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 ملخص الدراسة

 
، " ضغوط العمل في قسم التمريض في مستشفى نابلس التخصصي"هدفت هذه الدراسة النوعية الوصفية الي التعرف على واقع 

 .على ذلك) الجنس، العمر، نوع المرض(آما هدفت إلى التعرف إلى دور متغيرات الدراسة 
م               ) 20(ة الدراسة الحالية من     تكونت عين  ة عشوائية وت ارهم بطريق م اختي ابلس التخصصي، وت املين في مستشفى ن ممرضا من الع

ن  ت م ة، تكون ة الحالي ق هدف الدراس تبانة لتحقي تخدام اس ار ) 11(اس تخدام اختب ات باس ل االحصائي للبيان رة، وشمل التحلي ) ت(فق
ة            ) معامل التباين االحادي  (باالضافة الى اختبار     ات المعياري لتحليل البيانات الخاصة بالدراسة، باالضافة الى المتوسطات واالنحراف

 .لفقرات االستبانة مرتبة تنازليا
 :وبعد اإلضطالع على نتائج التحليل اإلحصائي وتحليلها قام الباحثون بإستنتاج ما يلي

را                • رين في المستشفى يسبب آثي راجعين والزائ د من               قلة تخصيص مواقع محددة للم ا يزي اك واالزعاج للممرضين مم  من االرب
  .ضغوط العمل لديهم

ة   • ق الخدمي ود المراف دم وج ا(ع ل ) آالكافتيري ي العم اط ف ل احب كل عام كل المناسب يش دى  , بالش ي ل ى الضغط المهن ؤثر عل وي
 .الممرضين

ى    , مناسبة) آاالضائة والتهوية في المكاتب واماآن العمل(إن بيئة العمل المادية في المستشفى   • ة عل وهذا يقلل من الضغوط المهني
  .الممرضين

ليمة     • ر س ة وغي ر آمن فى غي ي المستش تعملها الممرضون ف ي يس ق الت ي   ,إن المراف ل ف يهم ألن العم ا عل كل ضغطا مهني ا يش مم
  .المستشفى يحتاج إلى أقصى درجات اآلمن والسالمة
 . ما يسبب بعض الضغوط المهنية على الممرضينوهذا, يوجد نظام بيروقراطي باإلدارة الفنية في المستشفى

 :وفي نهاية هذه الدراسة أوصى الباحثون بما يلي
  .ضرورة تخصيص مواقع محددة للمراجعين والزائرين في المستشفى لتقليل االرباك واالزعاج للممرضين •
 .لدى الممرضينبالشكل المناسب لتقليل الضغط المهني ) آالكافتيريا(ضرورة توفير  المرافق الخدمية  •
  .وهذا بحاجة لمراجعة من إدارة المستشفى, ضرورة أن تكون المرافق التي يستعملها الممرضون في المستشفى آمنة و سليمة •
 .ضرورة ان يتسم النمط اإلداري في المستشفى بالمرونة والديموقراطية ألن ذلك يقلل من الضغوط على الممرضين •

 


