
اخلصائص الصيكومرتية ملقياط التوافق اليفصي لألطفال ذوي 
 ()صعوبات التعله الينائية كنا تدركه أمهاتهً

 أ / داليا ذلند ذكي        د/ أظرف ذلند عبد احلليه        أ.د / حصاو الديً ذلنود عسب
 

أشتاذ الصخة اليفصية و اإلرظاد اليفصي       
 جامعة عني مشض -كلية تربية 

 رط الصخة اليفصية واإلرظاد اليفصيمد

 جامعة عني مشض -كلية تربية 

 باحجة ماجصتري
 جامعة عني مشض –كلية تربية 

 
 

 مقدمة 
شغل مفيػم التػافق الشفدي حيدًا كبيرخًا فري الجراتروا بالبحرػع الةخويرج باة شبيرج بذلرظ 

فحدر  لرل جخ ةرو الربةس ةىسيتو في الحيوة اإلندونيج، فولتػافق ليذ مخادفرًو لمررحج الشفدريج 
 إلي كثيخًا مسغ يةسمػن في ىحا الحقل بأنو الرحج الشفديج بةيشيو .

( في تةخيفو لمرحج الشفديج بأنيو حولج دائسج 9: 7991بىحا مو أكجه حومج زىخان )
ندبيًو يكػن فييو الفخد متػافقًو نفديًو )شخريًو،بانفةوليًو ،با تسوعيًو ،أي مع نفدو بمع 

فييو بولدةودة مع نفدو ،بمع اآلخخيغ ،بيكػن قودرًا عمي تحقيق ذاتو باتتغالل  ليئتو(،بيذةخ
ج الحيوة ،بتكػن شخريتو متكوممج حج مسكغ ، بيكػن قودرًا عمي مػا يقجراتو إلي أقري 

تػيج ،بيكػن تمػكو عوديًو ،بحيث يةير بدالمج بتالم،بلكي يةير الفخد في تالم 
 غ خالل اةتخة التي جشذأ فييو.باتتقخار نفدي ،فإن ىحا جتحجد م

فرولجػ الةرروشفي لةتررخة يةتبرخ مررغ أىررع الةػامرل الترري تررصيخ فري تكررػيغ شخررريج اةلشررو  
بأتولي  تكيفيع ،فولح  الجافئ بالةوشفج الررودقج التري يسكرغ أن جرشةع ليرو شفرل مرغ اةشفرول 

تريج ،بالجيرجة تةدز يقتو لشفدو بشسأنيشتو بتكيف شخريتو ،بتسكشرو مرغ مجوليرج الطرخبق القو
عمي نحػ تػا  ،أمو الكخه بالشفػر بالتجش  فإن مغ شأنو أن جصيخ تمبًو عمي شخريج الصفرل، 
بيخمررق لررو اإلشرركوءا كدررػ  التكيررف مررع السجتسررع ، بقررج جررجفع اةمررخ بررو إلرري اءنحررخاق ،كسررو 

                                                           

( ضسغ متصمبوا دراتج مو دتيخ بةشػان:"أتولي  السةوممج الػالجيج كسو تجركيو أميوا اةشفول  )
 ذبي صةػووا التةمع الشسوئيج بعالقتيو بولتػافق الشفدي ةشفوليغ".
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ب ررج أيزررًو أن ىشرروا ارتبررون قررػي لرريغ الشرردبا إلرري الةررجبان اء تسرروعي بنقررز عوشفررج السحبررج 
 بالحشون في البيت. 

 (752: 7991)صولح دمحم عمي ألػ  ودب،
ي لةلشرو  بضيرخ ترمػا كسو عجدا أتولي  التشذرئج اةترخيج عرغ تحقيرق التػافرق الشفدر

ليغ أفخاد اةتخة بالسجتسع مدرونجًا لدرمػا الةقرػش بذركل بروا يحرتع عمري الةرومميغ فري اةنونيج 
ةيع فرري مػا يررج ىررحا الخصررخ لحسويررج اةتررخة مجررول الجراترروا الشفدرريج باء تسوعيررج أخررح مررػاق
 الةخويج بحفوضًو عمي قيسشو اةتخيج اةصيمج.    

 (72: 7991)دمحم ليػمي خميل، 
كسررو أن اةميرروا جمةرربغ دبرًا ىومررًو فرري تػافرررق أبءدىررغ خرػصررًو فيسررو جترررل لشسرررػىع 

بءدىررغ، باىسررول بكيشررػنتيع بسةشرري أن الةالقرروا اةلػيررج الحسيسررج تررصدي إلرري التػافررق الشفدرري ة
الةالقررج جررصدي إلرري تررػ  التكيررف بالتػافررق ،باةلررػة تةشرري الحرر  بالخعويررج لةشفررول بمدرروعجتيع 

 عمي الشسػ فيي بضيفج تصدي بصخش متشػعج بأتولي  مختمفج.     
 (57: 7227)الديج فيسي عمي،

سوعيج بلقج أ خيت بحػع عجججة عمي الةالقج ليغ اءتجوىوا الػالجيج في التشذئج اء ت
لةشفول بويغ نسػ الذخريج ليصء  اةشفول بتػافقيع  ،بأتزح مشيرو أن ىشروا ارتبوشرًو شرجججًا 
لرريغ ىررحجغ الستغيررخيغ ،فوءتجوىرروا الالتررػيج فرري التشذررئج جتخترر  عمييررو نترروئ  تررمبيج فرري تػافررق 

 شخريج اةشفول، بالةكذ بولةكذ. 
 (11-17: 7911)دمحم عسود إتسوعيل،

ػافرررق إلررري مجررررول عمرررع الرررشفذ بأصررربح يدرررتخجم لتفدررريخ الدررررمػا كسرررو دخرررل مفيرررػم الت
اء تسرروعي ،بوررحلظ فقررج شررسل كررل مررو يقررػم بررو الفررخد مررغ تررمػا كرري جررتال م مررع ليئتررو )شررورش 

(، لحا فقرج احتمرت دراترج التػافرق الشفدري لرجي اةلشرو  داخرل اةترخة اىتسومرًو 57: 7225نػاق،
 (Nicholoson et al., 2002:58) بولغًو لفتخة شػيمج.

