سؤاالت از

نیز جهت ارائه توضیحات بیشتر توسط « از این جمله چیست؟ شما منظور»

 که اطالعاتی اساس بر پیگیرنده یهاکننده استفاده شد. سؤالمشارکت

. شدیم مطرح مفهوم شدن ترروشن جهت ،نمودیارائه م کنندهمشارکت

تا  42کنندگان بین مشارکت یدهمدت هر مصاحبه با توجه به میزان پاسخ

 یابیدست تا شد و یک نفر انجام توسط هامصاحبه کلیه دقیقه بود. 115

 کسب اجازه از . گفتگوها باافتییم و کافی ادامه عمیق یهاداده به

 اتمام از بعد بالفاصله و شده به کمک دستگاه ضبط کنندگان،شارکتم

کلمه  وقت اسرع در دادن، چندین بار گوش در همان روز و پس از مصاحبه،

 برای الزم بازخورد به کلمه برروی کاغذ نوشته و نسخه برداری شد تا

نوشته شده،  یهاآید. مصاحبه فراهم هاداده کفایت بعدی و یهامصاحبه

مجدداً با گفتگوهای ضبط شده، مطابقت داده و کلمات کلیدی و کدهای 

 تجزیه گرفت. قرار سپس، مورد تجزیه و تحلیل ها استخراج ومرتبط از متن

اطالعات  ها انجام شده وداده یآوربا جمع زمانهم کیفی یهاداده تحلیل و

تجزیه و تحلیل شد.  هاها با روش مقایسه مداوم دادهحاصل از مصاحبه

 یهاداده یدهتحلیل محتوای قراردادی یک روش استقرایی است. سازمان

کیفی در تحلیل محتوای استقرایی شامل کدگذاری باز، ایجاد طبقات و 

 یبند( طرح طبقه5555) Kynga¨sو  Elo. (11)انتزاعی سازی است 

اند ترسیم نموده 1 تصویراستقرایی در تحلیل محتوای کیفی را به شکل 

(11). 

 

طرح طبقه بندی استقرایی در تحلیل محتوای کیفی. اقتباس  :1 تصویر

 Kynga¨s (5555)و  Eloاز 

 

ه شد سینواز متن دست ییهاواحدهای تحلیل در این مطالعه، شامل بخش

ها بود که با سؤال پژوهش مرتبط بودند. پس از انتخاب واحدهای مصاحبه

ور شدن در آنها و ها با خواندن مکرر متن برای غوطهتحلیل، تحلیل داده

ابتدایی از  یهادهییافتن یک حس کلی آغاز شد. در مرحله کدهای باز، ا

اندن لغت متنی استخراج و فهرست شدند. پس از چندین بار خو یهاداده

ناشی از مصاحبه،  یهابه لغت و خط به خط هر متن و مکث کافی روی داده

با هدف تحقیق در ارتباط باشد، در حاشیه  توانستیتمامی کدهایی که م

ضبط شده گوش داده  یهامتن یادداشت گردید. سپس مجدداً به مصاحبه

ه طور آیند بشد و نکاتی که احیانآ فراموش شده بود، یادداشت شدند. این فر

پیوسته از استخراج کدها تا قرارگیری آنها در طبقات مربوطه تداوم یافت 

کنندگان و کدهای . برای کدگذاری اولیه، از کلمات خود مشارکت(15, 14)

پس . (12)ها( استفاده شد پژوهشگران از گفته یهاداللت کننده )برداشت

از کدگذاری، طی چندین بار بازخوانی، کدهای مشابه در هم ادغام و در یک 

مجموعه کدهای استخراج شده با مراعات تناسب کدهای  طبقه قرار گرفتند.

شده و بعد از  یبند، طبقهشانیهاها و یا شباهتاولیه و بر اساس تفاوت

ظور به من .شدند یبندتبیین برچسب، کدها به شکل زیرطبقات دسته

استفاده شد. طبقات  تریاختصاص یهاها، از برچسبداده یبنددسته

سپس  شدند و یبندشده و زیرطبقات به شکل طبقات اصلی گروه یگذارنام

ورد مبا انتزاع مفاهیم و به منظور توصیف پدیده  مضامین مشخص شدند.

کار از کار دانشجویی تجربیات پرستاران شب»مطالعه، تعریفی جامع از 

ارائه و در پایان به ازای هر مفهوم، شواهدی از متن « دانشجویان پرستاری

دقت در بخش کیفی مطالعه حاضر، چهار  دییتأ جهت ها نقل قول شد.داده

 اطمینان ، شامل قابلیت اعتماد،Gubaو  Lincolnمالک ارائه شده توسط 

, 12) بررسی قرار گرفت ها موردتأیید و قابلیت انتقال داده قابلیت پذیری و

پژوهش کیفی، باید قابل پذیرش و اعتماد باشند.  یهاافتهیها و . داده(55

 افزایش برای گرکه پژوهش است گامی اولین هامصاحبه تعداد افزایش

 کننده بهمشارکت 34مصاحبه از  45 کهینحوبه کار برد. به هاداده صحت

مطالعه  یهاافتهیها و کدگذاری اولیه، عمل آمد. بعد از پیاده کردن مصاحبه

 مورد هماهنگی در را خود نظرات آنها و شده ارائه کنندگانمشارکت به

و صحت و سقم آنها  نمودندیم ابراز گرپژوهش به خود تجربیات با هاافتهی

گر از عالوه بر پژوهش اطمینان پذیری، تضمین . برایکردندیرا ارزیابی م

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. 

