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نألزىىىىىىأل  حإلعسىىىىىىألة تبىىىىىىدأ يأللنألزىىىىىىأل  حلاسىىىىىى ولوزما ثىىىىىىم حلنألزىىىىىىا  إلىىىىىىر ح  ىىىىىىة   أة
لت ىىىىد     تن  ىىىىق حلىىىىيح  واىىىىيح حلتىىىىد ل اىىىىو تىىىىد ل  أللنألزىىىىأل  ح زت أللمىىىىا   ألل ويىىىىا  ىىىىس ح

كتطلىىىىىىع حلاىىىىىى د دحئ ىىىىىىأل إلىىىىىىر حلنصىىىىىىول للىىىىىىر أ ىىىىىىمأل  و  . ىىىىىىس حإللنىىىىىىألح  ىىىىىىة أزىىىىىى  حإل ىىىىىىيأل،
و ىىىىىىأل أة ت ىىىىىىيع نألزىىىىىىا تخاىىىىىى  أا  ت ىىىىىىأل  ؛ ىىىىىىيع حلنألزىىىىىىأل   أل لىىىىىىا ختلاىىىىىىا و ىىىىىىة ثىىىىىىم   ت  

 :)أبىىىىو حل يىىىىألطس وتبىىىى ز يأللتىىىىأللس نألزىىىىا أخىىىى ل. واىىىىي  حلي لمىىىىا  سىىىىت  ة و  تعت ىىىىس أبىىىىدأ.
 (.15-15ذ  م5553

 ىىىىىىىة أ ثلىىىىىىىا حلنألزىىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىىما حلنألزىىىىىىىا إلىىىىىىىر ح  ىىىىىىىألة وحل ىىىىىىىدف  ع ىىىىىىىأل تىىىىىىى   ة و 
حلىىىىعا   ىىىىة حلزىىىىو، وحل ىىىى ا وحلاألمىىىىا ون ألمىىىىا حلىىىىيح   ىىىىة لكىىىى وب  ىىىىس حلنمىىىىألة. وحلنألزىىىىا 
إلىىىىىىر حلنىىىىىىب وح عت ىىىىىىأل  إلىىىىىىس حمخىىىىىى كة وحلنألزىىىىىىا إلىىىىىىر ت ىىىىىىد   حلىىىىىىيح  وت ىىىىىىد   حمخىىىىىى كة 

لىىىىىىيح  وز مىىىىىىع  زىىىىىىأل   حلع ىىىىىىألط وحلنألزىىىىىىا إلىىىىىىر حلن كىىىىىىا  ىىىىىىس حلن  ىىىىىىا وحلتيب ىىىىىى  لىىىىىىة ح
ح زت ىىىىىىىىأللس. حلىىىىىىىىدوح ع طألمىىىىىىىىا دحخىىىىىىىى  حلكىىىىىىىىألئة حلنىىىىىىىىس تنىىىىىىىىدد أاىىىىىىىىدحف حلسىىىىىىىىلوي وتىىىىىىىىد ع 

 حل خذ إلر إ يأل، نألزألتن وحل  كا حكث  نوزن إل يأل، تلي حلنألزأل . 
إة حل ىىىىغن حلعىىىىألت  لىىىىة حل ىىىى ا وللزىىىىن  ب ىىىىأل  ىىىىزدحد  ىىىىع لوح ىىىى  أخىىىى ل  ثىىىى   

يلىىىىىىىي حل ىىىىىىىغوط حل و مىىىىىىىا ح خىىىىىىى ل  حليألئلىىىىىىىا  حلي ىىىىىىى   حل لىىىىىىىق حل ىىىىىىىأللس  يألإل ىىىىىىىأل ا إلىىىىىىىر
 (.543م:ذ0183أل :احل وزودة مب  ت خمذ حل صألب يأللس طألة)حلن

للسىىىىى طألة أعىىىىىوح،  تيىىىىىددة تىىىىى تين بد زىىىىىا حلخطىىىىىو ة حلعألتزىىىىىا  عىىىىىن نسىىىىىب تصىىىىىعمان  
و وميىىىىىىىىن  ىىىىىىىىس حلزسىىىىىىىىم وي ىىىىىىىى   لىىىىىىىىألم منىىىىىىىىدث حلىىىىىىىىو م حلخب ىىىىىىىىث  ىىىىىىىىس حلخلمىىىىىىىىأل حل يطعىىىىىىىىا 

