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 والية ورقلة أمنوذجا دراسة ميدانية   الصالبة النفسية لدى املعاقني حركيا ابجلزائر
 فاطمة دمحم صاحل  .د.م.أ

 العراق /جامعة املوصل
 بن كتيلة فتيحة. م .أ           

 مرابح  ورقلة، اجلزائرجامعة قاصدي     
 

 
 :امللخص 

ومدددف  جدددل الت قدددا مدددف فر دددياي الدراسدددة   تطبيدددا ، ية لددددمل املعددداقني اركيدددا الراشدددديف هددددفت الدراسدددة شف ال ادددب عدددف الصددد بة الن سددد      
 :معاق ومعاقة اركيا بوالية ورقلة ، ولقد  س ري الدراسة على النتائج التالية ( 06)االستبيان على عينة قوامها 

 .متتعت  فراد العينة مبستومل ص بة ن سي مرت ع  -1
 (.ذكور، شانث)توجد فروق ذاي داللة شاصائية يف تقديراي العينة ملستومل الص بة الن سية تعزمل ملتغري اجلنس  -2
، ابتدددائي، دون مسددتومل)توجددد فددروق ذاي داللددة شاصددائية يف تقددديراي العينددة ملسددتومل الصدد بة الن سددية تعددزمل ملتغددري املسددتومل التعليمددي  -3

 (متوسط، اثنوي ، جامعي 
 .حركيا ،معاق  ،الصالبة النفسية : الكلمات املفتاحية    

 :املقدمة
ي ن  هم قوة ميتل ها اجملتمع هي القوة البارية، هذه القوة تتمثل يف ما ميتل ه ال درد مدف قاقداي وسدبل لت قيدا ا هدداص والوصدول شف الغدااإ   

و دغوط اييداة، وال تتدوفر صد ة الصدمود ومقاومدة الالدغوط شال عندد ا شد اال ا كثدر صد بة،  ن الصد بة الن سدية املناودة وحتدي الصدعا،، 
 (52: 5602الامري، ) تعمل على خت يب  ثر ا اداث الالاغطة على الص ة الن سية لل رد 

  : مشكلة الدراسة
يتعرض ال رد يوميا شف  اداث ايياة الااقة ومتاعبهدا ادا لعلده يعديض يف  دغوط وتدوتر قدد يقلدل مدف صد ته الن سدية، وللتغلد  علدى هدذه        

مدع كددواب ا ( Maddi)الالدغوط البدد  ن ي دون الادد ت يتمتدع بصد بة ن سدية ، الددا مت نده مدف التعلديم علددى هدذه الالدغوط، ايد  ات ددا مدادي 
(Kobasa  )ول كون الص بة الن سية هي عامل مرونة حيافظ على الص ة وحيسف ا داء، كما  كدوا  هنا تت ون مف ث ث مركبداي االلتدزام،  ا

 (051، 5606الطاص، ) والت  م والت دي 
هددا علدى الصدد ة الن سددية والصد بة الن سددية هدي مصدددر مددف مصدادر الا صددية الذاتيدة ملقاومددة اغاثر السددلبية لالدغوط اييدداة والت قيدا مددف  اثر     

علدى  هندا ندون مدف الت ددي ولديس فديددا فريكدز جهدوده علدى ا عمدال الدا تدؤدي واجلسمية اي  يتقبل ال رد التغدرياي والالدغوط الدا يتعدرض  دا 
 (55: 5666نوفل، ) غر ا معينا وتعود عليه ابل ائدة 
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سان شذ  ن النقت والقصور الدذي يعنيده املعداق يدؤثر سدلبا علدى خدو الا صدية لددمل وتعد اإلعاقة ايركية مف  كرب املا  ي الا يعانيها اإلن     
 .املعاق ومدمل مواجهته لصعا، ايياة

وقدد توصدل علددم ن دس اإلعاقددة  ن اإلعاقدة ايركيددة تدرتك  اثرا ن سددية واجتماعيدة وسددلوكية تعدرب عنهددا دالالي ومدؤثراي    علددى شد ل  ددعب      
 هدددوم الدددذاي السدددلن،  وفقددددان الالدددبط الدددذا ، وفقددددان االسدددتق ل اجلسدددمي واالقتصدددادي والصدددعوبة يف تقبدددل اإلعاقدددة  الدافعيدددة، واالكت،دددا،،  وم

 (.091: 5661عبد الرؤوص، ) والر ا عف الن س 
لتوافدددا ايددد   ن كدددل هدددذه الالدددغوط كعدددل املعددداق اركيدددا يواجددده حتدددداي كبدددرية مدددف  جدددل حتقيدددا  هدافددده وتلبيدددة ااجاتددده بغدددرض الوصدددول شف ا   

سية ورغبة الا صي والن سي والتوافا مع بي،ته والت اعل مبرونة مع متغرياي ايياة وحتويلها شف مصادر قوة ودعم له، وهذا ما يعرص ابلص بة الن 
دراسددداي ومددف لددد ل االقدد ن علدددى الدددرتاث الرتبددوي ال توجدددد .  يف معرفددة مسدددتومل الصدد بة الن سدددية لددددمل املعدداقني اركيدددا جدداءي هدددذه الدراسدددة 

 .يف البي،ة اجلزائرية ( يف ادود علم البااثتان)تناولت هدا املتغري 
 :اهداف الدراسة

 :  حتديد  هداص الدراسة مف ل ل اإلجابة على التساؤالي التالية 
 .ما مستومل الص بة الن سية لدمل املعاقني اركيا الراشديف بوالية ورقلة  -0
 (.ذكر،  نثى)يف مستومل الص بة الن سية ختتلب ابلت ص اجلنس هل توجد فروق ذاي داللة شاصائية  -5
دون املسدددتومل ، ) هدددل توجدددد فدددروق ذاي شاصدددائية يف درجددداي الصددد بة الن سدددية لددددمل املعددداقني اركيدددا ختتلدددب ابلدددت ص املسدددتومل التعليمدددي  -3

 (.ابتدئي، متوسط ، اثنوي ، جامعي 
 :فرضيات الدراسة 

 :اي    صياغة ال ر ياي التالية ( الص بة الن سية لدمل املعاقني اركيا )املو وعية للدراسة املوسومة ،ولغرض شجراء الدراسة العلمية 
 (ذكر،  نثى) توجد فروق ذاي داللة شاصائية يف مستومل الص بة الن سية لدمل املعاق اركيا تعزمل ملتغري اجلنس  -0
دون مسددتومل، ابتدددائي، ) ة لدددمل املعدداق اركيددا تعددزمل ملتغددري املسددتومل التعليمددي توجددد فددروق ذاي داللددة شاصددائية يف مسددتومل الصدد بة الن سددي -5