 کمک آن موثّق بودن به پژوهش این انجام طول در که دیگری یهاتیفعال

 دگان توسط دستگاهکننمشارکت یهاگفته بودند از: ضبط عبارت نمودند،

آنها بر روی کاغذ، بالفاصله پس از انجام مصاحبه و پس از  کردن و مکتوب

 مستندات حفظ با گر. پژوهش(51)چندین مرتبه شنیدن متن مصاحبه 

نمود و کلیه  تضمین را پژوهش تأیید پژوهش، قابلیت مراحل تمام در

صوتی تا انتهای پژوهش با نام رمز، در یک دستگاه رایانه شخصی  یهالیفا

 دهکنن تضمین عوامل دیگر و یک دستگاه ذخیره اطالعات نگهداری شد.

مطالعه با توجه به  تحت پدیده به گرشامل: عالقمندی پژوهش تأیید قابلیت

 یهامارستانیگر، که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و بمحیط کار پژوهش

ها و انجام داده یآورجمع کهیها، طوربا داده درگیری مداوم ،باشدیتابعه م

ها پنج ماه )از مهر ماه لغایت بهمن ماه( به طول انجامید و بازنگری مصاحبه

ناظرین و متخصصان تحقیقات کیفی که شامل سه نفر از اعضای هیات 

کیفی بودند.  یهاعلمی دانشگاه و دارای سابقه طوالنی در انجام پژوهش

 و نظارت اهنماییر با و تیمی صورت به حاضر پژوهش این، عالوه بر

 تأیید قابلیت هم و هاداده یریپذنانیاطم هم که گردید انجام نظرانصاحب

ا هبرای افزایش قابلیت انتقال داده پژوهش، این . در(55)نمود  پذیر امکان را

هدفمند استفاده شد و مصاحبه با  یریگ، از نمونهیریگدر زمان نمونه

ابقه کار و س مشارکت کنندگان متفاوت با حداکثر تنوع از نظر جنسیت، سن

 .(51)ها ارائه گردید مستقیم و مثال یهاانجام شده و نقل قول
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 هافتهای

درصد آنها خانم  25/15پرستار شرکت کردند که  34در این مطالعه، 

کد اولیه ایجاد شد که  1152ها، بودند. پس از کدبندی کلیه مصاحبه

پس از چندین بار بازبینی و دریافت راهنمایی از اساتید محترم و استفاده 

صورت گرفته  یهاکاهش، حذف و ادغاماز نظرات متخصصین و پس از 

کد تقلیل یافت. این کدها در  125در مراحل مختلف، تعداد کدها به 

مضمون با  5طبقه اصلی و  4طبقه فرعی،  15زیر طبقه،  55نهایت در 

عناوین مزایای کاردانشجویی و معایب کاردانشجویی قرار داده شدند 

(.1جدول )

 

 

 

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

 زیر طبقات طبقات فرعی

 مزایای کاردانشجویی

  منافع فردی

 تقویت روحیه ارتقای ویژگیهای فردی

 ایجاد حس استقالل ارتقای ویژگیهای فردی

 احساس مسئولیت افزایش ارتقای ویژگیهای فردی

 افزایش شایستگی ارتقای ویژگیهای فردی

 یادگیری مدیریت زمان ارتقای ویژگیهای فردی

 مدیریتی یهاییبهبود توانا ارتقای ویژگیهای فردی

 کسب درآمد کاهش مشکالت اقتصادی

 کاهش مشکالت مالی کاهش مشکالت اقتصادی

 افزایش یادگیری مطالب علمی افزایش یادگیری

 درونی شدن بهتر مطالب افزایش یادگیری

 پرستاری یهاآشنایی با تازه افزایش یادگیری

  منافع سازمانی

 بهبود عملکرد مراقبتی یاتوسعه حرفه

 تقویت اجتماعی شدن یاتوسعه حرفه

 پذیرش بیشتر حرفه پرستاری یاتوسعه حرفه

 افزایش کاربرد تئوری در عمل کاربردی شدن دانش

 کاهش شکاف بین تئوری و بالین کاربردی شدن دانش

 مدیریت بهتر برخی از امور بخش منافع مدیریتی

 کاهش مشکالت ناشی از کمبود نیروی انسانی منافع مدیریتی

 معایب کاردانشجویی

  پیامدهای منفی فردی

 خستگی مشکالت روانی

 استرس مشکالت روانی

 کاهش توان یادگیری مشکالت روانی

 افت تحصیلی مشکالت آموزشی

 غیبت مشکالت آموزشی

 یادگیری غیر اصولی و روتین وار مشکالت آموزشی

  پیامدهای منفی سازمانی

 بروز خطا مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن

 حادثه آفرینی مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن

 شکایت بیماران و پزشکان کاهش رضایتمندی

 کیفیت پایین مراقبت کاهش رضایتمندی
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با  کار از کاردانشجوییها، ابتدا تجربیات پرستاران شبپس از تحلیل داده

