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مستوى الوعي الصحي لدى العبي كرة السلة على الكراسي المتحركة
الدكتور .سنوسي عبد الكريم ،جامعة مستغانم
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األستاذ .بن شني حبيب ،جامعة وهـران
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الدكتور.حجار محمد خرفان ،جامعة مستغانم
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األستاذ الدكتور .بن قوة علي ،جامعة مستغانم
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مقدمة:

من بني أهم ما يقاس به تقدم األمم والشعوب ارتفاع مستوى الوعي الصحي بني أفرادها ،فالوعي
الصحي ميثل أحد املؤشرات الرئيسية اليت يعتمد عليها الباحثون والدارسون يف تصنيف اجملتمعات
إىل متقدمة وأخرى متخلفة ،حيث يشري ظاهر ( )4002أن مفهوم التثقيف والوعي الصحـي يعين
تثقيف األفراد وإثارة وعيهم لغرض تغيري سلوكهم وعاداهتم وخ ـاصة يف حالة انتشار األمراض
داخـل اجملتمع ،وكذلك غرس العادات والتقاليد االجتماعية اليت من شأهنا تدعيم اجلانب الصحي
وتطويره مثل ممارسة النشاط البدين والتغذية الصحية والعادة القوامية السليمة ،وإن مسألة الوعي
الصحي والنجاح يف تأسيسه لدى األفراد له عالقة وثيقة بتشكيل جانب مهم من جوانب
شخصيتهم (رياض ،4002ص ،)91وهلذا فإن هذه املسالة جيب أن تلقى عناية خمطط هلا
ومقصودة من شاهنا يف ذلك العملية التعليمية النظامية يف أي مستوى دراسي ،ويعرف
الفتاح( )4009الوعي الصحي أنه السلوك االجيايب الذي يؤثر اجيابيا على الصحة والقدرة على
تطبيق هذه املعلومات يف احلياة اليومية بصورة مستمرة تكسبها شكل العادة اليت توجه قدرات
الفرد يف حتديد واجباته املنزلية املتكاملة اليت حتافظ على صحته وحيويته وذلك يف حدود إمكانياته
(الفتاح ،4009ص ،)33وكرة السلة على الكراسي املتحركة ،رياضة حركية على قدر كبري من
الفائدة الوظيفية والنفسية وتشرتك أجهزة اجلسم مجيعا يف أدائها لذا تتطلب توافق عضلي عصيب
كبري للسيطرة على الكرة و التحكم يف حركة ومناورة الكرسي املتحرك كذالك تتطلب هذه اللعبة
السرعة والقوة ومرونة لألطراف العلوية من اجل أداء كافة املهارات األساسية وتنفيذ الواجبات
اخلططية بصور جيدة (فرج.)49 ،4002
مشكلة الدراسة :يشري اخلرباء على وجود عالقة بني السلوك الصحي واملستوى الصحي للفرد،

فكلما ارتفع املستوى الصحي للفرد ارتفع سلوكه الصحي والعكس (الطريف ،9112ص)94
واملعاقني فةة حتتاج إىل برام تتماشى مع خصائصهم ومساهتم حيث حتتاج إىل املزيد من الرعاية
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الصحية والصرب واالهتمام حىت تتحقق الفائدة املرجوة ،ومن هنا كان االجتاه حنو االهتمام هبذه
الفةة واليت تعترب جزء من اجملتمع وهلم حق احلياة كغريهم ،وبعد االطالع على الدراسات والبحوث
السابقة حول الوعي الصحي واليت تناول يف الغالب املستوى الدراسي وألندية الرياضية مع
غياب دراسات حول فةة املعاقني ومن خالل املقابالت الشخصية مع بعض املعاقني حول السلوك
الصحي والوعي الصحي تبني أن بعضهم ال ميتلك وعي صحي كبري وهبمل املبادئ األساسية يف
احلفاظ على الصحة ،حيث أن البعض يدخن والبعض ال يقوم بالفحوصات الطبية والبعض األخر
ال يهتم بالواجبـ ـات الغذائية األساسية والوجبات الكاملة وغريها من السلوكات الصحية السلبية،
وبتايل إمكانية تعرضهم اإلصابات وحاالت مرضية خمتلفة ،وهذا ما دفعنا للقيام هبذا البحث على
شرحية هامة من شرائح اجملتمع املتمثلة يف املعاقني املمارسني للرياضة كرة السلة على الكراسي
املتحركة للتعرف على املستوى الوعي الصحي لديهم.
التساؤالت:

 ما مستوى الوعي الصحي عند العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة؟ -هل للمستوى التعليمي عالقة بالوعي الصحي عند العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة؟

مصطلحات الدراسة :الوعي الصحي :نقصد به ترمجة املعارف واملعلومات واخلربات الصحية إىل
أمناط سلوكية لدى األفراد(عليوة عالء الدين ،9111ص.)21
كرة السلة على الكراسي المتحركة :هي نشاط مجاعي ميارسه املعاقني على الكراسي املتحركة

على نفس امللعب لألسوياء ونفس القوانني عدا بعض املواد.

الكرسي المتحرك :هو جهاز تعويضي على األطراف السفلية يساعد املعاق يف اإلنتقال من
مكان آلخر كما ميكنه من املشاركة يف املسابقات واملنافسات..

محددات الدراسة :تقتصر الدراسة على العيب القسم األول لكرة السلة على الكراسي املتحركة
باجلهة الغربية والوسطى للجزائر.

الوعي الصحي :يعرف الوعي الصحي على أنه عملية تستهدف تعليم الناس عادات صحية
سليمة وسلوك صحي جديد ومساعدهتم على نبذ األفكار واالجتاهات اخلاطةة واستبداهلا بسلوك
صحي سليم باستخدام وسائل االتصال اجلماهريية (أمحرو رياض ،4002ص )91األساس يف
التــغيري هو املع ـرفة اليت تعـ ــين املعـرفة األولية بالعـ ـ ـ ـوامل واملسـببات ال ــيت تـؤدي إىل مــشاكل صحية
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ويعتــرب الـوعي الصـحي مقياس حقيـقي ملـدى تقــدم أو تأخر اليت األمم فهو يعد احد الرئيـسـ ـ ــية
يعتمد عليها الباحـثون والـدارسون يف تصـنيف اجملتمعات إىل رتـب متقدمة أو متأخــرة
(الطريف ،9112ص.)9
كرة السلة على الكراسي المتحركة :بدأت رياضة كرة السلة على الكراسي املتحركة عام9121

يف ستوك ماندفيل ،يف إجنلرتا وازدادت انتشارا حيث مارسها العبو إجنلرتا والواليات املتحدة
األمريكية واألرجنتني وفرنسا من الذين تعوقوا جراء مشاركتهم يف احلربني العامليتني ،وقد ازدادت
انتشارا ،ويستمتع مبشاهدهتا أالف األصحاء يف معظم دول العامل ،وتعترب رياضة حركية وعلى قدر
كبري من الفائدة البدنية والنفسية ،أدى جناح املمارسة العالجية للمعوقني وانتشارها لبدء حركة
رياضية عاملية للمعوقني بالشلل النصفي يف  42يوليو9122أقيم أول احتفال رمسي لتلك احلركة يف
مستشفى ستوك ماندفيل مبشاركة  92العبا فقط،بعد ذلك زاد عدد املشاركني وأنواع املسابقات
وتطورت تلك األلعاب لتصبح ألعاب دولية عام 9114بإشرتاك 12معوقا من عدة دول أما اآلن
هذه اللعبة متارس يف أكثر من51دولة (مروان ،4002ص.)51
الدراسات السابقة :الدراسات التي تناولت األنشطة الرياضية:

دراسة (سويقات حممد )4094اليت أجري علي جمموعة مرضى السكر قوامها 20شخصا ملعرفة
املستوى الثقايف الصحي لدى املرضى املصابني مبرض السكر وافرتض الباحث أن للمتغريات
السوسيو دميوغرافية دور يف اكتساب الثقافة الصحية لدى املرضى املصابني بالسكر وقد استعمل
املنه الوصفي ليس هناك عالقة بني املستوى التعليمي الثقافة الصحية وليس هناك عالقة بني
املستوى املادي للمبحوثني والثقافة الصحية بينما هناك عالقة بني احلالة العائلية للمستوجبني
والثقافة الصحية وليس هناك عالقة بني املستوى املادي للمبحوثني والثقافة الصحية بينما هناك
عالقة بني احلالة العائلية للمستوجبني والثقافة الصحي.
دراسة (حممود سليمان وآخرون :)4099وهدف لدراسة مدى الوعي الصحي والغذائي لدى
العيب املنتخبات الرياضية يف جامعة الريموك ،األردن طبق الدراسة على عينة مكونة من ()940
العباً اختريوا بالطريقة العشوائية واستخدم الباحثان االستبيان وتوصل الدراسة إىل أن معظم
العيب املنتخبات الرياضية يف اجلامعة ميارسون النشاط الرياضي ملدة ساعة واحدة يف اليوم ضمن
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منتخب اجلامعة وأن معظمهم يتناولون ثالث وجبات
غذائية فأكثر يومياً ويتناولون املشروبــات الغازيــة بدرجــة
كبيــرة الطريقة واإلجراءات.

عدد العبارات

Alpha de Cronbach

62

09510

منهج الدراسة :اتبع الباحثون املنه الوصفي بصورته املسحية ملالئمته طبيعة الدراسة.

مجتمع الدراسة :تكون اجملتمع من املعاقني حركيا املمارسني للرياضة كرة السلة على الكراسي

املتحركة يف القسم الوطين األول يف "اجلزائر" .البالغ عددهم ( )940العبا.
عينة الدراسة :تكون عينة الدراسة من( )20العبا ألندية اجلهة الغربية والوسطى للبالد أي
بنسبة ( )%33من جمتمع الدراسة واجلدول ( )2يوضح توزيع العينة حسب متغريات الدراسة.
الفريق أو النادي

عدد أفراد العينة

النسبة

نادي مولودية احلساسنة -سعيدة

90

41

نادي االبتسامة  -وهران

90

41

نادي احلضنة  -املسيلة

90

41

نادي االنتصار  -املسيلة

90

41

اجملموع

20

900

أداة الدراسة :قام الباحثون بإعداد استبيان بعد االطالع على جمموعة من الدراسات السابقة اليت
هلا عالقة مباشرة مبوضوع ومشكلة الدراسة ،وكذلك باإلطالع على عدد من مقاييس الوعي
الغذائي والصحي بشكل عام ،لالستفادة منها يف صياغة عبارات االستبيان احلايل وطرق تقييم
إجابات املبحوثني ،األمر الذي ساعد يف النهاية إىل التوصل ألهم احملاور اليت تعرب عن مستوى
الوعي الصحي هلذه الفةة اخلاصة ،واليت تكون يف صورهتا األولية من حمورين األول لوصف بعض
البيانات العامة ألفراد العينة واليت هلا عالقة مبتغري الدراسة واحملور الثاين جاء على شكل مقياس
متكون من  50عبارة يشمل ثالث أبعاد ،وبعد عرض االستبيان بصورته األولية على جمموعة من
األساتذة اخلرباء املختصني يف اجملال كمحكمني (امللحق رقم  ،)03مت إجراء بعض التعديالت،
كان من أمهها تقليص عدد العبارات من  50عبارة إىل  24عبارة ،وإعادة صياغة أو تبسيط بعض
املصطلحات العلمية للعبارات مبا يتناسب مع املستوى التعليمي والثقايف ألفراد عينة الدراسة.