 (.متوسط، اثنوي، جامعي 
 :أمهية الدراسة 

 :تتمثل  مهية الدراسة فيما يلي "
مدددمل مسددتواي  لددذ هددذه الدراسددة  مهيتهددا مددف  مهيددة املو ددون الددذي قراتدده،  واملادد لة الددا تقددوم بدراسددتها، وهددي معرفددة : ا مهيددة النيريددة  -0

 .الص بة الن سية لدمل املعاقني اركيا
كما  ن عينة الدراسة تناولدت ف،دة مهمدة يف اجملتمدع وهدي ف،دة املعداقني اركيدا ومدف ف،دة ذوي االاتياجداي اياصدة والدا هدي يف  مدس اياجدة        

غوط اييداة كمددا تاددارك هدذه ال ،ددة يف اجلاندد  التنمددوي شف االهتمدام والرعايددة مددف  جدل حتقيددا التوافددا الن سدي لددديهم ومسدداعدفم علدى مواجهددة  دد
 .للوقف، شذا ما رعيت ووجدي الاروط امل ئمة

 .نتائج هذه الدراسة ت يد ا لصائيني الن سني واالجتماعني ويف جمال الرتبية اياصة عامة واملعاقني اركيا بص ة لاصة -5
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 .مف الت ل يف الص بة الن سية مف املعاقني اركياو ع الربامج واملناهج الع جية املناسبة ملف يعاين  -3
 .تقدمي ال ائدة للمعاقني مبثل هذه الدراساي الا تساعدهم يف ايافم -5
 .تقدمي ال ائدة للمؤسساي الا تقوم برعاية املعاقني وحتسف مستومل ايدماي املقدمة  م -2
 .وحتسني دوره يف العمل تقدمي املساعدة للمؤسساي الا ياتغل هبا املعاق اركيا  -0

 :حدود الدراسة 
 .معاق ابلت ص اجلنس والسف واملستومل التعليمي (  06) تتمثل يف عينة مقدرة اجمها: حدود بشرية
 .  التيار العينة ايالية مف والية ورقلة :  حدود مكانية
 5602قبقت باهر الثامف  :حدود زمانية 

 (إلعاقة احلركيةالصالبة النفسية، ا:) حتديد املصطلحات 
 :الصالبة النفسية عرفها كل من  -1
 .هي مدمل امت ك املعاق اركيا جملموعة مف السماي الا تعمل على التوا ن مع مواقب ايياة الالاغطة -
اي  توصلت  ذا امل هوم مف ل ل سلسلة مف الدراساي الا استهدفت معرفة املتغدرياي الن سدية الدا ت مدف وراء    KOBARAكوابرا -

 (.  059: 5606الطاص ،) اات اظ ا ش اال بص تهم واجلسمية الن سية
ولده واعتقداد ال درد  ن ام انده  ن ي دون لده  هندا خدط التعاقدد الن سدي يلتدزم بده ال درد كداه ن سديته و هدافده وقيمدة اغلدريف مدف ا( 0990)خميمر  -

 لده حت م فيها يواجهه مف  اداث يت مل املسؤولية عنها وان يطر  على جوان  اياته تغري هو  مر مثدري و دروري خدوا كثدر مدف كونده فديدد وشعاقدة
 ( 5662:51عطار، )
بعد  املسدتواي علدى الصد بة ويعتمدد ارت دان ذلدض وا  ا ده   ن الص بة الن سية عبارة عف مسدة ش صدية،  فيقدول  ن كدل فدرد ييهدر: النج   -

ل علددى املوقددب والوقددت الددذي ميددر بدده ال ددرد ومي ددف  ن ي ددون ذلددض االلددت ص راجددع شف الطريقددة واملمارسددة الددا تعلمهددا ال ددرد والددا تددؤثر علددى شدد 
مدة مي دف  ن تتغدري،   ي  ن الصد بة مصددر ش صدي ولديس لربافم وما ينع س يف النهاية على ص تهم وبذلض  فان الص بة الن سية قدرة متعل

 (  025: 5606, عباس) مسة ش صية لدمل ال رد
را دي، )هي لصلة عامة يف الا صية تعمل على ت وينها وتنميتها ايدرباي البي،يدة املتنوعدة املعدز ة ا يطدة ابل درد مندذ الصدغر (  0995)فنض  -

5661  :50) 
يراهدا علدى  هندا (  االلتدزام، الدت  م، الت ددي )لص بة واملقاومدة ذاي الطبيعدة الن سدية وهدي لصدال فرعيدة تيدم أبهنا ا( 5661)لؤلؤة واسف "- 

 (5661:50نوفل را ي، ) لصال مهمة له يف التصدي للمواقب الصعبة  و املثرية للماقة الن سية ويف التعايض معها بنجاح 
 : عرفها كل من  Motor Disability Conceptاإلعاقة احلركية  -2

 وجنسه بعمره املرتبط ايياة، يف الطبيعي دوره  داء ملتطلباي تلبية ال رد على القدرة عدم مف االة أبهنا " اإلعاقة "العاملية الصحة منظمة -
 (.09: 5662 بو النصر، ) السي ولوجية  و ال سيولوجية الوظائب  داء يف العجز  و لإلصابة نتيجة وذلض والثقافية،  االجتماعية ولصائصه
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 العناصدر تعتدرب الدا الوظدائب مدف  كثدر  و بوظي دة وااددة القيدام علدى ال درد مقددرة مدف حتد االة أبهنا " اإلعاقة"يعرص ( 5665) املعاقي  بو -
 تعتدرب .الدا ايددود  دمف وذلدض االقتصدادية، الناداقاي  و االجتماعيدة الع قداي اارسدة  و العنايدة ابلدذاي قبيدل مدف اليوميدة يياتندا ا ساسدية
 (.35:  5665 بو املعاقي، ) قبيعية

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 الصالبة النفسية -1

 :متهيد
 وهو مف ايصائت الن سية املهمة لل رد كي يواجه  غوط, يعد م هوم الص بة الن سية مف امل اهيم ايديثة نسبيا وخباصة يف البي،ة اجلزائرية      