، ح ول  ىىىىىىىس حلخلمىىىىىىىأل حلطلئمىىىىىىىا لألسىىىىىىىط  حلعأل مىىىىىىىا  و ع ىىىىىىىأل أعىىىىىىىوح،  ئمسىىىىىىىما ثلثىىىىىىىا  حلعىىىىىىىو 
حلتىىىىس تكىىىىىوة حلطي ىىىىىا حلخأل زمىىىىىا للزلىىىىىد وتغطىىىىىس حل ىىىىىات ة و حللسىىىىىألة وحلعىىىىىو، حلثىىىىىألعس خلمىىىىىأل 
طلئمىىىىىا م ىىىىى كا تىىىىىيطة ح عألب ىىىىىب  ثىىىىى  حل صىىىىىيا حل وحئمىىىىىا وحل ىىىىىيب وحلعىىىىىو، حلثأللىىىىىث خلمىىىىىأل 
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طلئمىىىىا  اىىىى ز  صىىىىليا   ىىىىأل اىىىىو حلنىىىىألل  ىىىىس حل عىىىىألة حل  ىىىى ما أو تكىىىىوة   تيىىىىا  ىىىىس  تىىىى  
 وحلب وستألتأل.     حلكبد وحلبع  كأل ت حصا  ث

ومنىىىىىىدث ييىىىىىىا أعىىىىىىوح، حلسىىىىىى طألة  ىىىىىىس  سىىىىىىت   حلنمىىىىىىألة وأكث اىىىىىىأل تلىىىىىىي حلتىىىىىىس  ىىىىىىس  
حل يىىىىىىدة وحل سىىىىىىت مم وأولب ىىىىىىأل  عىىىىىىد  ندوثىىىىىىن مبىىىىىى  سىىىىىىة ح  بيىىىىىى ة وييىىىىىىا ح عىىىىىىوح، أكثىىىىىى  
 ىىىىىىىى ولأًل  ىىىىىىىىة حلىىىىىىىىييا حمخىىىىىىىى   وحو ىىىىىىىىن أل تلىىىىىىىىي حلتىىىىىىىىس لعىىىىىىىىد حلسىىىىىىىى دح   ىىىىىىىىس حلثىىىىىىىىد  

لىىىىىىوة  وحل سىىىىىىت مم وحلسىىىىىى طألة حل ىىىىىىألئع بىىىىىى ة حلعسىىىىىىأل  وحل بىىىىىىما وحلىىىىىى نم و ىىىىىىس حل يىىىىىىدة وحل و 
 (.551م :ذ0111 س حلثد  وحل نم )سل ا:

إة حليد ىىىىىىد  ىىىىىىة للزىىىىىىأل  حلسىىىىىى طألة تسىىىىىىبب تغ  ىىىىىى ح  زسىىىىىىدما دحئ ىىىىىىا أو   متىىىىىىا  
 ىىىىىىىس زسىىىىىىىم حإلعسىىىىىىىألة وتىىىىىىىدعس  ىىىىىىىس ت ىىىىىىىد   حلىىىىىىىيح  خألصىىىىىىىا للعسىىىىىىىأل  حل صىىىىىىىأليأل   عت زىىىىىىىا 

ة لت ىىىىىىىىىد   حلىىىىىىىىىيح  لليىىىىىىىىىلل حلكم مىىىىىىىىىألئس  وتىىىىىىىىى دل إلىىىىىىىىىر تكىىىىىىىىىوكة خبىىىىىىىىى ة  خماىىىىىىىىىا و  ىىىىىىىىىدد
(  وكتىىىىىىى ث  حلتوح ىىىىىىىق حلعاسىىىىىىىس للت ىىىىىىىخمذ وحليىىىىىىىلل  ىىىىىىىة 538-533 ذ0112 ىىىىىىىوز  )

حلسىىىىى طألة ييىىىىىدة لوح ىىىىى   ثىىىىى  حليألئلىىىىىا وح صىىىىىدمأل   وحل يت ىىىىىدح  حلد عمىىىىىا واىىىىىس ز مي ىىىىىأل 
   ىىىىىا  ىىىىىس إلطىىىىىأل  ح  ىىىىى  لل ىىىىى كا أة حلتىىىىى ث   حلعاسىىىىىس للسىىىىى طألة م ىىىىىوة وح ىىىىىنأًل  ىىىىىة 

