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امللخص: 
ــن:  ــة واحــدة ملريــض يتحــدث باللغت ســنعرض خــال هــذا البحــث دراســة حال

ــي  ــادث مخ ــن إىل »ح ــة والثاث ــن الثاني ــرض )زت( يف س ــية. تع ــة والفرنس العربي

ــان املخــي  ــاين* يف منطقــة محيطــة  بالرشي ــه انســداد رشي ــج عن ــذي نت وعــايئ« وال

ــي  ــروي املخ ــف الك ــلفيوس« )يف النص ــة »س ــرف مبنطق ــا يع ــر أو م ــط األي األوس

األيــر(. تتميــز قــراءة )زت( بصفــات عــرض عــر القــراءة العميــق يف كلتــا اللغتــن 

ــات يف: ــل هــذه الصف وتتمث

ارتكاب أخطاء داللية، برصية ورصفية.	 

وجود أثر املحسوسية يف القراءة املجهورة. 	 

عدم القدرة عىل قراءة الكلامت الزائفة.	 

ســنرشح يف الجــزء األول مــن هــذا املقــال وباســتخدام »منــوذج الطــرق الثــاث«  

للقــراءة آداءات هــذا املريــض مــن خــال تحديــد اإلصابــات الوظيفيــة التــي متــس 

الطريــق غــر املعجمــي، الطريــق املعجمــي الــداليل والطريــق املعجمــي غــر الــداليل. 

)هــذه الطــرق خاصــة بالقــراءة(
تشــر املعالجــة الفونولوجيــة املســبقة املاحظــة يف مهمــة اتخــاذ القــرار املعجمــي 

البــرصي لكلــامت تنتمــي إىل اللغتــن العربيــة والفرنســية إىل أن عمليــة إعــادة 

ــة. ــز الفونولوجــي الضمنــي مــا زالــت ممكن الرتمي

مُتيــز اإلصابــات املذكــورة ســابقاً والقــراءة الضمنيــة للكلــامت الزائفــة اإلنتاجــات 

اللغويــة الخاصــة بالشــخص املصــاب بعــر القــراءة العميــق مــن النــوع املخرجــي. 

 لكــن توزيــع اإلجابــات الخاطئــة بالنســبة للغتــن يــدل عــىل وجــود فــروق بينهــام، 

ــة  ــر يف اللغ ــكل كب ــة بش ــة مرتفع ــاء الداللي ــبة األخط ــاً أن نس ــد مث ــث نج )حي

ــة ــر يف اللغ ــكل أك ــة واردة بش ــوع الرتجم ــن ن ــاء م ــن أن األخط ــية، يف ح  الفرنس

 العربية(، ال ميكن رشح هذه الظاهرة من خال »منوذج الطرق الثاث«.

ــىل ــا ع ــي أجريناه ــات الت ــث التعدي ــذا البح ــن ه ــاين م ــزء الث ــنعرض يف الج  س



 »النموذج الرتابطي« لبلوت وشاليس1      

)Plaut and Shallice( بهــدف رشح األخطــاء اللســانية املاحظــة مــن نــوع 

الرتجمــة. ومتــت املقارنــة بــن  توزيــع األخطــاء التــي ارتكبهــا هــذا املريــض وتوزيــع 

األخطــاء الــذي تحصــل عليــه بلــوت وشــاليس بعــد إحــداث العديــد مــن اإلصابــات 

ــدة عــر 60-40 شــبكة.  يف مناطــق عدي

ــه  ــىل أن ــن ع ــا اللغت ــظ يف كلت ــق املاح ــراءة العمي ــر الق ــرض ع ــر ع ــم تفس ت

نتيجــة إلصابــة يف الطريــق املبــارش )O → I( وطريقــي الخــروج الخاصــن بالقــراءة 

.)S → Ip, Ip → P(

تُفــر اإلصابــات التــي تصيــب طريــق الخــروج والتــي غالبــا مــا متــس الرتابطــات 

)S → Ip( بالنســبة للغــة الفرنســية والرتابطــات )Ip → P( بالنســبة للغــة 

العربيــة  الفــوارق املاحظــة عــىل مســتوى األخطــاء التــي ارتكبهــا )زت( يف مهــاّمت 

ــة والفرنســية. ــن العربي ــدة ويف اللغت عدي

تبــّن دراســة الحالــة املعروضــة فعاليــة التّنــاول الرتابطــي يف التنبــؤ بنــامذج 

األخطــاء الخاصــة بعــر القــراءة العميــق.

 الكلامت املفاتيح: 
عر القراءة - ازدواجية اللغة - العربية والفرنسية، الرتابطية.
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1- مــقـدمـة: 

وصفــت الدراســات األوىل التــي اهتمــت بدراســة عــر القــراءة العميــق )مارشــال 

يتميــز  مركــب  عــرض  بأنــه   )1997(  Marshall and Newcomb ونيوكومــب( 

ــاء  ــتقاق واألخط ــاء االش ــد أخط ــع تواج ــراءة م ــاء الق ــة أثن ــاء داللي ــكاب أخط بارت

ــة أو  ــة وأخطــاء اســتبدال الكلــامت األدوات أو الكلــامت الوظيفيــة وبصعوب البرصي

ــة. ــامت الزائف ــراءة الكل عــدم القــدرة عــىل ق

أضــاف )كولثــارت Coltheart, 1984( إىل القامئــة األوليــة أعراضــا أخــرى تتمثــل 

ــع  ــروف واملقاط ــي للح ــكل الفونولوج ــتخراج الش ــتوى اس ــىل مس ــات ع يف: اضطراب

املكتوبــة، صعوبــة أكــر يف القــراءة املجهــورة للكلــامت املجــردة باملقارنــة والقــراءة 

ــد  ــة وعن ــة العفوي ــات عــىل مســتوى الكتاب ــامت امللموســة، اضطراب ــورة للكل املجه

اإلمــاء، اضطرابــات عــىل مســتوى الذاكــرة الســمعية اللفظيــة، كــام أن قــراءة كلمــة 

خاصــة بقرائــن معينــة واألفعــال تكــون أصعــب مــن قــراءة النعــوت  وهــي األخــرى 

ــة )أو  ــامت الوظيفي ــراءة  الكل ــن أن ق ــامء، يف ح ــراءة األس ــن ق ــب م ــون أصع تك

الكلــامت األدوات( تكــون أصعــب مــن قــراءة الكلــامت اململــوءة )أي التــي تحمــل 

معنــى يف حــد ذاتهــا(.

 Coltheart, Patterson, )1987( أعـــاد كـــل مــن كولثــارت، بـــاترسون ومارشــال

ــة  ــراض الثاث ــوا األع ــث حذف ــا حي ــة وطبعه ــذه القامئ ــة ه and Marshall مراجع

األخــرة مــن القامئــة وبالتــايل بقيــت مثانيــة أعــراض متواجــدة حتــامً مــع األخطــاء 

ــق. ــراءة العمي ــة املاحظــة يف اضطــراب عــر الق الداللي

حاولــت البحــوث األوىل رشح اضطــراب عــر القــراءة العميــق مــن خــال تبنــي 

ــا تقــي بوجــود  ــة »العــرض املركــب« مث ــة، ففرضي ــة نفســية معرفي منــاذج عصبي

اضطرابــات عديــدة عــىل طــول الطريــق املعجمــي )الــداليل وغــر الــداليل(، وعــىل 

مســتوى الطريــق غــر املعجمــي، هــذه االضطرابــات هــي املســؤولة عــن التواجــد 

الحتمــي ألنــواع األخطــاء املاحظــة يف عــر القــراءة العميــق. 



11

ــة  ــإن األخطــاء الرصفي حســب منــوذج الطــرق الثــاث2 عــىل وجــه الخصــوص، ف

ــردة  ــامت املج ــراءة الكل ــة ق ــورة وصعوب ــراءة املجه ــد الق ــة عن ــة املاحظ والداللي

وعــدم القــدرة عــىل القــراءة املجهــورة للكلــامت الزائفــة، تعــود إىل إصابــات عــىل 

ــة. ــة ســرورة اللغ ــع مناطــق مســتقلة خاصــة بأنظم مســتوى أرب

1-إصابــة عــىل مســتوى طريــق التجميــع والــذي يســمح بالتعــرّف عــىل األجــزاء 

الكتابيــة املكّونــة للكلمــة وبتحويلهــا إىل أجــزاء فونولوجيــة ومنــه اإلنتــاج الشــفهي 

لسلســلة مــن األحــرف.

2- إصابــة عــىل مســتوى طريــق املهــارة الــذي يســمح بالقــراءة املجهــورة للكلامت 

بواســطة النظــام الداليل.

3- اضطــراب ميــس طريــق املهــارة الــذي يســمح بقــراءة الكلــامت بــدون تدخــل 

النظــام الــداليل.

4- إصابة داللة الكلامت املجردة.

ولكــن الدراســات التــي عقبــت البحــوث األوىل قدمــت انتقــادات حــول ضعــف 

ــه عــىل الرغــم مــن أن االضطرابــات الدالليــة   نظريــة »العــرض املركــب« خاصــًة وأنّ

هــي التــي متثــل العــرض األســايس لعــر القــراءة العميــق كــام ذكــر مــن قبــل، فــإن 

ــاط  القــوي والتواجــد الحتمــي لألعــراض األخــرى قــد متــت مراجعتهــام مــن  االرتب

     Allport & Funnel قبــل العديــد مــن الباحثــن، وعــىل ســبيل املثــال، ذكــر كل مــن

ــن  ــراءة ورأى كل م ــبة لعــر الق ــن الخطــاب« بالنس ــر جــزء م ــاب »أث )1980( غي

)Caramazza & Hillis )1990 أن بعــض األعــراض املســجلة مل تتواجــد بصــورة 

ــة. ــاء الداللي ــع األخط ــة م حتمي

قبــل كولثــارت  مــن  العميــق  القــراءة  لعــر  آخــر  تفســر وظيفــي  قُــدم 

Saffran, Bo-ومن قبل ســفران، شــوارتز ومرين Coltheart  )1980a,b,1983,2000(

 gyo,Schwartz,&Marin )1980( الذيــن رأوا بأنــه بخصــوص عــر القــراءة العميــق 

ــر  ــر عــىل مســتوى النصــف الكــروي املخــي األي ــة ذات الحجــم الكب ــإن اإلصاب ف
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تتلــف قــدرة املصــاب بهــا عــىل القــراءة، وبالتــايل فــإن القــدرة املتبقيــة عــىل 

ــف  ــع يف النص ــف، يق ــه ضعي ــليم ولكن ــوي س ــام لغ ــال نظ ــن خ ــم م ــراءة تت الق

ــف  ــد يف النص ــاب املتواج ــوي املص ــام اللغ ــن النظ ــدالً م ــن، ب ــي األمي ــروي املخ الك

الكــروي املخــي األيــر. هــذه الفرضيــة مبنيــة تجريبيــاً عــىل أســاس أوجــه التشــابه 

املاحظــة بــن أداءات أشــخاص مصابــن بعــر القــراءة العميــق وبــن أداءات 

ــراءة مــن خــال النصــف الكــروي  ــادرون عــىل الق ــم ق ــن املفــرتض أنه أشــخاص م

ــي  ــروي املخ ــف الك ــال النص ــن خ ــم م ــي تت ــراءة الت ــم الق ــن. تتس ــي األمي املخ

ــراءة الكلــامت املجــردة  ــا محــدودة, وتتصــف بعــدم القــدرة عــىل  ق األميــن بكونه

والكلــامت الوظيفيــة وبفقدانهــا القــدرة عــىل التمييــز بــن الكلــامت املرتابطــة دالليــاً 

ــي، كل  ــز الفونولوج ــايب إىل الرم ــز الكت ــل الرم ــىل تحوي ــدرة ع ــا الق ــا أيض وبفقدانه

هــذه املعّوقــات تــرشح عجــز املصابــن بعــر القــراءة عــىل قــراءة الكلــامت املجــردة 

والكلــامت الوظيفيــة والكلــامت الزائفــة واملورفيــامت امللحقــة، وقــد تعرضــت 

ــن  ــث إن األشــخاص العادي ــدة  لعــدة أســباب. حي ــادات عدي ــة النتق هــذه الفرضي

الذيــن تــم فحــص قراءاتهــم مــن خــال اختبــارات تســتدعي املجــال البــرصي 

 األيــر مل يظهــروا ســلوكات مامثلــة لتلــك التــي أظهرهــا األشــخاص املصابــون بعــر

 القــراءة3 ،وعندمــا متــت مقارنــة أشــخاص مصابــن »بعرض املخ املشــطور« بأشــخاص 

مصابــن بعــر القــراءة العميــق، أظهــر األشــخاص املصابــون بعــر القــراءة أداءات 

أفضــل عندمــا تعلــق األمــر بقــراءة عــىل مســتوى املجــال البــرصي األيــر4. باإلضافــة 

إىل ذلــك ذكــر رولجــن )Roeltgen )1987 حالــة مريــض فقــد أعــراض عــر القــراءة 

العميــق بعــد إصابــة ثانيــة عــىل مســتوى النصــف الكــروي املخــي األيــر. 

ــة  ــورس وفريدمــانGlosser &Friedman )1990( حــاالت مصاب  فحــص كل مــن كل

 بعــر القــراءة العميــق الناتــج عــن إصابــات ذات حجــم صغــر نســبياً، وبالتــايل فهام 

يعرتضــان عــىل الفكــرة التــي تــرى بــأن كــر حجــم اإلصابــة عــىل مســتوى النصــف 

الكــروي املخــي األيــر يــؤدي بصــورة مبــارشة إىل تدخــل النصــف الكــروي املخــي 
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األميــن. ويف دراســة حديثــة اســتعمل كل مــن بريــس ومجموعــة مــن الباحثــن 

)Price and al )1998 تقنيــات حديثــة للتصويــر العصبــي ومتكنــوا بفضــل ذلــك مــن 

الرهنــة عــىل عــدم وجــود أي دليــل يبــن بــأن األشــخاص املصابــن بعــر القــراءة 

العميــق يعتمــدون حرصيــاً عــىل القــراءة مــن خــال النصــف الكــروي املخــي األميــن 

)اُنظــر كولثــارت ,Coltheart 2000 للتعــرف عــىل مختلــف اآلراء(. 

ــق،  ــراءة العمي ــرشح عــر الق ــاول الرتابطــي ل ــن التن ــن الباحث ــد م ــى العدي تبن

ــوت  ــم بل ــاليس Hinton & Shallice )1991( ث ــون وش ــن هنت ــح كل م ــث نج حي

ــراءة  ــر الق ــز ع ــي متيّ ــة والت ــاء املتزامن ــاج األخط ــادة إنت ــاليس )1993( يف إع وش

العميــق، مــن خــال إصابــة شــبكات ترابطيــة ملســاحات مختلفــة. وبصــورة أخــص 

فــإن النمــوذج الــذي صّممــه بلــوت وشــاليس )1993( قــادر عــىل اصطنــاع أغلــب  

ــاف  ــال إت ــن خ ــق م ــراءة العمي ــر الق ــرض ع ــة بع ــة الخاص ــزات املتزامن املمي

العديــد مــن الرتابطــات يف الشــبكة التــي مــن شــأنها ربــط الشــكل الكتــايب بالشــكل 

ــايب.  ــكل الكت ــي بالش ــكل الفونولوج ــط الش ــي ورب الفونولوج

ــدوث   ــؤدي إىل ح ــة ت ــق مختلف ــة يف مناط ــات املحدث ــون أن اإلصاب ــّن الباحث ب

اآلثــار  أغلــب  وكــذا  متزامنــة،  بصــورة  وفونولوجيــة وبرصيــة  دالليــة  أخطــاء 

املعجميــة املاحظــة يف عــر القــراءة العميــق. حســب هــذا النمــوذج، يعــود تواجــد 

مختلــف هــذه األخطــاء إىل الطبيعــة الحســابية التــي يحملهــا النظــام ككل. وعــىل 

ــي تبنــت فكــرة االضطــراب املتعــدد فــإن النمــوذج الرتابطــي  ــاوالت الت  عكــس التن

لـــ بلــوت وشــاليس )1993( يشــر إىل أن إصابــة أجــزاء مختلفــة مــن الشــبكة ميكــن 

أن تــؤدي إىل العــرض نفســه. ويف الوقــت عينــه قــد تختلــف جوانــب أخــرى للعــرض 

 حســب املناطــق املصابــة فعــىل ســبيل املثــال متكــن كل مــن بلــوت وشــاليس

)1993 ص487( مــن الرهنــة عــىل أن اإلصابــة املحدثــة تــؤدي إىل اضطرابــات برصيــة  

ودالليــة باإلضافــة إىل أثــر املحسوســية، اإلصابــات التــي متــس شــبكة التحســن تــؤدي 

إىل منــوذج األخطــاء نفســه ولكــن بــدون وجــود أثــر املحسوســية.
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وبالرغــم مــن أن عــر القــراءة العميــق قــد أثــار اهتــامم العديــد مــن الباحثــن 

ــا  ــل منه ــد القلي ــا نج ــات، إالّ أنن ــن املطبوع ــد م ــه العدي ــت عن ــذي نتج ــيء ال ال

قــد أوىل اهتاممــا  بدراســة عــر القــراءة العميــق لــدى األشــخاص الناطقــن بلغتــن 

ــل أشــخاص  ــة مــن قب ــن، حيــث شــملت معظــم البحــوث األخطــاء املرتكب مختلفت

ــن  ــخاص الناطق ــدى األش ــدة ل ــة واح ــة يف لغ ــاء املرتكب ــة أو األخط ــي اللغ أحادي

ــت األخــرى(. ــة وأهمل ــا اهتمــت بلغ ــن )أي إنه ــن مختلفت بلغت

ســنتحدث مــن خــال هــذا املقــال عــن أول حالــة لشــخص مــزدوج اللغــة ناطــق 

باللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية، فضــا عــن إظهــاره  جميــع أعــراض عــر القــراءة 

يف كلتــا اللغتــن، فإنــه عندمــا ال يجــد الكلمــة العربيــة  املناســبة  يلجــأ إىل ترجمتهــا 

إىل لغتــه الثانيــة التــي هــي اللغــة الفرنســية. نذكــر يف هــذا الســياق كاً مــن ويــدل 

وبــرتورثWydell and Butterworth )1999( اللّذيــن تحدثــا عــن حالــة طفــل 

يبلــغ مــن العمــر ســّت عــرشة ســنة يتكلــم اللغتــن اليابانيــة واإلنجليزيــة وقــد أبــدى 

أعــراض عــر القراءة الناميئ فـــي الـلـــغة اإلنـجـليـــزية فـقـــط. عـــرض كل من 

بيـن وكولثارت ومـسـرتسون وبريـور وريـدوش 

  Byng, Coltheart, Masterson, Prior, and Riddoch )1984(

حالــة مريــض يعــاين عــر القــراءة العميــق وكانت لغتــه األم اللغــة النيباليــة وكان 

يقــرأ اللغــة اإلنجليزيــة أيضــا، أظهــر هــذا املريــض مميــزات عــرض عــر القــراءة يف 

اللغــة اإلنجليزيــة، إالّ أن القــراءة كانــت شــبه مســتحيلة بالنســبة للغــة النيباليــة كــام 

أن معظــم إنتاجاتــه الشــفوية كانــت عبــارة عــن ترجمــة إىل اللغــة اإلنجليزيــة وذلــك 

بســبب عجــز املريــض عــن التحــدث بالنيباليــة.

مل تقــف التنــاوالت النظريــة لعــر القــراءة العميــق كتفســرات االضطــراب 

ــد أي  ــي عن ــوذج الرتابط ــن والنم ــي األمي ــروي املخ ــف الك ــة النص ــدد، وفرضي املتع

تفســر ملثــل هــذا النــوع مــن األخطــاء )الرتجمــة( وذلــك يعــود إمــا ألنهــا اهتمــت 

ــأن  ــول ب ــي تق ــرة الت ــن الفك ــت م ــا انطلق ــة أو ألنه ــي اللغ ــرىض أحادي ــة م بدراس
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التفســرات التــي تخــص األشــخاص أحاديــي اللغــة تنطبــق بــرورة عــىل األشــخاص 

ــاوالت يف  ــذه التن ــذ ه ــك مل تأخ ــة إىل ذل ــر، باإلضاف ــن أو أك ــون لغت ــن يتكلم الذي

ــة. ــة مختلف ــة أبجدي ــز بأنظم ــي تتمي ــات الت ــبان اللغ الحس

بالنســبة للحالــة املقدمــة هنــا، فــإن لغتــي املريــض متناقضتــان )فاللغــة العربيــة 

ــن  ــة( واتجاه ــة والعربي ــن: الاتيني ــن مختلفت ــان أبجديت ــية تقتضي ــة الفرنس واللغ

كتابيــن مختلفتــن، مــن اليمــن إىل اليســار ومــن اليســار إىل اليمــن(، باإلضافــة إىل 

ذلــك فــإن اللغــة الفرنســية تتســم بكتابــة عميقــة حيــث إن طريقــة الكتابــة غــر 

مطــردة أي إن طريقــة نطــق الحــرف ال تتناســب وطريقــة كتابتــه، ومــن جهــة أخــرى 

فــإن اللغــة العربيــة تتصــف بطريقتــن كتابيتــن: 

ــة  ــل الصوامــت والصوائــت الطويل ــة الحــروف مــع الحــركات حيــث متثّ )1( كتاب

ــة، يف حــن متثــل الحــركات الصوائــت القصــرة.  بحــروف كتابي

)2( كتابــة بــدون حــركات وذلــك عندمــا يتــم متثيــل الصوامــت والصوائــت 

الطويلــة فقــط مــع اختفــاء الحــركات التــي تشــر إىل الصوائــت القصــرة.

تلقــب هاتــان الكتابتــان يف البحــوث التــي اهتمــت باللغــات الســامية بالكتابتــن 

 .)Bentin & Ibrahim 1996 ــم ــن وإبراهي ــوايل )بنت ــة عــىل الت الســطحية والعميق

ــطحية أم  ــت س ــواء كان ــة س ــة العربي ــبة للغ ــة بالنس ــارة إىل أن الكتاب ــدر اإلش تج

عميقــة، تتميــز بكونهــا مطــردة، حيــث إن هنــاك تناســباً دامئــاً بــن الحــرف الكتــايب 

والحــرف الشــفهي، حتــى بالنســبة للحــركات )ســيتم  وصــف نظــام الكتابــة بالنســبة 

للغــة العربيــة يف الجــزء الثــاين مــن هــذا املقــال(.

تقــرتح البحــوث التــي اهتمــت بدراســة اللغــات التــي تتميــز بالكتابتــن: العميقــة 

ــي  ــق الفونولوج ــبي للطري ــل النس ــأن التدخ ــم 1996( ب ــطحية)بنتن وإبراهي والس

)الطريــق غــر املعجمــي( والطريــق الــداليل أثنــاء القــراءة يخضــع لدرجــة التوافــق 

ــتناداً  ــه. اس ــب ل ــفاهي املناس ــرف الش ــايب إىل الح ــرف الكت ــل الح ــفافية تحوي أو ش

ــة  ــة عميقــة كاإلنجليزي ــز بكتاب ــي تتمي ــراءة اللغــات الت ــإن ق إىل هــذه املاحظــة ف
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والفرنســية، تعتمــد أكــر عــىل الطريــق املعجمــي، يف حــن أن قــراءة اللغــات التــي 

تتميــز بكتابــة ســطحية كاإلســبانية والرتغاليــة تعتمــد عــىل اآلليــات غــر املعجميــة5. 

بالتــايل فــإن قــراءة اللغــات التــي تتميــز بنوعــي الكتابــة كالعربيــة والعريــة، مــن 

املفــرتض أن تســتعمل أحــد الطريقــن تبعــاً لنــوع الكتابــة املقدمــة.

ــق املعجمــي هــو  ــإن الطري ــة والســطحية6 ف ــن العميق ــة الكتابت وحســب فرضي

الطريــق املســيطر بالنســبة للغــات األبجديــة التــي تتميــز بكتابــة عميقــة، يف حــن 

أن الطريــق غــر املعجمــي يســيطر يف اللغــات التــي تتميــز بكتابــة ســطحية. بالنســبة 

 Frost( للغــة العريــة عــىل ســبيل املثــال، بيّنــت التجــارب التــي قــام بهــا فروســت

1994( الخاصــة بالتســمية ومبهــامت القــرار املعجمــي لــدى أشــخاص عاديــن بــأن 

أداءات املفحوصــن تتاميــز تبعــا لنــوع الكتابــة املعروضــة. حيــث ظهــرت آثــار عامــل 

التواتــر وآثــار املعالجــة الدالليــة املســبقة بشــكل واضــح عندمــا ُعرضــت املنبهــات 

مــن خــال كتابــة عميقــة  وبالتــايل ميكــن االفــرتاض بــأن األشــخاص املصابــن بعــر 

القــراءة العميــق يرتكبــون أخطــاء دالليــة بصــورة أكــر أثنــاء قــراءة منبهــات مكتوبــة 

بكتابــة عميقــة. كــام لوحــظ أثــر كبــر لعامــل التواتــر وآثــار اإلشــعال الــداليل عندمــا 

ــأن  ــرتاض ب ــا االف ــن لن ــه ميك ــة. من ــة عميق ــة بكتاب ــامت مكتوب ــر بكل ــق األم تعل

ــا بصــورة أكــر  ــون أخطــاء داللي ــق يرتكب ــن بعــر القــراءة العمي األشــخاص املصاب

عنــد عــرض كلــامت مكتوبــة بكتابــة عميقــة.

ــن فقــط الضطــراب عــر القــراءة  ــم نــرش حالت ــد ت ــه ق ــا، فإن وعــىل حــد علمن

العميــق يف لغــات تتصــف بنوعــي الكتابــة: الدراســة األوىل قــام بهــا كل مــن علــوي 

فــارس )Aloui-Fares et al( ومجموعــة مــن الباحثــن )1994( حيــث عرضــوا 

ــع  ــراءة م ــدان الق ــن اضطــراب فق ــاين م ــة، تع ــة العربي ــم اللغ ــة تتكل ــة مريض حال

غيــاب مشــاكل عــىل مســتوى الكتابــة، ولكــن مبــا أن املريضــة قــد تعافــت مــن هــذا 

االضطــراب عــىل الرغــم مــن وجــود إصابــات عــىل مســتوى النصــف الكــروي املخــي 

ــاء  ــة أثن ــد خلصــوا إىل تدخــل نصفــي الكــرة املخي ــن ق ــإن هــؤالء الباحث األيــر، ف
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ــراءة واعتمــدوا يف تفســرهم هــذا عــىل الدراســات الخاصــة باضطــراب  نشــاط الق

»عمــه القــراءة الصــايف«7 وبتعلّــم القــراءة8 والتــي تقــرتح مشــاركة النصــف الكــروي 

ــاركة  ــإن مش ــاءه ف ــارس وزم ــوي ف ــب عل ــراءة. وحس ــة الق ــن يف عملي ــي األمي املخ

ــارئ  ــدى الق ــراءة تظــل نشــطة ل ــة الق ــاء عملي النصــف الكــروي املخــي األميــن أثن

الراشــد العــريب نظــرا ملســتوى تعقيــد النشــاط البــرصي املــكاين املتدخــل يف عمليــة 

ــاوم وشــار  ــن برينب ــة ذكرهــا كل م ــة الثاني ــة. الحال ــة العميق ــة العربي ــراءة الكتاب ق

ــر  ــاين ع ــة يع ــا بالعري ــا ناطق ــص مريض ــي تخ Birnboim and Share1995 وه

القــراءة الســطحي والــذي ارتكــب أخطــاء بصــورة أكــر عنــد قراءتــه لكتابــة عميقــة 

ــذا  ــن ه ــطحية ولك ــة س ــه لكتاب ــد قراءت ــا عن ــي ارتكبه ــاء الت ــع األخط ــة م باملقارن

ــة. ــة إحصائي ــة دالل الفــرق مل يحمــل أي

قدمــت الدراســات التــي تناولــت أشــخاصاً متكلمــن بلغــات  تعتمــد عــىل كتابــة 

ــا  ــص أردي ــث فح ــة، حي ــج مناقض ــق نتائ ــراءة العمي ــر الق ــن بع ــطحية، مصاب س

ــبانية والحــظ أن هــؤالء   ــة اإلس )Ardila )1991 41 شــخصاً حبســياً متكلمــن باللغ

ــاء القــراءة. وتوصــل إىل أن اضطــراب عــر  ــة أثن ــوا أخطــاء داللي ــن مل يرتكب املصاب

القــراءة العميــق ال ميكــن أن يظهــر لــدى األشــخاص املتكلمــن بلغــة تعتمــد عــىل 

كتابــة ســطحية. ولكــن رفضــت هــذه النتيجــة عندمــا عرضــت ثــاث حــاالت لعــر 

ــم  ــخص متكل ــة لش ــبانية9 وحال ــة اإلس ــن باللغ ــخاص متحدث ــق ألش ــراءة العمي الق

ــذي كان  ــة أخــرى لشــخص متحــدث باللغــة اإلســبانية وال ــة10 وحال  باللغــة الرتغالي

يعاين عر القراءة الفونولوجي.

فيــام يخــص اللغــات التــي تعتمــد عــىل كتابــة عميقــة، فــإن البحــوث قــد اهتمــت 

بدراســة عــر القــراءة العميــق لــدى مصابــن متكلمــن باللغــة اإلنجليزيــة. ونتــج 

ــق: )1( عــر  ــواع مــن عــر القــراءة العمي ــة أن عــن هــذه البحــوث تصنيــف ثاث

ــذا  ــي. ه ــراءة املخرج ــر الق ــزي )3( ع ــراءة املرك ــر الق ــيل )2( ع ــراءة املدخ الق

التصنيــف مبنــي عــىل أســاس موقــع اإلصابــة أو الطريــق املســؤول عــن بــروز األخطاء 
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الدالليــة، بالنســبة لعــر القــراءة العميــق املدخــيل واملركــزي فــإن األخطــاء الدالليــة 

تنتــج عــن اضطــراب ميــس عــىل التــوايل: الوصــول إىل النظــام الــداليل والنظــام الــداليل 

يف حــد ذاتــه. أمــا بالنســبة لعــر القــراءة املخرجــي فــإن األخطــاء الدالليــة تنتــج 

عــن إصابــة متــس الوصــول إىل الشــكل الفونولوجــي انطاقــاً مــن الداللــة.

ــي ألشــخاص متكلمــن  ــاالت لعــر القــراءة العميــق املخرج ــرشت أربــع ح ن

باإلنجليزيــة11. عمــل الباحثــون خالهــا عــىل الرهنــة بأنــه بالنســبة لثــاث حــاالت 

ــي  ــكل الفونولوج ــي إىل الش ــول الضمن ــإن  الوص ــورة ف ــاالت املذك ــع ح ــن األرب م

للكلــامت الحقيقيــة )الحالتــن: ج أ وك ر( وللكلــامت الزائفــة )الحالــة: ج س( ال 

ــي. ــق املخرج ــراءة العمي ــر الق ــن بع ــخاص املصاب ــدى األش ــليامً ل ــزال س ي

مــن جهــة أخــرى، تفاجأنــا بوجــود عــدد قليــل مــن البحــوث املنشــورة والخاصــة 

ــدى أشــخاص متكلمــن بالفرنســية، حيــث فحــص  ــات القــراءة املاحظــة ل باضطراب

كل مــن ديــروزين وبوفــوا )Derouesné and Beauvois )1985 حالــة واحــدة لعــر 

Lecours, Lu- )1990 )القــراءة العميــق، كــام درس كل مــن لوكــور ولوبيــان وبــوب 

ــر عــىل  ــرص األم ــث اقت ــق، حي ــراءة العمي ــة أخــرى لعــر الق pien, and Bub حال

ــن  ــر حالت ــن ذك ــرا ميك ــة. أخ ــل الحال ــن قب ــة م ــة املرتكب ــاء الرصفي ــل األخط تحلي

للـديـسفازيـــا الـعـمـيـقـــة والـــتي نـقـلها كل من 

كــردبـات وبـويـل ودميـوين ونوسبـولـوس

فيهــا  أظهــر  والتــي   Cardebat, Puel, Démonet& Nespoulous  )1990(

ــمعي يف  ــي الس ــرار املعجم ــة الق ــتوى مهم ــىل مس ــا ع ــا طفيف ــان اضطراب املفحوص

ــرة  ــرة قص ــتوى الذاك ــىل مس ــاد ع ــراب ح ــزي أو اضط ــراب داليل مرك ــاب اضط غي

Val- )1995 ــات وباالت  ــد وروس ــال ودفي ــدوا وكربون ــن فال ــرض كل م ــدى، وع )امل

dois, Carbonnel, David, Rousset, and Pellat دراســة حالــة شــاملة ملريــض 

متحــدث باللغــة الـــفرنسية  كان يعــاين عــر القراءة الســطحي، الديســفازيا العميقة 

ــواع  ــض أن ــذا املري ــر ه ــرار  أظه ــار التك ــد اختب ــق، وعن ــة العمي ــن عــر الكتاب وم
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ــراءة  ــر الق ــن بع ــخاص املصاب ــدى األش ــا ل ــت ماحظته ــي مت ــها الت ــاء نفس األخط

ــورة. ــم املجه ــد قراءته ــق عن العمي

وخاصــة، ميكــن القــول بــأن حــاالت عــر القــراءة العميــق تواجــدت يف اللغــات 

التــي تتميــز إمــا بكتابــة عميقــة أو بكتابــة ســطحية، كــام تواجــدت يف اللغــات التــي 

ــص  ــام يخ ــن في ــطحية، ولك ــة والس ــة العميق ــي الكتاب ــت بنوع ــز يف ذات الوق تتمي

اللغــات التــي تتميــز بكتابــة ســطحية أو بنوعــي الكتابــة العميقــة والســطحية فــإن 

الراهــن عــىل ذلــك قليلــة، وال تعطــي صــورة واضحــة عــن مــدى تأثــر نــوع الكتابــة 

والكيفيــة التــي يُؤثــر بهــا نــوع الكتابــة عــىل عــر القــراءة العميــق، باإلضافــة إىل 

ذلــك فإننــا نجــد عــددا قليــا مــن البحــوث التــي اهتمــت بدراســة عــر القــراءة 

النــاميئ أو بعــر القــراءة املكتســب لــدى أشــخاص مزدوجــي اللغــة، والتــي توصلــت 

إىل نتائــج متضاربــة، وبالنســبة للحالتــن املذكورتــن فإننــا ناحــظ أن إحــدى اللغتــن 

فقــط هــي املصابــة، وأن هــذه األخــرة قــد متثــل اللغــة األم كــام قــد متثــل اللغــة 

الثانيــة. 

