
 



كلیة التمریض

أمل ابراھیم عبد الفتاح خلیلاسم الباحث:

عنوان البحث:
االسس العالجیة االجتماعیة: أثر برنامج المھارات االجتماعیة في تحسین المھارات االجتماعیة لدى مرضى 

الفصام
طریقة البحث:

یمكننا أن نستنتج أن مرضى الفصام الذین تعرضوا لبرنامج التدریب النفسي واالجتماعي المكثف اظھرن تحسنا كبیرا
بدایة من مھارات المحادثة والمھارات التوكیدیة والمھام اإلدراكیة وحل المشكالت  الى االداء االجتماعى الفعال . وایضا

ھم قادرون على اكتساب المھارات السلوكیة اذا تم تدریبھم وتطبیقھم للمھارات بشكل دائم.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
التعلیم المختلط (ذكور و إناث) مقابل تعلیم الجنس الواحد (إناث فقط): التأثیر على تقدیر الذات واإلنجازات 

األكادیمیة بین طالب التمریض
طریقة البحث:

یمكننا أن نستنتج بأن التحصیل األكادیمي للبنین قد تحسن بالتعلیم المختلط، في مقابل عدم تاثر الفتیات فى نفس نوع
التعلیم. عند التحكم  بثبات بعض العوامل و أخذھا في االعتبار:  مثل احترام الذات، والرضا  عن األداء وتعلم التمریض

فإن نتائج  البحث تؤید بوضوح التعلیم المختلط

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تقییم فعالیة تقدیم مھارات التفكیر النقدي في مناھج التمریض لكًال من الطالب وأعضاء ھیئة التدریس في كلیة 

التمریض جامعة المنوفیة بمصر.
طریقة البحث:

توصلت الدراسة إلى أن طریقة التدریس المعتمدة على التفكیر النقدي في مناھج التمریض ساعدت على تحسن كبیر في
النتیجة اإلجمالیة لتقییم المقرر والمدرس المعلم فضال عن قدرة الطالب على التفكیر النقدي.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
أثر البرنامج النفسى المعرفى  قصیر االجل في تطویر المعرفة والوعي لدى آباء وأمھات أطفال  التوحد

طریقة البحث:
یمكننا أن نستنتج أن العالج النفسي والتربوي المستند إلى االستراتیجیات السلوكیة ھي من بین أفضل البرامج التعلیمیة

المساعدة آلباء وأمھات األطفال المصابین بالتوحد، ویبدو أن مثل ھذه العالجات ھي األكثر فعالیة خاصة اذا تم تنفیذھا
في وقت مبكر من مراحل نمو الطفل.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
التعلق بالجنین قبل الوالدة ومحوراالھتمام بصحتة بین السیدات  ذوى الحمل الطبیعى  والحمل الحرج

طریقة البحث:
ان العالقة بین الطفل واألم ال تبدأ عند الوالدة؛وان تعلق األمھات بالجنین یبدأ في وقت مبكر من الحمل ویزداد بتقدمة.

ان النساء المصریات الحوامل لدیھم شعور كبیر باالرتباط والتعلق نحو أجنتھن.
شھد الحمل الطبیعى أعلى مستوى من التعلق بالجنین  من قبل األمھات  الحوامل مقارنة مع غیرھا من النساء ذوات

الحمل الحرج ، وھذا ینسجم مع معظم نتائج البحوث السابقة.
لیس لعمرالجنین داخل الرحم  التاثیر الكبیرعلى  درجة تعلق االمھات باجنتھم  قبل الوالدة.

وجود عالقة ایجابیة بین التعلق بالجنین قبل الوالدة ومحور السیطرة على حالتة الصحیة اثناء الحمل.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الضغوط المتعلقة بالعمل واالحتراق الوظیفي واستراتیجیات التكیف بین الممرضات العامالت في مستشفیات 

الصحة النفسیة.
طریقة البحث:

استخلصت الدراسة أن الممرضون اللذین یعملون في مستشفیات الصحة النفسیة والعقلیة معرضون لمستوى عالي من
الضغوط وكانوا یعانون من مستوى عالي من االحتراق الوظیفي ولذا توصى الدراسة بتدخالت تمریضیة مكثفة

لمساعدة الممرضین على تقلیل ضغوط العمل واالحتراق الوظیفي.
ھذه التدخالت من الممكن أن تشتمل على إعداد الممرضین قبل بدء العمل والتدریب أثناء العمل على فترات لمساعدة

الممرضین في تحدید مصادر الضغوط وكیفیة التكیف معھا.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:


