
 

 قسم ادارةالتمريضحاث االبرسائل وال

 

 اسم الباحث/الباحثة البحث -عنوان الرساله

 بين النقدي والتفكير ذاتيا الموجه التعلم على المشكلة علي القائم التعلم تأثير

الزقازيق جامعة التمريض كلية طالب  

مصلحي محمد مصلحي حنان  

امتياز التمريض   دراسة  مشاكل سنة االمتياز وتأثيرها علي رضا  طالب

امعة الزقازيقفي مستشفيات ج  

 سحر محمود عبدهللا هاشم

 تقييم أهمية االحتياجات التعليمية ورضا طالب البكالوريوس

 بكلية التمريض جامعة الزقازيق
 ضحي علي السيد حسن

 تاثير التعليم التعاوني علي اداء طالب التمريض 

 في مادة ادارة التمريض

 

العربي عبد عائشة السيد 

 الواحد سيد احمد

 

الثانوية  المدارس لمعلماتاالكلينيكى   دريسعن الت تدريبى برنامج تأثير

عن معلوماتهن وممارستهن الفنية للتمريض  

 

 جيهان عبد هللا أبو المعاطى

 .د مها عابدين عابدين 

 بمستشفي التخرج حديثي التمريض طاقم كفاءة على توجيهي برنامج تأثير

الجديد العام المنصورة  

 زينب أبوالفتوح محمد المغربي

 

 .د مها عابدين عابدين 

تأثير برنامج االشراف العملى التدريبى لمشرفات التمريض على التسجيل 

 التمريضى و سالمة المريض

 

 والء مرسى حليمة

 

مقترح خطه استراتيجيه لالندماج فى العمل لدى الممرضات بمستشفى 

بمستشفيات جامعة الزقازيقالوالدة   

 

د. مها عابدين عابدين احمد 

رخض  

هند صالح الدين محمد  ا.م.د.  

تأثير برنامج تدريبي للرعاية التمريضية على أداء وفاعلية الممرضات 

 العامالت فى مستشفى االستقبال  بمستشفيات جامعة الزقازيق

 

د. مها عابدين عابدين احمد 

رخض  

 د فاطمة جودة متولى 



 

ثير التعلم القائم علي المشكلة على التعلم الموجه ذاتيا والتفكير أت

 النقدي بين طالب كلية التمريض جامعة الزقازيق

مصلحى محمد مصلحىحنان اسم الباحث:  

 الهدف من الدراسة:

ثر التعلم القائم علي المشكلة علي  التعلم الموجه ذاتيا أتهدف هذه الدراسة الى تحديد 
النقدي بين طالب كلية التمريض جامعة الزقازيق.والتفكير   

:طرق و أدوات البحث  
  سوف ُتسَتخَدم دراسة تجريبية إلجراء هذا البحث.:  تصميم البحث

. كلية التمريض جامعة الزقازيقبتم إجراء الدراسة : لقد   مكان البحث  

اشتملت عينة البحث علي :  عينة البحث 192 من طالب الفرقه الرابعه بكلية التمريض جامعة  
زقازيق وتم تقسيمهم الي مجموعتينال 96 طالب/طالبة مجموعه تجريبيه و   96 

.متحكمهطالب/طالبة مجموعه   

 البحث اشتملتجمع المعلومات من عينة بهدف  استبيان  ةاستمار مت خد  ستُ إلقد :أدوات البحث
هى:  أجزاء ستعلى   

 الستتن للطتتالب وقتتد ُصتتممت بواستتطة الباحثتتة وت تتمنت  الشخصتتيةالبيانتتات استتتمارة لجمتتع  .1
  .......الخالحالة االجتماعية  السابقه العمل خبره  النوع

 واشتتملت (2009) سوكسييمون استمارة مهارات التعلم الموجه ذاتيا وقد ُصممت بواسطة   .2
 .سؤاالا  10على 

 (2008) جوجليلمينييوُصتتممت بواستتطة  قتتداستتمارة استتتعداد الطالتتب للتتتعلم الموجتته ذاتيتتا و  .3
  .سؤاالا  58 ت منت

 75 احتتتتوت علتتتي (1994) فييياكيونُصتتتممت بواستتتطة  و قتتتدمهتتتارات التفكيتتتر النقتتتدي أداة  .4
 .سؤال



 

-القيتتادة-التحفيتتز-تجتتاه بعتتض المهتتارات االداريتتة مثتتل  اإلتصتتالالمعلومتتات  تقيتتيماستتتمارة   .5
 . هبواسطة الباحثُصممت  و قد الجودة( -إدارة الوقت-التغيير

استمارة تقييم الطالب لنفسه واستمارة تقييم المعلتم لته أثنتاء المشتاركة متي عمليتة التتعلم القتائم  .6
  .سؤاالا  32وت منت  (2013عبده )علي المشكلة وصممت بواسطة 

:وقد أسفرت نتائ  هذه الدراسة عن اآلتى  

  علي( ٪56.25-٪  67.71إناث   المتحكمةن التجريبية و المجموعتي مي الطالب غالبية نأوجد  -
غيتتتتتتر  معظتتتتتتم الطتتتتتتالبكمتتتتتتا أن  ( .0.57±21.7-0.69± 21.6اعمتتتتتتارهم   ومتوستتتتتتط التتتتتتتوالي
( علتى ٪61.46- ٪50.00ستابقه   عمتل خبترة لتديهم وليستت( ٪67.71-٪  98.96متزوجين 

لتيم والمتحكمتة لتديهم تع التجريبيتة المجمتوعتين متي الطتالب غالبيتةالتوالى. عالوة على ذلت،  مت ن 
 ( على التوالى.٪100.00-٪93.75 ثانوي 

 القتائم التتعلم إستتخدام بعتد ذاتيتا الموجته التتعلم مهارات تحسين مي إحصائية داللة ذات مرق هنا، -
 .المتحكمة المجموعة مي إنخف ت أنها حين مي التجريبية المجموعة المشكلة مي علي

 التتعلم إستخدام بعد ذاتيا الموجه للتعلماستعداد الطلبة  تحسين مي إحصائية داللة ذات مرق هنا، -
المتحكمتتة  المجموعتتة متتي إنخف تتت أنهتتا حتتين متتي التجريبيتتة المجموعتتة المشتتكلة متتي علتتي القتتائم

( ٪100.00-٪92.71 وغالبية الطلبة لتديهم مستتوي متوستط متن اإلستتعداد للتتعلم الموجته ذاتيتا 
-٪50.00 التتتتوالى باإل تتتامة إلتتتي  علتتتى  والمتحكمتتتة التجريبيتتتة المجمتتتوعتين متتتي البرنتتتام  قبتتتل

 على التوالى.  البرنام ( بعد 100.00٪

لتتم يكتتن للبرنتتام  تتتمثيرعلي مهتتارات التفكيتتر النقتتدي لتتدي طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة بينمتتا وجتتد  -
تحستتتتن متتتتي مهتتتتارات التفكيتتتتر النقتتتتدي لتتتتدي طتتتتالب المجموعتتتتة المتحكمتتتتة بعتتتتد البرنتتتتام  بمتوستتتتط 

علتتتتتتتى  والمتحكمتتتتتتتة التجريبيتتتتتتتة المجمتتتتتتتوعتين متتتتتتتي (±0.69-20.745±261.135 254.156 
 التوالى. 

 أثناء المشاركة مي البرنام . أعلي من تقييم المعلم للطلبة الذاتي التقييم كان -

 التتعلم ومهتارات ذاتيتا الموجته للتتعلم الطلبتة إستعداد بين إحصائيةة دالل ذات إيجابي إرتباط هنا، -
 المجمتتتوعتين المهتتتارات اإلداريتتتة متتتيب  المعرمتتتة ومستتتتو  النقتتتدي التفكيتتتر ومهتتتارات ذاتيتتتا الموجتتته
 والمتحكمة بعد البرنام . التجريبية



 

وجتتتود متتتروق ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين المجموعتتتة التجريبيتتتة والمجموعتتتة المتحكمتتتة متتتي مستتتتو   -
 الجودة(. -إدارة الوقت-التغيير-القيادة-التحفيز- اإلتصالالمعرمة حول المهارات اإلدارية 

  :الخالصة -
 التتتعلم مهتتارات تحستتين متتي إحصتتائية داللتتة ذات متترق هنتتا، متتن هتتذه الدراستتة أن نستتتخل   

 أنهتتتا حتتتين متتتي التجريبيتتتة المجموعتتتة المشتتتكلة متتتي علتتتي القتتتائم التتتتعلم إستتتتخدام بعتتتد ذاتيتتتا الموجتتته
باإل امة إلي أن.المتحكمة المجموعة مي إنخف ت  تحستين متي إحصتائية داللتة ذات مرق هنا، 

 المجموعتتتتة المشتتتتكلة متتتتي علتتتتي القتتتتائم التتتتتعلم إستتتتتخدام بعتتتتد ذاتيتتتتا الموجتتتته الطلبتتتتة للتتتتتعلماستتتتتعداد 
المتحكمتتة المجموعتتة متتي إنخف تتت أنهتتا حتتين متتي التجريبيتتة . عتتالوة علتتي ذلتت، لتتم يكتتن للبرنتتام   

تتمثيرعلي مهتتارات التفكيتتر النقتتدي لتتدي طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة بينمتتا وجتتد تحستتن متتي مهتتارات 
لدي طالب المجموعة المتحكمة بعد البرنام  التفكير النقدي . 

  :التوصيات  -
 : على نتائ  الدراسة الحالية ، تم وضع المقترحات اآلتية استنادا       
التمتتريض لتطتتوير مهتتارات  منتتاه  كتتل متتي المشتتكلة علتتي القتتائم التتتعلم إستتتراتيجية إستتتخدام .1

ومهتتارات التفكيتتر النقتتدي وذلتت، ل تتمان التتتعلم الموجتته ذاتيتتا واإلستتتعداد للتتتعلم الموجتته ذاتيتتا 
 . التعلم مدي الحياة وتحسين األداء المهني

مهتتارات التفكيتتر  لتحستتينوالستتيناريوهات  المشتتكالت صتتياغة علتتي المنتتاه  وا تتعي تتتدريب .2
  .والتعلم الموجه ذاتيا للطالب النقدي

 نهتتت  استتتتخدامقتتتادر علتتتي  يكتتتون لكتتتي التتتتدري  هيئتتتة لع تتتو إ تتتامية تدريبيتتتة دورات تتتتومير .3
 . التمريض تعليمل المشكلة علي القائم التعلم

 علتي للحفتاظ المعلمتين نقت  حالتة متي كبيترة لمجموعتات المشتكلة علتي القتائم التتعلم تطبيق .4
 .والمعلم الطالب ر ا من عال مستوي

 الكمبيتتوتر مثتل ذاتيتتا الموجته التتتعلم لتحستين للطلبتتة الالزمتةوالمستتاعدات  اإلحتياجتات تتومير .5
 .إلخ...والمكتبة واإلنترنت



 

ينصح بدراسة إ امية للقيام بدراسات طولية خالل العام الدراسي كله لتقديم لمحة شاملة  .6

عن تطور الطلبة علي مرور السنة الدراسية من أجل التقييم المستمر  لتمثير التعلم القائم 

 علي المشكلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  طالب امتياز دراسة  مشاكل سنة االمتياز وتأثيرها علي رض

 امعة الزقازيقالتمريض  في مستشفيات ج

 اسم الباحث: سحر محمود عبدهللا هاشم 

 الهدف من الدراسة:



 

علي رضا  طالب امتياز التمريض  في مستشفيات جامعة  وتأثيرهادراسة  مشاكل سنة االمتياز 

 الزقازيق 

 وذلك من خالل :

 . زسنة االمتياتحديد مشاكل   .1

 علي رضا  طالب  امتياز التمريض.  وتأثيرهامعرفة   مشاكل سنة االمتياز  .2

البحث  أسئلة  

 سنة االمتياز ؟ تواجهماهي المشاكل التي   .1

 مشاكل االمتياز علي رضا طالب امتياز التمريض  ؟ تأثيرما  .2

:طرق و أدوات البحث  

 تصميم البحث : لقد اسُتخدمت دراسة وصفيه إلجراء البحث.

مكان الدراسة: تم إجراء هذه الدراسة بمستشفيات جامعة الزقازيق التي تحتوى على قطاعين هما: 

يتضمن أربعة مستشفيات هي مستشفى الجراحة الجديد و  . وقطاع الجامعة

.وحديثي الوالدة  والباطنة اإلستقبال و مستشفى الوالدة   

و قلب و صدر ومستشفى  يتضمن ثالث مستشفيات وهي مبارك لألطفال.الذي  وقطاع السالم

 السالم. 

عينة الـبحث:  تشمل عينة البحث في هذه الدراسة علي  طالب  االمتياز  وعددهم 76 وأعضاء 

و رئيسة كل مستشفي   29االمتياز وعددهم طالب  علي القائمين باالشرافالكلية 

.19و عددهم طالب االمتياز  يتدرب بها المستشفيات التي بورئيسات األقسام  

 أداة جمع البيانات: 

هما:استبيان لجمع المعلومات من عينة الدراسةاستمارتين ت مداستخ  

 استبيان عن مشاكل سنة االمتياز. استمارة :األولى 

 استبيان لقياس مدي رضا طالب امتياز التمريض استمارة : الثانية. 

استبيان عن مشاكل سنة االمتياز  :استمارة -1  



 

الكلية المشرفين علي االمتياز  وأعضاءطلبة االمتياز . )فئات  طبقالثالثلجمع البيانات استمارة

كل وبها  في المستشفيات التي يتم نزول طالب االمتياز ورئيساتاألقسام و رئيسة كل مستشفي

:جزأيناستبيان يتكون من   

جمع بيانات عن الخصائص الشخصية لفئات العينة  مثل) العمر : يهدف الي  األولالجزء 

(والحالة االجتماعية .والمؤهل.وسنوات الخبرة ...الخ  

 الجزء الثاني :

استبيان مشاكل سنة االمتياز  آنيحتوي علي مشاكل سنة االمتياز المتعلقة بعينة البحث   حيث 

(تشتمل سنة االمتياز أهداف) -1وهي  أساسيةعناصر 10المتعلقة بطلبة االمتياز يحتوي علي 

هيئة التدريس وهيئة  أعضاءالتعاون بين , -2( غير واضحة  األهدافعناصر مثل) 6علي  

علي  لإلشرافعلمي  أساس)اليوجد  لعناصر مث 7تشتمل  علي  التمريض بالمستشفي

 التدريب أقسام-4)ميعاد البدء ( لعناصر مث 7تشتمل  علي  التوجيهبرنامج  -3االمتياز ( , 

 6تشتمل  عليالتطبيق العملي-5,قسم ( )زيادة الضوضاء باللعناصر مث 7تشتمل  علي 

 20تشتمل  علي  اإلشراف-6)عدم القدرة علي وضع خطة لرعاية المريض ( ,لعناصر مث

)استمرارية لعناصر مث 6تشتمل  علي التقييم -7)نقص التغذية الراجعة ( , لعنصر مث

 توزيعجدول -9عنصر مثل)التواصل مع المرضي ( 20تشتمل  علي  التواصل-8التقييم (,

تشتمل  المشاكل الشخصية -10)تكرار النوبتجيات (, لعناصر مث 7تشتمل  علي النوبتجيات

(إغراضهملحفظ  أماكن)عدم توافر لعناصر مث 5علي    

:استبيان لقياس مدي رضا طالب امتياز التمريض استمارة-2  



 

نة لجمع المعلومات حول  رضا طالب امتياز التمريض عن الس  تصميمهتم  ستبياناال

(تشتمل سنة االمتياز أهداف) -1وهيعناصر  9 إليعنصر مقسمة  75من يتكون والتدريبية  

عناصر  7تشتمل  علي  التوجيهبرنامج   -2غير واضحة (   األهدافعناصر مثل) 6علي  

)زيادة الضوضاء بالقسم ( لعناصر مث 7تشتمل  علي التدريب أقسام-3 )ميعاد البدء (لمث  

درة علي وضع خطة لرعاية المريض )عدم القلعناصر مث 6تشتمل  علي التطبيق العملي-4

تشتمل  علي التقييم -6)نقص التغذية الراجعة ( ,  لعنصر مث 20تشتمل  علي  األشراف-5 (

عنصر مثل)التواصل مع  20تشتمل  علي  التواصل-7)استمرارية التقييم (لعناصر مث 6

 -9)تكرار النوبتجيات ( لعناصر مث 7لي تشتمل  عتوزيع النوبتجياتجدول  -8(المرضي 

.(أغراضهملحفظ  أماكن)عدم توافر لعناصر مث 5تشتمل  علي  المشاكل الشخصية  

  اآلتيو لقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن. 

  حاصلين منهم٪ 60وسنة 25اقل من٪ أعمارهم  93.3إن معظم طالب االمتياز

و  في الشرقية يعيشون منهم ٪ 92و٪ 84باإلضافة إلي ان , علي الثانوية العامة

 60-٪  65.3 -٪ 60علي التوالي كما ان اقل من ثلثي الطالب)  مع عائلتهم

و يستغرقون أكثر من  مواصالت أكثر من وسيلةويستخدمون غير متزوجين (٪

 في التنقل علي التوالي . دقيقة 30

 منهم٪  65.5 فاناالمتيازطالب  علي القائمين باالشرافعضاء الكلية بالنسبة أل 

٪   51.7و ٪58.6 سنة , وأيضا 28.9بمتوسط أعمارسنة  30اقل منأعمارهم 

بخبرة اقل من خمس سنوات كهيئة بكالوريوس التمريض  حاصلين علي منهم

لديهم اقلمن خمس سنوات خبرةكاعضاء   ٪ 86.2معاونة علي التوالي . بينما 

القائمين لكلية عضاء اا٪من 48.3و٪  79.3باإلضافة إلي هيئة تدريس 

إدارة  موتخصصهاألشراف سنوات خبرة في  5أقل من  علياالمتياز باالشراف

 .تمريض علي التوالي



 

   منهم لديهن  خبرة أكثر  ٪52.6و٪57.9وبالنسبة  لرئيسات  المستشفيات فان

 سنوات ويعملن كرئيسات للتمريض علي التوالي.  10من 

  مشاكل شخصية خالل سنة من ٪ ( 85.3) طالب االمتياز غالبيةويعاني

 منهم لديهم مشاكل متعلقة بالبرنامج التوجيهي٪ 28التدريببينما 

   بينما  نسبة  ٪ (غير راضين عن سنة االمتياز 85.3) الطالب غالبية كما ان

.اوضحو بان رضاهم متعلق بالعوامل الشخصية ٪1.3و٪9.3ضعيفة منهم 

 والبرنامج التوجيهي .

  ورئيسات االمتيازطالب  علي القائمين باالشرافأعضاء الكلية إن معظم

٪ ( أوضحوا أن لديهم مشاكل أثناء 84.2و٪  93.1)  بالمستشفيات التمريض

 .سنة االمتياز بخصوص أماكن التدريب في المستشفيات

  توجد عالقة ذو داللة إحصائية بالنسبة لمشاكل طالب االمتياز فيما  يتعلق

 م.اقامتهم ووسائل نقلهبتعليمهم و 

  بين الوقت االزم للسفر  ورضا طالب االمتياز .توجد عالقة ذو داللة إحصائية 

 بين مشاكل سنة االمتياز ورضاهم .توجد عالقة ذو داللة إحصائية 

 مشاكل رئيسات التمريض بالمستشفيات فيما  توجد عالقة ذو داللة إحصائية بين

 يتعلق بسنوات الخبرة لديهم .

  بين مشاكل طالب االمتياز ورضاهم عن أهداف  إحصائيةتوجد عالقة ذو داللة

عالقة سنة االمتياز ,اإلشراف, والجداول,التواصل والتقييم باإلضافة  إلي وجود 

بين  مجمل مشاكل طالب االمتياز ورضاهم عن سنة االمتياز  ذو داللة إحصائية

. 

 كلية البين أراء طالب االمتياز  وأعضاء  ذو داللة إحصائيةاختالف وجد ي

عن مشاكل سنة االمتياز  فيما يتعلق االمتيازطالب  علي القائمين باالشراف

 بالتعاون بين الكلية والمستشفي ,البرنامج التوجيهي,وأماكن التدريب.



 

 بين أراء طالب االمتياز  ورئيسات التمريض  ذو داللة إحصائية اختالفوجد ي

اكن التدريب,التطبيق العملي بالمستشفيات عن مشاكل سنة االمتياز  فيما يتعلق أم

 واإلشراف

  علي القائمين باالشرافالكلية بين أراء اعضاء  ذو داللة إحصائيةاختالف توجد 

ورئيساتالتمريض  بالمستشفيات عن مشاكل سنة االمتياز  فيما االمتيازطالب 

 يتعلق بالبرنامج التوجيهي ,اإلشراف والتواصل.

توجد عالقة بين مشاكل سنة االمتياز ورضا طالب االمتياز أنة نستنتج من هذه الدراسة الخالصة:

مستشفيات جامعة الزقازيق. يف  

 التوصيات:

بناءا على نتائج الدراسة الحالية ، تم وضع المقترحات اآلتية :       

  لطالب امتياز كلية التمريض  لحفظ متعلقا تهم الشخصيةمكان تخصيص . 

  مكان مناسب للطالب لمناقشة مشاكلهم مع القائمين باالشراف عليهم دون ازعاج توفير

 . للمرضي 

  في تطوير  طالب االمتياز من أجل مساعدةكليةالتمريض و المستشفييجب التعاون بين

في سد العديد من الثغرات من خالل توفير فرص  مساعدتهم موخبراتهم و أيضا معرفته

 اكل المشتركة .لتبادل التصورات و حل المش

 المكونة من أعضاء من كلية التمريض و المستشفى االمتيازجنة تشكيل   ل. 

 

 

 

 

 

 

 تقييم أهمية االحتياجات التعليمية ورضا طالب البكالوريوس

 بكلية التمريض جامعة الزقازيق



 

ضحي علي السيد حسناسم الباحث:    

 الهدف من الدراسة:

 

هم بين طالب اجات التعليمية و رضاالطالب تجاة اهمية االحتياسة الى تقييم ادراك تهدف هذة الدر

 بكالوريوس التمريض بكلية التمريض جامعة الزقازيق .