تنقسم الدراسة املقدمة هنا إىل قسمن:

يف املرحلــة األوىل ســنحدد اإلصابــات الوظيفيــة املســؤولة عــن اضطرابــات القــراءة 

املاحظــة لــدى مريــض متحــدث باللغتــن العربيــة والفرنســية بالرجــوع إىل منــوذج 

»الطــرق الثــاث« للقــراءة.

ويف املرحلــة الثانيــة ســنقدم التعديــات التــي أجريناهــا عــىل »النمــوذج الرتابطي«  

لبلــوت وشــاليس)1993( بغــرض توضيــح مميــزات الشــخص مــزدوج اللغــة املصــاب 

بعــر القــراءة العميــق، ثــم ســنقوم مبقارنــة بــن فرضيــة االضطــراب املتعــدد وبــن  

ــر  ــرض ع ــر ع ــىل تفس ــام ع ــار قدرته ــن االعتب ــذ بع ــع األخ ــي، م ــاول الرتابط التن

القــراءة العميــق.

ــم  ــزاً أله ــاً موج ــنعرض أوالً وصف ــة، س ــذه الدراس ــل ه ــوض يف تفاصي ــل الخ قب

املميّــزات اللســانية للغتــن العربيــة والفرنســية، مركزيــن بشــكل أكر عــىل الخصائص 
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ــات  ــىل االختاف ــض وع ــام املري ــم به ــن يتكل ــن اللت ــن اللغت ــرتكة ب ــانية املش اللس

ــام. املوجــودة بينه

2- الخصائص اللسانية للغتني العربية والفرنسية: 

2-1 األبجديتان ونظاما الكتابة:
ــي  ــاً كاللغــة الفرنســية الت ــا األبجــدي العــريب متام ــة بنظامه ــز اللغــة العربي تتميّ

ــة،  ــة محــور الكتاب ــز بنظامهــا األبجــدي الاتينــي، غــر أنهــام تشــرتكان يف أفقي تتميّ

ــن، والعكــس يحصــل  ــن اليســار إىل اليم ــة الفرنســية تتجــه م ــة اللغ ــىل أن كتاب ع

ــا مــن اليمــن إىل اليســار ويف شــكل  ــة فيه ــة، إذ تتجــه الكتاب بالنســبة للغــة العربي

مرتابــط ومتاصــق )ترابــط الحــروف يف الكتابــة( وباإلضافــة إىل ذلــك وعــىل عكــس 

اللغــة الفرنســية، فــإن اللغــة العربيــة ال تتميــز بالحــروف الكبــرة والحــروف الصغرة 

ــة.  ــة موصول ــة مطبوعــة وبكتاب وال بكتاب

أمــا فيــام يخــص ســجل الحــروف فــإن اللغتــن العربيــة والفرنســية تشــرتكان يف 

أربعــة عــرش صامتــة وثــاث صوائــت.

ــاف  ــل يف اخت ــة، تتمث ــة العربي ــة باللغ ــة رئيســة بالنســبة للكتاب ــاك خاصي  وهن

طريقــة التمثيــل الخطــي للحــرف باختــاف املوضــع الــذي يأخــذه الحــرف وهــذه 

ــة  ــة اللغــة العربي ــي تكــّون أبجدي ــا	 الت ــن حرفً ــة والعرشي ــة تشــمل الثامني الخاصي

وبشــكل أدق ميكــن ألي حــرف أن يأخــذ شــكلن كتابيــن )مثــال: ك وكـــ( إىل أربعــة 

أشــكال، تبعــاً للموضــع الخطــي الــذي يأخــذه الحــرف )يف بدايــة الكلمــة، يف وســط 

ــسـ  ــال: حــرف س، ســـ ســليم، ـ ــة الكلمــة أو بشــكل معــزول )مث الكلمــة ويف نهاي

نســمة، لبــس ـــس(.

تســتلزم الكتابــة يف اللغــة العربيــة اســتعامل سلســلة مــن الرمــوز تُلقــب بالحركات 

والتــي تظهــر فــوق الحــرف أو تحتــه وهــي متثــل الصوائــت القصــرة، الشــدة، الحكــم 

ــرايب أوالوقف. اإلع
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           الجدول رقم 1: أمثلة عن التمثيل الكتايب يف اللغة العربية
 )مع وضع أوعدم وضع الحركات (

مع وضع الحركاتبدون وضع الحركات

كََتَبكتب

كُُتْبكتب

كُِتَبكتب

ــرآن  ــا يف الق ــث نجده ــة، حي ــورة عام ــة بص ــر يف الكتاب ــركات ال تظه ــن الح ولك

الكريــم ويف كتــب األطفــال ويف األدوات البيداغوجيــة املســتخدمة يف الســنوات األوىل 

ــم  القــراءة والكتابــة. وهــي تختفــي تدريجيــاً مــن النصــوص املكتوبــة عندمــا  لتعلّ

ــة  ــإن طريق ــايل ف ــراءة، وبالت ــة والق ــدأ الطفــل يف التحكــم يف القــدرة عــىل الكتاب يب

ــة« يف  ــا يســمى بـــ »متحــدي الكتاب ــور م ــؤدي إىل ظه ــة ت ــة يف اللغــة العربي الكتاب

اللغــة، والتــي تشــكل لبســاً دالليــاً وفونولوجيــاً، وكــام هــو موّضــح يف األمثلــة املقدمة 

ــة بــدون حــركات قــد تحمــل  ــة املكتوب يف الجــدول رقــم 01، فــإن الكلــامت العربي

معــاين مختلفــة وقــد تنطــق بطــرق عديدة، وهــذا مــا يتطلــب مــن القــارئ الراشــد 

الرجــوع إىل الســياق الــذي تظهــر فيــه الكلــامت، مــاّم يفــر اللجــوء إىل الحــركات 

عندمــا تُشــكل الكلــامت )متحــدة الكتابة(هدمــاً للمعنــى.

2-2 النظامان الرصفيان:  
بالنســبة للغــة الفرنســية، فــإن منــوذج توليــد الكلــامت هــو »اإللحــاق الخطــي« 

مبعنــى أن الكلــامت تتشــكل مــن خــال سلســلة مــن املورفيــامت أو العنــارص الدالــة 

Trans-form-( ــة ــبة لكلم ــال بالنس ــو الح ــام ه ــا. ك ــام بينه ــاً في ــة خطي املرتابط

ــل(. ation(. )تحوي

ــز  ــة تتمي ــة العربي ــامية كاللغ ــات الس ــإن اللغ ــية ف ــة الفرنس ــس اللغ ــىل عك ع

ــورة  ــكل بص ــيطة تتش ــامت البس ــل*، فالكل ــىل الوص ــد ع ــة ال تعتم ــرورة رصفي بس

عامــة مــن جــذر متقطــع   يتكــون مــن ثاثــة أو أربعــة صوامــت مثــال: / ك- ت- 

ب/ وتندمــج ضمــن هــذه الصوامــت سلســلة مــن الصوائــت: كتــب، كتــاب، كتبــوا،  
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باإلضافــة إىل ســرورة اإللحــاق الداخــيل، فــإن عمليتــي اإللحــاق االبتــدايئ واإللحــاق 

النهــايئ تعتــران مــن العمليــات الرصفيــة الخاصــة باللغــة العربيــة، مثــال: مكتــب، 

ــات. ــة، مكتب مكتب

ــاك  ــذايت12 مل ــي ال ــاول التقطيع ــل التن ــة مث ــات اللســانية الحديث وحســب املعطي

كاريث )Mc Carthy 1981,1982(  فــإن الكلمــة َكتَــَب مثــاً، تتكــون مــن ثاثــة 

ــداليل  ــل ال ــذي يحــدد الحق ــي املتقطــع )ك، ت، ب( وال ــامت: الجــذر الصامت مورفي

ــال الســابق(،  ــة( يف املث ــى املشــرتك ) مفهــوم )الكتاب ــامت ذات املعن ــود أو الكل للبن

ــة/  ــة النحوي ــدد الفئ ــي تح ــة: ـِ، ـَ،ـَ /i- a a-/ والت ــت املتقطع ــن الصوائ ــلة م سلس

ــمح  ــذي يس ــة( وال ــن )صامتة-صائتة-صامتة-صائتة-صامت ــب اللح ــة، وقال الوظيفي

ــان  ــَب يختلف ــل كَاتَ ــب والفع ــل كَتَ ــال: الفع ــة )مث ــامذج الرصفي ــن الن ــز ب بالتميي

 ،CVCVC  :عــن بعضهــام البعــض مــن حيــث النمــوذج الــرصيف، منــوذج كَتَــَب هــو

.CVVCVC :ــو ــَب ه ــوذج كَاتَ النم

ــإن  ــذايت ف ــاول التقطيعــي ال ــح يف الصــورة رقــم 01 وحســب التن كــام هــو موّض

توليــد الكلمــة يســتلزم الربــط  بــن وحــدة الجــذر الصامتــي واملورفيــم الصائتــي مــع 

ــرشح  ــم ل ــوم املورفي ــي تعتمــد عــىل مفه ــامذج  اللســانية الت ــب، وحســب الن القال

ــا  تشــرتك يف  ــاً عندم ــردات تكــون مرتابطــة رصفي ــإن املف ــة، ف ــة العربي معجــم اللغ

الجــذر الصامتــي نفســه الــذي  يحمــل معنــى معينــاً، مثــال الجــذر /ب رد / يحمــل 

ــرََد الفعــل، الــُرودة اســم ...الــخ(. معنــى الــرد ) بَ

)الصورة رقم 01: التمثيل الداخيل لكلمة كتاب(
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ولكــن هنــاك فئــة أخــرى مــن الكلــامت التــي متلــك الجــذر نفســه لكنهــا ال تحمــل 

ــرتض أن  ــن املف ــة م ــذه الفئ ــرودة(. ه ــد، ب ــال ب ر د ← بري ــه )مث ــى نفس املعن

تظهــر يف مداخــل معجميــة معزولــة، وبالتــايل فهــي ليســت مرتابطــة رصفيــاً. )راجــع 

ــيس Prunet, Béland, & Idrissi 2000 مــن أجــل  مقــال بــروين وبيلــون واإلدري

التعــرف عــىل مختلــف اآلراء حــول  املعجــم العــريب(. 

3- تاريخ الحالة: 
)ز،ت( رجــل مــن مواليــد ســنة 1962، وهــو ميينــي الجانبيــة*، تكلــم )ز،ت( 

اللهجــة اللبنانيــة منــذ والدتــه وبــدأ يتعلّــم اللغــة العربيــة الفصحــى والفرنســية يف 

املدرســة يف ســن الرابعــة يف لبنــان، ويف املدرســة والجامعــة اللتــن التحــق بهــام كان 

ــدرّس باللغــة  ــة باللغــة الفرنســية أمــا باقــي املــواد فكانــت تُ ــدرس املــواد العلمي ي

العربيــة، وبعــد تخرجــه مــن الجامعــة هاجــر إىل مونريــال بكنــدا ســنة 1984 وفيهــا 

حصــل عــىل شــهادة املاســرت يف جامعــة تـُـدرّس باللغــة الفرنســية وعمــل مهندســاً يف 

الفــرتة املمتــدة بــن 1985 و1993 يف مؤسســتن مختلفتــن كانتــا تســتعمان اللغــة 

الفرنســية، )زت( يتحــدث اللغــة العربيــة يف املنــزل ومــع األصدقــاء، ومــع ذلــك فإنــه 

برهــن عــىل الطاقــة يف الــكام باللغتــن العربيــة والفرنســية، وهــو يعتقــد أن اللغــة 

ــث إىل  ــذا البح ــر يف ه ــذا سنش ــة. وله ــة العربي ــي اللغ ــه ه ــبة ل ــيطرة بالنس املس

اللغتــن اللتــن يتحــدث بهــام )ز ت( عــىل هــذا النحــو: ل1 ترمــز للغــة العربيــة ول2 

ترمــز للغــة الفرنســية.

3-1 الفحص العصبي:

يف ســن الثانيــة والثاثــن، تعــرض )زت( إىل حــادث وعــايئ مخــي، والــذي نتجــت 

عنــه حبســة كليــة حــادة، وشــلل نصفــي ميينــي، »أبراكســيا فميــة وجهيــة«، شــلل 

ــر  ــام أظه ــر، ك ــم وعاب ــي« مبه ــزيئ جانب ــى ج ــة إىل »عم ــت، باإلضاف ــي مؤق وجه

ــان املخــي األوســط األيــر )أومــا يُلقــب  ــة يف الرشي الفحــص وجــود جلطــة دماغي

ــة ســلفيوس(. مبنطق
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بــّن فحــص املاســح الضــويئ »CT SCAN« الــذي أجــري لــه بعــد بضعــة 

أيــام مــن دخولــه املستشــفى انســداداً يف منطقــة محيطــة مبســاحة ســلفيوس 

ــذي أجــري  اليــرى )اُنظــر الصــورة 2A(. يف حــن أظهــر فحــص املاســح الضــويئ ال

ــة  ــن يف املنطق ــاد ومزم ــداد ح ــو انس ــوراً  نح ــادث، تط ــن الح ــنة م ــرور س ــد م بع

املذكــورة ســابقاً، باالضافــة إىل نقــص كثافــة األنســجة البيضــاء يف املنطقــة الجبهيــة 

ــاج املتشــعع والقطــب ــي تتضمــن فــص األنســوال والت ــة، والت ــة– الجداري  –الصدغي

.)2B )اُنظر الصورة 	الصدغي االير 

3-2 الفحص العصبي النفيس:
ــادث  ــن الح ــابيع م ــة أس ــد ثاث ــم بع ــذي ت ــيس ال ــي النف ــص العصب ــر الفح أظه

غيــاب اضطرابــات عــىل مســتوى  إنجــاز الحــركات املتعلقــة بالرســم وعــىل مســتوى 

الذاكــرة بالنســبة للمهــامت التــي تســتدعي قــدرات برصيــة معقــدة. كــام أن كاً مــن 

الذاكــرة قصــرة املــدى والذاكــرة طويلــة املــدى والقــدرة عــىل التفكــر واتخــاذ القــرار 

ال زالــت ســليمة لديــه. أمــا عــىل املســتوى النفــيس فــإن هــذا املريــض وعــىل الرغــم 

مــن أنــه كان متحمســاً لفهــم مرضــه، إال أنــه كان يعــاين اليــأس والغضــب والحــزن 

عندمــا كان يشــعر بأنــه غــر قــادر عــىل االتصــال.

)الصورة رقم B ،A( 2(: متثل اختبار املاسح الضويئ الذي أجري بعد مرور سنة من الحادث(
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ــه بعــد ســتة أشــهر مــن  ــري ل ــذي أُج ــاين ال ــي النفــيس الث ــد الفحــص العصب عن

ــر  ــك أك ــح بذل ــال، وأصب ــيلة لإلتص ــة كوس ــتعامل الكتاب ــدأ )زت( باس ــادث، ب الح

وعيــا باضطراباتــه اللغويــة الجســيمة وبــدأ يظهــر تقبّلــه لحقيقــة عــدم قدرتــه عــىل 

ــدس. العمــل مجــدداً كمهن

بالنســبة الختبــار »ميــزوالم Mesulam« كان أداء )زت( جيــدا، حيــث مل يعــر)زت( 

ــن ــار »راف ــق اختب ــد تطبي ــض عن ــذا املري ــج ه ــت نتائ ــات، وبين ــا ً للمشوش انتباه

ر مجمــوع النقــاط بـــ 110(، أمــا  ــدِّ Raven« متتعــه بــذكاء فــوق العــادي )حيــث قُ

ــات عــىل مســتوى رســم   ــار صــورة ري Rey فقــد وجــد )زت( صعوب بالنســبة الختب

ــل. التفاصي

فيــام يخــص الذاكــرة اللفظيــة، احتفــظ )زت( بجميــع قدراتــه عــىل التعلّــم 

واســرتجاع أزواج مــن الكلــامت املســتخرجة مــن بطاريــة وكســلر Wechsler، ولكنــه 

يف الوقــت نفســه ســّجل أداءات ضعيفــة عىل مســتوى اســرتجاع األزواج غــر املرتابطة 

دالليــا. بالنســبة للذاكــرة اللفظيــة قصــرة املــدى فقــد تــم فحصهــا يف اللغة الفرنســية 

فقــط، وبعــد ذلــك متــت مقارنــة أداءاتــه بــأداءات ثاثــة أشــخاص مزدوجــي اللغــة 

)عربية-فرنســية( مــن العمــر والجنــس واملســتوى الــدرايس نفســه، حيــث تــم 

فحــص هــذه القــدرات مــن خــال مهــامت زمنيــة، وتــم اســتعامل أنــواع مختلفــة 

ــث  ــة، حي ــامت زائف ــروف وكل ــع وح ــة املقط ــامت أحادي ــام وكل ــات: أرق ــن املنبه م

تــم إعــداد قامئــة بنــود لــكل نــوع مــن هــذه املنبهــات، يتفــاوت عــدد بنودهــا مــن 

بنديــن إىل مثانيــة بنــود. 

ــن  ــمل الجانب ــدي، تش ــكل تصاع ــول بش ــة الط ــم متفاوت ــم قوائ ــم تقدي ــام ت ك

البــرصي والســمعي لاســرتجاع الشــفهي الفــوري، وتــم تحديــد الوقــت الــذي 

ــاة   ــع مراع ــود م ــة البن ــرتجاع لقامئ ــت اس ــول وق ــه أط ــىل أن ــض ع ــتغرقه املري اس

الرتتيــب الصحيــح عــىل األقــل يف نصــف االختبــارات األربعــة املقدمــة. وتشــر النتائج 

املتحصــل عليهــا إىل وجــود قصــور زمنــي خــاص باالســرتجاع اللفظــي عــىل مســتوى 
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ــرصي. ــمعي والب ــن الس الطريق

ــن )زت( مــن اســرتجاع 03 أرقــام )يف حــن كان  بالنســبة للطريــق الســمعي، متّك

ــأداءات )زت(  ــة أداءاتهــم ب مــدى اســرتجاع األشــخاص العاديــن الذيــن متــت مقارن

يــرتاوح بــن 8-5 أرقــام(، و02 كلمتــن )مــدى اســرتجاع األشــخاص العاديــن يــرتاوح 

بــن 5-4 كلــامت(، و02 حرفــن )مــدى اســرتجاع األشــخاص العاديــن يــرتاوح بــن 5-6 

حــروف(، و02 كلمتــن زائفتــن )مــدى اســرتجاع األشــخاص العاديــن يــرتاوح بــن 3-4 

كلــامت زائفــة(.

ــام،  ــرتجاع 03 أرق ــن اس ــض م ــن املري ــد متّك ــرصي، فق ــق الب ــبة للطري ــا بالنس أم

ــامت  ــام( و03 كل ــن 8-6 أرق ــرتاوح ب ــن ي ــخاص العادي ــرتجاع األش ــدى اس )وكان م

ــن يقــدر بـــ 04  )يف حــن كان مــدى اســرتجاع الكلــامت بالنســبة لألشــخاص العادي

كلــامت( و03 حــروف )مــدى االســرتجاع بالنســبة لألشــخاص العاديــن يــرتاوح بــن 

ــروف(.  6-4 ح

ــرة قصــرة املــدى عــىل  ــاً عــىل مســتوى الذاك ــر )زت( ضعف مجمــل القــول، أظه

ــرصي. ــن الســمعي والب ــن خــال الطريق ــة الفرنســية م مســتوى اللغ

3-3 فحص اللغة: 
كشــف التقييــم األويل للغــة املريــض عــن حبســة مختلطــة )كليــة(، وبعــد ســنة 

مــن الحــادث، أظهــر التقييــم الجديــد للغتــن )العربيــة والفرنســية( وجــود مشــاكل 

خفيفــة عــىل مســتوى الفهــم. كــام أن اإلنتــاج  الشــفهي كان مضطربــا بصــورة كبــرة، 

مــا عــدا مهمــة تكــرار  الكلــامت البســيطة أيــن ارتكــب املريــض أخطــاء قليلــة جــدا. 

كانــت الكتابــة عــن طريــق اإلمــاء للحــروف املعزولــة، للكلــامت وللكلــامت الزائفــة 

هــي األخــرى مضطربــة بشــكل كبــر بالنســبة للغــة الفرنســية والعربيــة. كــام أســفر 

فحــص القــراءة املجهــورة عــن وجــود أخطــاء دالليــة بنســبة كبــرة، وهــي الخاصيــة 

األساســية لعــرض عــر القــراءة العميــق.

مــن هنــا قمنــا بدراســة شــاملة بهــدف الكشــف عــن مــا إذا كان املريــض يعــاين 
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األعــراض األخــرى املميّــزة لعــر القــراءة العميــق، ومــا إذا كان تواجــد هــذه األعراض 

ميــس كلتــا اللغتــن اللتــن كان يتحكــم فيهــام املريــض يف الســابق )أال وهــام اللغــة 

العربيــة واللغــة الفرنســية(.

4- املنهجية: 
تــم فحــص لغتــي املريــض مــن قبــل فاحصــن، مُتثــل اللغــة العربيــة بالنســبة 

ألحدهــام اللغــة األم، واللغــة الفرنســية هــي اللغــة األم للفاحــص الثــاين. وتــم فحــص 

لغتــي املريــض بشــكل منتظــم، وذلــك مــن خــال فحــص لغــة واحــدة يف كل حصــة 

فحــص بصــورة متناوبــة. بالنســبة للغــة العربيــة حاولنــا بقــدر مــا ســمحت بــه اللغــة  

ــة  ــة يف اللغــة العربي ــار املنبهــات املتامثل ــايل اختي ــة، وبالت ــة التنوعــات اللهجي مراقب

ــل لغــة املريــض، وبعــد اســتخاص  الفصحــى ويف اللهجــة اللبنانيــة التــي كانــت مُتثّ

املنبهــات الازمــة، تــّم فحــص )زت( عــىل مســتوى نوعــي الكتابــة الخاصــن باللغــة 

العربيــة )العميقــة والســطحية(، ويف كل تصميــم تجريبــي، تــّم عــرض شــكلن 

ــاين  ــت )ح( والث ــركات الصوائ ــل ح ــها، األول يحم ــات نفس ــة املنبه ــن لقامئ مختلف

ــات  ــاوب ويف أوق ــض بالتن ــام للمري ــم تقدميه ــل هــذه الحــركات )ب ح(، وت ال يحم

مختلفــة  طــوال مــدة الفحــص. 

ــوذج  ــال من ــن خ ــة بـــ )ز ت( م ــة الخاص ــات الوظيفي ــد اإلصاب 5- تحدي
ــاث:  ــرق الث الط

ــة  ــىل الكلم ــرّف ع ــاث للتع ــرق الث ــوذج الط ــىل من ــث ع ــذا البح ــا يف ه اعتمدن

ــسرن )1993(  ــان وبـ ــل بـوشـنـ ــم مــن قب واملصّم

 Buchanan and Besner الذي أجرينا عليه بعض التعديات، حيث قمنا:

أوالً: بدمــج املعجمــن الفونولوجيــن املدخــيل واملخرجــي يف معجــم فونولوجــي 

ــي ال  ــة، ماه ــورات الفونولوجي ــرتض أن التص ــي يف ــم الفونولوج ــذا املعج ــد. ه واح

ــة، وإمنــا هــي تصــورات مجــردة. ســمعية وال نطقي

)Allport ;1984, Béland &Paradis1997 راجع ألربورت، بيلون وبارادي(
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ثانيــاً: أضفنــا )الطريــق J( الخــاص بتكــرار الكلــامت الزائفــة، والصــورة املراجعــة 

لهــذا الشــكل موّضحــة يف الصــورة رقــم 3.

كــام هــو الحــال بالنســبة للنمــوذج املصّمــم مــن قبــل شوشــنان وبســرن )1993( 

تــّم االســتعانة بحــروف التينيــة كبــرة لتعيــن مختلــف الطــرق الرابطــة بــن مختلــف 

العنــارص املكّونــة للنمــوذج املذكــور.
 

 معلومات حول 

 التحليل البصريالتحليل  السمعي 

 املعجم 

 النظام الداليل

 املعجم الفونولوجي
التحويل السمعي 

 

 احلاجز املخرج 

 الكالم

A 

B 

C 
E 

K 

I J 

H 

F 

D 
G 

 وحدات

  

 وحدات

  
داخلة مكتوبة   داخلة مسعية   

 املدخلي الكتايب

 الفونولوجي

 

 التناسب الكتايب الصويت

 

 احلريف

)الصورة رقم 3: النموذج الوظيفي »الطرق الثاث« للتعرّف عىل الكلمة )املكّيف(  لبوشنان  وبسرن 1993(
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يحتوي هذا النموذج عىل ثاث طرق للقراءة:

 )B-E-F-D( الطريق املعجمي الداليل )1(

  )B-C-D( الطريق املعجمي املبارش غر الداليل )2(

  )A( الطريق غر املعجمي )3(

وهو يحتوي أيضاً عىل ثاث طرق للتكرار:

)I-H-F-D( الطريق املعجمي الداليل )1(

 )ID( الطريق املعجمي املبارش غر الداليل )2(

)J( الطريق غر املعجمي )3(

5-1 سريورة الدخول: 
ــرصي  ــمعي والب ــان الس ــى التحلي ــق، يبق ــراءة العمي ــر الق ــة بع ــد اإلصاب عن

ســليمن، ولكــن مــن املهــم جــدا فحــص هاتــن القدرتــن قبــل القيــام بــأي فحــص 

آخــر.

5-1-1 التمييز البرصي: 
ــاً وعــىل 80 زوجــاً غــر  ــة عــىل 80 زوجــاً متامث ــوت قامئــة املنبهــات العربي احت

متامثــل لكلــامت أحاديــة املقطــع ولكلــامت ثنائيــة املقطــع ولكلــامت زائفــة، 

ــتلزم  ــه يس ــض بأن ــن املري ــم تلق ــركات، وت ــل الح ــم متثي ــة مل يت ــذه املهم ــال ه خ

ــن  ــزوج متامثل ــا ال ــون طرف ــا يك ــم« عندم ــفهية بـــ »نع ــورة ش ــة بص ــه اإلجاب  علي

ــام  ــه في ــر فإن ــر بالذك ــن، والجدي ــزوج غــر متامثل ــا ال ــا يكــون طرف وبـــ »ال« عندم

ــة  ــن ميــس صامت ــن الكلمت ــاف املوجــود ب ــإن االخت ــل ف ــزوج غــر املتامث يخــص ال

واحــدة )مبعنــى أن الكلمــة هــي نفســها ولكــن التغيــر يقتــرص عــىل حــرف واحــد 

يتمثــل يف صامتــة(، قــد تكــون يف بدايــة، وســط أو نهايــة الكلمــة. حيــث تــم تقســيم 

ــة أزواج: ــة إىل أربع ــر املتامثل األزواج غ

)1( 20 زوجــاً: يحتــوي كل زوج عــىل صوامــت متشــابهة مــن حيــث الكتابــة لكنهــا 

فونولوجيــا مختلفــة )مــن حيــث الوظيفــة التمييزية( 
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)2( 20 زوجــاً: يحتــوي كل زوج عــىل صوامــت مختلفــة مــن حيــث الكتابــة لكنهــا 

ــابهة. فونولوجيا متش

)3( 20 زوًجا: يحتوي كل زوج عىل صوائت متشابهة فونولوجيا وكتابيا.

)4( 20 زوجاً: يحتوي كل زوج عىل صوائت مختلفة فونولوجياً وكتابياً.

ــر التشــابه  ــدى تأث ــة م ــن أجــل مراقب ــة م ــارات الفرعي ــداد هــذه االختب ــم إع ت

ــاط  ــىل نق ــض ع ــيتحصل املري ــة س ــذه الحال ــض، يف ه ــي يف أداءات املري الفونولوج

ــن )1(  ــن الفرعي ــع االختباري ــة م ــن )2( و)3( باملقارن ــن الفرعي ــة يف االختباري ضئيل

و)4(، ولكــن أداءات )زت( بالنســبة لهــذا االختبــار كانــت جيــدة بشــكل كبــر حيــث 

تحصــل عــىل مجمــوع نقــاط يقــدر بـــ )158/160(.

ــز البــرصي 160 زوجــاً )80 زوجــاً  ــار التميي بالنســبة للغــة الفرنســية شــمل اختب

متامثــاً و80 زوجــاً غــر متامثــل( لكلــامت حقيقيــة ولكلــامت زائفــة أحاديــة املقطــع 

مــن النــوع صامتــة- صائتــة ومــن النــوع صائتــة، مكتوبــة بحــروف التينيــة صغــرة. 

 كان االختــاف يف حالــة األزواج غــر املتامثلــة يكمــن يف تغيــر إحــدى الصوامــت 

يف بدايــة الكلمــة أو يف نهايتهــا، ومثلــام هــو الحــال بالنســبة للغــة العربيــة فقــد تــم 

تقســيم األزواج غــر املتامثلــة إىل أربعــة أنــواع ذكرناهــا ســابقاً، وتحصــل )زت( عــىل 

مجمــوع نقــاط يقدر بـــ 159/160. 

تظهــر النتائــج ســامة قــدرة )زت( عــىل التمييــز البــرصي بشــكل شــبه تــام وتشــر 

إىل أن جزئيــة التحليــل البــرصي غــر مصابــة.

5-1-2 التمييز السمعي: 
 يف هــذه املــرة قُدمــت املنبهــات بصــورة ســمعية للمريــض وطُلــب منــه اإلجابــة

 بـــ »نعــم« يف حالــة مــا إذا كان طرفــا الــزوج متامثلــن وبـــ »ال« عندمــا يكــون عنــرصا 

الــزوج غــر متامثلــن.

بالنســبة للغــة العربيــة، احتــوت قامئــة املنبهــات عــىل 90 زوجــاً )45 منهــا متامثلة 

و45 املتبقيــة غــر متامثلــة( لكلــامت أحاديــة املقطــع )حقيقيــة وزائفــة(. يف حالــة 
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األزواج غــر املتامثلــة كان االختــاف يقتــرص عــىل حــرف واحــد، إمــا يف بدايــة أو يف 

وســط الكلمــة.

ــة  ــص التمييزي ــدى الخصائ ــاف إح ــتوجب اخت ــة تس ــات الفونولوجي إّن االختاف

للصوامــت: مجهــورة، حلقية...إلــخ وإحــدى الخصائــص التمييزيــة للصوائــت: طويلــة، 

ــة شــبه  ــدة بصف ــار جي ــج )زت( يف هــذا االختب ــت نتائ ــخ وكان حــادة، مضمومة...إل

كليــة حيــث تحصــل عــىل مجمــوع نقــاط يقــدر بـــ 90/88.

 أمــا بالنســبة للمنبهــات الخاصــة باللغــة الفرنســية فقــد شــملت 36 زوجــاً 

ــع  ــة املقط ــة وثنائي ــامت أحادي ــل( لكل ــر متامث ــاً غ ــاً و18 زوج ــاً متامث )18 زوج

ــاف  ــة( باخت ــر املتامثل ــألزواج غ ــبة ل ــا بالنس ــض )دامئ ــا البع ــن بعضه ــف ع تختل

حــرف صامتــي يف بدايــة الكلمــة أو نهايتهــا. هنــا أيضــا كانــت أداءات )ز ت( جيّــدة 

بصــورة شــبه كليــة حيــث تحصــل عــىل مجمــوع نقــاط يقــدر بـــ 35/36.

5-2 الوصول إىل املعجم الكتايب املدخيل: 
ــة  ــم بصــورة غــر متوقع ــق تفّوقه ــراءة العمي ــن بعــر الق ــزات املصاب مــن ممي

ــم  ــراءة لديه ــة مــع درجــة اضطــراب الق ــرار املعجمــي باملقارن ــة اتخــاذ الق يف مهّم

ــرار  ــاذ الق ــامت »اتخ ــا مه ــك صّممن )Coltheart, 1980 ; patterson, 1979(، لذل

املعجمــي« برصيــة، قُدمــت إىل املريــض لفحــص قدرتــه عــىل التمييــز بــن الكلــامت 

الحقيقيــة والكلــامت الزائفــة مــن خــال منبهــات برصيــة داخلــة باســتخدام 

نســختن: النســخة األوىل)ح( تعــرض فيهــا املنبهــات مصحوبــة بالحــركات الصائتيــة، 

يف حــن تحمــل النســخة الثانيــة )ب ح( منبهــات ال تظهــر فيهــا الحــركات الصائتيــة، 

ــدون فــرض وقــت  وُعرضــت املنبهــات املطبوعــة بشــكل عشــوايئ عــىل املريــض وب

معــّن لإلجابــة، وتــم رشح التعليمــة للمريــض والتــي تقــي بالجــواب بـــ »نعــم« يف 

حالــة مــا تعــرف املريــض عــىل املنبــه وبـــ »ال« يف حالــة مــا إذا مل يتعــرف عــىل املنبــه 

املعــروض عليــه.