توجه به مضامین، طبقات و زیرطبقات به دست آمده، تعریف شد و سپس 

ها نقل قول شد. به ازای طبقات استخراج شده، شواهدی از داده

کار از کاردانشجویی دانشجویان تجربیات پرستاران شب بیترتنیبد

کار دانشجویی دانشجویان پرستاری »: پرستاری به این شکل تعریف شد

 ، کاربردی شدنیابهداشتی نظیر توسعه حرفه یهابا منافعی در سازمان

دانش و منافع مدیریتی )مدیریت بهتر امور بخش هنگام حضور 

ی از کمبود نیروی انسانی( همراه است. دانشجویان و کاهش مشکالت ناش

برای دانشجویان منافع  تواندیبه عالوه، داشتن تجربه کاردانشجویی م

فردی )تقویت روحیه، ایجاد حس  یهایژگیفردی شامل ارتقای و

مدیریتی و افزایش احساس مسئولیت،  یهاییاستقالل، بهبود توانا

ش ت اقتصادی و افزایشایستگی و یادگیری مدیریت زمان(، کاهش مشکال

 سبب بروز پیامدهای تواندییادگیری را به همراه داشته باشد؛ از طرفی، م

منفی سازمانی از قبیل مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن )بروز خطا و 

)شکایت بیماران و پزشکان و  یمندتیحادثه آفرینی( و کاهش رضا

وانی یل مشکالت رکیفیت پایین مراقبت(؛ و پیامدهای منفی فردی از قب

)خستگی، استرس و کاهش توان یادگیری( و مشکالت آموزشی )افت 

تحصیلی، غیبت و یادگیری غیر اصولی و روتین وار( برای دانشجویان 

نمونه نقل «.گردد که برخی از این مشکالت جبران پذیر نخواهند بود

کنندگان در ارتباط با طبقات استخراج شده، به شرح مشارکت یهاقول

 :باشدیزیر م

 "مزایای کاردانشجویی "مضمون 

 منافع زیادی برای تواندیاز نظر پرستاران، اشتغال به کار دانشجویان م

 هاانمارستیآنها به همراه داشته باشد و در آینده که به عنوان پرستار در ب

سبب انجام کار بهتر و موفقیت  تواندیمنافع م مشغول به کار شدند، این

فرد در آینده شود. به نظر آنها، کاردانشجویی منافع فردی از قبیل ارتقای 

فردی، کاهش مشکالت اقتصادی و افزایش یادگیری برای  یهایژگیو

 ، کاربردی شدن دانشیادانشجویان و منافع سازمانی از قبیل توسعه حرفه

 ی بیمارستان خواهد داشت.و منافع مدیریتی برا

 طبقه منافع فردی

فردی، کاهش مشکالت  یهایژگیمنظور از منافع فردی، ارتقای و

ان که در بیانات پرستار باشدیاقتصادی و افزایش یادگیری دانشجویان م

فردی شامل مزایایی  یهایژگیکار به آنها اشاره شده بود. ارتقای وشب

قالل، افزایش احساس مسئولیت، نظیر تقویت روحیه، ایجاد حس است

 مدیریتی و یادگیری مدیریت زمان یهاییافزایش شایستگی، بهبود توانا

 در دانشجویانی است که به کاردانشجویی اشتغال دارند.

کار کردن تو بیمارستان باعث کسب تجربه برای دانشجوها، باعث آشنایی »
وها به نفس دانشج با محیط کار، تقویت روحیه کار کردن و افزایش اعتماد

 ساله( 34، خانم 15)مشارکت کننده شماره « می شه.

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 

اند. خودکفایی در مسائل مالی حصیلی خود به خانواده وابستهمخارج ت

برای دانشجویان بسیار لذت بخش است، زیرا با انجام کار دانشجویی 

کسب درآمد نموده و شخصاً هزینه تحصیل خود را بپردازند. به  توانندیم

دنبال کسب درآمد، مشکالت مالی دانشجویان کاهش یافته و در کنار 

خصاً و ش پردازندیاعتماد به نفس بیشتری به تحصیل م دوستان خود با

از عهده هزینه اقامت، تغذیه، پوشاک، تحصیل، تفریحات و سایر  توانندیم

 جانبی برآیند. یهانهیهز

تحصیلی مشکل دارن، کار  یهانهیهم که از نظر مالی و هز هاشونیلیخ»
دانشجویی می تونه کمک حالشون باشه. درآمد هرچند اندکی براشون 
داشته باشه. تا حدودی مقداری از مشکالت مالی شون رو حل کنه. دیگه 

، 4)مشارکت کننده شماره .« تا حدودی دستشون هم تو جیب خودشونه

 ساله( 35آقا 

ایی نظیر افزایش یادگیری منظور از طبقه فرعی افزایش یادگیری، مزای

پرستاری  یهامطالب علمی، درونی شدن بهتر مطالب و آشنایی با تازه

که بسیاری از مطالب  شودیاست. کار در کنار پرستاران مجرب باعث م

اند، برای آنها تکرار شده و علمی که دانشجویان در کالس درس آموخته

ب جدیدی از سایر به خوبی درونی شود. همچنین، بسیاری مواقع مطال

تئوری نیاموخته بودند. حتی  یهاکه در کالس رندیگیهمکاران یاد م

گروه پزشکی مثل  یهابرخی دانشجویان از همکاران شاغل در سایر حرفه

پزشکان و کارکنان علوم آزمایشگاهی و غیره نیز مطالب علمی مفیدی یاد 

ب کار دانشجویی سبکه بعداً برای آنها مفید خواهد بود. تجربه  رندیگیم

دید ج یهاهی. یادگیری روشودیپرستاری م یهاآشنایی دانشجویان با تازه

، برای دانشجویان روندیدرمانی جدیدی که در بالین به کار م یهاو روش

 چگونگی عملکرد مبتنی توانندیبخش است. در این شرایط، حتی ملذت

ت مراقبت از بیماران با بر شواهد را بیاموزند و عملکرد سایر همکاران جه

 استفاده از مطالب و تحقیقات جدید علمی را مشاهده و یاد بگیرند.

