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Abstract
Introduction: Working full-time and part-time by students during education has positive 

or negative impacts on academic performance of students in university courses. The findings 
show that previous experience of patient care affects the integrity of student learning and 
their clinical experiences. The purpose of this qualitative study is to explain experiences of 
nursing students in work while studying.

Method: This qualitative study with Benner descriptive phenomenology was done in 
nursing and midwifery school of Hormozgan University of Medical Sciences. Deep and 
semi-structured interviews and presence in the field were used to collect data. The interviews 
were written verbatim to provide feedback for the next interview and the adequacy of the 
data. Data were analyzed using Benner thematic description.

Results: In this study, 15 male and female nursing students participated aged 20 to 
24 years. From analyzing of gathering data, five themes of socialization, professional 
future professional, nurturing personality, tension experience and the role changing and 11 
subthemes were extracted.

Conclusion: Work experience while studying can affect academic, professional and 
personal life of students and in addition to prepare them for work in the nursing profession 
in real situation, have stress and the pressure on them. Assessing various issues related to 
work during studying can improve the quality of student work and increase its beneficial 
effects.
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چکیده
مقدمه: انجام	کارهای	تمام	وقت	و	نیمه	وقت	توسط	دانشجویان	در	هنگام	تحصیل	می	تواند	تاثیرات	مثبت	یا	منفی	در	بازدهی	دروس	
و	وضعیت	تحصیلی	دانشجویان	در	دانشگاه	داشته	باشد.	یافته	ها	نشان	می	دهند	تجربه	قبلی	مراقبت	از	بیمار	تمامیت	یادگیری	دانشجویان	و	

تجربیات	بالینی	آنها	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهد.	هدف	از	این	مطالعه	کیفی	تبیین	تجربیات	دانشجویان	پرستاری	از	کار	حین	تحصیل	است.
روش:	این	مطالعه	کیفی	با	استفاده	از	پدیده	شناسی	تفسیری	بنر	در	دانشکده	پرستاری	و	مامایی	دانشگاه	علوم	پزشکی	هرمزگان	انجام	
گردید.	از	مصاحبه	عمیق	و	نیمه	ساختار	یافته	و	حضور	در	عرصه	جهت	جمع	آوري	داده	ها	استفاده	شد.	متن	مصاحبه	ها	کلمه	به	کلمه	نوشته	
شد	تا	بازخورد	الزم	برای	مصاحبه	های	بعدی	و	کفایت	داده	ها	فراهم	شود.	اطالعات	با	روش	تفسیر	درونمایه	ای	بنر	مورد	تجزیه	و	تحلیل	

قرار	گرفتند.
یافته ها: در	این	مطالعه	15	دانشجوی	کارشناسی	پرستاری	دختر	و	پسر	مشارکت	کننده	در	محدوده	سنی	20	تا	24	سال	شرکت	کردند.	
پس	از	تحلیل	اطالعات	جمع	آوری	شده	پنج	درونمایه	اصلی	اجتماعی	شدن،	آینده	حرفه	ای،	پرورش	شخصیت،	تجربه	تنش	و	تغییر	نقش	و	

11	درونمایه	فرعی	استخراج	گردیدند.	
نتیجه گیری:	تجربه	کار	حین	تحصیل	می	تواند	زندگی	دانشجویی،	حرفه	ای	و	شخصی	دانشجویان	را	تحت	تأثیر	قرار	داده	و	عالوه	
بر	اینکه	آنها	را	برای	کار	در	حرفه	پرستاری	در	شرایط	واقعی	آماده	می	کند،	استرس	و	فشارهایی	نیز	بر	آنها	وارد	نماید.	بررسی	مسائل	مختلف	

مرتبط	با	کار	دانشجویی	می	تواند	سبب	بهبود	کیفیت	کاردانشجویی	و	افزایش	اثرات	مفید	آن	گردد.	

کلید واژه ها:	تجربه،	حرفه	پرستاری،	دانشجوی	پرستاری،	پدیدار	شناسی،	کارحین	تحصیل،	مطالعه	کیفی
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تجربه	دانشجویان	پرستاری	از	کار	حین	تحصیل	...

مقدمه
از	 بسیاری	 که	 دهند	 می	 نشان	 المللی	 بین	 و	 ملی	 شواهد	
دانشجویان	پرستاری	در	حین	تحصیل	تمام	وقت	به	کار	بالینی	اشتغال	
می	ورزند	)1(.		آمارها	نشان	می	دهند	که50	تا	60	درصد	دانشجویان	
طبق	 	.)2( هستند	 دانشجویی	 کار	 مشغول	 آسیایی	 کشورهای	 در	
آمارهای	گزارش	شده	در	سال	2006	حدود	50%	و	در	سال	2007	
نیز	56%	دانشجویان	در	استرالیا	مشغول	به	کار	بوده	اند	و	علت	روی	
آوردن	دانشجویان	به	کار	حین	تحصیل	حمایت	مالی	بوده	است	)3(.	
طبق	یافته	های	مطالعات	مختلف،	عواملی	نظیر	انگیزه	مالی،	رضایت	
فردی،	افزایش	تجربه،	افزایش	احتمال	استخدام	بعد	از	فارغ	التحصیلی	
و	آشنایی	با	دوستان	جدید	سبب	جذب	دانشجویان	به	سمت	کار	حین	
تحصیل	می	گردد	)3-6(.	مطالعات	مختلف	بر	انگیزه	مالی	به	عنوان	
اصلی	ترین	عامل	گرایش	دانشجویان	به	سمت	کاردانشجویی	تاکید	
کرده	اند.	در	مورد	تعدادی	از	دانشجویان	نیز	رضایت	فردی	و	داشتن	

تجربه	عامل	اصلی	گرایش	به	سمت	کار	بوده	است	)7(.	
که	 دالیلی	 از	 برخی	 شده	 ذکر	 مطالعات	 در	 که	 طور	 آن	
اند	به	ترتیب	 دانشجویان	به	عنوان	علت	اشتغال	به	کار	ذکر	کرده	
افزایش	 زندگی،	 برای	رفع	هزینه	های	 اهمیت	شامل	کسب	درآمد	
مهارتهای	عملکردی	مربوط	به	رشته،	افزایش	تجربه،	افزایش	احتمال	
التحصیلی،	کسب	درآمد	جهت	داشتن	رفاه	و	 از	فارغ	 بعد	 استخدام	
درآمد	 و	کسب	 جدید	 دوستان	 با	 آشنایی	 مناسب،	 اجتماعی	 زندگی	
و	 	Kenny 	.)3( باشند	 می	 دانشگاه	 های	 شهریه	 پرداخت	 جهت	
همکاران	)2012(	نیز	علت	تمایل	دانشجویان	پرستاری	برای	اشتغال	
به	کار	بالینی	را	نگرانی	از	مشکالت	مالی	و	کسب	آمادگی	برای	شروع	

به	کار	ذکر	کرده	اند	)6(.
تواند	اجتماعی	شدن،	 بر	درآمد	مالی،	می	 این	تجربه	عالوه	
ارزشها،	نگرش	و	رفتار	دانشجویان	را	تحت	تاثیر	قرار	دهد.	یافته	های	
اخیر	نشان	می	دهند	که	تجربه	قبلی	مراقبت	از	بیمار	می	تواند	تمامیت	
یادگیری	دانشجویان	و	تجربیات	بالینی	آنها	را	تحت	تاثیر	قرار	دهد	

		.)1(
مطالعه	Salamonson	و	Andrew	)2006(	نشان	داد	
که	78%	دانشجویان	در	استرالیا	مشغول	کار	بوده	و	نیمی	از	آنها	بیش	
از	16	ساعت	کار	در	هفته	انجام	می	دهند	)8(.	مطالعاتی	هم	نشان				
داده	اند	که	کار	بیش	از	16	ساعت	در	هفته	دانشجویان	را	در	خطر	

عملکرد	ضعیف	آکادمیک	قرار	می	دهد	)4(.	
تعداد	 داد	 نشان	 	)2009( همکاران	 و	 	Rochford مطالعه	
ساعات	کار	دانشجویان	پرستاری	در	هفته،	عاملی	جهت	پیشگویی	
عملکرد	آکادمیک	دانشجویان	است	و	هرچه	ساعات	کار	بیشتر	می	
معدل	 و	 دوره	 در	طول	 دانشجو	 عملکرد	 در	 تری	 منفی	 نتایج	 شود	
	)2006(	Andrew	و	Salamonson	.)9(	گردد	می	حاصل	او

