
 

 

 

 

 أهم استراتيجيات التدخل السائدة في عالج  التهتهة

THE MOST IMPORTANT INTERVENTION STRATEGIES PREVAILING 
IN THE TREATMENT OF STUTTERING 

 

 

 

 طارق سليم علي إسماعيل

كلية التربية -كلية الدراسات العليا -جامعة النيلين   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9102ديسمبر  ،االصدار الثالث ،  مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية  

ISSN (Online) : 2636-2899 

 



 9102العدد الثالث ، سبتمبر    (SRC_IJES)  الوادي الدولية للعلوم التربويةمجلة جامعة جنوب 

 

1 
 

 : المستخلص

ادددال عددد    هدددس اسدددترا يليات التددددة  ال دددا د  أ علددد هددددال الدراسدددة الإاليدددة فلددد  التعدددر     

وير كددددد  عددددد   التهتهدددددة علددددد  خدددددرن وأسدددددالي    تلددددد  بددددداةت   الن ريدددددات ، التهتهدددددة

واألسددد ال الية يدددة للتهتهدددة، ومدددن اليهدددس   ددد  العددد   الن دددر فلددد  اليتهتددد  ككددد    يتلددد أ، 

عقددد ، وروو، وج دددد، وموددداعر، و بدددد مدددن  ندددطي اليدددداة  التدددال    دددال هددد   اللطا ددد ، مدددن 

عددددد   سدددددلطكال، أو العددددد   بالريا دددددة ال دددددط ية، أو عددددد   خ دددددال، أو عددددد      دددددال، أو 

 كدددرار، )العددد   ال يادددال ا جتيددداعال، كيدددا أ  هندددال أعدددراا وأ دددكا  للتهتهدددة  ددداهر  م ددد  

، وهنددددال أعددددراا باخنددددة م دددد  (ف إدددداط، فخالددددة،  ط دددد ، هدددد  الددددرأ ، وال ددددرل بالرجدددد 

هيدددا معدددا، الدراسدددة أ ددد  كليدددا كدددا  العددد   مطجهدددا لكلي و قتدددرو(. القلدددا والتدددط ر وال دددط )

ادددال    يددد  تدددد  التهتهدددة، والطأدددط  بهدددا فلددد  أ  ددد   رجدددة ميكندددة، وا ر قدددا   أ لددد كدددا  

وبندددا  علددد  مدددا  طأدددلل فليددد  هددد   الدراسدددة مدددن  تدددا  ، ، ب   دددة الل دددا  فلددد  أعلددد  م دددتط 

 .ةر  ال اتث بيليطعة من التطأيات وا  تراتات

 .، التهتهةالع   :الكلمات المفتاحية
 



 : مقدمة

مددددددن الي تدددددددأ أ دددددد    يطجدددددددد أسدددددددلطل 

ع جددددددال  ددددددد   دددددد  فجياعددددددا مددددددن   دددددد  

اليت   ددددين بعدددد   التهتهددددة، تتدددد  ف دددد  

 طجددددددد  ا يددددددة مإددددددد   مددددددن ال نيددددددات،   

وال دددددددددرن الع جيدددددددددة، يت دددددددددا عليهدددددددددا 

اليعدددددددداللط  ييكددددددددن أ   ندددددددددر   إددددددددل 

  دددددني ات العددددد  ، سدددددطا  ال دددددلطكال، أو 

الن  ددددددددددال، أو ال  ددددددددددال، أو ال ياددددددددددال، أو 

اليعراددددال، و يددددر  مددددن أ ددددطاي األسددددالي  

لدددد ا اددددع  التنددددطي اددددال مددددداة   الع جيددددة،

العددددد  ، و  لدددددم اليتهتددددد  مدددددن القلدددددا، 

لطا دددددح، و إ دددددين أدددددطر   أمددددداط و ق ددددد  ا

   ددددد    ددددد  أ  يإ دددددنها أمددددداط ا ةدددددرين، 

، فلددددد     ددددد  وفعدددددا   ال دددددكينة والهددددددو 

وال قدددددة الي قدددددط  ، ييكدددددن أ  ي ددددداعد ادددددال 

   يدددد  تددددد  التهتهددددة فلدددد  أ  دددد   رجددددة 

 .ميكنة

 :أهداف الدراسة

ال دددا د  ادددال  ال دددرنالتعدددر  علددد  أهدددس  -

 . ع   التهتهة

 :أهمية للدراسة

هددد   الدراسدددة   دددرا ل  دددر  ددد  ال أهييدددة  -

ال ددددل ال الدددد ا  إد دددد  التهتهددددة اددددال تيددددا  

 النا  عامة، وال  طلة ةاأة

 (، التهتهةالع  ): المصطلحات

 : العالجتعريف 

يق دددددد بدددددالع   اللهدددددط  الين يدددددة التدددددال 

يقدددطط بهدددا، أو يودددر  عليهدددا مت   دددط  

ادددددال ملدددددا  العددددد   ال  دددددال، والن  دددددال، 

وا جتيددداعال، والتدددال  هدددد  فلددد    لددديم 

اإل  دددددا  مدددددن أسددددد ال مودددددك   ، وف الدددددة 

، 8002) قلددددد  خدددددارن  كدددددال . أعرا دددددها

عددددددددن مإيددددددددد عددددددددط  ، وكيددددددددا   (96ص

  (4621)مرسال

 :تعريف التهتهة

ا ددددد رال ادددددال خ  دددددة الكددددد ط : التهتهدددددة

ي هدددر ادددال  دددك   ط ددد   ا دددد للكددد ط، مدددح 

مددددد و كددددرار لليقدددداخح الك ميددددة  كددددرارا   

فرا يددددا، ويكددددط  م ددددإطبا أتيا ددددا بدددد ع  

ات والتقل دددددددددددات ال فرا يدددددددددددة التدددددددددددط ر

لع دد ت الن ددا، و ددد   هددر أي ددا أ يدداخ 

أدددددط ية و ن  دددددية  يدددددر منت يدددددة، ويندددددت  

عدددددن هددددد ا ا  ددددد رال أاكدددددار وسدددددلطل 

ومودددددددداعر  تعددددددددارا مددددددددح التطاأدددددددد  

، 8002منددد   طكددد ،)ال  يعدددال مدددح ا ةدددرين 

 (84ص 

ا ددددد رال يدددددة ر علددددد  فيقددددداي  :التهتهةةةةةة

الكددددددددد ط، وخ  تددددددددد  يتييددددددددد  بدددددددددالتط   

والتددددددر  ، أو التكددددددرار، أو اإلخالددددددة اددددددال 

األأددددطات، أو الإددددرو ، و ددددد ي ةدددد  هدددد ا 

ا  ددددد رال  دددددك   ودددددنليا ي هدددددر مدددددن 

ة لدددد  علدددد  اليددددتللل  عددددن فأدددددار أا 

. أدددطت اي دددر  ب دددعطبة وملاهدددد  بال دددة

 (98، ص 8002سهير أمين،)

 :بأنهةةةةةةةةةا ويعةةةةةةةةةرف التاحةةةةةةةةة  التهتهةةةةةةةةةة

ا دددددد رال ي هددددددر أ ددددددر  علدددددد  أجهدددددد   

الن دددا ايإدددد ن الل ددددا ، وي دددديا ال دددددر 

بدددددالن ن، و دددددد  تكدددددرر بعددددد  الإدددددرو ، 

والكليدددات، أو  يدددد ، و دددد   دددر  ا  لاريدددة 



 9102العدد الثالث ، سبتمبر    (SRC_IJES)  الوادي الدولية للعلوم التربويةمجلة جامعة جنوب 

 

3 
 

بعدددد ت  دددها، أو يقإدددس مدددا لدددين مدددن جدددنن 

الكليددددة اليق ددددط  ، للتإايدددد  علدددد  الكليددددة 

اليق دددط  ، وي دددات  قلدددت  لدددا و دددط ر، 

 .يةو قل ات تركية   فرا 

ومدددددن الي يدددددد   ددددد  التعدددددرا للع جدددددات 

ال دددا د  ادددال عددد   التهتهدددة التعدددر  علددد  

 :  أ كا  وأعراا التهتهة بع 

 أعراض التهتهة

مدددددن أ دددددكا  وأعدددددراا التهتهدددددة  ر يدددددد  

أو  ،وبودددددددك    فرا ا بعددددددد  الإدددددددرو 

اليقدددداخح مددددح عدددددط القدددددر  علدددد   لدددداو  

أو اليق ددددح فلدددد  كليددددة أةددددر ، أو  ،الكليددددة

ا دد رال اددال تركتددال فلدد  مق ددح  ةددر، و

أ ندددددا  الن دددددا م ددددد   ،وال ايدددددر ،الودددددهيا

 دددددس ا    ددددد  ب ريقدددددة  ،ا إ دددددا  الدددددن ن

 ودددنلية، مدددح تركدددات  ا دددد  عيدددا يت ل ددد  

الكدددد ط العددددا ا، و  هددددر هدددد   الإركددددات 

والطجددددد ، مدددددح  ،والوددددد تين ،ادددددال الل دددددا 

ع مددددددات ا  دددددد رابات الن  ددددددية التددددددال 

و دديا، و لددا،  ،وا  عددا  ، وددير فلدد   دد  ر

واسدددددددتلابة اليدددددددري  الك ميدددددددة  كدددددددط  

ب ياددددة، و ددددد يت للهددددا ا  لددددارات أددددط ية 

ادددال  هايدددة الكليدددات، ويكدددط  الن دددا  يدددر 

متراب دددددا، وي دددددع  اهيددددد  ب دددددهطلة مدددددح 

أو الكليدددددات، أو  ،تددددد   بعددددد  األتدددددر 

فبددددا  بع دددها، و دددد يتط ددد   ط  دددا وا دددإا 

اددددددال مإاولددددددة الكدددددد ط، بإيددددددث   ييكددددددن 

يإددددد  أا أددددطت،  للي ددددال بالتهتهددددة أ 

 ،وبددالر س مددن تركددة أع ددا  الكدد ط ال دددت

والودددددد ا ، مددددددح اهتدددددد ا ات    ،والل ددددددا 

فرا يدددة  دددديد ، و  اعدددد الي دددااة بدددين كددد  

كليددددة وأةددددر ، أو بددددين اليق ددددح وا ةددددر، 

الدد ا ينتهددال عددا   با  لددار أددط ال، يدددرل 

اليدددري  أ دددر  ال دددال  علددد     ددد ، وعلددد  

ال ددددددامعين مددددددن تطلدددددد ، و  دددددد   هدددددد   

 دددد   راسدددد ة لددددد  الي ددددال، األعددددراا 

و دددد ي ل هدددا ويعتدددا  عليهدددا، ومدددن ال  يعدددال 

أ  قلدددددددت يدددددددة ا فلددددددد  موددددددداعر القلدددددددا 

واإلت دددددداخ ومودددددداعر الدددددد   ، والوددددددعطر 

بدددالنقم، والعددددوا ، و دددد يلعلددد  يت دددط  

مددددددن الإددددددديث أو الكدددددد ط، و ددددددد  ت ددددددطر 

التهتهددددة انلدددددها  ت ددددطر مددددن تالددددة  وددددن  

اهتدد ا ا، ي ددتير ل  ددح  ددطا ، فلدد  تالددة 

 ددددددط  ال ةددددددالم، تيددددددث  ودددددداهد   وددددددن 

اتت دددا  الكددد ط الددد ا يت عددد  ا  لدددار، وادددال 

م ددد  هددد   الإدددا ت الودددديد   لدددد اليدددري  

ي دددددددد د بقدميدددددددد  علدددددددد  األرا، مددددددددح 

ار عدددددار ادددددال رمدددددطر عينيددددد ، وفةدددددرا  

الل دددددا  ةدددددار  ال دددددس، و إريدددددت اليددددددين، 

والييدددد  بددددالرأ  فلدددد  ال لدددد ، كدددد  قلددددت 

بهددد  الددت لم مددن تالددة اتت ددا  الكدد ط، 

. قددددا  الل ددددا  كيددددا ي ددددييها الدددد ع أو اعت

 (.490-422، ص 4660ال را ،اي   )

،ص 8002) ويددددددددر  را ددددددددال الددددددددط  ال،

أ  أعددددددددراا التهتهددددددددة ف يدددددددداا ( 881

العيندددددين واتإهدددددا بودددددك    فرا ا، وهددددد  

 القيددد ،م ددد    ). الدددرأ ، و كودددير الطجددد 

 (821، ص 8002اليعاي ة،  ةلي 
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االتجاهةةةةات العالايةةةةة السةةةةا د   ةةةةي عةةةةالج 

 :التهتهة

 . الع   ال  ال -4

العددددددد   : العددددددد   الن  دددددددال ويودددددددي  -8

باللعددد ، العددد   بتإليددد  ال دددطر، العددد   

بالتإليددددددد  الن  دددددددال الي ت دددددددر، العددددددد   

 ( الدراما الن  ية)بال يكط راما 

العدددددد   : العدددددد   ال ددددددلطكال ويوددددددي  -2

، العددددددددد    (  ليددددددددد  الكددددددددد ط)ال لدددددددددال 

بالتددددددددري  علددددددد  ا سدددددددترةا ، العددددددد   

 . ال لطكال بالييارسة ال ل ية

: العدددد   بالريا ددددة ال ددددط ية ويوددددي  -1

الكددددد ط اإليقددددداعال، اإلخالدددددة، ال ط دددددا  

اليقنعددددددة، التإ ددددددين التدددددددريلال، الن ددددددا 

بالي دددددددر الييارسدددددددة ال دددددددل ية، العددددددد   

عددددا   التدددددري  علدددد  العددددا ات الك ميددددة بع

 ال ليية، الت  ية ال يعية اليت ةر ، 

: العددددد   ال يادددددال ا جتيددددداعال ويودددددي  -2

 .فر ا  الطالدين، ار ا  اليعليين

 

 : العالج الطتي: أوال

يعتيددد العدد   ال  ددال علدد  معاللددة  ددطاتال 

الدددددنقم الع دددددطية، اقدددددد يإتدددددا  اليتهتددددد  

يددا اددال فجددرا  بعدد  العيليددات اللراتيددة ك

تالدددددة  ر يدددددح سدددددق  الإلدددددا، أو ال وا دددددد 

اي دددددد  )األ  يددددددة، أو التهددددددال اللددددددط  ين، 

 (422، ص 4660ال را ، 

كددد لت يلددد  الت كدددد أو  أ  ال  ددد  اليتهتددد  

  يعددددددا ال مددددددن أسدددددد ال ع ددددددطية، م دددددد  

 -األسدددنا  -ال دددس )عيدددطل اللهدددا  الك مدددال 

والتدددددال  دددددد ( ال كدددددين –الوددددد تين  -الل دددددا  

عددد   عيدددطل   دددة ر علددد  الن دددا، وكددد لت

اللهددددا  ال دددديعال ك ددددع  ال دددديح، تيددددث 

ف هدددددا  دددددة ر علددددد    دددددا ال  ددددد  اتلعلددددد  

عددداج ا عدددن التقددداخ األأدددطات ال دددإيإة 

 (.62، ص8002 كال،  خارن).ل ل ا 

وي دددد  بعدددد  األخ ددددا  بعدددد  األ ويددددة 

والتدددال  إتدددطا ادددال مع يهدددا علددد  مهدددد ات 

مددددددددن القلددددددددا وا   عددددددددا ت، ومعاللددددددددة 

الي ددددددددددداو  وال لددددددددددد ، أو م دددددددددددا ات 

، ( كيددددا اددددال أ ويددددة ال ددددري) وددددنلات للت

 :وه   األ وية م  

Melleril    وهددددددط  ددددددد تددددددا ت القلددددددا

 و ونلات الإلا

N- Oblivon     ددددد ال لدددد  وال ددددط 

 من النا 

Tryptizol   ليعاللة الي او 

Concordin   د تا ت ال ل  

Adumbran    دددد تدددا ت ال لددد  أ ندددا 

 الك ط

Epanutin   دددددددددد تدددددددددا ت ال دددددددددري 

 والتونلات

Libirum   مهدئ    ال 

Belladenal    اي دددددد  ). م ددددددكن ة يدددددد

 (429-422، ص 4660ال را ،

 

 : العالج النفسي: ثانيا

 :الع   باللع  -4

يعت ددددددر اللعدددددد  سددددددية مييدددددد   ل خ ددددددا ، 

وكيددددد    وهدددددط ي دددددت رن جددددد  أو دددددا هس، 
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ولددددط أ يإدددددل لهدددددس ال رأددددة لق دددددطا كددددد  

أو دددددا هس   يكلدددددط  و  ييلدددددط  مدددددن لعددددد  

عدددة وال دددعا   سدددطا  كدددا  يلددددو  ايددد  اليت

ار يددددا أو جياعيددددا، ومددددن هنددددا كددددا  مددددن 

الي يددددد ف اتددددة لهددددس ال رأددددة للعدددد  الإددددر 

اليطجدددد  و يددددر اليطجدددد ، يلع ددددط  بإريددددة 

 و   يدددددددد، ي لقدددددددط  العندددددددا  ل ا دددددددا هس 

الي ددددددددلط ة للتع يددددددددر عددددددددن العطاخدددددددد ، 

وا  لاهددددددددات، واإلت اخددددددددات، والقلددددددددا، 

 .واليواعر

ايهدددا ويعدددد اللعددد  مدددن ال دددرن التدددال ي دددقد 

األخ دددددا  مدددددا يعدددددا ط  منددددد  مدددددن فت ددددداخ 

و دددط ر، و لدددا، واقددددا  ل مدددن، والدددت لم 

مددددددددن اليودددددددداعر الير   ددددددددة باألتدددددددددا  

وال  دددددرات اليةليدددددة وقلدددددت مدددددن ةددددد   

ألعدددابهس، وهدددس يلدددددو  ادددال قلدددت اإلسددددقاخ 

بدددددي  عددددن التع يددددر بددددالإرو  والكليددددات، 

ايدددددد   عندددددددما يتعددددددرا ال  دددددد  لق ددددددط  

ليإي ددددين والديدددد ، أو  ددددرب  مددددن الك ددددار ا

بددد ، اع ددد  يللددد  فلددد  اللعددد  لت ريدددر   ددد   

واعترا ددددددد  علددددددديهس، وةاأدددددددة أ ددددددد    

ي ددددت يح معدددداملتهس بالي دددد  اي ددددق ها علدددد  

ُكر دددد ، أو  ميتدددد ، أو يي دددد  أ دددد  ي ددددرل 

 ميلددددددد  ادددددددال اللعددددددد ، وبهددددددد   ال ريقدددددددة 

يت دددددال  ال  ددددد  مدددددح موددددداعر  وي دددددي ر 

 .عليها

، ص 4662) ع ددددد ال تدددداو و ددددر  كاميليددددا

اللعدددددد  اددددددال العدددددد      وددددددير " أ  (42

 دددينا فلددد  اليعنددد  اليددد لط  مدددن النوددداخ، 

ولكنهدددددا  عندددددال تريدددددة الت دددددر ، تريدددددة 

الت اعدددد ، تريددددة التع يدددددر، تريددددة الكددددد ل 

 " والوت، وترية ا تتراط

 : وير  ال اتث أ  الع   باللع  ي يد اال

ف هددددار اليودددداعر اليك ط ددددة و ل ددددييها  -أ

 .اال جط من اللع 

رأدددددددة ل  دددددددد اي يع دددددددال ال  ددددددد  ا -ل

 .الرم ا و  رير الن عات العدوا ية

ال ددددي ر  علدددد  التددددط ر الن  ددددال تيددددث  - 

يلددد ال  دد  اددال اللعدد  متن  ددا لت ريددر تيددس 

  ددد   علددد  لع تددد ، أو ميارسدددة األلعدددال 

التدددال  إتدددا  فلددد   وددداخ و دددط ، أو ميارسدددة 

 . اللع  التي يلال

 هيادددة الي دددال بالتهتهدددة ل   دددراخ ادددال  - 

 .للع  مح راا  اليلتيح عن خريا ا

 :الع   التإلي  بال طر -8

 ودددددير الدراسدددددات أ ددددد  مدددددن ال دددددرورا 

جعددد  ال  ددد  الددد ا يعدددا ال مدددن التهتهدددة أ  

يتلنددد   ددددر الي دددت اي الت كيدددر بددداليطا   

اليةليدددددددة التدددددددال سددددددداهيل ادددددددال تددددددددو  

اليوددددكلة، وأا دددد  خريقددددة إلبعددددا  ال  دددد  

عددددن اسددددتعا   قكريا دددد  اليةليددددة هددددال أةدددد  

م ا دددددر  مدددددن  اليعلطمدددددات ب ريقدددددة  يدددددر

ال  ددددد ، ومدددددن أجددددد   إقيدددددا قلدددددت يدددددتس 

اسددددت داط ب ا ددددات أو أددددطر معينددددة م دددد  

، وهددددددال (ب ا ددددددات سدددددد يدو  الي ددددددطر )

ع دددار  عدددن مليطعدددة أدددطر  إتدددطا علددد  

بعددددددددد  اليندددددددددا ر، واليطا ددددددددد  التدددددددددال 

  دددددترعال ا ت دددددا  ال  ددددد ، و تناسددددد  مدددددح 

-9)مدركا دددددد ، و  ددددددت دط ألعيددددددار بددددددين 

سدددددنة، و تييددددد  هددددد   ال ريقدددددة ب  هدددددا ( 48
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عتيددددد علدددد   طجيدددد  أسددددالة لل  دددد   إتددددا   

فلددد  أجطبدددة معيندددة، وعنددددما يكدددط  ال  ددد  

م ددددددت ر ا اددددددال   إددددددم ال ددددددطر  اددددددع  

ا ت اهدددددد  مددددددن أجدددددد  الكدددددد ط ال ددددددي ، أو 

الي لددد  ي دددع  وهددد ا مدددا ي ددداعد ال  ددد  

. علددددددد  الكددددددد ط  و   هتهدددددددة، أو ا  عدددددددا 

 (464-460، ص 4660ال را ، اي   )

 :الع   بالتإلي  الن  ال الي ت ر -2

  يددددددد عيليددددددة التإليدددددد  الن  ددددددال ال  دددددد  

اليتهتددددد  ادددددال الكوددددد  عدددددن أدددددراعا  ، 

وأددددددددددما   الن  دددددددددية اليك ط دددددددددة ادددددددددال 

ال  ددددعطر، تيددددث يعت ددددر جياعددددة التإليدددد  

الن  دددال التهتهدددة  رجدددح فلددد  عامددد  القلدددا، 

والددددلي  علددد  قلدددت اةت دددا  تالدددة التهتهدددة، 

أو الت  يددددد  مدددددن تددددددد ها عنددددددما يكددددددط  

لعددددرا اليددددري  من ددددر ا، ويدددد  ا  هدددد ا ا

عنددددددما يكدددددط  ال دددددر  أمددددداط جياعدددددة، ف  

التلربدددة  ةكدددد بددد   مدددنه  التإليددد  الن  دددال 

خريقددة م لدد  لعدد   التهتهددة، وقلددت ب دد   

  اعدددد  مع ددددس األ ددددا مددددح اليإلدددد  الن  ددددال 

والت  يدددددددد  مددددددددن  دددددددد د ال  ددددددددعطر، 

و إطيدددددددد  اليودددددددداعر اليةليددددددددة الداينددددددددة 

وفةراجهدددددددددددددددددا للينا ودددددددددددددددددة علددددددددددددددددد  

، 4660اليرجددددددددددددح ال دددددددددددددابا، )ال دددددددددددد  ،

 .(462ص

الدددددددددددراما )العدددددددددد   بال دددددددددديكط راما  -1

 (:الن  ية

 ،(400، ص 8002)أور ت مندددددددد   طكدددددددد  

، أ  (4662)عددددن ع ددددد الع يدددد  الودددد م 

ال ددديكط راما فتدددد  خدددرن العددد   الن  دددال 

اددددددال عددددددد   التهتهددددددة، و ت دددددددين  يددددددداط 

مليطعددددة مددددن األاددددرا  ميددددن يعددددا ط  مددددن 

ا دددددد رابات    ددددددية أو ك ميددددددة بتي يدددددد  

 ع دددر عيدددا م دددرتية  ن دددطا علددد  أتددددا  

يعددددا ط  بال عدددد ، سددددطا  كا ددددل أوهامددددا، أو 

أ دددديا  ي ددددااط  منهددددا، أو يإليددددط  عددددن 

ميارسدددتها، ويوددداهدو  ميارسدددة ا ةدددرين 

لهدددا أمدددامهس، ميدددا يتدددي  لهدددس ادددرص التع يدددر 

عدددن ا  عدددا  هس والتن دددين عنهدددا وبالتدددالال، 

الددددددت لم مددددددن اليودددددداك  وال ددددددراعات 

 .الكامنة ةل  ا  رابا هس

 