 ااباقافا وعراقيلها ايياة املتعددة واملتتالية بنجاح وت وق عف مااكلها و
 :ذكر العلماء عدة تعري اي لص بة الن سية نذكر منها :تعريفات الصالبة النفسية  

م هبددا ال ددرد فتددؤدي شف  ن الصدد بة الن سددية تسددري عمليدداي اإلدراك والتقيدديم واملواجهددة الددا يقددو ( 0221")مورسددي هندداء و"و شدداري دراسددة       
 :التعامل الص يح مع املواقب الالاغطة وذلض مف ل ل عدة مراال

 .  تعدل الص بة الن سية مف شدراك ا اداث وكعل  ثريها السلن اقل ادة و ثر -0
 .تؤدي الص بة الن سية شف  سالي  مواجهة مرنة ختتلب ابلت ص املوقب الالاغط-5
 .مف قدرة الدعم االجتماعي كأسلو، مف  سالي  املواجهة  تزيد الص بة الن سية-3
توجددده الصددد بة الن سدددية ال دددرد شف  ن تغدددري يف  سدددلو، اياتددده مثدددل نيامددده الغدددذائي  و اارسدددة الرا دددة والصددد ة ادددا لندددبهم اإلصدددابة اب مدددراض -5

 (33ال5605, خميمر)اجلسدية 
 :كرها على الن و التايللص بة الن سية ث ث  بعاد نذ  :أبعاد الصالبة النفسية

وقد  شار جونسون , ويعترب مف  كثر م واني الص بة الن سية ارتباقا ابلدور الوقائي لص بة بوص ها مصدرا ملقاومة مثرياي املاقة: االلتزام -0
, الن سددية كددالقلا شف هددذه النتيجددة ايدد  تددغ  ددم  ن غيددا، هددذا امل ددون يددرتبط ابل اددب عددف اإلصددابة بددبع  اال ددطراابي(0921)وسارسددون 
شف  مهيدددددددددة هددددددددددذا امل دددددددددون لددددددددددمل مدددددددددف ميارسدددددددددون مهنددددددددددة شددددددددداقة كا اكددددددددداة والتمدددددددددري  وقددددددددد  ا سددددددددددنان  " هيندددددددددض"كمدددددددددا  شدددددددددار , االكت،دددددددددا،

(HYNDOM:1987                                                                                             ) 
ل رد مبدمل قدرته على الت  م فيهدا وقدرتده علدى حتمدل املسدؤولية الا صدية علدى مدا حيددث لده فدمدراك الدت  م ميثدل أبنه اعتقاد ا"كواب ا"ترمل  -0

قدوار  توجه ال رد حندو شاسداس ابل عاليدة والتدأثري يف مواجهدة املواقدب املتنوعدة لل يداة بددال مدف االستسد م والادعور ابلعجدز عندد مواجهدة كدوارث و 
 (KOBASSA:1979) ايياة

هدو  مدر قبيعدي بدل اتمدي البدد منده الرتقائده  كثدر مدف كونده فديدد ا , أبهنا اعتقداد ال درد أبن التغيدري املتجددد يف  ادداث اييداة "كواب ا"تعرفه  -5
  (KOBAZA;1979: 70) منه وثقته بن سه وس مته الن سية
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 :النظرايت املفسرة لصالبة النفسية
 (1191KOBAZA:)نظرية كوابزا -1

والددذي يددرمل  ن  ادداث اييدداة       الالدداغطة تنددتج علددى لددربة , مددي كددواب ا يف ت سددريها لصدد بة الن سددية علدى النمددوذس املعددريف ال روساعت      
, و ددا  مهيددة يف حتديددد خددط ت يددب ال ددائف ايددي, اددادة  و ظددروص مؤملددة  ددا  ثددري سددلن علددى االسددتجاابي السددلوكية للموقددب  و ايدددث الالدداغط

, ومف مثا الادعور ابإلابداط, وعدم م ئمتها لتعامل مع املواقب الصعبة  مر ياعره ابلتهديد, واجلزم بالع ها, لقدراته على حنو سلبنفتقييم ال رد 
 (32ال  5665يسرمل، )متالمنا الاعور ابيطر الذي يقرر ال رد وقوعه ابل عل 

وادددها يف , ويعد هذا النموذس مف  هم النماذس الدا اعتمددي عليهدا هاتده النيريدة ايد   هندا نوقادت مدف لد ل ارتباقهدا بعددد مدف العوامدل    
 : ث ثة عوامل رئيسة وهي

 .البنية الداللية لل رد-
 .ا سلو، اإلدراكي املعريف -

 (29ال 532عودة، .)الاعور ابلتهديد واإلاباط
 :وهذا النموذس كما يلي( 0929)قدمت كواب ا خوذجا عف الع قة بني الالغوط وا مراض يف سنة :يف الصالبة النفسية منوذج كوابزا

 
 
 

 
 

          
 . يوضح منوذج كوابزا يف الصالبة النفسي( 1)شكل رقم                                

ايد  ( واملدرض اجلسدمي والن سدي,الصد ة الن سدية)يو ح خوذس كواب ا وجود ع قة وا  ة بدني شدراك الالدغوط والتعدرض  دا وبدني نواكهدا       
 ومددف متدددا بددد ي كددواب ا تركددز علددى املتغددرياي الوسددديطية,  ن املتغددرياي الوسدديطية مددف وجهددة نيددر كدددواب ا تددؤثر يف شدراك الالددغوط ويف نددواتج الالددغوط

 (01ال5600, يمرخم)
توصدل كدواب ا بعدد قيامده بعددة دراسداي شف  ن ارتبداط م دون االلتدزام والدت  م فقدط ابلصد ة : احملللل لنظريلة كلوابزا FUNKمنوذج فينك -2

  ارتبط اي, وشسرتاكية  بط االن عال, العقلية اجليدة لألفراد مف ل ل خت ي  الاعور التهديد واست دام اسرتاكياي التعايض ال عال لصوصا
 .واست دام شسرتاكية ال املا  ي لتعايض , بعد الت  م الابيا ابلص ة العقلية مف ل ل شدراك املوقب على انه اقل ماقة

شف  ن ا فددراد املتمتعددني ابلصدد بة ( 0910, 0915, 0912)توصددلت كددواب ا مددف لدد ل دراسددتها :خصللائص ذوي الصللالبة النفسللية املرتفعللة
 :يصائت التاليةالن سية يتمتعون اب

