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 مقدمة

صحيح تلى تطوير أو إإلضافة أن البحث العلمي"هو وسيلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو عالقات جديدة با

"  جمع البياناتللبحث و واختيار الطريقة واألدوات الالزمة المعلومات الموجودة فعالً،على أن يتبع في هذا الفحص واالستعالم الدقيق، خطوات المنهج العلمي،

 والمعلومات الواردة في العرض بحجج وأدلة وبراهين ومصادر كافية .

و مجموع ه ،لبحث العلميقول أن اوباختصار يمكن ال ير الوعي ويوجه األنظار إلى المشكلة المراد دراستها أو معالجتها بحثياً،ج من ذلك أن البحث العلمي ينتويستن

ي لتمريض النفسافى قسم  ويعتمد البحث العلمي الطرق الموصلة إلى المعرفة الحقيقية وفي العادة يطلق اسم الباحث" على الشخص الذي يبحث عن الحقيقة العلمية،

 .ه المراحللية في هذيز الصحة النفسية والعقفي المراحل العمرية المختلفة وكذلك تعزلتحديد المشاكل الصحية والنفسية  على مناهج متعددة والصحة النفسية

 رؤيـــة الــكـلـيـة

ية فوى المنظوموة الصوحجامعة المنصوورة أن تكوون إحودف أفكول كليوات التموريض محليواً وإقليميواً و دوليواً وأن تسواهم بفاعليوة فوى االرتقواء ب -تسعى كلية التمريض 

 .مصر

 رســـالـة الــكـلـيـة

منصورة مؤسسة تعليمية حكومية وبحثيوة ومجتمعيوة تقودم بورامج تعليميوة فوي علووم التموريض لتقوديم خوريج مؤهول علميواً وعمليواً و إنتوا  جامعة ال -كليه التمريض  

  .بحث علمي ودعم إجتياجات المجتمع الصحية
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 قسم التمريض النفسي والصحة النفسيةرؤيـــة 

تمع ي وخدمة المجحث العلمة الى احتالل مكانة الصدارة بين أقسام الكلية المختلفة فيما يخص البيتطلع قسم التمريض النفسي بكلية التمريض جامعة المنصور

 والتعليم والتعلم طبقا لمعايير الجودة الشاملة.

 قسم التمريض النفسي والصحة النفسيةرســـالـة 

تمع عامل مع المجعلى الت في اعداد خر  متميز ذو مهارة عالية قادرا قسم التمريض النفسي هو قسم أكاديمي ضمن أقسام كلية التمريض جامعة المنصورة يساهم

 عامة ومع المرضى النفسيين في المؤسسات الصحية المختلفة.

 منهجية الخطة البحثية للقسم 

 3020رؤية مصر ستدامة: لمبناًء على التوجهات القومية للدولة من خالل استراتيجية التنمية ا 2023 – 2019تقوم خطة البحث العلمى للقسم لألعوام 

ركة ذات تماعي والمشادما  االجمصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على االبتكار والمعرفة، قائمة على العدالة واالنوالتي تهدف بأن تكون 

 .ي بجودة حياة المصرييننظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان واإلنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتق

 ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة تستند الخطة البحثية علي محورين أساسيين:

ي ة وتدريبية فث تعليميمحور التعليم والتدريب خاصة وأن القسم العلمي هو قسم أكاديمي يهدف الي التعليم والتدريب المستمر من خالل تطبيق أبحا أوال:

 التخصص.

، منةآسليمة  عقليةونفسية  يةتمتع كافة المصريين بحياة صحصحة حيث يعمل القسم العلمي علي اجراء المزيد من األبحاث العلمية التي تهدف الي محور ال ثانيا:

ين في طنين والعاملاء المواعن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين، ويحقق رض ة النفسيةتحسين المؤشرات الصحو

 .قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية
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فع كفاءة الكلية لجعلها تحسين ورأجل تحقيق األهداف االستراتيجية للكلية والتي منها من  2023 – 2019تقوم خطة البحث العلمى للقسم لألعوام كما 

ات أعكاء هيئة ة وتطوير قدرتنمي، ويةلى البراهين والدالئل وذلك لالرتقاء بالعناية التمريكتحسين جودة األبحاث العلمية والقائمة عمن خالل  مركزاً بحثيا متميزاً 

 .اً وإقليميالبيع محلياالرتقاء بمستوف الخدمات المقدمة لو تطوير دور الكلية فى خدمة المجتمع، أيكا التدريس ومعاونيهم لتحسين كفاءة البحث العلمي

 :العلمية بحوثال مجاالت و البحثية الخطة محاور

يات ا تحديد اولولى اساسهعوضع مجموعة محددة من المعايير التى تم لقسم من خالل تم تحديد محاور الخطة البحثية و أختيار مجاالت البحوث العلمية ل

 :و قد اشتملت المعايير المقترحة على مايلى البحوث المقترحة

 .تخصص القسم العلمى و اهتماماتة البحثية 

 ة محليا و عالميا.حجم المشكل 

 .ان تكون البحوث مرتبطة بالمشكالت المجتمعية و البيئية 

 .امكانية تطبيق نتائج البحوث و الرسائل العلمية 

 .توافر األمكانيات لتنفيذ البحوث و الرسائل العلمية مع مراعاة التوجهات العالمية 

 حوث.موافقة األجهزة الرسمية و المدنية و المجتمعية لتسهيل اتمام الب 

 .األلتزام باالخالقيات المهنية و القيم المجتمعية اثناء اجراء مراحل البحوث 

 .زيادة البحوث الجماعية بالكلية و دعم المجموعات البحثية 

 .االلتزام بمجاالت البحوث المقترحة للخطة البحثية فى التسجيالت الجديدة سنويا 

 ملحة فى المجتمع. أن تستجيب الدراسة للمشاكل النفسية واالجتماعية ال 
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 هاتمراجعالمدى الزمنى للخطة البحثية و