 :لوكيالعالج الس: ثالثا

 (:  لي  الك ط)الع   ال لال  -4

اسدددددددت دمل خريقدددددددة الت ليددددددد  كطسددددددديلة 

ع جيدددددة لعددددد   تدددددا ت التهتهدددددة، تيدددددث 

يقدددددرأ اليعدددددال  الق عدددددة ب دددددطت مر  دددددح، 

ومعدددد  اددددال   ددددن الط ددددل اليتهتدددد  ب ددددارن 

جددددد   مدددددن ال ا يدددددة، و ال دددددا مدددددا يتإ دددددن 

اليتهتددد ، و دددن     رجدددة التهتهدددة بودددك  

سدددهير ). ملإدددط  أ ندددا  اللل دددات الع جيدددة

 (428، ص 8002ع د هللا، 

 :   بالتدري  عل  ا سترةا الع -8

قكددددر عددددالس ا سددددترةا  أ مط ددددد جاك ددددط  

أ  ا سدددددددددترةا  التددددددددددريلال لع ددددددددد ت 

الل ددس يددة ا فلدد  اسددترةا   دددريلال أل ددر 

النودددددددداخ ا   عددددددددالال، وأ  مددددددددا يعا يدددددددد  

اليددددري  مددددن ا  عددددا ت، م دددد  ال ددددط ، 

والقلدددددا، وال لدددددد ، والدو يدددددة،     هددددددر 

أ ندددددددددا  ا سدددددددددترةا ، و  يدددددددددد خريقدددددددددة 

رةا  علددددددد  اعت دددددددار أ  التهتهدددددددة ا سدددددددت
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عدددددرا ل دددددراي    دددددال عييدددددا ي دددددي ر 

علددد  ال دددر  الي دددال  دددس يتلددداو  أاكدددار ، 

و  دددطرا   فلددد  قا ددد ، و إدددل  ددد  ير هددد   

ال دددددراي الن  دددددال ي قدددددد اليتهتددددد  ا  ا ددددد  

الع ددددد ال  والن  دددددال، ويدددددة ا فلددددد  عددددددط 

 طاادددددددددا و دددددددددا   اليدددددددددري  العقليدددددددددة 

والطجدا يددددددة مددددددح الط ددددددا   الع ددددددطية، 

التطااددا هدد ا با عتيددا  علدد   وييكددن فعددا  

، 4660الددددد را ،اي ددددد  ). م ددددددأ ا سدددددترةا 

 (462-468ص

 :الع   ال لطكال بالييارسة ال ل ية -2

 عتيدددددد خريقدددددة العددددد   ال دددددلطكال الين دددددر 

والييارسددددة ال ددددل ية  عتيددددد علدددد  م ددددا ئ 

  ريددددددات الددددددتعلس اإل ددددددراخية، وأسددددددالي  

 عدددددي  ال ددددلطل، كيددددا  عتيددددد علدددد  م دددددأ 

ية الراجعددددة، تيددددث ي ددددتيح الت  يددددة ال دددديع

اليتهتددد  فلددد  ك مددد  اليددد ع  بودددك  ب دددال  

لتكددددددطين فت ددددددا  مددددددر  د بددددددنيد بددددددد  

الكدددددد ط، و ددددددتل م اددددددال و ددددددح ال  دددددد  

اليتهتدددد  اددددال مط دددد  يت لدددد  مندددد   كددددرار 

عيليدددة الكددد ط والتهتهدددة، مدددح مدددا ايهدددا مدددن 

ا ددد رال ادددال الن دددا عدددد  مدددرات متتاليدددة 

تتدد  يددة ا قلددت (  كددرار  لددال  و  هددد )

ال  ددد  مدددن تيدددث القددددر  علددد  فلددد   عددد  

(  عددددد  ا سدددددتلابة)الكددددد ط بهددددد ا الودددددك 

والن ددطر مددن عيليددة التكددرار اددال تددد قا هددا، 

وبالتددددالال  ددددعطر ال ددددر  بنددددطي مددددن التعدددد  

واليلددد ، وب دددرور  الت  يددد  أو الدددت لم 

مدددددن هددددد ا الودددددك  اليتعددددد  والين دددددر مدددددن 

، 4660،الددددددددد را اي ددددددددد  ) قلددددددددد  .الكددددددددد ط

 (perkins,1973)عن ( 461ص

 العالج بالرياضة الصوتية  : رابعا

وهدددال ريا دددية لل كدددر : الريا دددة ال دددط ية

والددددددروو،   ددددددر  ا ت ددددددا  ال  دددددد  عددددددن 

موددددكلت ،  يتددددد فلدددد  جعدددد  الكدددد ط ين ددددال 

مدددددن ال  ددددد   و   دددددر   أو ةدددددط ، ومدددددن 

أم لدددة قلدددت لع دددة الإدددرو  واألل دددا  التدددال 

يلدددددددد ايهدددددددا األخ دددددددا  عناأدددددددر اللعددددددد  

والت ددددددلية، وي لقددددددط  العنددددددا  أل   ددددددهس، 

 :نت ، ومن أم لة قلتوأل 

 :الك ط اإليقاعال -4

  دددددددددت دط هددددددددد   ال ريقدددددددددة الإركدددددددددات 

النقددر باليددد علدد  خاولددة، النقددر )اإليقاعيددة، 

( بالرجددد  علددد  األرا، ة دددطات فيقاعيدددة

وهدددال   يدددد ادددال أدددر  ا ت دددا  ال  ددد  عدددن 

ولددددددددد لت اسدددددددددت دمل  لدددددددددة "مودددددددددكلت ، 

اليترو ددددطط التددددال   دددداعد علدددد    ددددا كدددد  

مق دددح مدددح كددد  فيقددداي، تيدددث   دددت دط هددد   

ن ا لددددة اددددال  ل  ددددة اليقدددداخح واقددددا لددددد م

مإددد ، علدد  أ  يددتس فةددرا    ددا اليقدداخح 

علدددد   ط يددددل  لددددة اليترو ددددطط، ومددددن  ددددس 

". يإدددد   قددددط  ددددريلال ادددال خريقدددة الكددد ط

 (486، ص 8002سهير ع د هللا، )

