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  وجل، عز اهلل ىو مشكور أوؿ

  اللحظات، ىذه إلى والدتي منذ مجهوداتهم كل  على والداي ثم

 الحب. أشد اهلل في أحبكم شيء كل  أنتم

 معي ساىم أو وجهني أو أرشدني أو نصحني من لكل شكري وجوأ أف يسرني

  مراحلو، من مرحلة أي في المطلوبة والمصادر للمراجع بإيصالي البحث ىذا إعداد في 

  الءالفض يتتذاأس  كل  الخصوص وجو على وأشكر

  والموضوع، العنواف اختيار وعلى التصحيح و بالنصح وإرشادي مساندتي على

 اإلنسانية والعلـو اآلداب كلية  إلدارة وموج شكري أف كما

 بمستغانم باديس ابن الحميد عبد بجامعة 
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 أبً  - إلى النور الذي ٌنٌر لً درب النجاح
 إلى والدتي الغالية التي لم تأُؿ جهداً فػي تربيتي وتوجيهي 

 ويا من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروؼ

 إلى من كانوا يضيئوف لي الطريق ويساندو ني

  ويتنازلوف عن حقوقهم إلرضائي والعيش في ىناء- إخوتي
 أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع المحبة

 إلى أىلي وعشيرتي
 إلى أساتذتي

 إلى زمالئي وزميالتي
 إلى الشموع التي تحترؽ لتضئ لآلخرين

 إلى كل من علمني حرفا
 

 راجياً من المولى عز وجل أف يجد القبوؿ والنجاح

 في ىذا العمل المتواضع
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 مقدمة :

ء ارتباطا مباشرا كما ىو حاؿ اإلحساس وإظلا عرب النشاط ادلادي. إف التفكَت عملية معرفية عقبلنية ال ترتبط باألشيا
ويرتبط النشاط الذىٍت باللغة كوسيلة التفكَت واالتصاؿ بُت أعضاء اجملتمع. واللغة نفسها ال تتجسد إال بوسيلة تنظيم 

اف أىدافا معينة تتقدـ لغوي ُب الدماغ الذي ىو ادلنظم احلقيقي لعملية التفكَت. وبفضل اللغة والتفكَت يطرح اإلنس
 ذىنيا على نتائج نشاطو حىت يتم التفكَت ُب أشكاؿ ادلفهـو واحلكم واالستدالؿ والنظرية وغَتىا.

العصيب ىو دراسة العبلقات بُت اللغة والدماغ. ىدفو النهائي ىو فهم وتفسَت األسس العصبية دلعرفة اللغة  علم اللغة
عتو مشروع متعدد التخصصات، وىو ؽلتد عرب احلدود بُت علم اللغة واستخدامها. إف علم اللغة العصيب بطبي

والتخصصات األخرى ادلرتبطة بدراسة العقل / الدماغ )علم النفس ادلعرُب بشكل رئيسي ، علم النفس العصيب وعلم 
(. من وجهة نظر علم األعصاب، يركز علم اللغة العصيب على كيفية تصرؼ الدماغ ُب ...األعصاب اإلدراكي

العمليات اللغوية، ُب كل من الظروؼ الصحية وادلرضية؛ ومن وجهة النظر اللغوية، يهدؼ علماء علم اللغة العصيب 
اجلدد إىل توضيح كيف ؽلكن استنباط تراكيب اللغة ُب الدماغ، أي كيف يتم سبثيل وتأسيس النماذج والقواعد 

فإف علم اللغة العصيب لو تأثَت سريري أساسي لتقييم  ادلعروضة ُب اللغات البشرية ُب الدماغ. باإلضافة إىل ذلك،
 .وعبلج ادلرضى الذين يعانوف من فقداف القدرة على الكبلـ وأمراض اللغة األخرى

دببلحظاتو عن  (Paul Broca) ًب تأسيس اجملاؿ رمسيا من قبل طبيب األعصاب ُب القرف التاسع عشر بوؿ بروكا
ُب تنظيم اللغة ُب  البحث عاـ من 100اغ. منذ ذلك احلُت ، استند أكثر من العبلقة بُت اضطراب اللغة وتلف الدم

الدماغ إىل هنج عجز الضرر ، من منظور توطيٍت. ًب استنباط أعلية منطقة الدماغ من خبلؿ مراقبة العجز بعد الضرر 
ت فًتة البحث ُب ُب منطقة الدماغ ، وًب التحقق من التوطُت الدقيق للضرر من خبلؿ الفحص بعد الوفاة. طور 

ظلوذًجا وظيفًيا إلنتاج اللغة وفهمها، سلط الضوء على دور  (aphasiological era) فقداف القدرة على الكبلـ
ادلناطق األمامية والزمنية )والصبلت بينها( ُب النصف األيسر من الدماغ، وىو ظلوذج مازاؿ يرشد التشخيص والبحث 

َت ُب التسعينيات، مع ظهور منهجيات جديدة لبلستكشاؼ العملي للدماغ حىت اآلف. بدأت حالة ادلعرفة ُب التغ
احلي. من ادلمكن اليـو ربديد ادلناطق الدماغية ادلشاركة ُب األداء احلاصل دلهمة لغوية زلددة، وربط نشاط الدماغ 

ساعلة تقنيات دبراحل معاجلة زلددة تتكشف دبرور الوقت. كما ًب توسيع رلاؿ علم اللغة العصيب بشكل كبَت دب
التصوير العصيب الوظيفية وعلم الوظائف العصبية، جنبا إىل جنب مع التقدـ الكبَت ُب األحباث السريرية. فمن ناحية، 

ؼلضع النموذج األصلي للغة ُب الدماغ لعملية مراجعة، واليت تؤكد على دور الشبكات الدماغية ادلوزعة، بداًل من 
تبلفات ُب ادلشاركة اإلقليمية والًتتيب النسيب للتوظيف ادلرتبط بوظائف فرعية مناطق معزولة زلددة، مع وجود اخ

معينة. ومن ناحية أخرى، بدأ الباحثوف ُب التحقيق ُب األسئلة األكثر دقة من ثنائية اإلنتاج والفهم ، واقًتبوا من سبثيل 
 .اتيةمكونات مثل علم األصوات، الًتكيب اللغوي، علم الداللة ، وحديثا الربامج
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 لذلك فاللغة ىي مركب غاية ُب التعقيد والغموض، ورغم زلاوالتنا الدؤوبة لفهمها فنحن ال نزاؿ ُب البدايات.

 األساسية التالية :نقاط الستتمحور دراستنا حوؿ و  وضوعهبذا ادل اىتمامنا جاء سبق شلا وانطبلقا
 

، الكل  اادلعرفية و رلاذل أدواهتاة من خبلؿ منهجيتها و اللغويات العصبي أفاللغة ُب الدماغ علما  إنتاجكيفية    - 1
ال  ؽلكننا احلديث عن  ، و من ٍب علـو و تقنيات متعددة ىي بالتايل ُب تطور مستمربا  و تطورى نشأهتامرتبط منذ 

و من يال تتعرضالعصبية ُب وصف الظاىرة اللغوية و ما  اللسانياتليها عمعاجلة كل اجلوانب اليت تعتمد وف اللغة بد
 .لغةالذلا  صلة وثيقة بكرية اليت فن النشاطات المذلك  ُب الكبلـ و النطق و الذاكرة و االنتباه و غَت اضطرابات

 
       علمية واحدة  ةنظري  تفسرهصفو  وفق ظلوذج ثابت و ؽلكننا تصوره و  ىل  تكوين و تركيب اللغة ُب  الدماغ    -2

منبثقة من زبصصات علمية عديدة قدة تبقى حتميا  خاضعة لعدة تفسَتات أـ ىي  عملية مركبة و معو موحدة 
 .  ىذا من جهة.متداخلة مع بعضها البعض و متكاملة

 Neurosciences et Neuro Plasticité  تطور العلـو  أفأما من جهة أخرى سنبلحظ 
       سانيات  العصبية تصحح جعلت الل  Techniques d’Imagerie cérébraleتقنيات التصوير احلديثة  نشأةو 

 تطلعات و احتماالت ىائلة تتضمن :لو ىذا  ما  يفتح  اجملاؿ  معارفهاو تدعم  باستمرار  
 .اللغة ُب  الدماغ إنتاجمعرفة  وافية و دقيقة لعملية    والأ

      اللغوية  ضطراباتاالو  األمراضالعبلج اليت جاءت هبا العلـو العصبية و باخلصوص ُب  رلاؿ طرؽ استغبلؿ   ثانيا
 Acquisition des connaissances etربسُت طرؽ اكتساب ادلهارات اللغوية .و ُب نفس الوقت 

compétences langagières 

مفهـو  مدخل  تناولنا  فيوإىل  و قصمنا البحث  ادلنهج  الوصفي و االستقرائي  استعملنا ُب  ىذا  البحث
مواقع أو مراكز  إغلادرباوؿ اليت  Localism اإلقليميةنظريات  كهتا و ما  تتضمنو من العصبية ، تاريخ نشأ اللسانيات

وظائف اللغة ُب العبلقات بُت ادلناطق  تضعاليت    (Associationism)  الًتابطية و ُب الدماغ لوظائف لغوية سلتلفة. 
أف العديد من وظائف اللغة تقـو هبا مناطق  تعترباليت  (Holistic theories) النظريات الشموليةو الدماغ ادلختلفة، 

 .منتشرة ُب الدماغ تعمل معا
إىل دراسة العلـو اليت ذلا  عبلقة مع اللسانيات العصبية و اليت   األوؿصل  ففصلُت حيث  تطرقنا  ُب  الٍب يلي ذلك 

سنتحدث عليها بالتفصيل اليت و اللغوية  االضطراباتاللغة ُب الدماغ و تشخص كذلك  إنتاجلية مرىا  تفسر عدو ب
 .األوؿُب  ىذا  الفصل 
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و اليت تكتسي أعلية  بالغة   Neuro Plasticitéو أخَتا ربدثنا على اكتشافات علمية حديثة  مثل اللدونة العصبية 
حبيث تسلط الضوء على رلاؿ اللغة ، إنتاجها ُب الدماغ ، االضطرابات  اليت تعاين منها و خاصة سبل العبلج لتلك 

ربسُت طرؽ اكتساب ادلهارات ضطرابات. كما تفتح تلك التجارب العلمية اجملاؿ حملاولة تطبيق مناىج حديثة قصد اال
 Consolidation de l’Acquisition des connaissances et compétences langagièresاللغوية .

 سن بلوغو دبجرد للتغَت قابلة وغَت ثابتةً  تصبح اإلنساف لدى اإلدراكية القدرات أفّ  القدـ منذ العلماء اعتقد
 القدرات أف إىل تشَت جديدةٍ  أدلةٍ  لظهور نتيجةً  النظرية ىذه حوؿ جدؿ وقع العشرين القرف بداية ومع ولكن الرشد،

 ...مرنة الواقع ُب ىي الدماغية
 دبا دلختلفة؛ا للتجارب استجابة مستمر بشكل يتغَت الدماغ فإف neuroplasticity العصبية ادلرونة مبادئ حسب

 .الفيزيائية واإلصابات البيئية التغَتات وحىت جديدة، أمور وتعلم ادلختلفة، السلوكيات ذلك ُب
 موجودة، مسارات تنظيم إعادة أو جديدة عصبية مسارات تشكيل على الدماغ ربفز أف ؽلكنها األمور ىذه مجيع
 .للمعلومات الدماغ معاجلة طريقة تغيَت أخرى بعبارة

 
 

 أيضاا تتضمنو من عملية النطق و الكبلـ كما تناولنا  مو تناولنا  رلاؿ  اللسانيات العصبية   الثاين  الفصل  ُب  أما
 و كذلك موضوع االنتباه. للغة.باكرة ، أنواعها ،  وظائفها و عبلقتها ا الذ  عموضو 
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 اللسانيات  العصبيةدخل الى م  1  -
 عموميات حوؿ اللغة1.1-

، وتعترب اللغة أىم وسائل التفاىم واالحتكاؾ بُت ادلعرفة ىي نسق من اإلشارات والرموز، تشكل أداة من أدوات اللغة
وبدوف اللغة يتعذر نشاط الناس ادلعرُب. ترتبط اللغة بالتفكَت ارتباطًا وثيًقا؛   أفراد اجملتمع ُب مجيع ميادين احلياة.

ىت ُب حاؿ تفكَته الباطٍت. ومن خبلؿ اللغة ربصل الفكرة فقط على فأفكار اإلنساف تصاغ دوًما ُب قالب لغوي، ح
وجودىا الواقعي. كما ترمز اللغة إىل األشياء ادلنعكسة فيها، فاللغة ىي القدرة على اكتساب واستخداـ نظاـ معقد 

تسمى الدراسة للتواصل وخاصة قدرة اإلنساف على القياـ بذلك، واللغة ىي أحد األمثلة احملددة من ىذا النظاـ، و 
 العلمية للغة بعلم اللغويات.

وظيفتها اإلجتماعية  ،بالنفس،طبيعة مشولية سبس سلتلف اجلوانب ادلتعلقة باإلنساف كعبلقتها بالفكر للغةف ا
فهي مسائل ال تكاد ربصى لذا صلد عرب األزمنة تعريفات سلتلفة ومتداخلة ومتعارضة ُب أحياف ...،وتنوع األلسنة

ا للمدارس اللغوية ادلتعددة اليت إنتمى إليها العلماء اللذين إىتموا هبذه الظاىرة سواء اللغويُت منهم أو أخرى وذلك تبع
   . العرب أو الغرب ، غَتىم

اللغويُِّت العرِب القدماء،  ألحدتعريٍف البعض منها كللُّغة تعريفاٌت كثَتة باعتبارات متعددة، وسوؼ نقتصر ىنا على 
إلشادة والرعايَة والعناية من كثَت من اللغويُت، خصوًصا احملَدثُت؛ فهو حبقٍّ من أفضل التعريفات وىو تعريف استَحق ا

     1" ."أصواٌت يعربِّ هبا كلُّ قـو عن أغراضهمأهنا  اللغة يقوؿ ىلى  :تعريف اإلماـ ابِن جنيوأوفاىا، وىو 
فبل ، لم عن مقصوده وتلك العبارة فعل اللسافإعلم أف الّلغة ُب ادلتعارؼ ىي عبارة ادلتك: إبن خلدوفو يقوؿ 

     2 بد أف تصَت ملكة متقررة ُب العضو الفاعل ذلا ىو اللساف وىو ُب أمة حبسب إصطبلحاهتم
  : أما العلماء الغرب فنجد

     3"ملكة فطرية عند ادلتكلمُت بلغة ما لفهم وتكوين مجل ضلوية" يعرؼ اللغة بأهنا   : تشومسكي 
اللغة ظاىرة إنسانية وغَت غريزية لتوصيل العواطف واألفكار والرغبات عن طريق نظاـ " عرّفها بقولو   :دي سوسير

كل ما ؽلكن أف يدخل ُب نطاؽ النشاط اللغوي؛ من رمز " كما يقوؿ أيضا أهنا  ."من الرموز الصوتية اإلصطبلحية
ضم النشاط اللغوي اإلنساين ُب صورة ثقافية؛ صوٌب، أو كتايب، أو إشارة؛ أي أف اللغة تعٍت الكياف العاـ الذي ي

"نتاٌج اجتماعيٌّ دلَلكة اللساف دي سوسَت سبة  و  ىي  سبثل كذلك  بالن "منطوقة، أو مكتوبة، معاصرة أو متوارثة
     4 ."ورلموعة من التقاليد الضرورية اليت تبنَّاىا رلتمٌع ما؛ ليساعد أفراده على شلارسة ىذه ادلَلكة

 
 1- .لئلماـ ابن جٍت ، ربقيق: زلمد علي النجار، ط عامل الكتب، بَتوتاخلصائص؛  

 2- .643،ص1992، 1،ط1،رللد-لبناف–إبن خلدوف :ادلقدمة،بَتوت 

 3- .48،ص1986حلمي خليل: اللغة والطفل دراسة ُب ضوء علم النفس اللغوي ،دار النهضة العربية،

 3- 27صز.1985د. يوئيل يوسف عزيز، آفاؽ عربية علم اللغة العاـ ؛ فرديناف دي سوسَت، ترمجة:  
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لرموز صوتية يستغلها الناس ُب االتصاؿ بعضهم نظاـ عرُب " :أف اللغة عبارة عن إبراىيم أنيس بينما يرى الدكتور
اللغَة، وحينما ننظر بعُت التحليل إىل ىذه التعريفات، صلد أهنا ربمل بُت طياهتا اخلصائَص اليت سبيِّز   .    5  "ببعض
 :ىي نفسها اليت اعتمد عليها كثٌَت من اللغويُت القدماء واحملَدثُت ُب تعريفهم للغة، وتتمثل فيما يلي الخصائص وىذه

 

؛ تلك األصوات اليت تُػَعدُّ    7 نبلحظ أهنم عرَّفوا اللغة بأىم وأرقى مظاىرىا، وىي األصوات ؛    6  صوتية اللغة (1) 
 .قدؽلًا وحديثًا، وأَوَلْوىا رعاية واىتماًما كبَتين -وغَتىم  -لصرح اللغوي، واليت ُعٍت هبا اللغويوف اللَِّبَنَة اأُلوىل ُب ا

على أف اإلنساف قد ارتبط "هبذه األصوات ارتباطًا وثيًقا على مرِّ العصور، حىت أصبح اآلف غََت قادر على التفكَت أو  
ا من الفبلسفة يقرِّروف أنو ال سبيَل إىل التفكَت بغَت ىذه األصوات التعبَت عن خواطره إال عن طريقها، شلا جعل كثَتً 

       8 شلثَّلة ُب كلمات ومجل؛ فإذا قيل لنا: إف اإلنساف حيواف ناطق، فمعناه أنو قادر على التفكَت؛ ألنو قادر على النطق
"      . 
 

عرب اإلنساف عما يدور ُب َخَلِده، وما ػلتاجو من غَته ؛ وظيفة اللغة األىم ىي التعبَت؛ فبها ي     9 تعبيرية اللغة (2)  
(، فلم ػلصر وظيفَة اللغة ُب توصيل األفكار كما  ُب معاشو، ولقد كاف اإلماـ ابن جٍت األكثر توفيًقا ُب قولو: )يعربِّ

ج )= الكبلـ رأى البعض؛ ذلك أف ىناؾ أشكااًل للغة ال يقصد صاحُبها هبا توصيل فكرة معيَّنة، ومن ذلك "ادلونولو 
االنفرادي( بصوره ادلختلفة؛ كالقراءة االنفرادية بصوت عاٍؿ، وكتدوين ادلبلحظات اليت ال يريد الكاتب هبا إال نفَسو.. 

وتنشد  -سواء أكانت تقـو بعمل يدوي أـ ال  -ادلرأة  عندما زبلو إىل نفسها  نبلحظ أف و على سبيل  ادلثاؿ
أفكار؛ بل  إحساسات أو (نقل ال ترمي إىل -باكيًة َمن فقَدهْتم من األحباب األشعاَر احلزينة والنثر ادلسجوع، 

، ومن ىنا يتضح أف وظيفة اللغة ليست مقصورًة على "  10 تستعمل اللغة بقصد التنفيس والتفريج عن آالمها وأحزاهنا
 .نقل األفكار فقط

 
 
 
 

 4-  11ص..مصر -رؼ اللغة بُت القومية والعادلية ؛ للدكتور إبراىيم أنيس، دار ادلعا 

ف صلد التصريح بذلك ُب تعريف اإلماـ ابن جٍت ُب قولو: )أصوات(، وُب تعريف الدكتور أنيس بقولو: )لرموز صوتية(، بينما ىو ضمٍت ُب تعري 
 .(دي سوسَت بقولو: )دللكة اللساف

 -5 

ا للغة صوٌر متعددة: كاإلشارة باأليدي، وتعبَتات الوجو، والكتابة؛ ولكن تبقى   6-  .األصوات اللغوية أرقى ىذه ادلظاىر، وأعبلىا، وأَدذلَّ

     7- 21، 20 ، مرجع سابق،ص.اللغة بُت القومية والعادلية

(، وتوسع دي سوسَت بقولو: )شلارسة ىذه ادللكة(، ُب حُت ضيَّق ذلك الدكت  ور أنيس صلد التصريح بذلك ُب تعريف اإلماـ ابن جٍت ُب قولو: )يعربِّ
 .وصفو بػ)االتصاؿ(؛ فادلمارسة أعم من التعبَت، والتعبَت أوسع مفهوًما من االتصاؿ حينما

 -8 

 01-  18، 17 ص..1963اللغة واجملتمع: رأي ومنهج ؛ د. زلمود السعراف، الطبعة الثانية  
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، و"إف اللغة ال "إال ُب رلتمعإف اللغة ال تنشأ " :لقد عرب العلماء عن اجتماعية اللغة بقوذلم  11 اجتماعية اللغة (3) 
  12 "، و"إف الكبلـ ؼلتلف باختبلؼ الطبقات االجتماعية ُب اجملتمع الواحد ُب العصر الواحدتستعمل إال ُب رلتمع

؛ "ؽلكن لشعبُت ينشأاِف ُب نفس ادلنطقة اجلغرافية، ُب وقت واحد، أف ؼلتلف كبلمهما، ويَرجع ذلك إىل عدد من "
 .  "       13  العوامل االجتماعية

مفرداِت ونربات من ينتمي إىل بيئة  -على سبيل ادلثاؿ  -فاللغة زبتلف باختبلؼ الطبقات االجتماعية، فهل ذبد  
ريفية ىي نفسها اليت ذبدىا عند من يسكن بيئة صحراوية، وثالث ُب بيئة ساحلية أو حضارية؟ ال شك أننا نبلحظ 

 .ض األحياف مدعاًة للسُّخرية والتهكمِمثَل ىذه االختبلفات، اليت تكوف ُب بع
  

؛ للغة نظاـ يتعارؼ عليو أفراد رلتمٍع ما، فاللغة "ػلكمها العرؼ االجتماعي، ال ادلنطُق العقلي،    14 ُعرفية اللغة (4)
ىكذا تبدو لنا على كل حاؿ ُب العصور احلديثة؛ ذلك أننا حُت نتساءؿ عن السر ُب ذلك النظاـِ اخلاص الذي 

و كلُّ لغة، ال نكاد نظفر بإجابة مقنعة إال حُت نقوؿ: إف األمر كلو مرجُعو إىل العرؼ واالصطبلح.. ففي زبضع ل
؛ إنو العرؼ الذي   "  15 دلاذا مسِّيت الشجرة بالشجرة، والوردة بالوردة، وادلاء بادلاء، وضلو ذلك؟ -مثبًل  -العربية 

عليها، من غَت أف يكوف ُب كل اسم من ىذه األمساء ما يدؿُّ  ػلكم القوـَ ُب معرفتهم ذلذه األمساء واصطبلحهم
عليو، شلا يراه البعض من أف بُت اللفظ وادلعٌت مناسبًة طبيعية، وِمن ذلك ما ُروي عن عبَّاد الصيمري من أنو عندما 

 .            16. ، وىو بالفارسية: احلجر، فقاؿ: أجد فيو يُػْبًسا شديًدا، وأراه احلجر  )اذغاغ(سئل عن معٌت كلمة
  

وعرفية اللغة أيًضا تعٍت أف اإلنساف يتأثر ُب لغتو باجملتمع حولو؛ "فادلرء قبل أف تتاح لو فرصٌة لدراسة اللغة يتصور أنو 
وِرث لغتو عن أبويو، كما ورث عنهما بعَض ادلبلمح والصفات البيولوجية؛ فالعريب مثبًل يتكلم العربية؛ ألنو ُولد ألبوين 

 -، واإلصلليزيُّ يتكلم اإلصلليزية؛ ألنو ُولد ألبوين إصلليزيُت، وىكذا؛ فليس يدرؾ ادلرء العاديُّ أف تعلُّم أيِّ لغة عربيَُّت
عمليٌة مكتسبة، ال أثر للوراثة أو اجلنس فيها؛ فإذا ُريبَِّ طفل مصري من أبوين مصريَُِّت ُب بيئة صينية  -بل وإتقاهنا 

 .  "   17 أبناء الصُتمثبًل، نشأ من حيُث اللغُة ك
 

(، وُب تعريف دي سوسَت بقولو: )اجتماعي(، وُب تعريف الدكتور أنيس بقولو  : صلد التصريح بذلك ُب تعريف اإلماـ ابن جٍت ُب قولو: )كل قـو
   ))الناس

 -00 

 01-  13،ص.بَتوت –علم اللغة: مقدمة للقارئ العريب ؛ د. زلمود السعراف، دار النهضة العربية 

 02-  .241 ،ص.اإلسكندرية –معرفة اللغة؛ جورج يوؿ، ترمجة: د. زلمود فراج عبداحلافظ، دار الوفاء للطباعة والنشر  

عريف اإلماـ صلد التصريح بذلك ُب تعريف دي سوسَت ُب قولو: )التقاليد اليت تبناىا رلتمع ما(، وُب تعريف أنيس بقولو: )عرُب(، بينما ىو ضمٍت ُب ت
   )قولو: )كل قـوابن جٍت ُب 

 -03 

 04-  .16 ، مرجع سابق .ص.اللغة بُت القومية والعادلية 

اإلؽلاف، ط: ينظر: ادلزىر ُب علـو اللغة وأنواعها ؛ السيوطي، ربقيق/ زلمد أمحد جاد ادلوىل، علي زلمد البيجاوي، زلمد أبو الفضل إبراىيم، مكتبة  
 47/ 1ص..ثالثة

 -05 

 06-  .18 ، مرجع سابق .ص.لعادليةاللغة بُت القومية وا 
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  ؟(Neurolinguistics)  ما ىو علم اللغة العصبي    -تعريف 2.1- 
 :لغوي تعريف - أ

وتعٍت: العصبوف أو اجلهاز العصيب.  " Neuro عصيب "Neurolinguistique تضم عبارة علم اللغة العصيب
العصبية: فرع من الفروع العلـو العصبية وادلعرفية، ويهتم  وتعٍت لغة أو لسانيات. أما" Linguistique :وكلمة "لغوي

وعلم اللغة  .بدراسة الظواىر العصبية، اليت ترتبط أو تتحكم ُب اللغة وىي: فهم اللغة، إنتاج اللغة، اكتساب اللغة
 العصيب ىو علم "متعدد التخصصات"، فهو يأخذ معطياتو ومعلوماتو ومعارفو من زبصصات أخرى، كما يستلهم

 18 .مناىجو وأدواتو ونظرياتو من عدة علـو

 :أعلها العصيب لعلم اللغة االصطبلحية التعاريف من العديد توجد:اصطالحي تعريف -ب
 و اللغة ُب تتحكم أو ترتبط ،اليت العصبونية بدراسة الظواىر يهتم و العصبية، العلـو من فرع ىو العصيب اللغة علم *

 اللغة اكتساب -لغة ال إنتاج -   اللغة فهم - : ىي
 19للحبسات  اللغوي التنميط و االكلنيكي-التنميط التشرػلي بُت ادلوجود الًتابط دراسة ىو العصيب اللغة علم*

 ُب تلف وجود عن الناذبة اللغة اضطرابات يهتم بدراسة عصيب علم اللغوي األعصاب علم أو العصيب اللغة علم *
 20اللغة  منطقة كل أو ءجز  مستوى اليسرى ، على ادلخية القشرة

 

لو كانت أدمغتنا  اذلائلة مصدر ذكائنا ، و لو كنا ىذا  الذكاء قوي  حبيث يستطيع  تفسَت  تطور    بيركتوفيقوؿ 
للتواصل   بوصفها رلرد  وسيلةنوعنا البشري على ىذا  النحو غَت  ادلألوؼ ، لكاف من السخف االفًتاض بأف  اللغة 

تبعا لذلك  غلب أف يعزى الذكاء  البشري  إىل  قدرات  أخرى تكمن داخل  تلك  األدمغة ىي  اليت  أنتجتو.  و  
 21اذلائلة .  فما  عسى ىذه  القدرات أف  تكوف ؟ 

 :  لعلم اللغة العصبية ىذا الوصف Brain and Language تقدـ رللة
الطرائق غَت اللفظية( ادلرتبطة بأي جانب من  )الكبلـ ، السمع ، القراءة ، الكتابة ، أو التواصل  "اللغة البشرية أو

 22وظائف الدماغ أو الدماغ" 

-Elisabeth  Ahlsen .Introduction to Neurolinguistic,[ Amsterdam , John Benjamin  Publishing  

            Company, 2006 , p.3-7              
 -18 

-J. Dubois et al, Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage. Paris,Larousse-   

                 Bordas/Her ,1999,p.323. 
 -19 

-J.Postel,Dictionnaire de Psychiatrie  et de Psychopathologie Clinique. Paris, Larousse-                     

                      Bordas,1998,p.290.                 
 -20 

 21- 41ص.2001اللغة  و سلوؾ  االنساف ، ديريك بَتكتوف ، تر/ زلمد زياد كبة ، جامعة ادللك  السعود ،   

-- Elisabeth  Ahlsen .ibid -22 



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
8 

علم اللغة العصبية بأنو "حقل  إديث كرويل تراجَت، وصف  1961ُب عاـ  دراسات ُب اللغويات ُب مقاؿ رائد نشر ُب
صصات اليت ليس ذلا وجود رمسي. موضوعها ىو العبلقة بُت اجلهاز العصيب البشري واللغة" من الدراسة متعددة التخ

23 

"إف اذلدؼ األساسي جملاؿ اللغة العصبية ىو فهم وتفسَت القواعد العصبية للغة والكبلـ ، وتوصيف اآلليات 
ة ىي قاعدة عريضة ؛ فهي والعمليات اليت تنطوي عليها ُب استخداـ اللغة. إف دراسة علماء األحياء العصبي

تتضمن ضعف اللغة والكبلـ ُب حبسة الكبار واألطفاؿ ، باإلضافة إىل إعاقات القراءة وربويل الوظيفة من حيث 
 24صلتها إىل اللغة ومعاجلة الكبلـ ".

 :سنجد  ُب  قاموس العلـو  ادلعرفية التعريف  التايل 
ا ُب عبلقاهتا بالبٍت الدماغية ...و يسعى إىل مد جسور بُت ىو اختصاص يعاِب عددا من الوظائف الدماغية العلي

 25 العلـو  العصبية و العلـو  ادلعرفية.
 26العصبية  ىي  دراسة كيفية امتبلؾ اللغة  ) اللسانيات (  بفضل الدماغ   ) العصبية (  تاللسانيا

فإف ىذا العلم "مهتم بدراسة العبلقات ادلتبادلة   Serge Pinto et Marc Satoوفًقا لسَتج بينتو ومارؾ ساتو ، 
ب لوصف معاجلة الوحدات اللغوية على مستوى ، دبعٌت آخر ، فإنو يربط اللغويات بعلم األعصا27بُت الدماغ واللغة" 

 .اجلهاز العصيب أثناء حالة فهم اللغة الشفوية أو ادلكتوبة
 
 
 
 

 
 

-The Field of Neurolinguistics", Studies in Linguistics 15.70, ... (New York, Holt, Rinehart, and 

Winston, 1961  
 -23 

-Shari R. Baum and Sheila E. Blumstein ،"Aphasia: Psycholinguistic" Approaches ". International 

Encyclopedia of Linguistics   ،  2nd ed. ،edited by William Frawley. Oxford University Press ،2000 

-  Définition de neurolinguistique-Concept et Sens 8_http://lesdefinitions.fr/neurolinguistique 

 -24 

 25-   313ص. ،    2013،  َتوت : ادلنظمة العربية للًتمجة : مركز دراسات الوحدة العربيةقاموس  العلـو  ادلعرفية ، ب
 26-  1.ص.2008اد كبة ، جامعة ادللك  السعود ،   لورين أوبلر و كريس جَتلو ، تر/ زلمد زي:اللغة و الدماغ  

Serge, Pinto. et Marc, Sato. (2016). Traité de neurolinguistique. p. 13. Paris : CNRS- 
Serge Pinto et Marc Sato sont les deux auteurs de l’ouvrage Traité de neurolinguistique (2016).  

Ces deux chercheurs font partie du Laboratoire Parole & Langage (Université Aix-Marseille, Paris : CNRS). 