بيذيخ مفيػم التػافق إلي ب ػد عالقوا مشدجسج مع البيئج تتزسغ القجرة عمي إشبوا 
مةطع حو وا الفخد بتمبيج مةطع مصولبو البيػلػ يج باء تسوعيج،بعسميج التػافق ليدرت عسميرج 

              ومرررررجة يولترررررج تحرررررجع فررررري مػقرررررف مةررررريغ أب فترررررخة مةيشرررررج،لل أنيرررررو عسميرررررج مدرررررتسخة دائسرررررج.                  
 (55: 7227)عبج الحسيج الذوذلي،
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ىررحا بيتزررسغ التػافررق الشفدرري عررجة أبةررود مشيررو التػافررق الجدررسي ، بالتػافررق السجرترري، 
بالتػافررق الذذخررري، بالتػافررق اء تسرروعي تتررأيخ بوةتررولي  الترري تتبةشيررو   ،بالتػافررق اةتررخي 

حا فررإن التػافررق الشفدرري يةررج مررغ أىررع اةميرروا فرري تشذررئج ألشرروئيغ بكيفيررج إدراا اةلشررو  ليررو   لرر
السفرروىيع الترري تحقررق الرررحج الشفدرريج الجيررجة ، بوولتررولي فررإن الصفررل جتررأيخ بسررو يحرري  بررو مررغ 
مرررصيخاا بعػامرررل خور يرررج بمرررغ يرررع ترررصيخ عمررري تحقيرررق حو وترررو ، بأىجافرررو باترررتقخاره الشفدررري، 

تكررػيغ شخررريتو بشررةػره بولخضررو  ،بتةخضررو  إلرري صررخاعوا بعقبرروا تررصيخ تررمبًو فرري لشررو  ب 
 بتمبيج لحو وتو السختمفج .                                              

 أوال : معكلة الدراشة 
 عجم تػافخ مقيوس لممتػافق الشفدي خوص بوةشفول ذبي صةػووا التةمع الشسوئيج. -
إعررجاد مقيرروس لمتػافررق الشفدرري لةشفررول ذبي صررةػووا الررتةمع الشسوئيررج ، بالتحقررق مررغ  -

 يبوا ( . –صجش )روئرو الدكػمتخيج خ
 ثاىيًا : أهنية الدراشة

محوبلرررج لفرررت انتبررروه اآلبرررو  باةميررروا إلررري ايجوليرررج أترررمػ  مةررروممتيع ةلشررروئيع بتجشررر   -
 إتو ة السةوممج بصػء إلي اءرتقو  بسدتػي اةتخة بالتػافق الشفدي لةشفول .

مو جػا ييو مغ صرةػووا فرإذا تشوبل مخحمج ىومج في حيوة الفخد بىي مخحمج الصفػلج ب  -
اتررررتصوا الصفررررل أن يجتوزىررررو دبن أزمرررروا ،فدرررريشةكذ ذلررررظ عمرررري اتررررتقخاره الررررجاخمي 

 ،بتػافقو الشفدي في السخاحل القودمج .
اتتفودة اةخروئييغ الشفدرييغ بالسجرتريغ مرغ نتروئ  تمرظ الجراترج فري فيرع الةالقرج لريغ  -

في التػافق الشفدي ةلشوئيع بكحلظ في  الػالججغ باةلشو  بدبر أتولي  السةوممج الػالجيج
إعررجاد لررخام  إرشرروديج لمػالررججغ لتقررػيع مةرروممتيع ةلشرروئيع ذبي صررةػووا الررتةمع الشسوئيررج 

 بتحديغ تػافقيع الشفدي.
كسرررو يسكرررغ أن تكرررػن ىرررحه الجراترررج نرررػاة لبحرررػع أخرررخي فررري ىرررحا السجرررول لكيفيرررج إدراا  -

جبجبنرررو مرررغ أعرررخال نفدررريج ترررمبيج اب  الػالرررججغ لسةرررومالتيع ةلشررروئيع بعالقرررج ىرررحا بسرررو
 ايجوليج في السخاحل الةسخيج السختمفج .
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 :الداشة أهدافثالجًا : 
 تيجف الجراسة إلي:

إعجاد مقيوس لمتػافق الشفدي لةشفول ذبي صةػووا التةمع الشسوئيج كسو تجركو  -
، بالتػافق السجرتي ، بالتػافق اةتخي   ،أميوتيغ بذلظ لقيوس التػافق الجدسي

 بالتػافق الذخري ، بالتػافق اء تسوعي ليصء  اةشفول .
 يبوا ( . –التةخق عمي الخروئز الديكػمتخيج لمسقيوس ) صجش  -

 رابعًا : مصطلخات الدراشة 
     Psychological Adjustmentالتهافق النفدي  -1

لررريغ الستػافرررق  –(بأنو"حولرررج مرررغ اءندرررجوم 1: 7275بقرررج عخفترررو  ييرررون عبرررج الحكررريع)
تةسرل عمري تحقيرق إشربوا حو وترو دبن حرجبع تةرورل ليشيرو بوريغ مةروجيخ السجتسرع  –يئتو بو

  اةمخ الحي يجةمو يذةخ بوءشسئشون الشفدي بالقجرة عمي مػا يج السذكالا التي تحي  بو".
بتةخفو البوحثج بأنو" يػد الفخد الشفديج لمتػافق مرع متصمبروا البيئرج اء تسوعيرج بقجرترو 

شرربوعوا لحو وتررو البيػلػ يررج ب الشفدرريج باء تسوعيررج ،بخفررس القمررق بالتررػتخ عمرري تحقيررق اإل
بصخيقررج جخضرري عشيررو السجتسررع ،بيذررةخ ىررػ أيزررًو بولخضررو عررغ ذاتررو بأنررو قررودر عمرري تغييررخ 

 تمػكو بعوداتو عشج مػا يج مػاقف  جججة".
لبةرج كسو أنو جتزسغ خسدج أبةود البةج الجدسي ،بالبةج السجرتري، بالبةرج اةترخي ، با

 الذخري،بالةبج اء تسوعي.
 Developmental Learning Disabilitiesصعهبات التعمم النمائية  -2

( صرررةػووا الرررتةمع الشسوئيرررج بأنيرررو تمرررظ الررررةػووا التررري  7227يةرررخق فتحررري الديررروا )
، بالتي تتسثرل فري الةسميروا Preacadmic Processesتتشوبل الةسميوا مو قبل اةكوديسيج 

قررج بوءنتبرروه باإلدراا بالررحاكخة بالتفكيررخ بالمغررج ، بتذرركل أىررع اةتررذ الترري يقررػم السةخفيررج الستةم
عمييررو الشذررون الةقمرري السةخفرري لمفررخد ، بمررغ يررع فررإن أي اضررصخا  أب خمررل يررري  باحررجة أب 