 .القدرة على الصمود واملقاومة*

إدراك الضغوط 
 والتعرض هلا

مرض 
 نفسي

الصحة 
 النفسية 

 الوراثة-1
 خربات الطفولة-2
 متغريات الشخصية-3
 املصادر االجتماعية-4

 النواتج
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 .لديهم اجنا   فالل*
 . كثر اقتدارا ومييلون شف القيادة والسيطرة*
 . كثر مبادرة ونااط وذوي دافعية  كثر*

 ن  ص ا، الص بة الن سية املرت عة لديهم  عراض ن سية ( 0990كرسيتوي )و (0990كو ي)و (  0996دي د )بني كل مف      
وجسمية قليلة وغري منه ني،  ولديهم متركز كبري اول الذاي ويتمتعون ابالجنا  الا صي ولديهم القدرة على الت مل االجتماعي وارت ان 

 .ومي نهم التغل  على اال طراابي الن سية واجلسمية وت شي اإلجهاد, ولديهم نزعة ت اؤلية و كثر توجها لل ياة, الدافعية حنو العمل
بع  مسافم مثل اتصافهم بعدم الاعور هبدص  ن سهم وال معىن ييافم، وال ( 5665) ورد دمحم: الصالبة النفسية املنخفضةخصائص ذوي 

وليس , وي اللون ثباي ايياة الالاغطة, ويتوقعون التهديد املستمر والالعب يف مواجهة ا اداث الالاغطة املبعثرة, يت اعلون مع بي،تهم ابلابية 
و كدي , بالرورة الت ديد واالرتقاء، كما  هنم سلبيون يف تعاملهم مع بي،تهم وعاجزون على حتمل ا ثر السلن لألاداث الالاغطة لديهم اعتقاد

, الا استهدفت ال اب عف ال روق بني مرت عي ومن  الي الص بة الن سية يف شدراك الالغوط واالكت،ا،( 0919ردولت و ون )دراسة
و س ري الدراسة على  نه توجد فروق دالة شاصائيا , سنة 02( 52)سيدة ترتاوح  عمارهم بني ( 559) ونة مفو جريت الدراسة على عينة م

بني مرت عاي ومن  الاي الص بة الن سية يف االكت،ا، وشدراك الالغوط واملرض اجلسمي لصاحل من  الاي الص بة اي  كف  كثر اكت،ا، 
 (009ال 5661 مال صادق، )على الع س مف ذلض مرت عاي الص بة الن سية و , و كثر شدراكا لالغوط وشاساس ابملرض اجلسمي

 :مصادر الصالبة النفسية 
 املصادر  هم مف تعد الن سية الص بة شف  ن ( 1984 )وب ين، جابلني ) شاري اي  امل هوم هذا تناولت الا الب وث تعددي       
 الا صية واالجتماعية املقاومة مصادر ( 1990)وموس  هوالن) درست كما الن سية، للالغوطالتعرض   اثر مف الواقية واالجتماعية الن سية

 :وهي رئيسية مصادر ث ثة شف انتهيا و
 . ا سرية املساندة -0
 .الثقة ابلن س  -5
 .ايالة املزاجية ا ادئة -3
) السدلوكية   و الوجدانيدة  و املعرفيدة الناايدة مدف الاداقة  سدواء اييداة  ادداث مواجهدة يف الداي ت اعدل بيدنهم الث ثدة املصدادر  ن و و د تا 

 (.23ال5602معمري، 
 .أمهية الصالبة النفسية لدى املعاق حركيا  

 الن سدية الصد ة علدى ا افيدة يف فاصدل دور مدف ملا دا  الدن س، علدم جمال يف الا صية عوامل مف ومهم ايوي عامل الن سية تعد الص بة     
 قادرا على فردا كعل منه ،شف لباراي م يدة وحيّو ا والادائد للالغوط يتصّدمل الذي الواقي اجلدار مبثابة املعوقني فهي ف،ة عند لاصة واجلسمية

 وال يقداوموا  ن مي دف النداس بعد   ن كيدب تو ديح يف مهدم عامدل  ن الصد بة يف كدواب ا مدع البدااثني مدف كثدري ات دا وقدد الصدعوابي، جماهبدة
 مير ون؟
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 الالغوط ادة مف خت ب الص بة  ن وجدي والالغوط اي  الن سية الص بة بني الع قة اول الت سرياي مف العديد كواب ا قرات وقد      
 فيمدا يدؤدي والالدغط املدزمف الدذا  العصدن اجلهدا  اسدتثارة شف تدؤدي اإلرجدان مدف سلسدلة شف تقود ا اداث الالاغطة أبن ترمل وهي ال رد، على
 .ن سية وا طراابي جسمية  مراض مف يصاابه وما اإلرهاق شف بعد

الصدد بة متغددري سددي ولوجي   ددب مددف وقددع ا اددداث الالدداغطة، شذ وجدددا  ن ( Maddi & Kobaza) وقددد اعتددربي كددواب ا ومددادي      
حبيد  ت يددهم يف ل د  فديدد  ا ش اال ذوي الص بة الن سية املرت عدة ي وندون  كثدر قددرة علدى االسدت ادة مدف  سدالي  مدواجهتهم للالدغوط، 

 ا اداث الالاغطة مف رؤيتها مف منيور  وسع وحتليلها شف
 والدذي مركبافا اجلزئية وو دع ايلدول املناسدبة  دا، وعلدى الع دس مدف ذلدض يعتمدد ا فدراد ذوو الصد بة املن  الدة شف  سدلو، املواجهدة الرتاجعدي، 

 (.05ال 5602د عف املواقب الا مي ف  ن تولد  غطا معمري، ابلتجن   و االبتعا) يتالمف ن وال  و فيه يقومون 
  : الدراسات السابقة
 :الدراسات األجنبية

شف حتديدد  ثدر الصد بة الن سدية والتقيديم املعدريف علدى ايالدة الدراسدة هددفت ( ,6991Clarc&hartman)  دراسة كالرك وهاررمتلا -1
فددردا و ( 26)  الراشددديف القددائمني علددى رعايددة  قددارهبم مددف املسددنني، ت ونددت عينددة الدراسددة مددفالصدد ية والاددعور ابل ددر، الن سددي، لدددمل عينددة مددف 

