
 



 



                                                          

 اإلهداء
 

 أىدي مثرة ىذا العمل ادلتواضع إىل:

 

إىل من نورت دريب بدعاءىا وأضاءت قليب ، بذلت اجلهود ومل تكل، من سهرت الليايل ومل تنم

 ريب يشافيها"أمـــــــــــــي".  إىل نبع احلنان، بابتسامتها

 إىل من رسم يل طريقا بدايتها علم ومسارىا صرب وهنايتها، كافح ومل يسأم،  إىل من ضحى ومل يتعب

 شفاه اهلل وحفظو الرمحان "."أبـــــــــــــــيإىل لواء األمان ، جناح

 ريتاج.، وشيماء، كرمية ،  ريان، أنس جود واخص بالذكر الكتاكيت العائلة: عائليت أفراد كل إىل

 فكن، والوفاء اإلخالص وبادلين ومرىا احلياة حلو شاركين من زمياليت كل إىل

 . اجلزاء خری اهلل جزأىن، بأقواذلن وأتشجع بآرائهن أستضيء الرفيقات نعم يل

 .نصحا يل قدم أو حرفا علمين من كل إىل

 واىل كل عمال مجعية اإلرادة ألطفال التوحد بوالية سعيدة

 

 
 

          



                                                          

 شكر وتقدير
أَنـَْعْمَت َعَليَّ  فـََتَبسََّم َضاِحًكا مِّن قـَْوِلَها َوقَاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي ﴿

 ﴾ِعَباِدَك الصَّاِلِحيَن  َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي

 (91اآلية:  )سورة النمل

وأشكر قدرتو ولطفو ، بالشكر هلل عز وجل على عونو و توفيقو لنا يف أداء وإمتام ىذا العملأتقدم 

لتسخری لنا عباده من األولياء الصاحلني يف جتسيد ىذا الواجب لطلب العلم فكانوا لنا سندا و نورا 

ال إال عمال أنار لنا دروب حياتنا، فلهم جزيل الشكر وجعلها ذلم صدقة جارية يوم ال ينفع جاه أو م

 خالصا وعلما نافعا وأخص منهم:

كرم وتفضل أستاذة ادلشرفة على قبوذلا اإلشراف على ىذا العمل يف عز ضغوطاتو وواجباتو واشكرىا 

 على ما علمين إياىا من حكمة يف البحث والتدبر يف الدراسة.

 تقدمي يد العون. صرب و كرم أستاذيت بنصائحهم ومساعدهتم. واألمجل يف مساعدهتم ابتسامتهم يف

 مبستغاًل وموظفيها كما أشكر كل أساتذة جامعة عبد احلميد ابن باديس

بوىران مصلحة  0491نوفمرب  10أشكر كل من مسؤويل وموظفي: ادلؤسسة االستشفائية اجلامعية 

مصلحة جراحة األعصاب،  األعصاب وعلى رأسهم رئيس ادلصلحة، وادلؤسسة االستشفائية بتلمسان

لفتحهم لنا باب البحث وتطبيق ىذه الدراسة. والشكر اخلاص للمختصني االرطفونيني كل واحد 

 أشكر كل أصدقائي و زمالئي على مساندهتم يل إلمتام ىذا العمل.، بامسو
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 ملخص الدراسة:

فً كل من "حبسً بروكا اللغوٌة فً خطاب "كشف عن الفعالٌة ال  الىالحالٌة  الدراسة تهدف

 .غماتًالمستوى البراوالمستوى السٌر اللغوي  ، المستوى النحوي، المعجمً المستوى

وقدر عددهم المصابٌن بحبسة بروكا  األشخاصلهذا الغرض اجرٌنا الدراسة على عٌنة من و

األشخاص  فئة :التالٌة المقاٌٌس على اختٌارنا لها اعتمادا كانف ،قصدٌة اختٌروا بطرٌقة حاالت بأربع

سبق التكفل بهم من طرف المختص االرطفونً بمدة من الزمن  الذي، والراشد المصابٌن بالحبسة بروكا

 .وهذا ما تتطلبه الدراسة من عٌنة

اٌن وجدنا ، ولقد تم إجراء البحث فً قسم جراحة األعصاب التابع للمستشفً الجامعً تلمسان

الحالة ، وـ post- aphasieما ٌدعً بـ وأ شروط الدراسة إصابة سابقة بحبسة بروكابحاالت تلم ثالث 

  .من قسم األعصاب بوهران 0491نوفمبر  10الرابعة من المستشفً الجامعً 

األدوات العلمٌة التً سمحت ناعلىاعتمدوالمقابلة ، هً المالحظة المستعملة فً الدراسة األدواتو

 ’test pour l’examen de lلنا بتقٌٌم مستوى اللغة الشفهٌة للحاالت تتمثل فً رائز الختبار الحبسة

aphasie  تحلٌل اعتمدنا على و، فقط )التعبٌر الشفهً والفهم الشفهً( إيالشفهٌة بهدف فحص اللغة

، B فً االختباربسردهم حرٌق مصور  (حسين نوانيبشبكة تحليل ) األربعةخطاب الحاالت 

DUCARNE. 

 للغة Blanche Du Carne وبعد تحلٌل النتائج الختبار ، دراسة حالةوباستخدام المنهج الوصفً 

بشبكة تحلٌل )حسٌن نوانً( وكذا تحلٌل خطاب الحاالت المصابة الشفهٌة والفهم الشفهً لكل حالة 

تأثر خطاب حبسً بروكا ، لفعالٌة اللغوٌةعلى مستوي ا تأثر خطاب حبسً بروكاأنه هناك  توصلنا إلى

تأثر خطاب حبسً بروكا على  ، تأثر خطاب حبسً بروكا على مستوي النحوي، على مستوي المعجمً

 ، رغماتًتأثر خطاب حبسً بروكا على مستوي الب،  ومستوي السٌر اللغوٌة

 .الفعالٌة اللغوٌة -: حبسة بروكاالكلمات المفتاحية

 

 

 



Résumé de l'étude: 

Cette étude visait à révéler l'efficacité linguistique dans un discours « me aphasique  

de Broca » tant au niveau lexical, le niveau de la grammaire, le niveau de niveau du BIOS de 

la langue et pragmatique. 

A cet effet, nous avons eu une étude sur un échantillon de personnes infectées détenus 

pour nombre estimé Broca quatre cas ont été choisis délibérément, en quelque sorte, ce fut 

notre choix d'entre eux en fonction des paramètres des éléments suivants: la catégorie de 

personnes avec aphasies Broca adulte, qui les précédemment prévoient la partie concernée A 

la rotin la durée du temps, et cela est requis par l'étude Échantillon 

La recherche a été menée au département de neurochirurgie de l'hôpital universitaire 

de Tlemcen, où nous avons trouvé trois cas de ponctuer les termes d'allégations de blessures 

étude antérieure emprisonnement Broca :par post- aphasie, et le quatrième cas de l'hôpital 

universitaire d'Oran 1 Novembre, 1945 du Département de neurologie. 

Utilisés dans l'étude et les outils sont l'observation, l'entrevue et entretien sur les outils 

scientifiques qui nous ont permis d'évaluer le niveau de langue orale des cas sont pour tester 

l'aphasie test de verser l'examen de « l’aphasie pour la langue orale tout d'examen (expression 

orale et compréhension orale) que, et nous comptions sur l'analyse dès La lettre des quatre cas 

d'une analyse de réseau (Hussein Nwani) par un incendie enregistré dans le test BLANCHE  

DUCARNE. 