بالنســبة للغــة العربيــة، احتــوت النســخة )ح( عــىل قامئــة منبهــات مكّونــة مــن: 
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80 كلمــة أحاديــة، ثنائيــة وثاثيــة املقطــع )40 كلمــة حقيقيــة و40 كلمــة زائفــة(. 

وكانــت الكلــامت الزائفــة عــىل نوعــن:

)1( كلــامت زائفــة، تــم إعدادهــا مــن خــال تغيــر حــرف أو حرفــن مــن كلــامت 

حقيقيــة تنتمــي إىل اللغــة.

)2( كلــامت زائفــة، مل يتــم اشــتقاقها مــن كلــامت حقيقيــة، ولكنهــا كانــت تحــرتم 

الضوابــط الفونولوجيــة والكتابيــة للغــة العربيــة، بــدون وجــود جــذر صامتــي 

حقيقــي لهــا.

ــب  ــث ارتك ــدر بـــ  69/80 )86 %(، حي ــاط يق ــوع نق ــىل مجم ــل )زت( ع تحص

ــامت  ــن عــىل مســتوى الكل ــة و02 خطأي ــامت الزائف 09 أخطــاء عــىل مســتوى الكل

ــة. الحقيقي

أمــا األشــخاص املراقبــون اللبنانيــون الثاثــة واملتامئــون مــع املريــض مــن 

حيــث إتقانهــم اللغتــن العربيــة والفرنســية ومــن حيــث املســتوى التعليمــي 

 واملســتوى اللغــوي ومــن حيــث الســن، فقــد ســّجلوا عــىل التــوايل النقــاط التاليــة:

 79/ 80 )99 %(، 75/80 )94 %( و78/80 )98 %(.

ــخة  ــودة يف النس ــها املوج ــات نفس ــة املنبه ــىل قامئ ــخة )ب ح( ع ــوت النس احت

ــخاص  ــل األش ــىل 71/80 )89 %(، وتحص ــخة )ب ح( ع ــل )زت( يف النس )ح(، وتحص

 املراقبــون عــىل التــوايل عــىل النقــاط التاليــة: 79/80 )99 %(، 78/80 )98 %(  

و76/80 )95 %( .

ــة  ــة، ثنائي ــة أحادي ــات يف 80 كلم ــة املنبه ــت قامئ ــة الفرنســية، متثل بالنســبة للغ

وثاثيــة املقطــع، 40 منهــا عبــارة عــن كلــامت حقيقيــة، كــام احتــوت أيضــا عــىل 40 

كلمــة زائفــة، وقــد تــّم تشــكيل الكلــامت الزائفــة مــن خــال تعويــض صامتــة واحدة 

ــة املســتبدلة.  ــة مــع الصامت ــة الفونولوجي ــاءم مــن الناحي ــة تت مــن الكلمــة بصامت

ــاط  ــىل النق ــون ع ــخاص املراقب ــل األش ــىل 63/80 )79 %(، وتحص ــل )زت( ع وتحص

التاليــة: 72/80 )90 %(، 73/80 )91 %( وعــىل 71/80 89 %(.
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ناحــظ هنــا فرقــا يف األداءات بــن اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية لــدى 

ــد يعكــس  ــذي ق ــيء ال ــن أيضــاً، ال ــدى لألشــخاص املراقب ــى ل ــض)زت(، وحت املري

ــن  ــخاص، ولك ــؤالء األش ــكل ه ــبة ل ــية بالنس ــىل الفرنس ــة ع ــة العربي ــيطرة اللغ س

أداءات )زت( كانــت أضعــف مــن أداءات األشــخاص املراقبــن يف كلتــا اللغتــن، وهــي 

يف الحقيقــة دليــل عــىل أن الوصــول إىل املعجــم الكتــايب املدخــيل مضطــرب جزئيــاً.

5-3 الوصول إىل املعجم الفونولوجي: 
صّممنــا مهــامت ســمعية للقــرار املعجمــي لكلتــا اللغتــن، حيــث احتــوت قامئــة 

املنبهــات الخاصــة باللغــة العربيــة عــىل 48 كلمــة حقيقيــة أحاديــة، ثنائيــة وثاثيــة 

ــكيل  ــّم تش ــع، وت ــة املقط ــة وثاثي ــة، ثنائي ــة أحادي ــة زائف ــىل 48 كلم ــع، وع املقط

الكلــامت الزائفــة مــن خــال تعويــض صامتــة مــن الكلمــة بصامتة أخــرى شــبيهة لها 

مــن الناحيــة الفونولوجيــة، والتــي تشــرتك مــع الصامتــة )املســتبدلة( يف كل الصفــات، 

مــا عــدا يف صفــة واحــدة، وتتمثــل هــذه الصفــات يف الجهــر، الغنــة، التفخيــم، املــد، 

ــدر بـــ 83/96  ــاط )زت( يق ــوع نق ــي. وكان مجم ــرج الحلق ــي واملخ ــرج األمام املخ

ــوايل ــىل الت ــدر ع ــاط يق ــوع نق ــون مجم ــخاص املراقب ــجل األش ــن س  )86 %(، يف ح

 بـ 86/96 )90 %(، 82/96 )85 %( و75/96 )78 %(.

بالنســبة للغــة الفرنســية، اســتخدمت قامئــة املنبهــات نفســها املعروضــة برصيــا 

ــىل 65/80 )81 %(، وتحصــل  ــرة ع ــذه امل ــل )زت( يف ه ــابقة، وتحص ــة الس يف املهم

األشــخاص املراقبــون عــىل 63/80 )79 %(، 70/80 )88 %(، و70/80 )88 %(.

5-4 القراءة املجهورة:
تــم تصميــم العديــد مــن قوائــم املنبهــات )قوائــم خاصــة بالحــروف، باملقاطــع، 

بالكلــامت الحقيقيــة، وبالكلــامت الزائفــة( يف اللغتــن العربيــة والفرنســية لفحــص 

قــدرات املريــض عــىل القــراءة املجهــورة، وباإلضافــة إىل ذلــك وعندمــا اقتــى األمــر، 

تضمنــت االختبــارات املتعلقــة باللغــة العربيــة نوعــن مــن قوائــم املنبهــات: حيــث 

احتــوى النــوع األول مــن القوائــم عــىل الحــركات الصائتيــة أمــا النــوع الثــاين فلــم 
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يحتــِو عــىل مثــل هــذه الحــركات.

5-4-1 القراءة املجهورة لحروف األبجدية:
طُلــب مــن املريــض )ز ت( قــراءة الحــروف املكونــة لألبجديــة العربيــة )28 حرفــاً 

مطبوعــاً(، عرضــت عليــه بصــورة عشــوائية وارتكــب )زت( خــال هــذه املهمــة 15 

ــرد،  ــل: ق ← ق ــوب(، مث ــدأ بالحــرف املطل ــامت تب ــل يف كل ــا تتمث ــأ:  04 منه خط

ــل:  ــوب، مث ــرف املطل ــىل الح ــوي ع ــة تحت ــظ بكلم ــان يف التلف ــن يتمث  و02 خطأي

ــوب بحــرف آخــر،  ــت يف اســتبدال الحــرف املطل ح ← صحــراء(، و06 أخطــاء متثل

مثــل: أ ← ب، ويف مرتــن حــاول املريــض إنتــاج الحــرف املناســب، مثــل: م ← أم، 

ويف حالــة أخــرى مل يقــدم املريــض أيــة إجابــة.

ــه  ــت علي ــي عرض ــية، والت ــة الفرنس ــة باللغ ــاً الخاص ــص 26 حرف ــام يخ ــا في أم

أيضــاً بطريقــة عشــوائية حيــث طبعــت هــذه الحــروف بحجــم كبــر، فقــد 

ارتكــب )زت( هــذه املــرة 10 أخطــاء: 08 منهــا متثلــت يف كلــامت تبتــدئ بالحــرف 

ــوي  ــامت تحت ــن( n → nous، أو يف كل ــاز( g → gã، )نح ــل: )قف ــوب، مث املطل

عــىل الحــرف املطلــوب، مثــل: )طاكــيس( x → taksi، ويف محاولتــن إلنتــاج 

 حــروف شــبيهة بالحــرف املطلــوب، مثــل: C → K،S، ويف ترابطــات دالليــة، مثــل:

 )القاطــرة( w → locomotiv رمبــا ألن الحــرف w يشــبه رمــز رشكــة نقــل أو ألن 

كلمــة wagon )عربــة( تبــدأ بالحــرف نفســه.

5-4-2 القراءة املجهورة للمقاطع: 
بالنســبة للغــة العربيــة وجدنــا صعوبــة يف إنشــاء قامئــة كبــرة مــن املقاطــع التــي 

ال متثــل كلــامت حقيقيــة، أو أســامء لحــروف األبجديــة، ولهــذا تــم اختبــار القــراءة 

املجهــورة للمقاطــع يف اللغــة الفرنســية فقــط. حيــث تــم إعــداد قامئــة تحتــوي عــىل 

69 كلمــة حقيقيــة وزائفــة، أحاديــة املقطــع مــن نــوع صامتــة- صائتــة )cv( ومــن 

ــل  ــل: )QUE, KA, VU, LU( وتحص ــر مث ــم كب ــة بحج ــة )v(، مطبوع ــوع صائت ن

املريــض عــىل مجمــوع نقــاط يقــدر بـــ 34/69 )أي 49 %(، وتجــدر اإلشــارة إىل أن 



35

ــد  ــر األخطــاء املاحظــة عن ــا تشــبه إىل حــد كب ــة هن ــد مــن األخطــاء املرتكب العدي

قراءتــه لحــروف األبجديــة، مبعنــى أن اإلجابــات الخاطئــة لـــ )زت( كانــت تتمثــل يف 

 ،CU → niziyc )كلــامت فرنســية تبــدأ بالحــرف املعــروض نفســه، مثــال: )مطبــخ

أمــا األخطــاء األخــرى فقد كانت تتمثل يف عملية تحويل خاطئة من الحرف املكتوب 

. )O ← U( U قــرأت عــىل شــكل AU :إىل الحــرف الشــفوي، مثــل

5-4-3 القراءة املجهورة للكلامت امللموسة وللكلامت املجردة: 
ــامت،  ــوي عــىل 108 كل ــات، تحت ــم إنشــاء قامئــة منبه ــة ت بالنســبة للغــة العربي

54 منهــا ملموســة و54 األخــرى مجــردة، وتــم عــرض املنبهــات بــدون حــركات. هــذه 

ــر  ــية )اُنظ ــة الفرنس ــبة للغ ــتخدمة بالنس ــة املس ــف لقامئ ــن تكيي ــارة ع ــة عب القامئ

مايــيل(، وذلــك لعــدم وجــود جــدول تواتــر الكلــامت العربيــة ميكــن االعتــامد عليــه 

ولغيــاب مرجــع حــول درجــات املحسوســية خــاص باللغــة العربيــة. وكــام يــدل عليــه 

الجــدول رقــم 2، فــإن نســبة األخطــاء املرتكبــة بالنســبة للكلــامت املجــردة )42/54 

ــامت املحسوســة أو  ــك املســجلة عــىل مســتوى الكل ــت أكــر مــن تل أي 78 %( كان

امللموســة )31/54 = 57 %(. وكان الفــرق بينهــام يحمــل داللــة إحصائيــة ) 2X مــع 

.13)P>0,05 4, 22 = ــح املســتمر التصحي

ــن  ــوذة م ــات مأخ ــة منبه ــتعانة بقامئ ــت االس ــد مت ــية فق ــة الفرنس ــبة للغ بالنس

الدراســتن اللتــن قامــا بهــام كل مــن قانيــون Gagnon 1998، وفالــدوى ومجموعــة 

مــن الباحثــن Valdois et al 1995. تتكــون هــذه القامئــة مــن 60 كلمــة ملموســة 

و60 كلمــة مجــردة، متســاوية مــن حيــث درجــة تكرارهــا، و مــن حيــث طولهــا )عدد 

الحــروف املنطوقــة واملكتوبــة املكونــة لهــا(. ُعرضــت هــذه القامئــة )120كلمــة( عــىل 

34 طالبًــا غــر متخــرج، طُلــب منهــم تقديــر درجــة محسوســية الكلــامت املعروضــة 

ــن درجــة إىل 5 درجــات، وكان  ــرتاوح ب ــك مــن خــال ســلم درجــات ي عليهــم، وذل

ــر  ــدل تقدي ــا مع ــدر بـــ SD 0,46( 2،25(. أم ــردة يُق ــامت املج ــر الكل ــدل تقدي مع

الكلــامت امللموســة فقــدر بـــ SD 2,28( 4،79(، حيــث إن الفــرق بن نوعــي الكلامت 
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يحمــل داللــة إحصائيــة 

)T )118( = - 36,47, P < 0,01(. أمــا املريــض )زت( فقــد ارتكــب أخطــاء أكــر 

عــىل مســتوى الكلــامت املجــردة )44/60 = 73 %( باملقارنــة مــع الكلــامت امللموســة 

  .)X2 = 9,90 , P<0,01( وهنــا أيضــا حمــل الفــرق داللــة إحصائيــة ،)26/60 = %43(

5-4-4 القراءة املجهورة للكلامت الوظيفية: 

احتــوت قامئــة املنبهــات الخاصــة باللغــة العربيــة عــىل 35 بنــداً تنتمــي إىل الفئــة 

ــة  ــة الخاص ــة املغلق ــي إىل الفئ ــداً تنتم ــىل 35 بن ــاألسامء، وع ــة بـ ــة الخاص املفتوح

بحــروف الجــر، الضامئــر وحــروف العطــف. وعرضــت هــذه البنــود مــن دون 

ــة، وارتكــب املريــض خــال هــذه املهمــة 19 خطــأ )بنســبة 54 %(  حــركات صائتي

عــىل مســتوى البنــود الخاصــة بالفئــة املفتوحــة، كــام ارتكــب 33 خطــأً )بنســبة 94 %( 

عــىل مســتوى البنــود الخاصــة بـــالفئة املغلقــة )اُنظــر الجــدول رقــم2(، وكان الفــرق 

.)X²=12,63 P <0,001( ــة ــة إحصائي ــبتن ذا دالل ــن النس ب

ــك  ــتعانة بتل ــت االس ــية، مت ــة الفرنس ــة باللغ ــات الخاص ــة املنبه ــبة لقامئ بالنس

Gardye, Béland, & Nes- )1990 )املصّممــة مــن قبــل قــاردي وبيلــون ونســبولوس 

poulous، والتــي تحتــوي عــىل 30 بنــداً مــن الفئــة املفتوحــة وعــىل 30 بنــداً مــن 

الفئــة املغلقــة واملتســاوية مــن حيــث التواتــر اللفظــي، وعامــل الطــول الــذي يتمثــل 

يف عــدد الحــروف املنطوقــة واملكتوبــة. 
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الجدول رقم 2: عدد ونسبة األخطاء املرتكبة بالنسبة لفئات الكلامت الخاصة باللغة العربية 
مع إضافة الحركات أو بدون إضافتها )ح( و)ب ح(، وباللغة الفرنسية عند القراءة املجهورة.

اللغة الفرنسيةاللغة العربية

% األخطاءعدد االخطاء% األخطاءعدد األخطاء

عامل املحسوسية

54/315726/6043امللموسة )ب ح(

54/427844/6073املجردة )ب ح( 

 عامل الكلامت األدوات 

35/195418/3060فئة البنود املفتوحة )ب ح(

35/339430/30100فئة البنود املقفلة )ب ح(

عامل الفئات النحوية 

166/1177023/4057أسامء )ب ح(

9430/4075 64/60األفعال )ب ح(

56/366423/4057النعوت )ب ح(

158/10969أسامء  )ح(

64/6094األفعال )ح(

35/5662النعوت )ح(

ــة املفتوحــة،  ســّجل )زت( نســبة أخطــاء تقــدر بـــ 60 % )18/30( بالنســبة للفئ

أمــا فيــام يخــص الفئــة املغلقــة فقــدرت نســبة األخطــاء بـــ %100، وكان الفــرق بــن 

.)X² = 12,60 , p>0,001( ــة ــة إحصائي نســبتي األخطــاء ذا دالل

5-4-5 القراءة املجهورة لألسامء واألفعال والنعوت:  
بالنســبة للغــة العربيــة تــم إعــداد قامئــة منبهــات تحتــوي عــىل أســامء، أفعــال 

ونعــوت. هــذه القامئــة عرضــت عــىل املريــض بشــكلن ) مــع وضــع الحــركات وبــدون 
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وضــع الحــركات(.

يبــّن توزيــع األخطــاء الخاصــة بالقــراءة واملرتكبــة مــن قبــل)زت(، واملشــار إليــه 

يف الجــدول بــأن نســبة األخطــاء الخاصــة باملنبهــات التــي ال تحمــل الحــركات )ب ح(، 

تختلــف حســب الفئــة النحويــة للمنبــه، عــىل الشــكل التــايل: 

كانــت نســبة األخطــاء الخاصــة باألفعــال 60/64 =94 %  أكــر مــن نســبة األخطــاء 

الخاصــة باألســامء 117/166 = %70 وكانــت هــي األخــرى أكــر مــن نســبة األخطــاء 

الخاصــة بالنعــوت 36/56 = 64 %. وكان الفــرق بــن نســبة األخطــاء الخاصــة 

 X² = 12,82 ,( باألفعــال ونســبة األخطــاء الخاصــة باألســامء ذا داللــة إحصائيــة

ــبة  ــن نس ــال وب ــة باألفع ــاء الخاص ــبة األخط ــن نس ــرق ب ــام كان الف p>0,001(، ك

 ،)X² = 14,42 , p>0,001( ًــا ــة أيض ــة إحصائي ــوت ذا دالل ــة بالنع ــاء الخاص األخط

ولكنــه مل يحمــل داللــة إحصائيــة عندمــا تعلــق األمــر بالفــرق املاحــظ بــن نســبة 

األخطــاء الخاصــة باألســامء ونســبة األخطــاء الخاصــة بالنعــوت. 

الحظنــا منــوذج أخطــاء مشــابه عــىل مســتوى املنبهــات التــي تحمــل حــركات )ح(، 

ــىل  ــم ع ــال )60/64 = 94 %( ث ــتوى األفع ــىل مس ــر ع ــاء أك ــجلت أخط ــث س حي

مســتوى األســامء )X² = 14,03 , p>0,001( )% 69 = 109/158(. كــام أن عــدد 

ــجلة  ــاء املس ــدد األخط ــن ع ــر م ــال )60/64 = 94 %( أك ــة باألفع ــاء الخاص األخط

عــىل مســتوى النعــوت )X² = 15,84 , p>0,001()% 62=35/56(. ومل يحمــل الفــرق 

ــة  ــاء الخاص ــبة األخط ــن نس ــامء وب ــة باألس ــاء الخاص ــبة األخط ــن نس ــود ب املوج

ــة. ــة إحصائي بالنعــوت دالل

صّممــت قامئــة منبهــات خاصــة باللغــة الفرنســية تحمــل 40 فعــاً و40 اســامً و40 

صفــًة، تتســاوى مــن حيــث تواترهــا )شــيوعها( اللفظــي وطولهــا )مــن خــال عــدد 

ــة،  مقاطعهــا(، ومل يســفر التحليــل عــن وجــود تأثــر ألي نــوع مــن الفئــات النحوي

ــر  ــاء يظه ــبة األخط ــع نس ــإن توزي ــم 2 ف ــدول رق ــح يف الج ــو موّض ــام ه ــن وك ولك

ميــوالً نحــو قــراءة أفضــل لألســامء والنعــوت مقارنــة بقــراءة األفعــال.
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5-4-6 القراءة املجهورة للكلامت الزائفة:
بالنســبة للغــة العربيــة عرضــت عــىل املريــض )زت( قامئتــان: تحتــوي األوىل عــىل 

63 كلمــة زائفــة ال تحمــل حــركات، وتحتــوي الثانيــة عــىل 22 كلمــة زائفــة تحمــل  

حــركات صائتيــة.

ــن  ــن م ــرف أو حرف ــر ح ــال تغي ــن خ ــة م ــامت الزائف ــذه الكل ــاء ه ــم إنش وت

الكلــامت الحقيقيــة، مــع مراعــاة الضوابــط الصوتيــة الخاصــة باللغــة العربيــة. فشــل 

ــة  ــات الزائف ــورة للمنبه ــه املجه ــد قراءت ــة عن ــة صحيح ــة إجاب ــاء أي )زت( يف إعط

ــاث  ــراءة ث ــن ق ــط م ــن فق ــة(. ومتّك ــع الحــركات الصائتي ــه م ــي عرضــت علي )والت

ــة. ــدون حــركات صائتي ــه ب ــة، عرضــت علي ــامت زائف كل

ــة،  ــة زائف ــن 84 كلم ــة م ــض قامئ ــت للمري ــية قدم ــة الفرنس ــص اللغ ــام يخ في

ــل يف  ــل الطــول املتمث ــث عام ــد الفونولوجــي، ومــن حي ــث التعقي ــة مــن حي مراقب

عــدد الحــروف املكتوبــة، والحــروف املنطوقــة واملقاطــع، )اُنظــر بيلــون وبوا وســرون 

وداميــي(. )Béland, Bois, Seron, & Damien1999( وارتكــب املريــض 74 خطــأً 

مــاّم يعــادل نســبة تقــدر بـــ 88 %.

5-4-7 توزيع أنواع األخطاء املرتكبة أثناء القراءة املجهورة: 

ــتوى الكلــامت الحقيقيــة والكلــامت  تــم تحليــل األخطــاء املرتكبــة عــىل مس

الزائفــة، وتضمــن هــذا التحليــل جميــع املنبهــات املســتعملة أثنــاء القــراءة املجهورة. 

وكــذا جميــع املنبهــات التــي اســتخدمت يف الســابق أثنــاء فحــص اللغــة، كــام هــو 

موّضــح يف الجدولــن 3 و4، فقــد تــم إحصــاء 16 نوعــاً مــن األخطــاء: 

1- إطنابية 

2- إشارية 

3- رصفية 

4- رصفية ثم ترجمة 
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5- بدون إجابة 

6- أخرى

7- فونولوجية

8- داللية

9- داللية ثم ترجمة 

10- ترجمة

11- برصية/ فونولوجية

12- برصية/ فونولوجية /داللية

13- برصية / فونولوجية )جذر( 

14- برصية/ فونولوجية ثم رصفية

15- برصية/ فونولوجية ثم داللية

16- برصية / فونولوجية ثم ترجمة 

)توجد أمثلة وتعريفات خاصة بأنواع األخطاء املسجلة مرفقة يف امللحق أ(.
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الجدول رقم 3: اإلجابات الصحيحة وتوزيع األخطاء املرتكبة عند القراءة املجهورة للكلامت 
الحقيقية بالنسبة للغة العربية بنوعي الكتابة )ح( و)ب ح( وللغة الفرنسية

عربية بدون حركات
ن = 610

عربية مع الحركات
ن = 277

اللغة الفرنسية
ن = 553

%ع. األخطاء%ع.األخطاء%ع.األخطاءنوع اإلجابة

50,8220,72152,71إطناب

21935,907426,7120036,17صحيحة 

000050,90اشارية 
8113,285620,22244,34رصفية

30,4910,3610,18رصفية ثم ترجمة 

6610,82279,75295,24بدون إجابة 

203,28113,97101,81أخرى 

365,90217,589617,36فونولوجية 

6210,162810,118615,55داللية

243,93145,0510,18داللية ثم ترجمة 

45,,294,75113,978ترجمة 

589,513111,19559,95برصية/ فونولوجية 

برصية/فونولوجية/ 
000091,63داللية

برصية/
20,330000فونولوجية)جذر(

برصية /فونولوجية 
000010,18ثم رصفية

برصية /فونولوجية 
0010,36111,99ثم داللية

برصية/فونولوجية  
50,820020,36ثم ترجمة
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)الجدول رقم 4: اإلجابات الصحيحة وتوزيع األخطاء املرتكبة عند القراءة املجهورة للكلامت 
الزائفة بالنسبة للغة العربية بنوعي الكتابة )ح( و)ب ح( وبالنسبة للغة الفرنسية(

عربية بدون حركات
ن = 63

عربية مع الحركات
ن = 22

اللغة الفرنسية
ن = 84

%ع. األخطاء%ع.األخطاء%ع.األخطاءنوع اإلجابة

34,74001011,90صحيحة 

3250,561568,181113,09بدون إجابة 

34,740033,57أخرى

69,4829,093440,47فونولوجية

برصية/فونولوجية/  
1625,28418,182226,18برصية

000011,19فونولوجية/داللية

برصية/فونولوجية 
000011,19ثم رصفية

برصية/فونولوجية 
23,1614,5422,38ثم داللية

برصية/فونولوجية 
11,580000ثم ترجمة

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن جميــع أنــواع األخطــاء املذكــورة أعــاه، قد متت اإلشــارة 

إليهــا عــىل أنهــا مــن مميــزات عــر القــراءة العميــق، مــا عــدا نــوع الرتجمــة الــذي مل 

ياحــظ إالّ لــدى األشــخاص مزدوجــي اللغــة املصابــن بعــر القــراءة العميــق )بيينــق 

ومجموعــة من الباحثــن 1984(.

فيــام يخــص اللغــة العربيــة كانــت نســبة اإلجابــات الصحيحــة الخاصــة بالكلــامت 

التــي ال تحمــل حــركات صائتيــة واملوّضحــة يف الجــدول رقــم 3 أكــر )بصــورة دالــة 

مــن الناحيــة اإلحصائيــة( مــن نســبة اإلجابــات الصحيحــة الخاصــة بالكلــامت التــي 

.)X² = 6,85 , p>0,01( تحمــل الحــركات الصائتيــة
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5-4-8 خاصة القول:

مثلــام أســفر عنــه فحــص لغــة )زت( يف مرحلــة ســابقة، فــإن أداءاتــه عنــد القــراءة 

ــن،  ــا اللغت ــق يف كلت ــراءة العمي ــر الق ــرض ع ــزات ع ــن ممي ــفت ع ــورة كش املجه

ــراءة   ــامت الق ــن مه ــد م ــال العدي ــن خ ــا م ــل عليه ــج املحص ــت النتائ ــث بيّن حي

بــأن القــراءة املجهــورة مضطربــة عــىل مســتوى املقاطــع والحــروف وعــىل مســتوى 

الكلــامت أيضــا.

ووجــدت بعــض اآلثــار املعجميــة املميّــزة لقــراءة املصابــن بعــر القــراءة العميق 

يف كلتــا اللغتــن، يف حــن وجــدت آثــار أخــرى يف لغــة واحــدة فقــط، حيــث لوحــظ 

كل مــن أثــر املحسوســية )الكلــامت امللموســة مقــروءة بشــكل أفضــل مــن الكلــامت 

ــة )األخطــاء ترتكــب بصــورة أكــر عــىل مســتوى  ــر الكلــامت الوظيفي املجــردة( وأث

ــة  ــر الصح ــى( وأث ــل معن ــي تحم ــامت الت ــع الكل ــة م ــة باملقارن ــامت الوظيفي الكل

املفرداتيــة )قــراءة الكلــامت الزائفــة كانــت مهمــة شــبه مســتحيلة( يف كلتــا اللغتــن، 

ــن  ــل م ــون أفض ــوت تك ــامء والنع ــراءة األس ــة )ق ــة النحوي ــر الفئ ــد أث ــن ُوج يف ح

قــراءة األفعــال( يف اللغــة العربيــة فقــط14.

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن النتائــج تظهــر أداءات أحســن بالنســبة لقــراءة املنبهــات 

التــي ال تحمــل حــركات صائتيــة بالنســبة للغــة العربيــة، وقــد يرجــع ارتفــاع 

نســبة األخطــاء املاحظــة عــىل مســتوى القــراءة يف اللغــة العربيــة يف حالــة وجــود 

الحــركات الصائتيــة إىل تراجــع أو ضعــف عامــل التواتــر، حيــث تعــّود القــرّاء العــرب 

عــىل قــراءة الكتابــة مــن النــوع العميــق )بــدون حــركات( يف ســن مبكــرة )حــوايل 

ــراءة  ــكيل للق ــق ال ــره الطري ــوا مــن تحســن وتطوي ــم متّكن ــذا فإنه 9 ســنوات(، وله

ــوي.  ــراب لغ ــرّض الضط ــد التع ــر عن ــكل كب ــر بش ــن أن ال يتأث ــن املمك ــذي م وال

ــزة لعــر القــراءة  وكــام هــو موّضــح يف الجــدول رقــم 3 فــإن أنــواع األخطــاء املميّ

 العميــق قــد لوحظــت يف كلتــا الكتابتــن )العميقــة والســطحية(، حيــث كان منوذجــا 

ــة   ــاء الداللي ــبة لألخط ــة بالنس ــن، خاص ــا الكتابت ــابهن يف كلت ــاء متش ــع األخط توزي
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ــة  ــي الفرضي ــذي ينف ــيء ال ــن(، ال ــا الكتابت ــس النســبة يف كلت ــت بنف ــي ارتكب )الت

التــي تزعــم بــأن األخطــاء الدالليــة تظهــر بشــكل أكــر عنــد قــراءة كتابــة مــن النــوع 

العميــق.

5-5 السريورة الداللية:

ذكــر العلــامء ثاثــة أســباب مســؤولة عــن ظهــور األخطــاء الدالليــة يف حالــة عــر 

القــراءة العميــق تتمثــل يف: 

اضطــراب ميــس القــدرة عــىل الوصــول إىل النظــام الــداليل عــن طريــق منبهــات 	 

برصيــة )عــر القــراءة العميــق املدخــيل( 

اضطراب ميس النظام الداليل يف حد ذاته )عر القراءة العميق املركزي(	 

ــق 	  ــن طري ــىل الوصــول إىل الشــكل الفونولوجــي ع ــدرة ع اضطــراب ميــس الق

ــراءة املخرجــي(. ــداليل )عــر الق النظــام ال

يتميــز الشــكل املدخــيل لعــر القــراءة العميــق بارتــكاب نســبة أكــر مــن 

األخطــاء البرصيــة باملقارنــة مــع األخطــاء الدالليــة، وبقــدرة أكــر عــىل فهــم الكلامت 

ــة. ــامت املكتوب ــق الســمع( مــن الكل الشــفاهية )عــن طري

أمــا الشــكل املركــزي فيتميــز بوجــود نســبة أكــر مــن األخطــاء الدالليــة باملقارنــة 

ــامت  ــفهية والكل ــامت الش ــبة للكل ــم بالنس ــف الفه ــة وبضع ــاء البرصي ــع األخط م

ــة عــىل حــد ســواء.  املكتوب

أمــا الشــكل الثالــث وهــو الشــكل املخرجــي فــإن نســبة األخطــاء الدالليــة فيــه 

تكــون أكــر مــن تلــك املســجلة عــىل مســتوى األخطــاء البرصيــة، يف حــن أن قــدرات 

الفهــم تكــون جيّــدة عــىل مســتوى الكلــامت الشــفوية واملكتوبــة معــا.

ــراءة  ــاين عــر الق ــض )زت( يع ــأن املري ــول ب ــذي يق ــرتاض ال ــن االف ــق م    وللتحق

العميــق مــن النــوع املخرجــي، فحصنــا الســرورة الدالليــة يف كلتــا اللغتــن، باالعتــامد 

عــىل مهــامت الربــط بــن الكلمــة والصــورة ســمعياً وبرصيــاً، وكــذا مــن خــال مهمــة 

تقيــس مــدى قــدرة املريــض عــىل الحكــم الــرصيف الــداليل مــن خــال مدخــل بــرصي.
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5-5-1 ربط الكلمة بالصورة سمعيا: 

ــط  ــار الرب ــة اختب ــال ترجم ــن خ ــض( م ــدى املري ــدرة )ل ــذه الق ــص ه ــم فح ت

الســمعي للكلمــة بالصــورة، املأخــوذ مــن بطاريــة الفحــص النفــيس اللســاين للغــة15 

لكبــان وبــوب )Caplan & Bob )1990، واحتــوت هــذه البطاريــة عــىل 60 منبهــا. 

حيــث كان عــىل املريــض خــال هــذه املهمــة، اختيــار إحــدى الصورتــن املعروضتــن 

عليــه والتــي تناســب الكلمــة الشــفاهية أو املنطوقــة، وكان مجمــوع النقــاط الــذي 

تحصــل عليــه املريــض شــبه جيــد )59/60(، باإلضافــة إىل ذلــك فــإن أداءات املريــض 

كانــت جيــدة عنــد فحــص قدرتــه عــىل الربــط بــن الكلمــة والصــورة املناســبة لهــا 

 Paradis ،)1990( ــارادي ــة* لب ــزدوج اللغ ــة م ــار الحبس ــال اختب ــن خ ــمعيا م س

حيــث مل يرتكــب هــذا املريــض أي خطــأ )18/18(.

بالنســبة للغــة الفرنســية فقــد تــم اســتخدام نســخة مكيّفــة مأخــوذة مــن بطاريــة 

الفحــص النفــيس اللســاين للغــة، حيــث ارتكــب املريــض خطــأً واحــداً )60/59(.

