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 ص المستخل

التعرف على ضغوط العمل ومصادرها لدى الممرضين  إلىالحالية الدراسة  تهدف
لية برنامج تدريبي معرفي سلوكي االكشف عن فع، والعاملين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة

اتبعت الدراسة  .ضي مستشفيات مكة المكرمةممر من في تخفيف ضغوط العمل لدى بعض
ضغوط العمل الشائعة بين ودرجة وجود مصادر للكشف عن : المنهج الوصفي التحليلي

المجموعة الضابطة، )التجريبي من خالل  المنهجو. الممرضين بمستشفيات مدينة مكة المكرمة
سلوكي في تخفيف مدى فعالية برنامج تدريبي معرفي للكشف عن (: والمجموعة التجريبية

ُطبق مقياس ضغوط . مكة المكرمةمدينة ضغوط العمل لدى بعض من ممرضي مستشفيات 
( 963)العمل لدى الممرضين كأداة لجمع بيانات الدراسة، حيث بلغت عينة الدراسة الوصفية 

 .ممرضين وممرضات( 01)ممرضاً وممرضة، أما الدراسة التجريبية فقد بلغت عينتها 
مصادر ضغوط العمل الشائعة بين الممرضين بمستشفيات مدينة أن أهم كشفت النتائج 

( المريض، زمالء العمل، رؤساء العمل، اإلدارة، وطبيعة العمل)، تمثلت في مكة المكرمة
الممرضين لدى ضغوط العمل  وأن الدرجة الكلية لوجود(. متوسطة)وجاءت جميعها بدرجة 

، وجاء (6666)بمتوسط حسابي بلغ ( متوسطة) جاءت بدرجة بمستشفيات مدينة مكة المكرمة
محور المريض في المرتبة األولى، يليه محور زمالء العمل بالمرتبة الثانية، ثم تاله محور 
اإلدارة في المرتبة الثالثة، ثم جاء محور طبيعة العمل في المرتبة الرابعة، وأخيراً جاء محور 

 .رؤساء العمل في المرتبة الخامسة
فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة  ج الدراسة وجود وأظهرت نتائ

(α=1610)  المجموعة التجريبية والمجموعة  بينبين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

 ووجود. ، ولصالح المجموعة الضابطةالضابطة على مقياس الضغوط في االختبار البعدي

بين متوسطات استجابات أفراد  (α=1610)ة  فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الدالل

المجموعة التجريبية على مقياس الضغوط في االختبار القبلي واالختبار  فيعينة الدراسة 
فروق ذات داللّة إحصائية بين متوسطات  وعدم وجود. ، ولصالح االختبار القبليالبعدي

الضغوط في االختبار القبلي على مقياس  الضابطةالمجموعة  فياستجابات أفراد عينة الدراسة 
فروق ذات داللّة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد  وعدم وجود. األول واالختبار البعدي
 البعدي األولالمجموعة التجريبية على مقياس الضغوط في االختبار  فيعينة الدراسة 

 .الثاني واالختبار البعدي
 تظهر والتي والمهنية النفسية طالضغو من يعاني الممرض أن لىالدراسة إ توصلتو

، البدنية وحتى والعقلية النفسية قدراته تفوق والتي ضاغطة، مصادرمن  به يحيط لمانظراً  لديه
 المهارات هذه وتتمثل الضغوط هذه مواجهة من يمكنه المهارات من مجموعة على تدريبه وأن
وهذا التدريب  ،م، حل المشكالتطلب الدع, االسترخاء، السلوك التوكيدي، التفكيراإليجابي :في

دار ، بمقالممرضين لدى المهنية الضغوط مستوى خفض ىلإ يؤديعلى هذه المهارات 
وهوالفرق بين االختبار القبلي و البعدي االول للمجموعة التجريبية لصالح االختبار ( 06016)

 .القبلي
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Abstract 

The aims of  this study are to identify work stresses and the reasons among 

the staff nurses, and  also to identify the effectiveness of a cognitive behavioral 

training program on reducing work stresses encounter by staff nurses who are 

working in Holy Makkah Hospitals in Kingdome of Saudi Arabia .  

A descriptive and analytical methods were used with 369  staff nurses in 

order  to identify the reasons and the degree of work stresses while an  experimental 

method (the control group and the experimental group) was used with 10 staff nurses 

in order to identify the effectiveness of a cognitive behavioral training program on 

reducing work stresses encounter by staff nurses. The scale of nursing stress was 

applied to collect data.  

The study results revealed that the most common sources of work stresses 

among nurses working in Holy Makkah hospitals are represented in domains of  ( 

work colleagues, seniors, the patient, nature of work, and administration). All of 

these domains are with (average) score. Furthermore, the total score of work stresses 

with nurses at Holy Makkah hospitals was within acceptable range with mean score 

of (2.66). The domain of the patient was in the first rank, followed by domain of 

work colleagues, then  by the domain of administration, after that by the domain of 

nature of work and finally the domain of work seniors.  

Moreover, the study results showed that, there are statistically significant 

differences at (0.05) among the mean responses of the study sample concerning the 

score of experimental and control group on the scale of stresses in the post-test. The 

differences were in favor of the control group. Also, there are statistically significant 

differences at a level of (0.05) among the mean responses of the study sample 

concerning the mean scores of the experimental group on the scale of stresses in the 

pre and post-test. The differences were in favor of the pre-test. Also, there are no 

statistically significant differences at a level of  (0.05) among the mean responses of 

the study sample concerning the mean scores of the control group on the scale of 

stresses in the pre and post-test. There are no statistically significant differences at a 

level of  (0.05) among the mean responses of the study sample concerning the mean 

scores of the experimental group on the scale of stresses in the first post-test and the 

second post-test.  

Also, the study reported that staff nurses suffer from psychological and 

professional stresses due to stressful sources surrounding  them, which outweigh 

their psychological, mental, and physical abilities.  

Therefore training of staff  nurses on some skills enables them to overcome 

such stresses. Such skills are represented in the followings "Relax, assertive 

behavior, positive self-dialogue; asking for support, and problem-solving", and this 

training on these skills leads to reduce the level of occupational stress among nurses 

by 1.106 as a result of the difference between pre and 1
st
 post tests toward pre-test. 

 