Utilisation de l'étude de cas descriptive, après avoir analysé les résultats du test 

Blanche langue DUCARNE compréhension orale chaque cas, ainsi que l'analyse des cas de 

discours infectés par l'analyse du réseau (Hussein Noana) nous sommes arrivés qui me 

bloquer là discours influencé Broca sur le niveau d'efficacité langagière, la parole                 

me verrouillage Broca affecté par le niveau de lexical, influencé me verrouillage au niveau de 

la grammaire de la parole de Broca, influencé le discours sur le niveau de verrouillage me 

Broca du langage, de la parole influencé au niveau de me verrouillage pragmatique Broca. 

Mots-clés: aphasie de Broka - Efficacité langagière. 
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 مقدمة:

علماء النفس من ومن جهة  األطباءباهتمام بالػ من طرؾ  األخٌرةحظٌت الحبسة فً السنوات 

فنجد التٌار العصبً الذي فسر ، أراءالتٌارات التً تناولتها الى عدة و اآلراءقد انقسمت وجهة ثانٌة

رواد هذا التٌار نذكر على سبٌل المثال  أهممن وتشرٌحٌة أسسو فٌزٌولوجٌةالحبسة بردها الى اسباب 

الذي ساهم بشكل كبٌر فً الكشؾ عن المناطق التً ربما تكون موضع  GALL F 1928ال الحصر قال 

 أعراض تفسٌر فً عوامل نفسٌة إلىالقدرة الكالمٌة فً الفص الجبهً اما التٌار النفسً رد الحبسة 

رواده فً حٌن ٌرى التٌار اللسانً بزعامة رومان جاكبسون  أهممن و PICK TRUSSEAUالحبسة 

ROMAN JAKOBSON اضطراب فً عدم قدرة انتقاء الوحدات اللسانٌة  إالة ما هً الحبس إن

 األسبابوالمرضً بتحدٌد خصائص االضطرابات وتعرؾ على سٌرورة الكالم فً جانبٌه العادي و

 .الطرق المناسبة لعالجها إٌجادكذا وظهورها  إلىالمؤدٌة 

تصٌب ومن حٌث الكتابة ومما ٌنجم عنها صعوبات تؤثر فً الوظٌفة اللؽوٌة من الناحٌة اللفظٌة 

 .(52ص ، 5102، التركٌبٌة )بدويوٌة وكالم سلٌم من النح إنتاج علىالقدرة  األولىالحبسة بالدرجة 

من العلماء اللؽوٌٌن الذٌن ساهموا مساهمة  ROMAN JAKOBSON ٌعد رومان جاكوبسونو 

 .الحبسة بصفة خاصةوكبٌرة فً دراسة األمراض اللؽوٌة بصفة عامة 

فعلى سبٌل المثال ساهم ، دراسات جدٌدةوقد تولد عن الجهود التً قدمتها هذه التٌارات نظرٌات و

ة نمط جدٌد من الدراسات التً تبحث فً المكانٌزمات دعلم النفسً المعرفً العصبً فً وال

من الدماغ  األٌسرالسٌرورات المعرفٌة للنشاطات العقلٌة التً تضطرب من جراء إصابة النصؾ و

عكس الذي ذهب إلٌه التٌار التشرٌحً. وهول عنها والمسؤ ٌسراأل

ٌحكمه مجموعة من القواعد التً ترتبط ، اللؽة باعتبارها نظام مشترك للتواصل الرمزي ألهمٌةو

هذا ما ودالالت من قبل السامع  إلىترجمتها وعملٌة استقبالها ومن قبل المتكلم  األصوات إنتاجبعمٌلة 

كلمات دالة توظؾ  بإنتاجتسمح  األصواتفاللؽة نظام من ، اللؽوٌة األدوارتبادل والتعبٌر وٌعرؾ بالفهم 

ال متناهٌة لكن اقتصار هذه وترتٌب هذه الكلمات ؼٌر محدودة وتنسٌق  إمكانٌاتوفً سلسلة كالمٌة 

مواقؾ القدرة على استعمال هذه الجمل فً  ولكن المهم هوالكفاءة على الوظائؾ التركٌبٌة ؼٌر كاؾ 

ٌؤثر و اإلنسانكل ما ٌصٌب والتواصل ومنسجمة من هنا كان االهتمام باللؽة وبطرٌقة واضحة وكثٌرة 

 .وظائفه اللؽوٌةوعلى تواصله 
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 فً الوحدة حكمتل تحقق من خالل إلىاالتصالٌة  بالقدراتوبهذه الوظٌفة  كون ان الحبسة تخل

 عبارةب وأالنحوي والمنطقً ونسجام باستخدام قواعد اال أعلى، اللؽوٌة مستوٌات فً وادمجها اللفظٌة

 .متفاوتة بدرجاتكما المستوى المعنوي ى البنٌوي للؽة المستو مست لحسبةبا اإلصابة إننقول  أوضح

 التً الدارسٌنوالداللً فً مفهوم اللفظة بمعناها الواسع حسب الباحثٌن وفالمستوى المعجمً 

جسد قدرة الفرد على التمكن  فً التركٌبًالمستوى  أما، (5112صالح بذلك )عبد الرحمان حاج اهتمت 

 .كذاوفق ذلك و اآلخرٌنالتمكن من فهم مقوالت و من بناء الجمل وفق القواعد التركٌبٌة للؽة العربٌة

 Segmend Frend المدرسة النفسٌةومن أهم المدارس التً تطرقت لموضوع الدراسة نجد 

رٌة نفسً وعلى هذا األساس دعا إلى بناء نظ اضطرابالحبسة  أناعتبر فً البداٌة  الذي يدرف سيقمون

 عبر األفكار عن التعبٌر على واعتبرها فقدان ونقص القدرة االضطرابفً اللؽة تساهم فً تفسٌر 

 كما مٌز بٌن فقدان اللؽة وفقدان تمثٌل األشٌاء.، متفق علٌها الرموز

 وتحلٌل دراسة حول ٌتمحور الذي الحالٌة الدراسة بموضوع اهتمامنا جاء سبق مما انطالقاو

والحاجة إلى دراسته  وحساسٌتههمٌة الموضوع نظرا أل بحبسة بروكا المصابٌن الفعالٌة اللؽوٌة عند

 .لتثمٌن الرصٌد العلمً والعملً للمتخصصٌن

 اضطراباتوعلٌه فإنه كان هدفنا من خالل هذه الدراسة الفهم الصحٌح والتعمق أكثر فً دراسة 

   خطاب حبسً بروكا تأثٌرهذا كانت مشكلة الموضوع تدور حول ومن خالل كل  بسة بروكاحو اللؽوٌة

 اإلشكالوإجابة على  من أجل تناول جمٌع جوانب المتعلقة بالموضوععلى مستوى الفعالٌة اللؽوٌة 

   ن ٌشمل كل جزء ما ٌلً:ٌقسمنا الدراسة إلى جزئٌ المطروح

 إلى تطرقنا ولاال الفصل: فصول خمسة وفٌه النظري الجانب على ٌحتوي الذي األول الجزء

للؽة والفعالٌة  إلى فخصصناه ثانًال الفصل أما، الدراسة وفرضٌات اإلشكالٌة وفٌه للدراسة العام اإلطار