ها کمک می کنه. خیلی بیماریها و کار دانشجویی به یادگیری اون»
ها رو که تو دوره دانشجویی فقط در حد تئوری خونده بودند، فقط مراقبت

 هتری براشون ایجاد. یادگیری بنندیبیاسمشون رو می دونستن، عمالً م
 ساله( 44، خانم 15)مشارکت کننده شماره .« می شه

 طبقه منافع سازمانی

، کاربردی شدن یامنظور از منافع سازمانی، مزایایی نظیر توسعه حرفه

دانش و منافع مدیریتی است که پرستاران شبکار به این مزایا اشاره کرده 

 بودند.

نظیر بهبود عملکرد مراقبتی، تقویت ، مزایایی یامنظور از توسعه حرفه

اجتماعی شدن و پذیرش بیشتر حرفه پرستاری در دانشجویانی است که 

به کاردانشجویی اشتغال دارند. تجربه کار حین تحصیل سبب بهبود 

. با کسب تجربیات مفید در شودیعملکرد دانشجویان پرستاری م

ه قبت بهتری از بیمار بعملی آنها بهبود یافته و مرا یهابیمارستان، مهارت

کار  هافتیکه با بیماران مختلفی در طول ش ییجا. از آنآورندیعمل م

مختلف آشنا شده و مشکالت بیماران  یهایماریب یهایژگی، با وکنندیم

و نحوه کمک به بیمار جهت رفع مشکالت آنها  کنندیرا از نزدیک لمس م

 .آموزندیرا م

ر آشنا می شن. بیمارهایِ چند مشکلی زیاد با مشکالت بیمارها هم بیشت»
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 

شون داده، یا یکی بعد از تزریق خون شده، یکی به داروی خاصی آلرژی ن



 7931خرداد و تیر ، 2، شماره 1، دوره آموزش پرستاری نشریه

 

35 

 

.« مراقبت خاصی نیاز دارن هاضیدچار کهیر شده. هر کدوم از این مر

 ساله( 32، خانم 15)مشارکت کننده شماره 

طبقه فرعی کاربردی شدن دانش شامل مزایایی نظیر افزایش کاربرد 

تئوری در عمل و کاهش شکاف تئوری و بالین برای دانشجویانی است که 

 به هایبه کار دانشجویی اشتغال دارند. بسیاری مواقع در طول کارآموز

دلیل محدودیت زمان، دانشجویان، بسیاری از مطالبی را که در طول 

اقعی طور وبه توانندیو نم نندیبیاند، در عمل نمتئوری آموخته یهاکالس

 عصر و شب یهافتیآنها را تجربه نمایند، ولی وقتی دانشجو در طول ش

 ها ونیز در بیمارستان حضور دارد، امکان مشاهده بسیاری از این آموخته

کاربرد آنها در شرایط واقعی وجود دارد و دانشجو تجربیات بیشتری نسبت 

کاربرد تئوری را در عمل  تواندیبه کارآموزی کسب خواهد کرد و م

رای دودی بمشاهده نماید و بدین صورت فاصله بین تئوری و بالین تا ح

 او کمتر شود.

کار تو بیمارستان، یعنی اونچه رو که به شکل تئوری و سر کالس یاد »
گرفتند، در عمل و روی بیمار واقعی و توی بخش واقعی مورد استفاده 

 ساله( 41، خانم 35)مشارکت کننده شماره .« دهندیقرار م

ر برخی هتمزایای ذکر شده در طبقه فرعی منافع مدیریتی شامل مدیریت ب

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 

بخش شود، زیرا با  یهاتیسبب مدیریت بهتر برخی از فعال تواندیم

ردن برخی از کارها به دانشجویان، پرستاران فرصت انجام کارهای سپ

تر را داشته و مسئولین بخش بهتر تر و رسیدگی به بیماران بدحالمهم

 بخش را کنترل نمایند. یهاتیبیماران جدید را پذیرش و فعال توانندیم

وجود دانشجوها به عنوان کار دانشجویی می تونه به مدیریت بهتر کمک »
به شرطی که عالوه بر تعداد پرسنل کافی، اونها هم حضور داشته  کنه

 ساله( 42، خانم 34)مشارکت کننده شماره  «باشن.

 "معایب کاردانشجویی "مضمون 

 برای دانشجویان پرستاری تواندیتمام منافعی که تجربه کاری م رغمیعل

سبب  ندتوایبهداشتی درمانی به همراه داشته باشد، اما م یهاو سازمان

اهند نخو ریپذبروز مشکالتی نیز گردد که برخی از این مشکالت جبران

پیامدهای منفی  تواندیکار، کاردانشجویی مبود. از نظر پرستاران شب

فردی شامل مشکالت روانی و مشکالت آموزشی و پیامدهای منفی 

 یدمنتیسازمانی شامل مشکالت ناشی از مراقبت غیرایمن و کاهش رضا

 همراه داشته باشد.را به 

 طبقه پیامدهای منفی فردی

ضعیت که و کندیاین طبقه به مشکالت و معایبی از کاردانشجویی اشاره م

و شامل مشکالت  دهدیروانی و تحصیل دانشجو را مورد هدف قرار م

. منظور از مشکالت روانی، مشکالتی باشدیروانی و مشکالت آموزشی م

توان یادگیری در دانشجویانی است که نظیر خستگی، استرس و کاهش 

به کار دانشجویی اشتغال دارند. دانشجویانِ درگیر کار دانشجویی به دنبال 

. به دلیل استرسی که دارند، در شوندیمکرر به شدت خسته م یهافتیش

و دچار کمبود خواب شده و در طول روز،  خوابندیطول شیفت معموالً نم

خواب آلوده هستند. در نتیجه قدرت  هایها و کارآموزحتی در کالس

 تمرکز و توان یادگیری آنها به شدت افت خواهد کرد.