وكلىىىىىا لعىىىىىد حل ىىىىى كا وتيتبىىىىى  حل ىىىىىغوط خىىىىىلل حلتىىىىىوت  حلعاسىىىىىس و حلىىىىىي  مسىىىىىت   ل ىىىىىدة ط
حلعاسىىىىما  ىىىىة أسىىىىيألب سىىىىو  حلتوح ىىىىق وم  ىىىىة أة تتخىىىىي اىىىىي  حل ىىىىغوط أ ىىىى ألل  ىىىىتر للىىىىر 
 سىىىىىىىىىىتول حلز أللىىىىىىىىىىأل  أو للىىىىىىىىىىر حل سىىىىىىىىىىتول حلاىىىىىىىىىى د  لىىىىىىىىىىيلي أة حلكث ىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىة حلعسىىىىىىىىىىأل  
حل صىىىىأليأل  يسىىىى طألة حلثىىىىد  ميت ىىىىدة أعىىىىن لىىىىم   ىىىىة حلسىىىى ولا حل زىىىىو، إلىىىىر نأللىىىىا خلىىىىواة 

-055م:ذ5558حل يألعىىىىىىألة حلصىىىىىىىنما )يطىىىىىىى  :  ىىىىىىة حل ىىىىىىىغن حلعاسىىىىىىس  ىىىىىىىع أسىىىىىىىت  ح 
050.) 

( إلىىىىىىىىىر أة ح ينىىىىىىىىىألث أ ىىىىىىىىىألد  يىىىىىىىىى ة  ي ىىىىىىىىىم 4556م:ذ0118م ىىىىىىىىى     ىىىىىىىىىألل )
حلىىىىي ة مصىىىىىألبوة يأللسىىىى طألة ميىىىىىألعوة  ىىىىس حلاتىىىىى ة حلسىىىىألي ا إلصىىىىىألبت م  ىىىىة  ىىىىى وف  ىىىىىد دة 
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عاسىىىىىما  ىىىىىس طاىىىىىولت م أو نىىىىىدحثت م   ىىىىىو  أنىىىىىد أخىىىىىوحت م أو  ىىىىى حم م  نىىىىىد وحلىىىىىد  م   ىىىىىأل 
ة وحل زىىىىى حة  و  بىىىىىدأ حلسىىىىى طألة لىىىىىألدة  ىىىىىس زىىىىىو عاسىىىىىس  يىىىىى ة  خلىىىىىق  ىىىىىس عاوسىىىىى م حلونىىىىىد

 لعد حل   س وكتسم يلي يألل يو  ي ة حلا د و     بول أو أعن     .
وع ىىىىىى ًح  ا مىىىىىىا دو  حل ىىىىىى أة  ىىىىىىس حلنمىىىىىىألة ح زت أللمىىىىىىا و ألل ىىىىىىأل  ىىىىىىة تىىىىىى ث    يىىىىىىألل 
 ىىىىس تسىىىىى    د ىىىىا حلنمىىىىىألة دحخىىىىى  وخىىىىأل ل ح سىىىىى ة   عىىىىىألي  ىىىى و ح  حزت أللمىىىىىا وحمتصىىىىىألدما 

 لأل ت ىىىىىىأل وكتطلىىىىىىب حلتخطىىىىىىمن ل لألمىىىىىىا حلعسىىىىىىأل  حل صىىىىىىأليأل  ي ىىىىىى ا حلسىىىىىى طألة وسمألسىىىىىىما ل
لىىىىىىىىدة أسىىىىىىىى  أا  ىىىىىىىىأل ح سىىىىىىىى  حلعاسىىىىىىىىما وحل ونمىىىىىىىىا وح زت أللمىىىىىىىىا وحلت بومىىىىىىىىا   ىىىىىىىىة اعىىىىىىىىأل 

  ىىىىىا حلنألزىىىىىأل  حلعاسىىىىىما  يحل و ىىىىىو، لعوحعىىىىىأًل ل ىىىىىي  حلد حسىىىىىا لزىىىىىأل     ىىىىى ة حختمىىىىىأل  اىىىىىيح 
 ىىىىىىىة وييىىىىىىىا ل  ك ىىىىىىىأل  حلسىىىىىىى طألة و للمت ىىىىىىىأل يألل سىىىىىىىتول ح زت ىىىىىىىأللس وح متصىىىىىىىألد  ل

 حل تغ  ح  حلدم غ ح ما.
 مشكلة الدراسة:

ميتبىىىىى  حلسىىىىى طألة  ىىىىىة أ ىىىىى حا حليصىىىىى  وحنىىىىىد أبىىىىى ز ا ىىىىىوم ح عثىىىىىر أ ع ىىىىىأل  ألعىىىىى   
للىىىىر سىىىىط  حلكىىىى ة ح   ىىىىما وحل لنىىىىم  ىىىىس ح لامىىىىا حلثألعمىىىىا  ىىىىة اىىىىيح حل ىىىى ة مىىىىد حعت ىىىى  
 ىىىىىى ا حلسىىىىىى طألة  ىىىىىىس حلسىىىىىىودحة يصىىىىىىو ة  خماىىىىىىا و زلزىىىىىىا وسىىىىىىن حل زت ىىىىىىع حلسىىىىىىودحعس 

أل  حلكث ىىىىى   ىىىىىة ح  ىىىىى حد   ىىىىىس ح سىىىىى  حلسىىىىىودحعما  زىىىىىألل وعسىىىىىأل  وت ىىىىى   وتسىىىىىبب  ىىىىىس و مىىىىى
سىىىىىىىىىىىىىىىعومأًل  %2حل يىىىىىىىىىىىىىىىد   إلىىىىىىىىىىىىىىىر ح تاىىىىىىىىىىىىىىىأل، عسىىىىىىىىىىىىىىىيا حإلصىىىىىىىىىىىىىىىأليا وتزح ىىىىىىىىىىىىىىىداأل ي يىىىىىىىىىىىىىىىدل 

(   ىىىىىىىأل  ىىىىىىىدل يلىىىىىىىي للىىىىىىىىر خطىىىىىىىو ة حلو ىىىىىىىع   ىىىىىىىأل د ىىىىىىىع إلىىىىىىىىر 03م ذ5558) مصىىىىىىى :
حلينىىىىىث لع ىىىىىأل  ىىىىىس  ىىىىى  حتزىىىىىأل  ي ىىىىىأل  ىىىىىس يلىىىىىي ح تزىىىىىأل  حلعاسىىىىىس  ىىىىىع أة ييىىىىىا حلعتىىىىىألئ  

ة يي ىىىىىىى أل و ىىىىىىى   تاىىىىىىىق لل  ىىىىىىىأل واىىىىىىىس  ىىىىىىىس نألزىىىىىىىا إلىىىىىىىر  زكىىىىىىىد  ىىىىىىىة تبىىىىىىىدو   عيىىىىىىىا إ  أ
حلينىىىىىث.  ىىىىىة اعىىىىىأل تىىىىى تس ل ي  ىىىىىا حلنألزىىىىىأل  حلعاسىىىىىما للعسىىىىىأل  حل صىىىىىأليأل  ب ىىىىىيح حل ىىىىى ا 
حلاتىىىىىألي يأللسىىىىىودحة لت ىىىىىدمم حليىىىىىوة ل ىىىىىة ي ىىىىىد  حإل  ىىىىىألة وحل سىىىىىأللدة  ىىىىىس للز ىىىىىة نتىىىىىر 
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 مسىىىىىتطية أدح   سىىىىىأللت ة حلنمألتمىىىىىا للىىىىىر أنسىىىىىة وزىىىىىن    ىىىىىة وحعطلمىىىىىأًل   ىىىىىأل ت ىىىىىدم تىىىىى تر
حلد حسىىىىىا حلنأللمىىىىىا  نألولىىىىىىا ل لمىىىىىا حلك ىىىىىىب لىىىىىة   ىىىىى ل  حلعسىىىىىىأل  حل صىىىىىأليأل  ي ىىىىىى ا 

 حلس طألة  ة خلل ايح حلس حل حل ئمسس حلتأللس:
 ما الحاجات النفسية لمري ات السرطان بوالية الخرطوم؟ 

 وتتا ،  ة ايح حلس حل حل ئمسس ح سئلا حلتأللما:
سىىىىى طألة بد زىىىىىا اىىىىى  تسىىىىىود حلنألزىىىىىأل  حلعاسىىىىىما لىىىىىدل حل  ك ىىىىىأل  حل صىىىىىأليأل  يألل .0

 ؟بو ما حلخ طوم وسن
ا  توزد   و  يح  د لا إنصألئما  س د زأل  حلنألزأل  حلعاسما لدل  .5