صدق األداة :قام الباحثون بعرض األداة على ( )10حمكمني من أصحاب التخصص واخلربة
والكفاءة واملختصني يف جمال الصحة والرياضة والتغذية للتحقق من صدق احملتوى لألداة
وأصبح أداة الدراسة مكونة من( )24عبارة يف صورهتا النهائية.
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ثبات األداة :للتحقق من ثبات األداة عن طريق تطبيق االختبار " ،"Alphacronbachللتأكد
من مدى دقة واستقرار نتائ االختبار ،وعلى أساس هذه الطريقة قام الطالبان بإجراء االختبار
على عينة مشاهبة لعينة البحث ومذكورة سابقا ،واليت تكون من العبني ميلكون نفس خصائص
العينة املستهدفة يف الدراسة ،وجاءت قيمة معامل الثبات الستبيان الوعي الصحي ()0.510
حسب اجلدول رقم ( :)03جدول رقم ( )03يوضح قيمة معامل الثبات لالستبيان
نتائج الدراسة:

السؤال األول :ما هو مستوى الوعي الصحي لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة؟"
اجلدول رقم ( )03يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي
املستوى الدراسي

التكرار

النسبة املةوية

أمي

2

5,0

إبتدائي

10

25,0

متوسط

22

55,0

ثانوي

3

7,5

جامعي

3

7,5

اجملموع

40

100,0

عرض وتحليل نتائج المحور األول من االستبيان :المستوى التعليمي توزيع أفراد عينة
البحث حسب مستواهم التعليمي:

توزع أفراد العينة بني مخس مستويات تعليمية هي أمي بنسبة قدرت ب  .%01ومستوى
ابتدائي قدرت نستهم بـ .%41ومستوى تعليم متوسط قدرت نسبتهم بـ .%11ومستوى تعليم
ثانوي قدرت نسبتهم بـ .%05.1ومستوى تعليم جامعي قدرت نسبتهم بـ .%05.1حيث كان
أغلبية الالعبني يكون مستوى تعليمي متوسط أو أعلى بـ 42العبا بنسبة فاق  %50للعينة.
ولبحث العالقة بني املستوى الدراسي ومستوى الوعي الصحي لدى أفراد العينة ،قمنا حبساب
معامل االرتباط بريسون ويتضح وجود عالقة ارتباطية إجيابية قوية بني املتغريين حيث بلغ قيمة
معامل االرتباط بريسون (ر=  )0.24عند مستوى معنوية ( ،)0.009وهذا يدل وبشكل جلي أن
مستوى الوعي الصحي ألفراد عينة البحث يتأثر باملستوى التعليمي لديهم ،وهي عكس النتيجة
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اليت توصل إليها دراسة سويقات حيث وجدت هذه الدراسة عدم ارتباط مستوى الثقافة
الصحية باملستوى التعليمي(حممد.)4094

عرض وتحليل نتائج المحور الثاني من االستبيان :قياس مستوى الوعي الصحي :لإلجابة عن
التساؤل األول للبحث والذي كان :ما هو مستوى الوعي الصحي لدى العيب كرة السلة على
الكراسي املتحركة؟ استخدم املتوسطات احلسابية والنسب املةوية لكل عبارة يف استبيان الوعي
الصحي والدرجة الكلية للوعي وبعد استعراضنا بالتفصيل النتائ اخلاصة بكل عبارة من عبارات
االستبيان أمكننا استخالص التايل:
اجلدول رقم ( )02مستوى الوعي الصحي لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة حسب
عبارات االستبيان.
عبارات االستبيان

عدد العبارات

النسبة املةوية %

العبارات اليت كان مستوى وعي الصحي هبا املنخفض

31

56,5

العبارات اليت كان مستوى وعي الصحي هبا حيتاج إىل حتسني

42

38,7

العبارات كان جاء مستوى وعي الصحي هبا جيد

03

04,8

اجملموع

24

900

إذا الحظنا اجلدول رقم ( )02جند أن عدد العبارات اليت استجابة هلا أفراد العينة بشكل صحيح
من املنظور الصحي كان قليلة جدا ،فلم يتعدى عددها ثالث عبارات بنسبة مةوية مل تتجاوز
 %1يف حني بلغ عدد العبارات ذات االستجابة املتوسطة  42عبارة بنسبة قدرها %38,7
وحصل غالبية العبارات ومقدر عددها ب  31عبارة من  24عبارات على استجابة منخفضة.
نرى أن الوعي الصحي ألفراد عينة البحث منخفض حيث يؤثر الوعي الصحي لالعب على
صحته فكلما ارتفع مستوى هذا الوعي كلما حتسـن معارفه بسلوك السليم يف حياته اليومية
كرياضي ،وقد أظهرت نتائ التحليل اإلحصائي أن مستوى الوعي لدى عينة الدراسة كان
منخفضا يف  %11من عبارات االستبيان.
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اجلدول رقم ( )01مستوى الوعي الصحي لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة حسب
أبعاد االستبيان.
مستويات الوعي الصحي