 :اإلخالة -8

، 8042)قكددددر مددددرا  عي دددد ، وليددددد ةلي ددددة 

أ  " (4629)عدددددددن بهدددددددرت را   (429ص 

الي دددددابين بالتهتهدددددة الودددددديد  ي دددددتلي ط  

و قدددددطط خريقدددددة اإلخالدددددة  "لهددددد   ال ريقدددددة

علددددد  جعددددد  ال دددددر  اليتهتددددد  ادددددال تالدددددة 
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اسددترةا  بددد ال وعقلددال،  ددس ي دددأ اددال  ددرا   

  عددة بدرجددة ب ياددة جدددا، مددح اإلخالددة اددال 

كددددد  مق دددددح يقدددددرأ ، وين  دددددال أ  ي دددددتير 

  طيددد  اليقددداخح تتددد   نتهدددال الليلدددة  و  

 ط  دددددددات، و  يدددددددد هددددددد   ال ريقدددددددة مدددددددح 

 .الي ابين بالتهتهة الوديد 

 : اليقنعة ال ط ا  -2

 هددددددددر اسددددددددت داط هدددددددد   الطسدددددددديلة اددددددددال 

ال دددتينيات، والعددد   بهددد   ال ريقدددة م ندددال 

علدددد  أسددددا  أ  التهتهددددة  ددددن    بوددددك  

ك يدددددر عنددددددما   ي دددددت يح اليتهتددددد  سدددددياي 

أدددددط   ا ندددددا  الكددددد ط، ولدددددس  ةكدددددد هددددد   

ال ريقدددددة أا مندددددااح  ا يدددددة ادددددال العددددد   

تيدددددث ف  اليتهتددددد  ي دددددت دط هددددد   الطتدددددد  

 اةددددد   رادددددة العددددد   ال ددددديعية اليقنعدددددة 

اقدددد، وهدددال ع دددار  عدددن أ ا   دددس   ددديييها 

بودددك  ةددداص لكدددال  ندددت  أددد  ا بك اادددات 

 db )،(110فلددددد    db 70)م تل دددددة 

اليرجدددددددددح ( )وتدددددددددد  لقيدددددددددا  ال دددددددددطت

 (422، ص8042ال ابا،

 :التإ ين التدريلال -1

و دددددتل م هددددد   ال ريقدددددة بععددددددا   ا يدددددة 

 دددداملة ليطا دددد  الكدددد ط التددددال   يددددر  لددددا 

أ  يكدددط  ال ددددأ ادددال  ر يددد  اليتهتددد ، علددد  

هددد   القا يدددة ب  ددد  اليطا ددد  ف دددار  للقلدددا، 

و نتهدددال ب ك رهدددا ف ددددار  للقلدددا،  دددس ي لدددد  

مددددددن اليتهتدددددد  أ  يت يدددددد   لددددددت اليطا دددددد  

واتددددا  لدددط ا ةدددر،  دددس يدددتكلس ب دددطت عدددا  

اددددال مط ددددطي يهيدددد ، مددددح الت كيددددد علدددد  

أهييدددددددة ا سدددددددترةا  لليتهتددددددد  ادددددددال كددددددد  

اليطا ددددد ، وبهددددد   ال ريقدددددة يدددددتس  سدددددل  

الإ اسدددية اليتعلقدددة بي يدددر التهتهدددة ادددال كددد  

مط ددد ، ومدددح ا   ددداا تدددد  القلدددا  ددد  ا  

مددددددددرا  عي دددددددد ، وليددددددددد ). خ  ددددددددة ال ددددددددر 

  (422، ص8042ةلي ة،

 :الن ا بالي ر -2

و دددددح هددددد   ال ريقدددددة العدددددالس ارو دددددل ، 

و هدددد  فلددد  استا دددا  مدددا   دددل ادددال اكدددر 

الي دددددال مدددددن أ  الكددددد ط بالن ددددد ة فليددددد  

ن اليتهتدد  أددع  وع ددير، وايهددا ي لدد  مدد

أ  يقددددددددطط بإركددددددددات الي ددددددددر بهدددددددددو  

وسددددكط ،  ددددس ي لدددد  مندددد  أ  يت يدددد  أ دددد  

يي دددر   عدددة مدددن ال عددداط، وعليددد  أ  يقلدددد 

عيليدددددة م دددددر هددددد   الق عدددددة وك  ددددد  ادددددال 

الطا ددح، اددعقا  يكددن مددن قلددت ي لدد  مندد  أ  

يإدددد  لعيليدددة الي دددر أدددط ا، وبعدددد قلدددت 

 طجدددددد  بعدددددد  األسددددددالة لليتهتدددددد  بددددددن ن 

مددددا اسدددديت، :األسددددلطل مددددن الي ددددر م دددد  

... وعنطا دددددت، واسدددددس فةط دددددت، ومدرسدددددتت

الدد ، و  يددد هدد   ال ريقددة اددال  إطيدد  ا ت ددا  

ال  دد  عددن  هتهتدد  و  قدد  اليدد ع ، و  يددد 

أي ددددا اددددال جعدددد  ال  دددد  ين ددددا الكليددددات 

بهدددددددو  يتناسدددددد  مددددددح عيليددددددة الي ددددددر، 

وكدددددد لت   لددددددم ال  دددددد  اليتهتدددددد  مددددددن 

. م اواددد ، و  دددا هددد   الكليدددات  و   ق دددح

 (466-462، ص 4660ال را ، )

العددد   بععدددا   التددددري  علددد  العدددا ات  -9

 : الك مية ال ليية

وايهدددا يقدددطط ال  ددد  اليتهتددد  بقدددرا     عدددة 

مددن كتددال مناسدد  لي ددتطا  التعلييددال بدد د  

 ددددديد، وب سددددلطل هددددا ئ، وعندددددما  إددددد  
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اإلعا ددددة الك ميددددة يتط دددد  عددددن القددددرا  ، 