 .2023الى  2019الخطة البحثية للقسم هى خطة خمسية من  -

 معرفة عوامل القوة ونقاط الكعف مع تقليل الفجوة بينهم. –لتقييم لما تم تنفيذه يتم مراجعة الخطة سنويا  -

 ديثة والمشاكل المجتمعية المختلفة وبناءا على المراجعة السنوية لالنجازات والمعوقات .يتم تحديث الخطة البحثية لمواكبة التطورات الح -

  أهداف الخطة 

 لمجتمع.اة وخدمة ليميأن يقدم قسم التمريض النفسي والصحة النفسية انتاجا بحثيا متميزا علي المستوي المحلي والعالمي وينعكس ذلك ايجابيا علي العملية التع .1

 ت النفسية لألطفال والبالغين والمسنين بالمجتمع وترتيبها  وفقا ألولوياتها.تحديد المشكال .2

 تحسين الخدمة التمريكية المقدمة بالمستشفيات النفسية. .3

 االرتقاء بالصحة النفسية للطفل والمرأة والبالغين. .4

 يهم.تحسين جودة الحياة لدي المرضي الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة وتحسين طرق التكيف لد .5

 تدريب التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة علي كيفية التعرف علي المشاكل النفسية لدي المرضي وطرق مواجهتها. .6

 مخرجات الخطة

 رسائل ماجستير.  .1

 . تطبيقية للمشاكل الصحية المختلفةرسائل دكتوراه تشمل األبحاث ال .2

 مشاريع بحثية. .3

 أبحاث فردية ما بعد الدكتوراه. .4

 أبحاث جماعية ما بعد الدكتوراه. .5

 مؤشرات التنفيذ
 التزام أعكاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بموضوعات الخطة البحثية للقسم.
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Research Plan of Psychiatric and Mental Health Nursing Department 2019 -2023 

 الخطة البحثية الخمسية لقسم التمريض النفسي والصحة النفسية لألعوام 2019 -2023
 

Topics 

1. Recovery and Psychosocial Rehabilitation. 

- Psychiatric (symptom management; relaxation, meditation and massage; support groups and in-home assistance). 

- Health and Medical (maintaining consistency of care; family physician and mental health counseling). 

- Housing (safe environments; supported housing; community residential services; group homes; apartment living). 

- Basic Living Skills (personal hygiene or personal care, preparing and sharing meals, home and travel safety and skills, goal and life 

planning, chores and group decision-making, shopping and appointments) 

- Social (relationships, recreational and hobby, family and friends, housemates and boundaries, communications & community 

integration). 

- Vocational and/or Educational (vocational planning, transportation assistance to employment, preparation programs (e.g., calculators), 

GED classes, televised education, coping skills, motivation) 

2. Psychosocial Therapies and interventions. 

- Psycho-education: A basic psychotherapeutic intervention for psychiatric patients and their families and caregivers. 

- Interpersonal Psychotherapy. 

- Cognitive Behavioral Therapy (CBT). 

- Exposure Therapy. 

- Dialectical Behavior Therapy (DBT). 

- Psychodynamic Therapy. 

- Family Therapy/Family-Focused Therapy (FFT). 

- Assertive Community Treatment (ACT). 

- Art Therapy/Expressive Therapy. 

- Play Therapy. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_hygiene
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_care
https://en.wikipedia.org/wiki/Intimate_relationship
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_integration
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_integration
https://en.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#IPT
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#CBT
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#exposure_therapy
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#DBT
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#psychodynamic_therapy
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#FFT
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#ACT
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#art_expressive_therapy
https://www.northtexashelp.com/psychotherapy-and-psychosocial-treatments.html#play_therapy
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Topics 

3. Mental Health and Mental illness. 

- Psychiatric Disorders. 

- Adolescent and women psychology. 

- Mental Health and Human Development. 

- Quality of life. 

- Geropsychiatric Nursing. 

- Spirituality for Human Being. 

- Psychological Trauma. 

- Addiction and Substance Use disorders. 

4. Mental Health Nurse Education. 

- Education about health promotion and maintenance. 

- Advanced assessment in psychiatric-mental health nursing. 

- Emotional Intelligence. 

- Attitude toward Mental illnesses. 

5. Liaison Mental Health Nursing. 

- Mental health conditions among people with long-term physical health problems. 

- Somatoform disorders and psychosomatic medicine. 

- Training programs for liaison mental health nurses, nursing staff, and patients' care team. 

6. Child Mental Health. 

- Child Psychiatric Disorders. 

- Nursing Interventions for Children with Psychiatric Disorders. 

 

 فسيةة النالمشرف علي قسم التمريض النفسي والصح                                             أمين المجلس

 (لكليةا)عميد                                                                          

 ا.د/ أمينه محمد رشاد النمر                             د/ أحمد هاشم السيد
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