الص بة است دم عدد مف املقاييس ايالة الطبية وا عراض اجلسمية وقد  شاري النتائج شف دور الص بة يف تقليل و ادة الص ة الن سية كما  ن 
معمدددددري، ) التنبدددددؤ ابل دددددر، الن سدددددي، وذلدددددض مدددددف لددددد ل درجددددداي اإلكت،دددددا، والر دددددا عدددددف اييددددداة الن سدددددية والتقيددددديم املعدددددريف مي دددددف املسددددداعدة يف

 (52ال5602
والدددا هددددفت شف معرفدددة  ثدددر الصددد بة الن سدددية وم وانفدددا كمتغدددري سدددي ولوجي يف ( (Kobaza,et,al,1982دراسلللة كلللوابزا و خلللرو    

( 02، 53) فددردا تراواددت  عمددارهم مددابني( 529)ت عينددة الدراسددة مددفخت يددب وقددع ا اددداث الالدداغطة علددى الصدد ة اجلسددمية والن سددية، ت وندد
عاما ت ونت  دواي الدراسة مف مقياس  اداث ايياة الالاغطة ومقياس الص ة واملرض ومقيداس االدة االسدتعداد الوراثيدة ( 56) مبتوسط عمري

تدزام، ومقيداس ا مدف، ومقيداس املعرفيدة، وكدان مدف نتدائج يف الا صية ومقياس مركز الالبط، ومقياس االغرتا، عف الذاي وعدف العمدل لقيداس االل
قايدة الدراسة  ن الص بة الن سية أببعادها الث ثة ال خت ب مدف وقدع ا ادداث الالداغطة علدى ال درد فقدط، بدل متثدل مصددرا للمقاومدة والصدمود والو 

الغرتا،، والت  م يف مقابل الالدعب والت ددي يف مقابدل مف ا ثر الذي حتدثه ا اداث الالاغطة على الص ة اجلسمية،  ويف مقابل الاعور اب
ل عالددة الاددعور ابلتهديددد وجددود ارتبدداط دال بددني بعدددي االلتددزام والددت  م واإلدراك اإللدداي والددواقعي لألاددداث ايياتيددة الادداقة وكددذلض ا سددالي  ا

إلصدابة ابال ددطراابي كاملسدداندة االجتماعيدة يف سدديط ا سددرة، التعايادية، كمددا  شدداري النتدائج شف دور بعدد  املصددادر االجتماعيدة يف الوقايددة مددف ا
 ( 52ال5602معمري، ) ول ف يف ظل اقرتاهنا بعدد مف املصادر الا صية ا لرمل املدعمة  ا ولدورها كالص بة الن سية

 :الدراسات العربية 
هدددفت الدراسددة اف التعددرص علددى  ثددري املسددتومل االقتصددادي واالجتمدداعي لعينددة الدراسددة علددى متغددرياي الصدد بة ( 2002)دراسللة جللودة       

السواء مع املستومل االقتصادي واالجتماعي على –الن سية أببعادها، ووجهة الالبط ودافعية اإلجنا  لديهم والتعرص على  ثري احتاد نوعية اإلعاقة 
بعادهددا ووجهددة الالددبط ودافعيددة اإلجنددا  لدددمل عينددة الدراسددة، وقددد اسددت دم الباادد  املددنهج الوصدد ي املقددارن لدراسددته متغددرياي الصدد بة الن سددية أب
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جمموعدددة )قالبدددا مدددف الدددذكور مدددف املعددداقني بصدددرا ومسعيدددا وا سدددواء ايددد  قسدددمت العيندددة لث ثدددة  قسدددام وهدددي ( 026)ت وندددت عيندددة الدراسدددة مدددف 
فدردا وقدد   تقسديم العيندة ال ليدة شف قسدمني القسدم ا ول ( 26)ملعاقني مسعيدا، وقدد ااتدوي كدل جمموعدة علدى ا سواء، جمموعة املعاقني بصرا، ا
ذوي مسدددتومل اجتمددداعي ( 52)قالبدددا ذوي مسدددتومل اقتصدددادي مدددن    والقسدددم الثددداين يادددمل  يالدددا ( 52) وهدددم جمموعدددة مدددف الطلبدددة وعدددددهم

 دواي، منهددا مقيدداس الالددبط الددداللي وايددارجي لألق ددال واملددراهقني ومقيدداس الدافعيددة واقتصددادي مرت ددع، واسددت دم الباادد   ددذه الدراسددة عدددة 
االلتدزام، حتددي، ) والتبدار الصد بة الن سدية لألق دال واملدراهقني ايد  تالدمف ا بعداد الث ثدة للصد بة ( 0911)لإلجنا  مف شعدداد رشداد موسدى 

صددائيا لنوعيددة اإلعاقددة السددواء علددى متغددرياي وجهددة الالددبط ودافعيددة لإلجنددا  والصدد بة هددذا وقددد كددان مددف نتددائج الدراسددة وجددود  ثددري دال شا( حت ددم
بط الن سية لدمل عينة مف الدراسدة ال ليدة، ووجدود  ثدري دال لنوعيدة املسدتومل االقتصدادي واالجتمداعي علدى متغدرياي الصد بة الن سدية ووجهدة الالد

 .ودافعيته لإلجنا  لعينة الدراسة
دراساي السابقة الا تتعلا ابلص بة الن سية واللت ص  هدافها وعينافا والوسائل املست دمة يف مجع البيااني لت قيا ومف ل ل تبايف ال   

كدد رك وهددو متددان )  هددافها فقددد توصددلت الدراسدداي شف  ن الصدد بة الن سددية خت ددب مددف ادددة الالدغوط الن سددية والالددغوط ايياتيددة كمددا يف دراسددة
 . ن ا ش اال الذيف ميتل ون الص بة الن سية يتمتعون ابلصمود والت مل االجتماعي( 0995)واب ا و لرون كما بينت دراسة ك( 0990

 . ن املستومل االقتصادي واالجتماعي ونوعية اإلعاقة  ا  ثري على الص بة الن سية ( 5666)كما  ظهري دراسة جودة    
 :إجراءات الدراسة  

 ( 23) عللدد اللل كور (  60) طللال   .معدداق ومعاقددة اركيددا   التيدارهم بطريقددة عاددوائية ( 06)  ة مددفت ددون عيندة الدراسدد:  عينللة الدراسللة 
 (   37)عدد االانث 