وي دددترةال، وي ددددأ ادددال القدددرا   مدددر   ا يدددة 

د يكدددط  مدددن الي يدددد أ  ب سدددلطل هدددا ئ، و ددد

 قددددط  دددط ا أتيدددر كية دددر عنددددما  إدددد  

اإلعا دددددة، تيدددددث  عت دددددر كع دددددار  للتط ددددد  

عدددددن القدددددرا   وا سدددددترةا   دددددس معددددداو   

، 8002سدددهير ع ددددهللا،). القدددرا   مدددر  أةدددر 

 (422ص

 : الت  ية ال يعية اليت ةر  -2

  ددددت دط هدددد   األجهدددد   لي دددداعد  األاددددرا  

تإدددد  الددد ين يعدددا ط  مدددن التهتهدددة علددد  ال

بددددد د ، اهدددددال  عيددددد  علددددد  التقددددداخ كددددد ط 

اليددري  مددن ةدد   ميكراددط ، و قلدد  فلدد  

اللهددددا  الدددد ا يقددددطط بتقليدددد  سددددرعة هدددد ا 

الكددددد ط بددددد ج ا  مدددددن ال ا يدددددة، ومدددددن  دددددس 

فعا  دددد  فلدددد  أق ددددال اليددددري  مددددن ةدددد   

سددددددياعات األق ، وهدددددد   ال ريقددددددة  ل ددددددر 

اليدددري  علددد  التإدددد  بددد د  كدددال يدددتيكن 

ع  مدددددن مدددددن مطاك دددددة الكددددد ط الددددد ا ي دددددي

، 8042أتيدددد الدوايدددد ، ياسدددر ةليددد ، ) اللهدددا 

 (.842-848ص 

 :الع   بالييارسة ال ل ية -2

 قدددطط علددد   كدددرار ال عددد   يدددر الير دددطل 

ايدد  عددد  مددرات، فلدد  تددد  ددعطر الودد م 

بالتعددد  واإلرهدددان، تتددد  يندددت  عدددن قلدددت 

 رجددة عاليددة مددن القيددح أو الينددح كددر  اعدد  

، 8044اط يدددددة را دددددال، أبدددددط  لدددددة، )معددددداكن 

 (809ص 

 العالج التيئي االاتماعي: خامسا

يركددد  العددد   ال يادددال علددد  عددد   الطسدددد 

الددددددد ا يعدددددددي  ايددددددد  ال  ددددددد  الي دددددددال 

بالتهتهددددة، ار ددددا ات الطالدددددين واليعليددددين، 

وكددددد  لددددد   ددددد  ير م ا دددددر علددددد  ال  ددددد ، 

وي لددددددا علددددددد  العددددددد   اليطجددددددد   إدددددددط 

الطالدددددين، أو اليعليددددين، أو القددددا يين علدددد  

ر الي ا دددددر، رعايدددددة ال  ددددد  بدددددالع    يددددد

ويت دددين التعامددد  مدددح ال دددلطكيات ال يايدددة، 

وسدددددددددددلطل الطالددددددددددددين  لدددددددددددا  ال  ددددددددددد  

 & Rustin.)الي دددددددددددال

Cook,1995,Zebrowsky,1997) ،

ويهددد  هدد ا النددطي مددن العدد   فلدد   يددا   

 قددة ال  دد  بن  دد ، وة دد   رجددة ال ددط  

مدددن التهتهدددة عدددن خريدددا منا ودددة الطالددددين 

. مودددددددكلة التهتهدددددددة مدددددددح خ لهدددددددس خ لهدددددددس

(Paden,et,al,1999 .) 

ويعددددد  ور األسددددر  مهيددددا جدددددا و طيددددا اددددال 

عدددد   خ لهيدددددا الي ددددال، أل ددددد  يإ ددددد  

علددد  الددددعس والدددد  ، والع  دددات الطالديدددة 

الإيييدددددة التدددددال   ددددداعد  علددددد  اليطاجهدددددة 

 & ,Rustin,Cook.)والوددددددد ا 

Spence, 1995) 

كيدددددا أ  العددددد   يكدددددط  اعدددددا  تدددددين  دددددتس 

م ددددداعد  ا بدددددا  علددددد    ييدددددر خريقدددددة ر  

علهدددددس  لدددددا  أخ دددددالهس اليتهتهيدددددين، ميدددددا ا

يدددددة ا فلددددد  ة ددددد  التدددددط ر، وسدددددلطكيات 

اليلاهددددددددددددددددددددد  لدددددددددددددددددددددا هددددددددددددددددددددة   

 ( Matthews, et,1997)اليتهتهيين

كيدددا يعت دددر هددد ا الندددطي مدددن العددد   اعدددا  

أي ددددا مددددح األخ ددددا  الدددد ين لددددديهس التهتهددددة 

( Hill,1995)الي تد دددددددة اليعتدلدددددددة جددددددددا 

 ( 488-484، ص 8002من   طك ، )
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 :الوالدين إرشاد -1

يطأدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال أولي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

( Bloodstein)4629بلط  دددددددددددددددددددددددددددددتين

باسدددددددت داط اإلر دددددددا  الطالددددددددا كطسددددددديلة 

ع جيدددددددة   ددددددداعد ادددددددال    دددددددي  عدددددددد  

الي ددددابين بالتهتهددددة، ويت ددددا معدددد  بهددددرت 

، تيددددددددددددث يددددددددددددر  أ  ( 4629Raj)را  

كدددد ط األخ ددددا  يتييدددد  اددددال بدايددددة  عليهددددس 

الكدددددد ط بددددددالتق ح أ نددددددا  الإددددددديث، م دددددد  

وهندددددا   يإتدددددا  التكدددددرارات والتدددددر  ات، 

ال  دد  فلدد  عدد   بيعنددا  الك يددر، ولكددن مددا 

يإتاجددد  هدددط  طجيددد  سدددليس واعدددا  بطاسددد ة 

والديدددد ، ولهدددد ا يعددددر  هدددد ا ال  دددد  ب  دددد  

خ دددد  خ يعددددال، ولكندددد    يتيتددددح بال   ددددة 

ادددال الكددد ط كيدددا يلددد ، وين  دددال أ  يركددد  

العددددد   علددددد  فع دددددا  معلطمدددددات كاايدددددة 

لآلبدددا  وةاأدددة األط عدددن خ يعدددة و دددرو  

التهتهددددة، ومددددا يلدددد  أ   قددددطط بدددد   مددددرا

تيالهددددا، كيددددا ين دددد  ا بددددا  أ  يودددددلعطا 

ال  ددد  عنددددما يدددتكلس بودددك  خ يعدددال، وقلدددت 

 : با  اي النقاخ التالية

 ودددليح كددد ط ال  ددد ، و لاهددد   ددداهر  -4

 .  طر  الل  ال

عدددددددط جدددددد ل ا ت ددددددا  ال  دددددد  ل ريقددددددة  -8

 . ك م 

 . عدط وأ  ال    ب    متهت  -2

مددرا  )مقار تدد  بدد ا خ دد   ةددر  ين  ددال  -1

،ص 8042علدددددال عي ددددد ، وليدددددد ال ددددديد ةلي دددددة،

422-429.) 