 أكثخ مغ ىحه الةمسيوا جصدي إلي الةججج مغ السذكالا الجراتيج لجيو .
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 ي اليفص اشات شابقة تياولت التوافقخامصًا : در
( بسةخفرج الةالقرج لريغ Rojahn et al ., 2006بقومرت دراترج رب رون ب يخرخيغ )

.بتكػنررت عيشررج اء تسرروعي لررحبي اإلعوقررج الةقميررج بالتػافررق  الػالجيررج أب ررو التسييررد فرري السةوممررج
( فررخدًا مررغ الخاشررججغ الستخمفرريغ عقميررًو ذبي اءضررصخابوا الدررمػكيج اءنفةوليررج 71الجراتررج مررغ )

مغ السذوركيغ في قيوس التػافق اء تسوعي.كسو أشرتسمت أدباا الجراترج عمري مقيروس  بأتخىع
فوجشالنررج لمدررمػا التكيفرري ،ب ررجابل تقيرريع التػافررق اء تسرروعي. بكونررت نترروئ  الجراتررج تتزررسغ 
ب ػد عالقج إرتبوشيج ليغ أب و التسييرد بالتػافرق اء تسروعي ، فكمسرو زاد التسييرد فري السةوممرج 

 ق اء تسوعي لةفخاد الستخمفيغ عقميًو.زاد التػاف
( الرري تػضرريح يليرروا  2008Ellens  Jeffrey ,ىررجفت دراتررج إجمررشذ  يفررخي  )

الةشف اةتخي الدرمبيج بييورىرو عمري اةشفرول بكرحلظ دراترج اآليرور الشوتجرج عرغ التةرخل لشرػا 
اةميرروا  أب نررػعيغ مررغ الةشررف اةتررخي بالتحقررق مررغ الةالقررج لرريغ الزررغػن الػالجيررج مررغ قبررل

بمذكالا التػافق لجي اةشفرول بةرج مذروىجة اءترو ة أب السةونروة مشيرو. بتألفرت عيشرج الجراترج 
حولرررج مرررغ اةميررروا التررري لرررججيغ أكثرررخ مرررغ شفرررل ،بقرررج ترررع اترررتخجام اترررتسورة فحرررز  97مرررغ 

ترررمػكيوا الصفرررل باترررتسورة فحرررز اةعرررخال الشوتجرررج عرررغ الررررجمج لرررجي اةشفرررول باترررتسورة 
. بقررررج كذرررفت الشترررروئ  عرررغ أن مجسػعررررج اةشفرررول الررررحجغ تةخضرررػا لالتررررو ة الزرررغػن الػالجيرررج

بمذوىجتيو ليذ لججيع تػ  تػافق أكثخ مغ مجسػعج اةشفول الحجغ تةخضرػا لسذروىجة اءترو ة 
فق .كسرو تػ ررج عالقررج ارتبوشيرج ذاا دءلررج احررروئيج لريغ الزررغػن الػالجيررج مرغ قبررل اةميرروا 

  بمذكالا تػ  التػافق لجي اةشفول.
ىجفت الجراتج الي الكذف عرغ شبيةرج الةالقرج لريغ ( 7277نوندي دمحم عمي ) دراتجأمو 

أترولي  السةوممررج الػالجيررج كسرو جررجركيو اةلشو .كسررو اتررتةونت بسقيروس الشسررػ اءنفةررولي لمسررخاىقيغ 
 اتتسورة تحججج السدتػي اء تسوعي بالثقوفي لةترخة. –مقيوس الشسػ اء تسوعي لمسخاىقيغ   -
عالقررج إرتبوشيررج مػ بررج دالررج إحررروئيو لرريغ در رروا الصررال  عمرري عررغ ب ررػد الشترروئ  فخا بأترر

مقيرروس اتررولي  السةوممررج الػالجيررج مررغ قبررل كررال مررغ ) اة  ب اةم ( كسررو جررجركيو اةلشررو  مررغ 
الجشدررريغ بدر ررروتيع عمررري مقيررروس الشسرررػ اةنفةرررولي ، كسرررو تػ رررج عالقرررج ارتبوشيرررج مػ برررج دالرررج 
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اتررولي  السةوممررج الػالجيررج مررغ قبررل كررال مررغ )اة  ب اةم( كسررو جررجركيو احررروئيو عمرري مقيرروس 
 اةلشو  مغ الجشديغ بدر وتيع عمي مقيوس الشسػ اء تسوعي.

( لتدرمي  الزرػ  عمري الةالقرج لريغ الرحكو  الػ رجاني 7277ب و ا دراتج  ولخ مبرورا )
لريغ الرحكو  الػ رجاني  السزصخ (،بالتةخق عمي الةالقرج-لمػالججغ بويغ السشوخ اةتخي)الدػي 

لمػالججغ بويغ التػافق الشفدي لةلشو  ، بكحلظ التةخق عمي الفخبش ليغ اةتخ السزصخوج في 
شولرر  مررغ شررال  السخحمررج الثونػيررج لجبلررج  12الررحكو  الػ ررجاني .بتكػنررت عيشررج الجراتررج مررغ 

ج الكػيت.باتررررررتخجم البوحررررررث أدباا تزررررررسشت مقيرررررروس الررررررحكو  الػ جاني)اعررررررجاد عثسررررررون بعبرررررر
(،مقيرررررروس التػافررررررق 7272(،مقيرررررروس السشرررررروخ اةتررررررخي )اعررررررجاد عررررررال  كفرررررروفي 7227الدررررررسيع

الشفدي)اعجاد البوحث(،مقيوس توكذ لتكسمج الجسل،اتتسورة السقولمج اءكميشيكيرج. بقرج تػصرمت 
الجراتررج الرري عررجم ب ررػد ارتبررون دال لرريغ أبةررود الررحكو  الػ ررجاني لررة  بالسشرروخ اةتررخي داخررل 

بكررحلظ عررجم ب ررػد ارتبررون دال لرريغ أبةررود الررحكو  الػ ررجاني لررةم بالسشرروخ اةتررخ السزررصخوج، 
 اةتخي داخل اةتخ السزصخوج.