گزارش	نمودند	دانشجویانی	که	همزمان	با	تحصیل	کار	می	کردند،	
پیشرفت	تحصیلی	پایین	تری	نسبت	به	دانشجویانی	داشتند	که	کار	
نمی	کردند.	آنها	بیان	نمودند	ساعات	کار	دانشجویان	هم	اثر	منفی	بر	
آنها	داشته	و	مدت	زمان	صرف	شده	برای	کار،	 پیشرفت	آکادمیک	
قویترین	عامل	پیشگویی	کننده	عملکرد	آکادمیک	دانشجویان	می	
باشد	)8(.	برخی	پژوهشها	نیز	وضعیت	سالمت	روانی	ضعیف	تری	را	
در	ارتباط	با	کار	حین	تحصیل	و	داشتن	ساعات	کاری	بیشتر	گزارش	
نموده	اند	)10(.	بیشتر	مطالعات	8	تا	13	ساعت	کار	در	هفته	را	گزارش	
کرده	اند	و	تعدادی	از	مطالعات	نیز	بیش	از	30	ساعت	کار	در	هفته	را	

مطرح	نموده	اند	)7(.
همراهی	تحصیل	و	کار	باعث	تاثیر	بر	هر	دو	مورد	می	شود.	
محدودیت	زندگی	اجتماعی	و	سطوح	باالی	استرس	جسمی	و	روانی	
تعداد	 افزایش	 دانشجویان	گزارش	شده	است.	 به	طور	مکرر	توسط	
دانشجویان	درگیر	کاردانشجویی	به	منظور	کسب	و	افزایش	مهارتهای	
بالینی	باعث	نگرانی	است.	همچنین	تنش	بین	برخورد	با	نیازهای	دوره	
برای	 متضادی	 های	 نقش	 تواند	 می	 کاری،	 نیازهای	 و	 دانشجویی	
دانشجویان	ایجاد	کرده	و	فقدان	آزادی	برای	لذت	از	زندگی	دانشجویی	

را	در	پی	داشته	باشد	)7(.	
یکی	از	مشکالتی	که	پیش	بینی	می	شود	به	صورت	جهانی	
سن	 افزایش	 آن	 علت	 که	 است	 پرستار	 کمبود	 باشد،	 داشته	 وجود	
پرستاران	و	به	سن	بازنشستگی	رسیدن	آنها	در	دهه	های	اخیر	است.	
یکی	از	استراتژیهای	مقابله	با	این	کمبود	پرستار	به	صورت	منطقه	ای،	
تنوع	در	پذیرش	دانشجویان	پرستاری	است.	اما	این	مساله	باعث	ایجاد	
تغییرات	سریع	رفتاری	و	اجتماعی	در	دانشجویان	شده	است.	بسیاری	
از	دانشجویان	درگیر	اشتغال	به	کار	بالینی	هستند	و	در	نتیجه	وقت	
کمتری	را	در	دانشکده	سپری	می	کنند.	این	اشتغال	می	تواند	فرصت	
مطالعه	دانشجویان	را	کم	کرده	و	متعاقبا	عملکرد	آکادمیک	آنها	را	

تحت	تاثیر	قرار	دهد	)8(.	
قانونی	برای	جلوگیری	از	کار	کردن	دانشجویان	پرستاری	در	
هنگام	تحصیل	وجود	ندارد	)1(.	با	وجود	مطالعات	متعددی	که	جهت	
کشف	عوامل	موثر	بر	اجتماعی	شدن	دانشجویان	پرستاری	انجام	شده	
اما	در	خصوص	بررسی	پیامدهای	تجربه	کار	حین	تحصیل	بر	رشد	
حرفه	ای	دانشجویان	پرستاری	توجه	اندکی	شده	است.	با	جستجوی	
منابع،	مطالعه	ای	به	دست	نیامد	که	ادراکات	دانشجویان	پرستاری	
را	در	زمینه	کار	حین	تحصیل	در	ایران	مورد	بررسی	قرار	داده	باشد.	
بیمارستانها	و	 نیروی	کار	پرستاری	در	 با	توجه	به	کمبود	 از	طرفی،	
نیاز	مبرم	به	پرستار،	هنوز	از	دانشجویان	به	عنوان	نیروی	انسانی	در	
ما	 کار	حین	تحصیل	درکشور	 پدیده	 استفاده	می	شود.	 بیمارستانها	
هنوز	به	درستی	تبیین	نشده	است.	متون	و	تحقیقات	زیادی	هم	در	این	
زمینه	وجود	ندارد	و	متون	موجود	هم	بیشتر	در	چارچوب	بررسی	های	
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کّمی	و	در	حد	بررسی	تاثیر	کار	دانشجویی	بر	پیشرفت	تحصیلی	بوده	
است.	درحقیقت،	پدیده	کار	حین	تحصیل	را	نمي	توان	تنها	به	وسیله	
پژوهش	کّمي	بررسي	نمود،	زیرا	این	پدیده،	تا	حدودی	ذهني	است	
و	پژوهش	های	کّمی	برای	کشف	تجربه	زنده	ازپدیده	هایی	که	به	
نحوی	با	تعامالت	انسانی	روبرو	هستند،	انعطاف	و	عمق	الزم	را	ندارند	
)11(.	بنابراین،	از	آنجا	که	در	این	پژوهش	تجارب	انساني	مورد	بررسي	
قرار	میگیرد	و	احساسات	و	دیدگاه	افراد	با	تکیه	بر	عمق	تجربیات	آنها	
ارزیابي	مي	شود	استفاده	از	یک	روش	کیفی	براي	شناخت	پدیده	کار	
نظر	می	 به	 مناسبتر	 پرستاری	 دانشجویان	 دیدگاه	 از	 حین	تحصیل	
رسد.	پدیده	کار	حین	تحصیل	در	کشور	ما	هنوز	به	درستی	تبیین	نشده	
است.	متون	و	تحقیقات	زیادی	هم	در	این	زمینه	وجود	ندارد	و	متون	
موجود	هم	بیشتر	در	چارچوب	بررسی	های	کمی	و	در	حد	بررسی	تاثیر	
کار	دانشجویی	بر	پیشرفت	تحصیلی	بوده	است.	در	حقیقت،	تجربه	
کار	حین	تحصیل	را	نمي	توان	به	وسیله	پژوهش	کمي	بررسي	نمود،	
زیرا	این	تجربه	یک	پدیده	کاماًل	ذهني	است.	مناسبترین	روش	برای	
شناخت	ُکنه	و	عمق	تجربه	و	معنای	این	قبیل	پدیده	ها،	پدیده	شناسی	
می	باشد	)11(.	بنابراین	پدیده	شناسی	تفسیري	براي	شناخت	ساختار	
و	جوهره	تجربه	کار	حین	تحصیل	در	نظر	گرفته	شد.	با	توجه	به	اینکه	
محقق	عضو	هیات	علمی	دانشگاه	علوم	پزشکی	هرمزگان	می	باشد	
و	عمال	با	چالش	های	فراوان	ناشی	از	اشتغال	به	کار	دانشجویان	و	
تاثیر	آن	بر	آینده	شغلی	آنها	مواجه	است،	نیاز	به	بررسی	عمیق	این	
پدیده	احساس	شد	و	یک	تحقیق	کیفی	با	رویکرد	پدیده	شناسی	برای	
پاسخگویی	به	این	سوال	طراحی	گردید:		تجربه	دانشجویان	پرستاری	
از	کار	حین	تحصیل	چیست؟	لذا	با	عنایت	به	مفهوم	سازی	پدیده	کار	
حین	تحصیل	بر	پایه	تجربیات	دانشجویان	پرستاری،	این	مطالعه	با	
هدف	تبیین	پدیدار	شناسی	کار	حین	تحصیل	از	دیدگاه	دانشجویان	

پرستاری	انجام	گردید.	