 :إرشاد المعلمين -2

 (412، ص 8002)خددددددددددارن  كددددددددددال أور  

أ  اليعلدددس يلعددد  " (4622)عدددن ادددا  ري دددر

 ورا مهيددددددددددا اددددددددددال عدددددددددد   األخ ددددددددددا  

اليتهتهيددددين، وةاأددددة فقا اسددددت اي ا بددددا  

مقابلتددد  و دددرو مودددكلة ال  ددد  لددد ، تيدددث 

ليعلدددددددس والددددددد م    اةددددددد  ف  ر  اعددددددد  ا

ال  ددد  لددد   ددد  ير ادددال ة ددد  تدددد  التهتهدددة 

 " لد  األخ ا 

 المقترحات

اال  ط  العرا ال ابا ألهس األسالي  

ع    الع جية للتهتهة ير  ال اتث أ 

التهتهة  د   يكط  مطجها اال ك ير من 

األتيا  لل ياة اليإي ة بال    بقدر ما يطج  

س  ا م ا را  فل  ال        ، والتال  د  كط 

اال  هطر التهتهة، كيا أ   ور اليدرسة 

كع ار  من ية للعي  اليدرسال،    ق  أهيية 

عن  ور ا با  واليعليين اال ال ر ام  

الع جال لل    الي ال بالتهتهة، االن اط 

اليدرسال ال ارط ال ا يعام  ال    ك    

 لة ب  مواعر،  د و ح جدارا ت ينا أماط 

 يطا أإيإا، و د  هي    يط    ية ال   

اللط اليناس  ل هطر التهتهة لدي ، ومن 

 :هنا

يل  أ  يكط  ك  مدة  من اليداة   -4

الع جية ال ابقة ي اعد الي ال بالتهتهة 

اال  يط  الو  ال، و ق ل  ل ا  ، و يا   

 قت  بن    اال بنا  ا  ا  اعا  مح 

 .ا ةرين
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التنطي اال مداة  الع  ، و كطين  -8

استرا يليات ع جية ار ية لك  خ   

 .متهت ، قات أهدا  مإد  

عي  متابعة م تير  بعد اتر  الع  ،  -2

من    ها الإ ا  عل  اليكت  ات الع جية 

  .التال  س الطأط  فليها
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 المرااع

 -الدوايدددددددددد ، أتيدددددددددد مطسددددددددد   -

، ةليددددددددددد ، ياسددددددددددددر اددددددددددددار 

مقدمددددددددددددددددة اددددددددددددددددال ، (8042)
، ا دددددددددددددد رابات التطاأدددددددددددددد 

لعربيدددددددة الريددددددداا، الييلكدددددددة ا

 ار النا ددددر الدددددولال  :ال ددددعط ية

 .للنور والتط يح

أبط لدددة،  -را دددال، اط يدددة مإيدددد -

، (8044)ال دددديد ع ددددد الإييددددد، 

اليديندددة  ،ا ددد رابات التطاأددد 

الينددددددددطر ، الييلكددددددددة العربيددددددددة 

 ار ال مدددددا  للنودددددر  :ال دددددعط ية

 . والتط يح

 ،رالدددد را ، اي ددددد  مإيددددد ةيددددد -

الل دددددة وا ددددد رابات ، (4660)
، ريدددددددااالالن دددددددا والكددددددد ط، 

 :الييلكددددددة العربيددددددة ال دددددددعط ية

 . ار اليري  للنور

قوا   ،(8002)سدددددددط روادددددددال،  -
ا تتياجددددددددات ال اأددددددددة اددددددددال 
 ،اليراتدددددد  الدراسددددددية الي كددددددر 

جيهطريددددددددددددة  ر ،القدددددددددددداه، 8خ

 ار ال دددددارون  :م دددددر العربيدددددة

 .للنور والتط يح

، (8002)ال دددديد، مندددد   طكدددد ،  -

 -التهتهددددددددددة لددددددددددد  األخ ددددددددددا  
أعرا دددددها . أسددددد ابها. م هطمهدددددا

ع جهددددددددددددددددا، .  و ي ددددددددددددددددها

جيهطريددددة م ددددر ، اإلسددددكندرية

 ار اللامعددددة اللديددددد   :العربيددددة

 .للنور

ع ددددددددددددد ال تدددددددددددداو، كاميليددددددددددددا،  -

سددددديكطلطجية العددددد   ، (4662)

، ، القددددداهر الليددددداعال ل خ دددددا 

 ار  :جيهطريددددة م ددددر العربيددددة

  دددددددددددا  لل  اعدددددددددددة والنودددددددددددر 

 .والتط يح

ع ددددددددددهللا، سدددددددددهير مإيدددددددددط ،  -

الللللددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ، (8002)
، 8، خ( التوددددددد يم والعددددددد )

جيهطريدددددددة م دددددددر  ،القددددددداهر 

 . ار ال كر العربال :العربية

 عي ددد ، مدددرا ، و ةلي دددة، وليدددد، -

عدددددد   ا دددددد رابات ، (8042)
، اإلسدددددكندرية، الن دددددا والكددددد ط

 ار  :جيهطريددددة م ددددر العربيددددة

 .الطاا  لد يا ال  اعة والنور

، (4622)اهيدددددددال، م ددددددد   ،  -
 ، القددداهر ،2، خأمدددراا الكددد ط

 ار  :جيهطريددددة م ددددر العربيددددة

 .م ر لل  اعة

 -القيددددددد ، م ددددددد     دددددددطرا -

 اليعاي دددة، ةليددد  ع دددد الدددرتين،

سددددددددددددددددددددددددددديكطلطجية ، (8002)
األخ ددددددددددا  قوا ا تتياجددددددددددات 

، الييلكددددددددة ، عيددددددددا ال اأددددددددة

 ار  :األر  يدددددددددددددة الها ددددددددددددديية

 .الي ير  للنور والتط يح

مطسددددددددددددددددددددددد ، خدددددددددددددددددددددددارن  -

، سددددددديكطلطجية (8002) كدددددددال،
رؤيددة    ددية )التلعدد س اددال الكدد ط 

ر ، ك ددددددددد(ع جيدددددددددة فر دددددددددا ية

الوددددددددي ، جيهطريددددددددة م ددددددددر 

العلدددس واإلييدددا  للنودددر  :العربيدددة

 .والتط يح

 

 