 حل  ك أل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم تييأل ل تغ   حلس ة؟
اىىىىىى  توزىىىىىىد  ىىىىىى و  يح  د لىىىىىىا إنصىىىىىىألئمأًل  ىىىىىىس د زىىىىىىأل  حلنألزىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىما لىىىىىىدل  .3

 ي  ؟حل  ك أل  حل صأليأل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم ل تغ   حل
اىىىىىى  توزىىىىىىد  ىىىىىى و  يح  د لىىىىىىا إنصىىىىىىألئمأًل  ىىىىىىس د زىىىىىىأل  حلنألزىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىما لىىىىىىدل  .4

 حل  ك أل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم تييأًل ل تغ   عو، حإلصأليا؟
اىىىىى  توزىىىىىد  ىىىىى و  يح  د لىىىىىا إنصىىىىىألئما  ىىىىىس د زىىىىىأل  حلنألزىىىىىأل  حلعاسىىىىىما لىىىىىدل  .2

 حل صأليأل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم تييأًل ل تغ   حل ستول حلتيلم س؟
 ىىىىى و  يح  د لىىىىىا إنصىىىىىألئما  ىىىىىس د زىىىىىأل  حلنألزىىىىىأل  حلعاسىىىىىما لىىىىىدل  اىىىىى  توزىىىىىد .6

 حل صأليأل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم تييأًل ل تغ   حلات ة حلز عما لل  ا؟

 

 
 أهداف الدراسة:

 ت دف اي  حلد حسا حلنأللما حلتي ف للر ح تس: 
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د زىىىىىىىىىا حلنألزىىىىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىىىىما لىىىىىىىىىدل حل  ك ىىىىىىىىىأل  حل صىىىىىىىىىأليأل  يأللسىىىىىىىىى طألة بو مىىىىىىىىىا  .0
 حلخ طوم.

حلنألزأل  حلعاسما لدل حل  ك أل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم تييأًل ل تغ   د زأل   .5
 حلس ة.

د زىىىىىىىأل  حلنألزىىىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىىما لىىىىىىىىدل حل  ك ىىىىىىىأل  حل صىىىىىىىىأليأل  يأللسىىىىىىى طألة بو مىىىىىىىىا  .3
 حلخ طوم ل تغ   حلي  .

د زىىىىىأل  حلنألزىىىىىأل  حلعاسىىىىىما لىىىىىدل حل  ك ىىىىىأل  يأللسىىىىى طألة بو مىىىىىا حلخ طىىىىىوم تييىىىىىأًل  .4
 ل تغ   عو، حإلصأليا.

عاسىىىىىما لىىىىىدل حل صىىىىىأليأل  يأللسىىىىى طألة بو مىىىىىا حلخ طىىىىىوم تييىىىىىأًل د زىىىىىأل  حلنألزىىىىىأل  حل .2
 ل تغ   حل ستول حلتيلم س.

د زىىىىىأل  حلنألزىىىىىأل  حلعاسىىىىىما لىىىىىدل حل صىىىىىأليأل  يأللسىىىىى طألة بو مىىىىىا حلخ طىىىىىوم تييىىىىىأًل  .6
 ل تغ   حلات ة حلز عما لل  ا.

 أهمية الدراسة:
ميتبىىىى   ىىىى ا حلسىىىى طألة  ىىىىة أ ىىىى حا حليصىىىى  حلخط ىىىى ة حلتىىىىس وىىىىز   ىىىى  حليىىىىأللم  

حل زت يىىىىأل  حل ختلاىىىىا  وعنىىىىة  ىىىىس حلسىىىىودحة عيىىىىألعس  ىىىىة اىىىىيح حل ىىىى ا  و ىىىى  ح سىىىى   ىىىىس
حلاتىىىىىألي حلىىىىىي   ثىىىىى    ىىىىىنألمأل   ىىىىىة  ىىىىى   ئىىىىىأل  حل زت ىىىىىع حلسىىىىىودحعس  ىىىىىة أطاىىىىىألل و زىىىىىألل 
وعسىىىىىأل    ىىىىىأل تسىىىىىبب يلىىىىىي  ىىىىىس لىىىىىدم حسىىىىىت  ح   ث ىىىىى   ىىىىىة ح سىىىىى  حزت أللمىىىىىأًل وحمتصىىىىىىألدمأل 