 طرق وادوات البحث:

ستخدم تصميم ارتباطى وصفى  الجراء تلك الدراسة.ا لقدتصميم البحث:   

تم اجراء تلك الدراسة فى كلية التمريض جامعة الزقازيق مكان البحث:  

طالب وطالبة233كونت عينة الدراسة من جميع طالب الفرقة الرابعة وعددهم  البحث:عينة   

( لقياس 2008تم جمع البيانات باستخدام استمارة استبيان: صممت بواسطة مارى ) ادوات البحث:

يناالستمارة من جزئوتتكون اهمية ورضا طالب البكالوريوس تجاة االحتياجات التعليمية   

بالبيانات الشخصيةللطالب مثل العمر والنوع والحالة االجتماعية ومكان خاص الجزء االول:

 االقامة

 

ورضا االحتياجات التعليمية هميةخاص باالجزء الثانى:  

االحتياجات التعليميةلطالب تجاةيستخدم لقياس اهمية ورضا ا  

 ولقد اسفرت نتائج  الدراسة الحالية عن االتى:

 ( واغلبهم 95.7سنة ) 23الى اقل من  20تراوحت اعمارهم من  اعلى نسبة من الطلبة%

 على التوالى. %(73%, 67.4%, 79.8ومن الريف ) اناث وغير متزوجين

 (57.1همية االحتياجات التعليمية)اكثر من نصف الطلبة لديهم ادراك با% 

  (57.90االحتياجات التعليمية)اكثر من نصف الطلبة غيرراضين عن% 

 لطالب ت داللة احصائية بين عناصر اهمية االحتياجات التعليمية ورضا اتوجد عالقة ذا 



 

  توجد عالقة واحدة ذات داللة احصائية بين اراء طالب بكالوريوس التمريض تجاةاهمية

 جات التعليمية والحالة االجتماعيةاالحتبا

 ات توجد عالقة ذات داللة احصائية بين رضا طالب بكالوريوس التمريض تجاة االجتياج

 التعليمية والبيانات الشخصية لديهم المتعلقة بالعمر و النوع

 التوصيات:

  بالنسبة لجزئية تقييم الطالب يجب تحسينها من خالل السماح للطالب بمناقشة نتائج

 اختباراتهم مع توفير تغذية راجعة وبناءة الدائهم

  توفير مرافق الدعم لالنشطة الطالبية لتقديم المشورة الرياضية والثقافية فى حرم

الجامعة.يجب ان تكون الكلية على دراية بان حاجة الطالب ليس التركيز فقط على دراستهم 

 الجامعىولكن ان تكون ايضا عندهم فرصة الخذ المزيد من االنشطة والخبرات فى الحرم 

 لتعليمية بحيث يكون الطالب على علم بهاتحسين جدولة االنشطة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثير التعليم التعاوني علي اداء طالب التمريض 



 

 في مادة ادارة التمريض

عائشة السيد العربي عبد الواحد سيد احمد اسم الباحث:  

 الهدف من الدراسة:

ادارة التعليم التعاوني علي اداء طالب التمريض في مادة تهدف الي دراسة تأثير 

.التمريض  

 طرق  البحث:

 تصميم البحث : دراسة شبه تجريبية.

 مكان البحث  : تم إجراء هذه الدراسة فى كلية التمريض جامعة الزقازيق.

عينة البحث :  اشتملت عينة البحث علي 304 من طالب الفرقة الرابعة , وتم تقسيمهما الي 

القائم علي الفريق( والمجموعة الضابطة مجموعتين متساويتين: مجموعة الدراسة )التعليم 

.)المحاضرة التقليدية(  

 أدوات البحث: تم استخدام اربعة ادوات لجمع البيانات.

اختبار لقياس استعداد الطالب للتعلم القائم علي الفريق وقد صمم بواسطة  الباحث :األولىاالداة 

 اعتمادا علي المراجع العلمية ويحتوي علي جزئين:

A.  االستعداد الفردي لستة موضوعات تتعلق بالجزء العملي لمادة ادارة التمريض اختبار

 اسئلة اختيار من متعدد لكل موضوع. 10ويتكون من 

B. .اختبار االستعداد الجماعي: يتكون من نفس االختبار الفردي ولكن يتم في المجموعات 

وضعت بواسطة ي الفريق: م القائم علالطالب للتعلتقييم ل استمارة استبيان: الثانيةاالداة 

عنصرا مقسم الي ثالثة اجزاء فرعية: 33وتتكون من  2012ميننجا   

 عناصر. 8المساهمة واالعداد المسبق: تتكون من  .1

 عنصرا. 16تفضيل التعلم القائم علي الفريق او المحاضرة ويتكون من   .2

 عناصر. 9رضا الطالب تجاه التعلم القائم علي الفريق ويتكون من  .3



 

استبيان المشاركة في الفصل: استبيان: وضع بواسطة منظمة تحسين ما بعد : الثالثةاالداة 

.عناصر 8من وتتكون  2003التعليم الثانوي   

تقييم االداء العملي للطالب وضعت بواسطة قسم ادارة التمريض : استمارة الرابعةاالداة 

خطوات الخاصة بالمهارات اعتمادا علي المراجع العلمية لتقييم اداء الطالب تجاه تطبيق ال

 المختلفة التي درسوها في الجزء العملي من مادة ادارة التمريض.

التحليل االحصائي: تم جمع البيانات وتحليلها احصائيا بواسطة الحاسب االلي واستخدام 

 االختبارات االحصائية المناسبة.

 النتائج:

:و لقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن اآلتى   

 كانوا التجريبية و الضابطة المجموعتين في الفرقة الرابعة  طالب   غالبية أن وجد 

٪ علي 84.2٪ و 81.6٪  , 97.4٪  و 63.2)  عاما 22 العمرية الفئة فى و أناث

علي  % 92.1 & % 84.2غالبية الطالب غير متزوجين في المجموعتين ) التوالي(.

علي  %3.9 & % 6.6) دراسةبجانب ال التوالي( ونسبة قليلة منهم فقط يعملون

 التوالي(.

  وجد ان معلومات الطالب في اختباراالستعداد الجماعي للتعلم القائم علي الفريق اعلي

 (.0.000)من االختبارالفردي ويوجد فرق ذو داللة احصائية كبيرة بينهما 

  التعلم القائم علي الفريق  اعلي من اداء  اللذين تعلموا من خاللوجد ان اداء طالب

لة احصائية فرق ذو دال مع وجودالمحاضرة التقليدية  اللذين تعلموا من خاللطالب ال

 .(0.000كبيرة )

  وجد ان معظم طالب مجموعة التعلم القائم علي الفريق لديهم  احساس بالمساهمة

 (.90.8واالعداد تجاه التعلم القائم غلي الفريق ) %

 ان معظم طالب مجموعة التعلم القائم علي الفريق يفضلون التعلم القائم غلي  وجد

 (.90الفريق  كطريقة تدريس) %



 

  وجد ان معظم طالب مجموعة التعلم القائم علي الفريق يشعرون بالرضا تجاه التعلم

 (.93القائم غلي الفريق ) %

  فرق ذو داللة احصائية كبيرة بين  مستوي مشاركة الطالب في الفصل ان هناك وجد

ال )المحاضرة التقليدية( طالب المجموعة الضابطة معظم بين المجموعتين حيث ان 

يشعرون باي مشاركة في الفصل, بينما معظم طالب مجموعة التعلم القائم علي الفريق 

 علي التوالي(. %89.5و  %84.2في الفصل ) بسمتوي اكبر من المشاركة يشعرون

  واختبارات االستعداد للتعلم  المساهمة في التعلم القائم علي الفريق التوجد عالقة بين

 .لدي طالب مجموعة التعلم لقائم علي الفريق القائم علي الفريق

  الطالب للتعلم القائم علي الفريق واثنين من اختبارات  تفضيلوجد ان هناك عالقة بين

( لدي 0.16والفرق ذو داللة احصائية )م القائم علي الفريق ردي للتعلاالستعداد الف

 .طالب مجموعة التعلم لقائم علي الفريق

  وجد ان هناك عالقة بين رضا الطالب عن التعلم القائم علي الفريق واثنين من

( 0.16والفرق ذو داللة احصائية ) اختبارات االستعداد الفردي للتعلم القائم علي الفريق

 .ي طالب مجموعة التعلم لقائم علي الفريقلد

  وجد ان هناك عالقة سلبية ين مشاركة الطالب واثنين من اختبارات االستعداد الفردي

 ( لدي طالب مجموعة التعلم لقائم علي الفريق.0.40للتعلم القائم علي الفريق  )

  التعلم القائم علي المساهمة في توجد عالقة سلبية ذو داللة احصائية في العالقة بين

لدي طالب مجموعة التعلم لقائم  في موضوع واحد من العملي واداء الطالب  الفريق

 . ( 0.030علي الفريق)

  م القائم علي الفريق وادائهم لدي طالب للتعل تفضيل الطالبال توجد عالقة بين

 مجموعة التعلم لقائم علي الفريق.

 لدي طالب مجموعة   قائم علي الفريق وادائهمال توجد عالقة بين رضا الطالب للتعلم ال

 التعلم لقائم علي الفريق.



 

  لدي طالب مجموعة التعلم لقائم  وادائهم في الفصللطالب مشاركة اال توجد عالقة بين

 علي الفريق.

 التوصيات: 

 : بناءا على نتائج الدراسة الحالية , تم وضع المقترحات اآلتية     

التدريس والكلية:بالنسبة العضاء هيئة   

 .دمج التعلم القائم علي الفريق بالكلية كاسلوب للتعلم التفاعلي 

  تدريب اعضاء هيئة التدريس علي استخدام وتطبيق اسلوب التعلم القائم علي

 الفريق.

 .عمل كتيب عن التعلم القائم علي الفريق العضاء هيئة التدريس 

  بين وقت اكتساب المعلومات يجب ان يقوم اعضاء هيئة التدريس بتحقيق توازن

 ووقت التدريبات.

 لكي يتفاعلو مع انفسهم. للطالب يجب ان يعطي اعضاء هيئة التدريس فرصة 

  البرامج التعليمية يجب ان تعطي اهتماما لطرق التدريس التي تعزز مشاركة

 الطالب.

 بالنسبة للطالب:

 .تدريب الطالب علي التعلم القائم علي الفريق 

  باهمية تقييم زمالئهم.توعية الطالب 

 .تدريب الطالب علي تكوين الفريق وقيمته 

 .تعليم الطالب علي اهمية االستعداد والمشاركة مع الفريق 

 بالنسبة للمزيد من البحوث:

 .دراسة تاثير التعلم القائم علي الفريق علي اداء الطالب في مواد اخري 

 كرار الدراسة على طالب التمريض في الكليات األخرى ت. 

 



 

 المدارس لمعلماتاالكلينيكى   دريسعن الت تدريبى برنامج تأثير

عن معلوماتهن وممارستهن الفنية للتمريضالثانوية   

جيهان عبد اهلل أبو المعاطى اسم الباحث:  

الفرصة لمدرسات التمريض مي اكسابهن   االكلينيكى  دري عن الت التدريبى برنام يمنح ال 
الخبرة والمهارة مى مجال التدريب العملى ويحسن كفائتهن العمليه وثقتهن بالنف  وأدراكهن لبيئة 

 عملهن مع أكسابهم المعلومات الحديثة  عن التغيرات التى تحدث مى العالم.

 الهدف من الدراسة:

عن  االكلينيكى   دري عن الت تدريبى برنام  تقيم تمثير بهدف الدراسة هذه أجريت 
   وذلل، من خالل: الفنية للتمريضالثانوية  المدار ب اداء مدرسات التمريضو  معلومات

 .التمريضعن التعليم  االكلينيكى لمدرسات  تدريبىبرنام   تصميم -1
 .التدريبى البرنام  تطبيق-2
 .التمريض اتسمدر  ومعلومات ممارساتالبرنام  على  تقيم تمثير-3
 وجهة نظر الطالب. قيا  سلو، مدرسات التمريض من -4

 طرق وأدوات البحث 

.تجريبيه شبه دراسة البحث: تصميم  

محامظة الشرقية والتابعة لوزارة الصحة ب الفنية للتمريض الثانوية دار الم جميع البحث: مكان
.درسهم 13وعددهم والسكان  

-تكونت عينة البحث من مجموعتين : البحث: عينة  

التمريض مى  الفنية الثانوية مدار ال: جميع مدرسات التمريض الالتى يعملن مى المجموعة األولى
   .مدرسة 65وعددهم محامظة الشرقية والتابعة لوزارة الصحة والسكان

 المشار اليهتا التمريض الفنية الثانويةمدار  الطالب من : تتكون من عينة ممثلة المجموعة الثانية
 .حساب العينةل أحصائية طبقاا لمعادلة و تم اختيارهم عشوائيا  286وعددهم 



 

:البيانات لجمع تو أداأربع   استخدام تم :أدوات البحث  

 بواسطة و عت لتقييم  معلومات مدرسات التمريض عن التعليم االكلينيكى استبيان استمارة .1
 وبعد  مباشرة تنفيذه وبعد  البرنام  قبل  مرات ثالث  استخدامها تمو (. 2012( شتيو 
 :هما جزئين من وتكونت (.البرنام  تنفيذ من اشهر ثالثة

  الخبرة سنوات عدد  العمر  مثل مدرسات التمريضل الشخصية بالبيانات خا  :االول الجزء
 (.التدريب مجال  المؤهل العلمي