ىررحه الجراتررج الرري التةررخق عمرري مدررتػي  ( تيررجق7277) دراتررج لررػيذ كوربوشررجربكونررت 
التفكيررررررررخ اءلتكرررررررروري بالتػافررررررررق الشفدرررررررري لررررررررجي شمبررررررررج الستسيررررررررديغ بالةررررررررودجيغ فرررررررري السخحمررررررررج 

شولبو بشولبج مػزعيغ عمي أروع مجارس لمستسيرديغ  797شج الجراتج مغ الستػتصج.بتكػنت عي
مقيررررررروس التػافرررررررق الشفدررررررري )إعرررررررجاد الدرررررررػداني ترررررررتخجمت الجراترررررررج بأرورررررررع مجارترررررررممةودجيغ. با

(.بتػصررمت الجراتررج إلرري ب ررػد فررخبش دالررج إحررروئيًو لرريغ الصررال  الستسيررديغ بالصررال  7992
 ػافق الشفدي.الةودجيغ في مدتػي التفكيخ اإللتكوري بالت
( لتحدرريغ مدررتػي التػافررق الشفدرري لمستفررػقيغ 7275ب ررو ا دراتررج  ييررون عبررج الحكرريع)

( شولبج مغ شولبوا السخحمج الثونػيج بسجرتج صرفيج 712عقميو.بقج تكػنت عيشج الجراتج مغ )
زغمػل الثونػيج لشوا في محوفطرج القروىخة برإدارة الديترػن التةميسيرج. باترتخجمت البوحثرج مقيروس 

,. لررررريغ 7التػافرررررق الشفدي.بتػصرررررمت الررررري ب رررررػد فرررررخبش ذاا دءلرررررج إحرررررروئيج عشرررررج مدرررررتػي 
متػتررصوا در رروا السجسررػعتيغ التجخيبيررج بالزرروبصج فرري التصبيررق البةررجي فرري مقيرروس التػافررق 

 أتخي( لرولح السجسػعج التجخيبيج. –مجرتي  –ا تسوعي  –الشفدي بأبةوده )شخري 
متػترصوا در روا السجسػعرج التجخيبيرج لمقيوتريغ  بب ػد فخبش ذاا دءلرج إحرروئيج لريغ

القبمرري بالبةررجي عمرري مقيرروس التػافررق الشفدررري بأبةرروده اةروةررج لرررولح القيرروس البةرررجي،كسو ء 
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تػ ررج فررخبش فرري السجسػعررج التجخيبيررج لمقيوترريغ البةررجي بالتتبةرري عمرري مقيرروس التػافررق الشفدرري 
  اإلرشرررودي السدرررتخجم لتحدررريغ التػافرررق بأبةررروده اةروةرررج ،بىرررحا مرررو جصكرررج عمررري فوعميرررج البخنررروم

 الشفدي لجي شولبوا السخحمج الثونػيج.
سابعًا: الخطهات اإلجخائيةة لمييةاس التهافةق النفدةي لل فةال عوب صةعهبات الةتعمم النمائيةة 

 كما تجركو أمياتين
 الميياس : بناءخطهات  -أ

 قامت الباحثة ببناء ىحا الميياس إنطالقًا من :
 التي بالسرودر السخا ع مغ عجداً  زسغالحي ت الديكػلػ ي التخاع عمي اءشالا : أولً 

 باضحج عمسيج صيوغج إلي الػصػل ليجق ،بذلظالتػافق الشفدي مػضػا تشوبلت
 . بوشػده السقيوس ةبةود

بولتػافق الشفدي  اىتست التي باة شبيج الةخويج بالجراتوا السقوجيذ عمي اإلشالا :ثانياً 
 ،بمشيو :

 .7227ىشو محسػد عصيو ،/ تػافق الشفدي ، إعجاد مقيوس ال -
نجوح  /بصوقج مالحطج تمػا التػافق الذخري باء تسوعي لصفل الخبضج ، إعجاد  -

 .7225،رمزون محخز
 .7277دمحم توعج الجةيج : /مقيوس التػافق الشفدي ، إعجاد  -

غ في عخل السقيوس في صػرتو اةبليج عمي مجسػعج مغ اةتوتحة الستخرريثالثًا :
الرحج الشفديج بالتخويج الخوصج بذلظ إل خا  صجش السحكسيغ لمسقيوس لمحكع عمي 
صالحيتو مغ حيث قيوس مويدةي لقيوتو بتالمج التةخيفوا ببضػح السفخداا 
بمجي إنتسوئيو لمبةج الحي تشتسي إليو مع إمكونيج تةججل السفخداا تػا  بولححق أب 

فخداا التي حرمت عمي ندبج مػافقج ليغ اإلضوفج أب التةججل ، بتع اختيور الس
 %( بسةجل اتفوش عذخة محكسيغ .722% : 92اةتوتحة السحكسيغ ليغ )

 : وترحيحو الميياس بنية-ب
 :بىع فخعيج أبةود خسذ مفخدة،تتزسغ (62) مغ اةبليج صػرتو في السقيوس جتكػن 

 البعج األول: 
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سيج ، بالخمػ مغ أعخال اةمخال بيقرج بو تستع الفخد بولرحج الجد:  التهافق الجدمي
 .اا( عبور 72الديكػتػموتيج ،بيتكػن مغ )

 البعج الثاني : 
جتسثررل فرري تقبررل الصفررل لمسجرتررج ب السةمررع بزمالئررو ، بمررجي قجرتررو عمرري  التهافةةق المجرسةةي:

 ( عبورة.72تكػيغ صجاقوا ،بيتكػن مغ )
 البعج الثالث: 

اةتخة   بحيث تكػن الةالقوا لريغ أفرخاد اةترخة بيقرج بو السحبج ليغ أفخاد  التهافق األسخب:
 ( عبورة.77متػافقج بقوئسج عمي الح  باءحتخام بالتةوبن ، بيتكػن مغ )

 :البعج الخابع
وييرج بو انتظام دينامي أو عممية دينامية مدتمخة تيجف إلي مالءمة  التػافق الذخرري: 

لتهازن و الخضةةةا النفدةةةي و سةةةمهك الفةةةخد مةةةع البيةةةةة المحيطةةةة بةةةو   وتحييةةةق الذةةةعهر بةةةا
 ( عبارة .14الجتماعي  ويتكهن من )

 :البعج الخامذ
التهافق الجتماعي: وييرج بو قجرة الطفل عمةي التعةاون و التعامةل البجةابي مةع أقخانةو    

وإقامة عالقة ودبة معيم   وامتالكةو الطخائةق المختمفةة التةي تذةبع حاجاتةو   ويتعامةل بيةا 
 ( عبارة . 15بو   ويتكهن من )  مع غيخه من المحيطين