 ىىىىىس  وعاسىىىىمأًل. وخألصىىىىا  ىىىىس  ىىىى كنا  زت ىىىىع حلعسىىىىىأل  حللتىىىىس ميتبىىىى ة حليعصىىىى  ح سألسىىىىس
تكىىىىىوكة حل زت ىىىىىع وتطىىىىىو   حمتصىىىىىألدمأل وحزت أللمىىىىىأل وتع ومىىىىىأًل    ىىىىىأل تسىىىىىبب يحي  ىىىىىس تيط ىىىىى  
 ث ىىىى   ىىىىة حلبىىىى ح   ح زت أللمىىىىا حلتىىىىس تليىىىىب حلعسىىىىأل     ىىىىأل دو ًح    ىىىىأًل عسىىىىيا لتا ىىىىر اىىىىيح 
حل ىىىىىى ا نىىىىىىول ة و أدل إلىىىىىىر تيط ىىىىىى  ن  ىىىىىىا حلكث ىىىىىى   ىىىىىىع ة  ىىىىىىس لىىىىىىدم حل  ىىىىىىأل  ا  ىىىىىىس 
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 ىىىىىىىى   ىىىىىىىىع ة عت زىىىىىىىىا اىىىىىىىىيح حل ىىىىىىىى ا حلبىىىىىىىى ح   ح زت أللمىىىىىىىىا    ىىىىىىىىأل أدل إلىىىىىىىىر  ىىىىىىىىو  حلكث
حلي ىىىىىىألل حلىىىىىىي  تا ىىىىىىر يط ك ىىىىىىا  خماىىىىىىا أثىىىىىى   للىىىىىىر عاسىىىىىىمأل  حللتىىىىىىر أصىىىىىىألب ة اىىىىىىيح 

 حل  ا وللر يوك ة.  ة اعأل ت تس أا ما اي  حلد حسا  س: 
زكىىىىىألدة ألىىىىىدحد حلعسىىىىىأل  حل صىىىىىأليأل  ي ىىىىى ا حلسىىىىى طألة  ىىىىىس حلي ىىىىىود ح خ ىىىىى ة يأللسىىىىىودحة  .0

 و ث ة حلو مأل  ب ع ة  ة يلي حل  ا.
ة  ىىىىىىىة حلعسىىىىىىىأل  حل صىىىىىىىأليأل   تيألم ىىىىىىىة  ىىىىىىىع حل ىىىىىىى ا وميىىىىىىىألع ة  ىىىىىىىة توزىىىىىىىد  ئىىىىىىىا  ب ىىىىىىى   .5

حلنألزىىىىىىىىىأل  وحل ىىىىىىىىىىغوط وحلصىىىىىىىىىيويأل  حلعاسىىىىىىىىىىما وح زت أللمىىىىىىىىىا وحلزسىىىىىىىىىى ما حل تيل ىىىىىىىىىىا 
يىىىىىألل  ا وميىىىىىود اىىىىىيح حلسىىىىىبب إلىىىىىر  ىىىىىيب حإل  ألعىىىىىأل  حلت خمصىىىىىما وملىىىىىا حلكىىىىىوحد  
ل يأللزىىىىىا اىىىىىيح حل ىىىىى ا   ىىىىىأل مسىىىىىبب ح  ىىىىىط حيأل  وحل ىىىىىغوط حلعاسىىىىىما لىىىىىدل حلعسىىىىىأل  

  حل يىىىىىىىأللز ة أو تىىىىىىى دد حل  ك ىىىىىىأل   ىىىىىىىس حلك ىىىىىىب لع ىىىىىىىأل واىىىىىىىيح حل صىىىىىىأليأل   ىىىىىىىة مبىىىىىى
يأللتىىىىىأللس  ىىىىى ث  للىىىىىر  حنىىىىىا وسىىىىىيألدة حل  ك ىىىىىأل  وك كىىىىىد سىىىىىو  تىىىىىوح   ة  ىىىىىع حل ىىىىى ا 
ويأللتىىىىىأللس لىىىىىودة حل ىىىىىى ا أو حل ىىىىىلي  لىىىىىىيلي  ليىىىىىب حلتوزمىىىىىىن وحإل  ىىىىىألد حلعاسىىىىىىس دو ًح 
 ب ىىىىى ًح  ىىىىىس حلنىىىىىد أو حلت ل ىىىىى   ىىىىىة حل  ىىىىى ل  حلعاسىىىىىما حلتىىىىىس توحزىىىىىن حل صىىىىىأليأل  ب ىىىىىيح 