 -27 
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 النشأة، التطور   3.1-
 

  Howardيعود تاريخ دراسة كيفية تنظيم اللغة ُب الدماغ إىل مخسة آالؼ سنة خلت. ويورد كل من )ىاورد
سنة  ٠ٓٓٓوردت ُب كتابات على نبات بردي مصري يعود حلوايل  مبلحظات Hatfield 1987 (  28وىاتفيلد 
كيف ؽلكن لؤلذى احلاد الذي يصيب الصدغ )حيث ؽلكن رؤية بعض أجزاء العظم احملطم داخل األذف(  .قبل ادليبلد

ر أف يسبب إىل فقداف القدرة على الكبلـ. وأما فرع اللغويات العصبية األحدث الذي يتطور بسرعة اآلف، فلو جذو 
ويعرؼ قاموس  .إضافية، على أية حاؿ، باإلضافة إىل اجلذور اليت أخذىا من علم دراسة احلبسة الكبلمية السريري

على أنو: "فرع من اللغويات يتعامل مع ترميز ادلقدرة اللغوية     )Hank 1986العصبية )ىانك  –حديث اللغويات
 29ُب الدماغ"، 

ُب أواخر  30 ور يا،و ألكسندر  ل إىل إديث كرويل تراجَت، وىنري ىيكُت« اللغويات العصبية»يعود إطبلؽ مصطلح 
« مشاكل ُب اللغويات العصبية»أربعينيات القرف التاسع عشر ومخسينيات القرف التاسع عشر؛ يعترب كتاب لوريا 

ُب « لعصبيةاللغويات ا»تقريًبا أوؿ كتاب ػلتوي على اللغويات العصبية ُب عنوانو. زاد ىاري ويتكر من شعبية 
 1974ُب عاـ    « الدماغ واللغة»الواليات ادلتحدة ُب أوائل سبعينيات القرف التاسع عشر، مؤسًسا رللة 

 

 

 
 

 

 

 

-Howard,D.and Harfield,F.M. [1987 ] ,Aphasia Theraphy / Hitorical and contemary issues , Lawrence 

Erlbaum , London 

 -28 

 -Hanks,P. [ ed ] [ 1986 ] Collins Dictionnary of the English langage [ 2 nd  edition ] Collins , London.  -29 

  -Hecaen , H. [ 1983 ] ‘’ Acquired Aphasia in children revisited ‘’ , Neuropsychologia An 

Encyclopedia of Language edited by N.E. Collinge 

  - Peng, F.C.C. (1985). "What is neurolinguistics?". Journal of Neurolinguistics 

 -30 
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احلبسة »تعود جذور اللغويات العصبية تارؼلًيا إىل تطور علم احلبسات ُب القرف التاسع عشر، ودراسة العجز اللغوي 
اليت ربدث نتيجة أذية الدماغ. ػلاوؿ علم احلبسات ربط البنية بالوظيفة من خبلؿ ربليل تأثَت إصابات « الكبلمية

، أحد أوؿ األشخاص الذي كوف عبلقة بُت   Paul Broca   31 الدماغ على عمليات معاجلة اللغة. كاف بوؿ بروكا
منطقة دماغ معينة وعمليات معاجلة اللغة، إذ أجرى اجلراح الفرنسي بروكا عمليات تشرػلية للعديد من األفراد الذين 

ن على اجلانب األيسر م« أو آفات»يعانوف من عجز كبلمي، وتبُت أف معظمهم قد تعرضوا إىل أذية ُب الدماغ 
. ادعى أخصائي فراسة الدماغ ُب أوائل  area Broca'sالفص اجلبهي، ُب منطقة تعرؼ اآلف باسم منطقة بروكا

أف مناطق الدماغ ادلختلفة سبتلك وظائف سلتلفة، إذ تتحكم ادلناطق اجلبهية من الدماغ باللغة ُب  القرف التاسع عاشر
ذات أعلية »ذبرييب من أجل عبلقة كتلك، وقد وصفت بأهنا  الغالب، لكن كانت أحباث بروكا األوىل ُب تقدًن دليل

 جملاالت اللغويات العصبية وعلـو اإلدراؾ.« زلورية»و« عظمى
فيما بعد، وجود باحات سلتلفة من الدماغ   32«باحة فَتنيك»ُب وقت الحق، اقًتح كارؿ فَتنيك، اليت مسيت بامسو  

باحة بروكا مسؤولة عن اإلنتاج احلركي للكبلـ وتكوف باحة  متخصصة من أجل سلتلف ادلهاـ اللغوية، إذ تكوف
فَتنيك مسؤولة عن فهم الكبلـ ادلسموع. أسس عمل بروكا وفَتنيك رلاؿ علم احلبسات وفكرة أف اللغة ؽلكن 

 دراستها من خبلؿ اختبار اخلصائص الفيزيائية للدماغ.
لبحث ُب علم احلبسات من أعماؿ كوربينياف استفادت بدايات البحث ُب علم احلبسات من استفادت بدايات ا

سطح الدماغ، مقسًما إياه إىل باحات مرقمة وفًقا للبنياف « رسم خرائط»برودماف ُب أوائل القرف العشرين، الذي 
ووفًقا لوظيفتها، التزاؿ، ىذه الباحات، ادلعروفة باسم باحات « بنية اخللية»ادلعماري اخللوي اخلاص بكل باحة 

.برودماف، مس  تخدمة على نطاؽ واسع ُب علم األعصاب حىت اليـو
 

 
 
 

              وعلم اإلنساف. علم التشريح  واختصاصي ُب طبيب فرنسي    Paul Broca 1880/1824بيير بوؿ بروكا
 اشُتهر ببحثو على منطقة بروكا، وىي منطقة من الفص اجلبهي معنية باللغة وُمسماة تبًعا لو

 -31 

 ُب تارنووبتز سيليزيا 1848مايو  15  ، من مواليدطبيب نفسٍت و أعصاب أدلاين ىو ernickeCarl Wكارؿ فيرنيك
 اعتبلؿ  الدماغ، كاؿ معينة مناشتهر فَتنيك بأحباثو الوازنة ُب رلاؿ التأثَتات ادلرضية ألشبولوندا  اآلف شللكة بروسيا  ُب 

 -32 
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سطح الدماغ، مقسًما إياه إىل باحات مرقمة وفًقا للبنياف ادلعماري « رسم خرائط»ُب أوائل القرف العشرين، الذي 
ووفًقا لوظيفتها، التزاؿ، ىذه الباحات، ادلعروفة باسم باحات برودماف، « بنية اخللية»اخللوي اخلاص بكل باحة 

.مستخدمة ع  لى نطاؽ واسع ُب علم األعصاب حىت اليـو
 

ولد علم اللغويات العصبية من االجتماع بُت اللغويات وعلم األعصاب ُب دراسة االضطرابات اللغوية. يهدؼ إىل 
فهم مجيع احلاالت ادلرضية اليت تؤدي فيها اآلفة اليت تدمر اذلياكل القشرية للتمثيل اللغوي إىل توليد انفصاؿ ُب األداء 

للغوي. تؤدي مبلحظة ىذه الفصائل بالضرورة إىل التفكَت النظري ُب التنظيم الداخلي للغة وعملها. وبالتايل ، فإف ا
علم اللغة معٍت مباشرة ، ألف علم األمراض يوفر بطريقة ما األساس إلجراء ذبارب على نطاؽ حقيقي حيث ادلتغَت ، 

ليت يدمرىا ، غلعل من ادلمكن عزؿ ىذا ادلكوف أو ىذا ادلكوف من الذي يتكوف من آفة اذلياكل التشرػلية الوظيفية ا
 .نظاـ لغوي

ومع ذلك ، استغرؽ ىذا االجتماع وقًتا طويبلً ليتبلور. مل يظهر مصطلح علم اللغويات العصبية بشكل منتظم ُب 
روماف جاكوبسوف  األدب النفسي العصيب حىت الستينيات. ومع ذلك ، ًب التعبَت عن ىذا ادلنظور بوضوح من قبل 

Roman Jakobson    تطبيق ادلعايَت اللغوية البحتة على ؽلكن أف يساىم     33 1963عندما كتب ُب عاـ" :
تفسَت وتصنيف حقائق احلبسة بشكل كبَت ُب علم اضطرابات اللغة واللغة ، شريطة أف يتقدـ اللغويوف بنفس القدر 

 " .نات ادلرضية كما ىو احلاؿ عند يقتصروف على رلاذلم ادلعتادمن العناية واالحتياط عند االقًتاب من البيا

أوؿ عامل لغوي يدرؾ األعلية احملتملة للبحوث العصبية اللغوية  (Roman Jakobson) ردبا كاف روماف جاكوبسوف
غ السليم ، للنظريات اللغوية. أشار جاكوبسوف إىل أعلية فقداف القدرة على الكبلـ لفهم كيفية تأصيل اللغة ُب الدما 

  .(Jakobson, 1941) ولتأكيد أو عدـ تأكيد النماذج النحوية النابعة من علم اللغة النظري

 

 

 

 

JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale, Paris, ?ditions de Minuit, 1963.-   -33 
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، واليت ًب تقدؽلها على أهنا (Journal of Neurolinguistics) والدة رللة علم اللغة العصيب 1985شهد عاـ 
’ اجمللة األوىل والوحيدة اليت ربمل اسم ىذا اجملاؿ اجلديد والسريع التطور الذي يطلق عليو علم اللغة العصيب‘
اجمللة الوحيدة ادلعنية بتقاطع علم األعصاب وعلم اللغة، وىو عامل متعدد التخصصات يأخذ على عاتقو ’و

اآلف، أصبح مصطلح علم اللغة  .(Whitaker, 1985) ’وؾ واخلربة اللغويةاستكشاؼ وظائف الدماغ ُب السل
 neuroscience of) ’علم أعصاب اللغة‘العصيب شائًعا، ويقف جبانب أمساء أخرى، من بينها 

language)  علم أحياء اللغة العصيب‘و’ (neurobiology of language) اعتماًدا على الًتكيز ،
 .اللغوي أو على ادلنظور العصيب ادلوضوع إما على ادلنظور

وعلى الرغم من أف علم احلبسات ىو اجلوىر التارؼلي للغويات العصبية، توسع اجملاؿ إىل حٍد كبَت ُب السنوات 
،والتقنيات الفسيولوجية الكهربائية «مثل يّب إي ٌب وإؼ إـ آر آي»األخَتة، بفضل ظهور تقنيات التصوير الدماغي 

، اليت ؽلكنها تسليط الضوء على أظلاط فعالية الدماغ خبلؿ مشاركة «جي وإـ إي جي إي إي»احلساسة للزمن 
ُب  اللغة األفراد ُب سلتلف ادلهاـ اللغوية؛ ظهرت التقنيات الفسيولوجية الكهربائية، خصوًصا، كطريقة من أجل دراسة

ُب فهم « ادلعاين»، تبُت استجابة الدماغ أهنا حساسة ذباه القضايا الداللية «400إف »مع اكتشاؼ  1980عاـ 
ليكوف أوؿ كموف عمل متعلق حبدث اللغة، واستخدـ على نطاؽ واسع منذ اكتشاؼ « 400إف »اللغة، اكُتشف 

 EEGتقنيات الفيزيولوجيا الكهربية    34    "' من أجل إجراء األحباث اللغوية.« إـ إي جي»و« إي إي جي»

)زبطيط كهربية( ، من ناحية أخرى ، تقدـ قرارًا على مستوى ادلللي ثانية ، حىت  EMG)زبطيط كهربية الدماغ( و 
إذا كانت طبيعة اآللية الدماغية اليت تنتج اإلشارات الكهربائية ُب فروة الرأس )فروة الرأس( غَت معروفة. ، شلا غلعل 

إلثبات النظريات ادلعرفية احلسابية للهندسة اللغوية ، بغض النظر عن  EMGو  EEGا. يتم استخداـ تفسَته صعبً 
    التنفيذ البيولوجي العصيب.

حديث ’ علم اللغة العصيب‘ن إرجاعو إىل القرف التاسع عشر ، فإف مصطلح ُب حُت أف احلقل قدًن نسبيا وؽلك
العهد. خبلؿ فًتة البحث ُب فقداف القدرة على الكبلـ، كاف ما نطلق عليو اآلف علم اللغة العصيب مًتسًخا ُب علم 

سة العبلقات بُت األعصاب، وبالتايل افتقر إىل توصيف زلدد. بعد أواخر الستينات من القرف العشرين، جذبت درا
 اللغة والدماغ اىتماـ علماء اللغة، شلا أدى إىل تعزيز تداوؿ ىذا ادلصطلح. 

  -Hagoort, Peter; Colin M. Brown; Lee Osterhout (1999). "The neurocognition of syntactic 

processing."  in Brown   & Hagoort . The Neurocognition of Language .p. 280. 

 -34 

  -Hall ،Christopher J (2005 .)An Introduction to Language and Linguistics .Continuum 

International Publishing Group  .2222.  

 

  -Hagoort ،Peter (2003). "How the brain solves the binding problem for language: a neurocomputational model 

of syntactic processing ." NeuroImage . 11 : S18– 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://web.archive.org/web/20200110024254/https:/books.google.com/books?id=RWspkUKj274C&pg=PA69&lpg=PA69&dq=neurolinguistics+and+psycholinguistics
https://web.archive.org/web/20200110024254/https:/books.google.com/books?id=RWspkUKj274C&pg=PA69&lpg=PA69&dq=neurolinguistics+and+psycholinguistics
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 و التيارات سالمدار    4.1-

 .رؤى سلتلفة حوؿ العبلقة بُت الدماغ واللغة
 ىناؾ عدد من وجهات النظر ادلختلفة حوؿ العبلقة بُت الدماغ واللغة موجودة وما زالت قائمة. وفيما يلي نذكر

اغلاد مواقع أو مراكز ُب الدماغ لوظائف لغوية  (Localism) رباوؿ االقليمية .بعض من تلك اليت كاف ذلا تأثَت كبَت
وظائف اللغة ُب العبلقات بُت ادلناطق الدماغ ادلختلفة، شلا غلعل من  (Associationism) سلتلفة. تضع الًتابطية

يفًتض التوطُت الديناميكي ’. ادلفاىيم‘ادلتقاربة بالكلمات و / أو ادلمكن ربط، على سبيل ادلثاؿ ، تصورات احلواس 
للوظيفة أف األنظمة الوظيفية للوظائف الفرعية احمللية تؤدي وظائف اللغة. ىذه األنظمة ديناميكية، وبالتايل ؽلكن 

 (Holistic theories) إعادة تنظيمها أثناء تطور اللغة أو بعد حدوث ضرر ُب الدماغ. تعترب النظريات الشمولية
 أف العديد من وظائف اللغة تقـو هبا مناطق منتشرة ُب الدماغ تعمل معا. تؤكد النظريات ادلستندة إىل التطور

(Evolution-based theories)   على العبلقة بُت كيفية تطور الدماغ واللغة مع مرور الوقت ُب األنواع
 .داء البالغُت للوظائف اللغويةادلختلفة، وكيفية تطورىا عند األطفاؿ، وكيفية أ

 و نقط االختالؼ العصبية النفسية تاالتيار  أىم1.4.1- 
 :الميكانيكي التيار )أ

 مبنية كانت اليت ( L’associationnisme ) بطيةاالًت  النظريات ظهرت حيث ، 18 القرف هناية ُب التيار ىذا ظهر
 :صلد روادىا أىم ومن للحبسة، اتفسَتى ُب العصيب والفيزيوالوجي التشرػلي سادلقيا على

 

 أي العصبية، الفيزيولوجيا حوؿ األعماؿ من دبجموعة األدلاين الطبيب ىذا جاء ( Gall, 1828-1758 ) غاؿ *
 ادلعرفية، العقلية تاالقدر  ُب تتحكم واليت بذاهتا، قائمة أعضاء عدة من تتكوف للشخص الدماغية الفصوص أف برىن
 .الدماغية القشرة من األمامي القسم ُب تقع فظيةالل الذاكرة أف برىن كما

 

 للقدرة ادلكتسبة باتااالضطر  كل على Aphémie) أفيميا ( مصطلح بروكا أطبلؽ ( Broca, 1861 ) بروكا *
 ادلنطقة ُب تكوف اإلصابة أف إىل توصل حيث اإلكلينيكية، التشرػلية توسااودر  ومبلحظات حسب الكوذ اللغوية،
 القدرة فقداف ىي األخَتة ىذه وأف ، ىاليسر  ادلخية الكرة نصاؼ ُب بالضبط دماغلل األمامي للفص ةاخلارجي اخللفية

 لنصف الثالث اجلبهي التلفيف ُب خبلل مرتبطة وىي الذكاء، زبريب وبدوف النطاؽ أعضاء ُب شلل بدوف الكبلـ على
   (. La 3eme circonvolution frontale F3 ) ىاليسر  ادلخية الكرة
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 اليت الطبيعة سبنف اليمنيُت، صااألشخ عند اليدوية احلركة على يهيمن ىاليسر  ادلخية الكرة نصف أف بروكا يؤكدو 
 .ادللفوظة اللغوية الوظيفة على هبا يهيمن

 

 ادلصاب أفى وير  ،" Aphasie " احلبسة دبصطلح أفيما باستبداؿ تروسو قاـ ( Trousseau,1867 ) تروسو *
 والذكاء، بالكلمات بالتلفظ خبلذلا من نقـو اليت والعمليات الكلمات ذاكرة فقد باحلبسة

 تكوف مل فهي بليغة بالذكاء ادللحق الضرر درجة كانت اف و حىت موازي بشكل تاالقدر  ىذه كل يفقد مل ولكن
 35الكلمات ذاكرة من إصابة أكثر

 
 األوؿ األيسر الصدغي لفيفالت إصابة بُت سببيا ارتباطا فرنيكي وجد  ( Wernick, 1874 )فرنيكي*

 (La 1ere circonvolution temporale gauche T1) ، السمعية الصور ذاكرة فقداف بااضطر  وظهور 
 " تقابلها واليت فرنيكي حبسة أو "احلسية احلبسة " اسم ربت لغوي، بااضطر  شكل على تظهر واليت للكلمات،

 األيسر الثالث اجلبهي التلفيف إصابة نع تنتج واليت ، "بروكا حبسة " أو "احلركية احلبسة
(La 3eme circonvolution temporale gauche. T3 .) 

 كمي نقص مع سليم فهاـ الديهم احلركية باحلبسة فادلصابُت اذلامة، ضااألعر  من رلموعة بتوضيح فرنيكي قاـ كما
 الكلية احلبسة ؼلص فيما أما .رطانةال مع الفهاـ باتااضطر  لديهم احلسية باحلبسة ادلصاابُت أما للغاة، وكيفي

 .بروكا كحبسي ادلصاب فيتصرؼ اللغة منطقة ُب تكوف فاإلصابة
 الصدغي التلفيف تربط اليت األلياؼ إصابة عاف الناذبة التواصلية، احلبسة وىي احلبسة من آخر نوعا يصف كما

 36مفهـو غَت يكوفو كبلم لكن غياره كبلـ يفهم فادلصاب األيسر، للفص الثالث اجلبهي بالتلفيف األوؿ
 
 
 
 

 
 

  -Lecours.AR, L’hermitte.F, Aphasie, édition, Flammarion, Paris, 1979, pp . 27-31.  -35 
  -Ibid . pp . 32-38.  -36 
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 :الديناميكي التيار)ب
 :رواده وأىم النفسي، العامل إدخاؿ على أساسا ويعتمد ، 20 القرف بداية ُب التيار ىذا ظهر

 

 دور ول سلي F3 األيسر الثالث اجلبهي التلفيف أف ماري بيار اعتبار ( Pierre marie, 1906 ) ماري بيار *
ى اليسر  ادلخية الكرة نصف ُب الواقعة فرنيكاي منطقة ىي احلبسة عاف ادلسؤولة الوحيدة ادلنطقة وأف اللغة، ُب أساسي

  Anarthrieأنارتَتيا ظهور نبلحظ أف وؽلكن ، 
 أنارتَتيا + فرنيكي = بروكا حبسة  :التالية ادلعادلة ُب وفكرت يوضح كبذل وىو

 

 ولقد النفسية، تاللقدر  عصبية منطقة ػلدد حيث ماري بيار يناقض دغلَتين ( Dejerine ; 1908 ) ديجيرين *
 وىذا ،)أفيميا( يةحلائ ربت حركية وحبسة )بروكا حبساة( حلائية حركية حبسة :نوعُت إىل احلسية احلبسة بتقسيم قاـ
 ميز 1892 سنة وُب .للحبسة سلتلفة أنواعا سدر  أين تشرػلية لعيادة وأعمال عن ملخص قدـ حيث 1914 سانة ُب

 وعمى احلسية، احلبسة أنواع إحد ىي و حبسة مع لفظي ،عمى ( cécite verbale ) اللفظي العمى من نوعُت
 ُب ويتمركز حلائي، يكوف اخلالص اللفظي الصمم أف إىل 1898 سنة ُب توصل كما .ءةاالقر  سادلة مع خالص لفظي

 .الصدغيُت الفصُت
 

 .الدماغ بسبلمة متصل عقلي نشاط عن عبارة اللغة أف جاكساوف ىير  ( Jackson, 1915 ) جاكساوف*
 يفقد باحلبسة ادلصاب أف أي للغة، واألوتومااتيكي ديااإلر  اإلستعماؿ بُت كتفك عن عبارة احلبسة أف ويوضح

 .للكرة األؽلن بالنصف متصلة األوتوماتيكية بالسالوكات ػلتفظ الوقتس نف وُب دية،ااإلر  السلوكات
 

 بسبب اللغة، خاصة بصفة يصيب بااضطر  احلبسة أف غولدشتاين يقوؿ ( Goldstein ; 1933 ) غولدشتاين*
 . كبلـ اختيار حرية درجة كوكذل اجملردة، احلالة يفقد احلبسي أف كما دماغية، إصابة

 

 ُب بااضطر  إىل يرجع نوع احلبسة، من نوعاف ؾىنا أف جاكوبساوف يبُت (  Jakobson1956) جاكوبساوف*
 حملور تبعا ربدث القطب ثنائية العادية اللغة أف يقاوؿ فهو .الًتتيبات زلور إىل يعود الثاين والنوع ادلتماثبلت، زلور

 صلاد احلبسة فعناد التسلسلي، والًتتيب التناسق يشمل أفقي وروزل اللسانية، الوحدات اختيار يشمل والذي عمودي
 .اآلخر دوف بوظيفة ػلتفظ احملورين ىذين من فواحد تبلشت، قاد اللغوية الثنائية أف
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 للحبسة، لساين عصيب تصنيف أوؿ يضع العصبية التشرػلية ادلبلحظات من انطبلقا ( Luria, 1964 ) لوريا*
 :نيكيةإكلي أنواع ستة على ػلتوي

 37ديناميكية + داللية +حركية + حركية حسية + نسيانية مسعية +حسية حبسة (.
 :عصبي لساني النفسي التيار)ج

 :احلبسة باتااضطر  وفهم وصف ىو التيار ىذا رواد علي يعتمد ما أىم
 :احلبسية باتااالضطر  من نوعُت وصف ( Jakobson1956) جاكوبساوف *
  (paradigmatique) الختيارا زلور على تقع اليت احلبسة_
  (syntagmatique) الًتكيب زلور على تقع اليت احلبسة_

 ىمستو  على أو الكلمات، اختيار ىمستو  على مشاكل لدي يتكلم عندما فاحلبسي اللسانية القوانُت وحسب
 .ذلا النحوي الًتكيب

 

 .لفونولوجيةا واحلبسة السيمولوجية احلبسة عن تكلم ( Gagnepin, 1980 ) "غانيباف *
 

 ادلبلحظة(  األداء لنوعية العميقة بادلبلحظة أف زالؿ نصَتة تبُت ( Nacera Zellal ; 1986 ) زالؿ نصيرة *
 ُب احلبسي ادلظهر لتوحد أتت أي ( بات،ااالضطر  توحيد نستطيع ولكميت ىسول  )اللساين الفعل أو للغة الشاملة
 38 .واحد بااضطر 

 

 يبُت سلطط شكل على احلبسة ىيمياإبر  سعيدة فسرت ، ( Saida ibrahimi, 1996 ) ىيمياابر  سعيدة *
 إىل تصل خارجية معلومات يتلقى األخَت ىذا حبيث احلبسي عند اللفظي للتواصل والضروريتُت األساسيتُت العمليتُت

 البنية يتعد ال حبيث )العميقة البنية( النواة إىل الدخوؿ يستطيع ال ولكن السمعي، العصب طريق عن الدماغ
 39اجلواب حوؿ ػلـو فيبقى الصحيحة لئلجابةو وصول عدـ يفسر ما وىذا السطحية،

 

 

  -Lecours.AR, L’hermitte.F, OP ;cit, pp : 38-48. -37 
  -Zellal. N, Aphasie du milieu clinique algérien ; étude psychologique et linguistique, thèse de doctorat, 

Paris, France, 1986, p70 
-38 

         التربية عموم و نالنف عمم منشورة،معهد بدون والحبسة، المغوي العصبي، سالنف عمم في تامحاضر  ، هيمياابر  سعيدة 
 ئراالجز  ، األرطوفونيا و

-39 
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 اللسانيات  العصبية بالعلـو األخرى الفصل  االوؿ :  عالقة  2-  
 

 العصبي اللغة علم منهجية 1.2-
 

 .علـو عدة من نظرياتو و أدواتو و مناىجو العصيب اللغة علم يستلهم
 العلـو من باألخص و عديدة علـو من معلوماتو يأخذ حيث التخصصات، متعدد فرع ىو العصيب اللغة علم

 دلرضيةا و السوية ادلظاىر كل تدرس اليت النفسية و الطبية و البيولوجية العلـو رلموعة ىي األخَتة ىذه و.العصبية
العديد من التخصصات اليت تتعامل مع علم اللغة العصيب توفر مصدر     .العصيب اجلهاز و األعصاب و للعصبونات

 .إذلاـ وطاقة للمجاؿ، فهي تقدـ العديد من أنواع البيانات والنظريات والنماذج للبحث
 متجانسة سواء ُب ادلنظور النظري أو غَت‘وصف زلررو دراسات ُب علم اللغة العصيب ُب السبعينيات السلسلة بأهنا 

ال يعمل ُب إطار ظلوذج موحد ومل يكن ىناؾ عدد قليل ‘وادعوا أف التخصص ُب ذلك الوقت ’ ُب التغطية ادلوضعية
كما أشاروا أيضا إىل خبلفات كبَتة بُت الباحثُت ُب ىذا اجملاؿ. ومع ذلك،    . 40 ’من رلاالت البحث احملددة بدقة

أيًضا اجلانب اإلغلايب لعدـ التجانس: غٌت وتنوع األفكار وحقيقة أف زلاوالت التجميع غلب أف تأخذ فإهنم يذكروف 
بالنسبة إىل ىذه النقاط، غلب أف نضيف أنو غلب أف نأخذ ُب  .   41 ُب االعتبار العديد من أنواع البيانات ادلتنوعة

لنماذج واألطر من زبصصات سلتلفة، وأف التجميع يبدو االعتبار ليس فقط البيانات، ولكن أيًضا النظريات والصيغ وا
 .ضروريًا ُب ىذا اجملاؿ ادلتنوع، وأف التنوع، ُب الوقت نفسو، يزيد بالضرورة مع زيادة التخصص

 تبُت رللة الدماغ واللغة على أف تركيزىا متعدد التخصصات ويشمل رلاالت علم اللغة، وعلم تشريح األعصاب
(Neuroanatomy) ، وعلم وظائف األعصاب، وعلم األعصاب (Neurophysiology) ،والفلسفة، وعلم النفس ،

والطب النفسي، وعلم أمراض النطق، وعلـو احلاسوب. قد تكوف ىذه التخصصات ىي األكثر مشاركة ُب علم اللغة 
العصيب، ولكن العديد من التخصصات األخرى ذلا أيضا ذات صلة كبَتة، حيث ساعلت ُب النظريات واألساليب 

نتائج ُب علم اللغة العصيب. وىي تشمل البيولوجيا العصبية واألنثروبولوجيا والكيمياء والعلـو ادلعرفية والذكاء وال
االصطناعي. وىكذا، فإف مجيع العلـو اإلنسانية ، والعلـو الطبية والطبيعية واالجتماعية ، وكذلك التكنولوجيا يتم 

 .سبثيلها ُب علم اللغة العصيب

-Whitaker H. A, & Whitaker H. (Eds.) (1976b). Studies in neurolinguistics, Vol 2, New York NY: 

Academic Press. p. xi 
 -40 

-Whitaker H. A, & Whitaker H. (Eds.) (1977). Studies in neurolinguistics, Vol 3, New York NY: 

Academic Press. p. xi 
 -41 
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م ىذه العلـو  اليت  أصبحت متداخلة و متكاملة مع علم اللسانيات العصبية و اليت زودتو  برصيد سنتطرؽ إىل معظ
 .معرُب ىائل من خبلؿ التجارب و النظريات و التطور العلمي و تكنولوجيات لدى الكل من تلك العلـو 

 :العصبية العلـو تعريف2.2-
 

 العلـو تستخدـ النفسي ادلستوى إىل اجلزيئي ادلستوى من عصيبال اجلهاز نشاط و بنية و تطور العصبية العلـو تدرس
 . النفسية العلـو و , الطبية العلـو و البيولوجية العلـو أدوات و مناىج " العصيب اللغة علم عليها يعتمد اليت" العصبية

 اإلنساف عند ادلعلومات ةمعاجل خبلؿ من تتجلى اليت ادلادية و الفيزيقية العمليات بدراسة هتتم العلـو من رلموعة ىي
 .ادلخ طرؼ من ادلعلومات تعاِب عندما احليواف و اإلنساف عند ػلدث دبا هتتم اليت العلـو دبعٌت احليواف و

 تتم كيف تفسَت من نتمكن حىت العصيب للجهاز العامة الفيزيقية البنية استخراج أو دبعرفة أيضا العصبية العلـو هتتم
  .آخر حينا فعاؿ غَت بشكل و حينا ؿفعا بشكل ادلعلومات معاجلة

 

 :العصبي اللغة علم عليها يعتمد التي العصبية العلـو أىم 3.2-
 

    Neuroanatomieالعصبي التشريح علم 1.3.2-

ويأٌب بعدىا التطور الذي  42  أوؿ وثيقة معروفة ُب دراسة تشريح الدماغ البشري. ديواف مسيثإالربدية ادلصرية  تُعترب
، الذي أصر على أف الدماغ، وليس القلب، ىو الذي ػلكم اجلسم، وأف احلواس   ألكاميوف الكرروتوين دجاء على ي

من مجيع أضلاء العامل بادلساعلة ُب فهم  األطباء ة وسفبلو الف تبل ذلك قياـ العديد من العلماء  43 تعتمد على الدماغ.
أبو بكر   و Hérophile de Chalcédoine (330-250 a.j) جالينوس و ىَتوفيلوس التشريح العصيب، ال سيما:

إيراسيسًتاتوس ىم  ، وردبا كاف عادلي اإلسكندرية ىَتوفيلوس و Érasistrate (.300-240 a.j) يراسيسًتاتوسإالرازي و 
  أكثر علماء األعصاب اليونانيُت نفوذاً مع دراساهتم اليت تضمنت تشريح األدمغة.

 

 

  -Atta, H. M. (1999). "Edwin Smith Surgical Papyrus: The Oldest Known Surgical Treatise" 

. American Surgeon .  
 -42 

  -Rose, F (2009). "Cerebral Localization in Antiquity  ."Journal of the History of the 

Neurosciences: 
 -43 
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التزامن مع اعتبار التشريح من احملرمات الثقافية، إال توقف التقدـ ُب علم التشريح العصيب دلئات السنُت بعد ذلك، ب
قاـ باستئناؼ تنشيط دراسة التشريح العصيب عن طريق تغيَت السياسة البابوية والسماح بتشريح  سيكستوس الرابع أف

توماس  صاغ  44 .عصر النهضة اإلنساف. وقد أدى ذلك إىل ازدىار البحث ُب التشريح العصيب من قبل العلماء ُب
 Cerebri عندما نشر كتابو 1664عاـ   علم األعصاب  ، الطبيب واألستاذ ُب جامعة أكسفورد، مصطلحويليس 

anatome .وقد أنتجت السنوات البلحقة بعد ذلك    45 )تشريح الدماغ( والذي اعترب أساس التشريح العصيب ،
 قدرا كبَتا من التوثيق والدراسة لؤلنظمة العصبية.

-460عل ُب العصور القدؽلة وجود األعصاب ادلرتبطة باحلركات و األحاسيس. بينما يعتقد أبقراط )لقد اكتشفنا بالف
قبل ادليبلد( أف القلب كاف مقر الفكر واألفعاؿ ، ُب القرف الثالث قبل ادليبلد  322-384قبل ادليبلد( وأرسطو ) 377

 ، اقًتح العلماء أف القشرة كانت مقر الذكاء. 
( لفهم تشريح 1514-1564) André Vésale مل التشريح والطبيب البلجيكي أندريو فيساؿفننتظر دراسات عا

الدماغ وال يزاؿ بعض قرونًا للعلماء األوروبيُت ليأخذوا أفكار مدرسة اإلسكندرية ويتجاوزوىا. كاف ذلك فقط مع 
اخلبليا العصبية ودورىا األساسي اخًتاع اجملهر وصبغة الفضة ُب القرف التاسع عشر ، اكتشف علماء التشريح العصيب 

 .ُب النظاـ متوتر
دراسات فسيولوجية  من ناحية أخرى ، كاف فهم عمل الدماغ أبطأ وتطور خاصة منذ القرف الثامن عشر بفضل

( وعلماء الفسيولوجيا األدلاف إميل دو 1737-1798) Luigi Galvaniللطبيب والفيزيائي اإليطايل لوغلي جالفاين 
 Hermann von Helmholtzولتز ( وىَتماف فوف ىيلمه1818-1896) Emil Du Bois-Reymondبوا رؽلوف 

(. بعد ذلك ، من خبلؿ دراسة آثار األدوية على اخلبليا العصبية اليت يقـو هبا عامل الفسيولوجيا 1821-1894)
( األسس دلفهـو النقل العصيب. أخَتا ، اخًتاع التصوير 1813-1878) Claude Bernard وضع الفرنسي كلود برنار

ر مع ادلاسحات الضوئية والتصوير الطيب من ادلمكن تطوير علم األعصاب خبطوات  جعلت علـو الكمبيوت الشعاعي و
 .كبَتة حىت لو كاف ذلك ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من األلغاز اليت يتعُت حلها

 
 

  -Ginn, S. R.; Lorusso, L. (2008). "Brain, Mind, and Body: Interactions with Art in    

   Renaissance Italy  ." Journal of the History of the Neurosciences 
 -44 

   -Neher, A (2009). "Christopher Wren, Thomas Willis and the Depiction of the Brain and      

   Nerves ." Journal of Medical Humanities .  

  -https://www.futura-sciences.com/cerveau 
  -https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/anatomie-du-      

cerveau-et-du-systeme-nerveux 

 -45 

https://www.futura-sciences.com/cerveau
https://www.futura-sciences.com/cerveau
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/anatomie-du-%20%20%20%20%20%20cerveau-et-du-systeme-nerveux
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/anatomie-du-%20%20%20%20%20%20cerveau-et-du-systeme-nerveux
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/anatomie-du-%20%20%20%20%20%20cerveau-et-du-systeme-nerveux
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 :تعريفو:أوال
 يبالعص النفس علم ُب ادلختصوف يقـو أىدافهم لتحقيق و تكبَتيا و رلهريا العصيب اجلهاز بنية الفرع ىذا يدرس

 ادلخي التصوير تقنيات سلتلف و التشريح الباحثوف يستخدـ و. احمليطة العصبية األلياؼ و النخاع و للمخ بتشريح
 :مثل
 - Imagerie Par Résonance Magnétique     ادلغناطيسي الرنُت بواسطة التصوير-

   -Tomodensitométrie Par Emission De Positrons       البوزتروف إرساؿ بواسطة اإلشعاعي التصوير-

 بنشاط اإلنساف يقـو عندما العصبية البنيات نشاط تظهر كما العصيب اجلهاز بنية إيضاح ُب التقنيات ىذه تساعد
 .معُت معرُب
 46:ذلما سلتصر عرض يلي فيما و زليطي و مركزي قسمُت إىل اإلنساف عند العصيب اجلهاز ينقسم

 

 

 زيالمرك العصبي الجهاز تشريح :ثانيا
 47 :علا قسمُت إىل ادلركزي العصيب اجلهاز ينقسم
 :أقساـ 3 إلى بدوره وينقسم Encéphale     الدماغ: األوؿ القسم

   - Cerveauالمخ -أ
 :علا قسمُت إىل بدوره ادلخ ينقسم
 Hémisphère Cérébral Droit    أؽلن مخ نصف * .

  -Hémisphère Cérébral Gauche أيسر مخ نصف *
 فيستقبل األيسر ادلخ نصف أما ، األيسر ماجلس نصف ُب يتحكم و اإلحساس باستقباؿ األؽلن ادلخ نصف ؼلتص
 .األؽلن اجلسم نصف ُب يتحكم و اإلحساس أيضا

 
 
 

-P.Lemaire,Psychologie Cognitive.Bruxelles-Paris,De boeck, 1999, p.16.  -46 
-Mark F.Bear,Barry W.Connors,MichaelA.Paradiso,Neurosciences, à la Découverte du Cerveau. 

Paris,Editions Pradel,2002,p.175. 

 -47 
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 Cervelet : المخيخ -ب
 :علا قسمُت على ادلخيخ ػلتوي

.(Hémisphère Cérébelleux Droit) أؽلن سليخ نصف 
.(Hémisphère Cérébelleux Gauche ) أيسر سليخ نصف 

 نصف يتحكم و األؽلن اجلسم نصف ُب األؽلن ادلخيخ نصف يتحكم حيث ، ركةاحل ُب التحكم مركز ىو ادلخيخ
 .األيسر اجلسم نصف ُب أيسر سليخ

 (Tronc Cérébral):  المخي الجذع -ج
 : ىي أقساـ 3 إىل ادلخي اجلذع ينقسم

 (Pédoncules Cérébraux). ادلخية السويقات أو احلديبات *
 (Pont ou Protubérance Annulaire). ادلخية احلدبة أو اجلسر *

 (Bulbe Rachidien). السيسائية البصلة *
 (Moelle Epinière) الشوكي النخاع:الثاني القسم

 (SNP)  الطرفي العصبي الجهاز تشريح:ثالثا
 :علا قسمُت إىل الطرُب العصيب اجلهاز ينقسم

 ( Système Nerveux Périphérique Somatique ) جسدي طرُب عصيب جهاز *

 ( Système Nerveux Périphérique Viscéral) حشوي طرُب عصيب هازج *

 

 Neurophysiologie  العصبي الفزيولوجيا علم 2.3.2-
 علم ُب ادلختصُت العلماء يهتم إذف العصيب، اجلهاز وظائف بدراسة يهتم العصبية العلـو ُب زبصص أو فرع ىو

 .لعصيبا اجلهاز وظيفة و نشاط و بعمل العصيب الفيزيولوجيا
 

 نصف ُب يتحكم كما اإلحساسات باستقباؿ األؽلن ادلخ نصف ؼلتص و أيسر و أؽلن نصفُت للمخ :المخ .ا
 .األيسر ادلخ نصف و األؽلن ادلخ لنصف الوظيفة ُب الفرؽ إىل الحقا سنتطرؽ و األيسر اجلسم

 اجلسم نصف ُب يتحكم ؽلنأ سليخ نصف :إلىقسمُت أيضا ىو ينقسم و احلركة ُب التحكم مركز ىو :المخيخ .ب
 األيسر اجلسم نصف ُب يتحكم أيسر سليخ نصف و األؽلن
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 و اجلسم حرارة و التنفس مثل اجلسم ُب احليوية الوظائف بعض ضبط أو لتعديل مركزا يعترب :المخي الجذع .ج
 .أخرى جهة من الشوكي النخاع و ادلخيخ بُت و جهة من ادلخ بُت بالربط يقـو انو كما .الوعي

 .ادلنعكسة األفعاؿ ُب كبَت دور لو :الشوكي النخاع .د
 :صلد حبوثهم ُب العلماء يستخدمها اليت األدوات أىم من و

 أو دلعرفة فتستخدـ الثانية أما العصبونات نشاط دلعرفة األوىل تستعمل ،و الكبَتة االلكًتودات و اجملهرية االلكًتودات
 .للمخ الكهربائي النشاط دراسة
 يتعرفوا حىت الروابط و اخلبليا هتدًن على تقـو أخرى منهجية العصيب الفيزيولوجيا علم ُب ادلختصوف علماءال يتبع كما
 .ادلهدمة األجزاء وظائف على

 :اجملاؿ ُب ادلختصوف إليو توصل ما حسب ادلخ نصفي وظائف بُت مقارنة تقدًن ؽلكن األخَت ُب و
 

 (Neuropsychologie) العصبي النفس علم3.3.2-
 العصبي النفس علم تعريف :أوال
 و تشخيص و بدراسة":يهتم ىو و ،48 ادلرض عند ادلخية لؤلتبلؼ النفسية ادلخلفات دراسة":ىو العصيب النفس علم

 49 عنها الناذبة األعراض و ادلخي نشاط ُب اضطرابات ظهور و ادلخية األتبلؼ دبضاعفات التكفل
 النشاط بُت القائمة العبلقة بدراسة يهتم الكربى، األعلية ذات العصبية العلـو فروع من فرع ىو العصيب النفس علم

 .أخرى جهة من العصيب اجلهاز وظيفة و بنية بُت و جهة من ادلعرُب
  .النفسية الوظائف بُت تتوسط و تتحكم اليت ادلخ أجزاء ربديد العصيب النفس علم ُب ادلختصوف ػلاوؿ

  العصيب التشريح علم أدوات ُب وادلتمثلة العصيب النفس علم ُب صوفادلخت يستخدمها اليت األدوات أىم ومن
 ، سليا ادلبتورين بادلرضى العصيب النفس علم ُب ادلختصوف يهتم . العصيب الفزيولوجيا علم ُب ادلستخدمة األدوات و 
 ُب إصابة أي وأ جراحي خطأ مثل معُت حادث بسبب ادلخ أجزاء بعض ُب للبًت تعرضوا الذين ادلرضى هبم يقصد و

 يعطوف الباحثوف أصبح لقد.للمختصُت كربى أعلية ذات سليا ادلبتورين ادلرضى من عليها ادلتحصل ادلعطيات إف.ادلخ
 بإعطاء تسمح ادلعطيات ىذه ألف يهملوهنا، قبل من كانوا بعدما سليا ادلبتورين ادلرضى عن ادلتوفرة للمعطيات أعلية

  .ادلخ ُب ادلصابة ألماكنا تلعبها اليت الوظائف عن مؤشرات
 

 -http//www.Neuropsychologie.com  -48 
-M.Mazeau,Neuropsychologie et Troubles des Apprentissages, du Symptôme à la Rééducation. 