روش مطالعه
تفسیری	 شناسی	 پدیده	 از	 استفاده	 با	 کیفی	 مطالعه	 این	
Benner	)1994(	)12(،	تجرب	دانشجویان	پرستاری	را	از	کار	حین		
از	مصاحبه	های	عمیق	و	 با	استفاده	 تحصیل	در	دوران	دانشجویی	
کاربرد	 برای	 مناسب	 موارد	 از	 یکی	 نمود.	 بررسی	 نیمه	ساختاریافته	
روش	پدیده	شناسی	پاسخ	به	این	سؤال	است	که	آیا	نیاز	به	روشن	
	Morse	دیدگاه	از	)13(.	دارد	وجود	خاص	اي	پدیده	بیشتر	سازی
و	Field	)1995(	غنا	و	عمق	یافته	هاي	حاصل	از	به	کارگیري	این	
امکان	پذیر	مي	سازد	)14(.	پدیده	 را	 رویکرد،	درك	واقعیت	تجربه	
شناسي	که	روشي	نظام	دار	و	دقیق	است،	به	بیرون	کشیدن	و	نمایش	
ادراکات	تجربه	انساني	در	مورد	انواع	پدیده	ها	می	پردازد	)15(.	هدف	
از	تحقیق	پدیده	شناسي	توصیف	تجربیات	به	همان	صورتي	است	که	

اتفاق	افتاده	اند	)16(.	این	نوع	پژوهش،	سعي	در	فهم	کامل	تر	ساختار	
و	معني	تجربه	انساني	دارد	)17(.	پدیده	شناسی	دارای	دیدگاهی	کل	
نگر	است	که	مطالعه	انسان	و	جهان	را	با	یک	علم	تفسیری	و	با	هدف	
رسیدن	به	معنا	امکان	پذیر	می	داند.	این	معنا	در	متن	روابط	پیشرونده	
روش	 واقع	 در	 تفسیری	 شناسی	 پدیده	 شود.	 می	 ایجاد	 فردی	 بین	
آنان،	به	وسیله	شنیدن	 یا	پدیده	های	تجربه	شده	 شناخت	دیگران	
توصیف	خود	آنان	در	مورد	دیدگاه	فردی	و	ذهنی	و	با	بیان	خود	آن	
افراد	تا	جایی	که	مقدور	است،	بدون	تفسیر	و	دخالت	پیش	فرضهای	
به	 باشد.	 پدیده	مورد	مطالعه	می	 یا	 ذهنی	محقق	در	مورد	آن	فرد	
انتزاع	فزاینده	پیش	می	رود	 این	ترتیب	محقق	از	عینیت	به	سوی	

	.)19-18(
در	این	مطالعه	از	فنومنولوژي	هرمنیوتیک	)تفسیری(	با	تاکید	
بر	دیدگاه	Benner	)1994(	به	منظور	جمع	آوري	داده	ها	استفاده	
گردید.	از	دیدگاه	Benner	پدیده	و	بافت	رخداد	وقوع	آن	هر	دو	با	
هم	عامل	تفسیری	ما	برای	فهم	دنیای	شرکت	کنندگان	و	یا	حوادث	
و	وقایع	مورد	بررسی	هستند.	یک	محقق	کیفی	در	یک	گفتمان	بین	
موارد	کاربردی	و	تجارب	زنده	فرد	از	طریق	درگیر	شدن	منطقی	و	وارد	
شدن	به	دنیای	منحصر	به	فرد	و	انحصاری	شرکت	کنندگان	به	زبان	

خود	شرکت	کنندگان	ارتباط	برقرار	می	کند	)12(.	
نمونه	گیری	به	صورت	هدفمند	بود	و	دانشجویان	پرستاری	
که	در	دوران	دانشجویی	کار	حین	تحصیل	انجام	می	دادند	به	صورت	
بیمارستانها	 در	 شاغل	 	8 و	 	7 ترم	 زن	 و	 مرد	 دانشجویان	 از	 متنوع	
محیط	 گرفتند.	 قرار	 مصاحبه	 مورد	 و	 انتخاب	 مختلف	 بخشهای	 و	
پژوهش	دانشکده	پرستاری	و	بیمارستانهای	وابسته	به	دانشگاه	علوم	
پزشکی	هرمزگان	بود.	جهت	جمع	آوري	اطالعات،	از	مصاحبة	نیمه	
کنندگان	 شرکت	 از	 گردید.	 استفاده	 متعامل	 و	 عمیق	 ساختاریافته،	
خواسته	شد	تا	زمان	و	مکان	مصاحبه	را	به	دلخواه	خود	تعیین	کنند.	
مصاحبه	ها	تا	دستیابی	به	داده	های	عمیق	و	کافی	ادامه	یافت.	با	اجازه	
مشارکت	کنندگان	مصاحبه	ها	روي	Recorder	MP3	ضبط	شده	
و	بالفاصله	بعد	از	اتمام	مصاحبه،	پس	از	گوش	دادن	چندین	باره،	در	
اسرع	وقت	متن	مصاحبه	ها	کلمه	به	کلمه	روی	کاغذ	نوشته	شد		تا	
بازخورد	الزم	برای	مصاحبه	های	بعدی	و	یا	کفایت	داده	ها	را	فراهم	
نماید	و	سپس	مورد	تجزیه	و	تحلیل	قرار	گرفت.	مصاحبه	با	یک	سوال	
وسیع	و	کلی	در	مورد	تجارب	دانشجویان	در	کار	دانشجویی	شروع	شد	
و	سپس	سواالت	اکتشافی	برای	تشویق	شرکت	کنندگان	و	دستیابی	
تا	95	 به	اطالعات	عمیقتر	پرسیده	شد.	مدت	مصاحبه	ها	بین	45	

دقیقه	و	تعداد	جلسات	مصاحبه	بین	2	تا	5	جلسه	متغیر	بود.	
جهت	تایید	روایي	و	دقت		تحقیق،	معتبربودن	،	اطمینان	پذیري		
و	قابلیت	تأیید	داده	ها	مورد	بررسي	قرار	گرفت.	داده	ها	و	یافته	های	
پژوهش	کیفی	باید	قابل	پذیرش	و	اعتماد	باشند	و	این	مسأله	مستلزم	



هومان	منوچهری	و	همکاران

دوره	11	شماره	2	خرداد	و	تیر	1395پژوهش	پرستاری 36

تجربه	دانشجویان	پرستاری	از	کار	حین	تحصیل	...