 بقج تػزعت عبوراا السقيوس كسو جمي :
 (7 جبل)

 الشفدي التػافق لسقيوس اةبليج الرػرة في السفخداا بعجد السقيوس أبةود تػزيع
 السفخداا أرقوم عجدالسفخداا أبةودالسقيوس
 72إلي  7مغ 10 البةجاةبل
 72إلي  77مغ 10 البةجالثوني
 72إلي  77مغ 13 البةجالثولث
 71إلي  77مغ  14 البةجالخابع
 17إلي  71مغ  15 البةجالخومذ
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 ج لكل بتقع اإل وبج عمي السقيوس في ياليج مدتػيوا )دائسًو ،أحيونًو ، نودرًا (، بتتخابح الجر 
در ج باحجة ، بذلظ بإعصو  يالع در وا ل )دائسًو (، ب در تون عبورة موليغ يالع در وا ب 

(، ب در ج باحجة ل )نودرًا(، حيث يذيخ ارتفوا الجر ج إلي زيودة در ج التػافق ل )أحيونًو 
الشفدي لةشفول ذبي صةػووا التةمع الشسوئيج كسو تجركيو أميوتيغ ، كسو يذيخ انخفول 

 .الجر ج إلي انخفول در ج التػافق الشفدي لججيع  
 (7 جبل )

 الرػرة اةبليج لسقيوس التػافق الشفدي 
 م العبارة دائماً  ياناً أح نادراً 

 7 يقزع أضوفخه عودة .   
 7 يذةخ بولخاحج عشجمو يدتيقظ مغ الشػم.   
تألسررو عيشرروه ، حيررث تةرروني مررغ حدوترريج شررجججة مررغ الزررػ  فيدرريل    

 تذتت انتبوىو بأي مثيخاا برخيج.
7 

 7 يذةخ بآءم ب رعذج في حخكج  ججيو .    
 5 يذةخ بآءم في رأتو ب صجاا مدتسخ.   
 1 تحتوج أتشونو إلي الةالج .   
يةرروني مرررغ ب ررع فررري أذنيررو بيتذرررتت انتبوىررو بدرررخعج بفةررل السثيرررخاا    

 الدسةيج باةصػاا الةوليج .
1 

 1 يستمظ القجرة عمي الديخ بذكل متشوتق بمتػازن .   
 9 جتغي  عغ السجرتج كثيخا بدب  مخضو.   
 72 بآءم في السةجة. يذةخ   
 77 يح  الحىو  إلي السجرتج .   
 77 جمقي التحيج عمي زمالؤه .   
 77 لجيو أصجقو  .   
 77 يزويقو أحج مغ أصجقوئو .   
 75 يجمذ ليجب  في الفرل .   
 71 يح  الجمػس بجػار زمالئو .   
 71 جتةومل مةو السجرس بأتمػ   يج .   
 71 جم انتبوىو بفيسو .يزخوو السةمع لة   
 79 يذةخ بولخػق داخل السجرتج.   
 72 يح  أن يذورا بوةنذصج الجسوعيج  في السجرتج .   



 

 

 

) 12) 

 التوافق اليفصي لالطفالقياط صيكومرتية ملاخلصائص ال

 2019 يياير ، 2ج، 57دللة اإلرظاد اليفصي، العدد 

 م العبارة دائماً  ياناً أح نادراً 
 77 يذةخ بسحبتشو باحتزونشو لو .   
 77 يحبو أخػاتو .   
 77 نجبخه عمي البقو  في السشدل كثيخا .   
 77 يذةخ بوىتسومشو بو عشج حججثو .   
 75 خػاتو .جمة  مةو أ   
 71 يذةخ لتحفيدنو لو عشجمو نقػل لو شوشخ.    
 71 يصيع أبامخنو عشجمو نصم  مشو شيئًو ء جخيجه .   
 71 نتةومل مةو بذكل  يج .   
 79 نقػل لو ألفوظ تيئج .   
 72 يذةخ بدخخيتشو لو .   
 77 نسشةو مغ المة  مع اةشفول .   
 77 وئمج.جتشوبل الصةوم مةشو بت  الة   
 77 يذةخ بولفخح داخل السشدل .   
 77 يذةخ بأنو شخز مخغػ  فيو.   
 75 يدتصيع الخخبج بسفخده لذخا  شئ مو .    
 71 يقػم بأدا  با بو السجرتي بسفخده .    
جشدررررري السيررررروم السػكمرررررج إليرررررو ، فمررررريذ لجيرررررو القرررررجرة عمررررري الفيرررررع ب    

 اءتتيةو  بالتحكخ .
71 

 71 و  باةدباا الخوصج بو .يفقج اةشي   
    يدتأذن قبل أن يأخح شيئًو.    

79 
 72 يقجم اءعتحار عغ أخصوئو .   
 77 يةتسج عمي ذاتو في قزو  حو وتو .   
 77 تخعون مو جشقم  مدا و ليغ الفخح بالحدن .   
 77 جمة  بسفخده عشجمو ء يجج أحج جمة  مةو .   
 77 يذكخ كل مغ يدوعجه .   
 75 ب ػده في أموكغ مطمسج أب  جججة أب باتةج تذةخه بولقمق بالخػق.   
 جتجشرررررررررررررر  السيرررررررررررررروم الترررررررررررررري تتصمرررررررررررررر   يررررررررررررررجا عقميررررررررررررررو بانتبوىررررررررررررررو    

 بادراكو .
71 

 71 يرة  عميو تأ يل حو وتو ، بيبكي .   
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 م العبارة دائماً  ياناً أح نادراً 
 71 يذةخ بح  الشوس لو .   
 79 يدتصيع أن يكػن صجاقوا .   
 52 يح  أصجقوئو .   
 57   مع  اةشفول مغ نفذ  شدو .جمة   
 57 يستشع عغ المة  مع اةشفول مغ ليدػا مغ نفذ  شدو.   
 57 جمة  مع اةشفول الغخوو  بألةوليع .   
 57 يدسح لةشفول اآلخخيغ بوتتخجام ألةوبو الخوصج بو .   
 55 يكػن تئ مع اةشخوص الحجغ يةوممػنو مةوممج تيئج بالةكذ.   
 51 ع اةشفول الججد الحجغ ء يةخفيع .جتكمع م   
 51 ء يح  الجمػس بسفخده.   
 51 يزويقو اةشفول بسو يقػلػن .   
 59 يفةل اةشفول ترخفوا تزويقو.   
 12 يحوبل اةشفول أن يزخوػه .   
 17 يدتةسل لغج لحجئج أب يزخ  عشجمو يزويقو أحج.   
 17 ججافع عغ نفدو .   