5-5-2 ربط الكلمة بالصورة كتابيا:

ــايب  ــف كت ــارة عــن تكيي ــات املســتخدمة يف هــذه املهمــة عب ــت قامئــة املنبه كان

لبطاريــة الفحــص النفــيس اللســاين للغــة، حيــث كان عــىل املريــض اختيــار إحــدى 

ــاً،  ــه أيض ــة علي ــة  املعروض ــة املكتوب ــا بالكلم ــه لربطه ــن علي ــن املعروضت الصورت

ــة  ــبة للغ ــدر بـــ 50/54 )%93 ( بالنس ــاط يق ــوع نق ــىل مجم ــض ع ــل املري وتحص

ــة الفرنســية. ــدر بـــ 55/60 بالنســبة للغ ــاط يق ــة وعــىل مجمــوع نق العربي

 5-5-3 الحكم الرصيف الداليل: 

ــة بنســبة  كــام هــو موّضــح يف الجــدول 3، فــإن )زت( قــد ارتكــب أخطــاء رصفي

كبــرة، والنســبة مرتفعــة بشــكل أكــر عــىل مســتوى اللغــة العربيــة باملقارنــة مــع 

اللغــة الفرنســية. ومبــا أن الكلــامت املرتابطــة شــكلياً أو رصفيــاً هــي مرتابطــة دالليــاً 

أيضــاً بالنســبة للغــة العربيــة والفرنســية )اِرجــع إىل الخصائــص اللســانية املذكــورة 

أعــاه(، فإنــه مــن غــر املمكــن التعــرّف عــىل مــا إذا كانــت األخطــاء الرصفيــة راجعــة 
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ــن  ــا اللغت ــد يف كلت ــام يوج ــامت، ك ــرصيف للكل ــابه ال ــداليل وإىل التش ــابه ال إىل التش

كلــامت مرتابطــة فونولوجيــاً وبرصيــاً، ومــع ذلــك فهــي غــر مرتابطــة رصفيــاً، ولفحص 

قــدرات )زت( عــىل التمييــز بــن الكلــامت املرتابطــة رصفيــاً وبــن األزواج املرتابطــة 

برصيــاً وفونولوجيــاً، تــّم تصميــم وعــرض اختبــار رصيف – داليل، متثــل يف عــرض ثــاث 

كلــامت عــىل املريــض: كلمتــان منهــام مرتابطتــان رصفيــاً ودالليــاً يف حــن أن الكلمــة 

ــرد-  ــال: ب ــاً فقــط، مث ــاً وفونولوجي ــن الســابقتن برصي ــع الكلمت ــة مرتابطــة م الثالث

بــرودة- بريــد )مثــال خــاص بالعربيــة( ،Greffier كاتــب محكمــة/ Greffon زرع / 

Greffer َزَرَع يف الطــب. )مثــال خــاص بالفرنســية(،

وطُلــب مــن املريــض التعــرّف عــىل الكلمــة غــر املرتابطــة مــع الكلمتــن 

الســابقتن )املختلفــة( مــن الناحيــة الرصفيــة. وشــملت املنبهــات 24 ثُاثيــة بالنســبة 

ــة بالنســبة  ــة، ُعرضــت عــىل املريــض بــدون وضــع الحــركات، 72 ثُاثي للغــة العربي

للغــة الفرنســية، وكان مجمــوع النقــاط الــذي تحصــل عليــه املريــض كالتــايل: 15/24 

)62،5 %( و59/72 )83 %( بالنســبة للغــة العربيــة والفرنســية عــىل التــوايل، 

ــة    ــي اللغ ــخاص مزدوج ــاث أش ــن يف ث ــن )املتمثل ــخاص املراقب ــر أداءات األش وتش

وســتة أشــخاص متكلمــن باللغــة الفرنســية، والذيــن كانــوا مــن نفــس ســن املريــض 

ــبه  ــورة ش ــة بص ــذه املهم ــوا يف ه ــم نجح ــي( إىل أنه ــتواه التعليم ــس مس ــن نف وم

تامــة، فبالنســبة للغــة العربيــة ارتكــب األشــخاص الثاثــة مزدوجــي اللغــة أخطــاء يف 

هــذه املهمــة، حيــث ارتكــب الشــخص األول 02 خطأيــن، وارتكــب الثــاين 04 أخطــاء 

أمــا الثالــث فقــد ارتكــب 03 أخطــاء، حيــث قــدر معــدل مجمــوع نقــاط بـــ 21/24 

.)% 87،5(

بالنســبة للغــة الفرنســية، مل يرتكــب أربعــة أشــخاص مــن مجموعــة األشــخاص 

املراقبــن أي خطــأ يف حــن ارتكــب شــخصان مــن هــذه املجموعــة خطــأً واحــداً يف 

هــذه املهمــة مبعــدل قــدر بـــ 71/72 )98،66 %(.
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5-5-4 خاصة القول: 
ــث  ــا، حي ــة قلي ــة لـــ )زت( مضطرب ــأن الســرورة الداللي ــج ب ــر هــذه النتائ تظه

ميكــن أن نســتنتج مــن خــال أداءات )زت( يف مهــامت الربــط بــن الكلمــة والصــورة 

بــأن األخطــاء الدالليــة املاحظــة أثنــاء القــراءة ناتجــة عــن اضطــراب عــىل مســتوى 

اســرتجاع التمثيــل الفونولوجــي الــذي يتبــع التفعيــل أو التنشــيط الصحيــح للمفهــوم 

عــىل مســتوى النظــام الــداليل واملميّــز لعــر القــراءة العميــق مــن النــوع املخرجــي.

5-6 سريورة معالجة الحروف واملقاطع:
ــزات األشــخاص املصابــن بعــر القــراءة العميــق عــدم قدراتهــم عــىل  مــن مميّ

ــة. اســتخراج الشــكل الفونولوجــي مــن خــال حــروف ومقاطــع مكتوب

ــز إىل  ــة تتمي ــة العربي ــن أن اللغ ــة يف ح ــة عميق ــية بكتاب ــة الفرنس ــز اللغ تتمي

ــدل عــىل  ــي ي ــايب صامت ــايب أقــل عمقــاً، حيــث إن كل حــرف كت حــد مــا بنظــام كت

ــم يف  ــامت التناغ ــاء مه ــة بن ــي إمكاني ــة تنف ــذه الخاصي ــد، وه ــد ووحي ــرف واح ح

اللغــة، فنهايــات الكلــامت املتناغمــة تكتــب بالطريقــة نفســها، ومنــه فــإن اســتخراج  

الشــكل الفونولوجــي ال يحتــاج إىل تطبيــق مهمــة، وبالتــايل فــإن مهــامت التناغــم ال 

ــّم فحــص  تختلــف عــن مهــامت التمييــز بالنســبة للغــة العربيــة، ولهــذا الســبب ت

»حكــم التناغــم« بالنســبة للغــة الفرنســية فقــط.

5-6-1 الحكم التناغمي من خال مدخل سمعي: 
احتوت قامئة املنبهات عىل 116 زوجاً من الكلامت، مقسمة إىل أربع فئات:

)1( أزواج كلــامت تكتــب بالطريقــة نفســها ولكنهــا ليســت متناغمــة يف نهاياتهــا، 

مثــل: )aquarium vs parfum( )حــوض أســامك – عطــر(

ــة بطريقــة مختلفــة وغــر متناغمــة يف نهاياتهــا، مثــل:  )2( أزواج كلــامت مكتوب

 )gateau vs tiroir( )درج – حلوى(

ــل: ــا، مث ــة يف نهاياته ــة نفســها وهــي متناغم ــب بالطريق ــامت تكت  )3( أزواج كل

 )souper vs laver( )سكب - غسل(                   
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 )4( أزواج كلــامت تكتــب بطريقــة مختلفــة ولكنهــا متناغمــة يف نهاياتهــا، مثــال:

)balai vs sommet( )مكنسة – قمة( 

ــات  ــدد اإلجاب ــف ع ــب نص ــار يتناس ــذا االختب ــإن يف ه ــك، ف ــة إىل ذل وباإلضاف

الصحيحــة بـــ »نعــم« ونصــف عــدد اإلجابــات بـــ »ال« مــع الكلــامت التــي تكتــب 

ــات  الصحيحــة بـــ »نعــم« أو  بالطريقــة نفســها، يف حــن أن النصــف اآلخــر لإلجاب

بـــ »ال« يتناســب مــع الكلــامت املختلفــة مــن حيــث الكتابــة. وطُلــب مــن املريــض 

أثنــاء هــذا االختبــار اإلجابــة بـــ »نعــم« يف حالــة مــا إذا كانــت الكلمتــان املعروضتــان 

عليــه متناغمتــن، وباإلجابــة بـــ »ال« يف حالــة مــا إذا كانــت الكلمتــان املعروضتــان 

ــه غــر متناغمتــن. علي

إذا كان حكــم املريــض مبنــي فقــط عــىل طريقــة الكتابــة، فــإن املريــض يتحصــل 

ــة  ــات خاطئ ــىل إجاب ــن 2 و3، وع ــبة 100 % يف الفئت ــة بنس ــات صحيح ــىل إجاب ع

بنســبة 100 % يف 1 و4. وتحصــل )زت( عــىل مجاميــع النقــاط التاليــة )حســب كل 

فئــة(:

aquarium -  parfum :1( 21/29  )72 %( / مثال(

gateau – tiroir :2( 27/29 )93 %( / مثال(

souper /  laver :3( 21/29 )72 %( / مثال(

 balai- sommet :4( 16/29 )55 %( / مثال(

وكان معــدل مجمــوع نقــاط األشــخاص مزدوجــي اللغــة الثــاث لــكل نــوع 

كالتــايل: )حســب أنــواع األزواج األربعــة املذكــورة ســابقا(:

)3( 24،45/29 )88 %( و)4(   ،)% 99( 28،65/29 )2(  ،)% 98( 28،33/29 )1(

.)% 73(  21،33/29

5-6-2 الحكم التناغمي من خال مدخل برصي: 
ــة  ــن قامئ ــوذة م ــامت، مأخ ــن الكل ــىل 108 أزواج م ــات ع ــة املنبه ــوت قامئ احت

األزواج التــي اســتخدمت يف مهمــة الحكــم التناغمــي مــن خــال مدخل ســمعي. كان 
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ــايل: ــة كالت ــع عــدد األزواج حســب كل فئ توزي

)1( 26 زوجاً من الفئة األوىل

)2( 27 زوجاً من الفئة الثانية 

)3( 29 زوجاً من الفئة الثالثة

)4( 26 زوجاً من الفئة الرابعة.

ــن  ــي الكلمت ــم نهايت ــة تناغ ــم« يف حال ــة بـــ »نع ــض اإلجاب ــن املري ــب م وطُل

املعروضتــن عليــه وباإلجابــة بـــ »ال« يف حالــة مــا مل تتناغــم نهايتــا الكلمتــن 

املعروضتــن عليــه. وتحصــل )زت( عــىل معــدالت مجاميــع النقــاط التاليــة: )حســب 

ــات(  الفئ

الفئة )1(: 9/26 )35 %( 

الفئة )2( 22/27 )81 %( 

الفئة )3( 15/29 )52 %(

الفئة )4( 3/26 )12 %(.

ــدالت  ــت مع ــة فكان ــي اللغ ــة مزدوج ــن الثاث ــخاص املراقب ــبة لألش ــا بالنس أم

ــايل:  ــم كالت مجاميــع نقاطه

الفئة )1(: 22.11/26 )85 %( 

الفئة )2( 27/27 )100 %( 

الفئة )3( 28.03/29 )97 %(

الفئة )4( 18.22/26 )70 %(.

5-6-3 خاصة القول: 
بصــورة عامــة، كانــت أداءات )زت( عــىل مســتوى الحكــم التناغمــي ضعيفــة أكــر 

عــن طريــق املدخــل البــرصي )49/108 = 45 %( منــه عــن طريــق املدخــل الســمعي  

)85/116 = 73 %(، وهــو مــا يوحــي باضطــراب للوصــول إىل الصــورة الفونولوجيــة 

للحــروف واملقاطــع مــن خــال الصــورة الكتابيــة املناســبة لهــا. والــذي قــد يرجــع إىل 
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اضطــراب عــىل مســتوى الذاكــرة العاملــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن أداءات )زت( يف مهمــة الحكــم التناغمــي عــىل الطريقــن 

الســمعي والبــرصي كانــت أضعــف مــن أداءات األشــخاص املراقبــن الثاثــة، حتــى 

 وإن أظهــر املريــض ميــوالت مامثلــة لتلــك التــي أظهرهــا هــؤالء األشــخاص املراقبــون

)أعــىل نســبة نجــاح ســجلت عــىل مســتوى الفئــة 2 وأضعــف نســب النجــاح كانت يف 

الفئــة 4(، ولكــن الفــرق املاحــظ بــن الفئــات والــذي لوحــظ حتــى لــدى األشــخاص 

مزدوجــي اللغــة ميثــل برهانــاً واضحــاً عــىل أن شــكل الكتابــة يؤثــر يف أداءات 

ــرصي.  ــم التناغمــي الب ــر يف أداءات الحك ــه يؤث ــام أن الحكــم التناغمــي الســمعي ك

تشــر النتائــج الخاصــة بالقــراءة املجهــورة ومبهــامت الحكــم التناغمــي البــرصي إىل 

اضطــراب يف الوصــول إىل الصــورة الفونولوجيــة عــىل مســتوى الكلمــة وعــىل مســتوى 

الحــروف واملقاطــع.

ــة  ــذي يطــرح نفســه اآلن هــو: هــل الوصــول إىل الصــورة الفونولوجي الســؤال ال

ــق F-D يف  ــى الطري ــداليل هــو اآلخــر مضطــرب أم ال ؟ )مبعن مــن خــال النظــام ال

ــم تصميــم مهمــة تســمية الصــور. الصــورة رقــم 3(، ولهــذا الغــرض ت

5-7 التسمية الشفهية للصور:
اســتخدمت يف هــذه املهمــة قامئــة تحتــوي عــىل 100 صــورة، وكــام هــو موّضــح 

يف الجــدول رقــم 5 فــإن املريــض قــد ارتكــب أخطــاء دالليــة يف كلتــا اللغتــن، الــيء 

. F الــذي يشــر إىل إصابــة الطريــق

الجدول رقم 5: اإلجابات الصحيحة وتوزيع اإلجابات الخاطئة  عند تسمية مائة صورة يف  اللغة 
العربية ويف اللغة الفرنسية

فرنسية / ن = 100 عربية /  ن = 100نوع اإلجابة

3462صحيحة

10بدون إجابة

10إطناب 
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01إشارية 

20رصفية 

62أخرى

12فنولوجية 

2228داللية

01داللية وفنولوجية

112داللية ثم ترجمة
222ترجمة 

5-8 الرتديد أو التكرار: 
ــة املرتكبــة خــال مهمتــي القــراءة وتســمية الصــور عــىل  تبــدو األخطــاء الداللي

أنهــا ناتجــة عــن اضطــراب يف اســرتجاع الصــور الفونولوجيــة، الــذي يعقــب تفعيــاً 

صحيحــاً للمفهــوم داخــل النظــام الــداليل. لكــن ارتــكاب األخطــاء الفونولوجيــة عنــد 

ــة وجــود اضطــراب عــىل مســتوى »حاجــز  ــل إشــارة إلمكاني القــراءة والتســمية ميث

ــة  ــامت خاص ــم مه ــم تصمي ــة ت ــذه اإلمكاني ــن ه ــق م ــريف«، وللتحق ــرج الح املخ

بالتكــرار الفــوري وأخــرى خاصــة بالتكــرار املؤجــل.

5-8-1 التكرار الفوري:
تــّم فحــص قــدرات التكــرار الفــوري لـــ )زت( لدراســة مــدى تأثــر عامــل 

ــة  ــامت الوظيفي ــل الكل ــردة( وعام ــامت مج ــة/ كل ــامت محسوس ــية )كل  املحسوس

النحويــة  الفئــات  وعامــل  اململــوءة(  الكلــامت  الوظيفيــة/   )الكلــامت 

)أفعــال/ أســامء/ نعــوت( وكــذا عامــل الصحــة املفرداتيــة )كلــامت حقيقيــة/  

كلــامت زائفــة(. لخصــت النتائــج يف الجــدول رقــم 6، حيــث كانــت نســبة األخطــاء 

 ضعيفــة بالنســبة للغــة العربيــة )5،3 % = 21/396( وبالنســبة للغــة الفرنســية أيضــاً 

ــث مل يحمــل  ــامت أو ترديدهــا، حي ــرار الكل ــة تك ــاء مهم ) 6،25 % = 15/240( أثن

الفــرق املّســجل بــن النســبتن داللــة إحصائيــة، وكانــت األخطــاء املرتكبــة إمــا رصفية 
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أو فونولوجيــة أو فونولوجيــة/ معجميــة.

مل تظهــر النتائــج املحّصــل عليهــا أي تأثــر لعامــل املحسوســية أو لعامــل الكلــامت 

ــة  ــل الصح ــر لعام ــود تأث ــا وج ــا الحظن ــة، لكنن ــة النحوي ــل الفئ ــة أو لعام الوظيفي

املفرداتيــة ) ذو داللــة إحصائيــة(  يف كلتــا اللغتــن، وكانــت نســبة األخطــاء مرتفعــة 

ــن.  ــا اللغت ــذا يف كلت ــة وه ــامت الحقيقي ــة بالكل ــة مقارن ــامت الزائف ــبة للكل بالنس

)مجمــوع النقــاط الخــاص باللغــة العربيــة يقــدر بـــ: X² = 36,2 P<0,001 / مجموع 

.)X² = 8,98 P<0,01  النقــاط الخــاص باللغــة الفرنســية يقــدر بـــ

حســب النمــوذج املوّضــح يف الصــورة رقــم 3، فــإن هــذا الفــرق يعــود إىل إنتعــاش 

األثــر  الفونولوجــي  مــن خــال الطريــق D-G الخــاص بالكلــامت. 

ــذي  ــي )ال ــم الفونولوج ــامت يف املعج ــة  للكل ــات الدامئ ــود  التمثي ــاهم وج يس

يخــص الكلــامت الحقيقيــة دون الكلــامت الزائفــة( يف ســرورة اإلنتــاج الفونولوجــي 

 .)G( مــن خــال الســامح بانتعــاش األثــر الســمعي املســتقبل مــن خــال الطريــق

ــة أكــر بالنســبة ملهــامت  ــق )D-G( أهمي ــر مــن خــال الطري يحمــل انتعــاش األث

ــرش يف  ــن أن ينت ــج ميك ــي النات ــل الفونولوج ــإن التفعي ــايل ف ــل، وبالت ــرار املؤج التك

 )F( ــروج ــداليل للخ ــق ال ــا أن الطري ــق H، ومب ــال الطري ــن خ ــداليل م ــام ال النظ

ــة  ــاء مهم ــة أثن ــاء داللي ــض أخط ــب املري ــرتض أن يرتك ــن املف ــه م ــرب، فإن مضط

التكــرار املؤجــل، وباإلضافــة إىل ذلــك فإنــه كلــام امتــدت فــرتة التأجيــل، كلــام ازداد 

ــة. ــة املرتكب عــدد األخطــاء الداللي

5-8-2 التكرار املؤجل:
اســتخدمت يف هــذه املهمــة قامئتــان، القامئــة األوىل خاصــة باللغــة العربيــة وهــي 

تحتــوي عــىل 120 كلمــة منبهــاً وتتضمــن القامئــة الثانيــة الخاصــة باللغــة الفرنســية 

124 كلمــة منبهــاً، وطُلــب مــن املفحــوص إعــادة الكلمــة بعــد العــد الصامــت مــن 

واحــد إىل خمســة خــال أجــل 5ثــا للتكــرار املؤجــل، ومــن واحــد إىل عــرشة خــال 

أجــل 10ثــا للتكــرار املؤجــل.



53

ارتكــب )زت( يف اللغــة العربيــة 36 خطــأً مــن مجموعــة املنبهــات التــي كانــت 

تقــدر بـــ 120 كلمــة )مــا يعــادل نســبة 30 %( يف مــدة 05ثــا و26 خطــأً )22 %( يف 

أجــل 10ثــا.

أمــا فيــام يخــص اللغــة الفرنســية فقــد ارتكــب )زت( 27 خطــأً مــن أصــل 124 

ــا. ــا و24 خطــأ )19 %( يف أجــل 10ث ــا )22 %( يف أجــل 5ث منبه

ال يحمــل الفــرق املوجــود بــن مجموعــي النقــاط الخاصــن باألجلــن )5ثــا و10ثــا( 

ــا  ــن: 5 ث ــب األجل ــاء حس ــع األخط ــن )توزي ــا اللغت ــبة لكلت ــة بالنس ــة إحصائي دالل

و10 ثــا موّضــح يف الصورتــن 4 و5(. وســّجلت األخطــاء الدالليــة عــىل مســتوى 

ــاض  ــد إىل انخف ــل املتصاع ــث أدى التأجي ــن. حي ــن املذكورت ــن يف املهمت ــا اللغت كلت

نســبة األخطــاء الدالليــة يف اللغــة العربيــة )اُنظــر الصــورة 4( وإىل ارتفاعهــا يف اللغــة 

الفرنســية )اُنظرالصــورة 5(.

 

جیة
ولو

ون
ف

  
میة

عج
م

  0 
2 
4 
6 
8 

10 

لیة
دال

 

جیة
ولو

ون
 ف

ابة
إج

ن 
دو

 ب

 
فیة

صر
 

 
مة

رج
 ت

لیة ة
دال

مة
رج

م ت
 ث

 

اء
خط

األ
دد 

 ع

 

  ثا5أجل 

 

رى
أخ
 

  ثا   10أجل 

 

الصورة رقم 4: توزيع األخطاء املرتكبة يف مهمة التكرار املؤجل عىل مستوى اللغة  العربية ألجل قصري 
املدى )5ثا( وألجل طويل املدى )10ثا(.
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الصورة رقم 5: توزيع األخطاء املرتكبة يف مهمة التكرار املؤجل عىل مستوى اللغة  الفرنسية ألجل قصري 

املدى )5ثا( و ألجل طويل املدى )10ثا(.

الجدول رقم 06: عدد ونسبة األخطاء املرتكبة حسب أنواع الكلامت بالنسبة للغة العربية  
والفرنسية أثناء مهمة التكرار الفوري.

اللغة الفرنسيةاللغة العربية
%ع.األخطاء%ع.األخطاء

تاثري عامل املحسوسية 

0/2401/303الكلامت امللموسة

1/2445/3017الكلامت املجردة 

تأثري ع. الكلامت 
الوظيفية 

0/3501/303بنود الفئة املفتوحة 
0/3502/307بنود الفئة املغلقة 

تأثري ع. الفئة النحوية 
13/16081/403األسامء 
5/7473/408األفعال
2/4442/405النعوت

تأثري ع. الصحة املفرداتية 
13/160826/13919كلامت حقيقية 

29/674323/5740كلامت زائفة 
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وعــىل عكــس ذلــك، فــإن نســبة األخطــاء الفونولوجيــة ترتفــع عــىل مســتوى اللغــة 

ــاً  ــا أيض ــجلة هن ــروق املس ــل الف ــية. وال تحم ــة الفرنس ــض يف اللغ ــة، وتنخف العربي

ــة إحصائيــة، وهــذا يعــود أساســا إىل قلــة عــدد األخطــاء املرتكبــة. وتجــدر  أي دالل

ــب  ــزدوج. وحس ــكك امل ــو التف ــوالً نح ــر مي ــد أظه ــض ق ــذا املري ــارة إىل أن ه اإلش

 Knott,Paterson,&Hodges )1997( تنبــؤات كل مــن كنوت وباترســون وهودجــس

الخاصــة باألشــخاص املصابــن بالخبــل الخــاص مبــرض األلزميــر	  والذيــن كانــوا يعانون 

باإلضافــة إىل ذلــك مــن »خبــل داليل«، فــإن ارتفــاع نســبة األخطــاء الدالليــة لديهــم، 

ــد مــدة األجــل )كلــام ازدادت مــدة  ــذي يتبــع تزاي املاحــظ يف اللغــة الفرنســية وال

ــود  ــىل وج ــاً ع ــر دلي ــة(، يعت ــاء الداللي ــكاب األخط ــدل ارت ــام ازداد مع ــل كل األج

ــاع  ــإن ارتف ــرى ف ــة أخ ــن جه ــي. وم ــكل الفونولوج ــول إىل الش ــراب يف الوص  اضط

ــع هــو اآلخــر  ــذي يتب ــة( ال ــة )املاحــظ يف اللغــة العربي عــدد األخطــاء الفونولوجي

ــر. وســنعرض  ــد مــدة األجــل، ميكــن أن يكــون نتيجــة  لتقهقــر أو الختفــاء األث تزاي

فيــام بعــد تفســرا للتفــكك املــزدوج  املاحــظ بــن أداءات املريــض عــىل مســتوى 

ــاول الرتابطــي.  ــة واللغــة الفرنســية مــن خــال التن اللغــة العربي

5-8-3 خاصة القول:
يشــر تواجــد األخطــاء الدالليــة عنــد القــراءة املجهــورة، وعنــد التكــرار املؤجــل  

ــا،  ــرب جزئي ــام داليل مضط ــود نظ ــل وج ــور، يف ظ ــفهية للص ــمية الش ــد التس وعن

ــداليل     ــام ال ــن النظ ــا م ــي انطاق ــم الفونولوج ــول إىل املعج ــراب يف الوص إىل اضط

ــاذ  ــامت اتخ ــتوى مه ــىل مس ــة ع ــاء املرتكب ــا األخط ــكل 5(. أّم ــق F يف الش )الطري

ــاً، فهــي تــدل عــىل وجــود اضطــراب يف الطريقــن  القــرار املعجمــي ســمعياً وبرصي

.Iو B

احتفــظ )زت( بفهــم الكلــامت املقــروءة بشــكل  صحيــح وبفهــم الكلــامت 

املقــروءة بشــكل خاطــئ )حيــث ارتكــب فيهــا أخطــاء دالليــة(، وهــذا يعنــي أنــه ال 

يخضــع للطريــق )C( للقــراءة، وهــو طريــق غالبــاً مــا يفــرتض أن يكون مضطربــاً لدى 
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القــرّاء املصابــن بعــر القــراءة العميــق. كــام تشــر األخطــاء املرتكبــة عــىل مســتوى 

قــراءة الكلــامت الزائفــة وعــىل مســتوى تكرارهــا إىل اضطــراب عــىل مســتوى حاجــز 

املخــرج الحــريف. )يُرمــز لإلصابــات الخمــس املذكــورة ســابقاً يف الصــورة 6 بعامــات 

X كبــرة(.

متثـّـل املنطقــة املضللـّـة يف النظــام الــداليل، االضطــراب الجــزيئ املاحــظ عنــد قــراءة 

الكلــامت املجــردة وعنــد الحكــم الــرصيف الداليل. 

تعتــر اإلصابــات التــي متــس الطريقــن C وF، واإلصابــة التــي متس الحاجــز الحريف 

ــن  ــة والذي ــة اإلنجليزي ــن باللغ ــدى أشــخاص متكلم ــة لُوحظــت ل ــات منوذجي إصاب

كانــوا يعانــون عــر القــراءة العميــق مــن النــوع املخرجــي )حالــة ) ج أ( املذكــورة 

يف الدراســة التــي قــام بهــا كل مــن كاتــز ولنــزوين 1992Katz & Lanzonni، وحالــة 

1993Hildebrandt &So-  )ج ر( التــي تحــدث عنهــا كل مــن هيلدبرنــت وســوكول

kol وحالــة ) ج س( التــي نقلهــا كل مــن بوشــنان ومجموعــة مــن الباحثــن 1994، 

ــاري )1997Newton & Barry(. يف  ــن وب ــن نيوت ــي درســها كل م ــة )ل و( الت وحال

ــان أن الوصــول  ــىل تبي ــاب ع ــل الكتّ ــورة، عم ــع املذك ــن األرب ــن ب ــاث حــاالت م ث

الضمنــي  للتصــورات الفونولوجيــة الخاصــة بالحــروف واملقاطــع املكونــة للكلــامت 

ــة )ج س( ( غــر مصــاب  ــة )حال ــامت الزائف ــة )ج أ( و)ج ر(( وللكل ــة )حال الحقيقي

ــة  ــنان ومجموع ــح  بوش ــام وّض ــق املخرجــي. ك ــراءة العمي ــر الق ــدى حــاالت ع ل

مــن الباحثــن )1994( كيــف أن املريــض )ج س( الــذي اهتمــوا بدراســته أظهــر آثــاراً 

دالــة للمعالجــة الفونولوجيــة املســبقة يف مهــامت اتخــاذ القــرار املعجمــي البرصيــة، 

حيــث إن أزمنــة االســتجابة كانــت أرسع عندمــا ُســبقت الكلمــة املنبــه بكلمــة زائفــة  

تشــبه الكلمــة األصليــة مــن حيــث طريقــة النطــق )كلــامت زائفــة، متحــدة النطــق 

مــع الكلمــة املنبــه(، منــه عندمــا ُســبقت الكلمــة املنبــه بكلمــة زائفــة تختلــف معهــا 

ــال  ــبيل املث ــىل س ــث النطــق(، وع ــن حي ــا م ــر مشــابهة له ــث النطــق )غ ــن حي م

ــتجابة  ــة االس ــت أزمن ــث كان ــبقة، حي ــة املس ــرا للمعالج ــض )ج س( أث ــر املري أظه
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 أقــرص عندمــا ُســبقت الكلمــة الفرنســية: »chair«/ »كــريس« بالكلمــة الزائفــة 

/taybul/ )والتــي تشــبه الكلمــة الحقيقيــة /table/ »طاولــة« مــن حيــث النطــق(، 

ــة نفســها  ــبقت الكلمــة الحقيقي ــا ُس ــض عندم ــا املري ــي تحصــل عليه ــك الت مــن تل

بالكلمــة الزائفــة /tarble/ )والتــي تشــبه الكلمــة الحقيقيــة /table/ »طاولــة« مــن 

حيــث الكتابــة ولكنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث النطــق(. 

ــامة  ــارة إىل س ــه إش ــبقة بأن ــة املس ــاص باملعالج ــر الخ ــذا األث ــامء ه ــّر العل ف

إعــادة الرتميــز الفونولوجــي الضمنــي مــن خــال الطريــق A عنــد اإلصابــة بعــرض 

ــق. ــراءة العمي عــر الق

بالنســبة ملريضنــا فــإن أداءاتــه عــىل مســتوى القــراءة املجهــورة للكلــامت الزائفــة 

كانــت ضعيفــة جــداً، وهــذا دليــل عــىل أن عملية إعــادة الرتميــز الفونولوجــي املبارش 

غــر ممكــن لديــه، إالّ أن عمليــة إعــادة الرتميــز الفونولوجــي الضمنــي الــكيل مــن 

خــال منبهــات برصيــة داخلــة قــد تكــون مــا تــزال ســليمة.

ــا مهمــة مفيــدة جــداً  لفحــص قــدرة املريــض عــىل إعــادة  لهــذا الغــرض صّممن

الرتميــز الفونولوجــي الضمنــي للكلــامت الزائفــة، وهــي مهمــة اتخــاذ القــرار 

ــن. ــر اللغت ــبقة ع ــة املس ــة الفونولوجي ــتدعي املعالج ــي تس ــاً الت ــي برصي املعجم
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 معلومات حول 

 التحليل البصري التحليل  السمعي

 املعجم 

 املعجم الفونولوجي
 التحويل الصويت

 

 احلاجز املخرج 

 الكالم
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I J 
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G 

 وحدات

  

 وحدات

  
 داخلة مكتوبة   داخلة مسعية  

 الكتايب املدخلي

 الفونولوجي

 

 التناسب الكتايب الصويت

 

 احلريف

 النظام الداليل

      )الصورة 6 اإلصابات الوظيفية املمّيزة للمصابني بعرس القراءة املخرجي(

5-9 املعالجة الفونولوجية املسبقة عرب اللغتني:
كــام أرشنــا إليــه ســابقاً، فــإن اللغتــن العربية والفرنســية تتميــزان بنظامــن كتابين 
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متضاديــن، لكــّن ســجيل حروفهــام يشــرتكان يف أربــع عــرشة صامتــة وصائتــة. وبالتــايل 

كان مــن املمكــن بنــاء أزواج شــبه متحــدة اللفــظ مــن خال اســتعامل كلــامت تنتمي 

ــة والفرنســية يف الوقــت نفســه )حيــث إن الحــروف مســتخرجة  إىل اللغتــن العربي

مــن ســجلن مختلفــن للحــروف، وبالتــايل فــإن هــذه األزواج ليســت متحــدة األلفــاظ 

متامــاً. تحتــوي هــذه األزواج عــىل: )الكلمــة الطعــم والكلمــة الهــدف(، أيــن يكــون 

فيهــا الطعــم عبــارة عــن  كلمــة زائفــة، ويتمثــل الهــدف يف كلمــة حقيقيــة ولكنهــام 

مكتوبتــان بلغتــن مختلفتــن، فهــام يُظهــران متاثــاً فونولوجيــاً بــدون وجــود متاثــل 

كتــايب. ميكــن الحصــول عــىل أثــر املعالجــة املســبقة)مبعنى أن تكــون أزمنة االســتجابة 

أقــرص بالنســبة لــألزواج املتحــدة مــن حيــث اللفــظ مقارنــة بــاألزواج غــر متحــدة 

اللفــظ( فقــط يف حالــة مــا إذا حدثــت عمليــة إعــادة الرتميــز الفونولوجــي للطعــم 

)كلمــة زائفــة( املعــروض برصيــاً.