:الثاني الجزء  

سؤال مى  35عدد  من وتكونت لتقييم معلومات مدرسات التمريض عن التعليم االكلينيكى 
 مجموعات خمسة تحت صنفوا سؤال صح وخطم  10سؤال األختيار من متعدد و 25صورة 
:وهي  

 عبارة( ثمانيه والتعليم  التدري  (1
 (أسئله سبعه وسائل التدري  لعملى (2
 (أسئله ستة التدري  لعملى  ذجانم (3
 (أسئله سبعه بيئة التدري  لعملى  (4
 (أسئله سبعه  التقيم (5

 بواسطة و عت .مالحظة  لتقييم اداء مدرسات التمريض عن التعليم االكلينيكىستمارة إ .2
 وبعد  مباشرة تنفيذه وبعد  البرنام  قبل  مرات ثالث  استخدامها تمو (. 2012( شتيو 
 :وهي أنشطةستة تحت صنفوا عبارة40عدد  من وتكونت(. البرنام  تنفيذ من اشهر ثالثة

  عبارة( اثنى عشر  التدري  (1
 عبارة( أربعه  العملى (2

 عبارة( سته  داعمة (3

 عبارة( خمسه  نموذجك ها دور  (4

 عبارة( سبعه التواصل (5

 عبارة( سته  التقييم (6



 

 و عت لتقييم سلو، مدرسات التمريض مي مكان التدريب من قبل الطالب  استبيان استمارة .3
 تنفيذه وبعد  البرنام  قبل  مرات ثالث  استخدامها تمو .  (1997 ( ايسا وآدام بواسطة
  :هما جزئين من وتكونت  (.البرنام  تنفيذ من اشهر ثالثة وبعد  مباشرة

 (.الفرقةنوع  ال  العمر  مثل للطالب الشخصية بالبيانات خا  :االول الجزء 

 وتكونت لتقييم  سلو، مدرسات التمريض مي مكان التدريب من قبل الطالب  :الثاني الجزء 
:وهي مجموعات ثالث  تحت صنفوا عبارة 38عدد من  

 عبارة( 20   التمريض ةمدرس دور (1
 عبارة( 13  الشخصية الخصائ  (2

 عبارة( 5  دورها كمنسقة (3

الباحثه أستنادا غلى  بواسطة و عت من قبل مدرسات التمريضالتدريبى استمارة لتقييم البرنام  .4
.عبارة16أشتملت على حيث  المراجع التعليميه.  

 : التدريبى البرنام 

التابعة لوزارة الصحة  الفنية للتمريضالثانوية  المدار مدرسات ل التدريبى برنام ال أعد 
بواسطة االكلينيكى  دري عن الت محامظة الشرقيةب والسكان ساعة33 على واشتمل الباحثة   مقسمة 

ساعه 18 الى 15و نظر   مقسمة عملى ساعه  لىا  جلسة14  جلسةللساعات  ثالث ( عملى ال 
(نظر الجلسة لل وساعتين التحليل     بواسطة احصائيا وتحليلها البيانات جمع تم: اإلحصائى 

.المناسبه االحصائيه االختبارات واستخدام االلي الحاسب  

 النتيائي :

 أو حت نتائ  الدراسة ما يلي:

  40 35 العملي  التمريضمتوسط أعمار مدرسات0 631)  والنسبة العالية منهن  سنه
أربعة  حصالت على منهن %(3 34   %(8 73  تمريضحصالت على بكالوريو  

 .(340 995 8  مي التدري متوسط سنوات الخبره  دوارات تدريبية مي التدري   وكانت



 

 بمعلومات  جميع المكونات الخاصة مى تحسين عالية إحصائية داللة ذات مروق وجدت
  التدريبى. البرنام  تنفيذ بعد االكلينيكى  دري عن الت التمريضمدرسات 

 جميع األنشطة الخاصة بمداء مدرسات  مى تحسين عالية إحصائية داللة ذات مروق وجدت
 .التدريبى البرنام  تنفيذ بعد االكلينيكى  دري الت مىالتمريض 

 مى التمريضأن النسبة العالية من الطالب دائما موامقين على سلو، مدرسات  وجد 
ثالثة اشهر من تنفيذ مقارنة ببعد %( 5 87  بعد تنفيذ البرنام  مباشرة االكلينيكى  دري الت

  .(على التوالى% 7 71%  7 73  وقبل تنفيذالبرنام  البرنام 
 لديهن مثل   الشخصية والخصائ التمريض وأداء مدرسات   معلومات بين عالقة توجد ال

 .التدريبى البرنام  مراحل جميع مي وسنوات الخبره دوارات تدريبية  المستو  التعليمى  العمر

 التدريبى البرنام  مراحل جميع ميالتمريض وأداء مدرسات   معلومات بين عالقة توجد ال. 

 غالبيتهن وامقن بشدة على  وجد أن التمريضمدرسات من قبل  بالنسبة لتقيم البرنام  التدريبى
 التدري  الممثلة مىوطرق  كفاية الوقت لطرح األسئلة واألجوبة و وح هدف البرنام  
 النسبة األقل منهن بينما .على التوالى(% 7 87%  8 73%  3 72  مجموعات المناقشة

 نسخ من البرنام  التدريبى. وامقن على توامر %( 7 47 

 الخالصية والتوصيات:

: التالية التوصيات اقتراح يمكن النتائ  هذه  وء مي  

  االكلينيكى  دري عن الت الجدد التمريضزيادة تنظيم ورش العمل أو البرام  التدريبة لمدرسات 
 .والمهارات معلوماتإلكسابهم ال

 .اإلشراف ومتابعة التدريب العملي مي أماكن التدريب المختلفة للحفاظ على جودة األداء 

  بشكل دور   التمريض وأداء مدرسات   معلوماتيجب على رئي  قسم التدريب تقييم
 االحتياجات التعليمية لديهن.لتحديد

 يجب على الطالب تقييم بيئة التعليم العملى الذ  يشتمل على  بعد انتهاء التدريب العملي
والبيئة  العاملين مي المجال الصحى الخامات المستخدمة  المر ى  تتطبيق المقرر النظر  

 الطبيعية.



 

 بمستشفي التخرج حديثي التمريض طاقم كفاءة على توجيهي برنامج تأثير

الجديد العام المنصورة  

 زينب أبوالفتوح محمد المغربي اسم الباحث:

 الهدف من الدراسة:

برنام  توجيهي على كفاءة طاقم التمريض حديثي التخرج أجريت هذه الدراسة بهدف تقييم تمثير 
.بمستشفي المنصورة العام الجديد  

:طرق و أدوات البحث  
.دراسة شبه تجريبيه:  تصميم البحث  

. بمستشفى المنصورة العام الجديدتم إجراء الدراسة : لقد   مكان البحث  

اشتملت عينة البحث على كل ما هو متاح من جميع خريجي بكالوريو  التمريض حديثي :  عينة البحث
هؤالء الخريجين تخرجوا من  التخرج مي أثناء السنة األولى من ممارسة العمل التمري ي 

و شاركوا مي الدراسة مي األيام األولى على الفور بعد  2013كليات التمريض مي عام 
.(60و عددهم   (ىاستالمهم للعمل مي المستشف  

  تم استخدام أداتين لجمع البيانات:لقد  :أدوات البحث

لييو وخخيرون   (2005فخير  )مقيا  تقييم الكفاءة؛ تم تصميمه متن قبتل الباحثتة استرشتادا بالعلمتاء  .7
عبيييييد   و (2013هسييييو و هسييييي  )  (2012فينتيانيييي  )  (2008كييييوان وخخييييرون )  (2007)
. هذه األداة تم استخدامها بطريقتين: كاستمارة للتقييم الذاتي لطاقم التمريض حديثي التخترج (2013)

قبتتل البرنتتام  و كاستتتمارة مالحظتتة للباحتتث لتقيتتيم األداء قبتتل البرنتتام  و بعتتد البرنتتام  بثالثتتة أشتتهر 
 :وتكونت من جزئين هماللمتابعة. 

العمتر  اإلعتداد التربتوي الستابق  التقتدير عنتد : خا  بالبيانات الشخصتية للعينتة مثتل الجزء األول
الخبرة العملية مي العمل التمري ي أثناء الدراسة.  و التخرج   

وهي: عناوين رئيسيةسؤال صنفوا تحت خمسة  162: يتكون من الجزء الثاني  



 

a.    بند( 99المهارات السريرية 

b.    بند( 18سالمة المريض والوقاية من اإلصابات و األمراض 

c.     أسئلة( 6الممارسة األخالقية 

d. بند( 15الشخصية و الرعاية    العالقات مهارات االتصال و مهارات 

e.    بند( 24مهارات القيادة  

هاركرييدر   (2005فخير  )؛ تم تصميمها من قبتل الباحثتة استرشتادا بالعلمتاء استمارة اختبار المعرمة .8
هوجيييييان   (2010كيليييييي )  (2009و هيرنيييييل ) نڤكيييييرا  (2007جيييييونز )  (2007و خخيييييرون )

متتتترات   قبتتتتتل  ثتتتتتة. و تتتتتتم استتتتتخدامها ثال(2013وعبيييييد )  (2012سييييميث وخخيييييرون )  (2012)
 :وتكونت من جزئين همامن تنفيذ البرنام (.  أشهروبعد ثالثة  مباشرة وبعد تنفيذه  البرنام  

: خا  بالبيانات الشخصتية للعينتة مثتل العمتر  اإلعتداد التربتوي الستابق  التقتدير عنتد الجزء األول
 التخرج  و الخبرة العملية مي العمل التمري ي أثناء الدراسة. 

وهي: عناوين رئيسيةسؤال صنفوا تحت خمسة  80: يتكون من الجزء الثاني  

a.    سؤال( 48المهارات السريرية 

b.  سؤال( 12اإلصابات و األمراض   سالمة المريض والوقاية من 

c.     سؤال( 2الممارسة األخالقية 

d. سؤال( 6الشخصية و الرعاية    العالقات مهارات االتصال و مهارات 

e.    سؤال( 12مهارات القيادة  

البرنام  التوجيهي لطاقم التمريض حديثي التخرج تم إعداده بواسطة الباحثة اعتمادا  التوجيهي:البرنام  
التقييم الذاتي للكفاءة و مالحظة الباحث و اختبار المعرمة باإل امة إلى على نتائ  

{ ساعة 14المراجع العلمية الحديثة ذات الصلة. كانت المدة اإلجمالية للبرنام  }
{ جلسات.7مقسمة إلى }  

 واستخدام االختبارات اآلليبواسطة الحاسب  إحصائياتم جمع البيانات وتحليلها :  اإلحصائيالتحليل 



 

.هالمناسباالحصائيه   

:قد أسفرت نتائ  هذه الدراسة عن اآلتيو   

%(  88.3  معاماا. تخرج غالبيته 25-24% من طاقم التمريض حديثي التخرج مي الفئة العمرية  60أن  -
%( منهم كان تقديرهم جيتد جتداا و نستبة عاليتة متنهم كتان لتي   63.3من الثانوية العامة. اقل من الثلثين  

 .لديهم خبرة مي العمل التمري ي أثناء الدراسة

% متتن طتتاقم التمتتريض حتتديثي التختترج كتتان  90.0أو تتحت نتتتائ  التقيتتيم التتذاتي قبتتل البرنتتام  متتا يلتتي:  -
 .منخفض مي جميع مهارات الكفاءة المهار  %( كان مستواهم 10.0وسط و الباقي  مت المهار  مستواهم

 %( طتاقم التمتريض حتديثي التخترج كتان مستتواهم 100أشارت نتائ  المالحظة قبل البرنتام  إلتى أن كتل   -
  .منخفض مي جميع مهارات الكفاءة المهار 

%( طتتاقم التمتتريض حتتديثي  100أن كتتل   أشتتارت نتتتائ  المالحظتتة بعتتد تنفيتتذ البرنتتام  بثالثتتة أشتتهر إلتتى -
  .مرتفع مي جميع مهارات الكفاءة المهار  التخرج كان مستواهم

د مرق ذ كما -  .داللة إحصائية مي إجمالي مهارات الكفاءة مي جميع مراحل البرنام و ُوج 

تتتد أن كتتتتل   -  %( طتتتاقم التمتتتتريض حتتتديثي التختتتترج كتتتان مستتتتتواه المعرمتتتي متتتتنخفض قبتتتل تنفيتتتتذ 100لقتتتد ُوج 
%( كتتان مستتتواه المعرمتتي مرتفتتع متتي جميتتع مهتتارات  100البرنتتام   بينمتتا أشتتارت النتتتائ  إلتتى أن الجميتتع  

 الكفاءة وذل، بعد البرنام  مباشرة و أي ا بعده بثالثة أشهر.