  :أدوات الدراسة
لقد   االعتماد على مقياس الص بة الن سية املعد مف قرص  محد خميمر والذي   تقنينه  على البي،ة اجلزائرية :  استبيا  الصالبة النفسية       

 . مف قرص ا ستاذ باري معمرية
 اخلصائص السيكومرتية لإلستبيا 

 .  التأكد مف قياس كل مف لاصيا الصدق والثباي ويف مايلي شرح وت صيل كل لاصية 
  :الثبات

 :ات بطريقة ألفا كرونباكثبال
يعتددرب معامددل  ل ددا كرونبدداك مددف  هددم مقدداييس االتسدداق الددداللي ل لتبدداراي والددذي ياددري شف الدرجددة الددا تددرتبط هبددا فقددراي االلتبددار بعالددها      

 (.12ال 5600غرغوط، ) ببع  فهو سض يعتمد عليه يف حتديد مدمل قياس  جزاء االلتبار امل تل ة لن س الوظي ة 
 ويسدددت دم  ل دددا كرونبددداك يف املقددداييس الدددا ت دددون  دددا بددددائل  كثدددر مدددف ثنائيدددةك  ومدددف هدددذا املنطلدددا   اسدددت دام  ل دددا كرونبددداك إللددداد الثبددداي،     

و  اسددا، قيمددة  ل ددا كرونبدداك ل سددتبيان ( حيدددث دومددا، حيدددث  ايدداان، ال حيدددث شق قددا ) واالسددتبيان الددذي نعمددل عليدده ث ثددي البدددائل بدرجددة 
وهي قيمة عالية ومقبولة كدليل على االتساق والرتابط اجليد بني بنود املقياس اا يدل على ثباي املقيداس وهدذا مدا  شدار شليده  (6.15)بلغ اي  
 (. 92ال  5600شمساعيل، ) ع م
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 :الصدق  
ا  مني و  االت اق على م ئمة للتأكد مف صدق املقياس   اعتماد كل مف قريقة الصدق الياهري اي    عر ه على جمموعة مف         
 :كما   اسا، الصدق بطريقة صدق البناء االتساق الداللي   ان للعينة واياصية الا يقيسها االستبي

 :للت قا مف مؤشراي صدق البناء   است راس معام ي االرتباط لل قرة ابلدرجة ال لية للمقياس كما يلي 
 .والفقرات اليت تتنمي إليه( االلتزام)  البعد األول معامالت االرتباط بني( 03) اجلدول رقم

 الرقم  مستوى الدالة  معامل الرتباط  الرقم 
 

مستوى  معامل الرتباط 
 الداللة 

مستوى  معامل الرتباط الرقم 
 الداللة 

1 6.52 6,01 5 6,20** 6,660 2 6,91 6,06 
10 6.31 6,63 03 6,23 **  6,665 00 6,21 6,660 
11 6,29** 6.666  55 6,09** 6,66 52 6.02** 6,66 
22 6.36 6.12 30 6,13 6,00 35 6.20 6,26 
39 6.603 6,95 56 6,11** 6,66 53 6,605 6.52  
44 6.21** 6.66 

 .مف ل ل م ايتنا للجدول جند  ن هناك  بعاد غري دالة شاصائيا وسيتم اذفها
 والفقرات اليت تنتمي إليه( التحكم ) الثاين  معامالت االرتباط بني البعد( 04)اجلدول رقم 

معامل  الرقم 
 الرتباط 

مستوى 
 الدالة 

مستوى  معامل الرتباط  الرقم
 الداللة 

مستوى  معامل الرتباط الرقم 
 الداللة 

2 6.25 6,663 2 6,56** 6,650 1 6,50** 6,00 
11 6.35 6,629 02 6,31 6,31 56 6,25** 6,665 
23 6,55** 6.601 50 6,55 6,55 59 6,605 6,25 
32 6,53** 6.601 32 6,50 6,02 31 6,25** 6,63 
41 6,20** 6,660 55 6,39 6,63 52 6,55 6.55  

 .مف ل ل م ايتنا للجدول جند  ن هناك  بعاد غري دالة شاصائيا وسيتم اذفهامن خالل 
 اليت تنتمي إليه والفقرات( التحدي ) معامل االرتباط بني البعد( 00) اجلدول رقم

مستوى  معامل الرتباط  الرقم 
 الدالة 

مستوى  معامل الرتباط  الرقم 
 الداللة 

مستوى  معامل الرتباط الرقم 
 الداللة 

3 6.06** 60.0 6 6,52 6,600 9 6,000 6,66 
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12 6.20** 6,66 02 6,20 **  6,663 01 6.52 6,02 
21 6,09** 6.66 55 6,650 6,16 52 6.52** 6,62 
30 6.52 6.60 33 6,20 6.66 30 6.20** 6,06 
31 6.600 6.25 55 6.53* 6,617 52 6,000 6.25  

 42 6.053 6.20 
 6.62دالة عند **
 .مف ل ل م ايتنا للجدول جند  ن هناك  بعاد غري دالة شاصائيا وسيتم اذفها 

 األبعاد الثالثةمعامل االرتباط بني الدرجة الكلية و (  04) اجلدول رقم
 معامل االرتباط  بعاد املقياس رقم البعد

 *6.92 االلتزام 60
 *6.12 الت  م 65
 *6,90 الت دي 63

 6.60دال عند **
وهددي مجيعهددا (6.12و 6.90)مددف لدد ل قراءتنددا للجدددول جنددد  ن معددام ي االرتبدداط بددني الدرجددة ال ليددة للمقيدداس و بعدداده تراواددت بددني         

 .اا يدل على ارتباط بني االستبيان والعوامل ، اا يدل على  ن االستبيان ميتا  بصدق ت ويين مقبول( 6.60)دالة شاصائية عند مستومل داللة 
 : ج الدراسة منه
است دمت البااثتان املنهج الوص ي الذي يتناس  مع  هداص الدراسة و  سألتها اي  يتم ل  ا وصب الياهرة املطلو، دراستها ومجع      

 .معلوماي دقيقة عنها
بة الن سية على املعاقني قبقت الدراسة يف شقار مجلة مف اإلجراءاي وايطواي ا ساسية اي    تطبيا مقياس الص  :إجراءات التطبيق 

استبياان م تملة البيااني وهذه هي العينة الا لالعت للت ليل يف ( 06)واملعاقاي مباشرة يف  ماكف عملهم، ومت نت البااثتان مف استعادة 
 .هذه الدراسة 