جمع	آوری	داده	های	حقیقی	است	)20(.	افزایش	تعداد	مصاحبه	ها	
اولین	گامی	بودکه	پژوهشگر	برای	افزایش	صحت	داده	ها	به	کار	برد.	
عالوه	بر	آن	گردآوری	داده	ها	از	منابع	گوناگون	)تلفیق	منابع(	به	نظر	
بسیاری	از	محققین	نکته	مثبتی	برای	افزایش	مقبولیت	یافته	ها	و	
روایی	خارجی	مطالعه	است.	لذا	استفاده	از	روشهای	مکمل	گردآوری	
داده	ها	مثل	مشاهده	و	ثبت	رفتار	و	فراهم	کردن	زمینه	تعامل	بیشتر	
با	مشارکت	کنندگان	در	طی	مصاحبه	در	ارتقای	روایی	یافته	ها	مؤثر	
خواهد	بود.	براي	تضمین	معتبر	بودن	و	اطمینان	پذیری،	محقق	تالش	
کرد	تا	ارتباط	خود	را	با	شرکت	کنندگان	بیشتر	کند	و	بعد	از	پیاده	کردن	
مصاحبه	ها	یافته	های	مطالعه	به	شرکت	کنندگان	ارائه	شده	و	آن	ها	
نظرات	خود	را	در	مورد	هماهنگی	یافته	ها	با	تجربیات	خود	به	محقق	
ابراز	می	نمودند	و	صحت	و	سقم	آنها	را	ارزیابی	می	کردند،	همچنین	
تعمق	مشارکتي	پیرامون	درونمایه	هاي	پدیدار	شده	توسط	تیم	تحقیق	
در	مراحل	مختلف	مطالعه	انجام	گرفت	و	برای	بازنگری	مصاحبه	ها،	
معانی	و	الگوهای	مشترك	استخراجی،	عالوه	بر	محققین	از	عده	ای	
از	همکاران	متخصص	تحقیقات	کیفی	نیز	خواسته	شد	متون	را	مورد	
بررسی	قرار	دهند	تا	صحت	فرایند	تجزیه	و	تحلیل	ارزیابی	شود	)19(.		
فعالیت	هاي	دیگري	که	در	طول	انجام	این	پژوهش	به	موثق	بودن	
آن	کمک	نمود	عبارتند	از:	هدایت	پژوهش	بر	اساس	طرح	تحقیق،	
ضبط	گفته	هاي	شرکت	کنندگان	و	مکتوب	کردن	آنها	و	همچنین	
بازبیني	نوشته	ها	توسط	شرکت	کنندگان	قبل	از	تجزیه	و	تحلیل	به	
منظور	تأیید	صحت	آنها.		پژوهشگر	با	حفظ	مستندات	در	تمام	مراحل	
پژوهش	قابلیت	تایید	پژوهش	را	تضمین	نمود.	عالقمندی	پژوهشگر	
به	پدیده	تحت	مطالعه،	درگیری	مداوم	با	داده	ها،	استفاده	از	تلفیق	در	
تحقیق،	بازنگری	ناظرین	و	متخصصان	تحقیقات	کیفی،	جستجو	برای	
شواهد	و	مقاالت	مغایر	و	همچنین،	تالش	برای	کسب	نظرات	دیگران	
در	این	زمینه	از	دیگر	عوامل	تضمین	کننده	قابلیت	تایید	بود	)20(.	
عالوه	بر	این،	پژوهش	حاضر	به	صورت	تیمي	و	با	راهنمایي	و	نظارت	
صاحب	نظران	انجام	گردید	که	هم	اطمینان	پذیري	داده	ها	و	هم	
قابلیت	تأیید	را	امکان	پذیر	نماید.	در	این	پژوهش	برای	افزایش	قابلیت	
انتقال	داده	ها	در	زمان	نمونه	گیری،	از	نمونه	گیری	هدفمند	استفاده	
شد	)19(	و	تالش	شد	با	توصیف	هاي	مبسوط	زمینه	براي	قضاوت	
و	ارزیابي	دیگران	در	مورد	قابلیت	انتقال	یافته	ها	فراهم	شود	)15(.		

روش	تجزیه	و	تحلیل	داده	های	کیفی	در	این	مطالعه	روش	
تفسیر	درونمایه	ای	Benner	)2009(	بود	).)21	Benner		هیچگاه	
مراحل	تجزیه	و	تحلیل	تفسیری	خود	را	به	تفکیک	مشخص	نکرده	
است	و	معتقد	است	که	باید	در	ابتدا	کار	تجزیه	و	تحلیل	را	شروع	کرد	
و	سپس	در	هر	مرحله	از	پیشرفت	کار،	ضمن	داشتن	انعطاف	پذیری	
مؤثر	در	همه	مراحل	به	هدایت	آن	پرداخت.	اما	به	طور	کلی	مدیریت	
تعیین	 اولیه،	 های	 داده	 بندی	 رتبه	 و	 بندی	 طبقه	 شامل:	 اطالعات	

اولیه،	 اولیه،	تعیین	طبقات	 اولیه،	تشکیل	مفاهیم	 معانی	و	مضامین	
تغییر	و	تعدیل	طبقات،	تلفیق	درونمایه	های	اولیه	و	هم	معنا،	ارایه	به	
گروه	کارشناسی،	استخراج	درونمایه	های	اصلی،	ارایه	مجدد	به	گروه	
کارشناسی،	و	نهایتاً	بیان	کاماًل	واضح	و	بدون	ابهام	از	ساختار	بنیادین	
پدیده	مورد	نظر	)	کار	حین	تحصیل(	در	گروه	های	تحت	مطالعه	بود	

	.)22(
به	عقیده	Benner	)2009(	برای	ایجاد	یک	فهم	کلی	از	متن	
)مصاحبه	ها	و	اطالعات	پیاده	شده(	باید	آن	متن	چندین	و	چند	بار	
خوانده	شود.	در	این	روش	فهم	جامع	و	فراگیر	از	جمالت،	پاراگرافها		
و	استعاره	های	مصاحبه	ها	ایجاد	می	شود.	یک	حرکت	منظم	و	مداوم	
از	جزء	به	کل	متن	و	بر	عکس	به	منظور	ایجاد	ادراك	کلی	از	آن	متن	
وارد	 پژوهشگر	 مرحله	 این	 از	 بعد	 	.)21( است	 تأکید	 مورد	 و	 الزامی	
مرحله	توضیحی	می	شود.	در	عین	حال	مفسر	تالش	می	کند	با	در	
نظر	گرفتن	همه	خصوصیات	منحصر	به	فرد	متن،	فهم	عمیق	تری	از	
آن	پیدا	کند	تا	معانی	مستتر	در	آن	را	بیشتر	دریابد.	در	گام	بعدی،	هدف	
پدیده	شناسی،	آشکار	کردن	کلی	اشتراکات	و	اختالفات	است.	این	امر	
وقتی	اتفاق	می	افتد	که	موقعیت	همان	گونه	که	هست	خود	را	نمایان	
کند	و	یا	موقعیت	بدون	دستکاری	بررسی	شود	تا	قدرت	انتزاع	بیشتر	
ایجاد	شود.	آنچه	مهم	است	یافتن	الگوهایی	مشترك	از	اطالعات	به	
دست	آمده	است.	در	مسیر	یافتن	الگوها،	مهارت	مدیریت	اطالعات	
از	مهارتهای	بسیار	مهم	و	حیاتی	برای	پژوهشگر	پدیده	شناس	است.	
تعیین	 و	 اصلی	 درونمایه	های	 استحصال	 یعنی	 مراحل،	 این	 از	 بعد	
از	 ابهامی	 بدون	 و	 واضح	 کامال	 بیان	 نهایت	 در	 مربوطه،	 معیارهای	

ساختار	بنیادین	پدیده	ایجاد	خواهد	شد	)11(.		
مصاحبه،	 شروع	 از	 قبل	 اخالقی	 رعایت	مالحظات	 	جهت	 	
مشارکت	کنندگان	از	اهداف	و	اهمیت	تحقیق	آگاه	شده	و	با	رضایت	
کتبی	و	آگاهانه	در	تحقیق	شرکت	نمودند.	از	آنها	براي	شرکت	در	
تحقیق	و	استفاده	از	ضبط	صوت	براي	ضبط	مصاحبه	ها	اجازه	گرفته	
شده	و	به	آنها	اطمینان	داده	شد	که	اطالعات	بدست	آمده	صرفاً	در	
جهت	اهداف	تحقیق	مورد	استفاده	قرار	مي	گیرد	و	در	اختیار	افرادي	
غیر	از	تیم	پژوهش	قرار	نخواهد	گرفت.	همچنین	به	مشارکت	کنندگان	
یادآوری	گردید	که	در	هر	مرحله	اي	از	پژوهش	مي	توانند	انصراف	
خود	را	از	شرکت	در	پژوهش	اعالم	نمایند	و	در	این	حالت	کلیه	نوارها	
پاك	شده	و	یا	به	ایشان	تحویل	داده	می	شود.	مشخصات	مشارکت	

کنندگان	به	صورت	محرمانه	حفظ	گردید.

