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 اإلجھاد، والتعامل النموذجي: الكلمات الرئیسیة

وفقا . الضغوط ھو ظاھرة الذي تشعر دائما عن أي فرد أو مھنة التمریض لیست استثناء عندما یخضع الطالب الممارسة
NSSS ) ھناك ستة مصادر التوتر في طالب التمریض ھي طلب المعرفة الكافیة و )الضغوط مقیاس طالب التمریض ،

و مصادر ھذه الضغوط یمكن أن .وارد غیر كافیة و المشكلة الحقیقیة اإلشراف الدقیق و المشاھد النفور و التسبب في األلم والم
طبیعي إذا / تكون مرھقة إذا المواجھة الفعالة التي لم تفعل ذلك، وبالعكس مصادر الضغوط یمكن أن یكون ھذا شيء عادي 

ب التعامل مھنة التمریض تھدف ھذه الدراسة إلى إیجاد النموذج الذي یستخدم من قبل الطال. فعلت التعامل على نحو فعال
 .للتعامل مع الضغوطات التي تنشأ عندما تمر ممارسات العمل في المستشفى

المواضیع في ھذه الدراسة ھو الطالب لمھنة التمریض الذین خضعوا . ھذه الدراسة ھو تصمیم أسلوب مختلطة الظواھر
أسلوب جمع البیانات باستخدام المقابالت، . لممارسات العمل في المستشفیات، وبعض المخبرین ذات الصلة بالموضوع

/ تقنیة التحلیل المستخدمة ھي تقنیات تحلیل البیانات الظواھر ). البیانات الكمیة(والنفسي ) البیانات النوعیة(والمالحظة 
ریة الزاروس ستخدم ھذه الدراسة نظتو. (Smith)ھي تقنیة التحلیلیة التي كتبھا سمیث ) IPA(التفسیریة تحلیل علم الظواھر 

(Lazarus) كمرجع. 

: أظھرت النتائج أن ھناك بعض المشاكل التي تنشأ في الطالب ممارسة مھنة التمریض یخضع حالیا العمل في المستشفى ، مثل 
لمستشفى وعدم توفیر المعرفة المكتسبة من الجامعة ، واإلجتماع بالمشرف معادیة ، والخوف من اإلصابة ا من أنظمة صارمة

أما المواجھة النماذج .  ، والمشكالت الجماعیة ASKEPبالمرض ،ووجھا المرضى المتوفون ، وانتقال التعدیل كل غرفة، 
، و طاردت من خالل عمل التمریض ، و مناقشة وتنفیس بین التحضیر الذھني أو القبول الذاتي و الوعي الذاتي: وجدت ھي

والنموذج من التعامل تصنف في شكلین، . األصدقاء ، والتوافق في اآلراء في المجموعة ، والدعم االجتماعي ، و التسریب 
ي التعامل النماذج التي األول التعامل النماذج التي تركز على ھذه المسألة والثان (Lazarus)على النحو الذي اقترحھ الزاروس 

بجوار ذلك وجدت التعامل النماذج التي تؤدي إلى إلھ أو المواجھة الدینیة ، و أیضا نموذج من السلوكیات . تركز على العواطف 
ولیس كل النماذج للتعامل استخدام ھذه أن تكون فعالة ، وھناك عدة نماذج من التعامل لحل . التعامل تستخدم لمنع المشاكل تنشأ

 .وھذه نموذج المواجھة غیر فعالة من التأثیرات السلبیة التي أدت إلى التوتر. المشكلة بشكل فعال ولكن ال

 

 