على العينة املستهدفة   ت ريغ النتائج يف لالمان الت ليل اإلاصائي للبيااني الا اصلنا عليها بعد تطبيا االستبيان  : األساليب اإلحصائية 
املتوسط ايساي، معامل ال ا كرونباخ : وقد است دمت االاصاءاي التالية . spss (v20)برانمج ايزمة اإلاصائية للعلوم االجتماعية 

 .لل روق ،القيمة ال ائية ( ي) ،التبار
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
 "ما مستوى الصالبة النفسية عند املعاقني حركيا الراشدين بوالية ورقلة "  ينت السؤال على:  عرض نتائج السؤال األول ومناقشته  

 وملعرفة مستومل الص بة   اسا، املتوسط ايساي واالحنراص املعياري 
 يوضح درجة املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري( 09)اجلدول رقم 

 (0.01)مستوى الداللة  قيمة ت الحنراف املعياري املتوسط احلسايب توسط النظريامل العينة 
 دالة  9.02 24349 143310 120 40

( 143310)كمدا   اسدا، ملتوسدط ايقيقدي  ل سدتبيان وكاندت قيمتده ( 056)اي    اسا، املتوسدط ايسداي النيدري وكاندت قيمتده      
ي ادب  عدف ( 6,60)وعند املقارنة ابملتوسط ال ر ي جند املتوسط ا سو،  كرب مف ال ر ي وهذا  عند مستومل داللة  ( 2.21()ي ) وقيمة

جتماعيدة وجود مستومل عال مف الص بة الن سية لدمل املعاقني اركيا،  وتعدزو الدراسدة ذلدض االرت دان شف االهتمدام هبدذه ال ،دة ودجمهدا يف اييداة اال
تمددع ايد  صدداري  ددم اقددوق التعلديم والتوظيددب واالندددماس يف اييدداة االجتماعيدة ومادداركتهم ال عالددة يف اجلمعيدداي وا نديددة مدف قددرص الدولددة واجمل

وقدد جداءي  والرا ية وت وقهم يف ذلض اجملال، اي  توجو ببطدوالي وقنيدة ودوليدة، كلهدا عوامدل تسداهم يف رفدع مسدتومل الصد بة الن سدية لدديهم
يف دراسددتها اددول الصدد بة الن سددية وع قتهددا يف الت  يددب واقددع ا اددداث الالدداغطة علددى (  0915" ) كددواب ا " ملددا تددراه  نتيجددة الدراسددة متوافقددة

 (.5603نوال، ( الص ة اجلسمية والن سية
نفسلية تعلزى توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات العينلة ملسلتوى الصلالبة ال" والا تنت  :عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها 

 (.ذكور، إانث)ملتغري اجلنس 
 .للمجموعاي املستقلة واجلدول التايل يو ح ذلض( ي) التبار تان قا مف ص ة ال رض است دمت البااثولت

 داللة الفروق يف مستوى الصالبة بني اجلنسني( 02)اجلدول رقم 
 (0.00) مستوى الداللة قيمة ت الحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد العينة 
 1.04 20.34 100.130 23 ال كور

 
 غري دال

 23.44 140.10 39 اإلانث
ادددا يعدددين ال توجدددد فدددروق ذاي داللدددة (0.00)ا سدددوبة  كدددرب مدددف مسدددتومل الداللدددة املقددددرة ،( ي) جندددد قيمدددة( 61)مدددف لددد ل اجلددددول رقدددم     

وتعددزو الدراسددة عدددم وجددود ال ددروق شف قبيعددة التنادد،ة االجتماعيددة ل دد   (.ذكددر،  نثددى)شاصددائية يف مسددتومل الصدد بة الن سددية تعددزمل ملتغددري اجلددنس 
لددمل الوالدديف اجلنسني يف اجملتمع اجلزائري، شذ تعترب التنا،ة مف  هم العوامل املسدامهة يف بنداء الا صدية ،ومدف لد ل املعاملدة الوالديدة وخدو الدوعي 

بل والر ا والعطب واملسداندة االجتماعيدة لدذا تاد ل لددمل املعداق اركيدا مدف كد  اجلنسدني يف التعامل مع املعاقني بصورة مت اف،ة ومنح ك مها التق
الددا توصددلت شف عدددم وجددود فددروق ذاي داللددة شاصددائيا بددني ( 5606العيددايف، ) بصدد ة متقاربددة يف السددماي، وات قددت هددذه الدراسددة مددع دراسددة 
 (.5602مري، مع)اجلنسني يف الص بة الن سية عند التعرض لألاداث الالاغطة 

توجلد فلروق ذات دالللة إحصلائية يف تقلديرات العينلة ملسلتوى الصلالبة النفسلية " والدا تدنت علدى: عرض نتلائج الفرضلية الثالثلة ومناقشلتها
 ("دو  مستوى، ابتدائي، متوسط، اثنوي ، جامعي )تعزى ملتغري املستوى التعليمي 
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دو  مستوى، ابتدائي، )نة ملستوى الصالبة التفسية تعزى ملتغري املستوى التعليمي يوضح الفرق يف تقديرات العي( 01) اجلدول  رقم      
 (متوسط، اثنوي،  جامعي

 يفسر نتائج الفرضية الثالثة( 01)اجلدول رقم 
 مستومل الداللة  fقيمة  fقيمة 

2,525 6.660 
وابلتدايل نقبدل ال درض القائدل توجدد (6.60)عندد مسدتومل داللدة ( 2,52)جندد قيمدة النسدبة ال ائيدة قدد بلغدت ( 69)مف لد ل اجلددول رقدم       

ملسددتومل فددروق دالددة شاصددائية يف تقددديراي العينددة ملسددتومل الصدد بة الن سددية تعددزمل ملتغددري املسددتومل التعليمددي،  وتعددزمل الدراسددة هددذه ل ددروق شف  مهيددة ا
ه ي يف املسامهة يف توعية ال رد يف ذاته وفهمه ياجياتده وتغلبده علدى صدعا، اييداة ، كمدا كلمدا  اد املسدتومل التعليمدي لل درد  ادي فدرال دجمدالتعليم