 
  :النفدي التهافق لميياس كهمتخيةالدي الخرائص

 ذبي  اةشفررررول أميرررروا اةدباا بالترررري شررررسمت إعررررجاد بعيشررررج السحكسرررريغ عمرررر  اعتسرررروداً 
 فري باإلنروع الرحكػر مرغ ترشػاا (6 - 4) لريغ أعسرورىع تترخابح مسرغ الشسوئيرج الرتةمع صةػووا
تررشج بانحررخاق  5.55شفررل، بستػترر  عسررخ زمشرري 170بومررح حجسيررو .اةشفررول ريررول مخحمررج

 :كولتولي السقيوس بصجش يبوا مغ التحقق ،تع 0.522ةيوري م
  :الرجق •
  :الرجق المنطيي  -7

بىػ أن يقيذ اءختبور مو بضع لقيوتو ، بقج تحقق مغ خالل اعتسود البوحثج عمي 
 .اإلشور الشطخي كسخ ةيج إلعجاد السقيوس 
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 ()الرجق التجخيبي )صجق المحكمين (: -2
مغ أعزو  ىيئج مغ  (10)تػافق الشفدي بةخضو عم  عجد قومت البوحثج بةج إعجاد مقيوس ال

 .أعزو  ىيئج التجريذ السحكسيغ الستخرريغ في مجول التخويج الخوصج بالرحج الشفديج 
( الشد  السئػيج ءتفوش السحكسيغ عم  مفخداا السقيوس، بالحي 7بيػضح الججبل رقع )

التػافق الشفدي لةشفول ذبي  ُيطِيخ اتفوش مةطع السحكسيغ عم  صالحيج السفخداا لقيوس
 صةػووا التةمع الشسوئيج:

 (7 جبل )
 الشد  السئػيج ءتفوش السحكسيغ عم  مفخداا السقيوس

 السفخدة
 السئػيج الشدبج
 السحكسيغ ءتفوش

7،7،5،1،9،77،77،77،71،71،72،77،77،77،75،71،71،71،79،7
7،77،75،71،71،71،79،72،77،77،77،75،71،71،57،57،57،57،

51،12،17،17 

722 % 

7،7،1،1،72،77 92 % 
77،77،71،79،52،55،51،51،59 52  % 

72،77،75،71،79،77 72 % 
 :صجق التحميل العاممي التهكيجب -3

بجونرر  صررجش السحكسرريغ الررحي أ ررخر عمرر  الرررػرة السبجئيررج لمسقيرروس، تررع التحقررق مررغ 
، بذلررررظ بوتررررتخجام الحدمررررج الرررررجش الةرررروممي لمسقيرررروس بوتررررتخجام التحميررررل الةرررروممي التػكيررررجي

، بقرج ُأ رخر ىرحا التحميرل اترتشودا  إلر  شخيقرج اةر حيرج القررػر، (AMOS 23)اإلحرروئيج 
 .بذلظ بوفتخال أن لشيج ىحا السقيوس تتكػن مغ خسدج عػامل تشجرج تحت عومل باحج

 

 :التداق الجاخمي -4

                                                           

( )رضا خيرى عبد \د، دعاء محمود زكى\د، حسام هيبه\د أ/د السيد الكيالني،إيمان لطفى،\د
، دمحم إبراهيم عيد\.دأ، عبد العزيزمحمود\د، عبد الرحمن سيد سليمان\.د،أساره حسام\د، العزيز

 .محمود رامز\د
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اءرتبون ليغ لمتأكج مغ اءتدوش الجاخمي لسفخداا السقيوس، تع حدو  مةومالا 
در ج كل مفخدة بالجر ج الكميج لمبةج الحي تشتسي إليو السفخدة بذلظ بةج ححق أيخ السفخدة مغ 
البةج، كسو تع حدو  مةومل اءرتبون ليغ كل بةج بالجر ج الكميج لمسقيوس، بيػضح  جبل 

 مةومالا اءرتبون : (4)
 (7 جبل)

 مغ السفخدة أيخ ححقج بة إليو تشتسي الحي بالبةج مفخدة كل در ج ليغ اءرتبون مةومالا قيع
 .الشفدي التػافق لسقيوس الكميج بالجر ج بةج كل ليغ اءرتبون مةومالا بكحلظ البةج،
 البةجاةبل

 الجدسي التػافق
 ارتبوشو مةومل

 بولسقيوس
(0.75**) 

 البةجالثوني
 السجرتي التػافق
 ارتبوشو مةومل

 بولسقيوس
(0.77**) 

 البةجالثولث
 اةتخي  التػافق
 ارتبوشو مةومل

 بولسقيوس
(0.71**) 

 البةجالخابع
 الذخري التػافق
 ارتبوشو مةومل

 بولسقيوس
(0.89**) 

 البةجالخومذ
 اء تسوعي التػافق
 ارتبوشو مةومل

 بولسقيوس
(0.80**) 

 رقع
 السفخدة

 مةومل
 ارتبوشيو
 بولبةج

  رقع
 السفخدة

 مةومل
 ارتبوشو
 ابولبةج

 رقع
 السفخدة

 مةومل
 وارتبوشي
 بولبةج

 رقع
 السفخدة

 مةومل
 ارتبوشيو
 بولبةج

 رقع
 السفخدة

 مةومل
 ارتبوشيو
 بولبةج

1 0.48** 10 0.49** 17 0.75** 27 0.38** 41 0.3** 
2 0.35** 11 0.65** 18 0.26** 28 0.33** 42 0.38** 
3 0.61** 12 0.65** 19 0.7** 29 0.58** 43 0.6** 
4 0.71** 13 0.5** 20 0.45** 30 0.71** 44 0.19* 
5 0.55** 14 0.28** 21 0.7** 31 0.69** 45 0.56** 
7 0.5** 15 0.21** 22 0.29** 32 0.53** 46 0.34** 
8 0.29** 16 0.57** 23 0.63** 33 0.56** 47 0.39** 
9 0.44**   24 0.62** 34 0.57** 49 0.38** 
    25 0.39** 35 0.52**   
    26 0.5** 36 0.26**   
      37 0.54**   
      38 0.39**   
      39 0.61**   
      40 0.43**   

