مجاالت الخطة البحثية لقسم الصحة النفسية
أوالً :مجاااااااااااااااي النمااااااااااااااو اهنسااااااااااااااان ماااااااااااااا الطفولااااااااااااااو لاااااااااااااا ال يولااااااااااااااو بمراح ااااااااااااااو المخ فااااااااااااااة
ذ يش مي ىذا المجاي ع

دراسة الموضوعات الخاصاة باالنمو اهنساان وال ا

ماد دراسا يا ع ا الدراساات

الميدانية لطالب الدراسات ال يا .لذا ناقش األبحاث فا ىاذا المجااي مظااىر النماو النفسا واالج مااع ماد
الحياااة ف ا الجوانااب الجساامية وال ق يااة والم رفيااة والوجدانيااة واالج ماعيااة وير ااز ذلااي ع ا المنظااور النمااا
ل شخصية وم ط بات نمو الفرد ،وفقاً لم ايير الصحة النفسية السوية ،وم ضم ىذا المجاي ماي :
أ)ع م نفس الطفولة
•مرح ة الطفولة المفيوم والخصا ص
•مفيوم الطفولو نماء ب واصي الحياه
•الخصا ص النما يو ف الطفولو
•مش الت الطفولو
•مش الت رياض األطفاي و ربية طفي
•األثار النفسية الس بية لإلعاقات الم نوعة (حسية وجسمية واج ماعية.
•ص وبات ال م ف الطفولة.
ب) ع م نفس المراىقة
•المراىقة المفيوم والخصا ص.
•نظريات المراىقة.
•ال طور النما

المراىقي .

•مش الت المراىقة.
•مفيوم الذات لدي المراىقي .
•اهعاقة ف المراىقة وآثارىا النفسية.
•المش الت الدراسية ل مراىقي .
•اهنحرافات الجنسية ف المراىقة.
•داف ية اهنجاز.
•أزمات جنوح األحداث.
•اليوية.

•المشكالت النفسيو لممراىقين من ذوى صعوبات التعمم.
•العنف عند المراىقين.
•العدوان في المراىقة.
•االنسحاب والفوبيا اإلجتماعية في المراىقة.
•القمق في المراىقة.
•التفوق العقمي واإلبتكار عند المراىقين.
•السموكيات المضادة لممجتمع فى المراىقة.
•تعرف اإلمكانات البشريو لممراىق وطرق تطويرىا.
•منابت اإلبداع عند الطفل والمراىق.
•أساليب التفكير وتنمية الميارات العقمية.
ج) مرحمة الشباب
•مرحمة الشباب المفيوم والخصائص.
•التطور النمائي.
•أساليب تفكير الشباب.
•إدارة الذات.
•مشكالت الشباب.
•تنمية ميارات إداره ومواجية الضغوط.
•أساليب تفكيرالشباب وتنمية مياراتو العقمية.
•ميارات الذكاء االنفعالي االجتماعي في مرحمة الشباب .
•أزمات الشباب.
•الشباب والتغير االجتماعي.
•الشباب بين االتجاىات الحديثة واالتجاىات التقميدية.
•الشباب وأزمات التعبير عن الذات.
•الشباب واألتجاىات نحو المشاركة األجتماعية.
•االغتراب لدى الشباب  :المفيوم والعوامل واألشكال.

•العنف األسري
د) الراشدين:
*خصائص مرحمة الراشدين.
*ميارات جودة الحياة.
*الزواج كإطار نفسى واجتماعى وأبعاده ومشكالتو .
•مجاالت التوافق الزواجي وتحقيق الصحة الزواجية.
•التوافق الزواجي والتعثر الزواجي.
•الصورة الذىنية لمزواج.
•العنف الزواجي.
•الضغوط النفسية الزواجية.
•التأخر فى الزواج وآثاره النفسية.
•الضغوط النفسية واألجتماعية لمتأخر فى الزواج.
(ه) مرحمة الشيخوخة
•مفيوم الشيخوخة.
•محكات الشيخوخة األربعة.
•الضغوط النفسية في الشيخوخة.
•الخصائص النمائية لكبار السن.
•مشكالت المسنين وأزماتيم النفسية.
•دور اإلرشاد النفسي وتوجياتو المتنوعة في رعاية وتوجيو المسين.