تو شیفتها دانشجوها خسته می شن. تازه آگه فرصتی هم خالی داشته »
. دیگه حس و حالی برای خوابندیباشند، اونقدر خسته هستند که م

 ساله( 35، آقا 3)مشارکت کننده شماره .« مطالعه ندارن

ظور از مشکالت آموزشی، مشکالتی نظیر افت تحصیلی، غیبت و من

یادگیری غیر اصولی، غیر علمی و روتین وار در دانشجویانی است که به 

به دلیل ایجاد خستگی در افراد  یکارکاردانشجویی اشتغال دارند. شب

 یهابتیسبب عدم تمایل به حضور در کالس یا کارآموزی شده و تعداد غ

 .ابدییجلسات آموزشی افزایش م دانشجویان در

حتی دیدم بعضیهاشون روز بعد از کالس درس غیبت می کنن که بتونن »
ه تر باشند. خوب این چیه کم بخوابند که برای شیفت بعدیشون سرحال

ت )مشارک.« که یکی دیگه رو حفظ کنن دهندیکاریه! یکی رو از دست م

 ساله( 41، خانم 35کننده شماره 

 ای منفی سازمانیطبقه پیامده

 یترنیکه اثرات سنگ ردیگیاین طبقه، معایبی از کاردانشجویی را در برم

سازمان بهداشتی را درگیر  ترعیداشته و حرفه پرستاری و در بعد وس

خواهد نمود و شامل مشکالت ناشی از مراقبت غیرایمن و کاهش 

 است. یمندتیرضا
مشکالتی نظیر بروز خطا و ، مشکالت ناشی از مراقبت غیرایمنمنظور از 

در بخش بر اثر فعالیت دانشجویان به شکل کاردانشجویی  ینیآفرحادثه

سبب بروز خطا و حوادث  تواندیاست. حضور دانشجویان در بخش م

داشته باشد. پرستاران حتی  یریناپذناخوشایندی شود که عواقب جبران

نی نیروی انسا به عنوان هافتیمعتقد هستند که حضور دانشجویان در ش

 .شودیسبب افزایش میزان مرگ و میر بیماران م

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 

 ساله( 33، خانم 5)مشارکت کننده شماره .« دانشجویی موافق نیستم

نیز زیر طبقاتی شامل شکایت بیماران  یمندتیعی کاهش رضاطبقه فر

اران، . به نظر پرستردیگیو پزشکان و کیفیت پایین مراقبت را در بر م

ها از کار بسیاری از دانشجویان رضایت نداشته برخی از پزشکان بخش

اند، ، پرستارانی که تحصیالت خود را به پایان رساندهدهندیو ترجیح م

ها تمایل دارند، هنگام ویزیت، بیماران را برعهده گیرند. آنمراقبت از 

همراه با پرستاران بر بالین بیمار حاضر شوند نه همراه با دانشجویان 

آنها از این که دانشجویان  یهاپرستاری. گاهی نیز بیماران و خانواده

بدون مربی مراقبت از آنها را به عهده داشته باشد، ابراز نارضایتی 

 .دکننیم
ها ناراحت بود که زخم مریضش داره عفونی یه بار یادمه یکی از جراح»

وقتی شیفت قبلی پانسمان مریضش رو باز کرده، توش  گفتیمی شه. م
اون شیفت یکی از دانشجوها پانسمانش کرده بوده.  گفتنیمو بوده. م

)مشارکت .« مینیبینمی دونم چقدر درسته، ولی از این موارد زیاد م

 ساله( 33، خانم 5شماره  کننده

 بحث

این مطالعه، شامل مضامین مزایای کاردانشجویی و معایب  یهاافتهی

خصوص آنهایی که خودشان قبالً سابقه کاردانشجویی بودند. پرستاران به

اند، به مزایای کاردانشجویی شامل منافع فردی و کاردانشجویی داشته

فع فردی کار دانشجویی نظیر منافع سازمانی اشاره نمودند. برخی از منا
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، کاهش مشکالت مالی و افزایش هایستگیایجاد حس استقالل، افزایش شا