Paris ,Masson,2005,p.16 . 

 -49 
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 غَت] سوي آخر شخص يستطيع ةمعين معرفية مهمة أداء على قادر غَت أصبح و سلو من جزء ُب شخص أصيب فإذا
 .ادلعرفية ادلهمة ىذه عن ادلسئوؿ ىو ادلخ ُب ادلصاب اجلزء ىذا أف نستنتج عندئذ هبا، القياـ [مصاب

 :الذاكرة من نوعُت بوجود القائلة الفرضية تأكيد من ادلرضى من عليها ادلتحصل ادلعلومات بفضل العلماء سبكن لقد
 .الصرػلة كرةالذا  و)اخلفية  (الضمنية الذاكرة

 : الصرػلة الذاكرة *
 .قصد عن ينشطها ،فهو ذلا اإلنساف وعي مع و ادلخ ػلركها اليت الذاكرة ىي
 : الضمنية الذاكرة *

 .اإلنساف إرادة ال و وعي بدوف ػلركها ادلخ أف حيث ، سباما الصرػلة الذاكرة عكس
 .البشرية عرفةادل عن ىامة معلومات يعطينا ادلرضي ادلعرُب النشاط مبلحظة إف
 

 :العصبي النفس علم أىداؼ :ثانيا
 :أىداؼ 03 ربقيق على العصيب النفي علم يعمل

 تناذري تنسيق باقًتاح يسمح شلا السيمولوجي التحليل ُب التشخيصي اذلدؼ يتمثل و :تشخيصية أىداؼ *
 وجوده مكاف( التلف طبوغرافيا حوؿ فرضيات صياغة أخَتا ٍب التالفة األجزاء ربليل ٍب التفكَت و السلوؾ الضطراب

 ).ادلخ ُب
 ربسيسو و معاشو و للمريض أحسن بفهم يسمح جدا دقيقة بكيفية اللغة اضطرابات ربليل إف :عبلجية أىداؼ *
 .العبلجي للتكفل هتيئتو و 

 عوض أو توليد على النفسي األعصاب علم ُب الباحثُت يساعد ادلخ إتبلؼ مضاعفات معرفة إف :معرفية أىداؼ *
  .للمخ السوي النشاط عن فرضيات

 األخرى اإلنسانية بالعلـو العصيب النفس علم ربط الثبلثة األىداؼ ىذه رباوؿ نبلحظ كما
 العصبي النفس بعلم العصبي اللغة علم عالقة:ثالثا
 اللغة لمع أما ككل، السلوؾ و باللغة يهتم فهو أوسع العصيب النفس علم أف ،بيد متكامبلف و متشاهباف العلماف -

 .فقط اللغة فموضوعو العصيب
 .االذباه ىذا أتبٌت شخصيا انا العصيب،و النفس علم فروع ضمن العصيب اللغة علم يصنف من ىناؾ -
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 (La Biopsychologie) 50البيولوجي النفس علم 4.3.2-
 البيولوجي النفس علم تعريف 1.4.3.2-

 لوجدناىا البيولوجي النفس علم كلمة ضللل أف أردنا إذا و السلوؾ لبيولوجيا العلمية ىوالدراسة البيولوجي النفس علم
 ..للسلوؾ العلمية الدراسة تعٍت و "بسيكولوجي" و احلية ادلادة علم تعٍت و "بيو" :قسمُت إىل تنقسم
 ذلك نع ادلسؤولة الداخلية السَتورات أو العمليات وكذلك احمليط، ُب العضوية النشاطات لكل العلمية الدراسة دبعٌت
 :مثل

 .التعلم
 .الذاكرة
 .الدافعية
 .اإلدراؾ

  .االنفعاؿ
 

  البيولوجي النفس علم في المختصوف 2.4.3.2-
 :منها أمساء عدة البيولوجي النفس علم ُب ادلختصُت العلماء يأخذ

   (Psycho Biologistes) بيولوجيوف نفسانيوف
 ( Biologistes du Comportement ) السلوؾ ُب البيولوجيوف  
 Neuroscientifiques du ) (Comportement السلوؾ ُب العصبيوف العلميوف  
 

 :البيولوجي النفس علم تاريخ 3.4.3.2-
 بداية أوؿ ربديد ؽلكن ال و 20 اؿ القرف بعد إال العصبية العلـو ُب أعلية البيولوجي النفس لعلم يصبح مل

 ىاب.ا.د الباحث نشر اعتبار (D.O.Hebb) امسو لكتاب 1949 سنة ؽلكن انو إال العلم ىذا لظهور
  .البيولوجي النفس علم شيوع و انتشار ُب كبَت دور لو كاف و "السلوؾ تنظيم"

 

-J.Pinel,Biopsychologie.6ed, Paris,Pearson education, 2007,p.8.   -50 
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 51 :العصبية األخرى العلـو و البيولوجي النفس علم بين العالقة4.4.3.2- 
 .الفريق ىذا ُب ىاما جزء البيولوجي النفس علم ُب ادلختص يعد و ، عمل فريق العصبية العلـو كلتش *

 علمية عصبية حقوؿ من معلوماتو غلمع  حيث(Discipline Intégrative) إدماجي علم البيولوجي النفس علم *
 ."السلوؾ ىذا ُب البحث طرؽ" و "السلوؾ معرفة"ُب البيولوجي النفس علم ُب ادلختصُت مساعلة تتمثل .أخرى

 :ىو نوعها من فريدة البيولوجُت النفس علماء مساعلة غلعل ما *
 ."ادليداف ىذا ُب خربهتم" و "السلوكي اذباىهم"

 :أعلها عصبية علـو بعدة البيولوجي النفس علم يرتبط و يعتمد *
 العصيب التشريح علم -
 .العصيب الكيمياء علم -
 يبالعص الصماء الغدد علم -
 .العصيب االمراض علم -
 العصيب الدواء علم -
 .العصيب الفزيولوجيا علم -

 52 البيولوجي النفس علم فروع 5.4.3.2- 

 :ىي فروع 06 على البيولوجي النفس علم ػلتوي
  Psychologie Physiologique الفزيولوجي النفس علم*

 Psychophysiologie النفسية الفزيولوجيا أو النفسي الفزيولوجيا علم *
 Psychopharmacologie الصيديل النفس علم * (
 Neuropsychologie   العصيب النفس علم *
 Les Neurosciences Cognitives ادلعرفية العصبية العلـو *
 Psychologie Comparée /Psychologie Comparative ادلقارف النفس علم *

 : علا قسمُت إىل ادلقارف النفس علم ينقسم
 Psychologie De L’évolution التطور نفس لمع 1-)
 Psychologie Du Comportement السلوؾ وراثة علم 2-

-Mark F.Bear,Barry W.Connors,Michael A.Paradiso,op.cit.p.14-11  -51 
-J.Pinel,op.cit.p.4.8-10.  -52 
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 :البيولوجي النفس علم في البحث طرؽ و مناىج 6.4.3.2- 
 :أعلها البحث ُب مناىج و طرؽ عدة البيولوجي نفسال علم يستخدـ
 · .التجريبية غَت البحوث/التجريبية البحوث
 · .التطبيقية البحوث.األساسية البحوث
 · احليوانية البحوث /اإلنسانية البحوث

 

    Neurologieعلم األمراض العصبية 5.3.2-

   54   علم األمراض العصبية تعريف 1.5.3.2-

و التخصص الطيب السريري الذي يدرس مجيع أمراض اجلهاز العصيب وخاصة الدماغ. انفصل ىذا علم األعصاب ى
 Charcot aالتخصص الطيب عن الطب النفسي ُب القرف التاسع عشر مع مدرسة شاركو ُب مستشفى بيتيو البيًتير

L’Hôpital Pitie de Salpêtrière 

 ة من قبل طبيب التشريح اإلصلليزي توماس ويليس. ًب إدخاؿ مصطلح علم األعصاب ُب ادلفردات الطبي
Le médecin anatomiste Thomas Willis 
، وىو   névrologieُب شكل "علم األعصاب"  1690دخلت  تسمية ىذا العلم اللغة الفرنسية حوايل عاـ 
وعلم لتعيُت فرع الطب الذي يدرس علم التشريح  1732مصطلح لعلم األعصاب ، والذي استخدـ منذ عاـ 

 تكريسها الرمسي من جاف مارتن شاركوت -وخاصة الدماغ  -وظائف األعضاء و تلقت أمراض اجلهاز العصيب 
Jean Martin Charcot   1880عندما أسس أرشيفات علم األعصاب ُب عاـ. 

 ،ألويس ألزىايمر واحًدا من مؤسسي علم التشريح العصيب احلديث. وكذلك يعد  ياغو راموف أي كاخاؿسانت يُعترب
 ، أحد ادلساعلُت األوائل ُب ىذا اجملاؿ.مرض ألزىاؽلر الذي مُسي على امسو

وقد ساىم العديد من متخصصي وعلماء األمراض العصبية ُب العامل بشكل كبَت، عن طريق البحث العلمي و 
تجارب اإلكلينيكية، ُب فهمنا احلايل لؤلمراض اليت تصيب الدماغ بصفة خاصة )مثل األمراض التنكسية، والتصلب ال

 ادلتعدد، والسكتة الدماغية، واألوراـ الدماغية، والصدمات النفسية، واألمراض العصبية والعضلية(

-https://www.ffn-neurologie.fr/grand-public/quest-ce-que-la-neurologie  -54 
-https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-neurologie  

-https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/neurologie  
-https://www.universalis.fr/encyclopedie/neurologie/  

https://www.ffn-neurologie.fr/grand-public/quest-ce-que-la-neurologie
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/neurologie
https://www.universalis.fr/encyclopedie/neurologie/
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 2.5.3.2-   األمراض العصبية  55
ىي األمراض اليت تصيب اجلهاز العصيب ادلركزي ) ادلخ، ادلخيخ والنخاع ادلستطيل(، أو اجلهاز العصيب الطرُب  

(. Autonomic nervous system)األعصاب الطرفية واألعصاب الدماغية(، أو حىت اجلهاز العصيب البلإرادي )
 -احلاالت العامة تتضمن:

 ثل الصداع النصفي و صداع الضغط)صداع العنقود(.الصداع م 
 .حالة عرضية كالنوبات والصرع بأنواعو 
 الزىاؽلر األمراض العصبية االضلبللية، أكثرىا شيوعا اخلرؼ، باإلضافة إىل مرض. 
 ( األمراض العصبية الوعائية كػtransient ischemic attack.واجللطات ) 
 .  أمراض النـو
 .الشلل االرذباُب وشلل الدماغ 
  العدوى البكتَتية، الفطرية، الفَتوسية والطفيلية للجهاز العصيب ادلركزي )التهاب الدماغ(، غبلؼ

 الدماغ)التهاب السحايا(، أو التهاب األعصاب الطرفية.

التعبَت عن األعراض اليت ُتظهر احلدث ادلرضي ، بشكل زبطيطي للغاية ، إما عن طريق اضطراب العجز ، أو عن يتم 
طريق اضطراب اإلثارة: العجز ، عن طريق تقليل الكفاءة الطبيعية للوظيفة )مثل الشلل ، اطلفاض ُب حدة اإلدراؾ 

مستوى اليقظة( ؛ مثَت ، من خبلؿ سبجيد الدور  احلسي إحساس ، عدـ تناسق ُب اإلؽلاءة ، أو حىت اطلفاض ُب
 ) ادلنوط هبيكل ما )نوبة الصرع ، على سبيل ادلثاؿ

ُب السابق فقط على الطريقة السريرية ، من خبلؿ  عليها ىذا العلم  تم تشخيص ىذه األمراض ، الذي كاف يعتمدي
األعصاب ، والكيمياء العصبية ، مساعلة زبصصات االستكشاؼ العصيب ، مثل علم األشعة العصبية ، وعلم 

والكهرباء العصبية ، والتقنيات الفيزيائية القائمة. على النظائر ادلشعة وادلوجات فوؽ الصوتية ومؤخرًا على الرنُت 
 .أو التصوير ادلقطعي باإلصدار البوزيًتوين (MRI) ادلغناطيسي النووي

 

 

 

-https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/le-cerveau-malade-et-ses-maladies-  

               neurologiques 

 -55 

-https://icm-institute.org/fr/maladies-neurologiques  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/le-cerveau-malade-et-ses-maladies-neurologiques/
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/le-cerveau-malade-et-ses-maladies-neurologiques/
https://icm-institute.org/fr/maladies-neurologiques/
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    Orthophonie56:االرطفونيا6.3.2-
هتدؼ اىل التكفل دبشاكل  ،ىي الدراسة العلمية لبلتصاؿ اللغوي وغَت اللغوي ُب سلتلف اشكالو العادية وادلرضية

  ،وىذا عند كل من الطفل والراشد على السواء .واىل اضطرابات اللغة والكبلـ بصفة خاصة ،االتصاؿ بصفة عامة
والوقاية من االضطرابات  ،وتلعب دورا ُب التبؤ ،ُب ذلك ب اللغة والعوامل ادلتدخلةكما هتتم كذلك بكيفية اكتسا

 .اللغوية
 :رلاالت اىتماـ االرطفونيا

 :اضطرابات اللغة الشفهية اليت تضم كل من - 1 
 .اضطرابات النطقية بنوعيها الوظيفية والعضوية-
 .الكبلـ تأخر-
 .النمو اللغوي وتأخربسيط  تأخراللغة دبا يضمو من  تأخر-
 .اضطراب الكبلـ ادلتمثل ُب التاتاة-
 :اضطرابات اللغو ادلكتوبة اليت تشمل على - 2
 .عسر القراءة والكتابة-
 .عسر احلساب-
 اضطرابات اللغة النامجة عن االعاقة السمعية - 3

 :اليت تضم االعاقة السمعية اخللقية وادلكتيبة دبختلف انواعها
 .ليةاالعاقة السمعية االرسا-
 .االعاقة السمعية االدراكية-
 .االعاقة السمعية ادلختلطة -
 اضطرابات اللغة النامجة عن اصابات عصبية دماغية - 4

 .اليت يطلق عليها احلبسة عند الراشد وعند الطفل
 :لدى الراشد تنقسم اىل احلبسة احلركية

 .احلبسة احلسية-
 .احلبسة االلكلية -
 .احلبسة التواصلية -

 :طفل تنقسم اىلوعند ال
 .احلبسة اخللقية-
 .احلبسة ادلكتسبة -
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 :الصوٌب لدى الطفل والراشد من مثل اإلنتاجاضطرابات  - 5
 .والبحة النفسية او استاصاؿ احلنجرة لدى الراشد األطفاؿذبهر الصوت لدى 

عاقة احلركية الدماغية حركية والعقلية مثل: اال-النفسية والنفس باألمراضاضطرابات اللغة لدى ادلصابُت     -  6
 التوحد..........اخل

 :يعتمد الباحث على االرطفوين ُب دراستو على االضطرابات السابقة على ميادين كل من
 .اللسانيات بعتبارىا الدراسة العلمية للساف البشري-
 .وتتاثر باجلانب النفسيوخاصة علم النفسي ادلعرُب باعتبار اف اللغة سلوؾ وعملية معرفية تؤثر  ،ميادين علم النفس-

 الذي يتجسد ُب علم النفس اللغوي ،وىي بذلك تعتمد على ادليادين الًتبط بُت كل من اللسانيات وعلم النفس
psychologie du langage  الذي يهتم بدراسة السَتورات او السياقات النفسية اليت تتحكم ُب التعبَت والفهم

 .اللغوي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56-  14-13ص .،2007اجلزائر ،دار ىومة للطباعة النشر والتوزيع ،م اضطرابات اللغة والكبلـ والتصويت االرطفونيا عل،زلمد حولة -



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
30 

 هاوظائفالفصوص  في  الدماغ و  1شكل 
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 57 ةويالّلغ االضطرابات  4.2-   
 العضويات ادلختلفة، ويّتضح ىذا من التفاعل اإلنساين يقـو على أساس اللغة، أما التواصل فهو جزء من التفاُعل بُت

ستِمع، حيث إف أّي طفل يتكّلم بشكٍل ؼلتلف عما يُقاؿ عنو طبيعي، وذلك من خبلؿ أسلوب إنتاجو 
ُ
جهة نظر ادل

للكبلـ، فإف ىذا ؽلكن أف يُعّد عيباً كبلمياً، كما يُعترب الكبلـ غَت سوّي عندما ينحرؼ بشكٍل ما عن كبلـ الناس 
 .اآلخرين

 وسيلة من وسائل النمو العقلي و رب اللغة وسيلة مهمة لتحقيق االتصاؿ اإلنساين )البشري( والتعبَت عن الذات، وتُعتَ 
اإلجتماعي، كما وتتمثل اضطرابات اللغة ُب ضعف القدرة على التعبَت وىذا ما يُطَلق عليو تأّخر ظلو  اإلنفعايل و

ا وذلك من وقت ظهورىا أو تأّخرىا أو سوء تركيبها من خبلؿ اللغة، حيث أف اضطرابات اللغة تتعّلق باللغة نفسه
ادلعٌت أو القواعد أو حىت صعوبة قراءهتا أو كتابتها، أما اضطرابات الكبلـ فتظهر ُب صَور أخرى ُمتعّددة مثل اإلبداؿ 

 .واحلذؼ والتلعُثم

األسباب ادلؤّدية إليها، واليت ترتبط  ىذا وزبتلف مظاىر اضطرابات اللغة باختبلؼ احلاالت والفئات الُعمرية وبتعّدد
بأسباب عضوية أو نفسية أو عصبية وأخرى إجتماعية وتربوية وغَتىا، وعلى ىذا األساس ؽلكن تقسيم االضطرابات 

 :اللغوية إىل ما يلي

 .اضطرابات النطق، وتشمل احلذؼ واإلبداؿ واإلضافة والتشويو –  1

 .رتفاع الصوت والبّحة الصوتية واخلنفاضطرابات الصوت، ومنها إطلفاض أو إ –  2

اضطرابات الكبلـ، ومنها تأّخر الكبلـ والتأتأة )الفأفأة( والتلعُثم ُب الكبلـ، كما وتظهر ُب صورة التكرار أو  –  3
 .اإلطالة للحروؼ أو الكلمات، وكذلك السرعة الزائدة ُب الكبلـ

قداف القدرة على فَػْهم اللغة، وىي ما يُطلق عليها احلْبسة اضطرابات اللغة نفسها، ومنها تأّخر ظلو اللغة وف –  4
الكبلمية، ومنها صعوبات فَػْهم الكلمات واجُلَمل والقراءة والكتابة والتعبَت، وقد تكوف حىت اضطرابات مرتبطة بالًشًلل 

 .الدماغي

يات ادلختلفة، ويّتضح ىذا من التفاعل اإلنساين يقـو على أساس اللغة، أما التواصل فهو جزء من التفاُعل بُت العضو 
ستِمع، حيث إف أّي طفل يتكّلم بشكٍل ؼلتلف عما يُقاؿ عنو طبيعي، وذلك من خبلؿ أسلوب إنتاجو 

ُ
جهة نظر ادل

للكبلـ، فإف ىذا ؽلكن أف يُعّد عيباً كبلمياً، كما يُعترب الكبلـ غَت سوّي عندما ينحرؼ بشكٍل ما عن كبلـ الناس 
ستِمع، اآلخرين، حبيث يستدعي 

ُ
االنتباه لو والتدّخل ُب تصويبو أو حىت عندما ُيسّبب عدـ االرتياح للُمتكّلم أو ادل

إضافة إىل ذلك فإنو ؽلكن أيضاً أف يصّنف الكبلـ ُمعيباً )غَت سوّي( عندما ال يُلَفظ أو ال ُيسَمع بسهولٍة من ِقَبل 
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ستِمع، حبيث يكوف على غَت ادلسار اللفظي الصحيح وغَت مبل
ُ
ئم للفرد بالنسبة لُعمره الزمٍت أو العقلي أو جلنسو أو ادل

 .لنمّوه اجلسمي

وىكذا يبدو واضحاً شلا سبق أف كبلـ الفرد يكوف ُمضطرباً عندما يكوف مقدار الشذوذ فيو كافياً كي غلعل من 
ستمعُت العاديُت، وإف كاف مقدار الشذوذ ودر 

ُ
جة العيب وأعليتها قد الصعب بالنسبة لو أف يتواصل بشكٍل جّيٍد مع ادل

 .زبتلف كثَتاً من فرد إىل آخر

 :أما أىم أسباب اضطرابات الُنطق واللغة فهي

األسباب العصبية: وترتبط بوجود َخَلل أو تلف ُب اجلهاز العصيب ادلركزي نتيجة حدوث إصابة قبل أو أثناء أو  – 1
فإف أّي َخَلل فيو سيؤّدي إىل اضطرابات ُب اللغة بعد الوالدة، ألنو ىو اجلهاز ادلسؤوؿ عن الُنطق واللغة، لذلك 

والكبلـ، مثل الديسلكسيا وىي صعوبة القراءة والكتابة وفَػْهم الكلمات واجُلَمل وترتيبها من حيث قواعد اللغة، وكما 
 .ىي احلاؿ أيضاً ُب إصابات الَشَلل الدماغي واليت ترجع إىل مشكبلت ُب الدماغ

نية: وترجع إىل وجود عيوب ُب كل من احلنجرة وأوتارىا ومزمار احللق والفّكُت األسباب العضوية التكوي – 2
وتشّوىات احللق واألنف والشفتُت واللساف والشفة ادلشقوقة وعدـ تناسق األسناف وغَتىا، كما وقد ترجع ىذه 

ربوطة باللساف أو إىل االضطرابات أيضاً إىل عدـ ُنضج أنسجة احللق والشفاه أو غَتىا أو لقصر القطعة اللحمية ادل
 .تعّرض أجهزة اللفظ إىل َصَدمات

صعوبة ُب سبييز  -قدرة الفرد على السمع. ب  وجود نقص ُب -أسباب ترجع إىل اجلهاز احلّسي: ومن أعّلها: أ 3 –
 .فقداف البصر أو ضعفو -األصوات. ج

تمثذؿ ُب ضعف الذكاء وتركيز االنتباه – 4
ُ
 .التخّلف العقلي: وادل

تمثّلة ُب الدالؿ واحلماية الزائدة والرفض والتمييز بُت األ – 5
ُ
سباب النفسية: وترتبط بأساليب التنشئة اأُلسرية ادل

 .اإلخوة والعقاب اجلسدي والنفسي وغَتىا

اً يواجو األفراد ذوو العيوب الكبلمية عدداً من ادلشكبلت ُب احلياة اليومية، ألف فَػْقد النطق جزئياً قد يعٍت فَػْقد ىذا و
ُب السمع أيضاً وُب التمييز السمعي، وبالتايل فإف صعوبات اللفظ تتداخل مع سبييز الكلمات وهتجئتها، فبعضهم قد 

ال يستوعب حىت اجُلَمل البسيطة كما وغلد صعوبة ُب لفظ كلمات كثَتة، ما يؤّدي إىل عدـ اإلستيعاب والتفسَت 
بَت ووصف الناس واألماكن واألشياء بوضوح، حيث أهنم الصحيح للتعليمات، إضافة إىل عدـ القدرة على التع

 .ضعيفو التحصيل ُب ادلدرسة بادلقارنة مع األفراد العاديُت خصوصاً ُب ما يتعّلق بالقراءة
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ذلذا صلد األفراد من ذوي العيوب الكبلمية قليلي الكبلـ إمجااًل إال إذا بادر اآلخروف بالكبلـ معهم، كما أهنم عندما 
م يتكّلموف بصوٍت غَت مسموع وػلرّكوف اللساف والرأس والذراعُت، ويكوف حديثهم ملفت لئلنتباه ألهنم يتحّدثوف فه

ال يتكلموف بسبلسة وطبلقة، فصوهتم غَت ُمريح عند التحّدث، إضافة إىل أهنم يسيئوف إستعماؿ اللغة )يستعملوف 
ألف مفرداهتم زلدودة قياساً مع أعمارىم، كما أهنم  اللغة غَت ادلؤّدية(، ويتحّدثوف بطريقة يصعب على اآلخرين فهمها

ؼلجلوف ُب تواصلهم مع اآلخرين ما يؤّدي إىل انسحاهبم من ادلواقف اإلجتماعية، حيث يصبح ىؤالء األفراد واعُت 
أو مدركُت لعيوهبم ُب التواصل مع اآلخرين، ولذلك ال يستطيعوف القياـ بدور فاعل ُب األلعاب أو ُب النشاطات 

ماعية، وسوء التكّيف ىذا ُيساىم ُب ظهور ميوؿ عدوانية لديهم وقلق وسلاوؼ عامة، ما غلعلهم وبشكٍل عاـ ال اجل
 .يتوافقوف مع معيار السلوؾ العاـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57- 153،ص.5ط ، الكبلـ ضاأمر  ، فهمي مصطفى

  التعّلم صعوبات ذوي التبلميذ و العاديُت التبلميذ بُت الّذات دلفهـو مقارنة سةادر  ، زيداف ، السرطاوي-
  99 -98،ص. عماف ، و التوزيع للنشر الصفاء دار ، 1 ،ط النطق باتااضطر  مقياس ، علي زلمد النوىب زلمد-
  الكبلـ و النطق باتااضطر  ، ىلاالعز  احلميد عبد كماؿ سعيد-
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 ةويالّلغ االضطراباتأىم 1.4.2-    
 

 اللذاف لكتايبو االشفوي  بشقيها اللغة، ادلسماة الرموز من نظاـ طريق عن شخاصاأل أغلبية عند اإلتصاؿ عملية تتم
ى إحد على خلل حدوث يؤدي إىل قاد دماغية عصبية إصابة فحدوث ، االتصاؿ عملية ضمن أساسياف يعاداف

 ."احلبسة" باسم عارؼ اخللل ىذا ، فقداهنا ُب يسبب قد كما ، مستوياهتا
 

( Aphasie) –   الحبسة -2.4.2 
وتعٍت )عدـ(  A والذي ىو مصطلح يوناين أساساً مكوف من مقطعُت األوؿ ىو Aphesia يشَت مصطلح أفازيا

وهبذا يًتجم إىل العربية ربت اصطبلح احتباس الكبلـ أو احلبسة  Speech ويعٍت )كبلـ( أي phesia والثاين
إضافة إىل الصعوبات  اإلنتاجية االستقبالية والكبلمية، وىو يشَت إىل )اضطراب لغوي( يتناوؿ كافة جوانب اللغة 

النحوية اليت زبص مبٌت اجلملة وصعوبات التذكر والفهم وينتج ىذا عن إصابة الدماغ وبالتايل عدـ القدرة على 
 .االستيعاب أو التعبَت أو كليهما وأكثر منهما

 ػلدد فكل واحد الزملة، ذلذه حدمو  ومفهـو تعريف إعطاء عاف اجملاؿ ىذا ُب وف والباحث العلماء اختلف لقد
 بروكا احاجلر  يد على ذلذا ادلصطلح ظهور أوؿ كاف ) 1864 (عاـ ففي ويتناول الذي اجلانب حيث من ادلفهـو

(Broca) أفيمي بAphémie ، أف ومن اللغة، ملكة تسيَت ُب اليسار ادلخية نصف الكرة عليةأب كدأت بعدما 
 ُب والفضل58 اللغة فقداف إىل تؤدي قد F3 الثالث اجلبهي الفصيص ىمستو  على دماغية عصبية إصابة حدوث
  trousseau 59 وسو ر ت إىل يعود Aphasie احلبساة دبصطلح تسمية

 
 

 

-Benoit Dubrocards. S, Blanc Garinj, Cerveau gauche, cerveau droit, de Boeck université, 

Bruxelles, 2000, 5émme édition, pp : 18-19. 

-58 

- Lecours.AR, L’hermitte.F, Aphasie, édition, Flammarion, Paris, 1979, p : 31. -59 

  278 ص ، 2006 ، .ادلصريةٌ  االصللو مكتبة القاىرة ،1  ط، .التخاطب واضطرابات اللغة معاجلة وسيكولوجيا ين .الفرماوي على محدى،-

  181 ص2007 ، مصر ، الشرؽ راءىز 1 الطبعة ، " عبلج ، تشخيص ، التواصل،أسباب اضطرابات"شاش، سبلمة زلمد يلهس-.
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حيث أف ىذا األخَت يشَت  Dysarthria وأود ىنا أف أبُت الفرؽ اجلوىري بُت مصطلح األفازيا ومصطلح ديسآرثيا
ُب  إىل اضطراب عصيب حركي يؤدي إىل اضطراب ُب الكبلـ والنطق وخروجو بطريقة غَت مفهومة وىو ليس اضطراب

اللغة ألنو يدؿ على عدـ تناسق وتناغم ُب حركة أعضاء جهاز النطق نتيجة لشلل أو ضعف ُب العضبلت )وىنا ال 
فهو يشَت إىل اضطراب ُب الكبلـ وذلك لوجود  Apraxia توجد مشكلة أبداً ُب اللغة( أما مصطلح أبراكسيا

و قصور ُب القدرة على اختيار الًتتيب اضطراب ُب الربرلة وليس لوجود شلل أو ضعف ُب عضبلت النطق، فه
األصوات الصعبة واستبداذلا دبا ىو أسهل  إبداؿادلناسب حلركات عضبلت النطق شلا غلعل ادلصاب يلجأ إرادياً إىل 

   .منها ُب النطق.. فهو إذاً عسر ُب اللفظ والنطق
 

 :مة عنها وىيوإذا عدنا إىل موضوع احلبسة الكبلمية أمكننا تسجيل بعض ادلعلومات اذلا

 .احلبسة الكبلمية ىي عبارة عن اضطراب لغوي مكتسب ُب االستيعاب أو التعبَت أو كليهما لوجود تلف ُب الدماغ-
ىي عدـ القدرة على ترمجة األفكار إىل كلمات ومجل أو عدـ القدرة على استيعاب الكلمات واجلمل ادلقروءة -

 .وادلسموعة
 .لوجي، النحو، ادلعٌت، استخداـ اللغة، ادلورفونولوجيقد تتأثر سلتلف جوانب اللغة )فنو -
 .قد تصاحبها مشاكل لفظية، ولكنها ليست ناذبة عن مشاكل عضوية ُب جهاز النطق-
 .ىي اضطراب يؤثر ُب العديد من جوانب التواصل )قراءة ػ كتابة ػ لغة زلكية ػ لغة غَت زلكية-
 .تبعاً دلوقع اإلصابة وشدهتا يعاين صاحبها من أعراض سلتلفة بشدهتا وطبيعتها-

 :ومن المشكالت التي تظهر في الحبسة الكالمية
 التمييز السمعي 

 .عدـ القدرة على فهم ادلثَتات السمعية-
 .عدـ سبييز الكلمات ادلتشاهبة-
 .عدـ سبييز األشياء ادلسماة-

 القراءة 
 .عدـ القدرة على سبييز األحرؼ بالنظر-
 .بسيطةال ؽليز الكلمات ادلألوفة ال-
 .عدـ القدرة على ربط الكلمة بالصورة-
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 .بطء ُب القراءة-
 .إضافة أو حذؼ كلمات أثناء القراءة-

 المحادثة 
 .عدـ وضوح الكبلـ-
 .استبداؿ الكلمات )استبداؿ الكلمة بكلمة أخرى من اجملموعة نفسها-
 .أخطاء ُب النحو والقواعد-
 .عدـ القدرة على تذكر الكلمة ادلطلوبة-
 .الكلمات واجلمل بشكل مستمرإعادة -
 .عدـ القدرة على احلديث ُب موضوع ما-
 .اللغة بسيطة وغَت معقدة-
 .كلمات ليس ذلا معٌت نامجة عن دمج كلمتُت معاً -

 الكتابة 

 .عدـ القدرة على نقل األشكاؿ واحلروؼ-
 .عدـ القدرة على كتابة احلروؼ أو الكلمات-
 .تابةحذؼ بعض األحرؼ أو الكلمات أثناء الك-
 .إبداؿ حرؼ أو كلمة بكلمة أخرى-
 .بطء ُب الكتابة-

 التعبيرات الوجهية 
 .كوسيلة للتواصل  واإلؽلاءاتغَت قادر على استخداـ النظرات -
 .ادلستخدمة باحلديث واإلؽلاءاتعدـ القدرة على فهم معٌت النظرات -

 تتأثر جميع اللغات األخرى التي يعرفها الشخص 
نصف ادلخ يكوف مسؤوالً عن اللغة، أما النصف اآلخر فلو دور ثانوي ومساعد وأف النصف  ويؤكد بعض الباحثُت أف

 .األيسر ىو ادلسؤوؿ عن الوظائف اللغوية بينما النصف األؽلن مسؤوؿ عن التنغيم وطبقة الصوت وغَتىا
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60  الحبسة  أنواع
 

 :وتقسم الحبسة الكالمية إلى

 حبسة بروكا  1.2.4.2
ف ُب اجلهة اليسرى اجلانبية من الفص اجلبهي فوؽ مستوى الثلم ادلخي الوحشي وقبل الثلم ادلركزي موقع اإلصابة يكو 

 .وؽلتد إىل ادلنطقة اجملاورة
وىي تؤدي حبسب رأي بروكا إىل احتباس الكبلـ وعدـ القدرة عليو بصوت مسموع رغم أف ادلريض يفهم ما يقاؿ 

جهة إليو، وادلريض ىنا يعرؼ عجزه وأخطاءه وُب حالة اإلصابة البسيطة ويكرر لفظاً واحداً مهما كانت األسئلة ادلو 
فيها يتمكن ادلريض من الكبلـ بصوت خفيض ومنخفض مع ضعف ُب طبلقة الكبلـ، إضافة إىل أخطاء ُب النحو 

 .وقلة ُب التنغيم وهبذه احلالة يكوف التواصل عن طريق الكتابة أفضل كثَتاً من التواصل عن طريق الكبلـ
وينجم ىذا النوع من اإلصابة عن عملية احتشاء اجلزء اجلبهي واجلذري األمامي من ادلخ بسبب جلطة دموية ُب 

اخلراجات وأغلب الظن أف أفازيا  الشرياف ادلخي أو نزؼ حاد بسبب فرط التوتر الشرياين وقد ربصل بسبب األوراـ و
النطق يبقى بطيئاً وليس واضحاً وىذه احلاالت ربتاج  الوعائية مع الزمن ولكن اإلصاباتبروكا تًتاجع ُب حاالت 

 .لعبلج طيب وزباطيب

 Wernikes Aphasia أفازيا فرنكس-  2.2.4.2
وفيها ربصل إصابة ُب الفص الصدغي من الدماغ يؤدي إىل تلف اخلبليا العصبية اليت تساعد على تشكيل الصور 

ويواجو ادلريض صعوبة ُب فهم  Word Deafness) السمعية للكلمات، وىذا ما يعرؼ بػ )صمم الكلمة
واستيعاب الكلمات ادلفردة واألصوات وُب الصمم الكبلمي تكوف حاسة السمع سليمة ولكن الكلمات تفقد معناىا 

لدى ادلريض وال يستطيع تنفيذ أوامر معقدة أو مركبة من عدة خطوات ذلك ألف ادلريض يفقد القدرة على ادراؾ 
 .فظيةادلعٌت وادلدركات الل

 Conduction Aphasia   الحبسة الكالمية التوصيلية-  3.2.4.2
وىي عبارة عن إصابة مسارات من ادلادة البيضاء، وىذه ادلسارات ىي اليت تربط منطقة فرنك دبنطقة بروكا وتقع ىذه 

 .ادلنطقة ُب الفص اجلداري
 

 

 سنة ، األوىل الطبعة ، األردف ، التوزيع و الطباعة و للنشر الفكر دار ، " اللغة و النطق اضطرابات و السمعية اإلعاقة " ، القمش نور مصطفى
 157 ص .2000

-60 



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
38 

 

 Aphasie amnesique األفازيا النسيانية- 4.2.4.2

وىنا يصعب على ادلريض تذكر أمساء األشياء وادلواقف والصفات وغلد نفسو مضطراً الستبداؿ كلمة بأخرى أو 
ي أشياء مألوفة ولكنو يصعب عليو تسمية أشياء أقل شيوعاً وقد يعجز عن تسمية يتوقف عن الكبلـ وقد يسم

 .الشيء بامسو ولكنو يذكر وظيفتو واستعماالتو وقد تظهر ُب أعراض مرض الزىاؽلر

 Total Aphasia    الحبسة الكالمية الشاملة- 5.2.4.2
ذا ما ػلدث نتيجة اجللطات الدموية ادلخية نسيانية وقرائية وى وىنا ادلصاب يعاين من أفازيا حركية وحسية و

وتتجو ضلو الذراع والساؽ وأعضاء النطق وىنا ال يقوى ادلريض على القراءة أو الكتابة أو الفهم، ومع الزمن قد 
 .دلفردات>يستطيع ادلريض فهم الكبلـ ادللفوظ ونطق بعض ادلفردات

 حبسة كالمية في القشرة الدماغية الثانوية- 6.2.4.2
 .د موقع اإلصابة فيها ُب منطقة العقد القاعدية وُب اجلزء األيسر من ادلهادوػلد

     Agraphia   األفازيا الكتابية
وُب ىذه احلالة يعجز ادلصاب عن الكتابة واإلجابة على األسئلة ادلوجهة إليو وطلب ما يريد من خبلؿ الكتابة وإذا 

 .حاوؿ ذلك فإنو يكتب بطريقة خاطئة
 :وف الحبسة الكالمية إلىويقسم المختص

 .حبسة كبلمية بسيطة-
 .حبسة كبلمية متوسطة-
 .حبسة كبلمية شديدة-

 .وسنتحدث اآلف عن احلبسة البسيطة على أف تتم مناقشة األنواع األخرى الحقاً 
 أوالً ػ الحبسة الكالمية البسيطة