یافته ها
و	 دختر	 پرستاری	 کارشناسی	 دانشجوی	 	15 مطالعه	 این	 در	
پسر	که	در	ترم	های	شش	تا	هشت	مشغول	به	تحصیل	بودند	در	
محدوده	سنی	21	تا	25	سال	و	با	میانگین	سنی		1.35±22.53	سال	
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مشارکت	داشتند.	کار	دانشجویی	از	نظر	دانشجویان	پرستاری	انجام	
کار	در	دوران	تحصیل	است	که	می	تواند	با	بهبود	ویژگیهای	شخصیتی	
سبب	ایجاد	حس	استقالل	و	تقویت	وجدان	کاری	شده	و	با	افزایش	
توانایی	های	مدیریتی	و	ارتباطی،	اجتماعی	شدن	فرد	را	تسهیل	نماید.	
همچنین،	با	افزایش	سطح	آگاهی	و	مهارتهای	وی،	باعث	موفقیت	او	
در	آینده	گردیده	و	آینده	شغلی	او	را	تضمین	نماید.	این	تجربه	با	درگیر	
نمودن	دانشجو	در	نقش	های	متفاوت،	اوقات	فراغت	دانشجو	را	پر	
نموده	و	در	اثر	مواجهه	با	تضادها	و	ایجاد	خستگی	و	استرس،	تجربه	

تنش	را	سبب	شود.	
پس	از	تحلیل	اطالعات	جمع	آوری	شده	پنج	درونمایه	اصلی	و	
11	درونمایه	فرعی	استخراج	گردیدند.	درونمایه	های	استحصال	شده	
از	مصاحبه	با	دانشجویان	در	این	پژوهش	شامل	اجتماعی	شدن،	آینده	

حرفه	ای،	پرورش	شخصیت،	تجربه	تنش	و	تغییر	نقش	بود.
اجتماعی	شدن

سبب																	 دانشجویی	 کار	 انجام	 معتقدند	 پرستاری	 دانشجویان	
آشنا	 آن	 و	مشکالت	 و	مسائل	 بالینی	 کار	 با	محیط	 افراد	 می	شود	
شوند	و	فرصتی	فراهم	می	گردد	که	در	کنار	رده	های	مختلف	تیم	
پزشکی،	تجربه	کار	در	شرایط	واقعی	را	کسب	نمایند.	جهت	برقراری	
ارتباط	مناسب	و	موثر	با	همکاران،	بیماران	و	همراهان	آنها	الزم	است	
فرد	مهارتهای	خاصی	داشته	باشد.	یکی	از	اثرات	مهم	کار	دانشجویی	

بهبود	نحوه	برقراری	ارتباط	است.
»کاردانشجویی	همه	اش	تجربه	جدید	بوده.	یاد	گرفتم	چطور	
با	مریضها	حرف	بزنم.	بعضی	وقتها	مریضها	حرفهایی	می	زنند.	کسی	
که	درد	داره،	مشکلی	داره،	که	بستری	شده،	باید	بدونی	چطور	برخورد	
کنی.	اون	تازه	وارد	بخش	شده،	از	قشرهای	مختلف	جامعه.	بدونی	
چطور	با	اونها	حرف	بزنی،	ارتباط	برقرار	کنی.	تو	کاردانشجویی	یاد	

میگیری.«	)مشارکت	کننده	شماره	7،	دانشجوی	آقا	22	ساله(.
در	کار	دانشجویی	دانشجویان	در	طول	شیفتها	در	کنار	پرستاران	
کار	می	کنند.	بخصوص	وقتی	در	کنار	همکاران	مجرب	هستند	می	
توانند	مهارتهای	مختلف	حرفه	ای	و	مدیریتی	را	از	آنها	فرا	بگیرند.	
مهارتهایی	از	قبیل	نحوه	برنامه	ریزی،	تصمیم	گیری	در	شرایط	خاص	

و	اولویت	بندی	امور	از	جمله	این	موارد	است.
»شبها	که	شیفتم	هم	یادگیریم	بیشتر	میشه،	هم	ارتباط	با	بیمار	
رو	می	بینم	که	پرستارها	چکار	می	کنند.	همینطور	کار	مسئول	بخش	
رو	از	نزدیک	میبینم.	اگر	مشکلی	پیش	بیاد	چیکار	میکنه،	چطوری	
مشکل	رو	حل	می	کنه،	چه	تصمیمی	می	گیره،	چجوری	تقسیم	کار	
میکنه	که	عادالنه	باشه.«	)مشارکت	کننده	شماره	5،	دانشجوی	آقا	

21	ساله(.
آینده	حرفه	ای

دانشجویان	معتقدند	انجام	کاردانشجویی	می	تواند	با	افزایش	

یادگیری	مهارتهای	علمی	و	عملی	و	کسب	تجربیات	جدید	و	افزایش	
انگیزه	و	تالش	آنها	جهت	ادامه	تحصیل،	سبب	افزایش	موفقیت	آنان	
در	آینده	شود.	بنابراین	وقتی	به	عنوان	پرستاران	تازه	فارغ	التحصیل	
وارد	محیط	کار	می	شوند،	با	کمک	تجاربی	که	به	دست	آورده	اند	
موفق	تر	عمل	کرده	و	رضایت	بیشتری	از	محیط	کار	خواهند	داشت	
و	انگیزه	آنها	جهت	افزایش	دانش	و	معلومات	و	ارتقاء	شغلی	بیشتر	
خواهد	بود.	از	طرفی	دانشجویان	پرستاری	معتقدند	با	توجه	به	سابقه	
که	 شناختی	 و	 کنند	 می	 مختلف	کسب	 های	 بخش	 در	 که	 کاری	
مسئولین	از	آنها	خواهند	داشت	و	کسب	رضایت	مدیران،	احتمال	جذب	
آنها	در	آینده	در	این	بخش	ها	بیشتر	خواهد	بود.	پس	با	کسب	تجربه	

کاردانشجویی	به	نوعی	آینده	شغلی	آنها	تضمین	خواهد	گردید.
»اگه	بخوام	استخدام	بشم	هم	سطحم	از	نظر	بالینی	باالتره،	
دارند	 التحصیل	 فارغ	 تازه	 پرستاران	 از	 بعضی	 که	 مشکالتی	 هم	
رو	هم																																 مسئولین	 از	 خیلی	 بهترم.	 بالینی	 کار	 نظر	 از	 دارم.	 کمتر	 رو	
می	شناسم.	احتمال	استخدامم	بیشتر	میشه.«	)مشارکت	کننده	شماره	

3،	دانشجوی	خانم	23	ساله(.
پرورش	شخصیت

کاردانشجویی	می	تواند	اثرات	زیادی	بر	شخصیت	دانشجویان	
و	 کارآموزی	 در	 که	 زیادی	 تفاوتهای	 به	 توجه	 با	 باشد.	 داشته	
کاردانشجویی	مشاهده	می	شود،	در	کار	دانشجویی	حس	استقالل	
دانشجویان	افزایش	یافته	و	آنها	می	توانند	به	صورت	مستقل	و	بدون	
افزایش	اعتماد	 نظارت	مربی	کار	کنند.	این	شرایط	می	تواند	سبب	
به	نفس	آنها	شود.	این	حس	استقالل	حتی	از	نظر	مالی	هم	ایجاد																						
می	شود.	هرچند	حقوق	دریافتی	دانشجویان	چشم	گیر	نیست	اما	باز	
هم	می	تواند	سبب	حمایت	مالی	آنها	شده	و	برخی	از	مشکالت	مربوط	

به	هزینه	های	تحصیل	را	کاهش	دهد.
»تو	کاردانشجویی	خیلی	فرق	می	کنه	با	کارآموزی.	استاد	رو	
سرت	نیست.	اعتماد	به	نفس	بیشتری	داری.	راحتتری.	اونجا	بدون	
استاد	حتی	نمی	تونی	آنژیوکت	بزنی	ولی	اینجا	دیگه	خودت	مسئول	
	21 خانم	 دانشجوی	 	،2 شماره	 کننده	 )مشارکت	 هستی.«	 کارهات	

ساله(.	
با	سپردن	مسئولیت	مراقبت	از	بیماران	به	دانشجویان،	حس	
مسئولیت	پذیری	آنها	تقویت	شده	و	سعی	می	کنند	کار	خود	را	به	
نحو	احسن	انجام	دهند.	بنابراین	هم	نسبت	به	بیماران	و	هم	نسبت	
آنها	سپرده	شده،	احساس	 به	 به	وسایل	بخش	که	در	طول	شیفت	
دیدگاه	 گردد.	 می	 تقویت	 آنها	 در	 کاری	 وجدان	 و	 داشته	 مسئولیت	
دانشجویان	نیز	نسبت	به	حرفه	پرستاری	دستخوش	تغییر	خواهد	بود.	
وقتی	کار	پرستار	در	شرایط	واقعی	را	مشاهده	می	کنند	عمال	با	حرفه	