( بیان 5551) McCabeو  Martin. باشندییادگیری مطالب علمی م

که بر اثر کار دانشجویی، دانشجویان احساس راحتی در  کنندیم

حل مسئله، استقالل و مدیریت زمان  یهاپر استرس، مهارت یهاتیموقع

 ندتوای. بر طبق مطالعات مختلف، کار دانشجویان م(55) کنندیرا کسب م

مثل افزایش اطمینان و اعتماد به نفس، افزایش مهارت و درک  مزایایی

، یا. در مطالعه(2, 4)مسائل و مشکالت کار واقعی را به دنبال داشته باشد 

اثر  اند که آنها بردانشجویان دارای تجربه کار بالینی بیان نموده

ف اند و در انجام وظایبیشتری کسب نموده یهایستگیکاردانشجویی شا

. (2)اند پرستاری بدون راهنمایی دیگران مهارت قابل توجهی پیدا کرده

 که ذکر گردید در افرادی ییهاو مهارت هایستگیالبته بسیاری از این شا

 توانی. در واقع مشودیکه به کاردانشجویی اشتغال ندارند، نیز مشاهده م

ها بوده و شدت آن گفت کاردانشجویی تقویت کننده این قبیل مهارت

بستگی به نحوه آموزش دانشگاهی و شخصیت فرد دارد. برخی از منافع 

کار به آنها اشاره کردند، شامل بهبود عملکرد سازمانی که پرستاران شب

مراقبتی، تقویت اجتماعی شدن، کاهش شکاف تئوری و بالین و کاهش 

کار، کار . به نظر پرستاران شبباشندیمشکالت ناشی از کمبود پرسنل م

دانشجویی سطح تجربیات بالینی را افزایش داده و عملکرد مراقبتی 

برخی از محققین نیز مزایای مشابهی برای . بخشدیدانشجویان را بهبود م

اند و آن را به عنوان روشی برای کمک به تجربه کار بالینی ذکر نموده

بر  یابهبود فرآیند انتقال از دوره دانشجویی به عملکرد پرستاری حرفه

McCabe (5551 )و  Martin. طبق گزارش (2, 3)اند شمرده

از قبیل افزایش سازگاری، آشنایی با نحوه تعامل با دیگران و  ییهامهارت

انشجویان ایجاد مهارت انجام کار گروهی بر اثر کار دانشجویی در د

. در مورد منافع سازمانی نیز کاردانشجویی نقش تقویت (55) گرددیم

میزان اجتماعی بودن افراد بسیار متفاوت کننده دارد و نحوه تعامالت و 

 مسائل زیادی قرار دارد. ریبوده و تحت تأث

پرستاران به برخی معایب مربوط به کار دانشجویی نظیر خستگی، افت 

غیر علمی و ایجاد نارضایتی اشاره کردند.  یهاتحصیلی، یادگیری روش

ه ن مطالعه بادراکات پرستاران از مشکالت مربوط به کار دانشجویی در ای

شکل پیامدهای منفی فردی شامل مشکالت روانی و مشکالت آموزشی و 

 ومشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن پیامدهای منفی سازمانی شامل 

استخراج گردید. مشکالت روانی به شکل استرس،  یمندتیکاهش رضا

. طبق ابدییخستگی و کاهش توان یادگیری در دانشجویان تظاهر م

انجام شده دانشجویانی که به کاردانشجویی اشتغال دارند،  یهاپژوهش

زمان محدودتری را به خود و خانواده اختصاص داده و مدت محدودتری 

زمان به کار و تحصیل سبب ایجاد در جامعه حضور دارند. اشتغال هم

استرس جسمی و روانی برای دانشجویان شده و عوارضی مثل خستگی، 

 اجتماعی یهاتیژی و کاهش درگیری در فعالتحریک پذیری، کمبود انر

که  کنندی( بیان م5552و همکاران ) Rochford. (1, 2)رخ خواهد داد 

به دلیل ایجاد خستگی و کاهش  تواندیاشتغال به کار دانشجویی م

بب اثرات منفی بر عملکرد تحصیلی درگیری در زندگی اجتماعی س

ها و جلسات دانشجویان شود و در مواردی مثل عدم حضور در کالس

آموزشی، استفاده کمتر از کتابخانه و عدم انجام تکالیف، مشکالتی را برای 

. در یک مطالعه نیز وضعیت سالمت روانی (53)دانشجویان ایجاد کند 

به دنبال اشتغال به کاردانشجویی گزارش شده است و هرچه  یترفیضع

است.  گزارش شده ترنییساعات کار بیشتر بوده، وضعیت سالمت روانی پا

در بررسی اثرات بهداشتی کاردانشجویی بر دانشجویان مشخص شده 

مشکالت مالی بیشتری دارند، استرس روانی بیشتری را دانشجویانی که 

و این استرس بر اثر عواملی چون مشکالت مالی، بدهی و  کنندیتجربه م

، شودی. این مساله سبب مشودینداشتن درآمد منظم تشدید م

دانشجویان بیشتر به دنبال یافتن کار پاره وقت باشند و در نتیجه کیفیت 

. افت تحصیلی و غیبت در (2)قرار خواهد گرفت  ریزندگی آنان تحت تأث

از جمله مشکالت آموزشی است که  هایها و کارآموزکالس

کنندگان در این مطالعه به آنها اشاره نمودند. در ایران مشارکت

کمی به منظور بررسی اثرات کاردانشجویی بر پیشرفت  یهاپژوهش

 تحصیلی و عملکرد آکادمیک دانشجویان انجام شده است. قضاوی و

( به این نتیجه رسیدند که کار دانشجویی به صورت 1352همکاران )