ُصّممــت مهّمتــان التخــاذ القــرار املعجمــي مــن خــال تجربــة للمعالجــة 

الفونولوجيــة املســبقة عــر اللغتــن. بالنســبة للمهّمــة األوىل التخــاذ القــرار املعجمي، 

كان الهــدف فيهــا مكتوبــا بالفرنســية والطعــم مكتوبــا بالعربيــة مــن غــر أن يحمــل 

حــركات صائتيــة. أمــا فيــام يخــص مهمــة اتخــاذ القــرار املعجمــي الثانيــة فقــد كان 

الهــدف مكتوبــاً باللغــة العربيــة )بــدون وضــع حــركات صائتيــة( يف حــن أن الطعــم 

ــاً باللغــة الفرنســية.  كان مكتوب

ــة   ــة أزمن ــن خــال مقارن ــن م ــا املهمت ــر املعالجــة املســبقة يف كلت ــاس أث ــّم قي ت

cal-  االســتجابة لــألزواج املرتابطــة فونولوجيــا. )مثــال عــن األزواج املتحــدة اللفــظ:

bée – كلــب( مــع أزمنــة االســتجابة لــألزواج غــر املرتابطــة مــن الناحيةالفونولوجيــة 

ــا  ــة أيض ــة زائف ــدف، بكلم ــاً باله ــط فونولوجي ــم املرتب ــتبدال الطع ــم اس ــث ت )حي

ولكنهــا ال تشــرتك يف طريقــة اللفــظ مــع الهــدف، )مثــال: الطعــم* beurli – كلــب(، 

ــة:  ــر املرتابطــة إىل رشوط فحــص مختلف ــم إخضــاع األزواج املرتابطــة واألزواج غ وت

ــن  ــال حصت ــض خ ــىل املري ــا ع ــم تطبيقه ــوايل(، وت ــىل الت ــة ع ــة ومراقب )تجريبي
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ــن شــهراً كامــاً. ــن الحصت ــن هات ــي ب ــن، وكان الفــارق الزمن منفلصت

ــة ثــاث كلــامت  ــة، إالّ يف حال ــّم عــرض جميــع املنبهــات بــدون حــركات صائتي ت

ــامت املشــابهة  ــة دور يف تفــادي لبــس داليل مــع الكل حيــث كان للحــركات الصائتي

لهــا مــن حيــث الكتابــة.

:)LDT1( 5-9-1 املهمة األوىل التخاذ القرار املعجمي
)الطعم: كلمة عربية غر حقيقية / الهدف كلمة فرنسية حقيقية(

5-9-1-1 التصميم التجريبي واألدوات املستعملة: 
ــث  ــوت قامئــة املنبهــات عــىل 108 أزواج، حي ــة، احت ــة التجريبي بالنســبة للمرحل

ــل الهــدف يف كلمــة  ــة، يف حــن متث ــة أو زائف ــة حقيقي ــل الطعــم يف كلمــة عربي متثّ

ــظ:  ــد اللف ــداً متح ــة يف 36 بن ــت األزواج املرتابط ــة. ومتثّل ــة أو زائف ــية حقيقي فرنس

ــى  ــال: شــاز * – chaise( )مبعن ــة )مث ــة / كلمــة فرنســية حقيقي ــة زائف كلمــة عربي

كــريس(. أمــا األزواج 72 )غــر املرتابطــة( املتبقيــة فكانــت عبــارة عــن كلــامت عربيــة 

وفرنســية غــر متحــدة مــن حيــث اللفــظ، متثّلــت يف:

- 18 زوجاً من نوع:)كلمة زائفة/كلمة زائفة(. 

- 18 زوجاً من نوع: )كلمة حقيقية/كلمة زائفة(

- 36 زوجاً من نوع: )كلمة حقيقية / كلمة حقيقية(.

ــار )108(، كان فيهــا 72 وضعيــة، تناســب اإلجابــة بـــ  بالنســبة لوضعيــات االختب

»نعــم«، و36 املتبقيــة منهــا تناســب اإلجابــة بـــ »ال«.

مــن بــن 72 إجابــة بـــ »نعــم« كانــت 36 منهــا مســبوقة بكلمــة حقيقيــة )طعــم(، 

و36 األخــرى كانــت مســبوقة بكلمــة زائفــة )طعــم(.

أّمــا بالنســبة لـــ 36 إجابــة بـــ »ال« فقــد كانــت 18 منهــا مســبوقًة بكلمــة زائفــة 

)طعــم( و18 األخــرى كانــت مســبوقة بـــكلمة حقيقيــة )طعــم(.

إذاً فالقــرار املعجمــي )»نعــم« أو »ال«( مل يُتخــذ عــىل أســاس القيمــة املعجميــة 

ــاً  ــة( متبوع ــامت زائف ــم« )كل ــامت الطع ــدد »الكل ــف ع ــث كان نص ــم، حي للطع
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ــة. ــدف زائف ــامت ه ــاً بكل ــر كان متبوع ــف اآلخ ــة، والنص ــدف حقيقي ــامت ه بكل

ــط  ــر األزواج 36 املرتابطــة بـــ 36 زوجــاً غــر مرتاب ــّم تغي ــة، ت ــة املراقب  يف مرحل

ــة  ــع الكلم ــظ م ــث اللف ــن حي ــابهة م ــر متش ــة غ ــامت زائف ــم يف كل ــل الطع ومتثّ

ــا. ــىل حاله ــي األزواج ع ــىل باق ــاء ع ــم اإلبق ــدف وت اله

5-9-1-2 ظروف إجراء التجربة: 
ــّم  ــث ت ــيكاب«*، حي ــى »بس ــر يدع ــج كمبيوت ــال برنام ــن خ ــة م ــت التجرب متّ

عــرض  املنبهــات يف وســط شاشــة الكمبيوتــر، ويظهــر الطعــم يف كل مــرة ملــدة 500 

ــى  ــذي يبقــى عــىل الشاشــة حت ــره بالهــدف ال ــم تغي ــك يت ــة، وبعــد ذل ــيل ثاني مي

يعطــي املريــض إجابتــه، وكان الفــارق بــن عــرض منبهــن يقــدر بـــ 50 ميــيل ثانيــة، 

وطُلــب مــن املريــض أن يكــون رسيعــاً  وأن يضغــط عــىل زر »القفــز« )Shift( األميــن 

يف حالــة مــا إذا تعــرف عــىل الكلمــة، أمــا إذا مل يتعــرف عليهــا فإنــه يضغــط عــىل زر  

القفــز األيــر، وتــّم إعــداد مرحلــة تدريبيــة تحتــوي عــىل 12 حالــة ِاختبــار، والتــي 

مل تشــكل جــزًءا مــن قامئــة املنبهــات املســتعملة يف مرحلــة الفحــص.

5-9-1-3 النتائج:
تظهــر أزمنــة االســتجابة الخاصــة باإلجابــات الصحيحــة بالنســبة لــألزواج املرتابطــة 

وغــر املرتابطــة يف الجــدول رقــم 7.

تــّم حــذف ثاثــة انحرافــات معياريــة للمتوســط مــن كل جهــة قبــل التحليــل، وتّم 

األخــذ بعــن االعتبــار فقــط اإلجابــات التــي كانــت الصحيحــة يف املرحلــة التجريبيــة 

ويف مرحلــة املراقبــة معــاً، )أي إّن املريــض مل يُخطــئ ال يف املرحلــة التجريبيــة وال يف 

مرحلــة املراقبــة( وكانــت نتيجــة هــذه املراجعــة فقــد تســعة أزواج.

يكشــف اختبــار أنوفــا ANOVA والــذي يأخــذ بعــن االعتبــار أنــواع األزواج )04 

أنــواع مختلفــة(، ومراحــل االختبــار )التجربــة ضــد املراقبــة( وجــود أثــٍر داٍل لــرشوط 

ــن  ــاً داالً ب ــة )F)1,85( = 6,53, P < 0,05(، وتفاع ــة إحصائي ــل دالل ــار يحم االختب

 .)F)3,85( = 7,20, P < 0,001( مراحــل االختبــار ونــوع الــزوج
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ــار يف مجموعــة    ــراً داالً لظــروف االختب يظهــر التحليــل املعمــق لهــذا التفاعــل أث

  .)F)1,85( = 18,25, P < 0,001( ــط ــة فق ــامت الزائف ــة / الكل ــامت الحقيقي الكل

معــّدل أزمنــة االســتجابة الخــاص بأنــواع املجموعــات )األزواج غــر املرتابطــة( هــو 

ــة(  ــة االســتجابة بـــ 1131 ميــيل ثاني ــة املراقبة.)حيــث قــدر معــدل أزمن األبطــأ يف مرحل

ــة االســتجابة بـــ : 899  ــة )حيــث قــدر معــدل أزمن ــة التجريبي ــة مــع املرحل باملقارن

ميــيل ثانيــة(. تــم إخضــاع أزمنــة االســتجابة الخاصــة باألجوبــة الصحيحــة بـــ »نعــم« 

ــت ــار يت تس ــة، الختب ــامت زائف ــة /كل ــامت حقيقي ــوع كل ــن ن ــأزواج م ــة ب  املتعلق

)T test( الخاص باألزواج.

وكــام هــو موّضــح  يف الجــدول رقــم 7، فــإن )زت( مل يظهر أثــرا داالً لتأثــر املعالجة 

املســبقة، حيــث إن الفــرق املوجــود بــن معــدل أزمنــة االســتجابة الخــاص بــاألزواج 

ــاألزواج غــر املرتابطــة ال يحمــل أي  ــة االســتجابة الخــاص ب املرتابطــة ومعــدل أزمن

.)t )26( = 0,88 , p = 0,18( داللــة إحصائيــة

 ) الجدول رقم 7: نتائج املعالجة الفونولوجية املسبقة عرب اللغتني 
يف املهمة 1 و2 للقرار املعجمي(

معدل أزمنة االستجابة  )م ثا ( 
)LDT1(

معدل أزمنة االستجابة  )م ثا (
)LDT2(

10471034األزواج املرتابطة

10141198األزواج غر املرتابطة 

p 0,05 >0,05 <قيم

ال تُظهــر هــذه النتائــج أي دليــل عــىل حــدوث عمليــة إعــادة الرتميــز الفونولوجــي 

الــكيل الضمنــي )مــن خــال الطريــق A يف الصــورة رقــم 6( للكلــامت العربيــة زائفة، 

ولكنهــا ال تقــي إمكانيــة الوصــول الضمنــي للكلــامت الفرنســية الزائفة.

:)LDT2( 5-9-2 املهمة الثانية التخاذ القرار املعجمي

 )الطعم: كلمة فرنسية زائفة / الهدف كلمة عربية زائفة(
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5-9-2-1 التصميم التجريبي واألدوات املستعملة:
ــل  ــاً، متثّ ــىل 129 زوج ــة ع ــة التجريبي ــة باملرحل ــات الخاص ــة املنبه ــوت قامئ احت

الطعــم فيهــا يف كلمــة فرنســية حقيقيــة أو زائفــة، يف حــن متثّــل الهــدف يف كلمــة 

عربيــة حقيقيــة أو زائفــة، كان 34 زوجــاً منهــا عبــارة  عــن بنــود تجريبيــة متحــدة 

ــت  ــة: cablée / كلــب(، ومتثّل اللفــظ، )كلمــة فرنســية زائفــة/ كلمــة عربيــة حقيقي

األزواج 95 )غــر متحــدة اللفــظ( املتبقيّــة يف مجموعــات مــن النــوع: كلمــة فرنســية/ 

كلمــة عربيــة، يف: 29 زوجــاً: كلمــة زائفة/كلمــة زائفــة، 35 زوجــاً: كلمــة حقيقيــة/

كلمــة زائفــة،31 زوجــاً: كلمــة حقيقية/كلمــة حقيقيــة.

فيــام يخــص البنــود )129( الخاصــة بهــذه التجربــة، فقــد كان 65 منهــا يناســب 

اإلجابــة بـــ »نعــم« والبنــود 64 املتبقيــة تناســب اإلجابــة بـــ »ال«. 

مــن بــن 65 إجابــة بـــ »نعــم«، ُســبقت 34 منهــا بكلمــة حقيقيــة كطعــم، يف حــن 

ُســبقت  اإلجابــات املتبقيــة )31( بكلمــة زائفــة كطعــم.

ــة يف  ــة زائف ــل يف كلم ــا بطعــم متّث ــبقت 29 منه ــة بـــ »ال«، ُس ــن 64 إجاب ــن ب م

حــن ُســبقت اإلجابــات 35 املتبقيــة بطعــم متثــل يف كلمــة حقيقيــة، وبالتــايل فــإن 

ــة  ــا أيضــاً عــىل أســاس القيمــة املعجمي ــرار املعجمــي )بنعــم أو ال( مل يكــن هن الق

للطعــم، مبــا أن نصــف الطُُعــوم املتمثلــة يف كلــامت زائفــة كان متبوعــاً بهــدف متثـّـل 

ــة. يف كلــامت زائفــة، والنصــف اآلخــر كان متبوعــاً بهــدف متثــل يف كلمــة حقيقي

ــّم أيضــاً اســتبدال األزواج 34 املرتابطــة مــن حيــث اللفــظ  ــة املراقبــة، ت يف مرحل

بـــ 34 زوجــاً غــر مرتابــط مــن حيــث اللفــظ، وبقيــت األزواج األخــرى عــىل حالهــا.

5-9-2-2 ظروف إجراء التجربة:
ــي األوىل  ــرار املعجم ــاذ الق ــة اتخ ــة نفســها يف مهم ــاذ اإلجــراءات املتبع ــّم اتخ ت

.)LDT1(

5-9-2-3 النتائج:
تظهــر أزمنــة االســتجابة الخاصــة باإلجابــات الصحيحــة، الخاصــة باملرحلــة 
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التجريبيــة ومبرحلــة املراقبــة يف الجــدول 7.

حيــث تــّم حــذف 03 معايــر انحــراف مــن كل جهــة قبــل عمليــة التحليــل وتــم 

األخــذ بعــن االعتبــار فقــط اإلجابــات التــي كانــت الصحيحــة يف املرحلــة التجريبيــة 

ويف مرحلــة املراقبــة معــاً، وعمليــة الحــذف هــذه مل تُســفر عــن فقــد أي إجابــة.

يكشــف فحــص »أنوفــا« الــذي يفحــص آثــار أنــواع األزواج )04 أنــواع مختلفــة( 

وآثــار مراحــل االختبــار )املرحلــة التجريبيــة ضــد مرحلــة املراقبــة( مــن خــال أزمنــة 

االســتجابة عــن تفاعــل ذي داللــة إحصائيــة بــن مراحــل االختبــار ونــوع الــزوج.

يظهــر التحليــل املعمــق لهــذا التفاعــل أثــراً داالً لظــروف االختبــار لــألزواج غــر 

 F )1,125( =( ،)املرتابطــة والتــي كانــت مــن النــوع: )كلمــة حقيقيــة/ كلمــة زائفــة

  F )1,125( = 4,74( ومــن النــوع: كلمــة زائفة/كلمــة حقيقيــة .)6 ,11 , P < 0,001

.), P < 0,05

حيــث كان معــدل أزمنــة االســتجابة الخــاص باملجموعــة مــن النــوع كلمــة 

حقيقيــة/ كلمــة زائفــة، أقــرص يف مرحلــة املراقبــة )معــدل أزمنــة االســتجابة: 1029 م 

ــا(. ــة االســتجابة: 1282 م ث ــدل أزمن ــة )مع ــة التجريبي ــة باملرحل ــا(، مقارن ث

ــاألزواج  ــات الصحيحــة الخاصــة ب ــة االســتجابة الخاصــة باإلجاب ــّم إخضــاع أزمن ت

مــن النــوع: كلــامت زائفــة/ كلــامت حقيقيــة إىل اختبــار »يت تســت« الخــاص 

بــاألزواج. وكــام هــو مبــّن يف الجــدول رقــم 7، فــإن معــدل أزمنــة االســتجابة الخــاص 

 بــاألزواج املرتابطــة كان أقــرص مــن ذلــك املســجل عــىل مســتوى األزواج غــر املرتابطة

.)t)33( = -2,20,  P< 0,017(

يكشــف غيــاب أثــر املعالجــة املســبقة يف مهمــة اتخــاذ القــرار املعجمــي 

الفونولوجــي                                                                الرتميــز  إعــادة  عمليــة  حــدوث  عــدم  عــن   )LDT1( األوىل 

ــة التــي يجدهــا  ــة الزائفــة، وهــذا قــد يعــود إىل الصعوب الضمنــي للكلــامت العربي

)زت( يف الربــط بــن الحــرف املكتــوب والحــرف املنطــوق املناســب لــه، وإىل فشــل يف 

التفعيــل أو التنشــيط الفونولوجــي عنــد حــدوث أثــر للمعالجــة املســبقة. 
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ميكــن تقديــم تفســرين مختلفــن، لــرشح وجــود أثــر املعالجــة املســبقة املاحــظ 

ــاً  ــة املعروضــة برصي ــة الحقيقي ــامت العربي ــة والكل ــامت الفرنســية الزائف ــن الكل ب

)املرتابطــة فيــام بينهــا مــن حيــث اللفــظ(، حســب اإلصابــات الوظيفيــة املشــار إليهــا  

يف الصــورة رقــم 6 وهــام:

ــية  ــة الفرنس ــي( للكلم ــكل الفونولوج ــع )الش ــام )زت( بتجمي ــري األول: ق التفس

ــل أو  ــم 6(. والتفعي ــورة رق ــر الص ــق A )اُنظ ــق الطري ــن طري ــة ع ــة املكتوب الزائف

التنشــيط الفونولوجــي الناتــج عــن طريــق الطريــق G كاف لتنشــيط التمثيــل 

ــة،  ــية الزائف ــة الفرنس ــع الكلم ــظ م ــدة اللف ــة املتح ــة العربي ــي  للكلم الفونولوج

الــيء الــذي يفــرتض بــأن هذيــن التمثيلــن الفونولوجيــن مرتبطــان بطريقــة مــا. ثــم 

يتــم تفعيــل التمثيــل الــداليل للكلمــة العربيــة مــن خــال الطريــق H، ويف النهايــة 

يظهــر الهــدف ) الكلمــة العربيــة(، ويُقــرأ مــن خــال الطريــق B-E. وبالتــايل فــإن 

ــة االســتجابة القصــرة. ــداليل هــو املســؤول عــن أزمن ــل املبكــر	 للنظــام ال التفعي

ــية  ــة الفرنس ــي للكلم ــكل الفونولوج ــع الش ــام )زت( بتجمي ــاين: ق ــري الث التفس

الزائفــة املكتوبــة عــن طريــق الطريــق A، التفعيــل الفونولوجــي الناتــج عــن طريــق 

G، كاٍف جــداً لتفعيــل التمثيــل الفونولوجــي للكلمــة العربيــة املتحــدة مــن حيــث 

ــداليل  ــل ال ــل التمثي ــا تُفّع ــي بدوره ــة، والت ــية الزائف ــة الفرنس ــع الكلم ــظ م اللف

للكلمــة العربيــة عــن طريــق الطريــق H، ومــن ثــّم إىل املعجــم الكتــايب مــن خــال 

ــق  ــن طري ــرأ ع ــة(، وتق ــة املكتوب ــة العربي ــدف )الكلم ــر اله ــن يظه ــق K، أي الطري

الطريــق »B« املضطــرب جزئيــاً. إذاً التفعيــل املبكــر للمعجــم الكتــايب هــو املســؤول 

ــة االســتجابة القصــرة. عــن أزمن

5-10 تفســري االضطرابــات التــي يعانيهــا )زت( مــن خــال منــوذج الطــرق 
الثــاث:  

ــإن كفــاءات )زت( تكشــف عــن أغلــب  كــام هــو موّضــح يف الجــدول رقــم 3، ف

صفــات عــر القــراءة العميــق، وباإلضافــة إىل ذلــك فإننــا وجدنــا 13 خطــأً مــن بــن 
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16 نوعــاً  يف كلتــا اللغتــن.

ــاول االضطــراب املتعــدد، رشح مجمــل االضطــراب  ــي تن ــا مــن خــال تبن وميكنن

ــس كل  ــات، مت ــن اإلصاب ــن م ــع قامئت ــال وض ــن خ ــه )زت( م ــذي يعاني ــاين ال اللس

واحــدة منهــام تصميــامً معــزوالً وأحــادي اللغــة. يُشــرتط وجــود 06 إصابــات عــىل 

ــات املســجلة. ــع االضطراب ــن أجــل تفســر جمي ــة م مســتوى كل لغ

 أوالً، ميكــن رشح األخطــاء املختلفــة التــي ارتكبهــا )زت( أثنــاء القــراءة، التســمية 

والتكــرار املؤجــل عــىل أنهــا ناتجــة عــن إصابــة عنــرص »املخــرج الفونولوجــي« يف حد 

ذاته، وعــن إصابــة عــىل مســتوى تفعيــل املعجــم الفونولوجــي مــن خــال النظــام 

الــداليل وعــن إصابــة الطريــق املعجمــي غــر الــداليل.

ــة  ــراءة، واألداءات الضعيف ــظ يف الق ــية املاح ــر املحسوس ــود أث ــر وج ــاً، يش ثاني

ــه  ــد ذات ــداليل يف ح ــام ال ــداليل إىل أن النظ ــرصيف- ال ــم ال ــة الحك ــّجلة يف مهم املس

ــا.  ــاب جزئي مص

ــر   ــا أن تُف ــن له ــن B وI ميك ــتوى الطريق ــىل مس ــجلة ع ــات املس ــراً، اإلصاب أخ

ــاً وســمعياً. ــرار املعجمــي برصي ــاذ الق ــد اتخ ــكاب أخطــاء عن ارت

ــة يف  ــات متامثل ــود صعوب ــر وج ــي يظه ــل الكم ــإن التحلي ــك، ف ــة إىل ذل باإلضاف

لغتــي املريــض، ومنــه ميكــن أن نســتنتج بــأن هنــاك متاثــا بــن مواقــع اإلصابــة يف 

التصميمــن الوظيفيــن الخاصــن باللغــة العربيــة والفرنســية. ويصــل عــدد اإلصابــات 

التــي يعانيهــا )زت( بالنســبة للغتــن معــاً إىل 12 إصابــة وهــو يف الحقيقــة عــدد كبر.

ــة  ــبقة يف املهم ــة مس ــة فونولوجي ــدوث معالج ــن أن ح ــم م ــىل الرغ ــن وع  ولك

الثانيــة التخــاذ القــرار املعجمــي )LDT2( يجعلنــا نفــرتض وجــود روابــط بــن 

املعجمــن الفونولوجيــن للغتــن، وهــذا االفــرتاض يحــد مــن عــدد اإلصابات املســؤولة 

عــن عــر القــراءة العميــق بالنســبة لألشــخاص مزدوجــي اللغــة، إالّ أن هــذا العــدد 

ــارص   ــدد العن ــب ع ــك حس ــة، وذل ــن12-6 إصاب ــرتاوح ب ــى ي ــات( يبق ــدد اإلصاب )ع

ــإن هــذا التفســر  ــايل ف ــة. وبالت ــي اللغ ــن التصميمــن األحادي والطــرق املشــرتكة ب
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غــر مجــٍد.

ضعــف آخــر يســجل يف تنــاول االضطــراب املتعــدد يعــود إىل عــدم قدرتــه عــىل 

ــو  ــام ه ــن. وك ــن اللغت ــاء ب ــع األخط ــتوى توزي ــىل مس ــظ ع ــعب املاح رشح التش

ــة  ــر يف اللغ ــة أك ــة مرتفع ــاء الداللي ــبة األخط ــإن نس ــن 3 و5، ف ــح يف الجدول موّض

ــة  ــر يف اللغ ــة أك ــة مرتفع ــوع الرتجم ــن ن الفرنســية، يف حــن أن نســبة األخطــاء م

ــة.  العربي

لــرشح ظاهــرة ارتفــاع نســبة األخطــاء الدالليــة عنــد تســمية الصــور وأثنــاء القراءة 

املجهــورة املســجل عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية باملقارنــة مــع اللغة العربيــة، ميكن 

االفــرتاض بــأن اإلصابــة املوجــودة عــىل طــول الطريــق F هــي األكــر حــدة بالنســبة 

ــبة  ــاع نس ــإن ارتف ــرى ف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة العربي ــة باللغ ــية مقارن ــة الفرنس للغ

األخطــاء مــن نــوع الرتجمــة املســجل عــىل مســتوى اللغــة العربيــة مقارنــة باللغــة 

ــذي  ــة الخــط F ال ــأن إصاب ــرتاض ب ــن خــال االف ــن تفســره أيضــاً م الفرنســية ميك

ــن املعجــم الفونولوجــي الخــاص باللغــة الفرنســية،  ــداليل وب ــن النظــام ال ــط ب يرب

هــي أقــل حــدة مــن إصابــة الخــط أو الطريــق نفســه الخــاص باللغــة العربيــة.

تعــّد ميــول )زت( لرتجمــة الكلــامت مــن العربيــة إىل الفرنســية إشــارة واضحــة إىل 

أن الروابــط بــن الداللــة والفونولوجيــا الخاصــة باللغــة الفرنســية غــر مصابــة عــىل 

. F طــول الخــط

ــتوى   ــىل مس ــن ع ــن اللغت ــرق دال ب ــد ف ــه ال يوج ــا أن ــك، ومب ــة إىل ذل باإلضاف

ــه ال  ــامت، فإن ــارش للكل ــام يخــص مهمــة التكــرار املب ــا في نســب األخطــاء وتوزيعه

ميكــن رشح الفــرق املوجــود بــن اللغتــن مــن خــال وضــع افــرتاض إصابــة العنــارص 

املوجــودة بعــد الخــط F، مبعنــى إصابــة يف املعجــم الفونولوجــي يف حــد ذاتــه أويف 

ــل  إىل الحاجــز الحــريف.  التحوي

خاصــة ميكــن القــول، بــأن تبنــي تنــاول االضطــراب املتعــدد لــرشح عــر القــراءة 

العميــق لــدى األشــخاص مزدوجــي اللغــة غــر اقتصــادي وال يقــدم أي تفســر للفــرق 
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املســجل بــن توزيــع األخطــاء املرتكبــة عــىل مســتوى اللغتــن العربيــة والفرنســية.        

ــق هــو« النمــوذج الرتابطــي  ــذي يــرشح عــر القــراءة العمي ــاين ال النمــوذج الث

ــاع أعــراض عــر القــراءة  ــوت وشــاليس ســنة 1993 باصطن ــام كل مــن بل حيــث ق

ــة  لتوزيــع األخطــاء والكفــاءات بصــورة عامــة  ــه تقييــامت كمي العميــق، ونتــج عن

وأنــواع األخطــاء وحــدة اإلصابــة. يف الجــزء الثــاين مــن هــذا املقــال ســنحاول تقديــم 

ــوت  ــوذج بل ــي من ــال تبن ــن خ ــه )زت( م ــذي يعاني ــراءة ال ــراب الق ــر الضط تفس

وشــاليس والــذي ســرنمز لــه مــن هنــا وصاعــداً بـــ )»ب« و»س«(.

ســنقوم أوالً بإجــراء بعــض التعديــات عــىل هــذا النمــوذج لنجعلــه مناســبا 

ــع  ــة توزي ــنقوم مبقارن ــم س ــة ث ــي اللغ ــق مزدوج ــراءة العمي ــر الق ــن بع للمصاب

األخطــاء املرتكبــة مــن قبــل )زت( مــع التوزيــع الــذي تحصــل عليــه كل مــن بلــوت 

ــبكة. ــب 60-40 ش ــد تخري ــاليس بع وش

6- تفسري االضطراب الذي يعانيه )زت( من خال النموذج الرتابطي:

6-1 التعديات املحدثة عىل منوذج بلوت وشاليس لرشح األخطاء املرتكبة 
بني اللغتني:

كــام أرشنــا إليــه آنفــا بصــورة موجــزة، فــإن بلــوت وشــاليس قــد فــرا عــرض عر 

القــراءة العميــق مــن خــال تلــف أو إصابــة تصميــم ترابطــي يربــط بــن الشــكل 

ــزاء  ــات األج ــث إن إصاب ــة، حي ــق الدالل ــن طري ــي ع ــكل الفونولوج ــايب والش الكت

ــؤدي إىل العــرض نفســه، ولكــن ويف الوقــت نفســه  املختلفــة مــن هــذه الشــبكة ت

هنــاك عوامــل خاصــة بالعــرض تختلــف حســب موقــع اإلصابــة، وبالتــايل فــإن هــذا 

النمــوذج مــن شــأنه أن يكــون الوســيلة األمثــل لتفســر عــرض عــر القــراءة العميــق 

يف مجملــه واملاحــظ يف لغتــي املريــض )زت(، كــام ميّكننــا أيضــا مــن رشح التشــعب 

املاحــظ عــىل مســتوى نتائــج املهــامت املقرتحــة وعــىل مســتوى لغتــي املريــض.

ــه كل  ــل إلي ــذي توص ــك ال ــاص بـــ )زت( بذل ــاء الخ ــوذج األخط ــة من ــل مقارن قب

مــن بلــوت وشــاليس بعــد تخريــب 40-60 شــبكة، ســنقرتح تفّرعــات لهــذه الشــبكة 
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ــراءة  ــن بعــر الق ــاً واألشــخاص مزدوجــي اللغــة املصاب ــر تاؤم ــا أك بهــدف جعله

ــق. العمي

ــنة 1992،  ــاليس س ــون وش ــوذج  هنت ــن من ــتنبط م ــل	 املس ــح املفّع ــد مصطل يّع

والــذي أعــاد اســتخدامه بلــوت وشــاليس ســنة 1993 )ثــم فيــام بعــد شــاليس ســنة 

1997( مصطلحــاً مهــامً ويقصــد بــه النمــوذج النهــايئ الثابــت للنشــاط الناتــج عــن 

ــد  ــة ووحــدات الشــبكة عن ــن الوحــدات الداخل ــة يف الشــبكة ب التفاعــات الحاصل

ــد معالجــة وحــدة  ــوت )1997( فيقــول: »عن ــه بل معالجــة كلمــة مــا، أو كــام يعرف

داخلــة )كلمــة( تتفاعــل الوحــدات فيــام بينهــا حتــى تُنظــم الشــبكة ككل منوذجــا 

ــاً مــن النشــاط يطلــق عليــه اســم »املفعــل« وهــو يناســب تفســرات الشــبكة  ثابت

ــة«. ــة بالوحــدات الداخل املتعلق

ــق  ــراءة العمي ــر الق ــة يف ع ــة والداللي ــاء البرصي ــن لألخط ــد املتزام ــرد التواج يُ

إىل شــبكة مصابــة مســؤولة عــن بنــاء مفّعــات عنــد الربــط بــن ميدانــن مرتابطــن 

ــة. بصــورة اعتباطي

وكــام هــو موّضــح يف الصــورة رقــم 7، فإنــه ميكــن تفســر  الخطــأ البــرصي → 

ــون  ــبكة هنت ــال ش ــن خ ــد( م ــه مه ــىل أن ــرأ ع ــط يُق ــى ق CAT( )COT ) مبعن

ــايل:  ــكل الت ــىل الش ــاليس )1991( ع وش

تبنــى هاتــان الكلمتــان املتشــابهتان مــن الناحيــة البرصيــة وهــام أحــواٌض أوليــة 

كبــرة متشــابهة للتجــاذب يف الداللــة.



70

                        الداللة                              الكتابة

)الصورة 7: متثل تجسيدا للخطأ البرصي )CAT → COT( قطة ← مهد، BED رسير، متثل األشكال 

البيضوية املستمرة أحواض التجاذب السليمة )العادية( 

والشكل البيضوي املتقطع ميثل حوضاً بعد تلف داليل16(

وكــام هــو مشــار إليــه مــن خــال األســهم يف الجــزء املخصــص للداللــة، فــإن تأثــر 

ســرورة التعلـّـم يتمثــل يف فصــل املعنيــن املختلفــن عــن بعضهــام البعــض .

يف حالــة شــبكة مصابــة فــإن األحــواض األصليــة الخاصــة باملفّعــات( املشــار إليهــا 

مــن خــال األشــكال البيضاويــة املســتمرة يف الصــورة رقــم 7 ( تكــون مخربــة ويتســع 

ــداليل لـــ ــإن النمــوذج ال ــه ف ــم 7(، ومن ــا )األحــواض املنقطــة يف الصــورة رق حجمه

CAT )قطــة( يُلتقــط يف حــوض الكلمــة  COT )مهــد( املتشــابهة معهــا مــن الناحيــة 

ــة  ــاء الداللي ــة واألخط ــاء البرصي ــن لألخط ــد املتزام ــإن التواج ــايل ف ــة، وبالت البرصي

حســب هــذا التنــاول  يعــود إىل طريقــة عــرض األحــواض، بحيــث تكــون حساســة 

ــوت وشــاليس ســنة 1993 ص394(. ولكــن  ــاً )بل ــة مع ــة والبرصي ــات الداللي للتامث

ــوت  ــاليس )1991(، وبل ــون وش ــل هنت ــن قب ــة م ــواض املصّمم ــرض األح ــة ع طريق

وشــاليس )1993( ال تأخــذ بعــن االعتبــار األشــخاص مزدوجــي اللغــة، وبالتــايل فهــي 

تحتــاج إىل بعــض التعديــات.
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ــة والفرنســية، فــإن الروابــط التــي تجمــع بــن  ــكل مــن اللغــة العربي بالنســبة ل

الشــكل الكتــايب والشــكل الــداليل اعتباطيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن  كاً مــن هاتــن 

اللغتــن تحتــوي عــىل كلــامت تتشــابه مــن الناحيــة البرصيــة، لكنهــا تختلــف مــن 

ــية:  ــة الفرنس ــبة للغ ــال: بالنس ــاً، مث ــة داللي ــر مرتابط ــا غ ــة أي إنه ــة الداللي الناحي

ــرد- ــة: )ب ــة العربي ــبة للغ ــار(، وبالنس ــراش- بح ــى ِف )Matelas – matelot( )مبعن

بريــد(، كــام توجــد أيضــا كلــامت مرتابطــة دالليــا ولكنهــا غــر مرتابطــة برصيــا.