أبعاد االستبيان
وعي منخفض

وعي جيد

وعي حيتاج إىل حتسني

التكرار

النسبة
املةوية %

التكرار

النسبة
املةوية %

التكرار

النسبة
املةوية %

الوعي الصحي خارج
أوقات املمارسة

17

42,50

23

57,50

00

00

الوعي الصحي أثناء

21

52,5

18

45,00

01

2,50

التدريب و املنافسة
الوعي الغذائي

25

62,50

15

37,5

00

00

إذا نظرنا إىل مستوى الوعي الصحي لدى عينة البحث حسب أبعاد االستبيان فإنه بالنسبة
للبعد األول وهو الوعي الصحي خارج أوقات املمارسة الرياضية كان منخفضا لدى  95العبا،
بنسبة قدرها  %42,50وحيتاج إىل حتسني ل  42العب بنسبة بلغ  ،%57,50ومل حيصل إي
العب من أفراد العينة على مستوى وعي صحي جيد يف هذا البعد أما بالنسبة لبعد الوعي
الصحي أثناء التدريب واملنافسة فحصلنا على العب واحد كان وعيه جيدا بنسبة قدرها
 ،%2,50و 92العبا كان وعيهم حيتاج إىل حتسني بنسبة  %45,00وجاء وعي  49العبا يف هذا
البعد منخفضا بنسبة قدرها  %42,50أما بالنسبة لنتائ البعد الثالث وهو بعد الوعي الغذائي
فلم حيصل إي العب على مستوى وعي جيد ،بينما حصل أغلبية الالعبني واملقدر عددهم بـ42
العبا على مستوى منخفض من الوعي بلغ نسبتهم  %62,5وحصل بقية الالعبني على
مستوى حيتاج إىل حتسني.
مناقشة النتائج والتوصيات :الفرضية األولى :واليت افرتض فيها الباحثون أنه "مستوى الوعي
الصحي لدى العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة منخفض" ،من خالل ما سبق نستن أن

عينة البحث يف شكلها العام حصل على مستوى وعي صحي منخفض أو حيتاج إىل حتسني،
وهذا يشمل األبعاد الثالثة الواردة يف االستبيان ،وكان بعد الوعي الغذائي أكثر جوانب الوعي
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الصحي قصورا لدى الالعبني قيد الدراسة ،وجاءت هذه النتيجة متفقة مع ما خلص إليه دراسة
عالء الدين حسني (حسني  )9112ويعرب ذلك عن نقص واضح يف معرفة الكثري من املعلومات
الغذائية املهمة جدا يف تكوين نظرة علمية صحيحة لألطعمة املختلفة املتاحة لالعب وما تقدمه
له من تنوع مصادرها وفوائدها ،ويشري جون بول أن كم املعلومات العلمية املتوفرة لدينا عن
أطعمة معينة يؤثر على اختيارنا ومدى تفضيلنا هلا عن غريها من األطعمة وعليه فأن توفر املعلومة
الغذائية الصحيحة حول األطعمة املختلفة لدى الالعب ،يوفر له االختيار الصحيح لتغذيته أكثر
توازنا ومالئمة لنشاطه) (BLANC, 2002, p10من خالل ما سبق نستنت أن مستوى الوعي
الصحي للعينة البحث منخفض ،وهي النفس النتائ اليت خلص إليه العديد من الدراسات
املشاهبة ،كدراسة العلي حممد وآخرون (سليمان ،)4009ودراسة سعد حيي (حيىي )4001وبالتايل
نقول أن الفرضي األوىل للبحث قد حتقق .
الفرضية الثانية :واليت افرتض فيها الباحثون أنه "للمستوى التعليمي عالقة بالوعي الصحي عند