 .بروكا خاصةحبسة وعامة حبسة فخصصناه ل الثالثفالفصل ، اللؽوٌة

  .الخطاب والسرد رابع:ال والفصل

  :على فٌحتوي خامسالالفصل  حٌث التطبٌقً الجانب وه الثانً أما الجزء

 الذي سداسالفصل ال ثم، الدراسة أدوات، الدراسة عٌنة، الدراسة منهج، استطالعٌة دراسة

 ثم الدراسة فً ما جاء كل ٌلخص استنتاجا قدمنا األخٌر وفً، ومناقشتها وتحلٌلها النتائج عرض ٌتضمن

 .االقتراحاتو التوصٌات مع الخاتمة
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 :اإلشكالية

المتمثلة فً نظام من العالمات المستعملة من طرف جماعة لسانٌة ما.  اإلنسانٌةالملكة  اللغة تعد 

نفسٌة معٌنة بالتعبٌر  والذي ٌسمح من خالله لحالة عاطفٌة أ، وهً عبارة عن إنتاج نشاط عصبً مركب

 .(51ص، 9002، )حولة .شارٌةإ ورموز كتابٌة أ، ومن خالل أصواتذلك و

 حسب استخدامها فً الحرٌة له الشخصف. ااستعماله ونوعٌة موضعها حسب مدلولها للغةفا

 الشرح، الوصف :مثل غوٌةلال سٌرال أي تحتٌة رموزا مستعمال، ذهنٌة وأ عقلٌة استراتٌجٌات

 كان مهما خطاب كل فً مهمان اللغوٌة الفعالٌة ٌمثالن اللذان االنسجامو الوضوح أنكما ..…والتبرٌر

 (.00ص، 9051، )قوٌدريسرد  وحوار أ نوعه

 ألن المعزولة الجملة دراسة حدود متجاوزٌن مجمله فً تكون أن ٌجب الخطاب دراسةان ف لهذا

 .للفرد والحقٌقٌة الكاملة واإلمكانٌات القدرات ٌعطٌنا أن ٌمكن ال، األخٌر هذه على االعتماد

H. Nouani, 1991, p12)). 

تتوقف صٌغته ، ونشاطا متبادال بٌنهما، المستمعووعلى اثر هذا ٌعتبر الخطاب صفقة بٌن المتكلم 

تساهم فٌها أطراف متعددة عن طرٌق التفاعل من  دٌنامٌكٌةتجربة  فالخطاب .االجتماعًعلى غرضه 

تحلٌل الخطاب من أجل  إلىٌسعى دائما  األخٌر)مستمع(: هذا  قارئ، خطاب، مؤلف :األدواراجل تحدٌد 

ساهمت فً هذا النتاج  التً، البنًوقوفا على الرؤى و قروئٌةحد ممكن من الم أقصى إلىالوصول به 

 .(04ص، 9059، )بومعزة الفكري.

الخطاب مصطلحا ثالثا ٌأخذ مكانه بٌن الثنائٌة  De saussue وسوسٌواعتبر دوفً هذا الصدد 

 األنظمةعبارة عن سٌرورات معرفٌة أٌن تقوم المعلومات الخارجٌة بدورا أساسً مع وهكالم"  -"لسان

: المصدر أساسٌتٌن بصفتٌنالحدس( حٌث تجعل الخطاب ٌنفرد ، )االعتقادات بالفرد المعرفٌة الخاصة

 .(15ص، 9000، حولة) الموضعة السٌاقٌة.و (على المستوى الذات) الذاتً

اللغوي الذي ٌرتبط  اإلنتاجالسرد ٌعتبر أحد أشكال  نإلى أ Beruner5291  برٌنر أشارولقد 

عالقته بالوسط خالل  كتسبه الطفل مننٌا ٌٌكون تعبٌرا لسا نأفً كلٌته بالتفاعل االجتماعً قبل 

، 9051، قوٌدري) .ً المرحلة اللغوٌةلٌكتمل بناؤه فاللغوي ل اعن طرٌق االتص االجتماعً الثقافً

 .(00ص
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السابعة حسب وتتدخل عدة عوامل فً اكتساب السرد لدى الطفل ما بٌن سن السادسة 

إعادة بنائها و" الذي ٌشمل على قدرة الطفل على بناء التصورات فً بناءه العام  Fayoul 1985"فاٌول

القصص التً ٌحكٌها الكبار لهم وبٌن التفاعالت التً وكذا اعتماده على الحكاٌات وعلى مستوى رمزي 

، )حولة ماذا؟....(.، أٌن؟، )لماذا؟ النتٌجةواألسباب وتكون بٌنهم من خالل تشجٌعهم تحدٌد الظروف 

 (.11ص، 9000

 كلمات تبادل هً التً اللغوٌة للفعالٌة داعم مكون إال السرد ما M. ADAM 1997 أشارو

 (00ص، 9051، )قوٌدري .كلمات مجرد كونها من أكثر أراءو وأفكار وأحداث وعبارات

 حٌث نوعٌة الفكر ٌعكس عال لغوي سلوك وهً، االتصال أساس تعد الفعالٌة اللغوٌة أن علما

 .التجرٌد بها نقصد معقدة حلقة فً الدخول ثم ومن، اللغوي التبادل ضمن ٌندرج

 متجاوزٌن، كلٌته فً الخطاب االعتبار خذ بعٌناأل اللغوٌة ٌجب الفعالٌة دراسة خاللمن و

 الدراسة. مٌدان فً محدودٌتها أظهرت اللغوٌة التً الكفاءة وفكرة، للجملة الضٌق اإلطار

 ً غالبا ما تكتسب فً مرحلة الرشد.التواالضطرابات الكالمٌة الصعبة  الحبسة من وكون

اضطرابات فً فهم كالم اآلخرٌن وباإلضافة إلى تأثرها على اللغة المنطوقة فهً أٌضا تسبب مشكالت 

قد تظهر ، ورموز اللغوٌةالفك واستعادة وفشل فً القدرة على تكوٌن بال القراءة والكتابة. فهً تعودفً و

كالمٌة  وطرابات لغوٌة أفراد الذٌن ال ٌعانون من اضمٌة بدون سابق إنذار لدى بع  األالحبسة الكال

وهً من أكثر االضطرابات ، صابة بالجلطات الدماغٌةاإل عن معظم حاالت هذه األخٌرةٌنتج ، سابقة

حبسة شخص ب 100ٌصاب كل ٌوم حوالً  األمرٌكٌةالعصبٌة الجنٌنٌة انتشارا. ففً الوالٌات المتحدة 

من عدم فهم الكلمات الموجهة  (non flient) الطلٌقة بروكا فٌما ٌعانً الشخص المصاب بالحبسة غٌر

 تحمل معانً قلٌلة. التًكما ٌعانون من خلط بٌن األصوات 

علً تحلٌل و لسانٌة نماذج على باالعتماد، بموضوع الحبسةالعدٌد من الباحثٌن  اهتم لقد

حٌث  .االضطرابات اللغوٌة فً عدة مستوٌات انطالقا من المستوى الصوتً إلى المستوى التركٌبً

  .جملالز االضطرابات التً ظهرت فً الكالم والناتجة عن الصعوبات فً تركٌب اركزت على ابر

 :تحت عنوان Mcentée 1993 سونتيمالباحث  عمالأمنها والعالمٌة  األدبٌاتكما تبٌن 

كالم شخص مصاب بعامة التراكٌب الحاد تحلٌال لسانٌا ل عمة التراكيب في حبسة بروكا". "سمات