مثال: )Rose-fleur(،، )زهرة – وردة(.

بالنســبة للغــة الفرنســية هنــاك كلــامت تتشــابه مــن الناحيــة الفونولوجيــة لكنهــا 

ــط  ــى رشي ــال: biais- billet، مبعن ــة، )مث ــة البرصي ــن الناحي ــابه م ــر أي تش ال تظه

ــن   ــر ب ــق كب ــة وبســبب وجــود تطاب ــا بالنســبة للغــة العربي ــرة(. أم قــامش – تذك

الحــرف الشــفهي والحــرف الكتــايب، فــإن الكلــامت املتشــابهة مــن الناحيــة البرصيــة 

تتشــابه أيضــاً مــن الناحيــة الفونولوجيــة )مثــال: إشــاعة - ســاعة(، وبالتــايل فإنــه مــن 

غــر املمكــن تحديــد مــا إذا كان متوضــع أحــواض املفعــات حساســاً للتشــابه الــداليل        

ــون وشــاليس  ــا أن منــوذج هنت ــداليل. ومب والبــرصي أو إىل التشــابه الفونولوجــي وال

ال يحتــوي عــىل اتصــاالت بــن الشــكل الــداليل والشــكل الفونولوجــي، فقــد اقرتحنــا 

تعديــات تقتــرص عــىل وضــع روابــط بــن الكتابــة والداللــة )الصــورة رقــم 7(.

ــخاص  ــدى األش ــات ل ــواض املفّع ــاء أح ــأن بن ــاه ب ــذي قدمن ــرتاح ال ــي االق ويق

ــن  ــا كل م ــي قدمه ــها الت ــة نفس ــم بالطريق ــية/عربية( يت ــة )فرنس ــي اللغ مزدوج

ــات  ــاء أحــواض مفّع ــم تســتلزم بن ــاليس )1991(، إالّ أن ســرورة التعلّ ــون وش هنت

ــة. ــتوى الدالل ــىل مس ــن ع ــن كتابي ــن ومبكون ــن فونولوجي ــة مبكون مربوط

متثــل أحــواض املفّعــات الخاصــة باللغــة الفرنســية سلســلة منفصلــة عــن أحــواض 

املفّعــات الخاصــة باللغــة العربيــة، حيــث إن الكلــامت املرتابطــة فونولوجيــاً وبرصيــاً 

يف اللغــة الفرنســية )salade- sandal( ليســت حتــامً مرتابطــة فونولوجيــاً وبرصيــاً يف 

اللغــة العربيــة )نعــل – ســلطة(.
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ــة  ــا أن تتشــابه مــن الناحي ــة ال ميكــن له ــإن الكلــامت العربي وبطبيعــة الحــال ف

البرصيــة  مــع الكلــامت الفرنســية، مبــا أن اللغتــن تحتويــان عــىل نظامــن أبجديــن 

مختلفتــن.

ــة  ــامت مرتابط ــاك كل ــة: هن ــن يف الدالل ــن اللغت ــع ب ــذي يجم ــط ال ــل الراب يتمث

دالليــا يف العربيــة، وهــي مرتابطــة أيضــاً يف اللغــة الفرنســية. هــذا التفــّرع ألحــواض 

املفعــات والخــاص باألشــخاص مزدوجــي اللغــة يســمح لنــا بــرشح عــدد مــن 

األخطــاء مــن نــوع الرتجمــة املرتكبــة مــن قبــل )زت(، ومنيّــز بــن أربعــة أنــواع مــن 

ــوع الرتجمــة:  األخطــاء مــن ن

ــة  ــوض أن تكــون يف اللغ ــة األخــرى ِع ــض تكــون باللغ ــة املري ــة )إجاب )1( ترجم

ــة(. املفحوص

)2( خطأ برصي ثم ترجمة. 

)3( خطأ داليل ثم ترجمة. 

)4( ترجمة ثم خطأ برصي فونولوجي.

6-1-1 األخطاء من نوع الرتجمة:
ميكــن تفســر أخطــاء الرتجمــة بطريقــة أســهل مــن خــال النمــوذج املقــرتح والخــاص 

ــأ  ــإن الخط ــم 8، ف ــورة رق ــح يف الص ــو موّض ــام ه ــة. وك ــي اللغ ــخاص مزدوج باألش

ــية  ــة فرنس ــىل أن كلم ــرأ ع ــارات # تق ــة # نظ ــة العربي ــة )الكلم ــوع الرتجم ــن ن م

)lunettes( ( يحــدث عندمــا يتــم التقــاط التصــّور الــداليل للكلمــة بشــكل خاطــئ يف 

أحــواض املفّعــات الخاصــة باللغــة األخــرى وبالتــايل تحــدث مثــل هــذه األخطــاء ألن 

كلتــا اللغتــن تبنــي أحــواض مفّعــات  مرتابطــة مــن حيــث الداللــة، والتــي يُفــرتض 

تواجدهــا )أحــواض املفعــات( يف كلتــا لغتــي الشــخص مــزدوج اللغــة املبكــر )مبعنــى 

ــك  ــة إىل ذل ــر(. وباإلضاف ــن صغ ــذ س ــن من ــن مختلفت ــم بلغت ــذي تكل ــخص ال الش

فهــي ترتكــب يف أي مهمــة لغويــة تســتوجب تدخــل عنــرص الداللــة.

6-1-2 األخطاء من النوع: برصي - فونولوجي ثم ترجمة: 
كــام هــو موّضــح يف الصــورة رقــم 9، فــإن األخطــاء مــن النــوع برصي-فونولوجــي 
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تــم ترجمــة) مثال:الكلمةالفرنســية)portillon( مبعنــى بــاب صغــر أو بويــب تقــرأ 

portil-( :ــاً بــن الكلمتــن الفرنســيتن عــىل أنهــا فراشــة تســتلزم أوالً تشــابهاً برصي

ــأً     ــم خط ــث يت ــابق، حي ــال الس ــاً كـــ: CAT- COT يف املث lon( و)papillon(، متام

التقــاط الكلمــة )portillon( يف الحــوض املفّعــل الخــاص بكلمــة )papillon( بســبب 

ــط بصــورة  ــة يلتق ــداليل للكلم ــل ال ــإن التمثي ــا ف ــن هن ــل، وم اتســاع حــوض املفّع

خاطئــة يف التصــّور البــرصي الفونولوجــي للكلمــة العربيــة )فراشــة( املقابلــة للكلمــة 

.)papillon(  ــية الفرنس
 

 lunette نظارات

             الكتابة العربية                          الداللة                                 الكتابة الفرنسية    
 

الصورة8: تجسد خطأ من النوع الرتجمة عند القراءة املجهورة: الكلمة العربية »نظارات« قرأت عىل أنها كلمة 

)»lunettes« فرنسية

         الكتابة العربية                                   الداللة                             الكتابة الفرنسية
)الصورة 9: تجسد خطأ من النوع: برصي/فونولوجي ثم ترجمة أثناء القراءة املجهورة: الكلمة الفرنسية 

»portillon«/بويب/ تقرأ عىل أنها »فراشة« باالغة العربية(

 بویب 

 فراشة 

 Pavillon 

 

 

 Papillon 
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6-1-3 األخطاء من النوع:  داليل ثم ترجمة: 
 éponge ــة الفرنســية ــال: الكلم ــة )مث ــم ترجم ــوع داليل ث ــن الن ــأ م ــل الخط ميثّ

ــم 10،   ــورة رق ــح يف الص ــر( املوّض ــة بح ــة العربي ــا الكلم ــىل أنه ــرأ ع ــفنج« تُق »إس

الشــكل الــداليل املضــاد للخطــأ مــن النــوع بــرصي/ فونولوجــي ثــم ترجمــة،  حيــث 

يتــم التقــاط الكلمــة الفرنســية )éponge(  بطريقــة خاطئــة يف حــوض املفّعــل  

الخــاص بالكلمــة الفرنســية)mer( )مبعنــى بحــر(، والتــي يتــم التقاطهــا هــي األخرى، 

بشــكل خاطــئ يف التمثيــل الفونولوجــي البــرصي الخــاص بالكلمــة العربيــة املقابلــة 

لهــا وهــي بحــر.        

               اإلماء العريب                               الدالليات                           اإلماء الفرنيس

)الصورة10: تجسد خطأ »داليل  ثم ترجمة« عند القراءة املجهورة: الكلمة الفرنسية »éponge » /إسفنجة/  

قرأت عىل أنها الكلمة العربية »بحر«(

6-1-4 األخطاء من النوع ترجمة ثم خطأ برصي فونولوجي:
تعــد األخطــاء مــن النــوع ترجمــة ثــم خطــأ بــرصي –فونولوجــي  األصعــب مــن 

ــة يف  ــة الفونولوجي ــات البرصي ــن التامث ــث ع ــتلزم البح ــا تس ــف، ألنه ــث الكش حي

اللغــة األخــرى. وتّوضــح الصــورة رقــم 11 مثــاالً افرتاضيــاً لهــذا النــوع مــن األخطــاء 

الــذي يُتنبــأ ارتكابــه مــن قبــل األشــخاص مزدوجــي اللغــة والذيــن يعانــون اضطــراب 
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عــر القــراءة العميــق.

ــا  ــى إشــاعة( عــىل أنه ــرأ الكلمــة الفرنســية »rumeur« )مبعن ــال تُق يف هــذا املث

ــاعة(. ــية »montre« )س ــة الفرنس الكلم

ــط  ــم رب ــد ت ــه ق ــليم بأن ــب أوالً التس ــاء يج ــن األخط ــوع م ــذا الن ــر ه ولتفس

الكلمــة »rumeur« باملعنــى الصحيــح لهــا بطريقــة صحيحــة، ثــم بعــد ذلــك يتــم 

ــي  ــاعة( والت ــة )إش ــة العربي ــا يف اللغ ــاص بنظرته ــوض الخ ــأً يف الح ــا خط التقاطه

ــداليل  ــط  التصــور ال ــم رب ــم يت ــا مــع الكلمــة )ســاعة( ث ــا وفونولوجي تتشــابه داللي

الصحيــح لكلمــة )ســاعة( )كــام هــو الحــال بالنســبة لألخطــاء البســيطة مــن نــوع 

ــه يف  ــج عن ــا، وينت ــة له ــية املقابل ــة الفرنس ــي للكلم ــل الفونولوج ــة( بالتمثي الرتجم

.)montre( ــية ــة الفرنس ــة الكلم النهاي

             اإلماء العريب                              الدالليات                           اإلماء الفرنيس

)الصورة11: تجسد املثال االفرتايض للخطإ من النوع ترجمة ثم برصي فونولوجي عند القراءة املجهورة: الكلمة 

الفرنسية »rumeur«)إشاعة( قرأت عىل أنها الكلمة الفرنسية »montre« )ساعة(

ــال لهــذا النــوع مــن األخطــاء، يتمثــل  ــا، فــإن أقــرب مث ــة مريضن بالنســبة ملدون

يف أن الكلمــة الفرنســية )photo( )صــورة( قــرأت عــىل أنهــا الكلمــة الفرنســية 
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ــوع مــن األخطــاء،  ــال ال ينســجم متامــاً مــع هــذا الن )montre( )ســاعة(، هــذا املث

ــة الفرنســية )photo( تتشــابه  ــة للكلم ــة )صــورة( املقابل ــة العربي ــث إن الكلم حي

مــن الناحيــة الفونولوجيــة ولكــن ليــس مــن الناحيــة البرصيــة مــع الكلمــة العربيــة 

ــية. ــة الفرنس ــة )montre( يف اللغ ــة للكلم ــاعة( املقابل )س

 نتنبــأ بارتــكاب مثــل هــذه األخطــاء مــن قبــل األشــخاص مزدوجــي اللغــة 

ــراءة  ــر الق ــن بع ــخاص املصاب ــبة لألش ــق، فبالنس ــراءة العمي ــر الق ــن بع املصاب

العميــق الناطقــن باللغتــن الفرنســية واإلنجليزيــة، نفــرتض أن مثــل هؤالء األشــخاص 

يرتكبــون أخطــاء يف اللغــة الفرنســية، مثــل: الكلمــة الفرنســية »sourd« )أصــم( تقــرأ 

 deaf/ مــوت(، مبــا أن الكلمتــن اإلنجليزيتــن( »mort« عــىل أنهــا الكلمــة الفرنســية

death–/ )أصــم- مــوت( قريبتــن جــداً يف اللغــة اإلنجليزيــة، ومــن جهــة أخــرى فإننــا 

ننتظــر أن يُرتكــب الخطــأ التــايل  يف اللغــة اإلنجليزيــة:bread )خبــز( تقــرأ عــىل أنهــا 

pain-/ :صنوبــر(، ألن الكلمتــن املوافقتــن لهــام، قريبتــن يف اللغــة الفرنســية( pine

pin/ )خبــز – صنوبــر(.

6-1-5 خاصة القول:
ــدوث  ــة ح ــرشح كيفي ــوذج »ب« و »س« ب ــىل من ــة ع ــات الطارئ ــمح التعدي تس

األخطــاء املرتكبــة بــن اللغتــن لــدى )زت(. لنعــد اآلن إىل األداءات الشــاملة لـــ )زت( 

عــىل مســتوى اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية، ولنقارنهــا بتلــك التــي تحصــل عليهــا 

كل مــن بلــوت وشــاليس، بعــد تخريــب 40 - 60 شــبكة خــروج. مبــا أن التعديــات 

ــإن التفســر  ــاع هــذه الشــبكة املتفرعــة، ف ــم اصطن ــق، ومل يت املقرتحــة آنفــا مل تُطب

التــايل هــو مجــرّد نتيجــة لقــراءة لــألداءات بعــد إصابــة ملثــل هــذه الشــبكة مزدوجــة 

اللغــة ليبقــى مجــرد تفســر افــرتايض.

6-2 درجة اإلصابة ومواقعها: 
يبــن توزيــع أخطــاء )زت( املرتكبــة عــىل مســتوى القــراءة املجهــورة للمنبهــات 

ــة  ــات الصحيحــة متامثل ــأن نســبة اإلجاب ــم 3 ب ــامت( املوجــود يف الجــدول رق )الكل
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الفرنســية  اللغــة  العربيــة )ب ح( )219/610 = 90،35 %( ويف  اللغــة  يف  جــداً 

)200/553=17،36 %(. بالنســبة لنمــوذج »ب« و«س«  فــإن عــر القــراءة املخرجــي 

 S( ناتــج عــن إصابــات عــىل الطريــق املبــارش  الخــاص بشــبكة الخــروج الواصــل بــن

 S →( وبصــورة أخــص فهــو ناتــج عــن إصابــات متــس الرتابطــات ،)→ IP, IP→P

IP( و) →IP P (، مبعنــى الرتابطــات التــي تجمــع بــن »وحــدات املعنــى املركــب« 

أو الداللــة )S( والوحــدات الوســيطية )IP( يف طريــق الخــروج إىل وحــدات الحــروف، 

والرتابطــات الرابطــة بــن  الوحــدات الوســيطية )IP( ووحــدات الحــروف )P( )اُنظــر 

الصــورة رقــم 13(، وفقــاً لاصطناعــات التــي صممهــا كل مــن بلــوت وشــاليس، فــإن 

 S → IP) )IP →) اإلصابــة بدرجــة 0،3 التــي متــس أحــد أو كا طريقــي الخــروج

P( ينتــج عنهــا أداءات صحيحــة بنســبة 30 إىل 40 %، وهــي نســبة مشــابهة لتلــك 

التــي تحصــل عليهــا )زت(  يف كلتــا اللغتــن.
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)الصورة12: متثل توزيع األخطاء عند القراءة املجهورة لكلامت عربية  بدون حركات ن= 610 

ولكلامت فرنسية ن= 553، أنواع األخطاء ونسبها10 % ≥ يف كل لغة مسطرة( 

ولكــن مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان أحــد الطريقــن )S → IP(, )IP → P(, أو 

كاهــام مصابــاً يف اللغــة العربيــة ويف اللغــة الفرنســية، يجــب مقارنــة توزيــع أخطــاء 

)زت( املرتكبــة عــىل مســتوى القــراءة املجهــورة مــع ذلــك الــذي تحصــل عليــه كل 



78

 S( أو )S → IP( مــن بلــوت وشــاليس عنــد إحــداث إصابــة عــىل أحــد الطريقــن

.)→ P

  ( الصورة 13	: متثل الشبكة مزدوجة اللغة، وتشري الخطوط املتقطعة إىل الرتابطات املصابة:
 (O  → I( يف اللغتني العربية والفرنسية، و)S → P( بالنسبة للغة الفرنسية 

و)Ip → P( بالنسبة للغة العربية(

حســب بلــوت وشــاليس )1993، ص 420( فــإن ارتفــاع نســبة األخطــاء الدالليــة 

مرهــون باإلصابــات التــي متــس الطريــق الرابــط بــن املعنــى والوحــدات الوســيطية 

)S → IP(، يف حــن أن انخفــاض نســبة األخطــاء الدالليــة يعــود إىل إصابــات متــس 

الرتابطــات )IP → P( التــي تربــط بــن الوحــدات الوســيطية ووحــدات الحــروف.

توزيــع األخطــاء املرتكبــة أثنــاء القــراءة املجهــورة للمنبهــات )التــي تحتــوي عــىل 

حــركات( الخاصــة باللغــة العربيــة وباللغــة الفرنســية موّضــح يف الصــورة رقــم 12. 

ــا  ــن بعضه ــة م ــة قريب ــاء البرصية/الفونولوجي ــب األخط ــإن نس ــّن ف ــو مب ــام ه وك

البعــض عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية )553/55 = %9،95(، وعــىل مســتوى اللغــة 

.)X² = 0,23, P> 0,05( ،)% = 610/58( ،)ــركات ــدون ح ــة )ب العربي

نســبة األخطــاء الدالليــة ) اُنظــر الجــدول رقــم 3( مرتفعــة بصــورة أكــر يف اللغــة 
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الفرنســية )553/86 = %15،55( مقارنــة باللغــة العربيــة ) 610/62 = 10،16%( 

. )X² = 7,10 , P < 0,01( ــة ــة إحصائي ــل دالل ــرق يحم والف

ومنــه فإنــه مــن املمكــن مــن خــال النمــوذج الرتابطــي تفســر الفــرق الحاصــل 

يف توزيــع األخطــاء املســّجل عــىل مســتوى لغتــي املريــض مــن خــال تحديــد موقــع 

اإلصابــات التــي متــس ارتباطــات مختلفــة عــر 40-60 شــبكة خــروج.

تفــّر اإلصابــات الخاصــة بطريقــي الخــروج )IP → P( ,)S → IP( نســب 

ــن. ــتوى اللغت ــىل مس ــة ع ــة واملاحظ ــة املتقارب ــة والفونولوجي ــاء البرصي األخط

قــد تكــون اإلصابــات التــي متــس أغلــب الرتابطــات )IP → P( هــي املســؤولة 

عــن انخفــاض نســبة األخطــاء الدالليــة املرتكبــة عىل مســتوى اللغــة العربيــة، يف حن 

أن اإلصابــات التــي متــس الرتابطــات )S → IP( ميكــن لهــا أن تــرشح ارتفــاع نســبة 

األخطــاء الدالليــة املرتكبــة عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية )املوّضحــة يف الشــكل 13 

باســتخدام األســهم املتقطعــة(.

نســبة األخطــاء الرصفيــة )اُنظــر الجــدول 13( مرتفعــة بشــكل أكــر بالنســبة للغــة 

ــية )24/   ــة الفرنس ــًة باللغ ــركات(، )610/81= 13،28 %( مقارن ــدون ح ــة )ب العربي

.)X² = 27,14 , P< 0,001( وهــذا الفــرق يحمــل داللــة إحصائيــة ،)% 553 = 4،34

يــرى كل مــن بلــوت وشــاليس بــأن األخطــاء الرصفيــة هــي عبــارة عــن صنــف مــن 

األخطــاء مــن النــوع برصي/فونولوجــي وداليل. حيــث نجــد يف مدونــة )زت( الخاصــة 

باللغــة الفرنســية كاً مــن األخطــاء الرصفيــة، مثــال: )gouter –gout( )مبعنــى تـَـذوق 

ــال:  ــي وداليل، مث ــرصي /فونولوج ــوع  ب ــن ن ــاء م ــذوق( واألخط ــا ال ــىل أنه ــرأ ع تُق

ــبة  ــه بالنس ــن أن ــط(. يف ح ــه ب ــىل أن ــرأ ع ــا يق ــى كناري )canari –canard( )مبعن

للغــة العربيــة فقــد وجــدت األخطــاء الرصفيــة فقــط. وقــد تعــود هــذه الظاهــرة إىل 

اختــاف البنيــة الرصفيــة للغتــن، فبالنســبة للغــة العربيــة  ونتيجــة لبنيــة املعجــم 

ــة  ــة البرصي ــن الناحي ــا م ــام بينه ــة في ــامت املرتابط ــإن الكل ــذر، ف ــاس الج ــىل أس ع

الفونولوجيــة والدالليــة هــي مرتابطــة أيضــاً مــن الناحيــة الرصفيــة.
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حســب هــذا التفســر فــإن ارتفــاع نســبة األخطــاء الرصفيــة املرتكبــة مــن قبــل 

ــرصف  ــن ال ــط ب ــود إىل أن الرواب ــة يع ــة العربي ــتوى اللغ ــىل مس ــظ ع )زت( املاح

ــة الفرنســية. ــة باللغ ــة مقارن ــة العربي ــوى بالنســبة للغ ــة أق والدالل

6-3 تأثري عامل املحسوسية: 
ــاء   ــورة أخط ــراءة املجه ــاء الق ــب أثن ــد ارتك ــإن )زت( ق ــا ف ــه آنف ــا إلي ــام أرشن ك

بنســبة أقــل عــىل مســتوى الكلــامت امللموســة باملقارنــة مــع  الكلــامت املجــردة يف 

ــج عــن  ــر عامــل املحسوســية نات ــإن تأث ــوت وشــاليس ف ــن، وحســب بل ــا اللغت كلت

  )O(إصابــات متــس طريــق الدخــول الخــاص بالقــراءة، الرابــط بــن الشــكل الكتــايب

 .)O → I, I →S( أو بــن الوحــدات الوســيطية والداللــة )I( والوحــدات الوســيطية

ولكــون الكلــامت امللموســة تحتــوي عــىل خصائــص دالليــة أكــر فــإن قراءتهــا ال تتأثر 

بشــكل كبــر بإصابــة طريــق الدخــول،  عــىل عكــس الكلــامت املجــردة التــي تحتــوي 

عــىل خصائــص دالليــة قليلــة، حيــث تكــون قراءتهــا مرهونــة بهــذا الطريــق املبــارش 

املصــاب، الــيء الــذي يــؤدي إىل ارتفــاع نســبة األخطــاء املرتكبــة.

ــم 11 ص 457 وتجــدر  ــوت وشــاليس )ســنة 1993جــدول رق حســب كل مــن بل

اإلشــارة هنــا إىل أن املعلومــة نفســها ُوجــدت يف جدولنــا رقــم 8( فــإن الفــرق املاحظ 

بــن عــىل مســتوى الكلــامت امللموســة والنســب املســّجلة عــىل مســتوى الكلــامت 

ــن:  ــن املبارشي ــا )عــىل طــول الطريق ــة وموقعه ــاً لحــدة اإلصاب ــر تبع املجــردة يتغ

الطريــق املــؤدي مــن الشــكل الكتــايب إىل الوحــدات الوســيطية والطريــق الرابــط بــن 

 .)O → I, I →S( الوحــدات الوســيطية والداللــة

يعــرض الجــدول رقــم2 أداءات )زت( عــىل مســتوى الكلــامت املجــردة  والكلــامت 

ــت  ــا(، وبلغ ــركات وبدونه ــع الح ــع وض ــة )م ــة العربي ــص للغ ــام يخ ــة في امللموس

نســبة اإلجابــات الصحيحــة 42،59 % )23/54( بالنســبة للكلــامت امللموســة، و22،22 

% )23/54( بالنســبة للكلــامت املجــردة، وكان الفــرق بينهــام يقــدر بـــ 20،37 نقطــة 

مائويــة لصالــح الكلــامت امللموســة.
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ــدرت بـــ 56،66 %  ــات الصحيحــة ق ــإن نســبة اإلجاب بالنســبة للغــة الفرنســية ف

ــامت  ــبة للكل ــة وبـــ 26،66 % )16/60(بالنس ــامت امللموس ــبة للكل )34/60( بالنس

املجــردة، قــدر الفــرق بــن النســبتن بـــ 30 نقطــة مائويــة لصالــح الكلــامت املجــردة.

ــوت وشــاليس الخاصــة بحــدة  ــل بل ــات املقدمــة مــن قب ــا إىل املعطي إذا مارجعن

وموقــع اإلصابــة التــي متــس األداءات عــىل مســتوى الكلــامت امللموســة والكلــامت  

املجــردة )اُنظــر الجــدول رقــم 8(، فــإن أداءات )زت( عــىل مســتوى قــراءة الكلــامت 

 I ←( امللموســة والكلــامت املجــردة تتناســب ودرجــة إصابــة الرتابطــات مــن نــوع

ــدرت  ــث ق ــيطية(، حي ــدات الوس ــايب والوح ــكل الكت ــن الش ــط ب ــي ترب O( )أي الت

درجــة اإلصابــة الخاصــة باللغــة العربيــة بـــ 0،25 وبـــ 0،20 بالنســبة للغــة الفرنســية. 

)O → I تشــر األســهم املتقطعــة يف الصــورة رقــم 13 إىل الرتابطــات املصابــة(

  )الجدول 8: ميثل اإلجابات الصحيحة للكلامت امللموسة واملجردة حسب موقع اإلصابة17(

موقع 
اإلصابة

نوع الكلمة
درجة اإلصابة

0.050.100.150.200.250.300.40

O →I

88.675.067.152.744.238.323.0ملموسة 

69.050.840.025.421.316.110.4مجردة 

19.624.427.127.322.922.212.6الفرق

I → S

75.154.838.228.219.914.16.3ملموسة 

53.926.616.410.06.13.01.2مجردة 

21.228.221.818.213.811.15.1الفرق

ــؤ بارتــكاب األخطــاء  فيــام يخــص توزيــع األخطــاء، فــإن النمــوذج يســمح بالتنب

ــكاب  ــامت املجــردة وبارت ــة عــىل مســتوى الكل ــة أكــر مــن األخطــاء الداللي البرصي
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ــامت  ــتوى الكل ــىل مس ــة ع ــاء البرصي ــن األخط ــر م ــورة أك ــة بص ــاء الداللي األخط

ــة.  امللموس

يرجــح كل مــن بلــوت وشــاليس )1993( مــن خــال عمليــة االصطنــاع، أن يكــون 

ــة  ــردة مقارن ــامت املج ــتوى الكل ــىل مس ــر ع ــاً أك ــة مرتفع ــاء البرصي ــدد األخط ع

ــة  ــة املرتكب ــاء الداللي ــبة األخط ــون نس ــية تك ــورة عكس ــة، وبص ــامت امللموس ًبالكل

عــىل مســتوى الكلــامت املجــردة أعــىل مــن تلــك املســجلة عــىل مســتوى الكلــامت 

ــع األخطــاء الخاصــة  ــإن توزي ــم 14، ف ــح يف الصــورة رق ــام هــو موّض امللموســة. وك

باللغــة العربيــة يتبــع تنبــؤات كل مــن بلــوت وشــاليس، وعــىل الرغــم مــن أن الفروق 

املاحظــة ال تحمــل داللــة إحصائيــة، فــإن هــذا املريــض قــد ارتكــب أخطــاء برصيــة  

)12/42 = 29 %( بشــكل أكــر باملقارنــة مــع األخطــاء الدالليــة )8/42 = 19 %( عــىل 

مســتوى الكلــامت املجــردة، يف حــن أن نســبة األخطــاء الدالليــة كانــت مرتفعــة أكــر 

مقارنــًة باألخطــاء البرصيــة )3/42 = 7 %( عــىل مســتوى الكلــامت امللموســة.

لكــن فيــام يخــص اللغــة الفرنســية وكــام هــو موّضــح يف الصــورة رقــم 15، فــإن 

ــورة  ــة )14/44 = 32 %( بص ــاء الداللي ــكاب األخط ــو ارت ــاً نح ــر مي ــد أظه )زت( ق

 X² =( فيــام يخــص الكلــامت املجــردة )% أكــر مــن األخطــاء البرصيــة )44/8 =18

)1,51  P > 0,05

كــام أنــه ارتكــب األخطــاء الدالليــة )9،44 = 20 %( أكــر مــن األخطــاء البرصيــة 

.)X² = 3,74 , P = 0,053( عــىل مســتوى الكلــامت امللموســة كذلــك )% 44/2 = 5(

ومبــا أن قوائــم املنبهــات املســتعملة  يف كلتــا اللغتــن ترمي إىل املصطلحات نفســها 

)الكلــامت الفرنســية املجــردة وامللموســة متــت ترجمتهــا إىل اللغــة العربيــة(، فــإن 

الفــرق املاحــظ	 عــىل مســتوى توزيــع األخطــاء بــن اللغتــن ال ميكــن تفســره عــىل 

أســاس درجــة املحسوســية. فالتفســر املحتمــل هــو أن يكــون ارتفــاع نســبة األخطــاء 

الدالليــة  املســجل عــىل مســتوى قــراءة الكلــامت امللموســة واملجــردة بالنســبة للغــة 

الفرنســية، راجعــاً إىل إصابــات متــس الرتابطــات )S →IP( والتــي كــام ذكرنــا ســابقا 
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كانــت مصابــة بصــورة أكــر عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية مقارنــة باللغــة العربيــة. 

هــذا التفســر يتــاءم وتوزيــع األخطــاء مــن النــوع بــرصي /فونولوجــي ثــم داليل، كام 

أن فحــص توزيــع األخطــاء املوّضــح يف الجــدول رقــم 03 يبــن أن )زت( قــد ارتكــب 

ــة الفرنســية،  ــم داليل عــىل مســتوى اللغ ــوع برصي/فونولوجــي ث ــن الن 11 خطــأً م

ولكنــه مل يرتكــب أي خطــأ مــن هــذا النــوع عــىل مســتوى اللغــة العربيــة. باإلضافــة 

إىل ذلــك فــإن هــذا النــوع مــن األخطــاء املاحــظ عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية، كان 

ميــس بشــكل أكــر الكلــامت املجــردة باملقارنــة مــع الكلــامت امللموســة.

وحســب بلــوت وشــاليس فــإن األخطــاء مــن النــوع بــرصي ثــم داليل ناتجــة عــن 

خطــأ الخلــط  عــىل مســتوى طريــق الدخــول )O → I( متبــوع بخطــأ خلــط داليل 

ــردة  ــامت املج ــراءة الكل ــا أن ق ــة )S → IP(. مب ــبكة الخارجي ــتوى الش ــىل مس ع

تعتمــد أكــر عــىل الطريــق املبــارش ومبــا أن الرتابطــات )S → IP( مصابــة بصــورة 

أكــر عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية مقارنــة باللغــة العربيــة، فــإن احتــامل ظهــور 

األخطــاء مــن نــوع برصي/فونولوجــي ثــم داليل  يف اللغــة الفرنســية يكــون أقــوى مــن 

احتــامل ظهورهــا يف اللغــة العربيــة، كــام أن احتــامل ظهورهــا عــىل مســتوى الكلامت 

املجــردة يكــون أكــر مــن احتــامل ظهورهــا عــىل مســتوى الكلــامت امللموســة.

6-4 توزيع األخطاء حسب املهامت: 

كــام ذكرنــا ســابقاً يف الجــزء األول مــن هــذا املقــال فــإن نســبة ارتــكاب األخطــاء 

الدالليــة كانــت مرتفعــة عــىل مســتوى اللغتــن فيــام يخــص تســمية الصــور )اُنظــر 

الجــدول رقــم5: العربيــة 22 % = 100/22، الفرنســية 28 % = 28/100( مقارنــة 

بنســبة األخطــاء الدالليــة املرتكبــة أثنــاء القــراءة الشــفهية )اُنظــر الجــدول رقــم 3: 

ــركات: 10،11 % =  ــع الح ــة م ــركات: 10،16 % = 610/62، عربي ــدون ح ــة ب عربي

277/28، الفرنســية 15،55 % = 553/86(.

ميكــن أن ترجــع هــذه النتائــج إىل املنبهــات املتاميــزة يف املهمتــن، وإلقصــاء هــذا  

االحتــامل قمنــا بتصميــم مهمتــن: مهمــة القــراءة ومهمــة التســمية الشــفهية للصــور 
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ــور  ــة للص ــمية الكتابي ــة التس ــا مهم ــام أضفن ــها، ك ــات نفس ــىل املنبه ــان ع تحتوي

ــون  ــخاص املصاب ــب األش ــام أن يرتك ــل فيه ــان يحتم ــام مهمت ــاء، وه ــة اإلم ومهم

ــة. بعــر القــراءة  املخرجــي أخطــاء داللي
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)الصورة رقم 14: عدد اإلجابات الصحيحة وتوزيع األخطاء عند القراءة املجهورة لكلامت ملموسة ومجردة يف 

اللغة الفرنسية. أنواع األخطاء مع عدد األخطاء املرتكبة ≤ 5 يف كل نوع مسطر من املنبهات(

بالنســبة للمهــامت األربــع، احتــوت قوائــم املنبهــات عــىل 55 بنــداً بالنســبة للغــة 

العربيــة وعــىل 60 بنــدا بالنســبة للغــة الفرنســية، والتــي تــّم عرضهــا عــىل املريــض.  