لشخص وعلى عملية التواصل فيكوف األداء ويتم التقييم تبعاً للدرجة اليت تؤثر فيها احلبسة الكبلمية على أداء ا
 .اللفظي الشفوي أقل من الطبيعي بدرجة بسيطة
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 :ومن صفات احلبسة الكبلمية البسيطة

 االستيعاب السمعي 1-
ؽللك الشخص قدرة جيدة على استيعاب ما يطلب منو وفهم احلديث وقدرة جيدة على تنفيذ األوامر ويعتمد 

ارات ادلوجودة ُب سياؽ احلديث و يتأثر بادلشتتات من ضوضاء وغَتىا على قدرتو الشخص ىنا على األدلة واإلش
 .على الفهم واالستيعاب وػلتاج إىل اإلعادة أكثر من مرة لفهم ادلطلوب

 اللغة التعبيرية- 2 
على طبلقة  يتأثر األداء الشفوي للمصاب ويواجو مشاكل ُب التسمية وتذكر الكبلـ وإعطاء ادلفردات ادلناسبة شلا يؤثر

 :احلديث ويكوف التقييم للمصاب من خبلؿ
 .تسمية ظلاذج ورلسمات وأفعاؿ وألواف-
 .وصف الصور-

 .المحادثة
وقد يتلعثم الشخص ُب أوؿ الكلمة بإعادهتا أو إعادة جزء منها ولقد وجد أف ادلصابُت باحلبسة البسيطة يستطيعوف 

خص أخطاء ضلوية وأخطاء متعلقة بادلعٌت والكتابة، رؤية قصة متسلسلة بشكل واضح وصحيح وتظهر لدى الش
 .ولكن الشخص ػلافظ على تسلسل السياؽ وتناسق احلديث

 اإلشارات غير الكالمية
لقد وجدت األحباث أنو ال فارؽ ملحوظ بُت ادلصاب باحلبسة البسيطة وغَت ادلصاب بالنسبة إىل استخداـ اإلشارات 

واالبتسامة وغَتىا، ولزيادة احلصيلة اللغوية من ادلفردات من خبلؿ اخلطوات اجلسمية مثل ىز الرأس وحركة احلواجب 
 :التالية

التدريب على التمييز: على ادلتدرب أف ؽليز أزواج الكلمات اليت تعطى لو إف كانت متماثلة ُب النغم وااليقاع وىل -
 .ىي مًتادفات أـ متعاكسات ومتضادات

دلتدرب ثبلث كلمات وعليو أف ؼلتار الكلمة ادلًتادفة أو ادلتضادة أو اليت ذلا التدريب على االختيار: ويتم إعطاء ا-
 .نفس التنغيم

 .زيادة القدرة على التعبَت: يقـو الشخص بإنتاج الكلمات اليت ذلا نفس التنغيم أو انتاج الكلمة ادلًتادفة أو ادلتضادة-



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
40 

دلتدرب أف يعطي كلمات تنتمي إىل نفس ويكوف على ا Lexical Focus ومن الربامج األخرى برنامج يسمى
 .اجملموعات مثل رلموعة اخلضار أو الفواكو أو أدوات ادلطبخ وغَتىا

 .والربنامج الثالث يركز على احملادثة والتدريب اللفظي دلوضوعات وحوارات أخرى وذبري إعادة مناقشتها

 القدرة على التواصل
٪ وىؤالء 90٪ إىل 42ؽلكنو ادلشاركة ُب احلديث بنسبة لقد وجدت الدراسات أف ادلصاب باحلبسة البسيطة 

األشخاص لديهم قدرة جيدة على التواصل ولكن قد ػلتاجوف إىل مزيد من الوقت وإىل ربمل شريك احلديث عبء 
 .عملية التواصل

 عالج الحبسة الكالمية البسيطة- 7.2.4.2
 :يتم العبلج بالًتكيز على النقاط التالية

 .احلديث عن رلاؿ عملو وخرباتو تدريب ادلصاب على-
 .إعادة رواية قصة ذات أحداث متنوعة ُب التسلسل والتعقيد-
 .كتابة رسائل أو مذكرات يومية-
 .تكوين مجل باستخداـ كلمات زلددة-
 .أف يقـو الشخص بالشرح ووصف األماكن واألشياء-

 .كتابة التعليقات ووصف الوظائف وادلهن-
 .الذي يركز على ربسُت الذاكرة واسًتجاع ادلعلومات Sorrt مجمن الربامج العبلجية برنا-

وىكذا صلد أف تدريب ادلصاب باألفازيا يعتمد على زيادة احلصيلة اللغوية عرب تقنيات التعيُت والتسمية والتكرار 
إىل  مأخوذاً بعُت االعتبار أف تدريب األفازي الراشد ؼلتلف عن تدريب الطفل ادلصاب هبذا االضطراب وصوالً 

 .والكبلمية ادلطلوبة اإلدراكيةاالستجابة 
 اقًتح  (B.Potter, 1995 ) 61 مثل ادلؤلفُت بعض حاوؿ لذالك .احلبسة ألنواع موحد وضع تصنيف الصعب من

 .احلبسيُت عند اليت نصادفها الرئيسية األعراض مع األنواع أىم صلد حيث اآلتيُت، اجلدولُت ُب بدورنا نقدـ تصنيف

 

 
-Pottier .B J, et al, Aphasie et langage, Montpellier, éditions espaces, France, 1995. -61 
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 الشفوية اللغة في األعراض المشاىدة أىم مع للحبسة الرئيسية األنواع  :   1 رقم الجدوؿ
 

 الشفوية اللغة فهم الشفوية اللغة إنتاج الحبسة
 بروكا حبسة

Aphasie de BROCA 
 إلنتاجا ُب نقص -
 نطقية باتااضطر  -
 دياإر  آيل كتفك -
 صرفية أخطاء -

 مضطرب غَت

 فرنيكي حبسة
Aphasie de WERNICKE 

 مفرطة سيولة -
 رطانة -

Anosognosie 

 مضطربة جد -
Anosognosie 

 احلركية اللحائية احلبسة
" Aphasie transcorticale motrice 

 ناقص إنتاج -
 التلقائية فقداف -
 اديع راالتكر  -

- Echolalie 

 عادي

 احلسية اللحائية احلبسة
Aphasie transcorticale sensorielle 

 الرطانة -
 التكرار إمكانية -

- Anosognosie 

 مضطرب -
Anosognosie 

 حلائية ربت احلبسة
Aphasie sous corticale 

 التلقائية فقداف -
 خطية باتااضطر  -

" paragraphie 

 مضطرب غَت
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  المكتوبة اللغة في األعراض أىم مع للحبسة الرئيسية األنواع :   2  رقم الجدوؿ

 الشفوية اللغة فهم الشفوية اللغة إنتاج الحبسة
 بروكا حبسة

Aphasie de BROCA 
 ناقص إنتاج -
 كتابية باتااضطر  -

- Apragmatisme 

 عموما سليم

 فرنيكي حبسة
Aphasie de WERNICKE 

 الرطانة
- Anosognosie 

 مضطرب جد-
Anosognosie 

 عادي Paragraphie االنتقالية احلبسة
 احلركية اللحائية احلبسة

" Aphasie transcorticale motrice 
 ناقص إنتاج-
 التلقائية فقداف -
 عادي التكرار-

 عادي

 احلسية اللحائية احلبسة
" Aphasie transcorticale 

sensorielle " 

 الرطانة-
 التكرار إمكانية-
 إمبلئية بات اضطرا-

- Anosognosie 

 مضطرب-
Anosognosie 

 حلائية ربت احلبسة
Aphasie sous corticale 

 التلقائية فقداف-
 خطية اضطرابات-

" paragraphie 

 مضطرب غَت

 
 

  
https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2015-1-page-5. 

https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2015-1-page-5.
https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2015-1-page-5.
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 l’étiologie de l’Aphasie 62 الحبسة أسباب  8.2.4.2
 

  :  Accident vasculaire cérébral     الدماغية الوعائية اإلصابة - 1
حالة  لتغيَت جعار  الدماغي الوعائي واخللل احلبسي شداالر  عند انتشار األكثر من األسباب ىي 

 إىل يؤدي شلا سليمة بطريقة مرور الدـ سبنع يُتاالشر  ُب عقدة بسبب الدموية الدورة آلية تغيَت إىل أو غيةالدما األوعية
 رااستقر  الدماغي الوعائي للحدث ادلتعرضُت األشخاص من ¼يعادؿ  ما يتميز كما  .العصبية اخلبليا وظمور انكماش

بُت  ومن ض،الؤلعر  ادلفاجئ رااالستقر  ىي الدماغية الوعائية اإلصابات خصائص ومن. للحبسة احلادة ادلرحلة  ُب
 :يلي ما صلد اإلصابة ذلذه اإلكلينيكية األشكاؿ

 

  Thrombose Cérébrale العصبي الدموي التجلط-أ
 على ) coagulation )لتخثر نتيجة ،للدماغ ادلغذية يُتاالشر  رلموعة أو أحاد انسداد أو انغبلؽ عن عبارة ىو

 ما ينتج األيسر، ادلتوسط العصيب الشرياف يغذيها اليت ادلساحات كل اإلصابة تشمل وعندما ئيالوعا اجلدار ىمستو 
 ُب اإلصابة اضلصرت إذا حُت ُب اجلسم، من األؽلن النصف سؽل حركي حسي بعجز ادلصحوبة التامة باحلبسة يسمى
 إصابة حالة وُب .نصاُب بشلل مرفقة بروكا أفازيا إىل يؤدي ذلل فإف الشرياف ذلذا األمامية ادلخية الشعب منطقة

 .فرنيكي حبسة تنتج" سلفيوف" دلنطقة اخللفية الشعب
 

  Embolie Cérébrale العصبي الدموي االنسداد-ب
 احلاالت بعض وُب الدورة الدموية ُب غلاري ؾمتحر  غريب جسم بواسطة للدماغ ادلغذي للشرياف مفاجئ انسداد ىو

 التوصيلية احلبسة " التلفظ على القدرة فقداف يؤدي إىل شلا فقاط، ادلصابة ىي صيبالع للشرياف الصغَتة الشعب تكوف
  ادلكتوبة الرموز على التعرؼ وعدـ "

 

  Tumeurs Cérébrales الدماغية ـااألور  - 2
  احلبسة ظهور إىل ادلؤدية األسباب أبرز من وتعد الدماغ عشوائية خلبليا ماتاانقس عن عبارة ىي
  : Les maladies infectieuses المعدية ضااألمر   - 3

 داخل الضغط وارتفاع بنتوء عصيب مصحوبة عادة وتكوف تطورىا مادة حسب تنشط أف وؽلكن تعفن، عن عبارة وىي
 دماغية إصابة تنتج الصدغي الفص في بكتيري أصل من التعفن ظهور وعند .الحبسة تسبب ما نادر وهي ،الدماغية القشرة

 أما رة،االحر  درجة ارتفاع ،سأر ال ىمستو  عمى حادة آالم الصداع، نجد المعدية ضااألمر  ضاأعر  أهم بين من و ، متمركزة
 .المبكر العالج غياب حالة في سمبي يبقى منها بالشفاء بؤالتن

-Lecours.AR, L’hermitte.op.cit. pp : 27 / 219-222./ 329-332 -62 

-EUSTACHE F , F.S , " Manuel de neuropsychologie ", DUMORDE , PARIS , 2émeéd , 2000 , P 95  
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  :Méningite الدماغية اإللتهابية اإلصابة*
 من نوع ظهور ستعك قاد األخَتة ىذه و الدماغية اإللتهابية ضاباألمر  عند اإلصابة احلبسة من حاالة صلد ام نادر
 .جزئية بنوبات احلبسة مصحوب أنواع

 

    Traumatisme crânien 63       يةالدماغ الجمجمية الصدمة*
 عند خاصة احلبسة ُب ظهور األوؿ السبب اإلصابة من النوع ىذا غلعل والعمل ادلرور حلوادث ادلستمر دياالتز  إف

 أف ؽلكن اليت بالتعقيدات التنبؤ يصعب الدماغية وبالتايل اإلصابة درجة و طبيعة ربديد الصعب من لكن البالغُت،
 الصدمات، ذلذه تعرضا األكثر ىو الصدغي الفص اجلمجمة، ولكوف بإنكسار مصحوبة تكوف وقد عنها، تنجر

 

 اإلصابة ومكاف ونوع انتشار دلد وتبعا احلالة ىذه ُب ار ظهو  األكثر ىي(Wernicke) " فرنيكي " حبساة فتكوف 
  . ادلفحوص يبينها اليت ضااألعر  مجلة من انطبلقا احلبسة على نوع التعارؼ يتم

 

  les maladies dégénératives التطورية ضامر األ*

 إالى حبياث تاؤدي )احلكاـ االذاكرة، اإلنتبااه، ( الذىنياة للوظاائف تادرغلي تبلؼ رض ا األما ىاذه عاف ينادرج
 دوؿاجل إىل تنتمي رض ا ماف األع رلموعاة اإلصاابة ىاذه عاف ياصلم ماا وغالباا العصابية، للخبلياا التادرغلي ادلاوت

 صلد رض ا األـ ذلذه ادلصاحبة (العصابية  النفساية رض ا األعا وأىاـ. II ناوع ماف فرنيكاي حلبساة اإلكلينيكاي
 .            64. ادلصاب سلوؿ ُب تظهر اليت ركسيا، ا الب األقنوزيا،

 

  l’épilepsie الصرع - 4
 إصابة نتيجة الكبلـ بات ُبااضطر  إحداث ُب سببتت أف ؽلكنها اللغة ُب باتااضطر  الصرعية النوبات من ينشد قد

 إىل يؤدي شلا الصدغي الفص إصابة عن اليت تنشد احلبسة وكذا اجلبهي، الفص تقابل اليت اليسر الثانوية احلركية الباحة
 .الفهم ُب بااضطر  حدوث

 
 

 
 

. -LECOURS A , LHERMITTE F loc-cit pp 34-35 -63 

-Ibid: pp 219-222./ 329-332.- -64 
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  :La Migraine النصفي الصداع - 5
 تدـو ال إنتقالية، عصبية باتااضطر  يصحب ىقةاادلر  مرحلة ُب أو ُب الطفولة يبدأ ما غالبا و سأر ال سؽل شديد أمل ىو

 . الصداع ىذا عن ناذبة احلبسة تكوف ماار ناد و طويبل،
 

  Hémorragie intracrânienneالجمجمة في الداخلي النزيف - 6
 القشرة ُب ادلوجود الشرياف العصيب شعب أو فروع ىإحد لتمزؽ نتيجة احلاالت ثلثي من ألكثر ادلوت إىل يؤدي

 بالشلل ادلصحوبة " الكاملة احلبسة " بروز يؤدي إىل شلا ، ىاليسر  ادلخية الكرة نصف ُب ػلدث ما وغالبا الدماغية،
 . الشرياين الدموي الضغط ارتفاع صلد ليادلخي الداخ النزيف أسباب أكثر ومن .األؽلن النصفي

 

  Maladies métaboliques et intoxication والتسميمية األيضية ضااألمر  - 7
 كاإلصابة  encéphalopathie الدماغ  مستو على ضاأمر  ربدث أف تستطيع ضااألمر  ىذه رقعة إتسعت إذا

 . احلبسة ظهور إىل بدورىا تؤدي قد واليت اليسر ادلخية الكرة نصف ُب احمللية الدماغية
  Embolie cérébrale الدماغية السدادة - 8

 إىل ويصل الدورة الدموية سَتورة عرب ينتقل والذي القلب داخل للدـ جزئي زبثر من إنطبلقا احلاالت أغلب ُب أوتنش
 على لتخثر نتيجة دلغذيةا يُتارلموعة الشر  أو أحد إنسداد عن تنجم كما .الدماغية السدادة وبالتايل الدماغ يُتاشر 

 ما تنتج األيسر، ادلتوسط العصيب الشرياف يغذيها ادلساحات اليت كل اإلصابة تشمل وعندما الوعائي اجلدار ىمستو 
 منطقة ُب اإلصابة وجدت إذا حُت ُب .اجلسم من األؽلن النصف سؽل بعجز حركي ادلصحوبة التامة باحلبسة يسمى
أما  .نصفي بشلل مصحوبة بروكا بحبسة اإلصابة إىل كذل يؤدي الشرياف ذلذا ةاألمامي الشعب ادلخية أو الفروع
 . فرنيكي حبسة إىل تؤدي سلفيوف دلنطقة اخللفية الشعب إصابة

 
 
 

 

 

.-LECOURS A , LHERMITTE F, loc-cit, pp 35-36 -65 

-Ibid: pp 219-222./ 329-332.- -66 
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 Anarthrie 3.4.2-األنارتريا 

 : األنارتريا ريفتع1.3.4.2-
 67 سليمُت لكتايبي و االلفظ الفهم يبقى بينما للغة احلركي اإلصلاز يصيب اضطراب ىو
 

 :كالتايل وىي أمساء 6 ىناؾ توجد : األنارتريا اضطراب بها يعرؼ أخرى أسماء
 Anarthrie  األنارتريا /النطق عسر-
 Anarthrie Pure  اخلالصة األنارتريا-
  Aphasie Motrice Pure الصةاخل احلركية احلبسة-
 Aphasie Motrice Sous – Corticale      القشرية ربت احلركية احلبسة-

 Syndrome de Désintégration Phonétique   الفونيتيكي التفكك تناذر- 
  68Anarthrie de Pierre Marie  ماري األنارتريا-
 

 األنارتريا أسباب  2.3.4.2
 ىي ادلركزية الرمادية األنوية فاالنسداد ،بالتصلب ادلركزية الرمادية األنوية شرايُت إصابة همصدر  اضطراب األنارتريا
 أيضا يعرؼ ما أو Thalamusادلهاد البصري:وىي ادلخ نصفي ُب البيضاء ادلادة داخل الرمادية للمادة ذبمعات
  Noyau Lenticulaire ، العدسية النواة Couche Optique البصرية بالطبقة

 Corps Strié اجلسمادلخطط Avant Murاألمامي باجلدار أيضا يعرؼ ما أو Claustrum لكلوسًتـوا
 Noyau Caudé 69 النواة ادلذنبة وأخَتا البصري، بادلهاد ػليط الذي

 
 
 

 : إىل ادلخية الرمادية األنوية شرايُت تصلب يؤدي

- F.Brin-Henry,C.Courrier,E.Lederle,V.Masy,Dictionnaire d’Orthophonie. Isbergues, 

OrthoEdition,2011,p.17. 
-67 

- Ibid,p.17. -68 

- Ibid,p.17 -69 
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 Astasie  الوقوؼ على القدرة انعداـ - أ
 مستوى على اإلصابة كانت إذا و Abasie احلركات ُب التنسيق النعداـ طبيعيا ادلشي على القدرة عدـ - ب

 األنوية إصابة إىل باألخص النطق عسر أو األناتريا ترجع. الرعاش مثل اضأعر  إىل تؤدي فقد األنوية ىذه أعصاب
 .العدسية النواة مستوى على ادلركزية الرمادية
 .الظهور ُب يتتابعاف أو أحدعلا يظهر فقد مهماف عرضاف يوجد: النطق عسر أو األنارتريا أعراض

 Mutisme  البكمية : األوؿ العرض -

 كلية أو جزئية بكميتو تكوف قد و يتكلم ال أي أبكما ادلريض يصبح
 

 Désintégration Phonétique  الفونيتيكية التشوىات :الثاني لعرضا -

 يستطيع فمثبل لو، يقاؿ ما فهم بإمكانو لكن األصوات نطق ُب صعوبة غلد حيث جدا مشوىا ادلريض كبلـ يصبح
 نطق من التمكن دوف القراءة ؽلكنو كما ، دامعق األمر ىدا كاف لو و حىت أخطاء بدوف أمرا ينفذ أف ادلريض

 عدد إىل أخرى عبلمة أي أو بيده بالضغط اإلشارة أيضا يستطيع كما ، الكتابة بإمكانو و يقرؤىا اليت الكلمات
 أو األنارتريا اعتبار ؽلكن .العدسية النواة تلف بسبب نطقها يستطيع ال اليت الكلمة ربتويها اليت احلروؼ أو ادلقاطع

 التشوىات على سوى ربتوي ال األخَتة ىذه كانت ،إذا بروكا حبسة حاالت من خاصة كحالة النطق عسر
 .الفونيتيكية

 و الفم حركات ُب التحكم على القدرة عدـ أي، وجهية فمية بأبراكسيا األنارتريا تصحب: المصاحبة األعراض-
 70الوجو

 

               Apraxie     أبراكسيا4.4.2-
 عريفهات- 1.4.4.2

 ذىٍت بتأخر االبراكسيا ترتبط ال ،و اإلرادية احلركية خاصة يصيب و اجلدارياف الفصاف يصيب عصيب اضطراب ىو
 71حسية إصابة ال و حركية إصابة ال و للمرض سابق

  خصائصها- 2.4.4.2
 على قدرة عدـ" شكل ُب االبراكسيا تظهر احلالة ىذه ُب و للحبسة مصاحبة تظهر ما كثَتا االبراكسيا أف يبلحظ: 

 تتطلب حركة إعادة من ادلصاب يتمكن ال أو ، خطرة اإلصابة تكوف عندما وذلك ،" اليومية احلياة حركات اصلاز
 .حيزي ربليل

 
- F.Brin-Henry,C.Courrier,E.Lederle,V.Masy, loc-cit,,p.17. -70 

- Ibid,p.24. -71 
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 :كالتايل ىي و مسلمات 03 يقربق منو يتطلب معينة حلركات اإلنساف أداء إف
 .أولية حلركات منظم بربط القياـ يستلـز معُت حركي بنشاط القياـ إف1 :  ة ادلسلم -
 .الصلازه عقلي سلطط تصور يستلـز معقد بنشاط القياـ إف :        2ادلسلمة -
 .الصلازه البلزمة ستوياتم عدة أو واحد مستوى على ؼلتل أو يضطرب قد معُت بفعل القياـ إف :     3 ادلسلمة -

 أنواعها- 3.4.4.2
 :يلي ما منها االبراكسيا من أنواع عدة ىناؾ

 : الفكراوية االبراكسيا
 ادلركب الشلل و معقد فعل الصلاز الضروري ادلخطط ؼلص احلركي أو اإلؽلائي النشاط ُب اضطراب عن عبارة ىو

 سوية بطريقة ادلريض أداىا و البعض بعضها عن فصلت أذا يةاألول احلركات ىذه أف العلم مع األولية احلركات دلختلف
 إشعاؿ يستطيع ال مثل مًتدد و متقطع و تاـ غَت يكوف ادلريض األبراكسيا ادلصاب عند احلركات تسلسل رلموع إف

 و اجلسم من معُت مكاف زبص ال الفكراوية األبراكسيا ىذه ,الشمعة إشعاؿ ػلاوؿ حيث ثقاب عود بواسطة مشعة
 "الوظيفة نفس ذلا العضبلت من رلموعة كل" العضلية اجملموعات كل تصيب اإظل
 وارنيك حبسة حالة ُب خاصة الفكراوية األبراكسيا تظهر- 

 لئلصابة ادلعاكسة اجلهة ُب تظهر -
 البصري احلقل نصف بُت للتمييز فقداف ىناؾ يوجد-

 : الحركية الفكراوية االبراكسيا-

 األفعاؿ أيضا زبص و األولية و البسيطة االؽلاءات إنتاج ؼلص االؽلائي أو احلركي النشاط ُب اضطراب عن عبارة
 آلية بصورة احلركات هبذه القياـ ادلريض يستطيع ،بو القياـ قبل للفعل التخطيط ىو،   القصدية األفعاؿ و ادلنعكسة

 هبا القياـ منو طلب إذا أو ءشي تقليد منو طلب إذا,بأمر تنفيذىا عن يعجز قد  لكن العُت ُب نظرات وضع مثل
  .العسكري التحية مثل كبَتة رمزية ذلا اليت احلركات ببعض القياـ الشخص على يصعب كما.ادلوضوع بغياب

 .اليمٌت القفوية اجلدارية ادلخية ادلنطقة ُب تلف غالبا:اللباس ابراكسيا-

 .اجلبهي الفص ُب تلف السبب.شلبل ىناؾ يكوف اف بدوف ادلشي استحالة:المشية ابراكسيا-

 و الوجو عضبلت تصيب.اللساف و الفم حلركات اإلرادي التنفيذ يصيب اضطراب :الوجهية الفمية االبراكسيا-
 .ارادية بصورة البلع حبركة القياـ استحالة مثبل نبلحظ ، اخلد و البلعـو و اللساف، الفمي التجويف
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 .الوجهية الفمية كسيالبلبرا  مرادفة :الوجهية اللسانية الفمية االبراكسيا-

 اجملاؿ ُب بناء أو تنفيذا تستلـز اليت النشاطات ؼلص واحلركي اإلؽلائي النشاط ُب اضطراب :البنائية االبراكسيا -
 .معقدة أو بسيطة الرسومات كانت وسواء.ظلوذج من انطبلقا أو تلقائيا الرسم صعوبات احليزي،مثل-البصري

 Agnosie  العمو5.4.2-

 العمو يفتعر - 1.5.4.2
 و قشري تلف بسبب األحاسيس و األماكن و األشخاص و ادلواضيع على التعرؼ ُب عصيب اضطراب عن عبارة ىو

 72 الذكاء ُب اإلصابة و احلواس أعضاء ُب إصابة دوف ذلك

 العمو أنواع- 2.5.4.2
 :األنواع ىذه أىم من و ادلصابة، احلس أعضاء حسب ذلك و العمو من أنواع عدة ىناؾ
  السمعي العمو 1-

 ,األوىل احلواسية االدراكات فهم خاصة زبص اليت و "للمعلومات السمعية ادلعاجلة" السمعي الدمج ُب اضطراب ىو
 باألخص و ادلخية القشرة ُب إصابة إىل راجع السمعي العمو "جهد دوف" عادية بصورة تفهم أهنا تفًتض األخَتة ىذه
 "الصدغي الفص" السمع عن ادلسؤولة ادلخية القشرة ُب

 :أصناؼ عدة إىل السمعي العمو تصنيف ؽلكن
  :المتخصص السمعي العمو-
 .الكلمات أو ادلوسيقى أو األصوات معرفة أو التعرؼ فقط يصيب انو بو نعٍت و
  :المعمم السمعي العمو-

 اباتباضطر  مصحوب السمعي العمو يكوف أف ؽلكن الكلمات و ادلوسيقى و األصوات على التعرؼ عدـ ىو و
 ."الصدغي التناذر" فينتج احلبسية االضطرابات مثل أخرى

  : الضجيج عمو-
 بعمو يصحب أو" الكلمات ُب ادلتخصص السمعي عمو ىو" لفظي بصمم مصحوب الغالب ُب العمو ىذا يكوف

 أو معرفة من الشخص منع إىل الضجيج عمو يؤدي- للموسيقى ُب سلصص مسعي عمو عن عبارة ىو الذي ادلوسيقى
 بُت التمييز من الشخص ىذا ؽلنع كما"السيارة زلرؾ ضجيج– ادلفاتيح ضجيج"الضجيج أو األصوات على التعرؼ

- F.Brin-Henry,C.Courrier,E.Lederle,V.Masy, loc-cit,,p.08. -72 
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 . "يالنفس الصمم": ىي و أخرى أمساء الضجيج يؤخذ , خصائصها ؽليز ال انو كما,سابقا ادلذكورة الضجيج أنواع
(Surdité Psychique ) 

 
  :البصري العمو2-
 Graphème قرافيم" الكتابية الرموز و األشخاص و ادلواضيع على التعرؼ اضطرابات عن عبارة ىو

  : اللمسي العمو3-
 .التحسس أو اللمس بواسطة األشياء على التعرؼ على القدرة فقداف ىي

 :وعلا اللمسي العمو من نوعاف يوجد
  :االبتدائي ياللمس العمو-
 عجزا ىناؾ يكوف حيث اجلدارية القشرة مستوى على التحليل بعجز مرتبط ىو ،و"اإلدراكي العمو "أيضا يسمى و
 إليو تصل اليت اإلحساسات ربليل ُب
  :الثانوي اللمسي العمو-
 (Asteriognosie)"الداليل العمو" اسم يأخذ كما ،"اللمسية الرمزية انعداـ" أيضا يسمى و
  : الكتابية الرموز عمو-
 Alexie  األلكسيا:مثل     األرقاـ على التعرؼ و الرموز على التعرؼ و احلروؼ على التعرؼ ُب اضطراب ىو
 Acalculie  احلساب73 على القدرة فقداف و
  :الداللي العمو-
 ىو الشيء عن العقلي رالتصو  و ادلدرؾ، الشيئ عن عقليا تصورا بناء على القدرة بعدـ ؽلتاز دلسي عمو عن عبارة ىو

 asymbolie tactile 74 الرمزية انعداـ" أيضا يسمى و دلسيا عنو ادلعلومات " مجع أو معرفتو
 

 
 
 
 

- F.Brin-Henry,C.Courrier,E.Lederle,V.Masy, loc-cit,,p.08. -73 

- Ibid,p.9. -74 
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 ةالدماغ و مناطق  االضطرابات اللغوية  و  السلوكية و حسي 2شكل 
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 مناطق  الدماغ  و  وظائفها  3 شكل 
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 neuroplasticity 75العصبية  اللدونة 5.2-
 
 

 
 سن بلوغو دبجرد للتغَت قابلة وغَت ثابتةً  تصبح اإلنساف لدى اإلدراكية القدرات أفّ  القدـ منذ العلماء اعتقد

 القدرات أف إىل تشَت جديدةٍ  أدلةٍ  لظهور ةً نتيج النظرية ىذه حوؿ جدؿ وقع العشرين القرف بداية ومع ولكن الرشد،
 ...مرنة الواقع ُب ىي الدماغية

 
 دبا ادلختلفة؛ للتجارب استجابة مستمر بشكل يتغَت الدماغ فإف neuroplasticity العصبية ادلرونة مبادئ حسب

 .ائيةالفيزي واإلصابات البيئية التغَتات وحىت جديدة، أمور وتعلم ادلختلفة، السلوكيات ذلك ُب
 موجودة، مسارات تنظيم إعادة أو جديدة عصبية مسارات تشكيل على الدماغ ربفز أف ؽلكنها األمور ىذه مجيع
 .للمعلومات الدماغ معاجلة طريقة تغيَت أخرى بعبارة
 مدينة ُب األجرة سائقي على إجراؤىا ًب اليت الدراسة تلك كانت العمل، ُب العصبية ادلرونة على األمثلة أىم أحد
 منعطفات ُب التنقل كيفية تعلم سبيل ُب التدريب من عامُت قرابة قضاء األجرة سائقي على غلب لندف ُب .لندف

 التدريب من الطويلة ادلدة ىذه ربدثو ماقد بدراسة العلماء قاـ .القيادة رخصة على احلصوؿ قبل وذلك ادلدينة،
 السائقُت، ألدمغة fMRI الوظيفي ادلغناطيسي الرنُتب فحص بإجراء فقاموا السائقُت، أدمغة على أثر من الصاـر

 احلصُت منطقة أف فتبُت .أجرة كسائقي يعملوف وال العمر نفس من أصحاء رجاؿ ألدمغة بصور ومقارنتها
hippocampus ادلبلحة والتوجهات الذاكرة عن ادلسؤولة الدماغ من ادلنطقة ىي navigation أكرب أصبحت 

 وذلك احلصُت، حجم زاد كلما التدريب ُب أطوؿ فًتة األجرة سائق أمضى كلما أنو االحظو  كما السائقُت، لدى
 .السائق يكتسبها اليت اخلربة إىل استجابة

 
 دبتابعة العلمي اجملتمع أعضاء بعض إىل لندف ُب األجرة سائقي ذبربة أوحت وقد فعبلً  مدىشة السابقة احلالة تعد

 فكاف احمليطة، للظروؼ الدماغ يستجيب أف ؽلكن كيف رؤية انتظار من بدالً  البحث ىذا ُب التالية ادلنطقية اخلطوة
 زلددة؟ قدرات ُب ربسينات استهداؼ نستطيع حبيث التغَت على القدرة ىذه توجيو ؽلكن ىل السؤاؿ

 نتائج تسجيل ًب 2013 عاـ ُب السؤاؿ، ذلذا جواب عن بالبحث training cognitive ادلعرُب التدريب علم بدأ
 دبا األشخاص، من سلتلفة شرائح الدراسات ىذه ومشلت احلكومية، البيانات قاعدة ُب ادلعرُب التدريب ُب دراسة 30
 بانتظار العلماء ومازاؿ .وراثية اضطرابات من يعانوف الذين واألطفاؿ السن، ُب والكبار األصحاء، ُتالبالغ ذلك ُب

 .ادلوضوع ىذا زبص أدؽ نتائج إىل الوصوؿ

-Hardy. J – Farzin. F & Scanlon. M. The Science Behind Lumosity .Version 2.(2013). 