. (1)وقت، نقشی در بازدهی تحصیلی دانشجویان ندارد یا تمام وقتمهین

دانشجویان  ساعت در هفته 11اند که کار بیش از مطالعاتی هم نشان داده

. با وجودی (3) دهدیرا در معرض خطر عملکرد ضعیف دانشگاهی قرار م

که کار بالینی توسط دانشجویان پرستاری سبب ایجاد اطمینان در 

، اما برخی محققین شودیدانشجویان و افزایش تجربیات بالینی آنان م

ان نشجویشدن عملکرد دانشگاهی دا ترفیکه کار باعث ضع اندافتهیدر

اند که کار اثری بر . از طرفی، برخی مطالعات نیز نشان داده(54) شودیم

ه . براساس نتایج مطالع(4)عملکرد دانشگاهی دانشجویان ندارد 

Rochford ( که بر روی دانشجویان پرستاری انجام 5552و همکاران )

عاملی جهت پیشگویی عملکرد  تواندیشد، تعداد ساعات کار در هفته، م

دانشگاهی دانشجویان باشد و هرچه ساعات کار بیشتر شود، نتایج 

به همراه خواهد داشت و سبب افت عملکرد دانشجو و معدل او  یتریمنف

( گزارش نمودند، 5551) Andrewو  Salamonson. (53) گرددیم

، پایین دندکریزمان با تحصیل کار مپیشرفت تحصیلی دانشجویانی که هم

نیز ساعات کار . به نظر آنها کردندیاز دانشجویانی بود که کار نم

دانشجویان اثرات منفی بر پیشرفت دانشگاهی آنها دارد به نحوی که مدت 

عامل پیشگویی کننده عملکرد  نیتریزمان اشتغال به کار، به عنوان قو

نیز  یا. در مطالعه(15) شودیدانشگاهی دانشجویان محسوب م

ها دانشجویان اثرات مضر اشتغال به کار را به شکل از دست دادن کالس

 .(2)اند زارش کردهو عدم توانایی حضور در جلسات سخنرانی اساتید گ

کنندگان به آن اشاره کرده یکی دیگر از مسائل آموزشی که مشارکت

غیر اصولی است. چرا که گاهی به دنبال کار  یهایریادگیبودند، 

ی قرار گرفته و حت ریدانشجویان تحت تأث یهادگاهیدانشجویی عقاید و د

که تجربیات  یاسبب بدآموزی برای آنها شود. در مطالعه تواندیم

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 

 شودینیاز به داشتن اطالعات و مهارت تخصصی جهت مراقبت از آنان م

کننده در این پژوهش . طبق بیانات پرستاران مشارکت((52)

کاردانشجویی پیامدهای منفی سازمانی نیز به دنبال خواهد داشت. 

د. ایجاد نمایمشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن  تواندیکاردانشجویی م

جهت کاهش کمبود نیروی انسانی در  شودیاین که تالش م رغمیعل

از خدمات دانشجویان استفاده شود، اما به دلیل عدم وجود  هامارستانیب

مهم و اساسی جهت اشتغال آنان، مشکالت نظیر خطاهای  یهارساختیز

پرستاری به وقوع خواهد پیوست. احتماالً علت بروز این مشکالت ناکافی 
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نشجویان و عدم تکامل بودن دانش تخصصی پرستاری در این دا

 چون به نظر اختصاصی است. یهاآنان جهت انجام مراقبت یهایستگیشا

برخی محققین، تجربیات بالینی کسب شده توسط دانشجویان در طول 

نیازهای یادگیری آنها را به اندازه کافی  تواندیبرنامه آموزش پرستاری نم

. بنابراین، عملکرد دانشجویان پرستاری غیرایمن بوده و (2)برآورده کند 

ندارند. این عدم آشنایی با قوانین و  یاآنها آشنایی کافی با مسائل حرفه

و در نتیجه بروز خطاهای مکرر سبب بروز مشکالت و  یامسائل حرفه

که بعضاً جبران ناپذیر بوده و بار کاری پرستاران را افزایش  شودیثی محواد

 .دهدیم

نیز از جمله پیامدهای منفی سازمانی کاردانشجویی  یمندتیکاهش رضا

طیفی از نارضایتی و شکایت در موارد جزئی  تواندیاست. این نارضایتی م

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 

به عنوان کاردانشجویی فقط تأمین نیروی  هامارستانیدانشجویان در ب

بیشتر به منظور رفع کمبود پرستار در شرایط کنونی است، زیرا یکی از 

، کمبود پرستار است که باشدیمشکالتی که در سطح جهان مورد توجه م

علت آن افزایش سن پرستاران و به سن بازنشستگی رسیدن آنها در 

خدمات دانشجویان پرستاری در قالب  . استفاده ازباشدیاخیر م یهادهه

کار دانشجویی باعث ایجاد تغییرات سریع رفتاری و اجتماعی در 

م علو یهادانشجویان شده است. بسیاری از دانشجویان در تمام دانشگاه

پزشکی، درگیر اشتغال به کار بالینی هستند و در نتیجه، وقت کمتری را 

فرصت مطالعه  تواندی. این اشتغال مکنندیدر دانشکده سپری م

دانشجویان را کم کرده و متعاقباً عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تأثیر قرار 