         0.05ارتبون مػ   بدال عشج مدتػر دءلج *  
 0.01**ارتبون مػ   بدال عشج مدتػر دءلج

أن  سيع مةومالا اءرتبون كونت دالج إحروئيًو مسو  (4)بيتزح مغ الججبل الدولق
 :وش الجاخمي لسقيوس التػافق الشفدي، حيث أتبةت البوحثج اإلتتخاتيجيج التوليجيذيخ إل  اءتد



 

 

 

) 17) 

 التوافق اليفصي لالطفالقياط صيكومرتية ملاخلصائص ال

 2019 يياير ، 2ج، 57دللة اإلرظاد اليفصي، العدد 

ححق السفخداا التي كون ليو مةومل ارتبون تول  بولجر ج الكميج ،حيث تع بةج  -7
 .ذلظ إعودة حدو  مةومالا اإلرتبون مخة أخخي 

أن ححق السفخداا ذاا اإلرتبون السػ   بولجر ج الكميج بلكشيو غيخ دالج إلي  -7
َتبقي مجسػعج السفخداا التي ليو ارتبوشوا مػ بج بدالج إحروئيًو بولجر ج الكميج 

 .، حيث تع بةج ذلظ إعودة حدو  مةومالا اإلرتبون مخة أخخي 
 :بقج أتفخ ذلظ عغ ححق السفخداا التوليج 

،  بقج  (48)تع ححق السفخدة  :، البةج الخومذ  (6)تع ححق السفخدة  :البعج األول
  مةومل اإلرتبون ليغ در ج كل ُبةج بالجر ج الكميج لمسقيوس ككل ، بقج أصبحت تع حدو

( ، حيث أن  سيع ارتبوشوا السفخداا بوةبةود 7مةومالا اإلرتبون كسو ىػ مػضح بولججبل)
 .التي تشتسي إلييو مختفةج ، بدالج 

 ومن خالل التحيق من صجق المحكمين والتداق الجاخمي والرجق العاممي بمكن
 .اليهل أن ىحا الميياس يتدم برجق جيج

 :الثبات •
 :تع حدو  الثبوا لمسقيوس بوتتخجام شخيقتيغ، كولتولي

 معامل ألفا  -1
( جػضح 5تع حدو  مةومل ألفو لكل بةج مغ أبةود مقيوس التػافق الشفدي، بالججبل )

 .ذلظ
 ( 5 جبل )

 مةومالا ألفو ةبةود مقيوس التػافق الشفدي
 ألفو مةومل قيسج أبةودالسقيوس
 0.783 البةجاةبل
 0.760 البةجالثوني
 0.836 البةجالثولث
 0.858 البةجالخابع
 0.700 البةجالخومذ
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  خيية التجدئة النرفية -2
( 1ترررع حدرررو  مةومرررل التجدئررررج الشررررفيج ةبةرررود مقيرررروس التػافرررق الشفدررري، بالجررررجبل )

 .جػضح ذلظ
 ( 1 جبل )

 قيوس التػافق الشفديمةومالا التجدئج الشرفيج ةبةود م

 ليغ اءرتبون مةومل أبةودالسقيوس
 الشرفيغ

 بةج اءرتبون مةومل
 التجدئج أيخ مغ الترحيح

 0.8 0.667 البةجاةبل
 0.723 0.566 البةجالثوني
 0.830 0.709 البةجالثولث
 0.870 0.770 البةجالخابع
 0.663 0.496 البةجالخومذ

ن  سيع مةومالا الثبوا مختفةج ، بىػ مو ( أ1( ، ب جبل )5بيتزح مغ  جبل )
 .جصكج يبوا السقيوس 

 إجخاءات تطبيق الميياس -د
تحججج عيشج الجراتج مغ أميوا اةشفول ذبي صةػووا التةمع الشسوئيج في مخحمج  -

 ( مغ اءميوا .712ريول اةشفول بقج لمح عجدىع )
 تصبيق السقيوس فرػرتو اةبليج عمي عيشج الجراتج. -
 تتجوبوا باخزوعيو لمسةولجج اإلحروئيج.ترحيح اء -
 تحججج صجش بيبوا السقيوس . -
 التػصل إلي صيوغج نيوئيج لمسقيوس . -
 النتائج: -ه

تػصمت الجراتج إلي كفو ة مقيوس التػافق الشفدي كسو تجركو أميوا اةشفول ذبي 
ًا لسو صةػووا التةمع الشسوئيج مغ حيث الرجش بالثبوا ،مسو يجةمو صولحًو لمتصبيق نطخ 
 جتستع بو مغ خروئز تيكػمتخيج مقبػلج عمي اةشفول ذبي صةػووا التةمع .
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الرهرة النيائية لميياس التهافق النفدي لل فال عوب صعهبات التعمم النمائية كما تجركو 
 أمياتين

 أ / داليا دمحم عكي        مد / أشخف دمحم عبج الحمي      بأ.د / حدام الجين محمهد عد 
 باحثة ماجدتيخ        واإلرشاد النفدي     مجرس الرحة النفدية ع الرحة النفدية واإلرشاد النفدي   أستا   
  

 (1 جبل )
 مقيوس التػافق الشفدي في صػرتو الشيوئيج

 ابجا احيانا دائماً  العبارة م

    يقزع أضوفخه . 7
    يذةخ بولخاحج عشجمو يدتيقظ مغ الشػم . 7
تةرروني مررغ حدوترريج شررجججة مررغ الزررػ  فيدرريل  تألسررو عيشرروه، حيررث 7

 تذتت انتبوىو بأي مثيخاا برخيج.
   