هدف المصاب ال ٌستعمل ال، انطالقا من تطبٌق اختبار الحبسة ولقد تبٌن من خالل تحلٌل المعطٌات

مما سمحت هذه النظرٌة ، الجملة الفعلٌةوالمعلوم به وأدوات الربط والرأس الوظٌفً حرف الربط 
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حلٌل تومنها الربط األحادي وتوضٌح مختلف أنواع الجمل التً ٌمكن ان تظهر فً اضطراب الحبسة 

 .االضطرابات المصابٌن بالحبسة

 توجد الأي ، والمتداخلة المعقدة كٌباالتر ٌستعمل ان المصاب لموه من هذه الدراسة الهدف

 .جمل فً الكلمات ترتٌب فً باتااضطر

 وكٌفٌة الحبسة فً تصاب أن ٌمكن التً الجمل أنواع مختلف بتوضٌح النظرٌة هذه سمحت

 باتااالضطر تحلٌل فً اإلحالً والربط العامل نظرٌة أهمٌة إلى باإلضافة .فٌها االضطرابات ظهور

 (90، 95ص ص، )بدوي بالحبسة المصابٌن عند اللغوٌة

 أعمالفً دراسة الحبسة على J. Gagnepain  جانيوبان جون "اللسانً الباحث ٌؤكدو

 نظري تحلٌل وأ تفسٌر تقدٌم إلى توصلحٌث ، R. Jakobson جاكوبسونو Desaussure وسوسيود

 مستوىالو المعنوي المستوى وأ الدال مستوى هما مستوٌٌن ٌبنى على بأنه ٌرى الذي اللغوي للنظام

 أن ٌجب اللغوٌة بالحبسة المتعلقة األساسٌة العٌادٌة المبادئ ومنه تحدٌد الفونولوجً المستوىو المدلول

ٌكون خطاب المرٌ  خال  اذ الفونولوجًالمستوى و لمعنويا أي المستوى المستوٌٌن هاذٌن وفق ٌكون

 فهذه الفونولوجً المستوى على أما. كبٌرة بصعوبة إال آخري إلىوال ٌنتقل من كلمة ، من أي بنٌة لغوٌة

 وضع فً علٌها الحصول إمكان رغم الكالمٌة السلسلة فً الفونٌمات بنقص تتمٌز (بروكا حبسة) الحبسة

 .الطلب عند وأ آخر

 اللغوٌة تارالقد إحدى فقدان وأ خلل عن ٌنتج الحبسً االضطراب فان جانيوبان ٌراه ما حسبو

 حٌث، Generativeالتولٌدٌة  والقدرة، Taxinomique التصنٌفٌة القدرة : نوعان وهً النحوٌة الكالمٌة

 الوحدات تكوٌن مبدأ تخص فهً التولٌدٌة أي والثانٌة اللغوٌة الوحدات على التعرف مبدأ األولى تقابل

، التكوٌنً المبدأ باستعمال له تسمح التً القواعد ٌمتلك ال المرٌ  نجد بروكا حبسة فً ان إذن اللغوٌة

، )قمراوي .اللغوٌة الوحدات على التعرف مبدأ استعمال من ٌتمكن ال المرٌ  فرنٌك حبسة فً بٌنما

 .(11ص، 9050، مهٌرو

 الصرفً االضطراب" عنوان تحت 9111 براهيمي سعيدة دراسةخص الجزائر فنجد فٌما ٌ

 البطارٌة تكٌٌف خالل من عصبٌة لغوٌة نفسٌة دراسة .التوصٌلٌة الحبسةو بروكا حبسة فً النحوي

  ."وتعٌٌرها الجزائرٌة البٌئة على لقودقالس الصرفٌة النحوٌة

 لدى التوصٌلٌة والحبسة بروكا حبسة فً التراكٌب عمه وصف وه البحث هذا من الهدف

االضطرابات  ظهور إلى المؤدٌة المٌكانٌزمات تفسٌر مع)وفرنسٌة دارجة عربٌة(اللغات متعددي مصابٌن
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 المستوٌٌن فً االضطرابات خصائص استخراج إلى الباحثة حٌث توصلت .عالجً بروتوكول وإعداد

، 9051، )بدوي .عالجها ثم وتفسٌرها وتصنٌفها التوصٌلٌة والحبسة بروكا حبسة فً والصرفً النحوي

 .(10، 11ص

 دراسة الجزائري العٌادي الوسط فً الحبسة" عنوان تحت 9191 زالل نصيرةدراسة كذا و

المصابٌن  عند code verbal اللفظً الترمٌز توظٌف طرٌقة معرفة على هذه الدراسة تقوم ."نفسٌة لغوٌة

 Blanche DUCARNE دوكان لبالنش الحبسة رائز تطبٌق من انطالقا عالجهم وكٌفٌة بالحبسة

حٌث ، بالعربٌة ناطقٌن مصابٌن عند فردٌة دراسة، اعتمدت فً دراستها على دراسة ستة حاالت

 واستنباط، الحبسة فً الحالة دراسة عند المّتبعة المنهجٌة الخطوات على بالتعرف الدراسة هذه سمحت

 والمتمثلة أنواعهم اختالف على بالعربٌة المتكلمٌن بالحبسة المصابٌن عند لالضطرابات عٌادي جدول

، 9051، )بدوي .((rojectivité التجاور اضطرابات وأ(profondeur)  التماثل اضطرابات فً

 .(90ص

 :الحدٌث الخلٌلً النموذج من انطالقا الحبسة تناولت التً الدراساتاما 

 :"عنوانها دراسة فً اللفظة تحلٌل فً الحدٌثة الخلٌلٌة النظرٌة  2000بودالي وهيبة الباحثة نجد

 الخليلية النظرية مبادئ بتطبيق فرنيك وحبسة بروكا بحبسة المصابين عند لتفريعيا التحويل دراسة

 المنطقً والمستوى النحوي اللفظً المستوى تحلٌل فً الحالة دراسة منهج اتبعت ولقد، الحديثة

 .المعنوي

 اللغوي عند واالتساق النحوي االنسجام طبٌعة على الوقوف وه التحلٌل هذا من الهدف

 عند الفروع إلى األصول من التزاٌدي التحوٌل فً خلل وجود حٌث توصلت الباحثة الى، المصابٌن

 ٌؤدي مما، بروكا بحبسة المصابٌن عند الفعلٌة اللفظة مستوى فً البنٌة قواعد وفً االسمٌة اللفظة تحلٌل

 قدرته على المصاب ٌحافظ وبالمقابل .النحوي االنسجام فً وخلل النحوٌة الربط أدوات إنتاج قلة إلى

 وبالتالً المعنوي السٌاق إلى بالرجوع النقص تعوٌ  على ٌساعد الذي، اللفظً الرمزي التحلٌل على

 .(90ص، 9051، )بدوي .الكالم اتساق على الحفاظ

 لدى التراكيب مستوى في االضطرابات تحليل" عنوان تحت 9001دراسة بدوي فوزٌة 

 ) وفرنيك بروكا ( الحبسة من النوعين عند ."الخطاب على أثرهاوبالحبسة  المصابين
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 إلىحٌث توصل ، بالحبسة مصابٌن أربعة تحلٌل خالل من الحالة دراسة منهج إتباع تمّ  وقد

 تركٌب فً اضطراب عنها نتج، بروكا بحبسة المصابٌن عند األصل التركٌبٌة البنٌة فً تفكك وجود