پرستاری	و	مشکالت	این	حرفه	آشنا	می	شوند.	
»دوست	داشتم	کار	کنم	بفهمم	واقعا	پرستاری	چیه.	کنجکاو	
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بودم.	از	نظر	مالی	خیلی	صرفه	نداشت	و	همه	اش	خرج	می	شد.	ولی	
کار	کردن	لذت	بخشه.	وقتی	تو	بخش	با	پرستار	کار	می	کنی	می	
فهمی	تو	شغلت	چه	مشکالتی	هست.	چه	مسائلی	ممکنه	پیش	بیاد.	
باید	چجوری	عکس	العمل	نشون	بدی.«	)مشارکت	کننده	شماره	9،	

دانشجوی	آقا	24	ساله(.
تجربه	تنش

در	 دانشجویان	 به	 بیمار	 از	 مراقبت	 مسئولیت	 سپردن	
کاردانشجویی،	می	تواند	سبب	وارد	آمدن	فشار	و	استرس	زیادی	بر	
آنها	شده	و	باعث	ایجاد	کم	خوابی	به	دلیل	شیفت	های	شبانه	و	به	
دنبال	آن	خستگی	و	خواب	آلودگی	در	طول	روز	شود.	از	طرفی	به	
نهاده	شده،	مکررا	 آنها	 بر	دوش	 بار	مسئولیتی	که	 از	 نگرانی	 خاطر	
از	نظر	روانی	هم	تحت	فشار	هستند	وتالش	می	کنند	بتوانند	به	هر	
شکل	ممکن	رضایت	مسئولین	را	جلب	نموده	و	کار	خود	را	به	نحو	
احسن	انجام	دهند.	حتی	اگر	در	طول	شیفت	شب	هیچ	گونه	استراحتی	
نداشته	باشند.	مواجهه	با	تضادها	در	بخش	نیز	می	تواند	تجربه	تنش	
را	تقویت	نماید.	عدم	تطابق	آنچه	دانشجویان	در	کالس	درس	خوانده	
اند	با	شرایط	کار	واقعی	و	برخورد	با	بی	عدالتی	ها،	عدم	رعایت	منشور	
حقوق	بیمار	و	بعضا	نارضایتی	های	پرسنل	و	بیماران	از	جمله	مواردی	

است	که	سبب	ایجاد	تنش	در	دانشجویان	می	شود.	
»یکبار	مریضی	اومده	بود	که	باید	براش	سفازولین	می	زدم.	
همیشه	یاد	گرفته	بودم	سفازولین	رو	توی	میکروست	بریزم.	یکی	از	
	iv	سرعت	با	داره.	عارضه	دونستم	نمی	بزن.	iv	براش	گفت	پرسنل
تزریقش	کردم.	مریض	دچار	وومیت	شد.	همه	بخش	رو	به	هم	ریخت	
و	استفراغ	کرد.	همراهش	آژیته	شد.	این	تجربه	شد	برام	که	اگه	کفلین	
باید	اسلو	بزنی.«	)مشارکت	کننده	شماره	11،	 رو	مستقیم	می	زنی	

دانشجوی	آقا	23	ساله(.
تغییر	نقش

برای	 مشکل	 ایجاد	 سبب	 که	 دیگری	 مسائل	 از	 یکی	
دانشجویان	می	شود،	دوگانگی	نقش	است.	وظیفه	اصلی	دانشجویان	
تحصیل	است.	اما	با	وجود	شیفت	های	کاری	بخشی	از	وقت	آنها	با	
کار	کردن	اشغال	می	شود	و	نهایتا	نمی	توانند	به	اندازه	کافی	مطالعه	
کنند	و	تکالیف	درسی	خود	را	به	موقع	انجام	دهند.	همچنین	به	دلیل	
خستگی	و	خواب	آلودگی	حاصل	از	شیفت	های	شبانه،	در	طول	روز	
شاداب	نبوده	و	در	کالس	درس	و	محیط	کارآموزی	بازدهی	الزم	را	
ندارند.	خیلی	از	این	افراد	نیز	تمایل	دارند	ساعات	کاردانشجویی	در	
شیفت	های	صبح	باشد	که	هم	ویزیت	بیماران	صورت	می	گیرد	و	هم	
اقدامات	پرستاری	در	شیفت	صبح	تا	حدودی	متفاوت	و	بیشتر	از	سایر	
شیفت	هاست.	اما	به	دلیل	تداخل	برنامه	زمانی	کالسها	و	کارآموزیها	

نمی	توانند	در	شیفت	های	صبح	کار	کنند.
پذیرتر	 مسئولیت	 زندگی	 تو	 کاردانشجویی،	 میرم	 وقتی	 »از	

و	منظم	تر	هستم.	عالوه	بر	درس	خوندن	نقش	پرسنلی	هم	دارم	
دارم	 دوست	 البته	 شده.	 ایجاد	 کارم	 و	 زندگی	 برنامه	 بین	 تعادلی	 و	
صبح	کار	باشم	ولی	چون	صبح	ها	کارورز	هستم،	امکانش	نیست.«	

)مشارکت	کننده	شماره	13،	دانشجوی	آقا	24	ساله(.
با	پر	شدن	اوقات	فراغت	دانشجویان	با	شیفت	های	کاری	و	
یا	نیاز	به	استراحت	در	فواصل	بین	شیفت	ها	و	کالسها،	فرصتی	برای	
استراحت	و	تفریح	باقی	نمی	ماند.	این	دانشجویان	کمتر	می	توانند	در	
فعالیتهای	ورزشی	و	تفریحی	و	اردوها	با	سایر	دانشجویان	همراه	باشند	
و	فرصت	های	آزاد	آنها	بسیار	کمتر	است	و	نمی	توانند	لذت	الزم	را	از	

زندگی	دانشجویی	ببرند.
تونی	 نمی	 اما	 ده.	 می	 افزایش	 رو	 مهارتها	 دانشجویی	 »کار	
درست	به	درسهات	برسی.	باید	فکر	ساعت	های	شیفت	باشی.	باید	
فکر	درس	باشی.	فکر	خواب	باشی.	زندگی	مشکل	میشه.	حتی	وقت	
ندارم	با	دوستام	برم	کنار	دریا	قدم	بزنم.	یا	باهاشون	خرید	برم.	کال	
وقتم	پره.	«	)مشارکت	کننده	شماره	14،	دانشجوی	خانم	21	ساله(.

بحث	
بالینی	 این	مطالعه	در	بخشهای	 تمام	مشارکت	کنندگان	در	
بیمارستانها	مشغول	به	کار	بودند.	تجربیات	دانشجویان	از	کار	دانشجویی	
در	این	مطالعه	به	شکل	درونمایه	هایی	شامل	اجتماعی	شدن،	آینده	
استخراج	 نقش	 تغییر	 و	 تنش	 تجربه	 پرورش	شخصیت،	 ای،	 حرفه	
گردید.	طبق	آمار	های	ملی	و	بین	المللی	تعداد	زیادی	از	دانشجویان	
پرستاری	حین	تحصیل،	در	موقعیت	های	بالینی	مشغول	به	کار	هستند	
)8(.		بحث	های	زیادی	در	خصوص	اثرات	کاردانشجویی	مطرح	شده	
است	)1(	و	یافته	های	این	مطالعه	نیز	که	حاصل	تجربیات	دانشجویان	
این	 این	بحث	ها	اضافه	می	شود.	مشارکت	کنندگان	در	 به	 است،	
مطالعه	به	تجربیاتی	از	قبیل	اجتماعی	شدن	و	پرورش	شخصیت	آنها	
اند.	محققین	عقیده	 اشاره	کرده	 فعالیت	در	کاردانشجویی	 از	طریق	
دارند	داشتن	تجربه	کار	بالینی	می	تواند	در	بهبود	فرایندهای	انتقال	آنها	
از	وضعیت	دانشجویی	به	پرسنل	حرفه	ای	موثر	باشد	)4،23(.	طبق	
مطالعات،	کار	دانشجویان	می	تواند	دارای	اثرات	مثبتی	نظیر	ایجاد	
اعتماد	به	نفس،	کسب	مهارتها،	در	معرض	واقعیت	نقش	پرستاری	
قرار	گرفتن	و	افزایش	تجربیات	بالینی	باشد	)1(.	تقریبا	تمام	این	مزایا	
	Olson	.شد	مشاهده	نیز	مطالعه	این	در	کنندگان	شرکت	بیانات	در
و	همکاران	)2001(	و	Nelson	و	همکاران	)2004(	اشاره	می	کنند	
دانشجویانی	که	کارهای	بالینی	انجام	می	دهند	آمادگی	بیشتری	برای	
انتقال	به	عملکرد	واقعی	داشته	و	اطمینان	و	کسب	دانش	و	مهارتها	
در	آنها	افزایش	می	یابد	)23-24(.	به	نظر	Phillips	و	همکاران	
)2012(	داشتن	تجربه	کار	بالینی	می	تواند	به	آشنایی	بیشتر	با	محیط	
کار	و	اجتماعی	شدن	افراد	در	موسسات	بهداشتی	کمک	کرده	و	از	
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این	طریق	فرایند	انتقال	افراد	را	تسهیل	نماید	)4(.	محققین	معتقدند	
این	فرایند	های	اجتماعی	شدن	باعث	می	شود	پرستاران	تازه	کار،	بعد	
از	فارغ	التحصیلی،	نیاز	به	زمان	کمتری	جهت	آشنا	شدن	با	محیط	
کار	واقعی	داشته	باشند	)25-26(.	کاردانشجویی	می	تواند	تجربیات	
آموزشی	دانشجویان،	رشد	هویت،	کسب	ارزشها،	رفتار	و	نگرش	آنها	
را	تحت	تاثیر	قرار	داده	و	سبب	تغییر	در	نیازهای	یادگیری	شود	)1(.	
دانشجویان	معتقدند	بدون	نظارت	مربیان	راحتتر	می	توانند	مهارتهای	
مورد	نیاز	را	کسب	کنند	و	احساس	استقالل	بیشتری	دارند.	به	نظر	آنها	
کارآموزیها	به	تنهایی	برای	رفع	نیازهای	یادگیری	آنها	کافی	نیست	و	