د مرق ذ -  داللة إحصائية مي إجمالي المعرمة حول مهارات الكفاءة مي جميع مراحل البرنام . ولقد ُوج 

تدت عالقتة  -  جمتاليإذات داللتة إحصتائية بتين اإلعتداد التربتوي الستابق لطتاقم التمتريض حتديثي التخترج و ُوج 
 .مستواهم المعرمي الذي تم تقيمه بعد تنفيذ البرنام  بثالثة أشهر جماليأي ا إ و هار ؛مستواهم الم

طتاقم التمتريض قبتل البرنتام  ل الباحتث بتين التقيتيم التذاتي و مالحظتة إحصتائيةداللتة  وذ ارتبتاط وجتود عدم -
 حديثي التخرج مي جميع مهارات الكفاءة.

قبتتتل البرنتتتام  لطتتتاقم  الباحتتتث مالحظتتتةبتتتين المستتتتو  المعرمتتتي و  إحصتتتائيةداللتتتة  وذ ارتبتتتاط وجتتتود عتتتدم -
  التمريض حديثي التخرج مي جميع مهارات الكفاءة.

بعتد تنفيتذ البرنتام  بثالثتة  الباحتث مالحظتةبتين المستتو  المعرمتي و  إحصتائيةداللتة  وذ ارتبتاط وجتود عتدم -
  أشهر لطاقم التمريض حديثي التخرج مي جميع مهارات الكفاءة.



 

 

:الخالصة   
إيجابي على كفاءة طاقم التمريض  أثر كان له تنفيذ البرنام  التوجيهي أنمن هذه الدراسة  نستخل   

.مباشرة بعد البرنام  و أي ا بعده بثالثة أشهر حديثي التخرج  

  :التوصيات

 :على نتائ  الدراسة الحالية ، تم وضع المقترحات اآلتية استنادا       
 لطتتاقم  مصتتممة جيتتدا تعتمتتد علتتى تقيتتيم الكفتتاءة و اختبتتار المعرمتتة و القيتتام ببتترام  توجيهيتتة معالتتة

 مور وصولهم لمكان العملي. التمريض حديثي التخرج

 حتتديثي والممر تتات للممر تتين دلتتيال ليكتتون كتيتتب متتي التتتوجيهي برنتتام لل التعليميتتة ادةالمتت و تتع 
يعتمتتتتد علتتتتى معتتتتايير اإلجتتتتراءات التمري تتتتية الموجتتتتودة  تقيتتتتيم   و إمتتتتدادهم أي تتتتا بكتيتتتتب التختتتترج
 بالكتيب.

 روري أمر التوجيه تقديم للمدربين و المستشارين التمري يين لإلرشاد و الدقيق االختيار . 

 وبعتد قبتل التمري تية باألنشتطة يتعلتق ميمتا الجتودة تحسين مؤشرات نتائ  بين للمقارنة بحث إجراء 
   .التوجيهي البرنام  تنفيذ

 وو تتتع التختتترج حتتتديثي التمتتتريض لطتتتاقم االنتقتتتال صتتتدمة تتتتمثير عتتتن مستتتتقبلية بحثيتتتة دراستتتة عمتتتل 
 .عليها للتغلب استراتيجيات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لمشرفات التمريض على التسجيل  التدريبي العملي اإلشرافتأثير برنامج  

 التمريضى و سالمة المريض

 والء مرسى حليمةاسم الباحث: 

 الملخص

 

االشراف العملى عملية من الدعم و التعلم التى تساعد فى تطوير معرفة و كفاءة الممرضات, 

كان الهدف من هذه .لذا تحملهن المسؤلية ألدائهن و تحسين الرعاية المقدمة لحماية المرضى و سالمتهم

تقييم تأثير برنامج اإلشراف العملي لمشرفات لتمريض على التوثيق التمريضي و سالمةعلىهوالدراسة  وقد .

, مشرفة تمريض26ر عينة مكونة من ااختيوتم , و مستشفى سمنود العام محلةال بمستشفيأجريت الدراسة 

تصميم شبه تجريبي لتقييم أثر البرنامج . وقد أجريت الدراسة باستخدام  ملف مريض 50ممرضة و  160

جمع البيانات  الرعاية التمريضية.وقد تمواحتياجات  المراجع العلميةعلى استنادا التعليمي الذي تم تطويره 

أربع أجزاء تشمل الخصائص الديموجغرافية, االحتياجات التدريبية, مقياس مانشستر لكفاءة  باستخدام

ظمة الصحية ألعمال البحث العلمى و الجودة لقياس سالمة المريض. أداة دى االشراف العملى, استبيان المن

كاتش لمراجعة ملفات المرضى لقياس التوثيق التمريضى. ثم تم تقييم تأثيره من خالل ثالثة اختبارات االول 

 قبل تنفيذ البرنامج والثاني اختبار مباشر بعد البرنامج والثالث بعد ثالثة أشهر.

ما يليالي أشارت النتائج في هذه الدراسة قد و : 

 أقل من أو يساوى أعمارهم  منهن كانت٪ 77.5ن أظهرت أ للممرضاتجغرافيةديموال الخصائص

 خريجات مدارسمنهم(٪  72.6معظمهن ) , وان تتزوجا( م٪60.6) أغلبهنعاما,  30

ا بالنسبة ض أمبينما مشرفات التمريض جميعهن حاصالت على بكالريوس تمريالتمريض, 

 .عاما   30% أكثر من 69.2ألعمارهن  فأغلبهن 

 ( من الممرضات كانت لديهم أراء  تدل على قلة كفاءة االشراف العملى 67)اظهرت الدراسة ان%

%( كانت أرائهم تدل على ارتفاع 83.3فى مرحلة ما قبل البرنامج. و قد تغيرت تلك النسبة الى ) 



 

بعد البرنامج. كذلك كانت النتائج بالنسبة لمشرفات التمريض  كفاءة االشراف العملى فى مرحلة ما

 .%(90فقد تحسنت بعد البرنامج لترتفع الى )

  لسالمة المريض فقد أظهرا كل من الممرضات و مشرفات التمريض ارتفاع فى ارائهم فيما يتعلق

 %( على الترتيب.75.8%( و ) 85لسالمة المريض فيما بعد البرنامج  الى )

 مراجعة ملفات المريض تحسنا  واضحا  بعد البرنامج فى استكمال التسجيل تة إلى ذلك أظهرباإلضاف

 %(.90التمريضى بنسبة )

 

  بين كال  من االشراف العملى, التوثيق  تم العثور عالقات إحصائية كبيرةوعالوة على ذلك

 P <0.05التمريضى و سالمة المريض عند 

ما يليبأوصت الدراسة كما  : 

 لتطوير مهاراتهن االشرافية  المشرفات تدريب مديرات التمريض على توفير فرص  هتميجب أن ت

 االتى تساعدهن على ادارة و حداتهن.

  يتم وضع توصيف وظيفى لمشرفات التمريض من قبل مديرات التمريض يوضح الدور االشرافى

 المقدم للممرضات داخل وحداتهن.

  مشرفة على أساس مهاراتهن و قدراتهن العلمية و العملية أن يتم اختيار أخصائية التمريض لمنصب

 وليس باألقدمية.

 .التقييم المستمر من مديرات التمريض لحث المشرفات على تفعيل دورهن االشرافى مع الممرضات 

كان لتنفيذ البرنامج التدريبى لمشرفات التمريض عن االشراف العملى  تأثير إيجابي على كال   الخالصة:

يق التمريضى و سالمة المريض.من التوث  

 

 

 

 

 



 

بالمدارس الثانوية الفنية  التمريض الالتى يعملن  درساتبرنامج تدريبى عن التدريس  االكلينيكى لم

 للتمريض 

 د .مها عابدين عابدين احمد خضر

جامعة  الزقازيق  -مدرس ادارة التمريض بكلية  التمريض معتمدة   

 المقـــدمة:

التدريس االكلينيكى يمنح الفرصة للمدرسات الكسابهن الخبرة والمهارة فى مجال  البرنامج التدريبى عن

التدريب العملى ويحسن من كفاءتهن العمليه وثقتهن بالنفس وأدراكهن لبيئة العمل مع إكسابهن المعلومات 

 الحديثة  عن التغيرات التى تحدث فى العالم.

يم تأثير برنامج تدريبى عن التدريس  االكلينيكى  عن تقي هذه الدراسة بهدف أجريت الهدف من الدراسة:

بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض معلومات واداء مدرسات التمريض   

تصميم شبة تجريبى التصميم البحثى:   

جميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة الشرقية والتابعة لوزارة الصحة والسكان  مكان الدراسة:

مدرسه. 13وعددهم   

 الثانوية الفنية جميع مدرسات التمريض الالتى يعملن فى المدارستكونت عينة البحث من  عينة البحث:

.مدرسة 65التمريض فى محافظة الشرقية والتابعة لوزارة الصحة والسكان وعددهم  

تم استخدام ثالث  أداوت لجمع البيانات:أدوات جمع البيانات :  

 استمارة استبيان لتقييم  معلومات مدرسات التمريض عن التعليم االكلينيكى.  .1

 إستمارة مالحظة  لتقييم اداء مدرسات التمريض عن التعليم االكلينيكى تكونت من اربعين عبارة. .2

التدريبى من قبل مدرسات التمريض.إستمارة لتقييم البرنامج  .3  

أوضحت نتائج الدراسة ما يلي:النتـائـج:   

 ( 35.40متوسط أعمار مدرسات التمريض العملي  ( سنه والنسبة العالية منهن حاصالت على 0.631

%( منهن حاصالت على أربعة دوارات تدريبية في التدريس, 34.3%(, )73.8بكالوريوس تمريض )

8.34في التدريس ) ومتوسط سنوات الخبره  0.995.)  

  وجدت فروق ذات داللة إحصائية عالية فى تحسين جميع المكونات الخاصة بمعلومات مدرسات

التمريض عن التدريس  االكلينيكى بعد تنفيذ البرنامج التدريبى وايضا جميع األنشطة الخاصة بأداء 

تدريبى.مدرسات التمريض فى التدريس  االكلينيكى بعد تنفيذ البرنامج ال  

  بالنسبة لتقيم البرنامج التدريبى من قبل مدرسات التمريض وجد أن غالبيتهن وافقن بشدة على وضوح

هدف البرنامج, كفاية الوقت لطرح األسئلة واألجوبة وطرق التدريس الممثلة فى مجموعات المناقشة 



 

افقن على توافر %(  و47.7% على التوالى(. بينما النسبة األقل منهن )%87.7, %73.8, 72.3)

 نسخ من البرنامج التدريبى.

 الخالصـة:

  وجود تحسن بمعلومات مدرسات التمريض عن التدريس  االكلينيكى بعد في ضوء الدراسة يستخلص

تنفيذ البرنامج التدريبى وايضا جميع األنشطة الخاصة بأداء مدرسات التمريض فى التدريس  االكلينيكى 

 بعد تنفيذ البرنامج التدريبى.