 مختلف فً بإجراء التحوٌالت الالزمة الفروع إلى األصول من االنتقال فً وصعوبات، اللغوٌة الوحدات

ٌّنت فقد، فرنٌك لحبسة بالنسبة أّما .موضعها  مختلف فً األلفاظ استعمال اضطراب فً وجود النتائج ب

 البنٌة ولكن الجمل من ألمتناه تولٌد عدد على قادرا المصاب ٌكون حٌث التركٌبً المثال فً مواضعها

 .(92ص، 9051، )بدوي.منسجمة غٌر تكون التركٌبٌة

سيكولوجية الخطاب لدى الطفل الحبسي الناطق "عنوان  تحت 1199محمد حولة دراسة  أما

توصل فً دراسته تبٌن الضعف اللغوي لدى الحاالت من ، حٌث اقترح بروتكول نفس لسانً" بالعربية 

السرد  وقد كشف الخطاب اللغوي المتبادل عن طرٌق البرتوكول.خالل نتائج متوسطات مختلف بنود 

المصابٌن  األطفالمن  حالة 10الدراسة على  تحٌث اعتمد الحوار من خالل شبكة تحلٌل الخطاب.و

فً بناء الجمل  الحبسًوالصعوبة الموجودة لدى الطفل بحبسة الطفل المكتسبة وكان بناء جدول عٌادي 

 .( ص، 9055، ولةح)تسلسلها ضمن سرا معٌن.وصرفٌة ذات الفعالٌة لغوٌة 

 ٌهلعو تحلٌل الفعالٌة اللغوٌة لدي حبسً بروكاحول  بموضوع دراستنا اهتمامنا ٌنصب ومن هنا

 :الفرعٌة الرئٌسً ومن تم االسئلة السؤال نطرح

  السؤال الرئيسي:

 ؟. اللغوٌة المستوى الفعالٌةعلى بروكا  ًثر خطاب حبسٌتأ هل 

 التالً: ووعلى هذا األساس تتشكل األسئلة الفرعٌة على النح

 ٌ ؟ المستوى المعجمًبروكا على  ًخطاب حبسأثر تهل 

 ٌ ؟ المستوى النحويبروكا على  ًأثر الخطاب حبستهل 

  مستوى السٌر اللغوٌة؟بروكا على  ًالخطاب حبس ٌتأثرهل 

  البراغماتً؟المستوى بروكا على  ًالخطاب حبس ٌتأثرهل 

 :يات الدراسة فهي كاالتيفرضاما 

 الفرضٌة التالٌة: اقتراحلإلجابة على السؤال الرئٌسً تم الفرضية الرئيسية: 

 مستوى الفعالٌة اللغوٌة. بروكا على ًحبسخطاب فً تأثر وجد ٌ
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 الفرضيات الفرعية:

تساعد على توجٌه والتً  ولإلجابة على التساؤالت الفرعٌة تم طرح مجموعة من الفرضٌات

 سٌاق ومسار الدراسة:

 المستوى المعجمً بروكا على ًٌوجد تأثر فً خطاب حبس.  

 المستوى النحويبروكا على  ًٌوجد تأثر فً خطاب حبس.  

 مستوى السٌر اللغوٌةبروكا على  ًٌوجد تأثر فً خطاب حبس.  

 المستوى البراغماتً. بروكا على ًٌوجد تأثر فً خطاب حبس 

  :الدراسة أهداف

 :إلى الدراسة هذه تهدف

 بحبسة بروكا المتكفل بهم من طرف المختص  المصابٌن عند وٌةفعالٌة اللغ على التعرف

والتعبٌر الشفهً  الشفهً بند الفهممن خالل  "بلونش دوكان "طبٌق اختبارتوذلك ب، االرطفونً

 )لحسٌن نوانً(. الخطاب تحلٌل شبكة عن طرٌقي السرد فتحلٌل خطاب

 حبسة بروكالشخص مصاب بللسرد  اللغوٌة الفعالٌة دراسة.  

 :الدراسة أهمية

 بحبسة المصابون ٌالقٌها التً والصعوبات المشاكل تحدٌد إلى التوصل فً البحث أهمٌة تكمن

 ترتبط التً الحبسة أنواع أحد ألّنها ،سةاربالد Broca بروكا حبسة خصصنا ولقد .الكالم انتاج فً بروكا

 التً باتارطاالض تحدٌد، والكالم فً التركٌبٌة النحوٌة المثل باستعمال، األولى بالدرجة اإلصابة فٌها

 .لتجاوزها المالئمة الطرق إٌجاد فً لتفكٌر وا، المصابون ٌعانٌها

 فتح فً الدراسة هذه وتساهم، الحبسة مجال فً السابقة للدراسات إضافة الدراسة هذه تعتبر 

 المصابٌن بحبسة بروكا. خطاب ٌخص فٌما الدراسات من لمزٌد المجال

  ًخالل من وذلك الفرضٌات صحة اختبار تحقٌقها إلىسعى تو تكتسبها الدراسةمن الضرورة الت 

 .اللغوٌة الفعالٌة الخطاب على مستوى تأثر وجود

  مبررات اختيار الموضوع:
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لم ٌكن  " لشخص المصاب بحبسة بروكاتحلٌل الفعالٌة اللغوٌة ودراسة  إن اختٌاري لموضوع "

الشخصً للموضوع  المٌول -، لمجرد الصدفة بل ٌرجع إلى أسباب ذاتٌة وأخرى موضوعٌة وعشوائٌا أ

 فضال على أن موضوع الدراسة فً مجال تخصصنا.

الشخص المصاب  خطابتحلٌل  ٌة الموضوع فً حد ذاته من حٌث تطرقه إلىمبأهفهً تتعلق 

 )المستوى ٌكون االضطراب مستوي إيبعد التكفل بهذه الحاالت من طرف المختص فً  حبسة بروكاب

 .(البراغماتً ىالمستو، السٌر اللغوٌة، النحويالمستوى ، والمعجمً

 :لدراسةل اإلجرائيةالمفاهيم 

 المسؤولة عن اللغة من المناطق هً اضطراب ناتج عن إصابة فً  :للحبسة التعريف اإلجرائي

 المخٌة المسٌطرة. نصف الكرة

  غٌرها من وسائل  وأالتصوٌر واللغة  باستعمال األحداثنقل  وه للسرد: اإلجرائيالتعريف

 .النصوص أنواعنوع من والتعبٌر 

  فً اضطراب لغوي راجع الى اصابة دماغٌة هً  :حبسة بروكاالتعريف اإلجرائي

للمخ والقرٌب من مراكز الحركة  (F3) الجزء األسفل للتلفٌف الجبهً الٌساري الثالث

، ألعضاء الجهاز الكالمً تصٌب هذه الحبسة بصفة خاصة جانب التعبٌر الشفوي

 والمصاب ٌكون واعٌا بمرضه.