العيب كرة السلة على الكراسي املتحركة" من خالل اجلدول السابقة يتبني أن أفراد عينة البحث مل
يسبق أن تلقوا إي دروس يف جمال الصحية ،وكان الغاية من طرح هذا السؤال هي التأكد من
عدم وجود العبني ميكن أن يكونوا قد شاركوا يف حماضرات للرفع من مستوى وعيهم الصحي
حيث تبني أن املدرب يشكل مصدر مهم للمعلومات الصحية والغذائية اليت يبحث عنها
الرياضيني ليبنوا على ضوئها سلوكهم الصحي أثناء حياهتم اليومية ،وتشري كثري من دراسات يف
هذا املوضوع أنه ليس كل املدربني يقومون بتقدمي النصيحة الغذائية لرياضييهم ،بل هناك مشكل
آخر يف من يقومون بتقدمي النصيحة وهو مدى أهليتهم لذلك.
وهذا يدل وبشكل جلي أن مستوى الوعي الصحي ألفراد عينة البحث يتأثر باملستوى التعليمي
لديهم ،وهي عكس النتيجة اليت توصل إليها دراسة سويقات حيث وجدت هذه الدراسة عدم
ارتباط مستوى الثقافة الصحية باملستوى التعليمي(حممد.)4094
التوصيات :يف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الطالبان بالتوصيات اآلتية:
ضرورة االهتمام باحلالة الصحية لفةة الرياضيني من ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل عام ،وحماولة
إجياد السبل لتعزيز السلوك الصحي والغذائي السليم يف النوادي الرياضية عن طريق تفعيل الدور
إجيايب لكل من يستطيع التأثري يف املمارسات واملعلومات الصحية للرياضي خاصة دور املدرب.
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استعمال برنام إرشادية تعليمة مدروسة يف امليدان الرياضي اخلاص بفةة ذوي االحتياجات
اخلاصة.
حتفيز الرياضيني املعاقني حركيا على البحث واالطالع من اجل احلصول على ثقافة صحية.
إعطاء املزيد من األمهية ملوضوع التغذية يف الدورات التكوينية للمربيني وعاملني يف اجلانب
الرياضي.
استعمال اإلعالم الرياضي مبختلف وسائله لنشر الوعي الصحي السليم .
المصادر والمراجع:
إبراهيم ،مروان عبد اجمليد :التصنيف الطيب والقانون الدويل لكرة السلة على الكراسي املتحركة
للمقعدين ،دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،عمان األردن.4004
األمني ،م .ا :األسس العامة للصحة والرتبية عمان ،األردن ،4002دار الغد للنشر والتوزيع.
حامت ،ا .ز :برنام الوسائط املتعددة على بعض املفاهيم الصحية والوعي الصحي للطلبة الصف
السادس يف العلوم ،فلسطني ،2006كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية.
سونيا صاحل املراسي وأشرف عبد العزيز عبد احلميد :التثقيف الغذائي عمان ،األردن ،4090دار
الفكر ناشرون وموزعون.
علي حممد ،السيد فهمي :اإلعاقات احلركية بني التشخيص والتأهيل وحبوث التدخل رؤية نفسية،
دار اجلامعة اجلديدة.4002
عليوة،ع .ا :الصحة الرياضية ،اإلسكندرية ،مصر ،2006دار الوفاء للطباعة والنشر.
فرج ،مجال صربي وعبد احلسني نعيم :املهارات األساسية والقانون الدويل لكرة السلة على
الكراسي املتحركة ،دار دجلة ،الطبعة األوىل ،عمان.4002
حممد سويقات :واقع الثقافة الصحية عند املرضى املصابني باألمراض املزمنة باجلزائر.4094
حيي زينب عاطف ،خالد سعيد ،حامد حممد :فعالية برنام كمبيوتري يف الثقافة الغذائية على
التحصيل املعريف وتنمية الوعي الغذائي والصحي.4001

89