 ل  ا.ح
للىىىىر نسىىىىب للىىىىم حليألنثىىىىا مىىىىد تكىىىىوة اىىىىي  حلد حسىىىىا أول د حسىىىىا  ىىىىس حلسىىىىودحة تنىىىىألول  .3

حلتيىىىىىىىىىى ف للىىىىىىىىىىر نألزىىىىىىىىىىأل  حلعسىىىىىىىىىىأل  حل صىىىىىىىىىىأليأل  ي ىىىىىىىىىى ا حلسىىىىىىىىىى طألة و للمت ىىىىىىىىىىأل 
 يألل ستول ح زت أللس وح متصألد  وييا حل تغ  ح  حلدم   ح ما حلعاسما .

يح مىىىىىىىد تكىىىىىىىوة اىىىىىىىي  حلد حسىىىىىىىا بدحمىىىىىىىا حعطىىىىىىىل  لد حسىىىىىىىأل  وينىىىىىىىوث  سىىىىىىىت بلما  ىىىىىىىس اىىىىىىى .4
 حل زألل حل ألم.

 مد تكوة اي  حلد حسا إ أل ا لل  تيا حلعاسما و حليل ما وحلت بوما. .2
 فروض الدراسة:
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 تات ا حليألنثا  أل  لس:
 تسىىىىىىود حلنألزىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىما لىىىىىىدل حل  ك ىىىىىىأل  حل صىىىىىىأليأل  يأللسىىىىىى طألة بد زىىىىىىا وسىىىىىىن .0

 .بو ما حلخ طوم
 أل  توزد   و  يح  د لا إنصألئما  س د زأل  حلنألزأل  حلعاسما لدل حل  ك .5

 يأللس طألة بو ما حلخ طوم تييأًل ل تغ   حلس ة.
توزىىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىى و  يح  د لىىىىىىىىىىا إنصىىىىىىىىىىألئمأًل  ىىىىىىىىىىس د زىىىىىىىىىىأل  حلنألزىىىىىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىىىىىما لىىىىىىىىىىدل  .3

 حل  ك أل  حل صأليأل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم ل تغ   حلي  .
توزىىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىى و  يح  د لىىىىىىىىىىا إنصىىىىىىىىىىألئمأًل  ىىىىىىىىىىس د زىىىىىىىىىىأل  حلنألزىىىىىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىىىىىما لىىىىىىىىىىدل  .4

 أًل ل تغ   عو، حإلصأليا.حل  ك أل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم تيي
توزىىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىى و  يح  د لىىىىىىىىىىا إنصىىىىىىىىىىألئما  ىىىىىىىىىىس د زىىىىىىىىىىأل  حلنألزىىىىىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىىىىىما لىىىىىىىىىىدل  .2

 حل صأليأل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم تييأًل ل تغ   حل ستول حلتيلم س.
توزىىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىى و  يح  د لىىىىىىىىىىا إنصىىىىىىىىىىألئما  ىىىىىىىىىىس د زىىىىىىىىىىأل  حلنألزىىىىىىىىىىأل  حلعاسىىىىىىىىىىما لىىىىىىىىىىدل  .6

 ز عما لل  ا.حل صأليأل  يأللس طألة بو ما حلخ طوم تييأًل ل تغ   حلات ة حل

 
 
 
 
 
 

 حدود الدراسة:
 حل   ز حل و س لليلل يأل  يا وحلطب حلعوو  يأللخ طوم.  المكانية:
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 م.5503-5505لليألم حلد حسس  الزمنية:
حمتصىىىىى   حلد حسىىىىىا حلنأللمىىىىىا للىىىىىر حلعسىىىىىأل  حلسىىىىىودحعمأل  حل صىىىىىىأليأل   الحـــــدود البشـــــرية:

  أكثىىىى  ( سىىىىعا42 ىىىىة )( سىىىىعا  أمىىىى  42ي ىىىى ا حلسىىىى طألة وتتىىىى حوح أل ىىىىأل اة  ىىىىأل بىىىى ة )
 ( سعا حل  أل  أل   س حليلل.42 ة )

 م طلحات الدراسة:
نأللىىىىىا دحخلمىىىىىا  ىىىىىة حلتىىىىىوت  تتولىىىىىد لىىىىىة  ويىىىىىا و ىىىىى    ىىىىىييا أو الحاجـــــات النفســـــية: .0