  هً االنتقال من الموضوع العام الً المواضٌع الفرعٌة  الفعالية اللغوية: اإلجرائيالتعريف

 .وضوحوشرحا  أكثربتدرج مستمر مما ٌجعله 
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 : تمهيد

وٌعمل التواصل ، ظمها ؼٌر لفظًمعو األنشطةعلى مدى واسع من  اإلنسانٌشتمل التواصل 

 واللؽة سواء كانت منطوقة أوأكثر  والمعرفة بٌن اثنٌن أوالخبرات وعلى تبادل المشاعر  اإلنسانً

فالمتكلم ، المعنى كما تشمل على تفاعل العدٌد من المهارات إٌصالإشارات فهً تعمل على  وأمكتوبة 

ب الجملة ٌستعمل المرسل تركوجمل  إلىالكلمات وكلمات  إلى األصواتٌستخدم القواعد لمزج  إنعلٌه 

 حال. أحسنالرسالة فً  إلٌصالمعانً كلمات و

، بنٌة اللؽة، اللؽة خصائص، اللؽة ولح مفاهٌم، اللؽة إلى نتطرق سوؾ الفصل هذا ففً

 اللؽوٌة األفعال نظرٌة، اللؽوي السلوك ودراسة الخطاب، اللؽوٌة ؼماتٌةاالبر، اللؽوي التحلٌل مستوٌات

 . Austin حسب

 : اللغة مفهوم. 1

 Kryache 8 كرٌشو Herymaneهارٌمان و Nikolas ٌعرفها كل من نٌكولوسً

  وأ إلنتاجفً سلسلة منظمة  األصواتمنظم فً التواصل ٌنظم  ومقبول أ وأأي نظام رمزي 

 حرفٌةووتتؤلؾ من عناصر صرفٌة  أفكارنا ومشاعرناتعبر عن  قواعدٌاتكوٌن كلمات منظمة 

 لفظٌة. داللٌةوونحوٌة 

  وذلك بهدؾ التواصل  داللٌةووفقا لقواعد نحوٌة صرفٌة األفكار و تالؤلصوتكوٌن للرموز

 المشاعر.واألفكار 

  التعبٌر عن المعلوماتودمج واستقبال ومجموعة منظمة من الرموز المستعملة فً التواصل. 

 ما ال ٌعتد به وما كان من الكبلم ؼٌر المعتد علٌه  واللؽو، ٌرى إن اللؽة من اللؽو8 ابن منظور

 لتقلٌد من حال الرحال.

 جون دٌوي Jone Dyode 8 بٌنهم على صعٌد واحد.اللؽة وسٌلة اتصال بٌن أفراد جماعة تإلؾ 

 ماكس مٌلر Maxe Myelar 8. إنها تستعمل رموز صوتٌة مقطعة 

 دي سوٌسر D. Sousioe 8 هً تعتمد على نظام وخصائصها واللؽة عبارة عن نظام لها قواعدها

ٌتحقق هذا النظام بفضل جهاز و، صوتً متفق علٌه من طرؾ مجموعة من األشخاص

التعبٌر عن وتعتبر وسٌلة مثلى اإلببلغ و ،االتصال بٌن الناسفاللؽة تستعمل لؽرض ، التصوٌت

 العواطؾ فً كل اللؽات.واألفكار 



 اللغة والفعالية الغوية                 :                                                           الثانيالفصل 

 

13 
 

 .ضهمأؼرا عن قوم كل بها ٌعبر أصوات عن عبارة بؤنها جنً ابن عرفها وقد

 بٌن التواصل أجل من الخاصة الرموز من مجموعة بؤنها فٌعرفها األرطفونً القاموس أما 

 اجتماعً. نفسً، فٌزٌولوجً فعل فهً، وظائفها لتنوع معقدة وأنها األفراد

.((Frédérique & All, 1997, p 102 

 اما بٌاجٌه Piaget عن لآلخرٌن أفكاره إٌصال على الشخص تساعد التً هً اللؽة أن ٌقول 

 هً إذن، واألفكار المشاعر عن والتعبٌر األوامر إصدارو إببلغ ٌستطٌع وفه، كلمات طرٌق

 (.ص، 2007، هدى الناشؾ). اآلخرٌن مع بالتواصل للفرد ٌسمح حركً نفسً فعل بذلك

 اما عن مٌلر Miller  رموز صوتٌة مقطعٌة تعبر عن الفكر. إنهاعرفها 

 احتٌاجات لتلبٌة وجدت، تاراواإلش الرموز من نظام عن عبارة اللؽة أن نستخلص هذا ومن

 . الثقافات الرموز هذه وتختلؾ واألفكار العواطؾ عن والتعبٌر االتصال مثل اإلنسان عند معٌنة

 .(127ص، 2011، وأخرون ثائر ؼباري)                                                          

 : De SAUSSURE سوسير تعريف دي

لذلك  ،مجموعة من القواعد التً تسمح بجمع هذه الدالئل وترتٌبهاو نظام من الدالئل "اللؽة هً

هً تعتمد على نظام صوتً متفق علٌه من ونقول أن اللؽة عبارة عن نظام لها قواعدها وخصائصها 

 .ٌتحقق هذا النظام بفضل جهاز التصوٌت، وطرؾ مجموعة من األشخاص

التعبٌر عن األفكار وتعتبر الوسٌلة المثلى لئلببلغ وبٌن الناس  االتصالاللؽة تستعمل لؽرض 

               ."اتالعواطؾ فً كل اللؽو

 : اللغة خصائص. 2

 8 األتٌة بالنقاط العلماء علٌها أجمع التً الخصائص أهم إٌجاز ٌمكن

 ًالناس بٌن االتصال وسائل أهم من ه. 

 إلٌه تنتمً التً المجتمع فً وواضحة محددة معان لها. 

 ومعارفه وتجاربه اإلنسان تراخب عن تعبٌر اللؽة. 

 الزمن عبر والحضاري الثقافً ثراالت ونقل األجٌال ببن التواصل وسٌلة اللؽة. 
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 الجملة ثم الكلمة ثم الحرؾ من تنطلق ألنها مركبة اللؽة. 

 إلٌه تنتمً الذي المجتمع فً تفرضها وقوانٌن بقواعد محكومة اللؽة. 

 الوقت مرور مع التبسٌط ونح تمٌل أنها إلى تشٌر بل والتطور للتؽٌٌر قابلة اللؽة. 

 .(261ص، 2004، عدنان العتوم) 

 : اهمية اللغة

تمثل الوسٌلة ، من عوامل التكٌؾ فً الحٌاة أساسًوعامل ، الحضارة البشرٌة أساس تعد اللؽة

مة من اووسٌلة ه، التخاطبوالتفاهم وللتواصل  أساسٌةفهً وسٌلة ، األجٌال بها ٌتواصل التً األساسٌة

 اإلٌماءاتوتشمل اللؽة المنطوقة بها اللؽة المكتوبة ، ونفعالًاالوالمعرفً و العقلً ووسائل النم

ٌرتبط بمفهوم اللؽة كل من النطق ، والتً تصاحب سلوك الكبلم الوجٌهٌةالتعبٌرات و اإلشاراتو

 الكبلم.و

 وأالفمٌة  األصوات إصدار أثناءالحبال الصوتٌة ومجموعة حركات التً ٌإدٌها جهاز النطق  وه: النطق

 .األنفٌة

 إلىمن المتكلم  األفكاروالمشاعر وجمل لنقل  لتكوٌن كلماتٌة مالكبل األصوات إحداثعملٌة  وه: الكالم

 السامع.