-http://www.lumosity.com/hcp/research/bibliography 

-75 
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الدماغ يتكوف من نيورونات أو خبليا عصبية. السؤاؿ ىنا كيف ؽلكن ذلذه اخلبليا العصبية القياـ دبهمات مثل الذاكرة 
على ما يسمى بادلرونة العصبية.. وىي إحدى ميزات الدماغ اليت ذبعلو أداة شليزة لئلنساف  ءض الضو واللغة. سنلقي بع

تعمل اخلبليا العصبية بإرساؿ إشارات عصبية على أسطحها. ذبري ىذه اإلشارات عادة ُب اذباه واحد؛ من  عن غَته
 ة، ربديدا ىي إشارات أيونية وليسترؤوس اخلبليا ألذيلها. ىذه اإلشارات تكوف عبارة عن إشارات كهربائي

إلكًتونية. وعلى عكس ما نراه ُب التلفاز، األعصاب ال ترسل اإلشارات داخلها، بل على سطحها كما قلنا. 
 .باإلضافة إىل أهنا ال تشع ضوءا عند إرساؿ ىذه اإلشارات

 لعصبية. ىذه اإلشارات غلب أف تنتقل إىل خبليا رلاورة الستكماؿ طريقها ذلدؼ الرسالة ا

تبلمس بعضها البعض. وُب احلقيقة ىناؾ فراغات بُت اخلبليا العصبية تسمى مشبك كيميائي.  ولكن ىذه اخلبليا ال
ادلشبك الكيميائي يتكوف من ذيل خلية عصبية، ورأس اخللية العصبية التالية والفراغ الذي بينهما. تنتقل اإلشارات 

النواقل العصبية ىي مواد كيميائية موجودة داخل  . بالنواقل العصبية مىالعصبية عرب ىذه الفراغات باستخداـ ما يس
 ادلشابك الكيميائية ووظيفتها، كما قلنا، ىي نقل اإلشارة العصبية من خلية ألخرى

 دلاذا ػلتوي اجلهاز العصيب على ىذه ادلشابك الكيميائية؟ دلاذا يوجد فراغات بُت اخلبليا العصبية؟ ودلاذا تعتمد اخلبليا
العصبية على النواقل العصبية لنقل اإلشارات العصبية ُب عملية معقدة؟ مع العلم أف ناتج ىذه العملية يبطئ من 

 .سرعة انتقاؿ اإلشارة من خلية ألخرى

Chemical Synapses | المشابك الكيميائية 

ذاكرة ويتيح لنا القياـ بعملية ادلشابك العصبية ىي الوسط الذي تتواصل فيو النيورونات. ىي السبب اليت غلعل لدينا 
التفكَت. ليس ىناؾ منطقة معينة ُب الدماغ حيث توجد الذاكرة. ال يوجد ىناؾ مركز للذاكرة حبيث ؽلكن نزعو 

)كجهاز قرص صلب( وبالتايل يفقد اإلنساف ذاكرتو. ُب احلقيقة توجد مناطق كثَتة ُب الدماغ حيث زبزف الذاكرة. ما 
بة ما )سواء كانت سيئة أو حسنة( تقـو نيورونات دماغك بإعادة ترتيب نفسها وشكلها. ػلصل ىو عندما سبر بتجر 

وبالتايل تتكوف مشابك جديدة ُب الدماغ. الطريق ادلكوف من عدة مشابك كيميائية والذي تعرب من خبللو اإلشارات 
ة من الطرؽ ادلكونة من مشابك العصبية ىو ادلكاف الذي زبزف فيو الذاكرة. دبعٌت آخر، الذاكرة ما ىي إال رلموع

 .الكيميائية داخل الدماغ
عندما رباوؿ حفظ معلومة ما، ما تقـو بو ىو انتاج رلموعة جديدة من ادلشابك العصبية بُت النيورونات واليت ربفظ 

دلشابك فيها الذاكرة. السًتجاع ىذه ادلعلومة أو الذكرى، ما يقـو بو الدماغ ىو إرساؿ إشارة عصبية خبلؿ رلموعة ا
الكيميائية ادلكونة ذلذه الذكرى.ُب بعض األحياف ػلاوؿ ادلخ السًتجاع ذكرى معينة ولكن ال يستطيع. ىذا ػلدث 

ألف الطريق الذي يفًتض أف تسلكو اإلشارة العصبية مل يعد كامبل. دبعٌت آخر،أحد أو بعض ادلشابك الكيميائية ُب 
 ادلخ غَت إغلاد جزء من ادلشابك الكيميائية ادلكونة ذلذه الذكرى ىذا الطريق تغَت أو ًب مسحها. ومل يعد يستطيع



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
55 

Broca and Wirnecke’s areas | منطقتي بروكا وفيرنيكي 

كما رأينا سهولة انتاج مشابك كيميائية جديدة، فهو من السهل أيضا إلغاؤىا. أحد ادلناطق ُب الدماغ األكثر 
وإلغاؤىا بسرعة ىي منطقة بروكا )واليت ذكرناىا ُب مقاؿ سابق(.  ديناميكية واليت تستطيع انشاء مشابك كيميائية

منطقة بروكا ىي أحد ادلناطق ادلسؤولة عن اللغة. ذلذا ؽلكننا تعلم اللغات بسرعة ولكن ؽلكننا نسياهنا بسرعة مع قلة 
 .االستخداـ

بكثرة يبدأ بإنشاء مشابك   عندما يستخدـ الدماغ بعض ىذه الطرؽ أو يتذكر بعض األحداث أو يفكر بطريقة معينة
كيميائية جديدة ذلذه األفكار لتمكُت اإلشارات العصبية من العبور من ىذا الطريق بطريقة أسرع. تقوية الطرؽ 

شخصيت سلتلفة  العصبية يفسر دلاذا ؽلكننا اسًتجاع بعض الذكريات أسرع من غَتىا. وؽلكنها أيضا تفسَت دلاذا للبشر
 . وطرؽ سلتلفة ُب التفكَت

ما شرحناه إىل اآلف ىو ما يسمى بادلرونة العصبية. وىي باختصار قدرة الدماغ على التغَت والتكيف مع ادلعطيات 
اجلديدة وقابليتو على القياـ بادلهمات االعتيدية بطريقة أكثر كفاءة. ؽلكننا استخداـ فكرة ادلرونة العصبية ُب تفسَت  

ادلثاؿ، ولكننا لن نتكلم عن ىذه األمراض ألف ادلقاؿ ال يتسع لذلك.  كثَت من الظواىر. األمراض العصبية على سبيل
ولكن سنلقي الضوء على قدرة الدماغ على إصبلح نفسو. النيورونات ال تنموا وتتكاثر بكفاءة عالية كبقية خبليا 

ئف ادلفقودة عن اجلسم. وبالتايل ال ؽلكن للدماغ إصبلح نفسو كما يفعل باقي اجلسم. ولكنو يستطيع استعادة الوظا
 .طريق إغلاد طرؽ جديدة سبكن لئلشارات العصبية الوظيفية ادلرور من خبلذلا

ىذا يوصلنا إىل تقنية جديدة سبكن ضريري البصر من الرؤية من خبلؿ ألسنتهم. ىذه التقنية تعمل سواء كاف سبب 
صل العُت بالدماغ. ىذا اجلهاز العمى ىو فقداف العُت لقدرهتا الوظيفية أو عطب ما ُب العصب البصري الذي ي

يتكوف من كامَتا مثبتة على نظارات يرتديها ادلستخدـ. ىذه الكامَتا موصولة جبهاز صغَت؛ حبجم جهاز اجلواؿ 
تقريبا. ؼلرج من ىذا اجلهاز قطعة ببلستيكية مسطحة ربتوي على عدة أقطاب كهربائية. توضع ىذه القطعة 

ىذه األقطاب ؽلثل رلموعة من البكسبلت اليت تراىا الكامَتا. البكسبلت  الببلستيكية على اللساف. كل قطب من
 .البيضاء ترسل نبضات كهربائية قوية نسبيا. أما البكسبلت السوداء ال ترسل أية نبضات كهربائية

ية إىل صور النتيجة النهائية ذلذا اجلهاز وباستخداـ ادلرونة العصبية للدماغ، يقـو ادلخ بًتمجة ىذه النبضات الكهربائ
دقيقة حىت يبدأ الدماغ تفسَت ادلعلومات القادمة من اجلهاز واستيعاب ادلساحات  15سوداء وبيضاء. تأخذ العملية 

من ادلدىش فعبل ما ؽلكن الدماغ البشري فعلو. وحىت دبقاييس عصر القنية الفائقة، ادلخ لو قدرة  .حوؿ الكامَتا
 .الذكرياتاستثنائية على التفكَت، واحلساب وصناعة 
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 من ، العاـ )التنظيم األفراد بُت للدماغ الدقيق التنظيم تنوع عن مسؤولة  neuroplasticity العصبية المرونة 
 العصبية اللدونة فإف ، وبالتايل والكبار. األطفاؿ. عند واحلفظ التعلم وآليات لؤلنواع( اجلينية باخللفية زلكـو ، جانبو

 ، 77- 76 البالغُت عند أقل بقوة ولكن كنةشل تظل ٍب ، التعلم  بعد التطور أثناء الكفاءة ذروة مع ، احلياة طواؿ موجودة
 احلديثة االكتشافات أىم أحد ، للبالغُت العصبية اخلبليا تكوين مع جنب إىل جنًبا ، العصبية اللدونة تعترب ، لذلك 

 ، اخلربة مع يعمل إنو ،    78-79 دائمة تشكيل إعادة ُب ، ديناميكي نظاـ ىو الدماغ أف وُتظهر ، األعصاب علم ُب
 ُب مباشرة أو اجلسم على اآلفات أثناء أيًضا ولكن ، والوصبلت الشبكات يقوي الذي التعلم ُب ادلثاؿ سبيل على

   80 الدماغ
من صدمة ُب الرأس دمرت معظم فصو األمامي Phineas Gage، عاىن فينياس غيج  1848ُب عاـ   حملة تارؼلية
الة ُب كتاب علم األعصاب أوؿ دليل على أف التغيَت غَتت شخصيتو بشكل عميق. قدـ وصف ىذه احل األيسر و

خبلؿ القرف العشرين ، كاف اإلمجاع على أف مناطق معينة من الدماغ ، مثل  .ُب الدماغ ؽلكن أف يعدؿ السلوؾ
، كانت غَت قابلة للتغيَت بعد الطفولة وبشكل أكثر ربديًدا بعد فًتة حرجة من  néocortexالقشرة ادلخية احلديثة 

                                                  .، مقر الذاكرة ، ُعرؼ عنها أهنا معرضة للدونةl'hippocampeالشبكة. فقط مناطق معينة ، مثل احُلصُت  نضوج
، احلائز على جائزة نوبل ُب علم وظائف Saniago Ramon y Cajal  كاف مع سانتياغو راموف إي كاجاؿ

 81، ًب وضع نظرية ىذه الفكرة عن اللدونة واستخدامها لفًتة وجيزة  1906األعضاء / الطب عاـ 

حامسًا ُب تغيَت الرأي بُت Geoffrey Raisman، كاف جيفري رايزماف  1969من خبلؿ مقالتو الشهَتة عاـ 
اليت اقًتحها جوزيف غاؿ ويوىاف  localisationياء العصبية ، وانتقل من االلتزاـ بعقيدة التوطُت علماء األح
. ُب الواقع ، فإنو يسمح   83 / 82إىل فكرة لدونة الدماغ Johann Spurzheim et Joseph Gall, سبورزىاًن 

اجلديدة بعد إصابة  synapsesشتباؾ العصيب"لتأسيس للمرة األوىل وبطريقة هنائية" قدرة الدماغ على تكوين نقاط اال
   84البالغُت 
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   85عصبية منذ السبعينيات وظل مصطلًحا شائًعا للغاية يستخدـ مصطلح اللدونة على نطاؽ واسع ُب علم األحياء ال
يشَت ىذا ادلفهـو إىل مرونة مادة ما واليت ذلا خاصية تعديل شكلها ربت تأثَت إجراء ما واالحتفاظ هبا عند توقف ىذا 

ندما يتوقف اإلجراء. على العكس من ذلك ، تشَت ادلرونة إىل خاصية ادلادة اليت تتشوه ٍب تعود إىل شكلها األويل ع
اإلجراء. ُب علم األحياء العصبية ، ربدد اللدونة تعديل خاصية ، أو حالة ، ُب مواجهة تعديل البيئة )التحفيز 

اخلارجي(. ومع ذلك ، فقد ًب إساءة استخداـ ادلصطلح دوف إنشاء تطابق فعلًيا مع خاصية اللدونة )كما ىو زلدد 
 cellules glialesيتكوف الدماغ من خبليا عصبية وخبليا دبقية  وح بعدُب علم ادلواد( ومل يتم ربديد مفهومها بوض

 les réseauxويعدؿ الشبكات العصبية   ترابطة بشكل وثيق. يعدؿ التعلم قوة االتصاالت بُت اخلبليا العصبية 

neuronaux  من خبلؿ تعزيز مظهر أو تدمَت أو إعادة تنظيم ليس فقط نقاط االشتباؾ العصيب ولكن أيًضا للخبليا
 .. ؽلكن ذبميع كل ىذه الظواىر مًعا ربت مصطلح اللدونة العصبيةsynapses العصبية نفسها

 { 4/5/6/7}  أنظر إىل األشكاؿ  
 :تويات التنظيمية للدماغاللدونة خاصية موجودة ُب مجيع ادلس

على "حاالت" أو تكوينات متعددة ذبعل  récepteurs، ربتوي ادلستقببلت  molécules على مستوى اجلزيئات •
 . l'influx nerveux من ادلمكن تعديل انتقاؿ النبضات العصبية

جديدة للغشاء  ، زبضع مجيع اجلزيئات للنشاط ، خاصة مع توظيف مستقببلتsynapseعلى مستوى ادلشابك •
 )خروج اخلبليا ، الًتمجة احمللية ، إخل( )اللدونة ادلشبكية( ؛

 

 أو تًتاجع اعتماًدا على مشاركتها ُب شبكة )اللدونة العصبية( ؛ neurone من احملتمل أف تتطور اخلبليا العصبية

 الدماغ( ؛الشبكة نفسها تغَت اتصاالهتا الداخلية واخلارجية باستمرار دبرور الوقت )مرونة  •

 الدماغ قادر أخَتًا على إنتاج خبليا عصبية جديدة  ؛ •

يستمر الفرد ُب تغيَت سلوكو وفًقا للمواقف اليت يواجهها ، على سبيل ادلثاؿ عند االقًتاب من مشكلة. كما أنو من  •
 .وما إىل ذلكاحملتمل أف يتضرر أو يغَت بعض قدراتو من خبلؿ النشاط واستهبلؾ الغذاء واألدوية والعقاقَت 

تتفاعل كل ىذه ادلقاييس مع بعضها البعض وغلب دراستها بشكل منفصل وكامل لفهم اخلاصية األساسية للدونة ُب 
 { 4/5/6/7}  أنظر إىل األشكاؿ  .علم األعصاب

 

J. Paillard, Réflexion sur l'usage du concept de plasticité en neurobiologie, Journal de Psychologie 

Normale et Pathologique, n
o
 1, 33-47. (1976) 

-85 
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أظهر عقد من البحث أنو من ادلرجح أف تستمر التغيَتات إىل ما بعد الطفولة ، وأف ىذه التغيَتات ُب أظلاط التنشيط 
بنية التشرػلية العصيب تعتمد على اخلربة. لذلك تقًتح نظرية ادلرونة العصبية ىذه أف التجربة ؽلكن أف تغَت كبًل من ال

للدماغ وكذلك تنظيمو الفسيولوجي. يتفق الباحثوف اآلف على وجود أوالً وقبل كل شيء فًتة حرجة أو نافذة من 
اللدونة لشبكات عصبية سلتلفة أثناء الطفولة )على سبيل ادلثاؿ ادلنطقة البصرية( ، واليت ربدث خبلذلا تغيَتات كبَتة. 

ا أف ىذه النافذة لن تغلق سباًما وأف بعض التغيَتات الطفيفة أو حىت الرئيسية قد اعتماًدا على اخلربة ، ولكن أيضً 
 .تستمر طواؿ احلياة

ُب حالة النشاط الطبيعي دوف ضرر ، يتم التعبَت عن اللدونة العصبية ُب ادلقاـ األوؿ عن طريق تقوية أو خفض عدد 
ى سبيل ادلثاؿ ، عند تعلم القراءة ، تكوف البداية شاقة االتصاالت بُت اخلبليا العصبية أو ُب الشبكة العصبية. عل

وصعبة ، ٍب مع ادلمارسة واخلربة تصبح أسهل وأسرع . إنو تعبَت عن النمو ُب عدد االتصاالت ُب ادلنطقة ادلسؤولة عن 
اإلجراء القراءة. بادلقابل ، عندما نستخدـ شبكة عصبية أقل ، تقل اتصاالهتا ويتجلى ذلك من خبلؿ صعوبة إعادة 

فيما يتعلق هبذه الشبكة. ومع ذلك ، نظرًا ألف الشبكة موجودة بالفعل ، إذا أعيد استخدامها ، فستكوف االتصاالت 
 .أسرع للعودة إىل العمل ولن يلـز تكرار كل التعلم

ناطق إدراكية ُب الواقع ، نظرًا ألف الذاكرة تعمل على أساس تيسَت ، يتم توزيعها ُب مجيع أضلاء الدماغ باستخداـ م
. وبالتايل ، فإف تنشيط الشبكة العصبية سيجعل من ادلمكن العثور   86سلتلفة إلصبلح الذاكرة والتمثيبلت ادلرتبطة هبا 

على التجربة احلية والتمثيبلت اخلاصة هبذه التجربة عند إعادة تنشيط ىذه الشبكة. لذلك لدينا احلفاظ على الشبكة 
لدينا تقوية ذلذه الشبكة وفًقا لتكرارىا. ىذه ىي ظاىرة اللدونة العصبية ذاهتا ، واليت  بعد استخدامها ، ولكن أيًضا

 87ستكوف بالتايل ُب أصل آلية تسهيل الذاكرة ىذه من خبلؿ تطوير الشبكات العصبية ، وربط ىذه الشبكات
ُب حالة وجود نشاط غَت طبيعي ولكن غَت متضرر ، كما ىو احلاؿ ُب األشخاص ادلكفوفُت منذ الوالدة ، فهذا يعٍت 

األشخاص ال يتم ربفيزىا أو تطويرىا نظرًا لعدـ وجود مساعلة بصرية. . ومع ذلك ، فقد أف ادلنطقة ادلرئية ذلؤالء 
أظهرت فحوصات التصوير بالرنُت ادلغناطيسي أف ادلنطقة ادلرئية تشارؾ ُب تعلم واستخداـ طريقة برايل )لغة مكتوبة 

النشطة ضلو وظيفة سلتلفة عن وظيفتها  للمكفوفُت(. ىنا ، تعمل اللدونة عن طريق إعادة توجيو اخلبليا العصبية غَت
   88األساسية 
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يشَت االستخداـ األكثر شيوًعا ، باعتباره األقدـ ، إىل قدرة أدمغة األطفاؿ على إعادة التنظيم بعد اإلصابة. تظهر 
اكية أقل اليت ربدث أثناء الطفولة تسبب عيوبًا سلوكية وإدر lésion cérébraleالعديد من الدراسات أف آفة الدماغ 

بكثَت من تلك اليت لوحظت عند البالغُت ، لنفس النوع من اآلفات. تسلط ىذه ادلبلحظات الضوء على قدرة الدماغ 
أثناء التطور ، وىي القدرة على إعادة التنظيم اليت تقل مع نضج الشبكات العصبية. تأٌب  لدونةعلى إعادة تنظيم ال

تاح عند الوالدة أكرب بكثَت من الدعم البلـز لتشفَت الوظائف ادلعرفية. ُب ىذه القدرة من حقيقة أف الدعم العصيب ادل
حالة حدوث إصابة ُب منطقة معينة ، يتم ذبنيد اخلبليا العصبية غَت ادلستخدمة من مناطق أخرى لتحل زلل ىذا 

قلل من اللدونة اليت العيب. ومع ذلك ، فإف كمية اخلبليا العصبية غَت ادلستخدمة تتناقص مع نضوج الدماغ ، شلا ي
   90يستجيب هبا الدماغ لآلفات 

ُب حالة حدوث إصابة ، ستعمل اللدونة العصبية بشكل سلتلف حسب نوع اإلصابة. ُب حالة إصابة الدماغ ، فإف 
ية. ادلنطقة اليت مل تعد معصبة بفقداف اخلبليا العصبية تسبب ضعًفا مباشرًا ُب الوظائف اليت تشغلها ىذه اخلبليا العصب

ومع ذلك ، ػلدث أف يستعيد األفراد قدراهتم جزئًيا أو كلًيا. إذا حدثت اإلصابة ُب شخص صغَت ، فمن ادلرجح أف 
يتعاَب ىذا الشخص بكامل طاقتو من خبلؿ استخداـ اخلبليا العصبية غَت ادلستخدمة. ولكن بشكل عاـ ، فإف 

، شلا غلعل من ادلمكن استعادة جزء من القدرات ادلقابلة للمنطقة  ادلناطق العصبية اجملاورة ىي اليت تتوىل السيطرة جزئًيا
 91ادلصابة

،  synaptiquesélagages  , يرتبط أحد ادلبادئ األساسية لكيفية عمل ادلرونة العصبية دبفهـو التقليم التشابكي
وىي الفكرة القائلة بأف الروابط بُت اخلبليا العصبية تتعطل باستمرار عندما ال تكوف قيد االستخداـ. على العكس 

من ذلك ، تعزز ىذه اآللية االتصاالت ادلستخدمة على نطاؽ واسع. ىذا لو تأثَت ُب تقوية الشبكات العصبية 
 .رى اليت تنتمي إىل اخلرائط القشرية األخرىادلتزامنة وفصلها عن اخلبليا العصبية األخ

، والعمود entritesDمن وجهة نظر مورفولوجية ، ىو ادلظهر ، أو االختفاء ، أو إعادة توجيو اذلياكل مثل التشعبات 
. يتم مبلحظة ىذه اللدونة عن طريق d'Axones ، وحىت احملاور   épines dentriniques 92الفقري الشجَتي

ُب عدة patch clamp. ؽلكننا أيًضا قياس التأثَتات الفسيولوجية ذلذه اللدونة باستخداـ تقنية imagerieالتصوير
 .أماكن ُب وقت واحد على اخلبليا العصبية ادلتبلمسة

 
 
 

 
 

J Stiles. Neural Plasticity and Cognitive Development. Developemental Neuropsychologie, 2000. 

18(2), 237–272. 
-90 

"Comment les pattes viennent au serpent. Essai sur l’étonnante plasticité du vivant" Dominique 

Lambert, René Rezsöhazy, Editions Flammarion, 2004 
-91 

Vilayanur Ramachandran, Le cerveau cet artiste, Paris, Eyrolles, 2005 -92 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89lagage_synaptique
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   قابلة لبلستثارة ليةخ ىو  (nerve cell ) الخلية العصبية ( أوNeuron أو Neurone )  الَعَصُبوف
وؽُلكنها معاجلة ونقل ادلعلومات عرب إشارات كهربائية وكيميائية. تنتقل تلك اإلشارات بُت العصبونات  كهربائيا

األخرى. ، الذي ىو عبارة عن روابط متخصصة تربط العصبوف مع اخلبليا  (Synapse ) ادلشبك  العصيب عرب
. العصبونات ىي  (neural networks ) شبكات عصبونية تتصل العصبونات مع بعضها البعض لتشّكل

 الدماغ.  /للمخ  ادلكونات األساسية

 

 العصبون   04شكل رقم 
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"داخل الدماغ ، تدور ادلعلومات ُب شكل نشاط كهربائي ، يسمى نبضات عصبية ؛ تنتقل من التشعبات إىل جسم 

ية )...( ٍب من جسم اخللية إىل احملور العصيب. لتنتقل من خلية عصبية إىل أخرى ، يتم ربويل النبضات العصبية اخلل
 إىل رسائل كيميائية تأخذ شكل مادة تفرزىا اخلبليا العصبية ، الناقل العصيب.

 
 

" A l'intérieur du cerveau, les informations circulent sous forme d'activité électrique, 
appelée influx nerveux ; elles cheminent des dendrites au corps cellulaire (…) puis du 

corps cellulaire à l'axone. Pour passer d'un neurone à un autre, l'influx nerveux se 
transforme en messages chimiques qui prennent la forme d'une substance sécrétée par 

le neurone, le neurotransmetteur. 

 العصبية الخاليا بين المعلومات انتقاؿ05 رقم شكل
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 العصبية الخاليا بين المعلومات انتقاؿ06 رقم شكل

في الدماغ ، تنتقل المعلومات في شكل رسائل  كهربائية ، تسمى النبضات العصبية ، من الخاليا العصبية إلى 
الخاليا العصبية. من التشعبات ، يذىبوف إلى جسم الخلية حيث تتم معالجتهم ويسافروف إلى نقاط االشتباؾ 

 .العصبي عبر المحور العصبي

La transmission neuronale 

Dans le cerveau, les informations circulent sous forme de messages électriques, appelés Influx 

nerveux, de neurones en neurones. Depuis les dendrites, elles vont vers le corps cellulaire où 

elles sont traitées et naviguent jusqu'aux synapses via l'axone. 

 

 العصبية الخاليا بين المعلومات انتقاؿ06 رقم شكل
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سمى المشابك العصبية. عند تتواصل الخاليا العصبية مع بعضها البعض على مستوى مناطق االتصاؿ التي ت

المشبك ، ال توجد استمرارية بين الخليتين. إنو مرساؿ كيميائي ينتجو العصبوف األوؿ ويضمن نقل الرسالة إلى 
 الثانية.

 
Les neurones communiquent entre eux au niveau de zones de connexions appelées 

synapses. Au niveau d'une synapse, il n'y a pas de continuité entre les deux cellules. C'est 

un messager chimique produit par le premier neurone qui assure la transmission du 

message au second. 

 

CONNEXION ENTRE DEUX NEURONES 

 اتصاؿ بين اثنين من الخاليا العصبية07شكل رقم  

 

 

 

اخلبليا العصبية ببعضها البعض نقاط االشتباؾ العصيب ىي رلاالت تبادؿ ادلعلومات بُت اخلبليا العصبية. ترتبط 
بواسطة آالؼ الوصبلت ادلشبكية. على ىذا ادلستوى ، يتم تبادؿ ادلعلومات ُب شكل رسائل كيميائية. يتم إفراز 

 ادلواد الكيميائية اليت تسمى الناقبلت العصبية وترتبط دبستقببلت معينة. ًب ربديد أكثر من مائة ناقل عصيب.
 

Les synapses constituent les zones d'échanges d'informations entre les neurones. Les 

neurones sont unis entre eux par des milliers de connexions synaptiques. À ce niveau, 

l'information est échangée sous forme de messages chimiques. Des substances chimiques 

appelées neurotransmetteurs sont sécrétées et se lient à des récepteurs spécifiques. Plus d'une 

centaine de neurotransmetteurs ont été identifiés.  
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 خالصة
 

       ف بو او الدور الذي يقومCarl Wernickeكارؿ فيرنيكو    Broca Paulبوؿ بروكا تكلمنا  سابق  على منطقة
  اتمبلقتهم  باللغة و زبزين ادلعلو ععلى الذاكرة و االنتباه  و   أيضاو الكبلـ و اللغة كما  تكلمنا   ُب رلاؿ النطق
 ٍب اسًتجاعها.

 البعض. ببعضها  ةعمل منسق و مًتابط إطارتنشط ُب   غالدما   ُب ناطقكل ىذه ادل
 

د عدد ىائل من اخلبلية العصبية  ىو العصبوف حيث يوج  آلخريالذي  ينقل دلعلومات من جهة  األساسيو العنصر 
 .كبلـق و الطالن اقدرات من بينه  ةامتبلؾ  عد لئلنسافتتبادؿ ادلعلومات و بالتايل تسمح  

كرة و االنتباه فبطبيعة احلاؿ ا عن اللغة و الذ ادلسئولةق الدماغية طوقع  تلف أو  مرض  على مستوى  ىذه ادلنا  فإذا
و ىي كما ذكرنو سابقا نقل  األساسيةظائفها القياـ بو  ليت تصبح عاطلة علىية ىي ابالعصبوف أو  الشبكة العص

 اكتساب ادلعرفة و استعماؿ اللغة إطارباحلفاظ  على ذاكرة سليمة و توظيفها ُب  لئلنسافادلعلومات اليت تسمح 
 

  Neurosciences et techniques d’imagerie  cérébrale األعصابقبل تطور  العلـو   و باخلوص  علـو 

كاف  الكل  يظن انو من ادلستحيل للخبلية العصبية أف  تتجدد أو تعيد اكتساب و اسًتجاع  قدراتو اليت تعطلت 
 .ما اضطراب عنها اثر

 

القدرة  على تصحيح و تعزيز معارفها   ابية  حبيث  وفر  ذلعصال للسانياتاليـو علم اللدونة العصبية فتح رلاؿ شاسع 
أو ربسُت لدى الفرد  اللغوية االضطراباتا بالوسائل الطبية و ادلعرفية اليت تسمح ذلا  بفهم و عبلج و  بالتايل تزويدى
 اللغوية. اكتساب ادلهارات

 

أو مربرًلا مدى احلياة أو زلكـو عليو فقط بالضمور. على العكس من ذلك ، فهو يتمتع دبرونة  93 الدماغ ليس ثابًتا 
 تجارب اليت لدينا. ُب ظل ظروؼ معينة ، ؽلكن أف تظهر خبليا جديدة ُب أي عمر.كبَتة وتتطور باستمرار وفًقا لل

غالًبا ما يسمع ادلرء أنو يوضح أف اجلينات ىي اليت ربدد السلوؾ ، شلا قد يؤدي إىل اخلوؼ من أف أي تطور 
ضعف ُب الشخصية ، فهي ال سبلي األفكار أو مستحيل. ُب الواقع ، اجلينات تكتفي هبيكلة اإلمكانات ونقاط ال

 .ادلشاعر أو السلوؾ. ؽلكنك تنشيطها أو إلغاء تنشيطها حسب الرغبة عن طريق تغيَت سلوكك وبيئتك

-Bach-Y-Rita, P. (1980). Brain plasticity as a basis for therapeutic procedures. In Bach-Y-Rita, P., 

ed., Recovery of function : Theoretical considerations for brain injury rehabilitation. Berne : Hans 

Huber Publishers, 239 – 241. 

-93 

-Berlucchi, G., & Buchtel, H.A. (2009). Neuronal plasticity: Historical roots and evolution of 

meaning. Experimental Brain Research, 192 (3), 307 – 319. 
 

-Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U., & May, A. (2004). Neuroplasticity: 

changes in grey matter induced by training. Nature, 427, 310 – 312. 
 

-Draganski, B., Gaser, C., Kempermann, G., Kuhn, H.G., Winkler, J., Büchel, C., & May, A. (2006). 

Temporal and spatial dynamics of brain structure changes during extensive learning. The journal 

of Neuroscience, 26, 6314 – 6317. 
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 تعلم شيء جديد يعيد تشكيل الدماغ

ؽلكننا احلفاظ على الدماغ من خبلؿ تطوير إمكاناتو وتقليل نقاط ضعفو. بعبارة أخرى ، ؽلكننا تعديل 
 ولوجيتنا من خبلؿ أفعالنا وأفكارنا ، بالطبع ضمن اإلمكانات احملدودة جلنسنا البشري.بي

 تعلم شيًئا جديًدا يعيد أسبلؾ الدماغ عن طريق إنشاء وتقوية االتصاالت ادلشبكية.
شرح  ، "اخلبليا العصبية اليت يتم تنشيطها ُب نفس الوقت ىي خبليا عصبية ترتبط ببعضها البعض" ، ت94 نظرية ىب

 كيف يعيد الدماغ توصيل نفسو عندما يتعلم الفرد شيًئا ما.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donald O. Hebb « Organization of Behavior »  1949. Voir aussi  Hebbian theory  -94 

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_O._Hebb
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 مجاؿ اللسانيات  العصابية اني الفصل الث3  -
 تمهيد

يدرس علم اللغة العصيب عبلقة اللغة والتواصل بالعناصر ادلختلفة لوظائف الدماغ، وبعبارة أخرى فهو ػلاوؿ أف 
يستكشف كيفية فهم الدماغ للغة والتواصل وانتاجهما. وىذا ينطوي على زلاولة اجلمع بُت النظرية العصبية / 

ف يتم تنظيم الدماغ وكيفية عملو( والنظرية اللغوية )كيف يتم تنظيم اللغة وكيف تعمل(. اجلسدية العصبية )كي
وبصرؼ النظر عن علم األعصاب وعلم اللغة، فإف علم النفس ىو زبصص مصدري أساسي آخر لعلم اللغة 

الدماغ. ردبا تكوف العصيب. لدى علم اللغة العصيب عبلقة وثيقة بعلم اللغة النفسي، لكنو يركز أكثر على دراسات 
الدراسات حوؿ اللغة واالتصاؿ بعد تلف الدماغ ىي أكثر أنواع الدراسات شيوعا ُب علم اللغة العصيب. ومع ذلك، 

فإف التجارب، وبناء النماذج، واحملاكاة احلاسوبية، ودراسات التصوير العصيب ىي أيًضا من األساليب ادلستخدمة كثَتًا 
  .اليـو

لقد سبت معاجلة األسئلة الرئيسية اليت هتم علم اللغة  ،ذج واألطر ادلبلئمة لعلم اللغة العصيبمن أجل ربديد النما
العصيب ألوؿ مرة منذ فًتة طويلة. كانت ىناؾ فًتة من الًتكيز ادلكثف ُب أواخر القرف التاسع عشر. ومنذ ذلك احلُت، 

مصطلًحا ثابًتا للحقل ُب ’ ة العصيبعلم اللغ‘أصبحت زلورية للباحثُت ُب العديد من التخصصات. أصبح 
ُب علم اللغة وتطور علم اللغة النفسي كحقل زلدد. لقد ًب وصف موضوع  تشومسكيالستينيات، ربت تأثَت ثورة 

 Studies in) ’دراسات ُب علم اللغة العصيب‘علم اللغة العصيب ُب مقدمة سلسلة اجمللدات ادلعروفة باسم 

Neurolinguistics)بتحريرىا ويتاكر وويتيكر ، واليت قاـ (Whitaker and Whitaker)  ُب السبعينيات، على
النحو التايل: على الرغم من أف رلاؿ علم اللغة العصيب متعدد التخصصات بشكل صريح، إال أف ىناؾ موضوًعا 

 .(Whitaker & Whitaker, 1976, p. xi) مشًتًكا للعبلقات بُت اللغة والدماغ
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وصف شلاثل، على الرغم من أنو يركز بشكل أكرب على اجلوانب الوظيفية، ُب الوصف التمهيدي  ؽلكن العثور على
 :، اليت تعترب واحدة من أكثر الدوريات تأثَتاً ُب ىذا اجملاؿ(Brain and Language) جمللة اللغة والدماغ

غَت اللفظية( ادلتعلقة بأي جانب من  اللغة البشرية أو التواصل )الكبلـ ، السمع ، القراءة ، الكتابة ، أو الطرائق
 .(”Brain and Language: “Description) الدماغ أو وظائف الدماغ

 ادلشكلة الشائعة ُب ربط جوانب اللغة أو التواصل بوظيفة الدماغ ُب ىذه الصيغة الديناميكية، تطرحها لوريا
(Luria) ُب ادلشاكل األساسية ُب اللغويات العصبية (Basic problems in neurolinguistics):  ما ىي

  .العمليات احلقيقية لتشكيل التواصل اللفظي وفهمها، وما ىي مكونات ىذه العمليات والظروؼ اليت ذبري فيها

 

دببلحظاتو عن  (Paul Broca) ًب تأسيس اجملاؿ رمسيا من قبل طبيب األعصاب ُب القرف التاسع عشر بوؿ بروكا
ُب تنظيم اللغة ُب  البحث عاـ من 100تلف الدماغ. منذ ذلك احلُت ، استند أكثر من العبلقة بُت اضطراب اللغة و 

الدماغ إىل هنج عجز الضرر ، من منظور توطيٍت. ًب استنباط أعلية منطقة الدماغ من خبلؿ مراقبة العجز بعد الضرر 
التحقق من التوطُت الدقيق للضرر من خبلؿ الفحص بعد الوفاة. طورت فًتة البحث ُب ُب منطقة الدماغ ، وًب 

ظلوذًجا وظيفًيا إلنتاج اللغة وفهمها، سلط الضوء على دور  (aphasiological era) فقداف القدرة على الكبلـ
ازاؿ يرشد التشخيص والبحث ادلناطق األمامية والزمنية )والصبلت بينها( ُب النصف األيسر من الدماغ، وىو ظلوذج م

 حىت اآلف. 

 

 

 

 

-Luria, A. R.. Basic problems in neurolinguistics. The Hague: Mouton. 1976, p. 3 -95 

-Whitaker H. A, & Whitaker H. (Eds.) (1976a). Studies in neurolinguistics, Vol 1, New York NY: 

Academic Press. 

 

-Whitaker H. A, & Whitaker H. (Eds.) (1976b). Studies in neurolinguistics, Vol 2, New York NY: 

Academic Press. 

 

-Whitaker H. A, & Whitaker H. (Eds.) (1977). Studies in neurolinguistics, Vol 3, New York NY: 

Academic Press. 

 

http://academiworld.org/blog-post_63/
http://academiworld.org/blog-post_63/
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 ميكانيزمات اللغة و الكالـ 1.3-
  96وكا وفيرنيكبر   مرحلة 1.1.3-

 , اليسرى ادلخية القشرة ُب معينة منطقة ُب تلف أو إصابة عن الناذبة اللغوية االضطرابات العصيب اللغة علم يدرس
قبل حصولنا على أجهزة لقياس نشاط ادلخ كالرنُت ادلغناطيسي الوظيفي . األيسر ادلخ نصف وظائف من اللغة ألف

(fMRI( أو سلطط أمواج الدماغ )EEGك ) اف من الصعب أف نتعرؼ بدقة على مواضع ادلخ ادلتعلقة باللغة؛ لكن
اعتماد العلماء على تلك احلاالت اليت تتضمن توقفا لعمل أجزاء زلددة من ادلخ مكننا ُب البداية من تعلم بعض 

 الشيء عن منطقتُت أساسيتُت تتعلقاف باللغة ُب ادلخ البشري.

 بروكا وفيرنيك منطقة 

 { بروكا وفيرنيك ةمنطق ّ}  8شكل 
 

 

 

 

 
 

الذي  1861سنة  ادلنطقة األوىل ىي منطقة بروكا ومسيت كذلك نسبة إىل مكتشفها الطبيب الفرنسي بيَت بوؿ بروكا
(، وىو اضطراب لغوي ناتج عن تلف ُب Aphasiaوصفها بػ "مركز نطق اللغة" خبلؿ دراساتو حوؿ مرضى احلبسة )

أو أوراـ أو ارتفاع درجة حرارة اجلسم دلستوى خطَت.. إخل، الدماغ، ػلدث لعدة أسباب ضربة مباشرة مثبل أو جلطة 
  يتسبب ُب فقداف الشخص للغة بعد اكتساهبا ويصيب وظيفة أو أكثر من وظائف ادلخ اللغوية األساسية.

 96- 18 ص 2007 الشرؽ،مصر، راءىز 1 الطبعة " تشخيص،عبلج التواصل،أسباب، اضطرابات"شاش، سبلمة زلمد يلىس

-MAZAUX J , PADAT D , BRUN V , "Aphasie et Aphasique " éd MASSON , FRANCE , 2007 ,P 7   

-Lecours.AR, L’hermitte.F, loc-cit, pp  : 28/31  
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ُب -توجد منطقة /باحة بروكا ُب مقدمة اجلانب الدماغي ادلهيمن غالبا األيسر ُب الفص اجلبهي، وتتعلق وظيفتها 
( عن تنفيذ عملية الكبلـ، عرب تكوين وترتيب الكلمات واجلمل Motorبإنتاج اللغة، فهي ادلسئولة حركًيا ) -الغالب

بشكل مفهـو وربطها حبروؼ اجلر وأدوات التعريف والعطف، وتشًتؾ كذلك مع ادلناطق ادلسئولة عن التحكم حبركة 
 اجلسم وعضبلت الوجو والفك واللساف واحلنجرة.

( فيكوف Expressive aphasiaادلرضية ُب ىذه ادلنطقة إىل اضطراب /حبسة ُب اللغة التعبَتية ) وتؤدي ادلشكبلت
الشخص قادرا على فهم الكبلـ عن طريق قراءتو أو مساعو؛ لكنو غَت قادر على إغلاد الكلمات ادلناسبة للتعبَت عّما 

 "قلما" وال يستطيع أف يقوذلا. يود أف يقوؿ؛ فهو يرى "قلما" ويعرؼ أنو "قلم" لكنو ال يعرؼ الكلمة

وقد مسيت كذلك نسبة إىل كارؿ فَتنيك طبيب األعصاب األدلاين اجلنسية، وتتواجد  ادلنطقة الثانية ىي منطقة فَتنيك
( مع Sensoryُب القسم اخللفي من الفص الصدغي بادلخ، وغالبا ما ترتبط باستيعاب اللغة؛ أي التعامل احلّسي )

لدماغ سواء مكتوبة كانت أو مسموعة، ولذلك تعمل منطقة فَتنيك مع منطقة بروكا، حيث تتعامل اللغة الواردة إىل ا
 منطقة فَتنيك مع الكبلـ "الوارد" بينما تتعامل بروكا مع الكبلـ "الصادر".

وتؤدي اإلصابة ُب منطقة فَتنيك إىل اضطراب ُب قدرة الفرد على االستيعاب اللغوي، وتسمى حبسة استقبالية 
(Receptive aphasia فيعاين ادلريض من صعوبة فهم اللغة ويستطيع التحدث بطبلقة وتكوين مجل طويلة ،)

ومعقدة لكن كلماتو ال معٌت ذلا، ويبلحظ أف ادلريض يستخدـ اصطبلحات غامضة ويكرر الكثَت من اجلمل 
 والكلمات لكن ُب النهاية لن تفهم ما يقصده فكبلمو ببل معٌت.