نأللىىىىىىىىا ل ىىىىىىىىوما  ىىىىىىىىة حلن  ىىىىىىىىألة  و ىىىىىىىىة أ ثلت ىىىىىىىىأل حلنألزىىىىىىىىا إلىىىىىىىىر حلزىىىىىىىىع   وحلتىىىىىىىىوحد  
وحل لألمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  وحلطيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىألم وحل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأل   وحإلثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأل ة حلزعسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىما. )زىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىألب  

 (.5346م:ذ0115أل س:او 
  ىىىىىس حلد زىىىىىا حلتىىىىىس تنصىىىىى  للىىىىى  ة حل صىىىىىأليأل  ي ىىىىى ا حلسىىىىى طألة للىىىىىر إز حئمىىىىىأل: 

   مأل  حلنألزأل  حلعاسما حلي  ألد اي  حلد حسا.
 :تعريف الحاجة إجراليا  الحاجة:  .4

اس ح ت أل  حلكألئة حلنس إلر  س   أل   أل  ت تب للر يلي ح  ت أل  إلر ايح 
تتنول حلنألزأل  إلر    ل  و  حل س    ع  يو  عنو حلسيس إل يأل، ايح ح  ت أل .

 س نأللا إنيألط أل  وتتعألسب خطو ة حل   ل  تعألسيأل ط دمأل  ع أا ما حلنألزا ود زا 
 إ يألل أل.

تيىىىىىىى ف ي ع ىىىىىىىأل  ز ولىىىىىىىا  ىىىىىىىة حلىىىىىىىد زأل  حلتىىىىىىىس منصىىىىىىى  لل  ىىىىىىىأل حل انوصىىىىىىىوة  ىىىىىىىس و 
   مأل  حلنألزأل  حلعاسما حل ستخدم  س اي  حلد حسا.

حلسىىىى طألة وحللئىىىىس  تيىىىىأللزة اىىىىة حلعسىىىىأل  حل صىىىىأليأل  ي ىىىى ا  الســــرطان:مري ــــات  .3
م صىىىىىىىد و   ي   ىىىىىىىز حلخ طىىىىىىىوم لليىىىىىىىلل يأل  ىىىىىىىيا وحلطىىىىىىىب حلعىىىىىىىوول ) ست ىىىىىىىاس حلىىىىىىىي ة(
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 ىىىىىىس اىىىىىىي  حلد حسىىىىىىا حلنأللمىىىىىىا حلعسىىىىىىأل  حل تزوزىىىىىىأل  وو ىىىىىى  حل تزوزىىىىىىأل  للتيىىىىىى ف  ب ىىىىىىة
 للر نألزت ة حلعاسما.

واىىىىىىىىو حل   ىىىىىىىىز حل ئمسىىىىىىىىس حلون ىىىىىىىىد أز حئمىىىىىىىىأًل:  مركــــــــز العــــــــال: باألشــــــــعة  الــــــــزرة : .4
   حا حلس طألة يأللسودحة بو ما حلخ طوم.حل تخصذ  س للل أ

ل ىىىىىىىد ن  ىىىىىى  حلد حسىىىىىىىأل  حليل مىىىىىىىا للسىىىىىىى ألة ي ات ىىىىىىألم  ب ىىىىىىى   ىىىىىىىة مبىىىىىىى   الديمغرافيـــــــة: .2
حللىىىىي ة د سىىىىوح حليلىىىىوم حل تصىىىىلا يألإلعسىىىىألة ومىىىىد أصىىىىطل  للىىىىر تسىىىى ما للىىىىم حلسىىىى ألة 

( Demoيأللىىىىىىىىىىدم غ ح مأل واىىىىىىىىىىو  صىىىىىىىىىىطل   وعىىىىىىىىىىألعس  تكىىىىىىىىىىوة  ىىىىىىىىىىة   طيىىىىىىىىىى ة دم ىىىىىىىىىىو )
( وتىىىىىىىىىىىدل للىىىىىىىىىىىر للىىىىىىىىىىىم وصىىىىىىىىىىىاس  ول ىىىىىىىىىىىيح Graphicو يعألاىىىىىىىىىىىأل حلعىىىىىىىىىىىأل  وو ح مىىىىىىىىىىىأل )

 (050م  ذ5556 أللدم وو ح مأل اس للم حلس ألة. )حل ع و  
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