    يذةخ بآءم ب رعذج في حخكج  ججيو .  7
    يذةخ بآءم في رأتو ب صجاا مدتسخ . 5
    تحتوج أتشونو إلي الةالج . 1
    جتذتت انتبوىو بدخعج بفةل السثيخاا الدسةيج باةصػاا الةوليج . 1
    ستمظ القجرة عمي الديخ بذكل متشوتق بمتػازن .ي 1
    جتغي  عغ السجرتج كثيخا بدب  مخضو . 9
    يح  الحىو  إلي السجرتج . 72
    جمقي التحيج عمي زمالئو . 77
    لجيو أصجقو  . 77
    يجمذ بجػار زمالئو في الفرل. 77
    يزخوو السةمع لةجم انتبوىو بفيسو . 77
      مع زمالئو في السجرتج .جمة 75
    يح  أن يذورا بوةنذصج الجسوعيج  في السجرتج . 71
    يذةخ بسحبتشو ب احتزونشو لو . 71
    نجبخه عمي البقو  في السشدل . 71
    يذةخ بوىتسومشو بو عشجمو  جتحجع . 79
    جمة  مةو أخػتو ب أخػاتو . 72
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 ابجا احيانا دائماً  العبارة م

    لو شوشخ.  يذةخ لتحفيدنو لو عشجمو نقػل 77
    يصيع أبامخنو عشجمو نصم  مشو شيئًو ء جخيجه . 77
    نقػل لو ألفوضًو  تيئج . 77
    جتزوجق عشج تخخيتشو لو مغ أفةولو  . 77
    جتشوبل الصةوم مةشو بت  اةتخة . 75
    يذةخ بولدةودة داخل السشدل . 71
    يذةخ بأنو شخز مخغػ  فيو . 71
    الخخبج بسفخده لذخا  شئ مو .  يدتصيع 71
    يقػم بأدا  با بو السجرتي بسفخده .  79
    جشدي السيوم السػكمج إليو . 72
    ليذ لجيو القجرة عمي الفيع ب اءتتيةو  بالتحكخ .  77
    يفقج اةشيو  باةدباا الخوصج بو . 77
    يدتأذن قبل أن يأخح شيئًو.  77
    وئو .يةتحر عغ أخص 77
    يةتسج عمي ذاتو في قزو  حو وتو . 75
    جتقم  مدا و ليغ الفخح بالحدن . 71
    يذكخ كل مغ يدوعجه . 71
    يذةخ بولخػق في اةموكغ مطمسج أب  جججة أب باتةج. 71
    جتجش  السيوم التي تتصم   يجا عقميو بانتبوىًو بادراكًو. 79
    ، بيبكي . يرة  عميو تأ يل حو وتو 72
    جمة  مع  اةشفول مغ نفذ  شدو . 77
    يستشع عغ المة  مع اةشفول مغ ليدػا مغ نفذ  شدو. 77
    جمة  مع اةشفول الغخوو  بألةوليع . 77
    يدسح لةشفول اآلخخيغ بوتتخجام ألةوبو الخوصج بو . 77
    جتكمع مع اةشخوص الججد الحجغ ء يةخفيع . 75
    يزويقو اةشفول بسو يقػلػن . 71
    يدتةسل لغج لحجئج أب يزخ  عشجمو يزويقو أحج . 71
    ججافع عغ نفدو . 71
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 :املراجع
 :أوًل: المخاجع العخبية

، فري الفترخة مرغ السرصتسخ الةمسري الدرشػي ( : الصفرل بالبيئرج ، 7227الديج فيسري عمري )  -7
 ذ. ، كميج التخويج ،  ومةج عيغ شس مورس77-77

( : الررررحكو  الػ ررررجاني لمػالررررججغ بعالقتررررو بولسشرررروخ  اةتررررخي 7277مبررررورا ) دمحم  ررررولخ   -7
، مةيررج الجراترروا بالبحررػع التخوػيرررج ،  رتررولج دكتررػراه لةلشررو  فرري اةتررخة السزررصخوج ، 

  ومةج القوىخة . 
( : فوعميررج لخنرروم  إرشررودي لتحدرريغ مدررتػي التػافررق 7275 ييررون إمرروم عبررج الحكرريع )  -7

، كميررج رتررولج مو دررتيخ لررجي عيشررج مررغ الستفررػقيغ عقميررًو فرري السخحمررج الثونػيررج ، الشفدرري 
 التخويج ،  ومةج عيغ شسذ .

، القوىخة ،  7، ن الرحج الشفديج بالةالج الشفدي( : 7991حومج عبج الدالم زىخان )  -7
 عولع الكت  .

ن : دار ، عسررو ترريكػلػ يج التشذررئج اء تسوعيررج: ( 7991صررولح دمحم عمرري ألررػ  ررودب )  -5
 السيدخة لمشذخ بالتػزيع بالصبوعج .

( : خررروئز الذخررريج بعالقتيررو بررولتػافق الشفدرري 7225شررورش نررػاق حدررغ تررسوره )  -1
باءنتسو  لجي الصمبج السةوقيغ حخكيًو في ضرل انتفوضرج اةقرري فري السرجارس اةتوتريج 

 ج عيغ شسذ .، كميج التخويج ،  ومة رتولج دكتػراه   صيشيج بالثونػيج الحكػميج الفمد
،  اإلتررركشجريج : السكتبررررج  التػافرررق الشفدررري لمسدررررشيغ( : 7227عبرررج الحسيرررج الذرررروذلي )  -1

 الجومةيج .
( : " نسح ررج الةالقرروا الدررببيج لرريغ صررةػووا الررتةمع 7227فتحرري مرررصفي الديرروا )   -1

 لرجي نجبة اءضصخابوا الدمػكيج باءنفةوليجالشسوئيج  باةكوديسيج باضصخابوا الدمػا "  
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مرررروجػ ،  77 – 72،  ومةرررج الخمرررري  الةخوررري ،  شرررخوص ذبي اءحتيو ررروا الخوصررررجاة
 . 717 – 15البحخيغ ، ص 

 ، السجمرذ الرػششي لمثقوفرج اةشفول مخية السجتسع( : 7911دمحم عسود الججغ إتسوعيل )  -9
 .بالفشػن باآلدا  ، الكػيت

قرروىخة : دار قبررو  ، ال ترريكػلػ يج الةالقرروا اةتررخيج( : 7991دمحم دمحم ليررػمي خميررل ) -72
 لمصبوعج بالشذخ بالتػزيع .

( : التػافرق الجراتري الذخرري اء تسروعي بةرج تػحيرج 7277دمحم جػتف أحسرج راشرج ) -77
السدرروراا فرري مسمكررج البحررخيغ، دراتررج ميجانيررج عمرري شمبررج السخحمررج الثونػيررج بولسحوفطررج 

 – 127،  ومةررررج دمذررررق ، ص ص  71، السجمررررج  مجمررررج  ومةررررج دمذررررقالػتررررصي ، 
172 . 

( : أترررولي  السةوممرررج الػالجيرررج كسرررو جرررجركيو اةلشرررو  بعالقتيرررو 7277نوندررري دمحم عمررري ) -77
، كميرررج البشرررروا  رترررولج مو دررررتيخبرررولشسػ اءنفةرررولي باء تسرررروعي فررري مخحمررررج السخاىقرررج ، 
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