کاردانشجویی	می	تواند	مکمل	یادگیری	آنها	باشد.
اثر	 در	 کنند	 می	 بیان	 	)2007( 	McCabe و	 	Martin
سازگاری،	 افزایش	 قبیل	 از	 مهارتهایی	 دانشجویان	 کاردانشجویی،	
آشنایی	با	نحوه	تعامل	با	دیگران،	مهارت	انجام	کار	گروهی،	احساس	
راحتی	در	موقعیت	های	پر	استرس،	مهارتهای	حل	مساله،	استقالل	و	
مدیریت	زمان	را	کسب	می	کنند	)3(.	دانشجویان	مشارکت	کننده	در	
این	مطالعه	نیز	تاکید	زیادی	بر	بهبود	نحوه	برقراری	ارتباطشان	با	سایر	
پرسنل،	بیماران	و	همراهانشان	داشتند	و	اذعان	نمودند	که	با	اشتغال	به	
کاردانشجویی،	مهارتهای	برقراری	ارتباط	در	آنها	تقویت	گردیده	است.	
در	ضمن	می	توانند	راحتتر	تصمیم	گیری	نموده	و	نگرانی	و	استرس	

کمتری	هنگام	کار	داشته	باشند.	
مهارتهای	 کسب	 	)2012( همکاران	 و	 	Phillips نظر	 به	
مربوط	به	مدیریت	زمان،	نحوه	برقراری	ارتباط	با	افراد	مختلف،	آشنایی	
با	راه	حل	های	تضاد	و	کسب	مهارتهای	خدمت	به	مشتری،	استقالل	
و	پاسخگویی	در	افراد،	به	دنبال	کار	حین	تحصیل	افزایش	خواهد	یافت	
)4(.	به	نظر	Rochford	و	همکاران	)2009(	نیز	کاردانشجویی	می	
تواند	بر	رشد	مهارتهای	فردی	و	حرفه	ای	و	بهبود	ارتباط	و	افزایش	
اعتماد	به	نفس	دانشجویان	تاثیر	داشته	باشد	)9(.	دانشجویان	دارای	
تجربه	کار	بالینی	معتقدند	که	آنها	در	انجام	وظایف	بدون	راهنمایی	
دیگران	نیز	مهارت	دارند	)1(.	در	اینجا	می	توان	چنین	استدالل	نمود	
چون	ماهیت	کار	مرتبط	با	محتوای	رشته	تحصیلی	دانشجویان	است	
و	دانشجویان	آنچه	را	که	در	تئوری	می	آموزند	به	صورت	واقعی	در	
محیط	بالین	و	در	شرایط	کار	واقعی	تجربه	می	کنند،	بنابراین	اثراتی	
مثل	کسب	تجارب	باارزش	کاری،	اعتماد	به	نفس	و	افزایش	مهارتهای	

فردی	و	حرفه	ای	در	افراد	مشاهده	خواهد	گردید.	
که	 بود	 نکاتی	 جمله	 از	 نیز	 افراد	 ای	 حرفه	 آینده	 تضمین	
دانشجویان	به	آن	اشاره	کرده	بودند.	با	وجودیکه	بررسی	میزان	تمایل	
دانشجویان	جهت	اشتغال	به	کار	حین	تحصیل	مورد	عالقه	بسیاری	
از	محققان	بوده	است	اما	الگوهای	کار	و	اثرات	آن	بر	دانشجویان	در	
حرفه	هایی	مثل	پرستاری	متفاوت	است.	در	حقیقت	عواملی	وجود	
دارند	که	انگیزه	دانشجویان	را	برای	کار	حین	دوره	تحصیل	افزایش	

می	دهند	و	آنها	معتقدند	که	داشتن	تجربه	کاری	برای	موفقیت	آنها	
در	آینده	مفید	است	)27(.	در	مطالعه	Phillips	و	همکاران	)2012(	
نیز	دانشجویان	ابراز	نمودند	که	با	داشتن	سابقه	کاردانشجویی	احتمال	
استخدام	یا	امکان	تکمیل	تحصیالت	در	آنها	افزایش	می	یابد	)4(.		به	
نظر	می	رسد	دانشجویان	از	برخوردهای	رضایت	بخش	مسئولین	و	
قولهایی	که	برای	استخدام	به	آنها	داده	شده	و	یا	با	مشاهده	افرادی	که	
با	سابقه	کاردانشجویی	در	همان	بخش	ها	جذب	شده	اند	یا	موفق	به	
ادامه	تحصیل	گردیده	اند	به	این	نتیجه	رسیده	اند	که	در	صورت	سابقه	

کار	در	دوران	تحصیل	در	آینده	موفق	تر	خواهند	بود.	
اما	علی	رغم	تمام	نکات	مثبت،	مسائلی	مثل	دوگانگی	نقش	و	
تجربه	تنش	و	تضاد	نیز	همزمان	با	کار	دانشجویی	مشاهده	می	شوند.	
در	خصوص	ایجاد	تنش	در	اثر	داشتن	دو	نقش	دانشجویی	و	پرسنلی	
اشاره																																																																																								 	)2007( 	McSherry و	 	Brennan همزمان،	 طور	 به	
می	کنند	که	با	داشتن	همزمان	دو	نقش	دانشجویی	و	کمک	پرستاری	
در	 را	 آنها	 و	 شود	 ایجاد	 دانشجویان	 برای	 مشکالتی	 است	 ممکن	
دانشجویان،	 آزاد	 وقت	 کاهش	 	.)28( دهد	 قرار	 هایی	 تنش	 معرض	
کاهش	ساعات	مطالعه	و	پر	شدن	اوقات	فراغت	دانشجویان	از	جمله	
نکاتی	است	که	دانشجویان	به	آن	اشاره	کرده	بودند.	Lee	و	همکاران	
)1999(	نیز	به	نتایجی	مشابه	این	پژوهش	رسیدند.	آنها	بیان	نمودند	در	
اثر	کاردانشجویی،	زمانی	که	دانشجویان	برای	خود،	خانواده	و	حضور	
درجامعه	قرار	می	دهند	محدود	شده	و	با	داشتن	کار	و	تحصیل	در	کنار	
عوارضی	 و	 وارد	شده	 دانشجویان	 بر	 روانی	 و	 استرس	جسمی	 هم،	
مثل	خستگی،	تحریک	پذیری	و	احساس	کمبود	انرژی	رخ	خواهد	
داد	)7(.		Rochford	و	همکاران	)2009(	بیان	می	کنند	اشتغال	به	
کاردانشجویی	می	تواند	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	سبب	ایجاد	مشکالتی	
برای	دانشجویان	شود	)9(.		امروزه	مشاهده	می	شود	که	دانشجویان	
نیز	 مالی	 درآمد	 دارند.	کسب	 تجربه	 افزایش	 بیشتری	جهت	 تمایل	
کار	کردن	 اما	 است.	 کار	 به	 اشتغال	 برای	 آنها	 انگیزه	های	مهم	 از	
پیشرفت	تحصیلی	آنها	را	تحت	تاثیر	قرار	می	دهد.	طوریکه	بسیاری	
از	دانشجویان	اثرات	مضر	اشتغال	به	کار	را	به	شکل	از	دست	دادن	
کالسها	و	عدم	توانایی	حضور	در	جلسات	سخنرانی	اساتید	گزارش	
کرده	اند.	مطالعاتی	نیز	اثرات	بهداشتی	کار	بر	دانشجویان	را	بررسی	
کرده	اند	و	ذکر	نموده	اند	دانشجویانی	که	مشکالت	مالی	بیشتری	
را	تجربه	می	کنند.	طبق	گزارشات	 بیشتری	 روانی	 دارند	دیسترس	
اثرات	 درآمد	منظم،	 نداشتن	 و	 بدهی	 مالی،	 عواملی	مثل	مشکالت	
مضری	بر	زندگی	دانشجویان	دارند.	با	افزایش	فشار	ناشی	از	مشکالت	
مالی،	دانشجویان	بیشتر	به	دنبال	یافت	یک	کار	پاره	وقت	به	منظور	
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کسب	درآمد	هستند	و	این	مساله	بر	کیفیت	زندگی	دانشجویان	موثر	
خواهد	بود	)10(.	