 

 

 

- Richard Daniel, Orsal Didier .Neurophysiologie : organisation et fonctionnement du système nerveux, 

Dunod, 2007. P.242 

-97 

-CHOMEL-GUILLAUME S., LELOUP G., BERNARD I., Les aphasies : évaluation et rééducation, 

Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2010, p. 87 
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ساعدنا ذلك ُب تعلُّم أف ىناؾ فارقا بُت الكبلـ واللغة؛ حيث ُب حالة احلبسة االستقبالية ال غلد ادلريض أي وي
مشكلة من إنتاج الكبلـ؛ لكن مشكلتو ىي إنتاج لغة ذات معٌت، لنراقب مًعا تلك احلالة الشهَتة دلريض يعاين من 

مات، يتحدث ادلريض بطبلقة وإذا مل تكن تعرؼ اإلصلليزية حبسة استقبالية، ؽلكنك تشغيل ترمجة جوجل دلراقبة الكل
لن تبلحظ أف ىناؾ أية مشكلة؛ لكن مع التدقيق سوؼ تبلحظ أف اجلمل غَت مًتابطة وال معٌت لكبلمو، وُب بعض 

  (.Global aphasiaاحلاالت يصاب ادلريض بنوعي احلبسة معا لتسمى حبسة عامة )
 
 

 هم آلية تكوين واستقباؿ اللغة أو التعبير عنها، يمكننا تحقيق بعض التقدـ في ف

 فهناؾ ثالثة مراحل أساسية تتعلق بتلك الوظيفة:

 وضع ادلعٌت اللغوي دلا نود أف نقولو، أو فهم ما نستقبلو بصريا أو مسعيا، عرب منطقة فَتنيك.    -1

 تكوين الكلمات واجلمل ادلناسبة عرب منطقة بروكا.    -2

 روج عرب القشرة احلركية.دفع ذلك للخ    -3
  

 

 

 

 

 

 

 98-  52ص. 2007 ، اجلزائر التوزيع و للنشر ىـوى دار ، " الصوت و اللغة و الكبلـ اضطرابات علم األرطوفونيا " ، خولة أمحد
-CHOMEL-GUILLAUME S., LELOUP G., BERNARD I., Les aphasies Op Cit, p. 79  
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ا؛ لتكن كلمة "رلرة"، تنطلق اإلشارات العصبية من األذف الداخلية عن طريق عندما نسمع كلمة ما ونود أف نكررى
بعد ذلك تنطلق تلك اإلشارات  -ادللونة باألصفر 1ادلنطقة رقم -العصب السمعي إىل القشرة السمعية ُب الدماغ 

ر معُت، ٍب بعد ذلك من أجل تفسَت ىذا الكبلـ ادلسموع، ٍب ربطو بتصو  -ادللونة باألزرؽ 2رقم -إىل منطقة فَتنك 
  -ادللونة بالبنفسجي 3رقم -تنتقل تلك اإلشارات عن طريق حزمة من األلياؼ العصبية ادلقّوسة إىل منطقة بروكا 

من أجل التنسيق مع  -ادللونة باألمحر 4منطقة رقم -لتكوين الكلمة ٍب إخراجها من جديد عرب ادلنطقة احلركية 
 أعضاء النطق إلخراج الكلمة، رلرة.

اليت تستقبل  -ادللونة باألخضر 1رقم -أما حينما نقرأ كلمة مكتوبة فإف نفس العملية تبدأ دبنطقة القشرة البصرية  
اإلشارة من العصب البصري لتستكمل نفس الدورة، سنحتاج أف نوضح ىنا أف كل مرحلة من ادلراحل السابقة يتعلق 

ا "عدـ القدرة على الكتابة" واألنوميا "عدـ القدرة على تسمية االضطراب فيها بنوع من احلبسة، فهناؾ مثبل األجافي
األشياء" أو مشكبلت أخرى تتعلق بالقراءة والتهجئة والنحو.. إخل، علًما بأف ادلخ قادر ُب بعض احلاالت من التلف 

 العصبية.على إعادة بناء روابط جديدة بُت ادلكونات عرب ما يسمى اللدونة  -ومع العبلج والتمرين التخاطيب-

 
إلى سموعة/كٌفٌة ادارك المخ الكلمة الم 10شكل  إلى الٌمٌن/كٌفٌة ادارك المخ الكلمة المكتوبة 9شكل 

 سارال
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 مناطق الدماغ  التي تنشط أثناء  نطق  للكلمة المسموعة و  للكلمة المكتوبة  11شكل 
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  وجهات نظر حديثة

لتؤكد عرب دراسة الدماغ بأجهزة الرنُت ادلغناطيسي والتصوير ادلخي، أف  2007ظهرت وجهات نظر حديثة ُب عاـ 
 ( يشبو رفيقو ُب النظاـ السمعي والبصري.Dual stream Modelاللغة ُب الدماغ ذلا ظلوذج ثنائي التيار )

ففي النظاـ البصري مثبل غلري استشعار معلومات الصور ُب تيارين سلتلفُت عرب رلموعتُت من الشبكات العصبية، 
( ؽلر عرب الفص اجلداري، ويتعلق بتحديد مواقع األشياء ُب الفضاء، وبذلك Dorsalأحدعلا غلري ُب اذباه علوي )

( فيمر بالفص الصدغي Ventralيرتبط باحلركة ومراقبتها، وىو إذف يسأؿ عن "أين؟"، أما اآلخر السفلي ) فهو
 ويتعلق بالتعرؼ على األشياء ذاهتا، لذلك فهو يسأؿ عن "ماذا؟".

  

يار العلوي ُب ادلقابل يتواجد نظاـ لتقسيم ادلعلومات ادلخية عن اللغة عرب نظاـ مشابو، فادلعلومات اليت تتجو ُب الت
عرب الشبكات العصبية ُب جانيب ادلخ تتعلق باحلديث، عرب استقباؿ ادلعلومات من النظاـ السمعي وزلاولة تكرارىا، 

 وػلدد ذلك التيار حركات األعضاء ادلتعلقة بالنطق.
 

تعلق بالتعرؼ ، وي-األيسر غالبا-أما التيار السفلي والذي غلري ُب الشبكات العصبية للجانب ادلخي ادلسيطر فقط 
على الكلمات وإعطائها ادلعٌت، فإذا مسعت كلمة "قمر" فإف ىذا اجلزء يتعلق بالتعرؼ عليها، ٍب تصويرىا ُب دماغك 

 وربطها بسياؽ الكبلـ.

 { التيار العلوي والسفلي بالمخ}  12شكل                                       
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اولة لتبسيط تلك العمليات، فهي ُب احلقيقة أكثر تعقيدا من ذلك وتتضمن يرجى مبلحظة أف ما نقـو بو ىنا ىو زل
التنسيق بُت مناطق عديدة وسلتلفة من ادلخ مل نقم بذكرىا تسهيبل للفهم، فإدراؾ الدماغ وتفاعلو مع اللغة ىو أمر 

 .صوير وادلسح ادلّخيمع كل تطور لتكنولوجيا الت-غاية ُب الغموض، وال تزاؿ العديد من األحباث القائمة رباوؿ 

 

بدأت حالة ادلعرفة ُب التغَت ُب التسعينيات، مع ظهور منهجيات جديدة لبلستكشاؼ العملي للدماغ احلي. من 
ادلمكن اليـو ربديد ادلناطق الدماغية ادلشاركة ُب األداء احلاصل دلهمة لغوية زلددة، وربط نشاط الدماغ دبراحل معاجلة 

كما ًب توسيع رلاؿ علم اللغة العصيب بشكل كبَت دبساعلة تقنيات التصوير العصيب زلددة تتكشف دبرور الوقت.  
الوظيفية وعلم الوظائف العصبية، جنبا إىل جنب مع التقدـ الكبَت ُب األحباث السريرية. فمن ناحية، ؼلضع النموذج 

وزعة، بداًل من مناطق معزولة األصلي للغة ُب الدماغ لعملية مراجعة، واليت تؤكد على دور الشبكات الدماغية ادل
زلددة، مع وجود اختبلفات ُب ادلشاركة اإلقليمية والًتتيب النسيب للتوظيف ادلرتبط بوظائف فرعية معينة. ومن ناحية 

أخرى، بدأ الباحثوف ُب التحقيق ُب األسئلة األكثر دقة من ثنائية اإلنتاج والفهم ، واقًتبوا من سبثيل مكونات مثل 
 .، الًتكيب اللغوي، علم الداللة ، وحديثا الربامجاتيةعلم األصوات

 

  :الكالـ و اللغة2.1.3-
 ىذا ادلنطوقة، األصوات من نظاـ ىي مبّسط تعريف ُب فاللغة مًتابطاف، االثناف كاف واف الكبلـ عن اللغة زبتلف
 رلموعة :ىنا تنظيم ةكلم وتعٍت de Saussure يعرّفها كما وىي ربكمو؛ اليت القواعد من رلموعة لو النظاـ

 : » والرموز اإلشارات من تنظيم «؛ األصوؿ استعماؿ ربّدد اليت القواعد
 للغة، احلركي الفعل :تعريفاتو أبسط ُب فهو الكبلـ أّما للغة، بالنسبة ىذا .النحوية التعبَت وأساليب والًتكيب والصيغ

 واألفكار ادلشاعر لنقل الكبلمية األصوات إحداث ةعملي ىو أو ّما، رسالة توصيل بقصد للغة الفردي االستعماؿ أي
 ُب الكلمات استخداـ ىو اللفظي والسلوؾ اللغة؛ استعماؿ كنتيجة يتحقق فالكبلـ ولذلك ادلستمع، إىل ادلتكلم من
 االتصاؿ ويتحقق .كلمات ُب التعبَت على القدرة أنو أي ،)مقروءة أو مرئية( مكتوبة أو )مسموعة( منطوقة :صورة أي

 كانت وردبا الكتابة، لغة أو ادلكتوبة اللغة واآلخر احلديث لغة أو ادلنطوقة الصورة أحدعلا متميزين شكلُت ُب للفظيا
 من ينتج العامي فاإلنساف الكتابة، لغة انتشارا من وأكثر قدرا  أىم االتصاؿ لوظيفة حيث أدائها من ادلنطوقة اللغة

 .الكتابة من ينتج شلا من أكثر احلديث
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 الكالمي الجهاز3.1.3-
  :أجزاء ثبلثة ينقسم إىل الذي احللق وسقف والشفاه الّلساف من )الكبلـ بإصدار ادلختصّ ( الكبلمي اجلهاز يتكّوف
 الرخو اجلزء والثالث اللساف منتصف عند يقع الذي الصلب اجلزء والثاين العليا، األسناف خلف مباشرة ويقع األوؿ
 الصوت ُتكسب ذباويف ثبلثة ذلك توجد إىل باإلضافة .اللهاث منو ويتدىّل  للساف؛ا من اخللفي اجلزء يقابل الذي
 ، nasale األنفي والتجويف orale الفمي والتجويف Cavité pharyngale الزوري التجويف :وىي الرنُت صفة

 اللذاف cordes vocales الصوتياف الوتراف هبا يوجد اليت حجرة الصوت أو larynx باحلنجرة الزور ذبويف ويتصل
 99 .بينهما ادلار اىتزازعلا باذلواء نتيجة الصوت ػلدثاف

 
 

 - :األصوات صدور كيفية4.1.3-
ـّ  ادلادة ىو )الزفَت ىواء( رئتيو من الفرد ؼلرجو الذي اذلواء يعترب  عند الصوتيُت بُت الوترين دبرورىا تتحوؿ اليت اخلا

 .ذكرىا السابق الثبلثة ُب التجاويف وتتشكل تتعّدؿ تيةصو  موجات شكل على بسرعة ؼلرج صوت إىل تقارهبما
 ٍب احلنجرة خبلؿ الزفَت ىواء وؽلرّ  .وسقف احللق والشفاه اللساف حركات وتشكيلو الصوت تعديل عملية ُب ويساىم

 "لتاءا"و"الداؿ" كحرُب الشفاه حركة خبلؿ من تنطلق الفمية اليت األصوات فتنتج الفم إىل يتجو ٍب الزوري، التجويف
ـّ  بشكل األصوات وتتنوع مثبل  األصوات تتغَت كما فيها، ؽلر اليت والتجاويف راتادلم ُب ػلدث للتغَت الذي تبعا عا
 .النطق أعضاء تأخذىا عضبلت اليت األوضاع وفق

 اتادلوج احتباس نتيجة فيحدث األوؿ النوع أّما ادلتحرّكة، واحلروؼ الساكنة باحلروؼ يسّمى ما احلروؼ من وىناؾ
 وربدث الرخو، احللق سقف أو عند الصوتيُت، الوترين عند كانت سواء الكبلمي، اجلهاز ُب عقبة بوجود الصوتية
 اللساف حركة اختبلؼ من تنتج فإنو )أ( مثل حرؼ ادلتحركة للحروؼ بالنسبة أما .والشفاه اللساف طريق عن العقبة
 بقية ُب اخلوض دوف وىكذا مضموما نطقو حا غَتمفتو  احلرؼ فنطق نطقها، عند سلتلفة أشكاال يأخذ الذي

 100التفاصيل 
 -التكلم -للنطق الفيزيولوجية القاعدة5.1.3-

 :ؿ خاضع اإلخراج ىذا الرئتُت، من اذلواء إلخراج نتيجة ىو )ذكره سبق كما( الكبلـ
 - .البطن عضبلت 11
 - .احلاجز احلجاب 31
 .األضبلع بُت ادلوجودة العضبلت 21

 99- 33،ص.2000 بَتوت، عويدات، ،)ىاشم .إ أنطواف :ترجمة( اللغة إضطرابات ييو،ديد بورو،

- Ammann, Isabelle (1999), De la voix en orthophonie, Marseille, Solal.p.38.40 -100 
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 تيةالصو  إلىتزاز احلباؿ نتيجة ىي الصوت نغمية l’atonalité و الصوٌب اإليقاع بتسوية تسمح اليت العضبلت– 
 أفّ  إذ السمع، وىو أال أساسي للتكلم شرط ىنالك لكن الكبلـ؛ من ؽلنع ال الصوتية واحلباؿ احلنجرة وبًت .واحلنجرة
      {le feed-back الرجع   } وأىمّ  اللغة، دبراقبة يسمح feed-back الفرد يسمع أف السمعي أي ىو 
 :اللغة أخصائيو هبا قاـ ذبربة وىناؾ نفسو،

 نتج ثواين10 ب السمعي الرجع تأخَت كهربائية تقنيات عرب واستطاعوا ميكروفوف أماـ يتكلم أف صشخ من طلبوا
 .)للتكلم  مهمّ  السمع (تأتأة  ذلك عن

  - :الكالـ ؾاإدر  عملية6.1.3-
 أو إدراكها يتمّ  ال األصوات ىذه ولكن بالنطق، اخلاص الكبلمي اجلهاز ؼلرجها اليت األصوات من رلموعة اللغة تعترب
 ربويل على تعمل اليت )وبصرية مسعية( الًتابطية احلسية ادلراكز من العديد توجد حيث ادلخ ُب إالّ  معانيها معرفة

 عليو، ادلتفق ادلعٌت تعطي خاصة تراكيب ذات لفظية تكوينات إىل بالكبلـ اخلاصة والبصرية السمعية اإلشارات
 .األفراد بُت التفاىمللتخاطب و  كأداة وظيفتها وتكتسب دالالهتا فتكتسب

  :وعلا منطوقة أو كانت مكتوبة اللغة مع تتعامل حسياف مركزاف ىنالك الدماغ وُب
 ُب دورعلا يتلخصالصدغي  الفص ُب ادلوجود السمعي احلسي وادلركز اخللفي، الفص ُب ادلوجود البصري ادلركز احلسي

 لتتم جبوارىا ادلوجودة الًتابطية إىل ادلراكز العصبية إلشاراتا تتحوؿ ٍب وادلكتوبة، ادلقروءة الكبلمية ادلثَتات استقباؿ
 .اإلدراؾ عملية

 والصدغية الفصوص اجلدارية بُت التماس منطقة ُب Wernicke فيرنيك منطقة توجد ادلراكز ىذه إىل باإلضافة
 يتعلق فيما أّما اللغة، تقباؿباس فيما يتعلق ىذا .وادلسموعة ادلقروءة الكلمات فهم عن ادلسؤولة ادلنطقة وىي واخللفية،
  :وعلا )احلركي الفص( الفص اجلبهي ُب موجودتُت ىاّمتُت منطقتُت خبلؿ من فإنّو اللغوي بالتعبَت
 تًتابطاف ادلنطقتاف ىاتاف ،اكزنر منطقة الكبلـ وىي بكتابة خاصة أخرى ومنطقة الكبلـ، بنطق اخلاصة بروكا منطقة

 الوظيفي التوافق من عالية درجة على احللقات مّتصلة كشبكة مجيعا بينها العمل ليتمّ  باللغة اخلاصة احلسية ادلناطق مع
 .الداللة بالشكل ادلألوؼ الكبلـ تكوين على يساعد الذي
 ذاكرة ُب تكوف األحاسيس اليت من األخرى األشكاؿ مع ارتباطها خبلؿ من وادلقروءة ادلنطوقة الكلمات معاين وتأٌب
 اليت األشياء وىي الكلب وشكلو، صوت من كل ترابط من معناىا تكتسب مثبل "كلب" كلمةف .ادلاضي ُب الفرد

 .قراءهتا أو مساعها عند معٌت زلدد وذات دالة الكلمة تصبح وبالتايل الكلمة ىذه تعّلمنا عند قبل من تكونت
 

 
- Ammann, Isabelle  loc-cit, p.41 -101 
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  :اللغة عن المسؤولة المناطق7.1.3-
 وكذلك اليمٌت يستخدموف اليد اللذين األفراد غالبية لدى األيسر الكروي النصف ُب باللغة اخلاصة الوظائف كزتًت 

 وادلنطقية التحليلية عاتقو ادلداخل على تقع ادلخ من األيسر النصف فإف ولذلك باليسرى؛ يكتبوف شلن بعض لدى
 شرح يلي وفيما .الثبلموس إىل باإلضافة وظائف اللغة ُب اىام دورا تلعب أجزاء ستة النصف ىذا ُب وتًتكز واللفظية،

 :ادلناطق ذلذه
 - :السمعي الترابط منطقة -أ

 فهم عدـ إىل تؤدي فيها إصابة وأي ادلسموعة، اللغة فهم عن وادلسؤولة الصدغي الفص ُب ادلوجودة ادلنطقة وىي
 .)مسعية كبلمية حبسة( "اللفظي الصمم" تسّمى اليت احلالة وىي مفردات، من ادلريض

  :البصري الترابط منطقة -ب
 ادلريض فهم عدـ إىل تؤدي فيها اصابة وأي ادلكتوبة، أو ادلقروءة اللغة فهم عن ادلسؤولة وىي اخللفي الفص ُب وتوجد

 .)بصرية كبلمية حبسة( "اللفظي العمى" ب تسمى اليت احلالة وىي كلمات، من عينيو أماـ دلا
  :فيرنيك منطقة -ت

 ترابط كمنطقة وتعمل )،13 الشكل أنظر( والصدغي واخللفي اجلداري :الثبلثة ادلخ فصوص بُت فَتنيك منطقة توجد
 الفصوص ُب ادلوجودة الًتابط مناطق من اإلشارات استقباؿ عن مسؤولة حسية منطقة وىي الفصوص ىذه بُت

 احلركية األوامر تتحدد ادلنطقة ىذه ُب ليلورب يتم ما ضوء وُب عاـ، بشكل اللغة وفهم تنظيم أجل من السابقة الثبلثة
اشاراهتا  ترسل التحديد ذلذا وتبعا بالكتابة، التعبَت ألـ الشفوي، الكبلـ أي والتحدث التلفظ ىي ىل للتعبَت ادلطلوبة

 إىل ديتؤ  ادلنطقة ىذه إصابة ُب أي .الكتايب للتعبَت إكزنر منطقة إىل أو الشفوي، الكبلـ إلصدار بروكا دلنطقة إّما
 ال ادلريض إف بل ادلنطوقة، أو ادلقروءة الكلمات أي من فهم ادلصاب يستطيع ال حيث عامة، استقبالية كبلمية حبسة

 .أيضا زبتلّ  التعبَتية للمناطق األوامر إصدار عملية نظرا ألف يريده عما يعرّب  أف أيضا يستطيع
 - اجلبهي الفص ُب احلركية طقةادلن من األسفل اجلزء ادلنطقة ىذه وربتل :بروكا منطقة- ج
 من حّدد موضعها الذي Paul Broca الفرنسي اجلراح إىل اكتشافها ُب الفضل ويرجع ،)،13 الشكل أنظر(

 إليها ربتاج اليت العضلية احلركات عن تنسيق مسؤولة ادلنطقة ىذه وتعدّ  .ادلرضى لبعض ادلخية اجلراحية عملياتو خبلؿ
 .الكبلـ على القدرة ادلريض تُفقد فيها إصابة وأي اللفظي عن التعبَت ادلسؤولة طقةادلن ىي فإذف .الكبلـ عملية

 إىل تؤّدي فيها إصابة وأي اجلبهي، الفص ُب وتوجد الكتايب، التعبَت على ادلسؤولة ادلنطقة وىي :إكزنر منطقة- د
 .الكتابة ُب يديو استخداـ على ادلريض قدرة عدـ

 واللساف كالشفاه الكبلـ عضبلت حركة عن مسؤوؿ اجلبهي الفص ُب حركي زءج وىو :المخية القشرة من جزء-
 اضطراب إىل تؤدي فيها إصابة وأي إصدار الصوت واأللفاظ، عمل صميم ُب تدخل اليت العضبلت وىي واحلنجرة،

 .الكبلـ معو يصّعب شلا األجزاء ىذه
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  /http://lecerveau.mcgill.caالمخ في اللغة عن المسؤولة المناطق" :13 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أّما والثانية التعبَت، االستقباؿ عملية األوىل أساسيتُت عمليتُت خبلؿ من تتمّ  الكبلـ وظيفة أف القوؿ وخبلصة
 واليت )فَتنيك منطقة(العاـ  الفهم منطقة إىل إشاراهتا ترسل اليت الًتابطية احلسية ادلناطق خبلؿ من فيتم االستقباؿ

 102    __ (Kremer, 2005) بروكا و اكزنر منطقيت( احلركية التعبَتية ادلناطق إىل األوامر إصدار ذلك عدب تتوىّل 
 L’énigmatique ُب مقالتو بعنواف  Wallace Smithفيما يتعلق بالنشاط الدماغي لدماغنا يقوؿ واالس مسيث 

cerveau humainىذه الشبكة من اخلبليا العصبية ُب رقصة  : أف "النبضات الكيميائية والكهربائية تتحرؾ داخل
. بعبارة أخرى ، إهنا شبكة من اخلبليا العصبية ادلًتابطة ُب شكل 103رائعة من احلركات والتقلبات الكهروكيميائية "

اتصاالت ال تصدؽ حًقا ، لذا فإف ما يسمى بالنشاط الكهروكيميائي الذي ػلدث ىناؾ يُظهر نشاط الدماغ للدماغ 
لية معاجلة اللغة. مكتوبة من أجل الوصوؿ إىل الذاكرة وتطوير التمثيبلت اليت هتدؼ إىل ربليل ومعاجلة أثناء عم

 .ادلعلومات ادلقروءة ، لتخطيط حركاتنا وعواطفنا

 le neuroscientifique Chris Chathamعلى نفس ادلنواؿ ، يعلمنا عامل األعصاب كريس تشاتاـ من جامعة براوف 

à l’université Brown غلب أف تتضمن النماذج  .بعض السمات ادلذىلة لدماغنا ، دبا ُب ذلك تعقيد الًتابط
مليوف مليار( تفاعل بُت أنواع اخلبليا والناقبلت العصبية وادلعدالت  22.5ة ادلوثوقة للدماغ ما يقرب من )البيولوجي

العصبية والفروع احملورية واألشواؾ ادلتغصنة ؛ ومرة أخرى ، ىذا ال يأخذ ُب االعتبار اذلندسة التغصنية ، أو ما يقرب 
 .ية ُب معاجلة ادلعلومات العصبيةمليار خلية دبقية واليت قد تكوف ذات أعل 1000من 

- Kremer, Jean Mark (2005), Troubles du langage, J. Lyon, Lyon. -102 

https://www.mondedemain.org/revues/2014/novembre-decembre/l-enigmatique-cerveau-humain -103 
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ذلك سبتلك  Antonio Damasio et Anna Damasioُب نفس السياؽ ، يضيف أنطونيو داماسيو وآنا داماسيو  
مراكز لغة الدماغ ُب النصف ادلخي األيسر ىياكل تعاِب الكلمات واجلمل ، فضبًل عن اذلياكل اليت تتوسط بُت 

لعصبية اليت سبثل ادلفاىيم بُت نصفي الكرة األؽلن واأليسر ، ُب العديد من ادلناطق ادلعجم والقواعد. تتوزع البٌت ا
 .104احلسية واحلركية "

 نصفي الكرة المخية للدماغ البشري .ذ

من ادلعروؼ أف الدماغ ينقسم إىل نصفُت دماغيُت ، كل نصف كروي يشتمل على عدة وظائف زلددة ، وتقريباً  
يتم تقسيمها إىل جانب ، دبعٌت آخر ، تتم معاجلتها ُب نصف كرة دماغ واحد ؛ ال نعرؼ غالبية الوظائف العقلية 

حىت اآلف السبب ، ولكن يبدو أف ادلعلومات رباوؿ االنتشار عرب مسارات سلتلفة وأف واحًدا فقط يصل إىل النتيجة 
 .اجليدة

 التشريح العصبي للغة 8.1.3-

تلفة من القشرة الدماغية اليت سيتم تنشيطها أثناء السلوكيات اللغوية ؛ اىتمامنا ُب ىذا القسم ىو معرفة مناطق سل
ومع ذلك ، يعاِب كل نصف كرة ادلعلومات وفًقا لتخصصو ، ٍب ينقل قرارىا إىل النصف اآلخر من الدماغ. ولكن إذا 

يكوف سبًبا  ضاعت بضعة آالؼ من الثانية ، ؽلكن أف يتخذ نصف الكرة األرضية القرار من جانب واحد ، فقد
لفراغات ُب الذاكرة ، أو ارتباًكا بُت شيئُت ، أو اضطراب عاطفي. ينقسم نصفي الكرة األرضية إىل مخسة فصوص 

دماغية وجذع دماغ ، وُب نفس الوقت ، يتم تقسيم الفصوص نفسها فيما يتعلق بوظائفها ، وؽلكن تلخيصها 
 :بالتقسيم التايل

ناطق ادلسؤولة عن الكبلـ واللغة والتفكَت والذاكرة وازباذ القرار والشخصية واحلكم الفص اجلبهي الذي غلمع مًعا ادل -
 .LFG ، على اجلانب األيسر من اجلسم ، اجلانب األؽلن LFD واحلركات ، فضبًل عن اإلدارة الصحيحة حلركات

ء ، واحلساسية ، وكذلك إدارة الفصوص اجلدارية اليت تشمل ادلناطق ادلسؤولة عن القراءة ، وربديد ادلكاف ُب الفضا -
 .على اجلانب األؽلن LPG ُب اجلانب األيسر من اجلسم ، و LPD احلساسية ، و

 .الفص الصدغي الذي يشمل ادلناطق ادلسؤولة عن اللغة والذاكرة والعواطف -

 .الفص القذايل الذي يولد ادلناطق ادلسؤولة عن الرؤية -

 

- Antonio, Damasio. et Anna, Damasio. (1992). « Le cerveau et le langage ». In La Science, n° 181.    

                    Novembre. USA : Université de l'Iowa 

-104 
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 .ادلسؤوؿ عن بعض احلركات االنعكاسية وينسق حركاتنا وػلافظ على توازننا المخيخ

وىو مسؤوؿ عن وظائف حيوية معينة ُب اجلسم مثل: الذي يربط نصفي الكرة باحلبل الشوكي ،  جذع الدماغ -
 .ضربات القلب ، والتنفس ، وضغط الدـ. كما أنو يتحكم ُب حركة العُت وحركات الوجو والبلع

على أف "مجيع البيانات اخلاصة بادلعاجلة الداللية للكلمات تقع ُب  Price (2001) بعد ىذا التقسيم ، ينص
ية اليسرى )دبا ُب ذلك التلفيف الزاوي( ومناطق سلتلفة من القشرة الزمنية السفلية القشرة الصدغية اجلدارية اخللف

 (14وجهة نظره جيًدا )الشكل  Price . ؽلكن أف يوضح الرسم البياين الذي اقًتحو105وادلركزية" 
 

 

 

 

 

Figure 14 

Les différentes régions du lobe frontal seraient actives  

dans le traitement spécifique de certaines catégories de mots selon Price (2001). 

-Price, cité par Jean-Pierre, Rossi. (2008). Psychologie de la compréhension du langage. p. 36. Paris : De Boeck. -105 
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بعد قراءة نص أو فقرة مكتوبة تتحوؿ ضلاوؿ معرفة كيف ربدد الكلمات مساراهتا ُب دماغنا أثناء القراءة ، لذلك 
( إىل من خبلؿ احملور العصيب ، الذي 1الكلمات إىل إشارات كهربائية تنحدر من موجة اخلبليا العصبية )العصبوف 

يرسل الرسالة بعد ذلك إىل اخلبليا العصبية األخرى ، ُب وقت الحق ، تستقبلها اخللية العصبية ، وسوؼ تنقل 
 .مًت ُب الثانية حسب نوع األلياؼ العصبية 100إىل  1ية تنتشر على طوؿ احملور العصيب بسرعة مباشرة إشارة كهربائ

واخلبليا العصبية  1ُب النهاية ، غلب أف تعرب ىذه اإلشارة ادلشبك ، منطقة االتصاؿ بُت خليتُت عصبيتُت )العصبوف 
حوذ على ادلادة الكيميائية ادلسماة بالناقل العصيب (. وىناؾ سبزؽ ُب اجلهد الكهربائي. لذلك فهي آلية كيميائية تست2

ُب الفضاء ادلشبكي ، بقوة القراءة وإعادة قراءة الكلمات نفسها ، تزداد كمية ادلواد الكيميائية اليت تعرب ىذا الفضاء 
ة ( اليت تصبح حساس2وُب نفس الوقت تعمل على ادلستقببلت ادلوجودة على غشاء العصبوف ادلستهدؼ )العصبوف 

للغاية ، أي عندما نقرأ رسالة أو نًصا مكتوبًا ػلتوي على عدة كلمات معروفة ، سبر ادلعلومات بسرعة وسهولة من 
 واحدة خلية عصبية إىل أخرى. تفتح أجهزة االستقباؿ احملددة مثل ادلفتاح الذي يفتح القفل

Figure 15. Le fonctionnement d’une synapse 
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 الذاكرة و العصبي لغةال علم 2.3-
 

 : تمهيد
 

 العبلقات حوؿ مبلحظاهتم ينظموف السلوكيوف كاف حيث سلوكيا اذباىا األمر أوؿ ُب الذاكرة عن البحوث أخذت
 على مركزا االىتماـ أصبح ادلعرفيوف ودبجيئ)ادلخرجات  (اإلستجابات و )ادلدخبلت(ادلثَتات بُت إغلادىا ؽلكن اليت

 )إستجابة-مثَت(احلدين ىاذين بُت ادلوجودة الوظيفية أو يويةالبن ادلراحل عن البحث
 منها لكل متعددة أنواع ذات وىي ، البشري الدماغ ُب ربدث اليت العقلية العمليات أىم من واحدة الذاكرة تعترب

 ماىية إىل التطرؽ الفصل ىذا خبلؿ وسنحاوؿ ، متسلسلة خطوات دبجموعة العملية ىذه سبر ، وخصائصو وظيفتو
 . اخلصوص وجو على البصرية والذاكرة عموما الذاكرة

تتطلب دراسات الفهم القرائي بالضرورة دراسة العمليات ادلعرفية اليت ربدث ُب نشاط القراءة. الذاكرة ىي العنصر 
 Nathalie Blanc et( 2003احلاسم. ىذه األعلية اليت تُعطى للذاكرة ، كما أّكدت ناتايل ببلف وأندريو برويل )

André Brouillet (2003), ترجع إىل سببُت أساسيُت. األوؿ يعود إىل الطبيعة ادلتسلسلة للفهم ، حيث غلب أف ،
تتدخل الذاكرة لتسجيل ادلعلومات اليت تتم معاجلتها خبلؿ ادلراحل األوىل من القراءة ، حىت يتمكن القارئ من ربليل 

 .ثاين يرتبط مباشرة بنوع الذاكرة نفسهاعناصر النص وادلضي قدًما ُب فهمو. بينما السبب ال

 . 106تعٍت "]القدرة[ على التذكر ]وتعٍت أيًضا[ كل الذكريات"  memoria من ناحية أصل الكلمة ، كلمة ميموريا

منذ القرف احلادي عشر ازبذت كلمة "ذاكرة" معناىا األوؿ بالفرنسية. ُب الواقع ، تتمثل وظيفة الذاكرة ُب زبزين 
، أحد العلماء  François Richaudeau دوضماف معاجلة ادلعلومات بشكل أساسي. يعترب فرانسوا ريشو ادلعلومات و 

العظماء الذين أجروا العديد من األحباث حوؿ الطابع متعدد األبعاد ذلياكل دماغنا ، ويشرح لنا ُب مقالتو عملية 
 Le processus de lecture en six schémas Le processus de lecture en sixالقراءة ُب ستة رسـو بيانية 

schémas كيف يدرؾ الدماغ الكلمات ، وكيف يتعامل مع ، وخاصة كيف يستنبط الفهم من الذاكرة. يعلمنا 
Richaudeau أيًضا أف ادلتخصصُت ُب علم النفس التجرييب يعًتفوف بأف لدينا مستويُت من الذاكرة ، وعلا MLT 

؛ ولكن "ىذا تقسيم وظيفي" وليس  MCT أو ذاكرة قصَتة ادلدى MDT املةللذاكرة طويلة ادلدى وذاكرة ع
 .، حبسب ادلؤلف 107بيولوجًيا"

 كل ىذه  األمور سنتطرؽ  إليها  بالتفصيل  فيما  يلي .