على  األولىلكنه ٌعتمد فً الشهور و فهم الكبلموالطفل عندما ٌولد تولد معه القدرة على النطق و

البعد سن معٌنة ال ٌستطٌع  وه، واستخدام لؽة المجتمع الذي ٌحٌا فٌهوالسمع ثم تتطور القدرة على النطق 

 .ص(، الخلٌج ذوي االحتٌاجات الخاصة أطفال). اإلطبلقلؽة بشرٌة على  إياكتساب 

 : بنية اللغة

الذي ٌمكننا من تمٌٌز الجمل و فه، أهم ما فً نظرٌة اللؽةو هو ى بعض الباحثٌن ان النحٌر

ٌمكننا والذي ٌربط الصوت بالمعنى و هوفً الجمل  وٌحدد درجة الخطؤ8 الصحٌحة من الجمل الخاطئة

 .(43ص، 0771، جمعة سٌد ٌوسؾ) .من تولٌد جمل اللؽة جمٌعا

عند  والنحو أساسٌةخاصٌة بشرٌة  وأالذي ٌجعل اللؽة مٌزة  والنح أن إلى Palmerوٌشٌر بالمر

تضبط كل  التًالضوابط و تركٌبهاوتحكم بناء الجملة  التًالعلم الذي ٌخص بدراسة القواعد  وسٌبوٌه ه

 علم التراكٌب حسب علم اللؽة الحدٌث.باسم هذا العبلقة تعرؾ وجزء منها 
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 8 نوعٌن إلىتخضع لها التراكٌب بصفة عامة  التًوتنقسم العبلقات 

  الجد ولٌةوالعبلقة الرأسٌة Paradigmatic نحوٌة أبواب وتتمثل الصٌػ الصرفٌة فً فصائل ا ،

 بنائهاوتلعب دورا هاما فً تشكٌل التراكٌب  التًهً العناصر  األخٌرةوهذه 

  السٌاقٌة وأ األفقٌةالعبلقات Syntagmatic وأترتٌب الصٌػ الصرفٌة  وتتمثل فً موقؾ ا 

  .العبلقات السٌاقٌة لتحدٌد وظٌفة الكلمات تلكتقوم وتمثل الفصائل النحوٌة  التًالكلمات 

  .(43ص، 0771، جمعة سٌد)

 : وظائف اللغة 

سٌكون مستوى  فتصور فً نفس اللحظة كٌؾ بنً جنسك تحٌا ببل لؽة مع أنك إذا تصورت

عندما تتعمق فً إلحاق هذٌن الفرعٌن من التصور بسٌرورة ، وطبٌعة حٌاتك كٌؾ ستكونوتفكٌرك 

 حٌاتك.

 وظائؾ ثبلث تقتصر على " نموذج تقلٌدي للؽة Buhilrleلوظائؾ اللؽة تقدم لنا "بوهلر وفً سٌاق

 8 فقط

 المتكلم )المرسل(: الوظيفة االنفعالية. 

 المخاطب )المستقبل(: الوظيفة الندائية. 

 الشًء الذي تتحدث عنه( والحدث أ والؽائب )أي الشخص أ: الوظيفة المرجعية. 

 8 وظائؾ اللؽة تتمثل فٌما ٌلً أنHalydh fere  هالٌدي فٌري أما

ما وٌعبروا عن رؼباتهم وفاللؽة تسمح لؤلفراد منذ طفولتهم المبكرة أن ٌشعبوا حاجتهم  :الوظيفة النفعية

 "أنا أرٌد"8 هذه الوظٌفة التً ٌطلق علٌها وظٌفةوٌرٌدون الحصول علٌه من البٌئة المحٌطة. 

أي تحكم الفرد من خبلل اللؽة فً سلوك األخرٌن أفعل كذا وال تفعل كذا أي األوامر  :الوظيفة التنظيمية

 التوجٌه العملً المباشر. وفاللؽة لها وظٌفة الفعل أ8 النواهًو

 أنت.وهً وظٌفة أنا وتستخدم اللؽة للتفاعل مع اآلخرٌن فً العالم االجتماعً  :الوظيفة التفاعلية
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 وأرائه نحواتجاهاته وؽة ٌستطٌع الفرد أن ٌعبر عن مشاعره من خبلل الل :الوظيفة الشخصية

 أشخاص كثٌرون.وموضوعات 

 فهم هذه البٌئة.والستكشاؾ فالفرد بعد أن ٌتمٌز ذاته عن البٌئة ٌستخدم اللؽة  :االستكشافيةالوظيفية 

 الشعر.نجد أن اإلنسان من خبلل اللؽة ٌهرب من الواقع إلى عالم أخر مثل  :الوظيفة التخيلية

أي مكان من وٌنقل الفرد من خبلل اللؽة معلومات جدٌدة إلى اآلخرٌن فً أي زمان  :الوظيفة اإلخبارية

 .االتصالخبلل وسائل 

)فكلمة  فاللؽة من خبلل األلفاظ تمثل رموزا تشٌر إلى الموجودات فً العالم الخارجً :الوظيفة الرمزية

 أما العالم أدوار ٌبشان ٌرى بؤن للؽة ثبلث وظائؾ رمز لشًء موجودة فً الخارج( وشجرة هً لفظ أ

 8 أساسٌة هً

 الدافعٌة التً تحقق الدافع اللؽوي والوظٌفة المثٌرة أ. 

 الخبر بمعنى أن اللؽة بما تملكه من خصائص تقوم بعملٌة  ووظٌفة المطابقة لتنظٌم الرسالة أ

 رموز حتى تحقق هدؾ معٌن. وتنظٌم الرسالة أ

تؽٌر من الواقع العملً من حٌث االستجابات  ووهً أن اللؽة ٌمكنها أن تعدل أ8 واقعية ووظيفة عملية أ

 السلوك. وأ

 :أشكال اللغة

إال أننا ، األفكار عامةوالتعبٌر عن العواطؾ والتواصل ورأٌنا فٌما سبق أن اللؽة وسٌلة للتفاهم 

هناك معانً معٌنة تعتبر لؽة ؼٌر بل ، حدهاوال نستطٌع أن نقصر معنى كلمة لؽة على اللؽة اللفظٌة 

اإلشارات الصور... التً تإدي وظائؾ هامة فً حٌاة الفرد طالما أنها ، لفظٌة المتمثلة فً الحركات

 تتمٌز بصفة التعبٌر.

 8 عامة فإن العلماء ما ٌقسمون اللؽة لدى اإلنسان إلى شكلٌن هماو

 :اللغة غير مقطعية غير لفظية
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تعبٌرات الوجه  وإٌماءات مثل إٌماءات الوجه أ وحركات أ وة أتتكون من أصوات ؼٌر مقطعٌ

لؽة الحركٌة لؽة الشم لؽة ، ؼٌر ذلك من لؽات مثل لؽة العٌون لؽة األذن والتكشٌر أ وأثناء الحدٌث أ

 .االتصال... الخ

 .الحٌوان )مع شًء من الفارق فً التعبٌر(ووهذا الشكل من اللؽة مشترك بٌن اإلنسان 

التقالٌد أي من خبلل التنشئة االجتماعٌة والعادات واللؽة ؼٌر مقطعٌة تنشؤ بسبب الحضارة و

 عاداتها المتفق علٌها.وحسب ثقافة كل جماعة و

 واإلعجاب أ أو اإلشارات الخاصة بالرفض وإن الطفل ٌلجؤ إلى نوعٌن من الحركات أ8 وٌرى جٌزل

 الرفض. والخاصة بالقبول أ

 الؽضب أما إشارة اإلعجاب فتصاحبهاوالتهٌج والرفض ٌصاحبها البكاء فاإلشارات الخاصة ب

، .. وعموما فإن اللؽة ؼٌر مقطعٌة هامة جدا لدى الطفل الصؽٌر قبل عمر سنتٌنالسرور.، االبتسامة