   :في ضوء هذه النتائج تم اقتراح :التوصيات  

  عن التدريس  االكلينيكى الجدد التمريضزيادة تنظيم ورش العمل أو البرامج التدريبة لمدرسات 

والمهارات. معلوماتإلكسابهم ال  

 .اإلشراف ومتابعة التدريب العملي في أماكن التدريب المختلفة للحفاظ على جودة األداء 

ريب العملي يجب على الطالب تقييم بيئة التعليم العملى الذى يشتمل على تتطبيق المقرر بعد انتهاء التد

 النظرى, الخامات المستخدمة, المرضى, العاملين في المجال الصحى والبيئة الطبيعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الزقازيق مقترح خطه استراتيجيه لالندماج فى العمل لدى الممرضات بمستشفى الوالدة بمستشفيات جامعة  

 

 د. مها عابدين عابدين احمد خضر  مدرس بقسم ادارة التمريض كلية التمريض  جامعة الزقازيق

 د.هند صالح الدين محمد  استاذ مساعد بقسم النسا والتوليد كلية التمريض  جامعة الزقازيق

 ُمقِد مة:

بعد الوالده مباشره الى القوة تحتاج بيئة الرعاية التمريضيه للسيدات الحوامل اثناء الحمل والوالده و

والتفانى فى العمل و خلق بيئة تعليميه فعاله بين الممرضات لتعزيز قدراتهم االبداعيه مما ينتج عنه أداءاً 

أفضل وزيادة االندماج في عملهم فاألندماج في العمل مسأله مهمه من أجل بقاء هيئة التمريض وتقليص 

حيث يحول طاقاتهم الي التفاعل مع االمهات بشكل ايجابي مما يحفز غيرهم من   ,العجز في التمريض 

 العاملين لخلق مكان للعمل أكثر ترابطا. 

 :الدراسة من الهدف

   بمستشفيات جامعة الزقازيق. بمستشفى الوالده تقييم مستوى االندماج في العمل لدى هيئة التمريض العاملين  

 ي إيجاد حلول للمشاكل المستجدة في ضوء نتائج الدراسة.وضع ُخطة إستراتيجية تهدف إل  

 تصميم البحث:

إلجراء هذا البحث.استُخدمت دراسة وصفية تحليليه   

 مكان البحث:

 هذه الدراسة تم تنفيذها بمستشفى النساء بمستشفيات جامعة الزقازيق.

 

 عينة البحث:

ممرضه 124السابق ذكرها وعددهم تتكون عينة البحث من كل الممرضات في اقسام المستشفى 

ممرضه من اقسام  54ممرضه باقسام )الوالده ومابعد الوالده والحمل اكثر خطوره (و 70تمثل كاألتي 

 )الرعايه للحمل والعيادات الخارجيه (بغض النظر عن األختالف في مستوى التعليم.

 

 أدوات البحث: 

عينة البحث وتتكون من األجزاء كاألتي:لقد أستخدمت أستمارة أستبيان لجمع المعلومات من    



 

 عدد سنوات  فى التمريض, سنوات الخبرة, مستوي التعليم, القسم التي تعمل به ,: السنالبيانات الديموجرافية

الحالة األجتماعية والدخل. ,الخبرة في العمل الحالي  

 لقوة والتفاني واألنهماك سؤال تمثل ا 32( ويشمل 2006ُصمم بواسطة سكافلي ) مقياس االندماج في العمل

 في العمل.

 نتائج البحث: 

:أسفرت نتائج البحث عن الألتي  

 ( بين42.8يتراوح عمر الممرضات من )%( متزوجات ومعظم 87.9سنة وغالبية العينة ) 30>-20%

% سنوات أوأكثر و) 10الممرضات لديهن سنوات خبرة   (حاصالت علي دبلوم تمريض.72.6

  من الممرضات لديهن مستوي مرتفعاً في 83.9أندماج الممرضات في العمل تبين أن فيما يتعلق بمستوي %

 األندماج بعملهمن.

  وجد أن ترتيب أبعاد اإل ندماج في العمل علي أساس متوسط الدرجات علي النحو التالي القوة فالتفاني

علي التوالي(. 6.6± 36.58  ,6.4±  40.18 ,7.4± 41.12فاألنهماك )   

 ناك عالقة إيجابية ذات داللة أحصائيه بين األندماج في العمل وخبره الممرضات فى العمل.ثبت أن ه  

 .توجد عالقه إيجابيه ذات داللة أحصائيه بين أندماج الممرضات في العمل وأعمارهن 

 الخالصه:

   تبين أن غالبيه هيئة التمريض تمتعن بأندماج في العمل بمستوى عالي  

 :التوصيات 

   ايجاد حلول للمشاكل المستجدة فى ضوء نتائج الدراسة تنفيذ الُخطة االستراتيجية المقترحة والتى استهدفت

لتحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة المتعلقة  باألندماج في العمل لدي هيئة التمريض العاملين في 

  مستشفى النساء  بمستشفيات جامعة الزقازيق.

 راء مزيداً من األبحاث باألقسام الداخلية لمستشفيات الجامعه لإلطالع علي مستوى لتعميم النتائج يجب أج

 األندماج في العمل لدى هيئه التمريض بمستشفيات الجامعه.

 

 

 

 

 

 

 



 

تأثير برنامج تدريبي للرعاية التمريضية على أداء وفاعلية الممرضات العامالت فى مستشفى االستقبال  

 بمستشفيات جامعة الزقازيق

 

 د. مها عابدين عابدين

: تعتمد رعايه المرضي علي جوده الرعايه التمريضيه المقدمه لهم وفاعليه الممرضات الالتي لديهن  مقدمه

القدره علي تلبيه احتياجات المرض وذويهم وفقا الهداف المؤسسه الصحيه والممرضات الالتي ليس لديهن 

ديهن الدوافع للقيام بعملهن علي الوجه االكمل.هذه الفاعليه يكن غير راضيات عن الوظيفه وليس ل  

 الهدف من الدراسة:

أجريت تلك الدراسة  لقياس تأثير برنامج تدريبي للرعايه التمريضيه علي اداء وفاعليه الممرضات العامالت 

 في مستشفي االستقبال بمستشفيات جامعه الزقازيق. 

 العينة واألدوات وطرق البحث :

 تصميم البحث: استخدم تصميم شبه تجريبي في إجراء تلك الدراسة.

 مكان الدراسة: لقد  أجريت تلك  الدراسة  في مستشفي االستقبال بمستشفيات جامعه الزقازيق

 عينة البحث:

لقد اشتملت عينة البحث علي الممرضات العامالت علي رعايه المرضي واللذين يشاركون في الرعايه 

تون ممرضه وهن العينه المتاحات اثناء الدراسه وكلهن من االناث .وعددهم  س المباشره لمرضي الجراحه  

 األدوات المستخدمة لجمع البيانات :  لقد اشتملت على ثالث أدوات كانت كالتالي:

استمارة تقييم  تم تصميمه بواسطه الباحثهلقياس معلومات الممرضات عن كيفيه العنايه بمرضي  .1

تتكون من جزاين الجزء االول يتضمن الخصائص الشخصيه مثل العمر , المؤهل  الجراحه واللتي

سؤال واالجابه بصح او خطا وتعتمد علي  55الدراسي , سنوات الخبره والجزء الثاني يشمل 

عناصر الرعايه التريضيه قبل وبعد اجراء الجراحه , المبادئ العامه للتعقيم والعنايه بمكان الجراحه 

نفيه او الصدريه وكيفيه اعطاء العالج والمحاليل .االنبوبه اال–  

عنصر والتي تنبثق من عنصران كبيران هما  47استماره مالحظه اداء الممرضات  ووتتكون من  .2

والجزء الثاني الرعايه التمريضيه عناصر  9الرعايه الروتينيه للمرضي قبل العمليات وتتكون من 

والراحه بعد اجراء العمليه.  بعد اجراء الجراحه مثل النظافه الشخصيه  

 

استماره استبيان لقياس فاعليه الممرضات قبل تطبيق البرنامج وبعد تطبيقه مباشره ثم بعد تطبيقه  .3

  20بثالثه اشهرويتكون من جزئين الجزء االول يشمل البيانات الشخصيه والجزء الثاني يتكون من 



 

عناصر , الحكم الذاتي )  8ه الذاتيه( وتتكون من عباره لقياس االبعاد االتيه وهي : الكفاءه )الكفاي

عناصر  4عناصر , المعني   4عناصر , االثر  4تقرير المصير (   

 النتائج :

% قبل تطبيق  86.7اسفرت نتائج الدراسه عن  ارتفاع مستوي فاعليه ومعلومات  الممرضات  من  

% بعد ثالثه اشهر من تطبيق البرنامج 93.3% بعد تطبيق البرنامج مباشره ثم وصلت الي 95البرنامج  الي 

%بعد  91.7% بعد البرنامج ثم الي 90% الي 88.3وتحسن مستوي االداء لديهن بعد البرنامج مباشره من  

ثالثه اشهر من تنفيذه , وكذلك تحسنت فاعليع الممرضات بعد تطبيق البرنامج  كما وجدت عالقه ايجابيه ذات 

ومات وفاعليه واداء الممرضات بعد تنفيذ البرنامج مباشره وبعد ثالثه دالله احصائيه بين مستوي معل

.اشهرمن تنفيذه  

و التوصيات: الخالصة  

 

اظهرت نتائج الدراسه انخفاض مستوي معلومات واداء وفاعليه قبل البرنامج التدريبي بينما ارتفع مستوي 

اشره وبعد ثالثه اشهر من تنفيذه , كما فاعليه  ومعلومات الممرضات وتحسن مستوي االداء بعد البرنامج مب

وجدت عالقه ايجابيه ذات دالله احصائيه بين مستوي معلومات وفاعليه واداء الممرضات بعد تنفيذ البرنامج 

.مباشره وبعد ثالثه اشهرمن تنفيذه  

أوصت الدراسة إلى انه يجب علي مشرفات التمريض مساعده الممرضات ليكن لديهن فاعليه في االداء 

منخالل توفير الفرص المتاحه لديهن لتنميه  قدرتهن المهاريه كما يجب تنفيذ  برامج تعليميه للممرضات 

 لتحقيق وتنفيذ رعايه تمريضيه افضل للمرضي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  هي على كفاءة طاقم التمريض حديثي التخرج بمستشفي المنصورة العام الجديدتأثير برنامج توجي 

EFFECT OF ORIENTATION PROGRAM ON COMPETENCY OF 

NEWLY GRADUATED NURSES AT MANSOURA NEW GENERAL 

HOSPITAL  

                                                                              

 المقدمة:

إن تنفيذ البرنامج التوجيهي للممرض/للممرضة حديثة التخرج سيكون بمثابة نقطة انطالق و دعم لهم.       

فالتوجيه هو العملية التي تساعد الممرضين/الممرضات الجدد في الوصول إلى أو الحفاظ على الكفاءات 

على الكفاءة هو توسيع نطاق التركيز من الالزمة لتوفير الرعاية للمرضى. إن الغرض من التوجيه القائم 

 مجرد الحصول على المعرفة والمهارة إلى حد الكفاءة.

أجريت هذه الدراسة بهدف تقييم تأثير برنامج توجيهي على كفاءة طاقم التمريض حديثي الهدف من الدراسة:

 التخرج بمستشفي المنصورة العام الجديد.

م تصميم شبه تجريبي لتقييم أثر البرنامج التوجيهي.أجريت الدراسة باستخدا التصميم البحثي:  

لقد تم إجراء الدراسة بمستشفى المنصورة العام الجديد. مكان الدراسة:  

اشتملت المتاح من جميع خريجي بكالوريوس التمريض حديثي التخرج في أثناء السنة   عينة الدراسة :

(. 60األولى من ممارسة العمل التمريضي و عددهم )  

مقياس تقييم الكفاءة: هذه األداة تم استخدامها  -1تم جمع البيانات باستخدام أداتين هما:  ت جمع البيانات:أدوا

بطريقتين: كاستمارة للتقييم الذاتي لطاقم التمريض حديثي التخرج قبل البرنامج و كاستمارة مالحظة للباحث 

استمارة اختبار المعرفة: تم استخدامها  -2متابعة. لتقييم األداء قبل البرنامج و بعد البرنامج بثالثة أشهر لل

 ثالثة مرات ) قبل البرنامج, وبعد تنفيذه مباشرة, وبعد ثالثة أشهر من تنفيذ البرنامج(.