مسائلی که پرستاران هنگام کار با دانشجویان  نیتر. یکی از مهم(15)دهد 

، ارائه مراقبت با کیفیت و ایمن به بیماران است که شوندیبا آن مواجه م

ت کار، کیفی. مطابق با اظهارات پرستاران شبباشدیامری مهم و حیاتی م

ارائه شده توسط دانشجویان، یکی از معایبی است که همراه پایین مراقبت 

. در پاسخ به اهمیت این موضوع، مؤسسه شودیبا کاردانشجویی مشاهده م

بریتیش کلمبیا در قوانین کاردانشجویی دانشجویان پرستاری، عنوان 

که پرستاران ناظر مسئول ارزیابی و مدیریت عملکرد دانشجویان  کندیم

اید هرگونه عملکرد ناکافی و غیر ایمن و مخالف با ها بهستند. آن

گزارش  عاًیآموزش داده شده، در طول دوره آموزشی را سر یهاتیصالح

نی در ایران . وجود چنین قوانی(51)نموده و به شدت با آن برخورد نمایند 

. با این که دانشجویان تحت نظارت مسئولین رسدینیز ضروری به نظر م

، اما این نظارت کامالً ساختار یافته و رسمی نیست. کنندیها کار مبخش

آموزشی ما کمبود پرستار وجود دارد و  یهامارستانیکه در ب ییجااز آن

 ،شودیستفاده مهمچنان از دانشجویان پرستاری به عنوان نیروی کار ا

دانشجویان  یهاتیالزم است که نظارت بیشتری بر عملکرد و صالح

سازمان  هامارستانیاعمال شده و ارزیابی و مدیریت کار دانشجویی در ب

و تحت قوانین استوارتری انجام شود. در این پژوهش،  ترافتهی

کلی مطالعات کیفی نظیر استفاده از دستگاه ضبط صدا  یهاتیمحدود

گر تالش نمود قبل از شروع مصاحبه، ها وجود داشت. پژوهشر مصاحبهد

کننده، بیان اهداف پژوهش و مطرح نمودن از طریق صحبت با مشارکت

است و  ریپذاین مسئله که خروج از پژوهش در هر مرحله از آن امکان

تأکید بر محرمانه ماندن اطالعات به دست آمده، اعتماد وی را جهت حفظ 

ی اطالعات جلب نموده و این محدودیت را تا حد امکان برطرف محرمانگ

 سازد.

 نتیجه گیری

ها و رفتار ها، نگرش، ارزشتواندیداشتن تجربه کاردانشجویی م

چه در این مطالعه به دست آمد، دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد. آن

ت سا یکاراثرات مثبت و منفی کار دانشجویی از دیدگاه پرستاران شب

 یهایستگی. کمبود شاکنندیبا دانشجویان کار م هافتیکه در طول ش

 یااختصاصی و توانمندی دانشجویان و آشنایی ناکافی با وظایف حرفه

ن . ایشودیمنجر به مشاهده معایب کاردانشجویی از دیدگاه پرستاران م

ه ب تواندیها ممطالعه نشان داد با وجودی که حضور دانشجویان در بخش

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 

و کاهش مشکالت ناشی از مراقبت غیر ایمن روانی، مشکالت آموزشی، 

. البته تمایل دانشجویان به انجام کار شوندیرضایتمندی مشاهده م

 و شودیکسب این تجربه در سایر کشورها نیز مشاهده م دانشجویی و

عمالً همه دنیا با این قبیل مشکالت به نوعی مواجه هستند. کاردانشجویی 

اثراتی بر تمامیت یادگیری و تجربیات بالینی دانشجویان داشته  تواندیم

، یازمان فرد در زندگی اجتماعی، دانشجویی و حرفهباشد و با درگیری هم

یجاد حالت عدم ثبات، پایداری و در نتیجه بروز تضادهایی برای سبب ا

اثراتی بر اجتماعی شدن دانشجو داشته  تواندیدانشجو شود. این تجربه م

او را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین،  یاو یادگیری، شخصیت و آینده حرفه

 یهایگذاراستیجهت س یترمنسجم یهایزیرالزم است، برنامه

و بهداشتی به عمل آمده و با آگاهی از اثرات بالقوه کار دانشجویی آموزشی 

تر م، منظترقیدق یهادانشجویان پرستاری برنامه یابر رشد فردی و حرفه

را به مرحله اجرا درآورد. همچنین ایجاد رویکردی  یترافتهیو سازمان

 یاهمهدر برنا هامارستانیها و ببین دانشکده ترافتهیهماهنگ و ساختار

آموزش بالینی دانشجویان پرستاری ضروری است. کاردانشجویی مشکالت 

ایجاد نموده که  یامختلف آموزشی، روانی و حرفه یهامتعددی از جنبه

را به خطر  یاحرفه یهاامنیت بیماران و ارزش تواندیعدم توجه به آنها م

بروز مشکالت در کار دانشجویی و  یانهیاندازد. بنابراین، بررسی عوامل زم

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 

به عنوان پیش نیاز اشتغال در علمی و عملی را  یهاتینظیر برخی صالح

نظر گرفت. رفع این عوامل و تالش در جهت ارتقای سطح صالحیت 

ا ، تندینمایدانشجویان پرستاری که مجوز انجام کار دانشجویی را اخذ م

مختلف  یهاپیش روی پرستاران را در بخش یهاچالش تواندیحدودی م

آنها جهت آموزش  آموزشی درمانی کاهش دهد و همکاری یهامارستانیب

 آنها را بیشتر نماید. یهاتیو نظارت بر کار دانشجویان و افزایش صالح

 سپاسگزاری

 کد با باشدکهیم پرستاری دکترای نامه پایان از بخشی مطالعه این

در  35/4/23 مورخ 511/1555شماره  ir.sbmu.iasb.rec اخالقی

گاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب گردید. معاونت پژوهشی دانش

نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از پرستارانی که در این 

.دارندیمطالعه شرکت نمودند ابراز م
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