دانشجویان	 توسط	 تحصیل	 حین	 بالینی	 کار	 که	 وجودی	 با	
تجربیات	 افزایش	 و	 دانشجویان	 در	 اطمینان	 ایجاد	 سبب	 پرستاری	
بالینی	آنان	می	شود	)7(،	اما	برخی	محققین	دریافته	اند	کار	اثری	بر	
عملکرد	آکادمیک	دانشجویان	ندارد	)8(.	اما	مطالعه	ای	دیگر	نشان	
داد	کار	باعث	ضعیف	تر	شدن	عملکرد	آکادمیک	دانشجویان	می	شود	
)29(.	پژوهشهای	کمی	به	منظور	بررسی	اثرات	کار	حین	تحصیل	بر	
پیشرفت	تحصیلی	و	عملکرد	آکادمیک	دانشجویان	انجام	شده	است.	
Salamonson	و	همکاران	)2012(	گزارش	کردند	کار	دانشجویان	
همکاران	 و	 قضاوی	 	.)27( ندارد	 آنها	 آکادمیک	 عملکرد	 بر	 اثری	
)1385(	نیز	به	همین	نتیجه	رسیدند	که	کاردانشجویی	به	صورت	نیمه	
وقت	یا	تمام	وقت،	نقشی	در	بازدهی	تحصیلی	دانشجویان	ندارد	)30(.		
Happell	)2002(	تجربیات	دانشجویان	پرستاری	را	که	به	
کار	مراقبت	از	سالمندان	اشتغال	داشتند	بررسی	نمود	و	دریافت	این	
اشتغال	به	کار	اثرات	منفی	در	پی	دارد	از	جمله:	ایجاد	یک	تصویر	منفی	
از	کار	به	علت	خسته	شدن	بیش	از	حد،	تکراری	بودن	کار	و	فقدان	
هیجان،	ماهیت	ناخوشایند	محیط	کار،	ایجاد	دیدگاه	منفی	نسبت	به	
سالمندان	و	ایجاد	این	دیدگاه	که	برای	مراقبت	از	سالمندان	نیاز	به	

داشتن	اطالعات	و	ویژگیهای	خاصی	نیست	)31(.
جای	خوشحالی	است	که	اکثر	دانشجویان	پرستاری	در	مشاغلی	
آنها	 آینده	شغلی	 با	رشته	تحصیلی	و	 مشغول	به	کار	می	شوند	که	
مرتبط	بوده	و	آنها	را	برای	عملکرد	پرستاری	آماده	می	کند.	آشنایی	
با	وظایف	و	مهارتهای	اصلی	پرستاری	و	نحوه	مدیریت	و	نظارت	بر	
کارها	سبب	افزایش	آمادگی	دانشجویان	برای	ورود	به	عملکرد	بالینی	
می	شود.	از	محدودیت	های	این	پژوهش،	این	بود	که	این	مطالعه	با	
بررسی	تجربیات	دانشجویان	پرستاری	در	یک	دانشگاه	انجام	گردید.	با	
توجه	به	تفاوتهایی	که	در	بیمارستانهای	دانشگاههای	با	سطح	متفاوت	
وجود	دارد،	شاید	دانشجویان	در	آن	دانشگاهها	تجربیات	متفاوتی	از	

کاردانشجویی	داشته	باشند	که	بر	یافته	های	این	مطالعه	بیفزاید.	

نتیجه گیری
این	مطالعه	نشان	داد	که	برخی	از	دانشجویان	پرستاری،	عالوه	
بر	تحصیل	درگیر	فعالیتهایی	نظیر	کاردانشجویی	بوده	و	تمایل	زیادی	
جهت	کسب	این	تجربه	کاری	نشان	می	دهند.	این	تمایل	دانشجویان	
در	سایر	کشورها	نیز	مشاهده	می	شود.	کار	حین	تحصیل	می	تواند	
دانشجویان	داشته	و	 بالینی	 یادگیری	و	تجربیات	 تمامیت	 بر	 اثراتی	
عالوه	بر	ایجاد	تنش	با	درگیری	همزمان	فرد	در	زندگی	اجتماعی،	
زندگی	دانشجویی	و	زندگی	حرفه	ای،	تعادل	وی	را	دستخوش	تغییر	
دانشجو	 شدن	 اجتماعی	 بر	 اثراتی	 تواند	 می	 تجربه	 این	 دهد.	 قرار	
داشته	و	یادگیری،	شخصیت	و	آینده	حرفه	ای	او	را	تحت	تاثیر	قرار	
دهد.	بنابراین	سیاستهای	آموزشی	و	بهداشتی	باید	با	آگاهی	از	اثرات	
دانشجویان	 ای	 و	حرفه	 فردی	 بر	رشد	 کاردانشجویی	 تجربه	 بالقوه	
بر	 موثر	 مهم	 مسائل	 از	 یکی	 عنوان	 به	 و	 گشته	 تعدیل	 پرستاری	
بازدهی	دانشجویان	در	نظر	گرفته	شود.	انجام	مطالعاتی	جهت	کشف	
اثرات	و	نتایج	بعدی	کار	حین	تحصیل	در	دانشجویان	هنگام	ورود	
به	کار	در	نقش	یک	پرستار	تازه	فارغ	التحصیل	پیشنهاد	می	گردد.	
همچنین	توصیه	می	شود	دیدگاههای	سایر	دانشجویان	پرستاری	که	
به	کاردانشجویی	اشتغال	ندارند	و	یا	تجربیات	دانشجویانی	که	در	حیطه	
های	غیر	مرتبط	با	رشته	پرستاری	مشغول	به	کار	هستند	مورد	ارزیابی	

قرار	بگیرد.

تشکر و قدردانی
این	مطالعه	بخشی	از	پایان	نامه	دکترای	پرستاری	شعبه	بین	
الملل	دانشگاه	علوم	پزشکی	شهید	بهشتی	می	باشد	که	با	کد	اخالقی						
ir.sbmu.iasb.rec	شماره	1000/271	مورخ	93/4/30	تصویب	
گردید.	نویسندگان	مقاله	مراتب	تشکر	و	قدردانی	خود	را	از	ناظرین	
و	داوران	محترم	پایان	نامه	که	با	ارائه	نظرات	اصالحی	سبب	پربارتر	
شدن	مطالعه	گردیدند	ابراز	می	دارند.	همچنین	از	دانشجویان	پرستاری	

که	در	این	مطالعه	شرکت	نمودند	تشکر	و	قدردانی	می	شود.
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