وكانــت القامئتــان شــبه متامثلتــن، حيــث احتــوت القامئــة الخاصــة باللغــة العربيــة 

عــىل 55 بنــداً  مــن بــن 60 بنــداً الخاصــة باللغــة الفرنســية، وكانــت نســبة اإلجابــات 

الصحيحــة بالنســبة للغــة العربيــة 51 % ) 55/28(، 70 % )39/55(، 43 % ) 55/24( 

و45 % )55/25( يف مهمــة التســمية الشــفهية للصــور، القــراءة املجهــورة، التســمية 

الكتابيــة للصــور واإلمــاء عــىل التــوايل.
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)الصورة رقم15: عدد اإلجابات الصحيحة وتوزيع األخطاء املرتكبة عند القراءة املجهورة لكلامت ملموسة 

ومجردة يف اللغة الفرنسية،. أنواع األخطاء مع عدد األخطاء املرتكبة ≤ 5 يف كل نوع مسطر من املنبهات(

ــة 65 %  ــات الصحيح ــبة اإلجاب ــت نس ــد كان ــية فق ــة الفرنس ــبة للغ ــا بالنس أم

التــوايل )يف  )39/60(، 53 % )32/60(، و45 % )60 /27( و63 % )38/60( عــىل 

ــها(. ــامت نفس امله

الــيء املثــر لانتبــاه هــو أنــه عــىل الرغــم مــن الفــروق املاحظــة عــر مختلــف 

األداءات الخاصــة باملهــامت واللغــات، فــإن األخطــاء الدالليــة ارتكبــت عــىل مســتوى 

جميــع هــذه املهــامت بالنســبة للغــة العربيــة وللغــة الفرنســية أيضــاً. باإلضافــة إىل 

ذلــك وكــام هــو موّضــح يف الصــور 16 و17 فــإن نســب األخطــاء الدالليــة قــد  أظهــر 

ــور >  ــة للص ــمية الكتابي ــور> التس ــفهية للص ــمية الش ــاً )التس ــاً متامث ــامً رتبي تنظي

القــراءة املجهــورة > اإلمــاء(.
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)الصورة رقم 16:  توزيع األخطاء حسب املهامت لـ55 كلمة عربية، أنواع األخطاء مع عدد األخطاء  

املرتكبة ≤ 5 يف كل مهمة مسطرة.(

ميكــن تقديــم تفســر محتمــل لهــذه النتائــج يقي بــأن  ارتــكاب األخطــاء الداللية 

مرتبــط مبوقــع التنشــيط األويل: مبعنــى كلــام اقــرتب النشــاط أو التفعيــل األويل مــن 

 )S→  IP ( ــيطية ــدات الوس ــة والوح ــن الدالل ــط ب ــي ترب ــات الت ــع الرتابط موق

املصابــة، كلــام ازداد احتــامل ارتــكاب األخطــاء الدالليــة. حيــث يقــع النشــاط األويل 

يف الطبقــة الدالليــة يف مهمتــي التســمية الشــفهية والكتابيــة للصــور مــام يــؤدي إىل 

ارتفــاع نســبة األخطــاء الدالليــة. وعــىل عكــس ذلــك فــإن التفعيــل  أو النشــاط األويل 

ــة  ــة والكتابي ــم عــىل مســتوى الطبقــات الفونولوجي ــراءة واإلمــاء يت ــي الق يف مهمت

عــىل التــوايل والــذي ينتــج عنــه فــرص ضئيلــة الرتــكاب أخطــاء دالليــة. 

هــذا التفســر ينســجم مــع املبــدأ الــذي يقــول بــأن اإلصابــات املبكــرة يف السلســلة 

هــي أكر خطــورة مــن اإلصابــات املتأخــرة18.

6-5 التكرار املؤجل: 
ــك  ــاً نحــو تفكي ــرار املؤجــل مي ــا مــن خــال التك ــج املحصــل عليه ــر النتائ تظه

مــزدوج بــن اللغتــن: حيــث يــؤدي ارتفــاع مــدة أجــل التكــرار إىل انخفــاض نســبة 

ــية،  ــة الفرنس ــا يف اللغ ــة وإىل ارتفاعه ــة العربي ــة يف اللغ ــة املرتبك ــاء الداللي األخط



87

ــة  ــض  يف اللغ ــة وتنخف ــة العربي ــع يف اللغ ــة ترتف ــاء الفونولوجي ــن أن األخط يف ح

الفرنســية )اُنظــر الصــورة 4 و5(. حيــث وضعــت اإلصابــات التــي متــس الرتابطــات 

التــي تجمــع بــن الداللــة والوحــدات الوســيطية )S → IP( الخاصــة باللغــة 

ــن الوحــدات الوســيطية ووحــدات الحــروف  ــط ب ــي ترب الفرنســية والرتابطــات الت

)IP  → P( الخاصــة باللغــة العربيــة مســبقاً لــرشح التفــكك املســّجل عــىل مســتوى 

ــكك  ــبباً للتف ــة س ــات املصاب ــع الرتابط ــاف موق ــون اخت ــد يك ــاء الداللية.وق األخط

ــرار املؤجــل.  ــزدوج املاحــظ عــىل مســتوى التك امل

يكلــف ارتفــاع مــدة األجــل يف كلتــا اللغتــن، النظــام الــداليل غاليــاً. حيــث يعتــر 

ــرار املؤجــل الخــاص  ــة التك ــة املســجلة خــال مهم ــاع نســبة  األخطــاء الداللي ارتف

بـــأجل10 ثــا  يف اللغــة الفرنســية نتيجــة إلصابــة الرتابطــات التــي تربــط بــن الداللــة 

والوحــدات الوســيطية )S → IP(، أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فــإن ارتفــاع األخطــاء 

الفونولوجيــة يعــود إىل إصابــات عــىل مســتوى الرتابطــات التــي تجمــع بــن الوحدات 

.)IP → P ( الوســيطية ووحــدات الحــروف
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)الصورة رقم 17: توزيع األخطاء حسب املهامت لـ 60 كلمة فرنسية، أنواع األخطاء مع عدد األخطاء املرتكبة ≤ 

5 يف كل مهمة(
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6-6 توزيع األخطاء املرتكبة  بني اللغتني:
ــة  ــب يف اللغ ــن، ترتك ــن اللغت ــة ب ــاء املرتكب ــأن األخط ــم 18 ب ــورة رق ــّن الص تب

العربيــة بنســبة أكــر مــن تلــك التــي ســجلت عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية. كنــا 

ــون أحــواض  ــوع الرتجمــة تحــدث نتيجــة ك ــن ن ــأن أخطــاء م ــل ب ــن قب ــا م افرتضن

اللغتــن مرتابطــة فيــام بينهــا  مــن خــال الداللــة، وعــىل وجــه أخــص فــإن األخطــاء  

ــي تســتوجب إنتاجــا شــفهياً، تحــدث  ــوع الرتجمــة املســّجلة يف املهــامت الت مــن ن

 )S → IP( عندمــا تُنشــط الرتابطــات التــي تجمــع بــن الداللة والوحــدات الوســيطية

أوالً يف اللغــة العربيــة، ثــم تُنشــط الرتابطــات التــي تربــط بــن الوحــدات الوســيطية 

ووحــدات الحــروف )IP → P( يف اللغــة الفرنســية عــوض اللغــة العربيــة.

ــزودج  ــي امل ــم الذهن ــة باملعج ــانية الخاص ــية اللس ــامذج النفس ــض الن ــر بع تش

ــف مــن  ــد تختل ــن املصطلحــات  واملعجــم ق ــي تجمــع ب ــط الت اللغــة إىل أن الرواب

و)ل2(. )ل1( 

Kroll & Stewart )1994( حســب النمــوذج املصمــم مــن قبــل كــرول وســتيوانت

فــإن الروابــط التــي تجمــع بــن املصطلحــات واملعجــم تكــون أقــوى بالنســبة )ل1(  

مقارنــًة بـ )ل2(.
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)الصورة رقم 18: توزيع األخطاء حسب املهامت يف العربية )ح(، )ب ح(  ويف الفرنسية(
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حســب النمــوذج الرتابطــي فــإن مثــل هــذه االرتباطــات القويــة تســتوجب 

ترابطــات )أقــوى/أو أكــر( بــن الداللــة )املصطلحــات( وبــن الكتابــة )الشــكل 

الكتــايب(، وبــن الداللــة والفونولوجيــا بالنســبة للغــة العربيــة، فهــي اللغــة املســيطرة 

ــن  ــي تجمــع ب ــأن الرتابطــات الت ــا ب ــا افرتضن ــك، إذا م ــة إىل ذل ــدى )زت(، باإلضاف ل

الداللــة والوحــدات الوســيطية )S → IP( تكــون أقــوى و/أو بعــدد أكــر يف اللغــة 

العربيــة مقارنــة باللغــة الفرنســية، فإنــه مــن املنتظــر أن تُرتكــب األخطــاء مــن نــوع 

الرتجمــة عندمــا يُفحــص املريــض يف اللغــة العربيــة )اللغــة األم( بشــكل أكــر مقارنــة 

ــة(. باللغــة الفرنســية )اللغــة الثاني

وبالتــايل فــإن األخطــاء مــن نــوع الرتجمــة ميكــن أن تفــّر عــىل أنهــا اســرتاتيجية 

تكيفيــة متبنــاة مــن قبــل املريــض بصــورة غــر واعيــة عندمــا يواجــه هــذا األخــر 

ــة والوحــدات الوســيطية         ــن الدالل ــط ب ــي ترب ــات ويف تنشــيط الرتابطــات الت صعوب

)S → IP( يف اللغــة الفرنســية ويف تنشــيط  الرتابطــات التــي تجمــع بــن الوحــدات 
ــة	       الوســيطية ووحــدات الحــروف )IP → P( يف اللغــة العربي

6-7 قراءة الكلامت الزائفة يف اللغة العربية ويف اللغة الفرنسية:
ال تــرشح شــبكات الخــروج)40-60( التــي تحــدث عنهــا كل مــن بلــوت وشــاليس 

)1993( كيفيــة قــراءة الكلــامت الزائفــة، حيــث إن هــذه الشــبكات تفتقــر إىل 

ــكل  ــايب والش ــكل الكت ــن الش ــط ب ــي ترب ــة )الت ــر الداللي ــارشة وغ ــات  املب الرتابط

الفونولوجــي، والتــي ال تحتــاج إىل تدخــل عنــرص الداللــة(، وبالتــايل فإنــه ال متكننــا 

ــة  ــة املســبقة املاحــظ يف املهمــة الثاني مــن رشح تأثــر عامــل املعالجــة الفونولوجي

اتخــاذ القــرار )LTD2(، لكــن مثــل هــذه الرتابطــات )بــن الشــكل الكتــايب والشــكل 

الفونولوجــي( تظهــر يف النــامذج الرتابطيــة األكــر حداثــة19 وهــي تســمح لنــا بــرشح 

الفــروق املســجلة بــن منــاذج األخطــاء املرتكبــة بــن اللغتــن واملاحظــة أثنــاء قــراءة 

)زت( لكلــامت زائفــة.

ــوع  ــية )مجم ــة الفرنس ــن يف اللغ ــة أحس ــامت الزائف ــراءة الكل ــت ق ــث كان حي
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ــة  ــة العربي ــة باللغ ــة مقارن ــورة طفيف ــدر بـــ : 84/10 = 11،90 %( بص ــاط يق النق

ــدون حــركات( يقــدر بـــ: 63/3 =  )مجمــوع النقــاط الخــاص بالكلــامت الزائفــة )ب

ــركات(  ــع الح ــع وض ــة )م ــامت الزائف ــاص بالكل ــاط الخ ــوع النق 4،74 %( و)مجم

يقــدر بـــ 0/22 = 0 %(، لكــن هــذا  الفــرق ال يحمــل داللــة إحصائيــة. وعــىل الرغــم 

مــن ذلــك، فــإن  توزيــع أنــواع األخطــاء  يف كلتــا اللغتــن )اُنظــر الجــدول4( يظهــر 

ــا  ــة(، حيــث إنه ــدون إجاب ــة )الفارغــة أو ب ــات الغائب تشــعباً مهــامً يف نســبة اإلجاب

مرتفعــة بصــورة أكــر يف اللغــة العربيــة ))ح( 15/22 = 68 %، )ب ح( 23/63 = 51 %( 

ــية )11/84 =13 %( . ــة الفرنس ــجلة يف اللغ ــبة املس ــة بالنس مقارن

حيــث إن نســبة اإلجابــات الفارغــة )بــدون إجابــة( املســجلة عنــد قــراءة الكلــامت 

 X²، )ب ح( )X² = 22,93, P<0,001 الزائفــة مرتفعــة بصــورة دالــة يف اللغــة العربيــة

P< 0,001 ,25,68 = )ح( مقارنــة باللغــة الفرنســية.

ــت  ــث بيّن ــّر هــذا التشــعب املاحــظ. حي ــة  أن تف ــة العربي ــة اللغ ــن لبني ميك

ــن  ــن الباحث ــة م ــروين ومجموع ــه )ب ــض نفس ــىل املري ــت ع ــابقة أُجري ــة س دراس

2000( بــأن مدونــة املريــض تحتــوي عــدداً كبــراً مــن األخطــاء )n= 119( مــن نــوع: 

ــتوى  ــىل مس ــدر( ع ــرد ← ق ــال: ق ــذر، )مث ــروف الج ــب ح ــل يف قل ــب، تتمث القل

كلــامت عربيــة، ولكــن مثــل هــذا النــوع مــن األخطــاء مل ياحــظ عــىل مســتوى اللغــة 

الفرنســية.

كــام أدى  التحليــل اللســاين الشــامل لظاهــرة القلــب املاحظــة يف زالّت اللســان 

ويف األلعــاب اللغويــة ويف األخطــاء املرتكبــة مــن قبــل األشــخاص املصابــن بالحبســة 

املســّجلة عــىل مســتوى اللغــة العربيــة واللغــات الســامية األخــرى، بهــؤالء الباحثــن 

إىل االفــرتاض بــأن الجــذر الصامتــي العــريب ميثــل وحــدة متميّــزة للوصــول إىل املعجــم 

الذهنــي العــريب.

ــة  ــات الغائب ــبة اإلجاب ــاع نس ــر ارتف ــن تفس ــات، ميك ــذه املعلوم ــوء ه ــىل ض ع

ــه راجــع  ــة عــىل أن ــة الزائف ــامت العربي ــراءة الكل ــد ق ــة( املســّجلة عن ــدون إجاب )ب
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ــي  ــوي عــىل جــذر صامت ــا ال تحت ــة املســتعملة يف تجربتن ــامت الزائف ــون الكل إىل ك

حقيقــي. كــام أن النتائــج املســّجلة مــن خــال تجربــة املعالجــة املســبقة بــن 

اللغتــن تتــامىش وهــذا التفســر. حيــث ُوجــد أثــر دال للمعالجــة املســبقة، عندمــا 

كانــت الكلمــة الفرنســية الزائفــة )مثــال: Calbée( متبوعــة بكلمــة عربيــة حقيقيــة،  

ــب(. ــا )كل متحــدة اللفــظ معه

 إذا مــا افرتضنــا أن املعالجــة الفونولوجية املســبقة تســتوجب الربط بــن الصوامت 

ــة للكلمــة الفرنســية الزائفــة و للجــذر الصامتــي العــريب )ك،ل،ب(،  /k-l-b/، املكّون

فــإن اســتخدام الكلمــة العربيــة الزائفــة »شــاز« كطعــم )وهــي متثــل كلمــة متحــدة 

اللفــظ مــع الكلمــة الهــدف الفرنســية chaise - مبعنــى كــريس( ال يــؤدي - حتــى وإن 

متــت عمليــة اســتخراج الجــذر- إىل حــدوث أثــر املعالجــة املســبقة مبــا أن الجــذر ال 

ميثــل وحــدة معجميــة بالنســبة للغــة الفرنســية.

الخاصة: 
يف القســم األول مــن هــذه الدراســة ومــن خــال منــوذج الطــرق الثــاث الخــاص 

بالقــراءة، تــم تفســر عــر القــراءة العميــق مــن النــوع املخرجــي عــىل أنــه نتيجــة 

إلصابــات وظيفيــة متاميــزة متــس الطريــق غــر املعجمــي والطريــق الــداليل املعجمي 

والطريــق املعجمــي، و عــىل الرغــم مــن أن هــذا النمــوذج مينــح تفســراً للصعوبــات 

املاحظــة عــىل مســتوى اللغتــن بصــورة معزولــة، فإنــه ال يوفــر نظريــة شــاملة حــول 

عــر القــراءة العميــق مــن النــوع املخرجــي لــدى االشــخاص مزدوجــي اللغــة .

ــي املريــض  ــا تفســر التفــكك املــزدوج املاحــظ عــىل مســتوى لغت عندمــا حاولن

ــايل: مــن  ــا إىل التناقــض الت ــإن هــذا النمــوذج قادن ــع األخطــاء، ف ــام يخــص توزي في

ــن  ــط ب ــق الراب ــتوى الطري ــىل مس ــة ع ــورة حتمي ــة بص ــود إصاب ــب وج ــة يج جه

ــاء  ــبة األخط ــاع نس ــرشح ارتف ــداليل، ل ــام ال ــيس والنظ ــي الفرن ــم الفونولوج املعج

الدالليــة املســّجلة عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية، لكــن مــن جهــة أخــرى، وجــود 

ــة  ــوع الرتجم ــن ن ــاء م ــبة األخط ــاع نس ــع ارتف ــق م ــة ال يتواف ــذه اإلصاب ــل ه مث
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املســّجلة عــىل مســتوى اللغــة العربيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الخصائــص الخطيــة 

والجزئيــة  لهــذا النمــوذج ال تســمح بإعطــاء تفســر لألخطــاء البرصيــة املاحظــة عنــد 

معالجــة الكلــامت امللموســة والكلــامت املجــردة . ويف الحقيقــة فإنــه يف كل منــوذج 

ــة يف كل مســتوى. ويفــرتض أن  ــارشة بخصائــص الكلــامت املمثل ــر املعالجــة املب تتأث

ــر  ــرصي، وهــي ســرورة تتأث ــل الب ــة إىل اضطــراب يف التحلي ــود األخطــاء البرصي تع

بالخصائــص البرصيــة للمنبهــات، وليــس بخصائصهــا  الدالليــة. ومبــا أن خصائــص أو 

صفــات املحسوســية ممثلــة يف النظــام الــداليل فإنــه مــن املفــرتض أن ال يكــون لهــا 

ــة.                                       ــر عــىل نســبة األخطــاء البرصي أي تأث

وعــىل عكــس منــوذج الطــرق الثــاث املحــدود يف قدراتــه التنبؤيــة، فــإن النمــوذج 

الرتابطــي مــزودج اللغــة املقــرتح يســمح بالقيــام بتنبــؤات خاصــة بتوزيــع األخطــاء 

عــىل مســتوى اللغتــن بالنســبة لألشــخاص مزدوجــي اللغــة املصابــن بعــر القــراءة 

العميــق املخرجــي.

أول تنبــؤ ميكــن توقعــه خــاص بســيطرة اللغــة، حيــث تتطلــب التعديــات 

ــة نفســها مشــرتكة  ــأن تكــون الدالل ــة عــىل النمــوذج الرتابطــي ب املقرتحــة واملحدث

ــاء  ــة( واألخط ــم ترجم ــوع )داليل ث ــن الن ــاء م ــر األخط ــدف تفس ــن، به ــن اللغت ب

ــاء   ــن األخط ــن م ــن النوع ــرشح هذي ــة. ل ــم ترجم ــي ث ــوع برصي/فونولوج ــن الن م

يجــب أن متثــل  الداللــة الجــر املــؤدي إىل اللغــة الثانيــة، وهــي ماحظــة تتــامىش 

ــث  ــادي بوجــود نظــام داليل موحــد. حي ــي تن ــة والت ــزودج اللغ ــاذج املعجــم م ومن

ــد فحــص اللغــة  ــوع  الرتجمــة املاحــظ عن ــّم تفســرارتفاع نســبة األخطــاء مــن ن ت

العربيــة مقارنــة بتلــك املســجلة عنــد فحــص اللغــة الفرنســية عــىل أنهــا اســرتاتيجية 

تكيفيــة يقــوم بهــا املفحــوص عندمــا يواجــه صعوبــات يف تنشــيط الرتابطــات التــي 

تربــط بــن الداللــة والوحــدات الوســيطية )S → IP( بالنســبة للغــة الفرنســية ويف 

ــن الوحــدات الوســيطية ووحــدات الحــروف أو  ــط ب ــي ترب تنشــيط الرتابطــات الت

ــة. ــة العربي ــبة للغ ــا )IP → P( بالنس الفونولوجي
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ــط  ــإن الرواب ــتيوارت )1994(، ف ــرول وس ــل ك ــن قب ــم م ــوذج املصّم حســب النم

ــة األم  ــتوى اللغ ــىل مس ــوى ع ــون أق ــم تك ــات واملعج ــن املصطلح ــع ب ــي تجم الت

باملقارنــة مــع اللغــة الثانيــة. وذكرنــا ســابقاً بــأن الرتابطــات التــي تربــط بــن الداللــة 

ــة بشــكل أكــر عــىل مســتوى اللغــة الفرنســية  والوحــدات الوســيطية تكــون مصاب

ــة.  ــة مــع اللغــة العربي باملقارن

حســب منــوذج بلــوت وشــاليس فــإن هــذه الظاهــرة ميكــن أن ترجــع  إىل أن هــذه 

الرتابطــات كانــت أقــوى وأكــر بالنســبة للغــة العربيــة مقارنــة باللغــة الفرنســية قبــل 

اإلصابــة. وبالتــايل نتنبــأ بــأن املصابــن بعــر القــراءة العميــق الذيــن يظهــرون عــرض 

عــر القــراءة يف كلتــا اللغتــن، وبدرجــة الحــدة نفســها يف كلتــا اللغتــن مييلــون أكــر 

إىل ارتــكاب أخطــاء مــن نــوع الرتجمــة عندمــا يفحصــون يف اللغــة األم منــه يف اللغــة 

لثانية. ا

ــة  ــة  والخاص ــات املقرتح ــال التعدي ــن خ ــه م ــن توقع ــذي ميك ــاين ال ــؤ الث التنب

باملصابــن مزدوجــي اللغــة، يكمــن يف أن الشــكل الــذي تأخــذه األخطــاء املرتكبــة بن 

اللغتــن مــن املفــرتض أن يتغــر عــىل حســب اللغتــن املتكلمــة مــن قبــل املريــض 

ــة واللغــة الفرنســية ال تظهــران عــىل اإلطــاق  مــزدوج اللغــة. مبــا أن اللغــة العربي

أي متاثــات مــن حيــث الكتابــة ، فــإن  احتــامل ارتــكاب أخطــاء راجعــة للتشــابهات 

البرصيــة بــن كلمتــن منتميتــن للغتــن )العربيــة والفرنســية( مســتبعد.

بالنســبة لألشــخاص املصابــن بعــر القــراءة العميــق مزودجــي اللغــة والناطقــن 

اإلنجليزيــة   الفرنســية،  )مثــل  نفســها  الكتابــة  أبجديــة  عــىل  تعتمــد  بلغــات 

واإلســبانية(، فإنــه  مــن املفــرتض أن نجــد باإلضافــة إىل األخطــاء املســجلة يف أداءات 

ــن  ــرصي ب ــي والب ــابه الفونولوج ــود إىل التش ــن تع ــن لغت ــة ب ــاء حاصل )زت(، أخط

ــية  ــة الفرنس ــن الكلم ــض ب ــط املري ــرتض أن يخل ــال نف ــبيل املث ــىل س ــن، ع الكتابت

)an( /ســنة/ مــع أداة النكــرة االنجليزيــة )an(، أو أن  يخلــط بــن الكلمــة الفرنســية 

ــن(. ــة )but( )لك ــة اإلنجليزي ــذاء( والكلم )botte( )ح



94

ــاول  ــة التن ــة املقدمــة أظهــرت  أفضلي ــأن دراســة  الحال خاصــة، ميكــن القــول ب

ــدد االضطــراب،  ــاول املتع ــة بالتن الرتابطــي مقارن

أوالً: مــن خــال قــدرة الخصائــص الحســابية للشــبكة عــىل رشح التواجــد املتزامــن 

لألخطــاء البرصيــة /الفونولوجيــة، والدالليــة واألخطــاء البرصيــة الداللية.

ــاً: مــن خــال قــدرة  النمــوذج عــىل التنبــؤ بنــامذج األخطــاء املرتكبــة عنــد  ثاني

ــة بعــر القــراءة العميــق لــدى األشــخاص مزدوجــي اللغــة. اإلصاب

يعتــر وجــود معالجــة فونولوجيــة مســبقة بــن اللغتــن مــن خــال املهمــة الثانيــة 

التخــاذ القــرار املعجمــي )LDT2( دليــاً عــىل أن تنشــيط الفونولوجيــا يف لغــة أخــرى 

ميكــن أن يحــدث دون أن يصاحبــه تنشــيط داليل، وبالتــايل فــإن مســتوى الداللــة ال 

ميثــل الجــر الوحيــد الخــاص بالرتابطــات التــي تجمــع بــن لغتــي الشــخص مــزدوج 

. للغة ا
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اإلحاالت 

ــط يف  ــي االوس ــان املخ ــلفيوس أوالرشي ــة س ــاين يف منطق ــداد الرشي ــبب االنس *يتس

العديــد مــن األعــراض املتفاوتــة الخطــورة مثــل: الشــلل النصفــي، اضطرابــات برصية، 
اضطرابــات لغويــة، اضطربــات خاصــة بالتعــرّف عــىل أعضــاء الجســم...

1- Plaut and Shallice’s connectionist model )Cognitive Neuropsycholo-
gy, 10 )5( )1993( 377(

2- )Coltheart et al., 1987 ;Morton & Patterson, 1980 ; Shallice &War-
rington, 1980(.

3- Eg : Patterson & Besner, 1984

4- )Michel, Hénaff, & Intriligator, 1996 ; Patterson &Besner,1984(

5- )Bentin and Frost, 1987, Katz and Feldman 1983(

6- ) Katz and Frost, 1992, Wydelle and Butterworth1999(

7- )Coslett & Saffran, 1989(

8- )Seymour & Elder, 1986(,

9- JMK in Ferreres & Miravalles 1995 ; ON and MG in Ruiz, Ansalo, 
& Lecours, 1994 

10- AD in Cuetos, Valle-Arroyo, & Suarez, 1996

11- )Jain Katz &Lanzonni, 1992 ; GR in Hildebrandt & Sokol, 1993 ; JC 
in Buchanan, Hildebrandt, & MacKinnon,1994; and LW in Newton & 
Barry, 1997(.

	 تعقيــب املرتجــم: هــذه الخاصيــة ال تخــص الثامنيــة والعرشيــن حرفــا، إذ إن 
الحــروف التاليــة: )د،ذ،ز،ر،و(ال تغــر مــن شــكلها مهــام كان املوضــع الــذي تشــغله. 

* )Nonconcatenative morpholoigical processes(.

12- )Auto-segmental approches( 
ــه  ــده ورجل ــه وي ــمه ) عين ــن جس ــى م ــة اليمن ــتعامل الجه ــل إىل اس ــه ميي * أي إن

ــرى( ــه الي ــده ورجل ــه وي ــرى ) عين ــة الي ــن الجه ــر م ــى( أك اليمن
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	 The fronto-temporo-parietal hypodensity also included the insula 
cortex, the corresponding corona radiata and the left temporal pole.

13- جمع قيم X² املذكورة مع التصحيح املستمر.

14- جلــب أحــد املراجعــن اهتاممنــا إىل املاحظــة املتمثلــة يف أن الكلــامت قُرئــت 
بشــكل أفضــل مــن األفعــال  يف اللغــة العربيــة فقــط، ورمبــا تكــون هــذه أول حالــة 
موثقــة يقتــرص فيهــا تأثــر عامــل الفئــة النحويــة عــىل لغــة واحــدة بالنســبة لشــخص 
مصــاب بالحبســة وناطــق بلغتــن مختلفتــن. ونفــر فقــر أداءات )زت( عــىل 
ــذي تأخــذه األفعــال  ــل ال ــة إىل الِحمــل الــرصيف الثقي مســتوى أفعــال اللغــة العربي
العربيــة  عــىل عاتقهــا: ففــي الحقيقــة تعــر األفعــال عــن الحــدث، الفاعــل، الجنــس 
ــس  ــة خاصــة بالجن ــات رصفي والعــدد(، يف حــن أن النعــوت واألســامء تحمــل عام
وبالعــدد، ولقــد أرشنــا مــن قبــل إىل أن الحبســين الناطقــن باللغــة العربيــة يجــدون 
صعوبــات كبــرة عــىل مســتوى األفعــال حيــث يعمــل هــؤالء األشــخاص عــىل تبســيط 
Mi-  هــذه األفعــال مــن خــال ســرورة حــذف اللواحــق )راجــع ميمــوين وجرمــة

ــنة 1997(.  mouni &Jarema س

15- Psycholonguistic Assessment of Language )PAL(

* )Bilingual Aphasia Test BAT(  

	 )DTA( Démence de type d’Alzheimer. 

* كلمة فرنسية زائفة

* كلمة عربية زائفة

* ) The psychlab software package- Bubad and Gum 1998(

	 Pre-activation. 

	 Attractor.

16- Plaut & Shallice )1993(, Deep dyslexia: a case study of connectionist 
neuropsychology. Cognitive Neuropsychology, 10 )5( p. 393. Reprinted 
by permission of Psychology Press Ltd., Hove, UK.(

	 Meaning sememe: - معنــى الوحــدات املركــب Int.Units:  وحــدات وســيطية- 
Phonology: فونولوجيــا أو وحــدات الحــروف - Orthography : الكتابــة
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17- Plaut & Shallice )1993(, Deep dyslexia: a case study of connec-
tionisneuropsychology.Cognitive Neuropsychology, 10 )5( p. 393. Re-
printed by permission of Psychology Press Ltd., Hove, UK.(

	 تعقيــب املرتجــم: املفاهيــم التــي تحملهــا الكلــامت العربيــة والكلــامت الفرنســية 
ال تشــرتك حتــام يف درجــة املحسوســية، مثــال: بالنســبة لكلمــة » dieu «  )اللــه( فإنها 
Le dictionnaire de linguis-  تعتــر مــن الكلــامت املحسوســة و ذلــك حســب »

ــات  ــى درج ــل أق ــة متث ــة العربي ــا يف اللغ ــة له ــة املقابل ــن أن الكلم tique « يف ح
التجريــد.

18- )Sitton, Moser, & Farah, 2000(.

	 اقــرتح أحــد املراجعــن بــأن األخطــاء مــن نــوع الرتجمــة ميكــن ارتكابهــا حتــى لــدى 
األشــخاض العاديــن مزدوجــي اللغــة، و حقيقــة يشــبه ســلوك)زت( مــا تــم وصفــه 

.)Code-switching( عــن األشــخاص مزدوجــي اللغــة يف وضعيــات تبديــل الوضــع
19- )Plaut, 1997, Plaut, Mc Celelland Seiderberg, and Patterson, 1996(.

ــاء« هــو  ــة »إم ــئ« هــو )م،ل،أ( وجــذر كلم ــة »مل ــب املرتجــم: جــذر كلم 	 تعقي
ــان. ــذران مختلف ــام ج )م،ل،و( فه
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امللحق )أ(: تعريفات ألنواع األخطاء: 

بدون إجابة: بعد زمن معن، ال يعطي املريض أي إجابة.	 

إطنــاب: عــوض أن يقــدم املريــض اإلجابــة املطلوبــة فإنــه يلجــأ إىل إنتــاج جملــة 	 

تصــف الكلمــة أو الصــورة املعروضــة عليــه، مثال:

يف اللغة العربية: عند القراءة املجهورة لكلمة “حياة” كانت اإلجابة:    

إمرأة ورجل.

يف اللغة الفرنسية: عند القراءة املجهورة لكلمة “état” )مبعنى حالة( 

  malade par exemple pour une semaine كانت اإلجابة

مبعنى  مريض مثا ملدة أسبوع.

ــكل 	  ــف ش ــه لوص ــه أو أصابع ــركات يدي ــض ح ــتعمل املري ــا يس ــارية: هن إش

ــل. ــل الحاص ــة أو الفع ــن الكلم ــر ع ــاءات تع ــروض أو إمي ــيء املع ال

مثال:

يف اللغــة العربيــة: عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة “الســلة”، كانــت إجابــة املريــض 

عبــارة عــن حــركات تعــر عــن شــكل الســلة.

يف اللغــة الفرنســية: عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة “serpent” )ثعبــان(، كانــت 

إجابــة املريــض عبــارة عــن حــركات تــدل عــىل طريقــة ســر الثعبــان.

رصفيــة: كانــت إجابــة املريــض عبــارة عــن كلمــة مرتابطــة مــن الناحيــة الرصفية 	 

مــع الكلمــة املطلوبــة، وكانــت هــذه اإلجابــات تتمثــل يف مشــتقات الكلمــة 

ــة أخــرى. تجــدر اإلشــارة إىل  ــة بطريق ــة أو يف الكلمــة نفســها مرّصف املطلوب

أنــه بالنســبة للغــة الفرنســية فقــط تكــون الكلــامت املرتابطــة مــن الناحيــة 

ــل     ــة أيضــا، مث ــة والفونولوجي ــة البرصي ــن الناحي ــام م ــة مرتابطــة حت الرصفي

ــوي(. bouche/buccal )فم-فم

مثال: 

يف اللغــة العربيــة: عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة “حامقــة”، كانــت إجابــة املريــض: 
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“أحمــق”. و عنــد قــراءة كلمــة “بــارد” كانــت اإلجابــة: “بــردت”.