ثانياً :مجال عمم النفس االجتماعي والظواىر النفسية واالجتماعية وديناميات الجماعة
ترتكز األبحاث في ىذا المجال عمى االىتمام باإلنسان ونشاطو االجتماعي ،وقضايا ومشكالت
تكوين وتغيير االتجاىات االجتماعية ،النفسية نحو موضوعات وظاىرات قائمة في واقعنا االجتماعي
والتربوي والنفسي ،ومتطورة مع حركة المجتمع وطموحاتو وتحدياتو ومن يتضمن ىذا المجال ما يمي:
•المنيج في عمم النفس االجتماعي.
•الجماعة ودينامات الجماعة.
•تشكيل الجماعات البشرية وقوى تماسكيا وعوامل تفككيا.
•التنشئة االجتماعية بأبعادىا وعوامميا وعممياتيا المختمفو.
•التنشئة االجتماعية في عالم متغير.
•السموكيات المضادة لممجتمع.
•القيادة مفيوميا ،أىدافيا  ،أنواعيا.
•األبعاد النفسية لمقيادة التربوية في مجتمع مستقبمي.
•االنتماء و تحقيق اإلمكانات الذاتيو.
•الذات وتشكيل اليويو المفيوم والعوامل.
•الذات وتشكيل اليويو المفيوم والعوامل.
•االنتماء وتحقيق إنسانية الفرد.
•الروح المعنوية وكيفية تدعيميا.
•السيكودراما وديناميات الجماعة عند عمماء النفس.
•االتجاىات النفسية :المفيوم والمعنى.
•أنواع االتجاىات النفسية.
•االتجاىات الدوجماطيقية.
•فيم الشخصية من خالل االتجاىات.
•االتجاىات التسمطية.
•التعصب.
•المسايرة والمغايرة.
•االتجاىات المعتدلة واليوية الثقافية.

•الشباب بين االتجاىات اإلقميمية واالتجاىات العالمية.
•قياس االتجاىات وكيفية تصنيفيا.
•الضغوط النفسية في عالم متغير.
•ىوية الذات وىوية المجتمع.
•اليوية الثقافية وعمق االنتماء.
•التسامح الثقافي في الفكر والسموك والمواقف.
•االتزان النفسي وقوي بنية الشخصية.
•مفيوم القيم.
•القيم بين النسبية والتجدد.
•القيم فى عالم متغير.
•القيم كمعيار لمسموك .
•السمم القيمي.
•العنف ضد المرأة.
•اإلشاعة المفيوم والمعني.
•اإلشاعة والتغير االجتماعي.
•اإلشاعة كأحد الضغوط االجتماعية.
•اإلشاعة وكيفية مقاومتيا.
•األبعاد الثقافية لإلشاعة.
•الوعي باإلشاعة وكيفية مقاومتيا.
•اإلشاعة والتكوين النفسي.
•اإلشاعة واالضطراب االجتماعي.
•الضغوط النفسية لمعاممين.
•الرضا عن العمل ودوره فى السوية النفسية.
•مفاىيم الجودة في العمل وشروطيا وضغوطتيا النفسية عمى العاممين.
•اآلثار النفسيو السمبية واإليجابية لتنفيذ مشروعات جودة االداء فى
المجاالت المختمفة .

ثالثًا :مجال عمم النفس العالجي
ترتكز الدراسات في ىذا المجال عمى البرامج العالجية وتتناول مجاالت االضطرابات النفسية
والسموكية والشخصية في الفئات اإلكمينيكية المختمفة ،وترتكز عمى قضايا ومشكالت وأساليب
التعرف والتشخيص والعوامل والظروف المتعمقة بتمك االضطرابات وبرامج التدخل التربوية والوقائية
والتأىيمية والعالجية والتأىيمي ،ومن ضمن ىذا المجال مايمي:
•البرامج العالجية المستخدمة لفنيات العالج النفسي( التحميل النفسي ،العالج السموكي ،العالج
المعرفي السموكي ،العالج العقالني االنفعالي ،العالج الواقعي ،العالج المتمركز حول العميل،
العالج الجشطمتي ،العالج الوجودي ،العالج النفسي الجماعي ،العالج بالمعنى ،والسيكودراما
بأنواعيا).
•القمق الوجودي والقمق العصابي والقمق المستقبمي.
•التوكيدية ووجية الضبط.
•التحصين التدريجي.
رابعاً :مجال عمم النفس اإلرشادي
يتناول ىذا المجال توجييات واسيامات نظريات عمم النفس اإلرشادي ،تنظي اًر وبحثاً وتطبيقاً ،في
بناء برامج إرشادية لمتدخل الوقائي واإلنمائي في تحسين نوعية الحياة في واقعنا االجتماعي والتربوي
والنفسي .ويتضمن ىذا المجال:
•المعنى في الحياة والعالج بالمعنى
•عمم النفس اإليجابي بمجاالتو المختمفة( المرونة اإليجابية ،وتحقيق السعادة ،واإلمكانات اإليجابية
الخالقة ،تحقيق الذات والتفرد ،والبحث عن كينونة في عالم جديد  ،واإلبداع والتمقائية في التعبير
والوجود ،والتوكيدية).
•اإلرشاد ونظرياتو المختمفة.
•إعداد البرامج اإلرشادية التي تستمد مقوماتيا من مختمف المدارس اإلرشادية التحميمية،