-Cambier, Jean. (2000). La mémoire, idées reçues sur la mémoire. p. … Paris : Le Cavalier bleu. -106 

-Richaudeau, François. (1983). « Le processus de lecture en six schémas ». p. 15. Dans la revue    

            Communication et langage, n°58, 4ème trimestre 

-107 
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 تعريف  الذاكرة 1.2.3-
 ىذه أىم من و ذلم، ريةالفك و النظرية اإلذباىات بإختبلؼ الذاكرة تعريف ُب العلماء و الباحثوف إختلف لقد

 :يلي ما التعريفات
 اخلربة إسًتجاع و حفظ و تسجيل هبا يتم اليت العقلية العملية أهنا على الذاكرة تعرؼ : ملحم سامي تعريف -

 108 ادلاضية
 و ادلعلومات إسًتجاع و زبزين على تعمل مستمرة إنتاجية تفاعلية عقلية عملية الذاكرة: جابر و الدردير تعريف -

 109 اخلربات
 ادلعلومات معاجلة و ذبهيز و زبزين و ترميز على القدرة يعكس معرُب عقلي نشاط : الزيات فتحي تعريف -

  :  110دبعنيُت الذاكرة مصطلح يستخدـ ما وغالباا وإسًتجاعه ادلشتقة و ادلستدخلة
 ادلتعلقة ادلعلومات إسًتجاع و الذاكرة ُب زلموؿ ىو دبا ادلرتبطة الديناميكية ادليكانيزمات سبثل ىي و :كعملية الذاكرة

 .أداء شكل ُب بو
 اإلحتفاظ و التعلم عملييت ناتج إىل لئلشارة ادلفهـو ىذا يستخدـ :كناتج الذاكرة

 إستعادهتا و زبزينها و ترميزىا ادلعلومات إستقباؿ لعمليات العملية الدراسة ىي الذاكرة :العتـو عدناف تعريف -
 111 . احلاجة وقت

 
 
 على التعرؼ من بدءا مراحل عدة تتضمن معرفية عملية ىي الذاكرة بأف القوؿ ؽلكن سبق ما كل خبلؿ من و

 ، اإلحتفاظ ، اإلستقباؿ : مفاىيم تشمل فالذاكرة إذف.إسًتجاعها إعادة ٍب زبزينها إىل وصوال ادلثَتات و ادلواقف
 .اإلسًتجاع

 
 
 

 

 108- . 206ص. ، 2002،للنشر،األردف ادلسَتة دار،1 ط – التعلم صعوبات –  زلمد ،سامي ملحم-

 109- 61ص.،  2005،،مصر الكتب ،عامل1 ط -المعاصر المعرفي النفس علم–  جابر اهلل، عبد و ادلنعم عبد الدردير،-

 110- 369.، ص .1998،ادلصرية النهضة مكتبة ،1 ط -العالجية و التشخيصية و النظرية األسس -التعلم صعوبات –  فتحي الزيات،-

-،  111- 118ص.،  2004،. األردف التوزيع، و للنشر ادلسَتة ،دار1 ط– التطبيق و النظرية بين المعرفي النفس علم –  يوسف عدناف العتـو
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  الذاكرة سيرورات 2.2.3-

 الداروينية "، باسم أيضا وادلعروفةGerald Maurice Edelman :  112 جٌرالد مورٌس إٌدلمان نظرية تعد- 
 كما .للذاكرة زلدد مكاف موقع ربديد عدـ فكرة تتبٌت اليت النظريات أىم منDarwinisme Neuronal "العصبونية

 ربدث سَتورات، وفق يعمل متكيف كنسق ادلخ تعترب ألهنا système adaptatif تطورية نظرية ىي أددلاف نظرية أف
 ىذه وتتم .أكثر ادلبلئمة باالستجابات ادلخ واحتفاظ اءوانتق تنوع : وىي األنواع، أصل عن أحباثو ُب داروين عنها

 113العصيب اجلهاز تكوف اليت العصبونية اجملموعات طريق عن السَتورات
 الًتابطات ُب تنوعا وتعطي فرد كل عند تتمايز خلوية مكيانيزمات خبلؿ من وذلك النمو فًتة أثناء انتقاء أوؿ يتم
 الدارات بعض تفضل وىكذا الفردية، اخلربة وفق وذلك احلياة مدى على فيتم الثاين االنتقاء أما .العصبية اخلبليا بُت

 ىذه ربفظ ذلك وبعد السياؽ مع تكيفا أكثر إستجابات يعطي كليهما ألف أخرى على الطلب ويكثر العصبونية
 وتشكل(stabilisation sélective) التثبيت اإلنتقائي آلية Changeux شوصليو العامل يسميها آلية بواسطة ادلعلومات

 (cartes cérébrales).سلية خرائط النهاية ُب
 تضمن اليت وىي بينها فيما مًتابطة األخَتة فهذه التصورات، وىي اخلرائط ذلذه مقابل يوجد النفسي ادلستوى وعلى

 والسياؽ لسابقةا إشكاذلا حسب باستمرار تغَتىا الًتاتيب ىذه على يبلحظ وما العامل مع األفراد عبلقة استمرارية
 .اإلنتباىية والسَتورات احلايل

 متوافق التصور ىذا أف ويبدو والتثبيط، التنشيط عملييت على قائم عصبوين تصور عن عبارة اآلف حىت قيل ما إف
 .ألخرى وتثبيط الوظائف لبعض وتنشيط روابط وخلق تنظيم ىو التعلم بأف القائلة الفكرة مع جيدا مًتابط

 
 
 
 
 

 

-Edelman, Gerald Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group Selection  Basic       

              Books, New York 1987 
-112 

-Annie Dumont, Mémoire et Langage.Paris,Masson.1998, p.5. -113 
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 للذاكرة التشريحي األساس 3.2.3-
 : عناصر عدة من اليمتكوف وىو الذاكرة ُب دور يلعب Système Limbique  ميبالي اجلهاز أف العلماء يعتقد

 Hippocampe  البحري الحصاف -أ
  (oubli à mesure)متبلحق نسياف إىل تؤدي البحريُت احلصانُت فإصابة ادلدى، قصَتة الذاكرة ُب دور يلعب

 Corps Mamillaire الثديي الجسم -ب
 الذاكرة ُب باضطرابات يتميز الذي "كورسكوؼ" تناذر ظهور إىل تؤدي الراشد، عند الثديُت، اجلسمُت إصابة إف

  . التعرؼ وخطأ Fabulation ادلدى، والتخريف قصَتة
 Thalamus البصري المهاد -ج

 (Rappel) االسًتجاع مهمات ُب دور يلعب أنو يعتقد
 Cingulum السنقيلـو -د :

 ىذا عصبونات ميزة إف .(اجلبهية القشرة خاصة) ادلخية القشرة رلموع على توزعها قبل ادلسارات كل فيو تتجمع
 « PLT »  ب اذل ويرمز  ، (Potentialisation à long terme)ادلدى طويلة كمونية ذات أهنا اجلهاز

 اجلديد التعلم وترسيخ الذكريات واسًتجاع . بتخزين تسمح بنية أيضا وىو التذكرية، ادلعاجلة ُب وىو ادلتخصص
(Engrammation) 

 

 للذاكرة الفزيولوجية األسس 4.2.3-
 

 دلنبعثةا للمثَتات اإلستجابات تنظيم من يتمكن حىت العصبونات من وجيش األعصاب من كبَت عدد ُب ادلخ يتحكم
 (Capteurs Sensoriels Périphériques)الطرفية احلواسية للمستقببلت تنبيو ػلدث األمر بادئ ُب .احمليط من

 يدعى عصيب وسيط تدخل بفضل الثاين العصبوف إىل األوؿ العصبوف من عصيب تيار شكل ُب االشارة فتنقل
   114 ادلشبك مستوى على األوؿ العصبوف يفرزه Glutamate القليطمات

 
 

-Annie Dumont, Op Cit , p.5. 

 

-114 
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 يساعده كما بداخلو الكالسيـو كمية من يزيد شلا الثاين العصبوف سطح على خاص مستقبل على القليطمات يؤثر
 من أيضا نبو إذا إال ينشط ال  (Recepteur)الثاين العصبوف أف مستقبل يبلحظ ما لكن.ادلعلومة إستقباؿ على

 دارتُت بربط الثالث العصبوف  ىذا يقـو احلالة ىذه وُب .أخرى عصبونية شبكة إىل ينتمي ثثال عصبوف طرؼ
 (Neurone cible).اذلدؼ بالعصبوف أيضا الثاين العصبوف ويسمى (Evènements)  حدثُت بُت أي سلتلفتُت
 الذي ادلكاف ىو المشبك أف ماءالعل من الكثَت ويعتقد .عصبوناتنا تعلمتو شلا انطبلقا وذكرياتنا معارفنا تبدأ وىكذا

 : وىي ادلشبك ىذا مستوى ، على حامسا دورا عصبية وسائط ثبلث وتلعب Apprentissageالتعلم عملية فيو تنشأ
وىو  Gabaالقابا" ،و للنشاط، يهيئها أي الضغط ربت العصبونات يضع (Acétyl choline) كولُت وىو األستيل
 .ادلعلومة بتسجيل وىو يسمح    (Glutamate) ت القليطما الطاقة وأخَتا ومعدؿ ضابط
 ُب والًتابطية احلواسية ادلناطق إىل يصل حىت الكيميائية، التفاعبلت بفضل آخر، إىل عصبوف من العصيب التيار ينتقل
 .معُت فعل رد أو بإستجابة ويأمر اإلنفعاالت ػلرؾ الذاكرة، يستدعي التحليل، على قدراتو يفعل األخَت وىذا ادلخ

 العصبونية الدارة ىذه إىل تنتمي اليت العصبونات وربتفظ العصيب التيار مسار على بصماهتا تًتؾ ذبربة  خربة كل ف إ
 .زلكما تنظيما والتنظيم خطوطو بسط من العصيب للجهاز تسمح حىت تطوؿ أو تقصر دلدة البصمات ىذه من ببقايا

 عنها تتولد اليت واالنفعاالت ادلستقبلية أو اآلنية أعليتها حسب ادلعلومات ينتقي بل شيء بكل ػلتفظ ال ادلخ إف
 .ومعاشهم األفراد وشخصية

 

 :الذاكرة مراحل 5.2.3-
  :ىي هبا سبر   115 ثبلث مراحل للذاكرة أف النفس علماء يتفق

 
 الًتميز، أو التسجيل-
 اإلحتفاظ، أو التخزين-
  .اإلسًتجاع- 
 

 
 

 :الترميز أو التسجيل مرحلة -أ
 115- 261،ص..رجع  سابقم ،زلمد ،سامي ملحم
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 الذاكرة، تقبلو الذي الرمز أو الشفرة من نوع إىل الصورة أو كالصوت احلسية ادلعلومات ربويل الًتميز يتضمن
 ذبميل الًتميز يتضمن ما فكثَتا (الفوتوغرافية كالصورة) ىي كما تسجيلها يعٍت ال إلينا الواردة ادلعلومات فتسجيل

 ادلعلومات صلد أف ؽلكن حىت ذلك و آخر، شيء أي أو صورة أو بطاقة شكل على السابقة خبرباتنا ذلا ربطا أو للمادة
 .بعد فيما

 

 حىت ادلادة بتشكيل يسمح الشفرة وضع فإف (الثانية ادلرحلة ىي و) للتخزين ادلعلومات إلعداد الزمة عملية والًتميز
 على سوداء متعرجة خطوطا ترى الواقع ُب فأنت تقرأ عندما ثاؿ،ادل سبيل على سبثيلها أو التخزين جلهاز ؽلكن

 .ذلا معٌت ال أفكار أو كلمات أو تصميم أو صورة شكل ُب ادلعلومات ذلذه رمزا تضع قد و الصفحة،
 

 :التخزين مرحلة -ب
 

 زمنية فًتات اكرةالذ ُب ادلعلومات زبزف أف ؽلكن و زبزينها، أي الذاكرة ُب ترميزىا ًب اليت ادلعلومات حفظ ىي و
 .العمر طوؿ و ثواف بضع بُت تًتاوح سلتلفة

 

 :اإلسترجاع مرحلة -ج
 

 .إليها احلاجة عند ادلخزف من ادلعلومات سحب مرحلة ىي و

 الذاكرة مراحل أىم يوضح 16 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذاكرة في المعلومة وضع
     

  الذاكرة في بالمعلومة اإلحتفاظ
  

 الذاكرة من المعلومة إسترجاع
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 : الذاكرة أنواع 6.2.3-
 :النفسي النشاط لطبيعة وفقا الذاكرة تقسيم 1.6.2.3-

 :العيانية الحسية الذاكرة -أ
    116 . احلس أعضاء خبلؿ من احلياة و الطبيعة عن ادلتجمعة باإلنطباعات تتعلق اليت الذاكرة ىي و
 تقـو و احلواس تدخل اليت الذوقية و الشمية و اللمسية و الصورية ادلثَتات بآالؼ بتزويدنا حولنا من العامل يقـو إذ 

 حبكم لكن و القصَتة، الذاكرة ىي و التخزين من القادمة ادلرحلة إىل ادلعلومات ذهى نقل ُب اآليل بدورىا احلواس
 إنتباىنا نركز ال اليت ادلعلومات بقية نسياف يتم بينما القصَتة الذاكرة إىل فقط يصل ادلعلومات ىذه بعض فإف اإلنتباه،
 حيث ذلك، حوؿ العلماء إختلف فقد ليهاإ اإلنتباه يتم ال اليت أي ادلفقودة ادلعلومات ىذه مصَت حوؿ و عليها،
 إىل البعض يشَت بينما ادلعرفية، بناه أو اإلنساف خربات على التأثَت ُب قدرهتا عدـ و فقداهنا بفكرة غالبيتهم يكتفي
 ىذه دخوؿ إمكانية

 ؽلكن و ياحلس ادلسجل أو بادلخزف احلسية الذاكرة تعرؼ و ادلدى بعيدة خاصة خزانات ّّ  إىل ادلفقودة ادلعلومات
 :التايل ُب خصائصها أىم تلخيص

 وحدات 5/4  حوايل بنقل تسمح حيث القصَتة الذاكرة و احلواس بُت ادلعلومات لتمرير احلسية الذاكرة تنظيم 1-
 .ادلعاجلة نظاـ حسب صورة أو مجلة أو حرفا أو كلمة تكوف قد ادلعرفية  الوحدة بأف علما الواحد، الوقت ُب معرفية
 .احلسي ادلثَت زواؿ بعد الثانية تتجاوز ال الزمن من قصَتة دلدة ادلعلومات احلسية اكرةالذ زبزف 2-
 .اخلمسة احلواس طريق عن الدقة من بدرجة اخلارجي العامل عن حقيقية صورا احلسية الذاكرة تنقل 3-
 يتضمن الذاكرة من الشكل ىذا و للذاكرة ذلك تًتؾ بل للمعلومات معرفية معاجلات بأية احلسية الذاكرة تقـو ال 4-

 .الذوقية الذاكرة الشمية، الذاكرة اللمسية، الذاكرة السمعية، الذاكرة البصرية، الذاكرة :ىي أخرى فرعية أشكاال
 :المنطقية اللفظية الذاكرة-ب
 رادادل الظاىرة و األشياء جواىر على ينعكس الذي ادلعٌت ذات األلفاظ تلك يتذكر الفرد أف ػلدث النوع ىذا ُب و

 بالشكل فقط يرتبط ال فاألمر ادلتعلقة، ادلادة عناصر بُت ادلنطقية العبلقات إدراؾ على الذاكرة تعتمد ،حيث تذكرىا
 ىي و اجملردة األفكار و القواعد و ادلفاىيم و الكلمات تذكر هبا يقصد و ادلعاين بذاكرة تعصف ىي و   117 .البصري
    118 .إلستخداـ اللغة ضرورية

. 
 

 

 116- 202مرجع سابق،ص..–زلمد سامي، ملحم

 117- 174ص.،  1997، ادلصرية النهضة مكتبة ،3 ط – الفيزيولوجي النفس علم –زلمد الوىاب ،عبد كامل

 118- 247ص.،  1996، احلديث الفكر دار – آخروف و صليب ،زلمد الصبوة – المعرفي النفس علم –،روبرت سولسو
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 :اإلنفعالية الذاكرة -ج
 

 مصحوبا ادلاضي الفرد يسًتجع الذاكرة من النوع ىذا ُب و سابقة، دلواقف إقًتحت اليت اإلنفعالية احلاالت ُب تتمثل و
 : طويل تذكر و سريع فوري تذكر تسبب أف ؽلكن القوية اإلنفعالية واخلربات   119  سلبية أو إغلابية معينة بإنفعاالت

   120رة،الذاك وميض عليو يطلق ىذا و ما حلدث ادلدى
 

 أف ُب السابقة الفرد خربة ُب ىاما مكانا ربتل اليت اإلنفعالية احلاالت تلك ُب اإلنفعالية الذاكرة زلتوى ينحصر إذف
 الفرد دبرور ادلرتبطة اخلوؼ عبلمات بعض حىت أو الضيق أو اإلتزاف بعدـ الفرد إحساس الذاكرة ُب تظهر أو تطفو

  121  كنةشل أو صعبة كانت سواء أولية خبربات
 
 :الحركية الذاكرة -د

 إىل الذىاب اليومية، الصحف قراءة اإلفطار، تناوؿ :منها مهارات صورة ُب يتمثل يومية أعماؿ من تؤديو ما معظم
 بذاكرة الذاكرة ىذه تعرؼ و  122 ذاكرتنا نستخدـ أننا نعي أو تعلمناىا أننا ندرؾ أف دوف هبا نقـو إخل، ...العمل

 و سعتها و مقدارىا و سرعتها و احلركة لشكل احلركية-العضلية التصورات :إستدعائها و حفظها و ظلاذج إكتساب
 .إخل...إيقاعها و وتَتهتا و تتابعها

 
   123 :  النشاط ألىداؼ وفقا الذاكرة تقسيم 2.6.2.3-

 

 الذاكرة، ُب ادلتضمنة العقلية العمليات توجو زلددة أىداؼ وجود على الذاكرة ىذه تقـو و :اإلرادية الذاكرة -أ
 عن ادلعلومات ضلفظ أننا ننسى ال و مقتضياتو و السؤاؿ بأىداؼ ترتبط معينة موضوعات اإلجتماع ُب تتذكر كأف
 .أخرى مواقف ُب أو اإلمتحاف ُب جيدا نتذكرىا لكي قصد

 

 ُب تضمنة نفس ادلرجعادل العمليات توجو زلددة أىداؼ توجد ال اكرةالذ من النوع ىذا ُب و :الالرادية الذاكرة -ب
 تلقاء من كانت لو كما قصد بدوف أشخاص أو ظواىر ألحداث، ظلاذج الوعي إىل يقفز حيث معينة وجهة الذاكرة

 .الطعاـ يتناوؿ ىو و ما حادثة يتذكر أو كتابا؟ يقرأ ىو و ما موسيقيا حلنا اإلنساف يتذكر كأف ذاهتا
 

 

  119- 266مرجع سابق،ص..–زلمد ،سامي ملحم

 120- 189ص.،  2005  ،،مصر الكتب ،عامل 1 ط -المعاصر المعرفي نفسال علم–جابر اهلل، عبد و ادلنعم عبد الدردير،

 121- 175ص..،نفس ادلرجع–زلمد الوىاب ،عبد كامل

 122- 188ص.، نفس ادلرجع،جابر اهلل، عبد و ادلنعم عبد الدردير،

 266جع ،ص.، نفس ادلر  زلمد ،سامي ملحم
 

-123 
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 :نوعين تتضمن و :الذاكرة بمادة اإلحتفاظ إلستمرارية وفقا الذاكرة تقسيم 3.6.2.3-
 

 :المدى قصيرة الذاكرة -أ
 الذاكرة من إما معلوماهتا تستقبل حيث الطويلة و احلسية الذاكرة أظلاط بُت متوسطة مكانة القصَتة الذاكرة ربتل

 إىل القصَتة الذاكرة ربتاج حيث الطويلة الذاكرة خبلؿ من أو القصَتة الذاكرة إىل اإلنتباه فبلتر عرب طريقها ُب احلسية
 .اجلديدة للمعلومات التحليل و الًتميز عمليات دلمارسة السابقة اخلربات و اإلضافية ادلعلومات

 لوماتدبع إستبداذلا قبل ثا 18 تتجاوز ال قصَتة لفًتة بادلعلومات ربتفظ ألهنا اإلسم هبذا القصَتة الذاكرة ومسيت
 ذاكرةلا األولية، الذاكرة اللحظية، الذاكرة :دبثل عديدة تسميات الذاكرة من النوع ىذا على يطلق أف ؽلكن  124أخرى،
       125 الفاعلة الذاكرة الفورية، الذاكرة العاملة،

 من مستمرة عرفيةم دبعاجلات تقـو اليت الوحيدة الدائرة أهنا حيث الذاكرة ىذه عمل طبيعة تصف اليت التسميات ىذه
 ُب الفورية اإلستجابة أو الطويلة الذاكرة ُب بتخزينها يسمح بقالب ادلعلومات تصبح حىت تفسَت و ربليل و ترميز

 :     126 الذاكرة ىذه خصائص أىم من و ضوئها،
 .جلتهامعا أو تكرارىا يتم مل ما ثا 8-15 لفًتة ادلعلومات تبقى حيث زلددة بادلعلومات اإلحتفاظ مدة 1- -

  .معرفية وحدات5-9 بُت ما Miller 1956 ميللر قدرىا قد و زلددة ادلدى قصَتة للذاكرة التخزينية لطاقةا  2-
 فإنو عليو التدريب أو تكراره أو معاجلتو يتم مل و القصَتة، للذاكرة مثَت وصوؿ على ثا 18 الزمنية الفًتة مرت إذا 3-
 .نسيانو سيتم
 معاجلة إحتمالية إضعاؼ إىل يؤدي القصَتة الذاكرة ُب ادلعلومات معاجلة خبلؿ نتباهلئل مشتتات أية حدوث إف 4-

 .الطويلة الذاكرة ُب زبزينها و ادلعلومات
 مفهـو} اخلروج على القدؽلة ادلعلومات غلرب القصَتة الذاكرة إىل جديدة معلومات دخوؿ توايل سرعة إف 5-

 . {اإلستبداؿ
 و ربويلها إمكانية مع ادلعلومات من زلددة كمية حلمل مؤقت أو إنتقايل سلزف ثلسب ادلدى قصَتة فالذاكرة إذف

      127. اإلستجابات إصدار أو إنتاج ُب إستخدامها
 
 

 

،  124- 127ص.، مرجع سابق ، يوسف عدناف العتـو

 125- 267مرجع سابق،ص..–زلمد ،سامي ملحم

،  126- نفس ادلرجع،  يوسف عدناف العتـو

 127- 9ص.، .1995 مصر النشر، و للطباعة الوفاء1 ط، -ذبهيز ادلعلومات و العقلي للتكوين ادلعرفية األسس،  مصطفى ،فتحي الزيات
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 فكرة إىل 2003 ستيربورغ يشَت و التجميع، إسًتاتيجية و التسميع و التكرار دبفاىيم ادلدى قصَتة الذاكرة ترتبط و
 Baddeley & Hitch وىيتش باديل حدد قد و  128  الطويلة ذاكرةال من جزء العاملة الذاكرة أف ىي و جديدة

   129 العاملة للذاكرة مكونات ثبلثة
 .ادلنطوقة ادللفوظة األصوات من زلدود عدد ؼلزف ىو و اللفظي احلفظ حاجز أو الفونولوجي احلاجز -
 تستخدـ مثلما بالضبط ادلكانية أو ةادلرئي البصرية ادلعلومات زبزين ىي و ادلكاين البصري التجهيز زبطيط مسودة -

 .مشكلة حلل الورؽ من مسودة
 :من كل من ادلعلومات تكامل على يعمل الذي و ادلركزي ادلنفذ أو ادلنسق -

 اإلنتباه ُب ىاما دورا يلعب كما ادلدى، طويلة الذاكرة و ادلكاين البصري التجهيز مسودة و الصوٌب احلفظ حاجز
 .ادلشكبلت حبل تضطلع اليت ادلبلئمة اإلسًتاتيجيات إنتقاء و فيو التحكم و السلوؾ وضبط

 :المدى طويلة الذاكرة -ب
 يقـو عندما التخزين ػلدث احلياة، طوؿ ردبا أو سنوات أو لشهور دائم بشكل ادلعلومات زبزين على القدرة ىي و

 الشفرة فك عملية تستغرؽ األمد، يلطو  التخزين مناطق من أكثر أو دلنطقة إرساذلا ٍب ادلعلومات شفرة بفك آموف قرف
     130 العميق النـو أثناء ربدث ما عادة و وقتا

 خزاف عن عبارة فهي اإلنساف، لدى ادلعلومات معاجلة و ذبهيز نظاـ مكونات أىم ادلدى طويلة الذاكرة تشكل و
 مشاعر، حقائق، معارؼ،( ةادلختلف حياتو مراحل عرب الفرد إكتسبها اليت اخلربات و ادلعلومات من ىائل كم يضم

 تستمد و ادلعلومات، من معُت بكم زلدودة غَت سعة ذات ىي و  ...أحداث إذباىات، أصوات، صور،
 نظاـ وفق ادلعلومات ىذه سبثيل ُب ىاما دورا الطويلة الذاكرة تلعب و القصَتة، الذاكرة من معلوماهتا الطويلة الذاكرة
 التخزين قبل دخوذلا عند عليو كانت دبا مقارنة تنظيما و وضوحا أكثر صورةب ادلًتاكمة ادلعلومات بإستدعاء يسمح
 .األمد طويل

  من نوعُت إىل ادلدى طويلة الذاكرة زلتويات العلماء قسم قد و
 و ادلمارسة خبلؿ من الفرد تعلمها اليت األدائية ادلهارات حوؿ الذاكرة ىذه معلومات تدور و :اإلجرائية الذاكرة -أ

 من وعي بدوف أي شعورية غَت أهنا على البعض وصفها بطريقة ادلختلفة األشياء بأداء يقـو كيف ببساطة أو اخلربة،
 تطويق ادلراوغة، التعاوف، كمهارة القدـ كرة لعبة خبلؿ ادلتعلمة ادلهارات :ذلك مثاؿ احلركية ادلهمة أداء خبلؿ الفرد

 .إخل...اخلصم
 

 

،  128- 131، مرجع سابق ،ص. يوسف عدناف العتـو
 129- 373/372مرجع سابق،ص. -و العبلجية التشخيصية و النظرية األسس -التعلم صعوبات –فتحي الزيات،

 130- 27،ص. .2007اإلسكندرية ، النشر و للطباعة الوفاء ،دار1 ط - الرياضيات صعوبات ذو ادلخ يتعلم كيف ،أمحد وليد وخليفة، عيسى ،مراد سعد
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 خبلؿ الفرد تعلمها اليت و ادلعارؼ احلقائق و اخلربات حوؿ الذاكرة ىذه معلومات تدور و :التقريرية الذاكرة -ب
 :علا نوعُت الذاكرة إىل ىذه تقسيم ؽلكن و ادلختلفة، حياتو مراحل

 و زمٍت تسلسل وفق ادلاضية و خرباتو للفرد الذاتية بالسَتة صلة ذات معلومات على ربتوي و :العرضية الذاكرة -
 .للنتائج إعبلف من تبعها ما و العامة الثانوية إمتحاف حوؿ ذكريات الفرد ذلك على مثاؿ خَت و دد،زل مكاين

 و الطيور عن كمعلوماتنا بنا احمليط عن العامل ادلعلومات و احلقائق و ادلعارؼ معاين خاصة سبثل و :ادلعاين ذاكرة -
 .منظم بناء ُب غَتىا و قوانُت اذلندسية و النفس علم ونظريات األشجار

 :يلي ما ادلدى الطويلة الذاكرة خصائص أىم من و
 .الطويلة الذاكرة ُب إستيعاهبا ؽلكن اليت ادلعلومات لكمية حدود يوجد ال 1-
 .ثابتة دلدة زمنية بادلعلومات ربتفظ أف الطويلة للذاكرة ؽلكن الذي للزمن حدود يوجد ال 2-
 .الحقا ُب إستدعائها فشلنا إذا حىت زبزينها يتم طويلةال الذاكرة إىل تصل اليت ادلعلومات مجيع 3-
 ادلزاجية ،احلالة القصَتة الذاكرة ُب فعالية الًتميز منها، عوامل بعدة يتأثر الطويلة الذاكرة من ادلعلومات إسًتجاع 4-

 .اإلسًتجاع و الًتميز فيو ًب الذي السياؽ ادلعلومات للشخص، أعلية درجة للشخص،
 الذاكرة من الحقا تذكرىا على تساعد دالالت و تلميحات يوفر القصَتة الذاكرة ُب للمعلومات داجلي الًتميز 5-

 131 الطويلة
 :البصرية الذاكرة - 4.6.2.3-

 

 :البصرية الذاكرة تعريف -أ
 

 132 "و إذباىها موضعها و أشكاؿ تركيب تذكر على القدرة ىي" :الشرقاوي أنور تعريف -

 

 و البصري، السمعي أساس النظاـ على هبا ادلعلومات تسجيل و طبع عملية ىي" :علي محمد كامل تعريف -
 133. ككل للتمرين البصرية الصورة تكامل على يقـو الرياضية مثبل التمارين فتذكر األخرى، ادلخيبلت و احلس

 

 134 "بصريا ذلا التعرض أو سبق عرضها مواد تكوين إعادة و سبييز أو إسًتجاع على القدرة " ملحم سامي ريفتع -
 

 الرمزية بالذاكرة البصرية إىل ادلعلومات يشار و ادلعلومات، تنظيم لعملية مستوى أدىن ىي" :العباد وسمية تعريف -
 135  "ادلثَت غياب مع حىت الذاكرة ُب سلزنة ادلعلومات ستظل حيث مؤقتة ذاكرة تعترب اليت و

 

،  131- 133، مرجع سابق ،ص. يوسف عدناف العتـو

 132- 151، ص. .1992  القاىرة األصللو ادلصرية، مكتبة – ادلعاصر النفس علم –الشرقاوي ، زلمد أنور

 133- 174،ص. .  1991النهضة ادلصرية،مصر مكتبة – الفيزيولوجي النفس علم –علي زلمد كامل،

 134- 339ص..مرجع سابق،...ادلعرفية األسس،  مصطفى ،فتحي الزيات

 135- 102ص..، مرجع سابقآخروف و زلمد ،أسامة البطاينة
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 136  "البلحقة ادلعاجلة إىل الذاكرة ىذه تنقلها اليت البصرية اإلنطباعات تلك ىي ": Neisser نيسر تعريف
 

 البصر حاسة طريق عن اليت نتلقاىا ادلعلومات ُب البصرية الذاكرة تتمثل  1989" :محمود الحليم عبد تعريف -
 احلسية اخلربة من كل نتيجة لدينا ترتسم اليت احلسية البصر ،والصورة عضو ُب يتمثل حسي سلزف إىل فتدخل

 الذاكرة ٍب ادلدى قصَتة الذاكرة وأدخلناىا ذلا إنتبهنا إذا إال التبلشي ُب بعدىا تبدأ ٍب الثانية من تبقى جزءا والبصرية
 137. ادلدى طويلة

 

 احلسية للذاكرة اإلسم ىذا إقًتح ادلعرُب الذي النفس علم علماء أبرز إىل يرجع البصرية الذاكرة مفهـو أف احلقيقة و
التصويرية  الذاكرة مفهـو Iconic memory اإلنطباعات على للداللةUlric Neisser إستخدـ قد و البصرية،

 Impressions و للتجهيز متاحة الذاكرة ىذه تستقبلها اليت ادلثَتات ذبعل اليت
 Iconمصطلح  الذاكرة فإف التصويرية إىل عملية الذاكرة مفهـو يشَت بينما و ادلثَتات، ىذه ءإختفا بعد حىت ادلعاجلة

 A احلرؼ يًتكو الذي اإلنطباع مثل ، احلاجة للمثَت موضوع معُت بصري إنطباع إىل يشَت
 الزواؿ سريعة و ضعيفة سعة وىي ذات ، ) مثبل الرؤية  (احلسية للعمليات نوعي بًتميز سبتاز اليت الذاكرة تلك ىي

 138 . جديدة معلومة دخوؿ نتيجة تلقائيا يكوف والزواؿ  ، الثانية من أقل دلدة سبكث فادلعلومة
 .بصرية معلومات أو مثَتات الفرد من يراه ما إسًتجاع و زبزين على القدرة ىي البصرية الذاكرة بأف القوؿ ؽلكن

 

 :البصرية الذاكرة خصائص -ب
 :يلي فيما تلخيصها ؽلكن اخلصائص من دبجموعة البصرية الذاكرة تتميز
 .األوؿ اإلستيعاب يتعدى ال البصرية الذاكرة ُب ادلعلومات معاجلة 1-
 .) ثانية 1 إىل0.5 من ادلدى  (ثانية عن تزيد ال لفًتة البصرية الذاكرة ُب زبزف ادلعلومات 2-
 .مباشرة البصرية احلسية الذاكرة من البصرية ادلعلومات إستدعاء ؽلكن 3-
 .سهل تذكرىا كلما أطوؿ فًتة البصرية احلسية الذاكرة ُب ادلعلومات بقيت كلما 4-
 .ادلعلومات القدؽلة ؽلحي البصرية احلسية الذاكرة إىل جديدة حسية معلومات دخوؿ 5-
 أكرب ىذا و معاجلتها أجل من الذاكرة القصَتة إىل ادلعلومات من وحدات 10 إىل 9 حوايل البصرية الذاكرة سبرر 6-
 وحدات 4  - 5بُت ما تراوحت اليت و العامة احلسية للذاكرة العاـ ادلعدؿ من

 ُب ػلدث ادلعاجلات ىذه أف ذبميع حيث البصرية احلسية الذاكرة ُب للمعلومات معرفية معاجلات أية ػلدث ال 7-
 .القصَتة الذاكرة

 .ادلعلومات تصنيف على القدرة ذلا الذاكرة 8-
 .ادلعلومات اجلديدة ؿخبل من للتشويش عرضة البصرية الذاكرة ُب ادلعلومات 9-

 136- 151ص..،مرجع سابق لشرقاويا ، زلمد أنور

 137- 174ص..،مرجع سابق علي زلمد كامل،
De la cour, Jean– Une introduction aux neurosciences Cognitives – de boeck  

                               université,Paris.1999 
-138 
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 .بطيئة القراءة على القدرة معدؿ 10-
   139ا. نسبي غَتزلدودة سعتها .بادلعلومات اإلحتفاظ على عالية قدرة ذلا البصرية الذاكرة 11-
   140 )الثانية من جزء  (تعاِب ال و تدرؾ البصرية الذاكرة ُب ادلعلومات 12-

 

 مؤقتة ألهنا الزواؿ سريعة ىي األيقونية البصرية  احلسية الذاكرة بيعةط أف القوؿ نستطيع اخلصائص ىذه خبلؿ من
درجة  تبلغ دقتها أف التقارير بعض ذكرت حيث  دقيقة لكنها و فقط، من ادليليثانية قليلة مئات بقاؤىا يستمر عابرة،
 قدرة عن مستقلة أهنا يبدو و بُت ادلعلومات، الربط و التنظيم و التجميع على قادرة ىي و الضوئية الصور وضوح

يتسع  أف احملتمل من و األقل، على بنود تسعة زبزينها سعة تبلغ و السيطرة عليها، و فيها التحكم على ادلبحوث
   141.  جدا بكثَت ذلك من ألكثر سلزوهنا

 

 :التعلم عملية في أىميتها و البصرية الذاكرة وظيفة -ت
 من الكتابة و القراءة تعلم إمكانية على األطفاؿ يسهل شلا تعلمها ًب يتال الصورة إسًتجاع على البصرية الذاكرة تعمل
 صعوبات ذوي األطفاؿ أف حُت ُب قراءهتا عملية ُب يسرع شلا و الكلمات، احلروؼ صور إستذكار سرعة خبلؿ

 بداية ُب البطء عليهم فيظهر هتجئتها إىل يدفعهم شلا الكلمات إىل التعرؼ ُب صعوبات يواجهوف الذاكرة البصرية
 كتابتهم على فتظهر الشاذة الكلمات تعرؼ و التهجئة و قواعد اإلمبلء تذكر ُب صعوبة غلدوف كما القراءة تعلم

  142 .أذىاهنم ُب األشياء صور تكوين ُب صعوبة ذلك يرافق كما الصوتية للكلمات التهجئة

 مدى ُب األـ و ادلريب دور يظهر الفٍت،و إلبداعا و اإلبتكاري ُب النشاط خاصة أعلية الذاكرة من النوع ذلذا أف كما
 كانت فكلما إستقباؿ ادلعلومات، ُب اإلرتباؾ إىل يؤدي ال حبيث بصرية معلومات من الطفل إىل ما يقدـ تنظيم

 ٍب ادلستقيم باخلط بدءا األشكاؿ تقدًن ُب التسلسل ادلعقد، و إىل البسيط من مرتبة و منظمة البصرية ادلعلومات
 ادلعلومات ربويل ُب البصرية الذاكرة أعلية تتضح كما تعقيدا، األكثر األشكاؿ ادلربع ٍب ٍب الدائرة، ٍب ادلنحٌت
   143 التذكر عملية على تنظيم ذلك يساعد حيث سلتلفة أشكاؿ ُب جداوؿ إىل الدراسة مواد شىت ُب اللفظية

 

 إعطاء ىو منها اذلدؼ و القراءة ُب عملية البصرية اتادلعلوم تسجيل عملية ُب أولية مرحلة تعترب البصرية الذاكرة و
 من أكرب دور ذات الذاكرة ىذه أف ،كما مبدئية بصورة القراءة لفهم عملية ادلوضوع ذلك عن عامة فكرة القارئ

 الزمنية فالفًتة لئلستخداـ البلحق، ربفظ كانت البصرية الذاكرة ُب ادلعلومات أف حيث ادلؤقتة وحدات التخزين
   144 عنها العينُت إبتعاد  دبجرد أعلية البصرية للذاكرة ؽلكن اليت َتةالقص

 139- 339ص..مرجع سابق،...المعرفية األسس،  مصطفى ،فتحي الزيات
-Houdé, Olivier et Kayser ,Daniel et al–Vocabulaire de sciences cognitives –Presses    

                     Universitaires de Belgique, 1ere édition.1998. P .389 

-140 

-le maire, Patrick– psychologie cognitive –De Boeck université, Bruxelles. 1999.P. 51 -141 
 142- 115ص..، مرجع سابقآخروف و زلمد ،أسامة البطاينة

 143- 174ص..،نفس ادلرجع–زلمد الوىاب ،عبد كامل

 144- 55ص. ، 2006. التوزيع،األردف و للنشر الفبلح مكتبة ،1 ط - و التطبيقي المعرفي الجانب بين القراءة سيكولوجية - اهلل عبد ،ومسية العباد
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 :الذاكرة و التعلم صعوبات5.6.2.3-
 نستطيع فلن السابقة خرباتنا من (اشيئ نتذكر مل فإذا ذاكرة، يتضمن تعلم فكل التعلم، و الذاكرة بُت وثيقة صلة ىناؾ
 التعلم أف يعتقدوف النفس علماء معظم أف إىل الصدد ىذا ُب Guilford 1977جيلفورد  يشَت و .شيء أي تعلم

 من زلدودة لفًتة األقل على تستبقى أو هبا ادلخ ػلتفظ التغَتات ىذه أف و ادلخ، ُب بنائية تركيبية ػلدث تغيَتات
 اليت تلك عن مغايرة بطريقة يسلك أف إىل باإلنساف تؤدي بعد بأف فيما نفسها عن لتغَتاتا ىذه تكشف ٍب الزمن،
 .قبل التعلم يسلكها كاف

 اليت للمعرفة ادلتعددة كل األشكاؿ هبا تكتسب اليت الوسيلة ىو التعلم كاف إذا أنو ادلعرفيوف النفس علماء يرى و
 أماكن على توزع و بدقة تصنف اليت و ادلعلومات ىذه فيو طلزفمستودع  و سلزف الذاكرة فإف نستخدمها، و ظلثلها

     145 .إليها احلاجة عند بسرعة إسًتجاعها حىت ؽلكن متنوعة
 إىل إضافة تكوف فإهنا جديدة تعلم معلومات يتم فعندما معرفية، بنية أو تراكيب بناء بإعتباره التعلم إىل النظر غلب و

 اخلربات ُب اجلديدة اخلربات إدماج يتعُت دؽلومة أكثر التعلم يصبح لكي الذاكرة، و ُب وجودىا السابق ادلعرفية البنية
  146 اجلديدة ادلواقف ُب اخلربات ىذه إستخداـ إعادة ٍب السابقة