يف اللغــة الفرنســية عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة ‘gouter’ )مبعنــى فعــل تــذوق 

ــبة  ــيء بالنس ــس ال ــض يف: “goût” )ذوق(. نف ــة املري ــت إجاب ــرصف( متثل ــر م غ

للفعــل ‘laisser’ )فعــل تــرك غــر مــرصف(، حيــث متثلــت اإلجابــة يف laissa’’ )فعــل  

ترك مرصف يف املايض(.

رصفيــة ثــم ترجمــة: إجابــة املريــض عبــارة عــن ترجمــة )مــن العربيــة إىل الفرنســية 

عندمــا كنــا نفحــص اللغــة العربيــة والعكــس صحيــح( لكلمــة تتشــابه مــع الكلمــة 

ــرصيف ال يســبق  ــأ ال ــارة إىل أن الخط ــة. وتجــدر اإلش ــة الرصفي ــن الناحي ــة م املطلوب

بالــرورة خطــأ الرتجمــة مبــا أننــا ال نســتطيع التمييــز بــن أخطــاء مــن نــوع الرتجمــة 

ثــم الرصفيــة وبــن األخطــاء مــن نــوع الرصفيــة ثــم الرتجمــة، و بالتــايل تــم تصنيــف 

ــث  ــن حي ــابه م ــي ال تتش ــة والت ــة املطلوب ــر اللغ ــاة يف غ ــاء املعط ــع األخط جمي

الجنــس أو العــدد أو زمــن الفعــل أو الفئــة النحويــة مــع الكلمــة املنبــه )املطلوبــة( 

ضمــن األخطــاء مــن نــوع رصيف ثــم ترجمــة.

مثال:

يف اللغــة العربيــة عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة »خجــل« أعطــى املريــض اإلجابة 

التاليــة: »timide« )مبعنــى خجول(.

ــل(  ــى طف ــة »enfant« )مبعن ــورة لكلم ــراءة املجه ــد الق ــية عن ــة الفرنس يف اللغ

ــال«. ــة: »أطف ــة التالي ــض اإلجاب ــى املري أعط

أخــرى: نتحــدث عــن هــذا النــوع مــن األخطاء عندمــا ناحــظ أن إجابــة املريض 	 

ال متــد بصلــة باملنبــه املعــروض، ال مــن الناحيــة الفونولوجيــة، وال مــن الناحيــة 

البرصيــة، وال مــن الناحيــة الرصفيــة أو الدالليــة.

مثال:

يف اللغة العربية: املنبه: “رمز”، اإلجابة: “صوت”. 

 »poignée« :مبعنــى خيــاء(، اإلجابــة( ’vanité‘ :يف اللغــة الفرنســية: املنبــه
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)مقبــض(.

التكرار اآليل: يقوم املريض بتكرار إجابة أعطاها من قبل  يف أول الفحص.	 

مثال:

يف اللغة العربية: مل يرتكب املريض مثل هذه األخطاء  

يف اللغــة الفرنســية: يف مهمــة التكــرار املؤجــل ألجــل 5ثــا املنبــه: ’théière’ )إبريق 

الشــاي(، اإلجابــة: »désir« )رغبــة(. و هــي كلمــة منبــه عرضــت عــىل املريــض مــن 

. قبل

فونولوجيــة: إجابــة املريــض هــي عبــارة عــن كلمــة زائفــة تتشــابه مــع الكلمــة 	 

املطلوبــة مــن الناحيــة الفونولوجيــة و)أو( مــن الناحيــة البرصيــة.

مثال:

يف اللغــة العربيــة عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة “متجــر”، أعطــى املريــض إجابــة 

“منــزر” وهــي كلمــة زائفــة.

ــدم  ــة ‘banalité’ )تفاهــة( ق ــورة لكلم ــراءة املجه ــد الق ــة الفرنســية: عن يف اللغ

ــة. ــة: ‘banali’ وهــي كلمــة زائف ــة التالي ــض اإلجاب املري

فونولوجية/معجميــة: إجابــة املريــض هــي عبــارة عــن كلمــة حقيقيــة تتشــابه 	 

مــع الكلمــة املطلوبــة مــن الناحيــة الفونولوجيــة و)أو( مــن الناحيــة البرصيــة.

مثال: 

يف اللغة العربية: أثناء مهمة التكرار املؤجل

املنبه: “لفظ”، اإلجابة: نفط.

يف اللغة الفرنسية: أثناء مهمة التكرار املؤجل

املنبه: “assister” )الفعل حر غر مرصف(، اإلجابة: “assis” )جالس(.

ــة تتناســب مــع الكلمــة 	  ــارة عــن كلمــة زائف ــض هــي عب ــة املري ــة: إجاب داللي

املطلوبــة مــن الناحيــة الدالليــة بــدون أن تتشــابه معهــا مــن الناحيــة 

الرصفيــة، وبالتــايل فهــي ال تتشــابه معهــا مــن الناحيــة الفونولوجيــة وال)أو( 
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ــة. ــة البرصي ــن الناحي م

مثال:

يف اللغة العربية عند القراءة املجهورة:

املنبه: “زهر”، اإلجابة: “ورد”.

يف اللغة الفرنسية عند القراءة املجهورة:

املنبه: “gain« )ربح(، اإلجابة: «argent” )مال(.

دالليــة /فونولوجيــة: إجابــة املريــض هــي عبــارة عــن كلمــة زائفــة  تتشــابه مــن 	 

الناحيــة الفونولوجيــة و)أو( البرصيــة مــع كلمــة حقيقيــة مرتابطــة بدورهــا 

مــع الكلمــة املطلوبــة مــن الناحيــة الدالليــة. 

مثال:

يف اللغة العربية عند التسمية الكتابية للصور:

ــة  ــة زائف ــار” وهــي كلم ــة “األجب ــة التالي ــض اإلجاب ــدة”، أعطــى املري ــه “جري املنب

تتشــابه مــن حيــث الكتابــة مــع كلمــة “أخبــار”، والتــي بدورهــا تتشــابه مــن حيــث 

الداللــة مــع كلمــة “جريــدة”.

يف اللغة الفرنسية: عند التسمية الشفهية للصور:

sãper-‘ :مقيــاس الحــرارة( قــدم املريــض اإلجابــة التاليــة( ’thermomètre‘  املنبــه

tur’ وهــي كلمــة زائفــة تتشــابه مــن الناحيــة الفونولوجيــة مــع الكلمــة الحقيقيــة 

’température’ )حــرارة(، والتــي تتشــابه هــي األخــرى مــع الكلمــة املطلوبــة مــن 

حيــث املعنــى.

دالليــة ثــم ترجمــة: كانــت إجابــات املريــض عبــارة عــن ترجمــة )مــن العربيــة 	 

ــح( لكلمــة  ــة والعكــس صحي ــم الفحــص يف اللغــة العربي إىل الفرنســية إذا ت

ــر أن  ــر بالذك ــة. الجدي ــة الداللي ــن الناحي ــة م ــة املطلوب ــع الكلم ــة م مرتابط

الخطــأ الــداليل ال يســبق حتــام الخطــأ مــن نــوع الرتجمــة مبــا أننــا ال نســتطيع 

ــز األخطــاء مــن نــوع : ترجمــة ثــم داليل عــن األخطــاء مــن نــوع داليل  متيي
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ــة  ــر اللغ ــت يف غ ــي أُعطي ــع االخطــاء الت ــث صنفــت جمي ــة، حي ــم ترجم ث

ــة،  ــة مــع الكلمــة املطلوب ــة والتــي كانــت تتشــابه مــن حيــث الدالل املطلوب

ضمــن األخطــاء  مــن النــوع: داليل ثــم ترجمــة.

مثال :

يف اللغــة العربيــة عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة “قانــون” أعطــى املريــض اإلجابة 

ــة: “juge« )قايض(. التالي

يف اللغــة الفرنســية عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة «éponge” )إســفنجة( أعطــى 

املريــض اإلجابــة التاليــة: “بحــر”.

ترجمــة: إجابــة املريــض عبــارة عــن ترجمــة للكلمــة املنبــه العربيــة إىل اللغــة 	 

ــة  ــة الكلم ــن ترجم ــارة ع ــة، أو عب ــة العربي ــص اللغ ــة فح ــية يف حال الفرنس

ــة. ــه الفرنســية إىل اللغــة العربي املنب

 .»jeudi“ :يف اللغة العربية: املنبه: “الخميس”، اإلجابة

يف اللغة الفرنسية: املنبه :‘poisson’، اإلجابة: سمكة.

ــات 	  ــل صف ــة تحم ــن كلم ــارة ع ــي عب ــض ه ــة املري ــة: إجاب برصية/فونولوجي

فونولوجيــة و)أو( برصيــة مشــرتكة مــع الكلمــة  املطلوبــة، ولكنهــا ال تتشــابه 

ــض  ــل املري ــن قب ــاة م ــة املعط ــت الكلم ــة. كان ــة الداللي ــن الناحي ــا م معه

ــة  ــة املطلوب ــة للكلم ــروف املكون ــن الح ــىل %50 م ــل ع ــىل األق ــوي ع تحت

ــة(. ــل الكلم ــا داخ ــة ترتيبه ــس طريق )وبنف

مثال:

يف اللغة العربية: عند القراءة املجهورة للكلامت

املنبه: “كره”، اإلجابة: “كرة”. 

يف اللغة الفرنسية: عند القراءة املجهورة للكلامت

املنبه: ‘concept’ )مصطلح(، اإلجابة: correct )صحيح(.

ــارة عــن كلمــة تتشــابه 	  ــة املريــض هــي عب ــة )الجــذر(: إجاب برصية/فونولوجي
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مــن الناحيــة الفونولوجيــة و)أو( البرصيــة مــع الكلمــة  املطلوبــة، ولكنهــا ال 

تتشــابه معهــا مــن الناحيــة الدالليــة،إالّ أنهــا تحمــل الجــذر نفســه. 

مثال:

يف اللغة العربية: عند القراءة املجهورة للكلامت

املنبه: ملئ، اإلجابة: إماء	 

ــابه 	  ــة تتش ــن كلم ــارة ع ــي عب ــض ه ــة املري ــة: إجاب برصية/فونولوجية/داللي

مــن الناحيــة الفونولوجيــة و)أو( البرصيــة، ومــن الناحيــة الدالليــة أيضــاً مــع 

ــة. ــة  املطلوب الكلم

مثال:

يف اللغة العربية: مل يرتكب )زت( مثل هذه األخطاء.

ــا  ــىل أنه ــرأت ع ــة الفرنســية)hangar( )مســتودع( قُ ــة الفرنســية: الكلم يف اللغ

ــزن(. ــية )grange( )مخ ــة الفرنس الكلم

برصية/فونولوجيــة ثــم رصفية:إجابــة املريــض عبــارة عــن كلمــة تتشــابه مــن 	 

الناحيــة الرصفيــة مــع كلمــة »وســيطية«، هــي األخــرى تتشــابه مــع الكلمــة 

املطلوبــة مــن الناحيــة الفونولوجيــة. 

مثال: 

يف اللغة العربية: مل يرتكب )زت( مثل هذه األخطاء.

يف اللغة الفرنسية: 

Bocal > bouche- buccal ) إناء<فم- فموي(

)Bocal هــي الكلمــة املطلوبــة، bouche هــي إجابــة املريــض وbuccal هــي 

الكلمــة الوســيطية(.

ــن 	  ــابه م ــة تتش ــن كلم ــارة ع ــض عب ــة املري ــة: إجاب ــة/ داللي برصية/فونولوجي

الناحيــة الدالليــة مــع كلمــة “وســيطية”، هــي األخــرى تتشــابه مــع الكلمــة 

ــة،  ــة الفونولوجي ــن الناحي ــة م املطلوب
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مثال:

يف اللغــة العربيــة عنــد القــراءة املجهــورة لكلمــة “أســقف” أعطى املريــض اإلجابة 

التاليــة: “ســطح” وهــي كلمــة تتشــابه مــن الناحيــة الدالليــة مــع الكلمــة “ســقف” 

التــي تتشــابه بدورهــا مــع الكلمــة املطلوبــة “أســقف” مــن الناحيــة الفونولوجيــة 

والبرصيــة.

ــة “lingot” )ســبيكة( أعطــى  ــورة لكلم ــراءة املجه ــد الق ــة الفرنســية عن يف اللغ

املريــض اإلجابــة التاليــة: “chemise” ) قميــص(، وهــي كلمــة تتشــابه مــن حيــث 

ــة  ــن الناحي ــرى م ــي األخ ــابه ه ــي تتش ــاس(، والت ــة ‘linge’ )لب ــع الكلم ــة م الدالل

.”lingot« ــة ــة املطلوب ــع الكلم ــة م ــة والفونولوجي البرصي

برصية/فونولوجيــة ثــم ترجمــة : إجابــة املريــض عبــارة عــن ترجمــة )إىل 	 

ــم  ــا يت ــة عندم ــة،  وإىل العربي ــة العربي ــص اللغ ــم فح ــا يت ــية عندم الفرنس

فحــص اللغــة الفرنســية( لكلمــة وســيطية تتشــابه مــن الناحيــة البرصيــة و/

ــة. ــة املطلوب ــع الكلم ــة م أو الفونولوجي

 مثال: 

ــض  ــى املري ــوكة “ أعط ــة “ش ــورة لكلم ــراءة املجه ــد الق ــة، عن ــة العربي يف اللغ

اإلجابــة التاليــة »chocolat«، وهــي عبــارة عــن ترجمــة للكلمــة العربيــة الوســيطية  

»شــوكوال« التــي تتشــابه مــن الناحيــة البرصيــة والفونولوجيــة مــع الكلمــة املطلوبــة 

»شــوكة«.

       »portillon« يف اللغة الفرنسية، عند القراءة املجهورة لكلمة 

)بويــب(، أعطــى املريــض اإلجابــة التاليــة: »فراشــة« وهــي ترجمــة للكلمة الفرنســية 

ــع  ــة م ــة والفونولوجي ــة البرصي ــن الناحي ــابه م ــي تتش ــيطية »papillon« الت الوس

.»portillon« ــة الكلمــة املطلوب

امللحق )ب(: تعريف املصطلحات األساسية: 

)أضــاف املرتجــم هــذا امللحــق لــرشح أهــم املصطلحــات املســتعملة ضمــن هــذا 
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املقــال( 

Apraxie bucco-faciale أبراكسيا فموية وجهية -

عــدم القــدرة عــىل إنجــاز حــركات إراديــة باســتخدام عضــات الحنجــرة والحلــق 

واللســان والشــفتن والخديــن الفــم والوجــه، مثــال: فتــح الفــم، ضــم الشــفتن، نفــخ 

الخديــن ..الــخ. يف حــن تبقــى الحــركات االنعكاســية ممكنــة.  

Effet de partie de discours أثر جزء من الخطاب -

ــون  ــراءة األســامء تك ــا ناحــظ أن ق ــن الخطــاب عندم ــر جــزء م ــن أث ــم ع نتكل

ــة. ــامت الوظيفي ــال والكل ــراءة األفع ــن ق ــل م أفض

Effet de la classe grammticale أثر الفئة النحوية -

ــامت  ــىل مســتوى الكل ــن أداءات املفحــوص ع ــاً ب ــاك فرق ــا ناحــظ أن هن عندم

ــىل  ــل ع ــه أفض ــت أداءات ــواء أكان ــة س ــة النحوي ــر الفئ ــن أث ــدث ع ــال، نتح واألفع

ــس. ــامء أم العك ــع األس ــة م ــال باملقارن ــتوى األفع مس

Effet de lexicalité أثر الصحة املفرداتية -

نتحــدث عــن هــذا األثــر عندمــا ناحــظ بــأن أداءات املفحــوص تكــون أفضــل عىل 

مســتوى الكلــامت الحقيقيــة )التــي تحمــل معنــى يف حــد ذاتهــا والتــي تنتمــي حقــا 

إىل اللغــة املســتهدفة( باملقارنــة مــع الكلــامت الزائفــة التــي ال تحمــل أي معنــى.

Effet de concrétude أثر املحسوسية -

يقصــد بأثــر املحسوســية الفــارق املاحــظ يف أداءات املريــض، حيــث ناحــظ أن 

ــي تعــر عــن معــاٍن محسوســة  ــه تكــون أحســن عــىل مســتوى الكلــامت الت أداءات

باملقارنــة مــع الكلــامت التــي تحمــل معــاين مجــردة.

 Simulation االصطناع -

ــن  ــتمدة م ــاف- مس ــف – أو أوص ــاج وص ــادة إنت ــة إع ــن عملي ــارة ع ــي عب وه

ــان  ــة )يف أغلــب األحي ــق اســتخدام أنظمــة فيزيائي منــوذج نظــري معــن، عــن طري

حاســوبية(. تعــود فكــرة االصطنــاع إىل بنــاء مجســم، وهــي تهدف أساســا إىل تجســيد 



112

عمــل منــوذج نظــري ككل أو جــزء منــه.  

Bilinguisme اِزدواجية اللغة -

وهي القدرة عىل التحدث بلغتن مختلفتن.

 Recodage phonologique إعادة الرتميز الفونولوجي -

ــة، حيــث إن  ــة للكلمــة إىل صورتهــا الصوتي ــل الصــورة الكتابي ــة تحوي هــي عملي

الرتديــد الذهنــي لطريقــة النطــق يســمح بالوصــول إىل معنــى الكلمــة. نتحــدث عــن 

عمليــة إعــادة الرتميــز الفونولوجــي املبــارش 

ــايب  ــرف كت ــل كل ح ــم تحوي ــا يت )Recodage phonologique explicite( عندم

إىل الحــرف الشــفهي املوافــق لــه وعــن عمليــة إعــادة الرتميــز الفونولوجــي الضمنــي 

ــورة  ــل الص ــم تحوي ــا يت ــكيل )Recodage phonologique implicite( عندم أو ال

ــرف  ــل كل ح ــوء إىل تحوي ــدون اللج ــا ب ــفهية له ــورة الش ــة إىل الص ــة للكلم الكتابي

كتــايب إىل حــرف شــفهي.

 Accident vasculaire cérébral حادث مخي وعايئ -

ــنجي للوظائــف العصبيــة، يرجــع هــذ الفقــدان إىل  ــايئ وغــر تش فقــدان فج

ــف أو  ــد يكــون هــذا الحــادث عــىل شــكل نزي مشــكل وعــايئ داخــل القحــف. وق

ــة. ــة الدموي ــامش األوعي ــكل انك ــىل ش ع

Aphasie globale حبسة كلية -

ــر  ــات حــادة عــىل مســتوى التعب ــة مــن اضطراب ــاين املصــاب بالحبســة الكلي يع

ــة. ــفوية أو املكتوب ــة الش ــواء يف اللغ ــم س والفه

Jugement des rimes الحكم التناغمي -

يف هــذه املهمــة يطلــب مــن املفحــوص الحكــم إذا مــا كانــت الكلــامت املقدمــة 

لــه تتناغــم مــع بعضهــا البعــض مبعنــى أنهــا تنتهــي بالقافيــة نفســها، مثــال: هــواء-

ســامء لهــام القافيــة نفســها »اء«.

 Buffer phonémique de sortie حاجز املخرج الحريف -



113

هــي ذاكــرة قصــرة املــدى مختصــة يف املحافظــة عــىل املعلومــات الفونولوجيــة، 

وهــو حاجــز مشــرتك بــن أنظمــة القــراءة، الكتابــة والتكــرار.

Dysphasie profonde الديسفازيا العميقة -

وهــي عــرض نفــيس عصبــي نــادر، وميــس هــذا االضطــراب التكــرار بصــورة خاصة، 

وهــو يحمــل نفــس مميــزات عــر القــراءة العميــق، وهــي كالتايل:

* وجــود أثــر املحسوســية: الكلــامت امللموســة يتــم ترديدهــا أو تكرارهــا بشــكل 

أفضــل مــن الكلــامت املجــردة.

ــامت  ــرار الكل ــن تك ــاالت، ميك ــض الح ــة: يف بع ــة املفرداتي ــر الصح ــود أث * وج

ــتحيلة. ــبه مس ــة ش ــر مهم ــة يعت ــامت الزائف ــرار الكل ــن تك ــة لك الحقيقي

ــا  ــوب تكراره ــة املطل ــض الكلم ــرار بتعوي ــة التك ــر عملي ــن أن تتأث ــراً ميك * أخ

ــة. ــة الداللي ــن الناحي ــا م ــابه معه ــة تتش بكلم

Non-mot كلمة زائفة

وهــي سلســلة مــن الحــروف تشــبه الكلمــة يف شــكلها حســب اللغــة التــي تنتمــي 

إليهــا الكلمــة األصليــة ولكنهــا ال تحمــل أي معنــى وينشــأ هــذا النــوع مــن الكلــامت 

ــة. أو  ــة األصلي ــة للكلم ــروف املكّون ــتوى الح ــىل مس ــرات ع ــراء تغ ــال إج ــن خ م

مــن خــال ربــط بــن سلســلة مــن الحــروف التــي تنتمــي إىل اللغــة املســتهدفة مــع 

احــرتام الضوابــط الفونولوجيــة الخاضــة باللغــة.

 Mots abstraits الكلامت املجردة

وهــي الكلــامت التــي تــدل عــىل مفاهيــم خاصــة بالعــامل النظــري اإليديولوجــي، 

مثــال: الديــن، العقــل ...الــخ

 Mots concrets الكلامت امللموسة

ــس  ــىل عك ــوس، ع ــامل املحس ــن الع ــياء م ــىل أش ــدل ع ــي ت ــامت الت ــي الكل وه

ــخ ــاب ...ال ــب، كت ــذاء، مكت ــردة: ح ــامت املج الكل

 Mots outils ou fonctionnels الكلامت الوظيفية أو الكلامت األدوات
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نقصــد بهــا الكلــامت التــي تــدل عــىل بعــض العاقــات النحويــة التــي تربــط بــن 

األجــزاء املكّونــة للجملــة، أو التــي تربــط بــن جملتــن أو أكــر أو التــي تحــدد حــدود 

االســم بتعريفهــا لــه )مثــال: أداة التعريــف(.

Dyslexie profonde عرس القراءة العميق -

يتميــز اضطــراب عــر القــراءة العميــق بوجــود أخطــاء دالليــة بصــورة مكثفــة 

ــة مــن الكلمــة  ــة الداللي ــة مــن الناحي ــل املصــاب إىل إعطــاء كلمــة قريب حيــث ميي

ــة خــروف. ــه بقــرة، اإلجاب ــال: املنب املطلــوب قراءتهــا، مث

Dyslexie de surface عرس القراءة السطحي -

ينتــج هــذا االضطــراب عــن تعطــل الطريقــن املعجميــن )الــداليل وغــر الــداليل ( 

مــع االحتفــاظ بالطريــق غــر املعجمــي أو الفونولوجــي، حيــث يفقــد املصــاب بهــذا 

االضطــراب القــدرة عــىل قــراءة الكلــامت غــر املنتظمــة )التــي ال تتناســب طريقــة 

ــظ  ــه يحتف ــة(،  ولكن ــث الكتاب ــن حي ــاذة م ــا أي الش ــة كتابته ــع طريق ــا م نطقه

ــة والزائفــة التــي تتناســب طريقــة كتابتهــا  بالقــدرة عــىل قــراءة الكلــامت الحقيقي

مــع طريقــة النطــق بهــا.

 Hemianopsie latérale عمى جزيئ جانبي -

ــىل مســتوى أحــد  ــة، ع ــة عصبي ــن إصاب ــج ع ــرص نات ــد للب ــن فق ــارة ع وهــو عب

الحقلــن البرصيــن، وعندمــا ميــس العمــى كا الحقلــن نتحــدث يف هــذه الحالــة عــن 

العمــى املركــزي )القــرشي(.

 Alexie pureفقدان القراءة الصايف -

ــط دون أن  ــراءة فق ــزول ميــس الق ــو اضطــراب مع ــه اســمه، فه ــدل علي ــام ي وك

ــىل  ــفهية أو ع ــة الش ــتوى اللغ ــىل مس ــراب ع ــرى )كاضط ــات أخ ــه اضطراب تصاحب

ــة(. ــتوى الكتاب مس

 Scanner CT املاسح الضويئ أو السكانري -

ــل  ــن قب ــعة X م ــاص أش ــىل امتص ــد ع ــعاعي، يعتم ــري إش ــار تصوي ــو اختب وه
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ــخ. ــة للم ــور مقطعي ــار ص ــذا االختب ــا ه ــة ومينحن ــى املخي ــف البن مختل

 Homophones :متحدة اللفظ -

كلامت تنطق بالطريقة نفسها ولكنها تحمل معايّن مختلفة. 

 Homographes متحدة الكتابة -

وهي عبارة عن كلامت تكتب بالطريقة نفسها ولكنها تحمل معايّن مختلفة.

Cerveau divisé املخ املشطور أوعرض التفكك -

وهــو اضطــراب يظهــر يف شــكل تداخــل ميــس تحويــل املعلومــات بــن النصفــن 

الكرويــن املخيــن والــذي ينتــج عنــه فقــد االرتبــاط بــن التفكــر اللفظــي أو الرمــزي 

والتفكــر البــرصي املــكاين.

Semème املعنى املركب -

وهــو يناســب املصطلــح الشــكيل »الكلمــة املفــردة«، وهــي عبــارة عــن مجموعــة 

ــو  ــرد: وه ــى مف ــع معن ــردة )جم ــاين املف ــامة باملع ــة واملس ــص الداللي ــن الخصائ م

عبــارة عــن وحــدة دنيــا ال ميكــن إنتاجهــا بصــورة مســتقلة(، مثــال: املعنــى املركــب 

»كــريس«، يتكــون مــن الوحــدات الدنيــا التاليــة: الوحــدة الدنيــا1: يســتعمل للجلوس، 

الوحــدة الدنيــا2: لشــخص واحــد، الوحــدة الدنيــا3: لديــه أربعــة أرجل..إلــخ.

 Morphèmes attachés ou liés املورفيامت امللحقة -

وهي مورفيامت ال تنطق أبداً  بصورة مستقلة. 

Amorçage املعالجة املسبقة -

وهــي طريقــة أو ســرورة معرفيــة متكننــا مــن دراســة أثــر مهمــة مــا يف أداءات 

الشــخص يف مهمــة أخــرى الحقــة.

 Amorçage phonologique املعالجة الفونولوجية املسبقة -

نــوع مــن املعالجــة املســبقة يعتمــد عــىل العاقــات الفونولوجيــة املوجــودة بــن 

ــي  ــن أن تنتم ــن املمك ــدف )Cible(. وم ــة اله ــم )Amorce( والكلم ــة الطع الكلم

الكلمــة الطعــم إىل لغــة مــا يف حــن تنتمــي الكلمــة الهــدف إىل لغــة أخــرى ونتكلــم 
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Amorçage pho- نيف هــذه الحالــة عــن املعالجــة الفونولوجيــة املســبقة عــر اللغتــ

.nologique intra-langue

 Tâche de decision lexicale مهمة اتخاذ القرار املعجمي -

تتمثــل هــذه املهمــة يف عــرض قامئــة مــن الكلــامت )الحقيقيــة والزائفــة( 

واملطلــوب مــن املفحــوص أن يقــرر مــا إذا كانــت الكلمــة املعروضــة عليــه تنتمــي 

ــم  ــا تعــرض هــذه الكلــامت ســمعيا نتكل ــا أوال. عندم ــي يتكلمه ــا إىل اللغــة الت حق

ــمعي   ــي الس ــرار املعجم ــاذ الق ــة اتخ ــن مهم ع

الكلــامت  إذا عرضــت هــذه  أمــا   )Tâche de decision lexicale auditive(

 Tâche de( بطريقــة برصيــة فيتعلــق األمــر مبهمــة اتخــاذ القــرار  املعجمــي البــرصي

decision lexicale visuelle(. كــام ميكــن أن تعــرض عــىل املفحــوص كلــامت زائفــة 

يف لغــة مــا وكلــامت حقيقيــة يف لغــة أخــرى، يف هــذه الحالــة نتحــدث عــن اتخــاذ 

.)Tâche de decision lexicale intra-langue( ــن ــر لغت ــي ع ــرار املعجم الق

نـمــاذج الـــقـــراءة: 

Modèle de la triple voie ا( منوذج الطرق الثاث

تتم القراءة حسب هذا النموذج من خال ثاث طرق:

 	 Voie non lexicale الطريق غري املعجمي

وهــو يعتمــد عــىل طريقــة تجميــع )Procédure d’assemblage( الوحــدات 

ــفهي  ــرف الش ــوب إىل الح ــرف مكت ــل كل ح ــم تحوي ــث يت ــامت، حي ــة للكل املكّون

ــراءة  ــن ق ــؤول ع ــو املس ــي ه ــر املعجم ــق غ ــإن الطري ــايل ف ــه، وبالت ــب ل املناس

ــا  ــج عنه ــه ينت ــة متس ــة، وأي إصاب ــامت الزائف ــردة والكل ــة املط ــامت الحقيقي الكل

فقــدان القــدرة عــىل قــراءة الكلــامت الزائفــة. ويف بعــض األحيــان ينعــت الطريــق 

ــع. ــق التجمي ــي أو بطري ــق الفونولوج ــي بالطري ــر املعجم غ

 	Voie lexicale sémantique الطريق املعجمي الداليل

يعتمد الطريق املعجمي الداليل عىل طريقة املهارة 
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ــايب  ــل الكت ــىل التمثي ــارشة ع ــرف مب ــم التع ــث يت )Procédure d’adressage(، حي

الخــاص بالوحــدة املعجميــة أو الكلمــة بصــورة كليــة )مبعنــى دون اللجــوء إىل 

تحويــل كل حــرف مكتــوب إىل حــرف شــفهي(. ويقــي الطريــق املعجمــي الــداليل 

بوجــود معجــم كتــايب يتضمــن التمثيــات الكتابيــة لجميــع الكلــامت املقــروءة مــن 

ــي تتناســب  ــة املنتظمة)الت ــامت املألوف ــراءة الكل ــق يف ق ــل. يتدخــل هــذا الطري قب

ــبة  ــال بالنس ــو الح ــام ه ــام ك ــكل ت ــا بش ــق به ــة النط ــع طريق ــا م ــة كتابته طريق

ــث  ــة حي ــراءة خاص ــب ق ــي تتطل ــة )الت ــر املنتظم ــة( وغ ــامت العربي ــب الكل ألغل

ــة الفرنســية  ــال الكلم ــا، مث ــة النطــق به ــع طريق ــا ال تنســجم م ــة كتابته إن طريق

oignon بصــل(.

 	Voie lexicale non sémantique الطريق املعجمي غري الداليل

ــارش  ــيط املب ــم التنش ــق يت ــذا الطري ــبة له ــه بالنس ــمه، فإن ــه اس ــدل علي ــام ي ك

ــام  ــل النظ ــدون تدخ ــة ب ــات الكتابي ــن التمثي ــا م ــة انطاق ــات الفونولوجي للتمثي

الــداليل. وقــد اكتشــف هــذا الطريــق اعتــامدا عــىل األخطــاء املرتكبــة عــىل مســتوى 

الكلــامت املتحــدة اللفــظ والتــي تتشــابه مــن حيــث النطــق )وليــس بالــرورة مــن 

ــة( ولكنهــا تحمــل معــايّن مختلفــة.  حيــث الكتاب

Modèle connexionnist ب( النموذج الرتابطي

يعتمــد هــذا النمــوذج عــىل معالجــة موازيــة وموزعــة، ويســتعن هــذا النمــوذج 

بقواعــد عمــل الشــبكات العصبيــة، واملعلومــات الخاصــة بنمــوذج الرتابطــي تجمــع 

بــن الكتابــة والفونولوجيــا، وعــىل عكــس منــوذج الطــرق الثــاث أو الطريــق املزدوج، 

فــإن النمــوذج الرتابطــي يســتند إىل نظــام يســمح بقــراءة الكلــامت الحقيقيــة 

ــا  ــز به ــي يتمي ــية الت ــزة األساس ــن املي ــواء. تكم ــد س ــىل ح ــة ع ــامت الزائف والكل

النمــوذج الرتابطــي باملقارنــة مــع منــوذج الطــرق الثــاث، يف كونــه قــادراً عــىل رشح 

قــراءة الكلــامت الزائفــة بــدون الرجــوع إىل نظــام التحويــل مــن الحــرف املكتــوب 

إىل الحــرف املنطــوق.
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ولكــن النقــص املســّجل يف كا النموذجــن يتمثــل يف كونهــام صالحــن فقــط 

ــع. ــة املقط ــامت أحادي للكل

 Lexique phonologique املعجم الفونولوجي

يقصــد بــه الذاكــرة الطويلــة والتــي تضــم الشــكل الصــويت للكلــامت املكتســبة يف 

مرحلــة ســابقة مــن قبــل الشــخص.

Lexique Orthographique املعجم الكتايب

ــا مــن  ــّم التعــرّض له ــي ت ــامت الت ــع الكل ــة لجمي ــات الكتابي وهــو يضــم التمثي

قبــل، ومنيّــز بــن املعجــم الكتــايب الخــاص بالقــراءة )املعجــم الكتــايب الخــاص 

بالوحــدات الداخلــة( وبــن املعجــم الكتــايب الخــاص بالكتابــة )معجــم الكتابــة 

الخــاص بالوحــدات الخارجــة(.

Input/out put الوحدات الداخلة والوحدات الخارجة -

الوحــدات الداخلــة يقصــد بهــا مجمــوع املعلومــات أو املنبهــات التــي تصــل مــن 

الخــارج إىل نظــام )جهــاز أو آلــة( والتــي ســتحّول إىل معلومــات خارجــة )وحــدات 

الخــروج أو اإلنتــاج(.
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