% من طاقم التمريض حديثي التخرج كان  90.0أوضحت نتائج التقييم الذاتي قبل البرنامج ما يلي: النتائج: 

%( كان مستواهم المهارى منخفض في جميع مهارات الكفاءة.  10.0قي )مستواهم المهارى متوسط و البا

%( طاقم التمريض حديثي التخرج كان مستواهم  100أشارت نتائج المالحظة قبل البرنامج إلى أن كل )

المهارى منخفض في جميع مهارات الكفاءة. أشارت نتائج المالحظة بعد تنفيذ البرنامج بثالثة أشهر إلى أن 

%( طاقم التمريض حديثي التخرج كان مستواهم المهارى مرتفع في جميع مهارات الكفاءة. لقد  100كل )

%( طاقم التمريض حديثي التخرج كان مستواه المعرفي منخفض قبل تنفيذ البرنامج, بينما  100ُوِجد أن كل )

الكفاءة وذلك بعد  %( كان مستواه المعرفي مرتفع في جميع مهارات 100أشارت النتائج إلى أن الجميع )

 البرنامج مباشرة و أيضا بعده بثالثة أشهر.

نستخلص من هذه الدراسة أن تنفيذ البرنامج التوجيهي كان له أثر إيجابي على كفاءة طاقم  الخالصة: 

 التمريض حديثي التخرج مباشرة بعد البرنامج و أيضا بعده بثالثة أشهر.



 

القيام ببرامج توجيهية فعالة و مصممة جيدا تعتمد على تقييم الكفاءة و اختبار المعرفة لطاقم  التوصيات:

وضع المادة التعليمية للبرنامج التوجيهي في كتيب  التمريض حديثي التخرج فور وصولهم لمكان العملي.

عتمد على معايير ليكون دليال للممرضين والممرضات حديثي التخرج , و إمدادهم أيضا بكتيب تقييم ي

اإلجراءات التمريضية الموجودة بالكتيب.االختيار الدقيق للمدربين و المستشارين التمريضيين لإلرشاد و 

 تقديم التوجيه أمر ضروري.

 

Training Program on Decision Making for Fourth
 
Year Students at the 

Faculty of Nursing, Zagazig University 

اتخاذ القرار لطالب الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة الزقازيق برنامج تدريبي عن   

 ملخص البحث باللغة العربية:

 الهدف من الدراسة :

للتعرف على تأثير البرنامج التدريبي على معلومات ومهارات طالب الفرقة  لقد أجريت تلك الدراسة

 الرابعة تجاه اتخاذ القرار.

 العينة واألدوات وطرق البحث:

  تصميم البحث: لقد استخدم تصميم شبه تجريبي إلجراء تلك الدراسة.

 مكان الدراسة: تم إجراء  الدراسة  بكلية التمريض جامعة الزقازيق.

عينة البحث: لقد اشتملت عينة البحث طالب الفرقة الرابعة بكلية التمريض خالل العام الدراسي 

الذين وافقوا على االشتراك في البحث وكان عددهم مائة وخمسة وعشرون طالباً )من بينهم  2011/2012

(.و ثمانية عشر ذكراً مائة وسبعة أنثى   

 األدوات المستخدمة لجمع البيانات :  لقد اشتملت على ثالث أدوات كانت كاآلتي:

  استمارة استبيان لتقييم معلومات طالب التمريض تجاه اتخاذ القرار .1

مسة مواقف التخاذ القرار ُوضعت بواسطة الباحثين مستندة إلى المراجع العلمية, حيث تكونت من خ .2

 خمسة مواقف للمشاكل الفعلية أو المحتملة التي قد يواجهها الطالب من خالل تدريبهم بالمستشفى.

المراجع العلمية, : ُوضعت بواسطة الباحثين اعتماداً على لتقييم مهارات الطالب تجاه اتخاذ القرارورقة  .3

لتقييم مهارات الطالب تجاه كيفية اتخاذ القرار مستندة إلى خمسة مواقف التخاذ القرار حيث اشتملت 

الجزء األول خطوات عملية اتخاذ القرار )تحديد الحاجة التخاذ القرار, تحديد الهدف أو النتائج  جزئيين,

 ويد القرار الذي سيتم تنفيذه ثم تقييم هذا القرار( المطلوبة, تحديد البدائل مع فوائد وعواقب كل حل, تحد

رئيسية هي: أربعة أنواع, ويتكون من اتخاذ  القرارخاص بأدوات   الجزء الثاني  



 

Decision tree, Decision-making grid, Gantt chart, and Consequence tables  

 النتائج :

مستوى معلومات جميع الطالب تجاه اتخاذ القرار غير كافي قبل تطبيق  أنلقد أوضحت النتائج  .1

البرنامج وقد تم تحقيق تحسن واضح في معلومات الطالب لتصل إلى المستوى الكافي بعد تطبيق 

%( على التوالي.65.6%, 92.8البرنامج مباشرة وبعد ثالثة أشهر لتصل إلى )  

تجاه استخدام مهارات اتخاذ القرار من هناك تحسن واضح في مهارات الطالب المرضى  .2  

%( بعد تطبيق البرنامج مباشرة وبعد  51.2%,  55.2%( قبل تنفيذ البرنامج لتصل إلى ) 15.2)

 ثالثة أشهر على التوالي. 

لقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود عالقة ايجابية بين معلومات ومهارات الطالب بعد تطبيق  .3

وبعد ثالثة أشهر. البرنامج مباشرة ,  

  و التوصيات: الخالصة

لقد أشارت نتائج الدراسة إلى تحسن مستوى معلومات ومهارات الطالب تجاه اتخاذ القرار بعد تطبيق 

البرنامج. في ضوء تلك النتائج, انه من المستحسن أن يدرج مثل هذا التدريب في مناهج  كليات  التمريض , 

يمية المالئمة التي تشجع التفكير الناقد  ومهارات اتخاذ القرار عند الطالب مع استخدام االستراتيجيات التعل

 مثل التعلم القائم على المشكلة , ودراسات الحالة, ولعب األدوار. وهذا ما أوصت به تلك الدراسة.

 

Effect of a Nursing Care Training program on Staff Nurses' Performance and 

Empowerment in Emergency Hospital at Zagazig University Hospitals  

تأثير برنامج تدريبي للرعاية التمريضية على أداء وفاعلية الممرضات العامالت فى مستشفى االستقبال  

 بمستشفيات جامعة الزقازيق

ملخص البحث باللغة العربية: الهدف من الدراسة: أجريت تلك الدراسة  لتقييم تأثير استخدام طريقة  تدريس 

الند في مادة ادارة التمريض على أداء  طالب التمريض بكلية التمريض جامعة الزقازيق. تصميم البحث: 

استخدم تصميم شبه تجريبي في إجراء تلك الدراسة.مكان الدراسة: لقد  أجريت تلك  الدراسة  بكلية التمريض 

جامعة الزقازيق.عينة البحث:لقد اشتملت عينة البحث طالب الفرقة الرابعة بكلية التمريض الذين وافقوا  على 

االشتراك في البحث وعددهم  ثالثمائة وثالثة وثالثون طالبا, بلغ عدد اإلناث مائتان وستة وستون وبلغ عدد 

مائة وستة الذكور سبعة وستون وقسموا إلى مجموعتين المجموعة األولى )مجموعة الدراسة ( وتكونت من 

 وستون طالبا و المجموعة الثانية)المجموعة  الضابطة( وتكونت من مائة وسبعة وستون طالبا.

األدوات المستخدمة لجمع البيانات :  لقد اشتملت على ثالث أدوات كانت كالتالي:1-استمارة تقييم  أداء عمل 

الباحثين معتمدة  على المراجع العلمية  الطالب" األداء العملي للطالب" لقد  صممت تلك االستمارة من قبل  

لتقييم األداء  العملي لطالب التمريض  تجاه  تطبيق الخطوات المهارية  المختلفة  التي تدرس في الجزء 

-جزأين هما: وتتكون االستمارة منالعملي  لمادة) ادارة التمريض( وتطبق بأماكن التدريب العملي   

 النوع (مثال. –يانات الشخصية لعينة البحث ) السن الجزء األول:  يشتمل " يتضمن" الب  



 

  الجزء الثاني :  خاص  بالمهارات األساسية التي ينبغي على الطالب تعلمها بالجزء العملي في مادة ادارة

( خطوة, )ب( الجدول الزمني )تسع 32التمريض وهم أربع مهارات: )ا( الكردكس يتكون من اثنا وثالثون )

)سبعة وستون( خطوة . و لقد اشتملت المهارة الثالثة التقارير والتسجيل وتتكون من ( وعشرون( خطوة , )ج 

-من المهارات األساسية على أربعه أنواع هي:   

( خطوة 18أوال. تقرير النوبتجية ثماني عشر ) -  

( خطوة22ثانيا. تقرير الحدث اثنا وعشرون ) -  

( خطوة14ثالثا. التقرير اإلحصائي أربعة عشر ) -  

( خطوة13السجل الخاص بتسجيل الدواء ثالثة عشر) رابعا. -  

(  خطوة وتكونت من ست 93)د( المهارة الرابعة تختص بطرق تقييم األداء اشتملت على ثالثة وتسعون )

( طريقة الترتيب اثنا 2( خطوة, )32(  مقياس التصنيف و التقدير اثنا وثالثون )1) طرق لتقييم األداء وهي:

( استمارة مالحظة اثنا 4( خطوة ,)14ريقة  مقارنة الزوجين االثنين أربعة عشر )( ط3( خطوة, )12عشر )

( السجل القصصي اثنا 6, و ) ( خطوة11)( طريقة التوزيع القسرى إحدى عشر  5 ,)( خطوة12عشر )

( خطوة.12عشر )  

  .شر عبارة( إحدى ع11ويتكون من ) لقياس تفضيل ) إيثار( طالب التمريض لطريقة تدريس الند استبيان .1

استبيان لتقييم الخبرة التي اكتسبها طالب التمريض من ممارسة طريقة تدريس الند و تتألف من أربعة عشر  .2

من خالل طريق تدريس   الذين تعلموا األداء العملي لطالب التمريض لقد أوضحت النتائج أن-عبارة.النتائج :

الجلسات العملية  في  هيئة التدريساوني أعضاء مع كثيرا من الطالب المتدربين على يد الند كانوا أفضل

(  13.8±128.6,  9.2±  170.0التقليدية بمتوسط حسابي )   

من خالل  طريق تدريس الند قد  الذين تعلموا طالب التمريضإن النسبة العظمى ) الكبرى( واألعلى  من  -

معاوني أعضاء  تدربين على يد% بينما حصل الطالب الم98.2حصلوا على تقدير امتياز في األداء العملي 

اتفقت مجموعة الطالب المتعلمين من %.85.6الجلسات التقليدية للعملي على تقدير  جيد  في  هيئة التدريس

خالل طريق تدريس الند على اكتسابهم العديد من الفوائد باستخدام تلك الطريقة سواء كانوا مدرسين أم 

طالب.الخالصة و التوصيات: يمكن القول أن نتائج تلك الدراسة تضيف إلى دعم و تأييد  الدراسات األخرى 

التمريضي للتدريب العملي, فتلك الطريقة  كما عرفنا مفيدة إلكساب  الستخدام طريقة تدريس الند في التعليم 

ر جزء أساسي الطالب المهارات بأداء أفضل أضف إلى ذلك  أنها  تبنى القدرات التدريسية لديهم  والتي تعتب

.أوصت الدراسة إلى استخدام طريقة تدريس الند بكليات التمريض مع ورش من دورهم التمريضي مستقبال

عمل تدريبية بهدف تغيير سلوكيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تجاه استخدام طرق حديثة للتعلم النشط 

قة "تدريس الند" مثل طريقة " تدريس الند" من خالل تقديم برنامج تدريبي عن طري  

 

أحترام الذات الجماعى، المواقف تجاه التعاون، وممارسه السلوكيات التعاونيه المستخدمة من قبل  

 الممرضات واألطباء 

 



 

:  ان فعالية التعاون بين الممرضة والطبيب أمر ضروري لتعزيز الرضا بين الممرضات واألطباء مقدمه

التكاليف, والحفاظ علي سالمة المرضىوالمرضى , وزيادة جوده الرعاية وخفض   

احترام الذات الجماعي, المواقف تجاه التعاون, و ممارسه السلوكيات التعاونيه تقييم العالقه بين  هدف البحث:

 المستخدمة من قبل الممرضات واألطباء في مستشفى الجراحة .