 داللة ذات فروؽ وجود أجريت عليهم اليت الدراسات أشارت فقد التعلم صعوبات ذوي باألطفاؿ يتعلق فيما و
 :  147يلي فيما تلخيصها ؽلكن الذاكرة رلاؿ ُب العاديُت و أقراهنم التعلم صعوبات ذوي ؿاألطفا بُت إحصائية

 .من الذاكرة ادلعلومات إسًتجاع ُب لديهم ادلستخدمة اإلسًتاتيجيات كفاءة عدـ 1-
 .الذاكرة من ادلعلومات إسًتجاع إسًتاتيجياهتم ُب فاعلية لتقوًن الذاتية ادلراجعة و الضبط مهارات إىل إفتقارىم 2-
 .إسًتجاعها و زبزينها عند للمثَتات البصرية البصرية الذاكرة و اللفظية الذاكرة بُت التكامل إحداث ُب الفشل 3-
 ردبا التعلم صعوبات أطفاؿ أف نظاـ و ُب البصرية و السمعية للمدخبلت منفصلُت أو سلتلفُت مسارين وجود 4-

(CECI) ادلسارين ىذين أحد ُب خلل أو قصور يهمسيسي لد إعتقاد حسب ادلعاين ذاكرة. 
 األطفاؿ عند ادلدى طويلة الذاكرة إضطرابا ُب يسبب الذي و لديهم اإلحتفاظ صعوبة عن الناتج ادلعرُب البناء قلة 5-
 .ادلعٌت على القائمة ادلعاجلة و التجهيزات تتطلب مهم اليت ادلهاـ عند التعلم صعوبات ذوي
 ادلهاـ على األداء ُب ضعفهم إىل شلا يؤدي التكامل و التنظيم و التمايز و الًتابط إىل طفاؿاأل ىؤالء ذاكرة إفتقار 6-
 .ادلعاين بُت التكامل تتطلب اليت

 و القواعد و احلقائق عن اليت تتحدث التقريرية ادلعرفة بُت الوظيفي التبادؿ تفعيل على قدرة و كفاءة أقل ىم 7-
 .ادلختلفة دلهاـبا القياـ و اخلطوات وصف اليت تتناوؿ اإلجرائية ادلعرفة و النظريات و ادلبادئ

 .تقريرية معرفة إىل اإلجرائية ادلعرفة ربويل ُب ضعفهم 8-

 145- 261مرجع سابق،ص..–زلمد ،سامي ملحم

 146- 339ص. ،مرجع سابق -،،،المعرفية األسس ،مصطفى ،فتحي الزيات

 147- 102،ص. .2005 األردف للنشر، ادلسَتة دار ،1 ط–التطبيق و النظرية)التعلم تصعوبا –آخروف و زلمد ،أسامة البطاينة-
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 المناطق  في  الدماغ  و  وضائفها 18شكل رقم 
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 االنتباه و العصبي اللغة علم 3.3-

 االنتباه تعريف  3.3 1-
 بكيفية ومعاجلتها ادلعلومات وانتقاء صلازهإ ادلراد للفعل بالتهيؤ للفرد تسمح اليت النفسية السَتورات رلموعة ىو االنتباه

 148معمقة 
 االنتباىية ادلوارد وترتبط .ادلشكبلت حل أو حفظ بإدراؾ، األمر تعلق سواء ادلعرفية الفعالية ُب مساعد عامل واالنتباه

 .زلدودة ادلوارد ىذه إف. فيها يوجد اليت الوضعية زبص خارجية وعوامل ذاهتا، ادلوارد ىذه زبص داخلية، بعوامل للفرد
 ىناؾ أف كما االنتباه، مستوى على ضخما جهدا تتطلب ألهنا ادلهمات بعض إصلاز يستحيل األحياف بعض وُب

 149ادلطلوب النشاط أجزاء سلتلف على االنتباىية للموارد مبلئما توزيعا تتطلب أخرى نشاطات
 

 االنتباه عوامل  3.3 2-
 داخلية بعوامل فيها الًتكيز يتحدد انتقائية عملية وىو البيئة من زلددة وجوانب معينة مثَتات على الًتكيز ىو االنتباه

 : منها عديدة خارجية و
 :الداخلية العوامل:أوال

 .عندنا معٌت ذلا اليت األشياء نبلحظ فنحن : ادلاضية اخلربة-أ
 .الفرد فيو ينغمس الذي النشاط بنوع االنتباه يتأثر : النشاط نوع -ب

 :الخارجية ملالعوا:ثانيا
 ادلثَتات شدة - أ

 .بينها التناسب و وتواترىا ادلثَتات حركة - ب
 150جديدة ادلثَتات تكوف أف -ج

  انتباىية؟ سيرورات أـ انتباه  3.3 3-
 :علا العتبارين "انتباه" مصطلح بدؿ "انتباىية سَتورات" عبارة استعماؿ على العلماء اتفق
 بعض ربقيق أو تنفيذ على ومساعدا حينا، أساسية وظيفة فيكوف ،"االنتباه" فيها يتظاىر اليت الوضعيات تنوع -

 .آخر حينا السلوكات
-Dictionnaire Encyclopédique de l’Education et de la Formation.2eme ed,Paris,Nathan.1998.p.103. -148 

-Dictionnaire Fondamental de Psychologie.t1,Paris,Larousse-Bordas ,1997,p.113. -149 
292،ص. 8988، ، القاىرة، دار النيضت العربيت  2جابر عبد الميد ، عالء الدين كفافي، معجم علم التفس ً الطب النفسي. جزء   -150 
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 لفظية تذكرية إدراكية، بصرية، : جدا متنوعة معطيات مع تستعمل ألهنا اجلمع ُب "سَتورة" كلمة صيغت كما
 اخل... وإؽلائية

 طبيعية عمومية، بصورة تستعمل وظيفة ىو االنتباه أف نعتقد غلعلنا احلاالت كل ُب "انتباه" مصطلح استعماؿ إف -
 االنتباه العملية ىذه أف أظهرت األخرى ادلعرفية والعلـو ادلعرُب النفس علم رلاؿ ُب البحوث أف بيد تلقائية، و فطرية

 151."سَتورة" وجود على يدؿ شلا جدا معقدة وبناءات تصاميم عن ناتج ىو بل تلقائي نشاط رلرد ليست
 االنتباه تشريح   3.3 4-

 اليت ادلعلومات كل معاجلة يستحيل ألنو ستعاِب اليت ادلعلومة اختيار بتحديد يسمح 152 لبلنتباه االنتقائي ادلكوف إف
 يلعب .سلية مناطق أو اتساح لعدة مشًتؾ عمل بفضل يتم واالنتقاء االختيار ىذا إف واحدة، مرة إلينا تصل

 الدماغ يتدخل (Espace).احليز من معُت موضع  ُب معلومة انتقاء و البصرية ادلعلومة ُب أخذ أساسيا دورا االنتباه
 االنتباه عمليات ُب    Les colliculus supérieurs   الكولكبلت العلوية طريق عن (Mésencéphale) الوسيط

   Cible périphérique   طرُب ىدؼ فهو العيوف حلركات السريع الضبط علىتساعد  يبدو ما وعلى االنتقائي

 القشرة  إىل الواصلة ادلعلومة ترشيح ُب دورا تلعب Pulvinar ادلخ ومنها البلفينار ُب ادلوجود النوى بعض أف ويعتقد
 منو أكثر ساكن دًر يلعب  Pulvinarالبلفنار  أف أيضا ويعتقد. معُت معلومة مصدر ضلو االنتباه بتوجو يسمح شلا ادلخية،

 الدور ،  ادلعلومة ُب مفاجئ تغيَت إلحداث انتقائيا االنتباه يتجو االنتباه أف ُب الساكن ويقصد بالدور ،االنتباه، نشيط في
 اخللفية القشرية ادلناطق وتتدخل processus centraux ادلركزية السَتورات قبل من ادلسَت ُب االنتباه فيتمثل النشيط
 .احليزية ادلعلومة انتقاء عملية ُب اجلدارية وكذلك

 

  االنتباه في الجبهي الفص دور  3.3 5-
 وتلوث الشرودية تدؿ. االنتباه وصعوبات Lobe préfrontal)قبجبهي الفص إصابة بُت ربط إىل العلماء توصل لقد

 " (Effet de champ) احلقل أثر" ب رؼيع ما وىذا ،، احمليط من اليت تأٌب بادلثَتات Tâches التجريبية ادلهمات
 (Lésions frontales). جبهية بأتبلؼ ادلصابُت ادلرضى يلقاىا اليت االنتباىية لصعوبات

 انتباىي كنسق القشرة ىذه دور ويكوف االنتقائي االنتباه ُب دورا  (cortex préfrontal) ) القبجبهية القشرة تلعب 
 بالنتائج اىتمت اليت الدراسات. بعض توصلت اإلطار نفس وُب (Système attentionnel superviseur إشراُب
 معرفية وظائف و سلوكات تأثر إىل ، الطفولة مرحلة ُب Lobe préfrontal قبجبهي الفص ُب إصابة عن ادلًتتبة
 دلا احلدوث دائما بأمرين احلالة ىذه ُب اضطرابو على يستدؿ الذي االنتقائي االنتباه ومنها اإلصابة هبذه عديدة
 153 للشرود والقابلية االندفاعية:وعلا قبجيهي الفص يصاب

 151- مرجع سابق جابر عبد احلميد ، عبلء الدين كاُب ،
-O.Houdé et al, Op Cit .p.55. -152 

-P.Gillet,C.Billard,Approche Neuropsychologique de l’Attention Sélective chez l’Enfant,in,Entretiens   

    d’Orthophonie, Paris, ESF, 1999, pp.85-88. 
-153 
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 و ظائفها المخية القشرة19شكل رقم  
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 خاتمت

 

اللغة واحدة من أىم مقومات الشخصية اإلنسانية واالجتماعية، ذلك أهنا ليست رلرد رلموعة عادات موروثة 
 نسّية ال يتعاطاىا إال اإلنساف العاقل. فحسب، وإظلا ىي بسبب ما تتطّلبو من تسلسل فكري تعّد خصيصة ج

إهنا تضرب بسهم ُب كل ما … واحلديث عن اللغة وأعليتها حديث عن اإلنساف، واجملتمع، الفكر، والثقافة، والتاريخ
 .يتعلق باإلنساف وحياتو

آلخر؛ فمن جهة، وأما عن عبلقة اللغة باجملتمع فهي عبلقة التوافق، يعٍت أّف وجود كلٍّ منهما يتوّقف على وجود ا
 الّلغة ىي والدة اجملتمع، غَت أهّنا تعّد من اجلهة األخرى أُسُّاس اجملتمع، إْذ ال نتصور وجود رلتمع دوف وجود لغة، 

وال نتصور وجود لغة خارج نطاؽ اجملتمع. وعليو فاللغة ىي اليت تضطلع وإىل حد كبَت بأْف ذبعل من األُّمة أُّمة، ومن 
 .اجملتمع ىبة اللغة ىنا يصّح القوؿ: إفّ 

واللغة تتصل باجملتمع صلة وثيقة، فاف اللغة ىي األساس الذي يعرب عنو اجملتمع، فلوال وجود اللغة دلا كاف ىنالك 
 .تبادؿ األفكار واحلوار وتلبية االحتياجات لؤلفراد واجملتمع

الثقافة والعلم واألحاسيس والرموز تفرض اللغات حضورىا على الساحة الثقافية والعلمية لقدرهتا على نقل مدلوالت 
اخلاصة جملتمعاهتا سعياً للتواصل مع اجملتمعات األخرى فكلما كانت ادلساعلات احلضارية كبَتة كلما فرضت اللغة 

حضورىا عادلياً، فاللغة ليست رلرد أصوات وألفاظ ومصطلحات ترمز ألصوؿ األجناس البشرية بقدر ما ىي مطية 
 .ا لرفد احلضارة اإلنسانيةلنقل ثقافتها ومساعلاهت

ثقافتهم  و ألسناهنمدبختلف  األفرادكانت اللغة تلك ادلعجزة اليت تتوفر لديها كل ىذه الوظائف، رغم ذلك معظم   إذا
 اللغة. إنتاجُب  كي تسهم   فاسناإليت تتفاعل مع بعضها البعض داخل دماغ  لو أفكارىم ال يدركوف القوات اذلائلة  ا

 
ارتباطها الواثق لو ال   األخرى  ـالعصبية أف تظهر و تفرض وجودىا ضمن العلو   للسانياتادلمكن  و مل كاف  من  

 ُب ىذا البحث. دثنا عليهااليت ربمعظم العلـو العصبية مع و بشكل عاـ العديد من الفروع العلمية ادلتخصصة ،  مع
 

و تقدمت اللسانيات العصبية و بالتايل   ورتتطفكلما جاءت تلك العلـو أو التقنيات  احلديثة باكتشافات كلما 
 و الصعوبات و الغموض الذي كانت تواجهو ُب  ادلاضي. اإلشكالياتاستطعت أف ذبد حلوؿ دلعظم 
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 Neurosciencesالعصبيةو العلـو  Imagerie cérébraleدلثاؿ  نبلحظ اليـو أف تقنيات التصوير افعلى سبيل  
  Génétique  لعصبية و خاصة اللدونة ا éNeuroplasticit  الضطراباتاو  األمراضمعظم خيص تش بإمكاهنا 

متعددة و ذلك  اضطراباتمن أمراض و اللغوية و الفكرية و حىت التنبؤ ما  ػلتمل  أف  ػلدث لبلنساف ُب ادلستقبل 
 األمراضجو بعض كي توا   البلزمةالطبية  األدواتتلك العلو اليـو لديها  أصبحت . الوراثيةاداتو دالستعنظرا 

كانت تشكل عوائق و  اليت ألمراضاو غَت ىا من  lzheimer/ParkinsonA/ utismeAمثل  ادلستعصية
 ُب اللغة. راباتطاض

و معاجلة كل  لئلنسافرات الفكرية دتقوية الق إىلتسعى دبناىج و تقنيات متخصصة  اليـو أصبحت العلـو العصبية 
 أمر حتمي ال ؽلكن تغيَته. النقائص اليت كانت ُب ادلاضي تعترب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
104 

 

 انعربيت انمراجع : أوال
 01- 2006 -القاىرة  -اذليئة العامة لقصور الثقافة اخلصائص؛ لئلماـ ابن جٍت ، ربقيق: زلمد علي النجار،  

 02- 1992، 1،ط1،رللد-لبناف–إبن خلدوف :ادلقدمة،بَتوت 

 علـو و النفن علم منشورة،معهد بدوف واحلبسة، اللغوي العصيب، النفس علم ُب اضراتزل ، ابراىيمي سعيدة 
 1998/1997 اجلزائر ، األرطوفونيا و الًتبية

-03 

 04- 1970.مصر -اللغة بُت القومية والعادلية ؛ للدكتور إبراىيم أنيس، دار ادلعارؼ  

 05-  .2005 األردف للنشر، ادلسَتة دار ،1 ط–التطبيق و ةالنظري)التعلم صعوبات –آخروف و زلمد ،أسامة البطاينة

 06- 2000 بَتوت، عويدات، ،)ىاشم .إ أنطواف :ترجمة( اللغة إضطرابات ديدييو، بورو،

، القاىرة، دار النيضت  2جابر عبد الميد ، عالء الدين كفافي، معجم علم التفس ً الطب النفسي. جزء 

  8988العربيت ، 

-07 

 08- 2000،اإلسكندرية –للغة؛ جورج يوؿ، ترمجة: د. زلمود فراج عبداحلافظ، دار الوفاء للطباعة والنشر معرفة ا 

 09- .،2007اجلزائر،دار ىومة للطباعة النشر والتوزيع،االرطفونيا علم اضطرابات اللغة والكبلـ والتصويت ،زلمد حولة 
 

 10- 1986للغوي ،دار النهضة العربية،حلمي خليل: اللغة والطفل دراسة ُب ضوء علم النفس ا
 

 االصللو مكتبة القاىرة ،1  ط، .التخاطب واضطرابات اللغة معاجلة وسيكولوجيا ين .الفرماوي على محدى،
  2006 ، .ادلصريةٌ 

-11 
 

 12- 2001اللغة  و سلوؾ  االنساف ، ديريك بَتكتوف ، تر/ زلمد زياد كبة ، جامعة ادللك  السعود ،   
 

 13-   2005،مصر، الكتب ،عامل1 ط -المعاصر المعرفي النفس علم–  جابر اهلل، عبد و ادلنعم عبد دير،الدر 
 

 النشر، و للطباعة الوفاء1 ط، -ذبهيز ادلعلومات و العقلي للتكوين ادلعرفية ، األسس مصطفى ،فتحي الزيات
  .1995مصر 

14 

 النهضة مكتبة ،1 ط -و العبلجية لتشخيصيةا و النظرية األسس -التعلم صعوبات –  فتحي الزيات،
  .1998ادلصرية،

15 

 و للطباعة الوفاء ،دار1 ط - صعوبات الرياضيات ذو المخ يتعلم كيف أمحد، وليد وخليفة، عيسى ،مراد سعد
 .2007اإلسكندرية ، النشر

-16 
 

 17-   1996احلديث،  الفكر دار – و آخروف صليب ،زلمد الصبوة – المعرفي النفس علم –،روبرت سولسو
 

 18- 2007 ، مصر الشرؽ، راءىز 1 الطبعة "عبلج تشخيص، التواصل،أسباب، اضطرابات"شاش، سبلمة محد سهيل
 

عماف، ] االردف [ دار ،  :التشخيص و العبلجالكبلـ و النطق اضطرابات ، العزاىل احلميد عبد كماؿ سعيد
 1120ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ، 

-19 
 



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20- التعّلم ذوي صعوبات التبلميذ و العاديُت التبلميذ بُت الّذات دلفهـو مقارنة دراسة ، زيداف ، السرطاوي-
 

 21- .1963اللغة واجملتمع: رأي ومنهج ؛ د. زلمود السعراف، الطبعة الثانية  
 

 22- 1997القاىرة  - 2عة: طبعة الطب العربي الفكر دار،علم اللغة: مقدمة للقارئ العريب ؛ د. زلمود السعراف، 
 

ادلزىر ُب علـو اللغة وأنواعها ؛ السيوطي، ربقيق/ زلمد أمحد جاد ادلوىل، علي زلمد البيجاوي، زلمد أبو الفضل 
 ـ1958دار الكتب بَتوت  إبراىيم، 

-23 
 

 24- 1998دار مصر للطباعة، ، 5ط ، الكبلـ أمراض ، فهمي مصطفى
 

-،  التوزيع، و للنشر ادلسَتة ،دار1 ط– التطبيق و النظرية بين المعرفي النفس علم –  يوسف عدناف العتـو
   2004،. األردف

-25 
 

 و للنشر الفبلح مكتبة ،1 ط - و التطبيقي المعرفي الجانب بين القراءة سيكولوجية - اهلل عبد ،ومسية العباد
  2006. التوزيع،األردف

-26 
 

 27-   1997ادلصرية ، مكتبة النهضة ،3 ط – الفيزيولوجي فسالن علم –زلمد الوىاب ،عبد كامل
 

 28- .1985علم اللغة العاـ ؛ فرديناف دي سوسَت، ترمجة: د. يوئيل يوسف عزيز، آفاؽ عربية  
 

 ، التوزيع و الطباعة و للنشر الفكر دار ، " اللغة و النطق اضطرابات و السمعية اإلعاقة " ، القمش نور مصطفى
  .2000سنة ، األوىل الطبعة ، األردف

-29 
 

 30- .  2002للنشر،األردف، ادلسَتة ،دار1 ط – التعلم صعوبات –  زلمد ،سامي ملحم-
 

 31- .2008لورين أوبلر و كريس جَتلو ، تر/ زلمد زياد كبة ، جامعة ادللك السعود ،   :اللغة و الدماغ  
 

 32- عماف ، و التوزيع للنشر الصفاء دار ، 1 ط، النطق اضطرابات مقياس ، علي زلمد النوىب زلمد-
 

 33-    2013،  َتوت : ادلنظمة العربية للًتمجة : مركز دراسات الوحدة العربيةقاموس  العلـو  ادلعرفية ، ب
 



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
106 

 

 

 

 

 

 

 

 بانهغت  األجنبيتانمراجع  : ثانيا
-Elisabeth  Ahlsen .Introduction to Neurolinguistic,[ Amsterdam , John Benjamin  

Publishing Company, 2006 
-01 

-J. Dubois et al, Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage. Paris,Larousse-

Bordas/Her ,1999 
-02 

-J.Postel,Dictionnaire de Psychiatrie  et de Psychopathologie Clinique. Paris, Larousse-

Bordas,1998 
-03 

-The Field of Neurolinguistics", Studies in Linguistics 15.70, ... (New York, Holt, 

Rinehart, and Winston, 1961  
-04 

-Shari R. Baum and Sheila E. Blumstein ،"Aphasia: Psycholinguistic" 

Approaches ". International Encyclopedia of Linguistics   ،  2nd ed. ،edited by William 

Frawley. Oxford University Press ،2000 

-05 

-The Field of Neurolinguistics", Studies in Linguistics 15.70, ... (New York, Holt, 

Rinehart, and Winston, 1961  
-06 

Serge, Pinto. et Marc, Sato. (2016). Traité de neurolinguistique. p. 13. Paris : CNRS- -07 

-Howard,D.and Harfield,F.M. [1987 ] ,Aphasia Theraphy / Hitorical and contemary issues 

, Lawrence Erlbaum , London 
-08 

 -Hanks,P. [ ed ] [ 1986 ] Collins Dictionnary of the English langage [ 2 nd  edition ] 

Collins , London. 
-09 

  -Hecaen , H. [ 1983 ] ‘’ Acquired Aphasia in children revisited ‘’ , Neuropsychologia An 

Encyclopedia of Language edited by N.E. Collinge 
-10 

  - Peng, F.C.C. (1985). "What is neurolinguistics?". Journal of Neurolinguistics -11 

JAKOBSON, R. Essais de linguistique générale, Paris, ?ditions de Minuit, 1963.-   -12 

  -Hagoort, Peter; Colin M. Brown; Lee Osterhout (1999). "The neurocognition of 

syntactic processing."  in Brown   & Hagoort . The Neurocognition of Language . 
-13 

  -Hall ،Christopher J (2005 .)An Introduction to Language and Linguistics .

Continuum International Publishing Group .272 صفحت .ISBN 978-2-8262-8772-6. مؤرشف 

 من األصل في 82 يناير 2222.

-14 

  -Hagoort ،Peter (2003). "How the brain solves the binding problem for language: a 

neurocomputational model of syntactic processing ." NeuroImage . 11 : S18– 
-15 

  -Lecours.AR, L’hermitte.F, Aphasie, édition, Flammarion, Paris, 1979 -16 

  -Zellal. N, Aphasie du milieu clinique algérien ; étude psychologique et linguistique, 

thèse de doctorat, Paris, France, 1986 
-17 

- Ammann, Isabelle (1999), De la voix en orthophonie, Marseille, Solal.p.38.40 -18 

- Kremer, Jean Mark (2005), Troubles du langage, J. Lyon, Lyon. -19 

  -Atta, H. M. (1999). "Edwin Smith Surgical Papyrus: The Oldest Known Surgical 
Treatise" . American Surgeon .  

-20 

  -Rose, F (2009). "Cerebral Localization in Antiquity  ."Journal of the History of the 
Neurosciences: 

-21 

https://web.archive.org/web/20200110024254/https:/books.google.com/books?id=RWspkUKj274C&pg=PA69&lpg=PA69&dq=neurolinguistics+and+psycholinguistics
https://web.archive.org/web/20200110024254/https:/books.google.com/books?id=RWspkUKj274C&pg=PA69&lpg=PA69&dq=neurolinguistics+and+psycholinguistics
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-0-8264-8734-6
https://books.google.com/books?id=RWspkUKj274C&pg=PA69&lpg=PA69&dq=neurolinguistics+and+psycholinguistics


 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
107 

 

 

 

 

 

 

-Ginn, S. R.; Lorusso, L. (2008). "Brain, Mind, and Body: Interactions with Art in    
   Renaissance Italy  ." Journal of the History of the Neurosciences  

-22 

 -Neher, A (2009). "Christopher Wren, Thomas Willis and the Depiction of the 

Brain and   Nerves ." Journal of Medical Humanities .  
-23 

-P.Lemaire,Psychologie Cognitive.Bruxelles-Paris,De boeck, 1999 -24 

-Mark F.Bear,Barry W.Connors,MichaelA.Paradiso,Neurosciences, à la Découverte du 

Cerveau. Paris,Editions Pradel,2002 
-25 

-M.Mazeau,Neuropsychologie et Troubles des Apprentissages, du Symptôme à la 

Rééducation. Paris ,Masson,2005 
-26 

-J.Pinel,Biopsychologie.6ed, Paris,Pearson education, 2007 -27 

-Benoit Dubrocards. S, Blanc Garinj, Cerveau gauche, cerveau droit, de Boeck université, 

Bruxelles, 2000, 5émme édition 
-28 

-Pottier .B J, et al, Aphasie et langage, Montpellier, éditions espaces, France, (1995. -29 

-EUSTACHE F , F.S , " Manuel de neuropsychologie ", DUMORDE , PARIS , 2émeéd , 

2000  
-30 

- F.Brin-Henry,C.Courrier,E.Lederle,V.Masy,Dictionnaire d’Orthophonie. Isbergues, 

OrthoEdition,2011 

-31 

-Luria, A. R.. Basic problems in neurolinguistics. The Hague: Mouton. 1976 -32 

-Whitaker H. A, & Whitaker H. (Eds.) (1976a). Studies in neurolinguistics, Vol 1, New 

York NY: Academic Press. 
-33 

-Whitaker H. A, & Whitaker H. (Eds.) (1976b). Studies in neurolinguistics, Vol 2, New 

York NY: Academic Press. 
-34 

-Whitaker H. A, & Whitaker H. (Eds.) (1977). Studies in neurolinguistics, Vol 3, New 

York NY: Academic Press. 
-35 

-MAZAUX J , PADAT D , BRUN V , "Aphasie et Aphasique " éd MASSON , FRANCE 

, 2007 
-36 

- Richard Daniel, Orsal Didier .Neurophysiologie : organisation et fonctionnement du 

système nerveux, Dunod, 2007.  

-37 

-CHOMEL-GUILLAUME S., LELOUP G., BERNARD I., Les aphasies : évaluation et 

rééducation, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2010 
-38 

- Antonio, Damasio. et Anna, Damasio. (1992). « Le cerveau et le langage ». In La 

Science, n° 181.   Novembre. USA : Université de l'Iowa 
-39 

-Price, cité par Jean-Pierre, Rossi. (2008). Psychologie de la compréhension du langage.  

Paris : De Boeck. 
-40 

-Cambier, Jean. (2000). La mémoire, idées reçues sur la mémoire. p. … Paris : Le 

Cavalier bleu. 
-41 

-Richaudeau, François. (1983). « Le processus de lecture en six schémas ». Dans la re 

Communication et langage, n°58, 4ème trimestre 
-42 

-Edelman, Gerald Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group Selection   

Basic   Books, New York 1987 

-43 

-Annie Dumont, Mémoire et Langage.Paris,Masson.1998 -44 

De la cour, Jean– Une introduction aux neurosciences Cognitives–de boeck  université, 

Paris.1999 

-45 



 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald O. Hebb « Organization of Behavior »  1949. Voir aussi  Hebbian theory  -46 

Bach-Y-Rita, P. (1980). Brain plasticity as a basis for therapeutic procedures. In Bach-

Y-Rita, P., ed., Recovery of function : Theoretical considerations for brain injury 

rehabilitation. Berne : Hans Huber Publishers, 239 – 241. 

-47 

Berlucchi, G., & Buchtel, H.A. (2009). Neuronal plasticity: Historical roots and 

evolution of meaning. Experimental Brain Research, 192 (3), 307 – 319. 
-48 

Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U., & May, A. (2004). 

Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training. Nature, 427, 310 – 312. 
-49 

Draganski, B., Gaser, C., Kempermann, G., Kuhn, H.G., Winkler, J., Büchel, C., & May, 

A. (2006). Temporal and spatial dynamics of brain structure changes during 

extensive learning. The journal of Neuroscience, 26, 6314 – 6317. 

-50 

 بانمىاقع االنكترونيتانمراجع  : ثانثا

-https://www.futura-sciences.com/cerveau -01 

-  https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-

cerveau/anatomie-du-cerveau-et-du-systeme-nerveux 

-02 

-http//www.Neuropsychologie.com -03 

-https://www.ffn-neurologie.fr/grand-public/quest-ce-que-la-neurologie -04 

-https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-neurologie -05 

-https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/neurologie -06 

-https://www.universalis.fr/encyclopedie/neurologie/ -07 

-https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/le-cerveau-malade-et-ses-

maladies- neurologiques 

-08 

-https://icm-institute.org/fr/maladies-neurologiques -09 

https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2015-1-page-5. -10 

https://www.mondedemain.org/revues/2014/novembre-decembre/l-enigmatique-

cerveau-humain 

-11 

http://www.lumosity.com/hcp/research/bibliography -12 

-Définition de neurolinguistique-Concept et Sens 

_http://lesdefinitions.fr/neurolinguistique 
-13 

https://wikipedia.org/wiki/Hebbian_theory -14 

-https://www.futura-sciences.com/cerveau -15 

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_O._Hebb
https://www.futura-sciences.com/cerveau
https://www.futura-sciences.com/cerveau
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/anatomie-du-cerveau-et-du-systeme-nerveux
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/anatomie-du-cerveau-et-du-systeme-nerveux
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/a-la-decouverte-du-cerveau/anatomie-du-cerveau-et-du-systeme-nerveux
https://www.ffn-neurologie.fr/grand-public/quest-ce-que-la-neurologie
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/neurologie
https://www.universalis.fr/encyclopedie/neurologie/
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/le-cerveau-malade-et-ses-maladies-%20neurologiques
https://www.frcneurodon.org/comprendre-le-cerveau/le-cerveau-malade-et-ses-maladies-%20neurologiques
https://icm-institute.org/fr/maladies-neurologiques/
https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2015-1-page-5.
https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2015-1-page-5.
https://wikipedia.org/wiki/Hebbian_theory
https://www.futura-sciences.com/cerveau
https://www.futura-sciences.com/cerveau


 انهسانياث انعصبيت 9 مفهىو  و مجال                                 رزقي  بختت  /ة قىعيش فايس
 

 
109 

 

  :مهخص

 

وىذا ىو بالضبط  تهدؼ ىذه الدراسة إلى وصف جميع عمليات الدماغ التي تعمل في ديناميكية تفاعلية إلنتاج اللغة ،
 الغرض من علم اللغة العصبي.

 
سنتحدث أواًل عن المناطق الدماغية )منطقة بروكا وفيرنيك( التي لها دور في إنتاج اللغة بشكل متزامن والتي بفضل  -( 1

 دماغة الدماغ تمكنت من إثبات وتأكيد العالقة بين أنشطبفضل تقنيات التصوير الحديثة للالتشريح العصبي وبعد ذلك 
مختلف و المترابطة يبعضها البعض و إنتاج اللغة ، كما ساىمت بالكثير تلك العلـو و التقنيات في وصف و تحليل  المعنية 

 ؛على وظائفو المتخصصة في إنتاج اللغة تؤثر تصيب الدماغ و التي العصبية االضطرابات واألمراض 
 
العصبي وعلـو األعصاب مما يسمح لنا بفهم أفضل لكل ما يتعلق  سنناقش بعد ذلك التكامل والترابط بين علم اللغة -( 2

 باللغة ؛ سنتحدث أيًضا عن األمراض الرئيسية واضطرابات اللغة باإلضافة إلى مسبباتها.
 
 كما سنناقش الدور البارز الذي تلعبو الذاكرة واالنتباه في التعلم واكتساب المعرفة والحفاظ عليها واستعادتها ،  -( 3
 
أخيًرا سوؼ نتناوؿ موضوع علم حديث ، أال وىو اللدونة العصبية باإلضافة إلى المساىمة الهائلة التي يمكن أف  -( 4

يقدمها في علم اللغة العصبي وعلى وجو الخصوص من خالؿ اكتشافاتو التي تميل إلى إثبات أف الدماغ كاف قادر على 
ة ، الداخلية والخارجية. تتيح لنا ىذه االكتشافات اآلف فهم االختالفات التجديد والتنظيم الذاتي والتكيف مع البيئة المتغير 

 بين األفراد وداخلهم بشكل أفضل ، من خالؿ تحديد اآلليات األساسية ، في كل من عملية التعلم وطرؽ إعادة التأىيل 
 لتالي نشاطو(.اللدونة الوظيفية )يغير الدماغ طريقة عملو( واللدونة الهيكلية )يغير الدماغ شكلو وبا

و    1848Carl Wernickفيرنيككارؿ  و Paul Broca 1824ؿ بروكابو   في ضوء كل ىذه االكتشافات التي بدأت مع
واستمرت في التطور ، فإننا ال نتوصل فقط إلى فهم أفضل لعمليات إنتاج اللغة واالضطرابات واإلعاقات التي تؤثر  غيرىما 

 قيق حلوؿ لهذه االضطرابات اللغوية وتوحيد وتحسين أساليب التعلم واكتساب المعرفة.عليها ولكن أيًضا وقبل كل شيء لتح
 

علم اللغة العصبي ، علـو األعصاب ، اللغة ، التعلم ، الذاكرة ، مناطق الدماغ ، الدماغ ، الحصين ، الكلمات المفتاحية: 
 الحبسة.الخاليا العصبية ، المشابك العصبية ، الوصالت العصبية ، 
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Résumé : 

 
Cette étude vise à  décrire l’ensemble des processus cérébraux qui œuvrent dans une dynamique 

interactive à la production du langage , et c’est la précisément l’objet de la neurolinguistique. 

1)Nous parlerons d’abord des zones cérébrales ( aire de Broca et de Wernicke) ayant pour rôle 

de produire concomitamment le langage et qui grâce à la Neuro-anatomie et plus tard à 

l’imagerie cérébrale ont pu démontrer et confirmer la corrélation entre leur activités respectives 

et le langage ainsi que les différents troubles et pathologies qui l’ affectent ; 

2)-Nous évoquerons ensuite la complémentarité et interdépendance entre la neurolinguistique et 

les neurosciences qui permettent de mieux comprendre tout ce qui touche au langage ; Nous 

parlerons également des principales pathologies et troubles du langage ainsi que  de leur 

étiologie. 

3)- Nous évoquerons aussi le rôle éminent que jouent la mémoire et l’attentions dans 

l’apprentissage , l’acquisition des connaissances ,leur conservation et leur restitution , 

4)- En dernier lieu nous aborderons  le sujet d’une science récente , à savoir la  Neuro-plasticité 

ainsi que de l’immense apport qu’elle peut apporter à  la neurolinguistique et notamment  à 

travers ses découvertes qui tendent à démontrer que le cerveau était capable de se régénérer, de 

s’autoréguler et de s’adapter à un environnement changeant, interne comme externe. Ces 

découvertes permettent aujourd’hui de mieux comprendre les différences inter- et intra-

individuelles, en précisant les mécanismes sous-jacents, tant à l’apprentissage qu’aux méthodes 

de rééducations et réhabilitations. 

Une plasticité fonctionnelle (le cerveau modifie son fonctionnement) et une plasticité structurale 

(le cerveau modifie sa forme et par conséquent son activité). 

A la lumière de toutes ces découvertes qui ont commencé avec Broca et Wernicke  et ont 

continué à évoluer , nous arrivons non seulement à mieux comprendre  les processus de la 

production du langage et les troubles et handicaps qui  l’affectent mais aussi et surtout à apporter 

des solutions à ces troubles langagiers et à consolider et optimiser les méthodes d’apprentissage 

et d’acquisition des connaissances. 

Mots-clés: Neurolinguistique , Neurosciences , Langage , Apprentissage , Mémoire , Aires 

cérébrales , Cerveau , Hippocampe , Neurone , Synapses , connexions neuronales, Aphasie . 
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Abstract : 

 

This study aims to describe all of the brain processes that work in an interactive dynamic 

to produce language, and this is precisely the purpose of neurolinguistics. 

 

1) We will first talk about the cerebral areas (Broca and Wernicke area) having the role of 

concomitantly producing language and which thanks to neuroanatomy and later to brain 

imaging have been able to demonstrate and confirm the correlation between their activities 

respective languages and the various disorders and pathologies that affect it; 

 

2) -We will then discuss the complementarity and interdependence between 

neurolinguistics and neurosciences which allow us to better understand everything related 

to language; We will also talk about the main pathologies and language disorders as well as 

their etiology. 

 

3) - We will also discuss the eminent role that memory and attention play in learning, 

acquiring knowledge, its conservation and restitution, 

 

4) - Lastly we will approach the subject of a recent science, namely Neuro-plasticity as well 

as the immense contribution it can bring to neurolinguistics and in particular through its 

discoveries which tend to demonstrate that the brain was able to regenerate, self-regulate 

and adapt to a changing environment, both internal and external. These discoveries now 

allow us to better understand inter- and intra-individual differences, by specifying the 

underlying mechanisms, both in the learning process and in the methods of rehabilitation 

and rehabilitation. 

 

Functional plasticity (the brain changes how it works) and structural plasticity (the brain 

changes its shape and therefore its activity). 

In the light of all these discoveries which began with Broca e wer s and have continued to 

evolve, we not only come to better understand the processes of language production and the 

disorders and handicaps that affect it but also and above all to bring solutions to these 

language disorders and consolidate and optimize methods of learning and acquiring 

knowledge. 

 

Keywords:  

Neurolinguistics, Neurosciences, Language, Learning, Memory, Brain areas, Brain, 

Hippocampus, Neuron, Synapses, neuronal connections, Aphasia. 

 