 . يف اجملتمع اا لعل املعاق اركيا ميتا  بص بة ن سية عالية
 :خامتة 

ش صدية تلعد  دورا فعدال يف محايدة ا فدراد ولاصدة املعداقني فيتجلدى دورهددا يف تعتدرب الصد بة الن سدية كأادد املتغدرياي املقاومدة للالدغوط وهدي مسدة 
 تقبل املعاق لذاته وواقعه ويت يب  ت ي ا سليما، ومواجهتده لأل مداي والاددائد الدا قدد توجهده، كمدا تقيده مدف الصددماي وتسداعده علدى الدت  م

ي التناد،ة االجتماعيدة مب تلدب بددء مدف ا سدرة وذلدض مدف لد ل الدتعلم وحتدي الصعا، اا لعله متدزن ن سديا، ويتوقدب خوهدا علدى دور مؤسسدا
 .االجتماعي 

 ومف ل ل  ماسبا توصلت هذه الدراسة اتالح  ن للمعاقني مستومل عايل مف الص بة الن سية، 
  توصيات
على  وء ما  س ري عليه نتائج هذه الدراسدة تدود البااثدة  ن تتقددم بعددد مدف التوصدياي للرتبدويني واملت صصدني يف الرتبيدة وعلدم الدن س و        

 :املسؤلني على يف النااط االجتماعي وشؤون ا سرة والتالامف ، وتل صها البااثة فيما يلي
 . ل اإلعاقةتوعية اجملتمع املدين وب  الوعي اجلمعي او  -0
 . حتسني مستومل املعياي للمعاق مف ل ل شعادة النير يف املنح واإلعااني املقدمة للمعاقني اركيا-5
 . م سف وت عيل قوانني لاصة حبقوق املعاق اركيا ك ا العمل والع س والتعليم واملااركة يف كل ا مور ايياتية وتسهيل تلض ا مور ابلنسبة-3
 .ال امنة لدمل املعاقني اركيا وذلض مف ل ل دجمهم يف ايياة االجتماعية استغ ل الطاقاي -5

 .االقرتاحات
 .توصي الدراسة اجراء دراساي اول 

 .فاعلية برانمج شرشادي يف الرفع مف مستومل الص بة الن سية لدمل املعاقني اركيا -0
 .املا  ي الن سية واالجتماعية الا يعانيها املعاق اركيا-5
 .ر الذاي لدمل املعاق اركيا تقدي-3

 References: املراجع 
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منظوراملمارسللة العامللة يف اخلدمللة االجتماعيللة للتغلللب عللل  املشللكالت اللليت حتللد مللن التحللاق املعللاقني (. 5661) محددد، دمحم دمحم، الرنتيسددي 
 .، رسالة ماجستري مناورة، فلسطني، غزةحركيا بغزة فلسطني بفرص العمل

، رسدالة ماجسدتري، اخلاصلة دنطقلة حائلل الصالبة االنفسية وعالقتها ابلرضا الوظيفي لدى املعلملني دلدارا الرتبيلة ،(5602)بدر، الامري 
 .جامعة  م القرمل،  السعودية 

 ودافعية النفسية والصالبة الضبط وجهة عل  االقتصادي واالجتماعي واملستوى السواء – اإلعاقة نوعية أتثري.  ( 2002 )يسرمل جودة،
 .الن س علم ،قسم ،اغدا، كلية ، املنوفية جامعة ماجستري غري مناورة،  ، رسالةال كور لدى اإلجناز
  اجملللة ، اإلبتدائيدة  املرالدة معلمدني لددمل العددواين السدلوك و الن سية الالغوط خب   كمنبئ الن سية الص بة (.5606.) عباس مدات ، الطاص
 .530-052(:0) 50 ، الرتبية لكلية العلمية

خللالل تطبيقلله عللل  عينللة مللن املركللز  اخلصللائص السلليكومرتية ومعللايري تفسللري النتللائج ملقيللاا الثقللة ابلللنفس مللن(  5600)عات ددة، غرغددوط
 .،  مذكرة م ملة لنيل شهادة املاجستري، قياس ن سي، جامعة سعد دال ، البليدة اجلزائراجلامعي ددينة الوادي
، رسددالة ماجسددتريغري مناددورة، جامعددة حركيللا املسللاندة االجتماعيللة وعالقتهللا ابلصللالبة النفسللية لللدى املعللاقني(. 5602)عبددد النددور، معمددري 

 .مسيلة،  اجلزائر
ال كاء االجتماعي وعالقته بكل من مفهوم ال ات والصالبة النفسلية للدى طالبلات االقتصلاد املنلزع  امعلة . (5662)شقبال، امحد , عطار

 (30)العدد, (0)اجمللد, لة كلية الرتبية جبامعة قنطاجم 3امللك عبد العزيز
اخللربة الصلادمة وعالقتهلا لسلاليب التكيلا ملع الضلغوط واملسلاندة االجتماعيلة والصلالبة النفسلية للدى أطفلال . (0530)دمحم، دمحم, عودة

 .كلية الرتبية اجلامعة اإلس مية: غزة, رسالة ماجستري3 املناطق احلدودية
 غلري ماجسلتري غلزة، رسلالة بقطلا  احلدوديلة للدى  املنلاطق النفسلية والصلالبة االجتماعية واملساندة الضغوط ( 2010 ). دمحم ،دمحم عودة،
 . اإلس مية، غزة اجلامعة ، منشورة

 ، القاهرة ، م تبة  هراء الارق اخلدمة االجتماعية يف جمال الفئات اخلاصة(. 5665)ماهر،  بو املعاقي، علي
القاهرة ، م تبة  هراء الارق للنار  املمارسة العامة للخدمة االجتماعية يف اجملال الطيب ورعاية املعاقني، (. 5662) ماهر،  بو املعاقي، علي

 .والتو يع
 .م تبة ا جنلو, القاهرة 3مقياا الصالبة النفسية(. 5605)دمحم , خميمر

3 الصللالبة النفسللية كمنبللا ضفلل  الضللغوط النفسللية والسلللوك العللدواين لللدى معلمللي املرحلللة اإلعداديللة. (5606) لطدداص، عبدداس, مددات
 .مؤمتر اجلمعية املصرية لدراساي الن سية

 . العربية النيل جمموعة ، القاهرة، الرعاية وبرامج واألنوا  املفهوم اجلسمية اإلعاقة(. 5662)النصر  بو ،دمحم مدات،
  .مصرية .والتو يع والنار للطباعة ايرتاك القاهرة،اإلعاقة  متحدي ورعاية أتهيل(.    (2004النصر  بو ،دمحم مدات،
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