: تم استخدام تصميم وصفى ارتباطي التصميم البحثى  

راء هذه الدراسه فى مستشفى الجراحه التابع لمستشفيات جامعه الزقازيق: تم اجمكان البحث  

 400: تكونت  عينه  البحث من جميع الممرضات العامالت بمشتشفي الجراحه وعددهم  عينه البحث

طبيب.100ممرضه وجميع االطباء وعددهم    

احترام الذات الجماعى, مقياس : تم تجميع البيانات باستخدام ثالثه استبيانات. مقياس ادوات جمع البيانات

 جيفرسون لقياس المواقف تجاه التعاون, و مقياس ممارسه السلوكيات التعاونيه

: و قد اسفرت نتائج الدراسه ان التعاون بين الممرضه والطبيب حصل على اقل نسبه مقارنه بالنتائج النتائج

%(. ووجدت عالقه ايجابيه قويه بين اجمالى درجات التعاون بين الممرضات وكال من 61.29)االخرى 

مواقفهن تجاه التعاون واحترام الذات الجماعى لديهن. و كذلك وجود عالقه ايجابيه قويه بين تعاون الممرضه 

ال أن مواقف عا. اوالطبيب وكال من مواقف الممرضات تجاه التعاون, احترام الذات لديهن,  وتعاونهم م

٪ من التباين في تعاون الممرضات معا .  85الممرضات تجاه التعاون واحترام الذات الجماعي لديهن يفسر 

٪ من التباين فى تعاون الممرضات مع  90في حين ان مواقف الممرضات تجاه التعاون يفسر ما يقرب من 

.االطباء  

طرديه قويه بين احترام الذات الجماعى , المواقف تجاه كشفت نتائج الدراسه عن وجود عالقه الخالصه: 

التعاون , وسلوكيات الممارسه التعاونيه فى تعاون الممرضه مع الممرضه, الممرضه مع الطبيب, و الطبيب 

مع الطبيب. و كذلك اسفرت نتائج الدراسه ان المواقف تجاه التعاون و احترام الذات الجماعى من 

قويه فى تعاون الممرضه مع  الممرضه فى حين كان المواقف تجاه التعاون المؤشر/ المؤشرات/المتنبئات  ال

 المتنبئ الوحيد فى تعاون الطبيب مع الممرضه .

في ضوء هذه النتائج فأن الدراسه توصي بما يلي:التوصيات:   

 

 المهنيةعلى أساس االحترام المتبادلبينالممرضاتواألطباءمن تطوير العالقات بدء و

الممرضات بين  عليم المهنيفيمناهجهم الدراسيةلزيادة فهماألدوارالتكميليةخالاللت

وتشجيعإقامةعالقةمترابطةبينهمالطبيب, و  

  يجب على مسئولي التمريضتطويرالبرامج  التيتركز على تعزيزبيئةالعمل

عملفريق الالتعاونيةو  



 

  المفتوحة وحل نشر نتائج البحوث العلمية عن التعاون يمكن أن توفر فرص للمناقشة

المشكالت, وبالتالي خلق التوعية المستمرة للحاجة إلى تحسين التعاون, وخاصة 

 علي مستوي االطباء

 المشاركة في عملية التوجيه لكال من الممرضات واالطباء الجدد 

 توصيات لدراسات مستقبليه :

 ام بها في مجال التعاون بين استناداً إلى النتائج اإلحصائية لهذه الدراسة مزيد من الدراسات يجب القي

الطبيب والممرضة في مستشفى الجراحة ويتناول دراسه الثقافات التي تساهم في تحسين هذه 

 العالقات. 

 

 

 

 سلوكيات اتصال مشرفات التمريض ورضا اتصال مرؤوسيهم ورضاهم الوظيفى واستعدادهم للتعاون

  

:الُمقِدمة  

. ومن ثَم يقوم بين مشرفين التمريض والمرؤوسين في مكان العمللتواصل الفعال ضروري للعالقة التى ان ا

المشرفين بمشاركة المرؤوسين بالمعلومات الالزمة فى الوقت المناسب والتواصل معهم بوضوح وإيجاز 

. باإلضافة الى ذلك, فعندما يمارس مرؤوسيهماتصال توضيح مهام عملهم لكي يسهم ذلك في رضا وكذلك 

بطريقة ايجابية فعالة فإن ذلك يزيد من رضاهم الوظيفى.   المرؤوسين التواصل   

 الهدف من الدراسة:

اتصال مشرفات التمريض ورضا اتصال مرؤوسيهم سلوكيات إلى تحديد العالقة بين تهُدف الدراسة 

 ورضاهم الوظيفى واستعدادهم للتعاون

:تصميم البحث  

إلجراء هذا البحث.لقد استُخدمت دراسة وصفية   

: مكان البحث    

 أجريتهذه الدراسة في مستشفيات جامعة الزقازيق والتي تشمل قطاعين رئيسيين وتتضمن ثمانية مستشفيات

: عينة البحث  

 لقد تم استخدام عينة عشوائية طبقية من الممرضات العامالت في المكان المذكور أعاله



 

:أدوات البحث  

كفاءه اتصال المشرف, مقياس التواصل الغير مقياس هي: لقد إستُخِدمت خمس استبيانات لجمع البيانات و

 لفظي, مقياس رضا االتصال , مقياس الرضا الوظيفي العام, و مقياس االستعداد للتعاون فى اتخاذ القرارات.

:وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن اآلتى  

لكفاءه في حين أن أقل نسبة كانت %( 61.91ُوجد أن اإلتصال الغير لفظى حصل على أعلى نسبة ) -

.%(45.96) اتصال المشرفين  

سلوكيات طبقا للتحليل اإلحصائى إلجابات الممرضات فقد ٌوجد إرتباط ايجابى ذو داللة احصائية بين  -

.االتصال لمشرفات التمريض ورضا اتصال المرؤوسين  

تمريض والرضا الوظيفى عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين سلوكيات االتصال لمشرفات ال -

 للمرؤوسين.

سلوكيات االتصال لمشرفات التمريض واستعدادهم للتعاون فى إرتباط ايجابى ذو داللة احصائية بين وجود  -

.اتخاذ القرارات  

  الخالصة:

نستخلص من هذه الدراسة أن كفاءة اتصال مشرفين التمريض مؤشراً حيداً لرضا اتصال الممرضات  

لرضا اتصال يٌعد تواصلهم الغير لفظي مؤشراً جيداً . وبالمثل واستعدادهم للتعاون فى اتخاذ القرارات

 الممرضات.

 التوصيات: 

.من قِبَل مديرين المستشفياتوضع برامج تدريبية لمشرفات التمريض لتحسين كفاءة تواصلهم  .1  

 يجب على مشرفات التمريض تشجيع الممرضات للمشاركة فى عملية اتخاذ القرار .2

 

 

 

 العالقة بين الضغوط الوظيفية وااللتزام المؤسسي بين الممرضات

 

 مقدمة:

 

االلتزام تشير الدراسات إلى أن المستوى العالي من الضغوط  الوظيفية يمكن أن يؤدي إلىانخفاض في مستوي 

.للمؤسسةالعام  يمكن أن تساهم فيترك الممرضات للعمل والذي يؤدي إلىانخفاض األداءالتي المؤسسي, و  

 



 

 الهدف من الدراسة:

 

بين الممرضاتااللتزام المؤسسي تقييم العالقة بين الضغوط الوظيفية وتهدف  الدراسة الي  .  

 

 العينه واالدوات وطرق البحث:

 

 تصميم البحث:

 

الجراء هذا البحث. استخدام دراسة وصفيةتم   

 

 مكان الدراسة:

 

بمستشفى األحرار العام التابعة لوزارة الصحة بمدينه بجميع أقسام الجراحة و الباطنه  أجريت هذه الدراسة

سرير وتشمل مبنيان وستة ادوار. 360وتسع المستشفي  الزقازيق.  

 

 عينة الدراسة :

 

رئيسه تمريض58ممرضه و 151ممرضه( منهم 209تكونت عينة الدراسة من  ) . 

 

 أدوات جمع البيانات:

 

جمع البيانات باستخدام:تم   

مقياس الضغوط الوظيفية لقياس مستوي الضغوط الوظيفية للممرضاتويتكون من جزئين اساسين الجزء  .1

التعليم االول يختص بالخصائص الديموجرافيه للممرضات مثل العمر , الحاله االجتماعيه ومستوي 

سؤال  لقياس الضغوط الوظيفيه شبه مجمعة تحت  63وسنوات الخبره . الجزء الثاني يتكون من 

عناصر(,  10عنصر(, والصحة الجسدية: ) 31المجاالت الثالثة التالية: مصادر الضغوط الوظيفيه :) 

عنصر(. 22استراتيجيات المواجهة: )  



 

 

م المؤسسي للممرضاتوتتكون من مقياس االلتزام المؤسسي لقياس مستوي االلتزا .2 عنصر مثل التعامل  14

 .مع فرص العمل, عدم التطابق  مع السياسات واإلجراءات والحوافز للبقاء في العمل

 النتائج : 

 

ضغوط الالممرضات كان  لديهن مستوى عالي من االلتزام المؤسسي ونتائج الدراسة كشفت أن غالبية 

وكانت درجه االلتزام المؤسسي تتناسب عكسيا مع الضغوط   التوالي(% علي 78.9% , 72.2الوظيفية )

ولكن األقلية من الممرضات لديهن االلتزام المؤسسي. بالنسبة للعالقة بين االلتزام المؤسسي,  الوظيفية

ووجود المشكالت الصحية, وإستراتيجية التعامل ومصادر ضغوط العمل, فقط  توجد عالقة إيجابية ذات 

ائية بين عبء العمل كمصدر لضغوط العمل وااللتزام المؤسسي داللة إحص (r=.182&p=008). وكان .

, كما أن هناك (.r= 480 & p=000)هناك عالقة ايجابية بين مصادر الضغوط الوظيفية والمشاكل الصحية 

(.r= 247. & 222)  عالقة ايجابيه بين إستراتيجية التعامل وااللتزام المؤسسي ومصادر الضغوط  علي  

الضغوط و بينما لم تكن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الخصائص الديموجرافيه للممرضات  التوالي, 

 االوظيفيه  وااللتزام المؤسسي

 

 الخالصة والتوصيات:

 

ضغوط الالممرضات كانت لديهن مستوى عالي من االلتزام المؤسسي و نتائج الدراسة كشفت أن غالبية

درجات االلتزام المؤسسي تتناسب عكسيا مع الضغوط الوظيفية, وهذا واضح ال سيما فيما الوظيفية  وكانت 

. ويوصي بأن تكون  كل من الممرضات ومشرفات التمريض على استعداد للعمل معا يتعلق بعبء العمل

ة للمريض , لخلق مناخ من الثقة المتبادلة التي تعزز االلتزام الحقيقي ألهداف المنظمة, وتوفير جوده الرعاي

كما يمكن التقليل من عبء العمل عن طريق الحد من االنشطه الغير تمريضية للممرضات والتخطيط السليم 

المرن والعادل لجدول العمل وتوظيف الممرضين المؤهلين وذوي المهارات وتدريبهم على ترتيب أولوياتهم 

اقشة وحل مشكالتهن لترسيخ االلتزام في العمل. ضروره عقد اجتماع دوري بين المشرفات والممرضات لمن

 المؤسسي لديهن وتطبيق برنامج إدارة الوقت للممرضات من أجل تقليل اإلجهاد المهني.

 

 