 .اللفظٌة وولكنها تتناقص تدرٌجٌا مع تقدم الطفل فً العمر حتى ٌبدأ فً تعلم اللؽة المقطعٌة أ

 : اللفظية اللغة المقطعية

معنى متعارؾ علٌه من قبل أفراد  وعبارات ذات مدلول أ وجمل أ وهً عبارة عن كلمات أ

حفظ والفهم والقدرة على التعبٌر وأن اللؽة المقطعٌة شدٌدة الثراء  الواقعوالجماعة وهً ثابتة نسبٌا 

اللؽة المقطعٌة  تمكنه من وما ٌمٌز اإلنسان الراشد السوي هو -التكٌؾ مع ظروؾ الحٌاةوالتراث 

اللؽة ؼٌر مقطعٌة ال تعتبر لؽة بالمعنى العلمً و)إلى جانب اللؽة ؼٌر مقطعٌة(..  بالدرجة األولى

، 55ص، 5113الطبعة  ،)أنس محمد أحمد قاسم نفس المعنى. اآلخرٌنإال إذا أثارت لدى ، الصحٌح

41). 

 :اللغوي التحليل مستويات

 : الفونولوجي المستوى. 1

 Les fonction distinctive des Phonème للفونٌمات التماٌزٌة بالوظٌفة المستوى هذا وٌهتم

 اللؽة فً المعنى عدٌمة الصوتٌة الوحدات أصؽر هً فالفونٌمات، للؽة الثانً التقطٌع ضمن وتندرج

 فً لؽة أي وتشمل، اللؽوٌة والنصوص الفقراتو الجمل ثم الكلمات تشكٌل خبللها من ٌتم إذ المنطوقة
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 ٌتم خبللها من والتً أخرى إلى لؽة من ومكوناتها عددها وٌختلؾ، اللؽوٌة الفونٌمات من عدد على العالم

 (264ص، 2004، العتوم) .واضحة وداللة معنى لها لتصبح اللؽة قواعد وفق المفردات تركٌب

 بٌن بالتمٌٌز تسمح ممٌزة وظٌفة وحدة فلكل" ن-ي-ع" تصبح تحلٌلها عند مثبل "عٌن" فكلمة

 .كدٌن أخرى وحدات وأ" بٌن"و" عٌن"

 بطرق وٌتحقق ٌنتج أن ٌمكن الحرؾ فنفس األصوات من سلسلة وٕانما صوت لٌس فالحرؾ

 Caron, 1989, p33) .) والشدة الجرس مثل التماٌزٌة الصفة حسب وهذا، مختلفة

 : المعجمي المستوى. 2

 معنى تحمل والتً الصؽٌرة الوحدات فإن المعنى من وخالٌة جوفاء الصوتٌة الوحدات كانت إذا

 المقاطع تكون وقد، األصؽر الفونٌمات بعض من بدوره ٌتكون والمقطع، Morphèmeٌسمً مقاطع 

 هً "Old" وكلمة Suffixes نهاٌة كلمات وأ Préfixesبداٌة  كلمات وأ، الكلمات من أجزاء وأ كلمات

 "Joy-Full"وتتكون من المقطعٌن  ""Joyfull كلمة بٌنما بمفردها تقؾ حرة معنى وحدات وأ مقطع

، 1998، سولسو) لكلماتا من لها حدود ال مبلٌٌن تولٌد نستطٌع بطةالرا المعنى وحدات طرٌق وعن

 (.29ص

 األول التقطٌع ضمن تندرج والتً Monème""المونام  هً المستوى هذا فً األساسٌة فالوحدة

 . معنى على ٌدل مما والمدلول الدال هما وجهٌن وذات للؽة

 : تركيبي-المورفو المستوى. 3

، المقاطع بٌن الروابط تحكم التً القواعد أي  Syntaxالجملة بنٌة وأ تركٌب المستوى هذا وٌعنً

 والمفردات المقاطع ربط خبللها من ٌتم التً اآللٌة تحدٌد إلى اللؽة قواعد تهدؾ، والجملة تراالعبا فً

 نستطٌع اللؽة قواعد خبلل فمن. وقارئها لسامعها وداللة معنى ذات لفظٌة جملة لتكون الربط وأدوات

 اللؽة قواعد من وؼٌرها الربط وأدوات والحال والزمان المكان وظروؾ، الضمائر ةعااربم الجمل بطض

 .(264ص، 2004، لعتوم) ا .مرسلها قبل من ومفهومة واضحة جملة لتنتج

 : الداللي المستوى. 4

 وفه اللؽوٌة والتعبٌر والجمل بالمفردات المرتبطة والدالالت المعانً سةاربد المستوى هذا وٌهتم

 وعملٌات المسموعة األصوات تمٌٌز فً المستمع ٌستخدمها التً العقلٌة العملٌة وفهم تحدٌد إلى ٌسعى
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 على راقاد ٌكون لكً اللؽوي الرمز فً توافرها الواجب الشروط سةرابد ٌهتم كما، وتفسٌرها ترمٌزها

 8 هما رئٌسٌتٌن بمسؤلتٌن ٌعنى المستوى هذا فإن وتحدٌدا، معٌن معنى إعطاء

 األشٌاء على للداللة كرموز اللؽوٌة الوحدات تعمل خبللها من التً الكٌفٌة أي :المفردات معاني بيان

 ."Lexicon meaning" المعجمٌة بالمعانً ٌعرؾ ماووه الخارجٌة

 على للداللة اللؽوٌة الرموز تعمل خبللها من التً الكٌفٌة أي :اللغوية راتوالعبا الجمل معاني بيان

، )الزؼلول Syntax " eaning النحوٌة بالمعانً ٌعرؾ ماووه، اللؽوٌة الوحدات بٌن القائمة العبلقات

 .(545ص، 2003

 لهذا نضرتهم فً العلماء وٌختلؾ، والنحو اللؽة مستوٌات إحدى الداللة تعتبر المنطلق هذا ومن

 الؽٌر بالوحدات ٌهتم أن قبل (الكلماتالمرمزة ) الوحدات بمعنى منهم البعض ٌهتم بحٌث، المستوى

 .(الجمل) مرمزة

 الكلمات معنى على ٌتوقؾ للجملة الكلى المحتوى أن ٌقول الذي المبدأ من األولى الفئة تنطلق

 مستوى على ٌتم ال المعنى دراسة أن فٌرى األخر البعض أما، الكلمة بداللة ٌهتمون فإنهم لذا تكونها التً

 8 مثبل الكلمات معنى مجموع أبدا ٌساوي ال للجملة الكلً المحتوى أن ترى بحٌث الجملة

 الكلب عظ القط. 

 القط عظ الكلب. 

 ،الزؼلول). المعنى نفس على تحتوي ال لكنها الكلمات نفس على تحتوٌان الجملتٌن هاتٌن

 .(232ص، 2003

 : غماتياالبر المستوى. 5

 لهذا المستعملة الوسائل على والتعرؾ المتكلم على النصوص أثر بمعرفة المستوى هذا ٌهتم

  .تحدٌده ٌمكن خاص وأ عام هدؾ عادة له ٌكون للمتكلم ٌوجه الذي النصف الهدؾ

(Mounin, 2004, p218) 

 المنظور هذا ومن األفعال سةارد أوهً، ومستعملٌهارات اإلشا بٌن العبلقة تدرس فالبراؼماتٌة

  .(Dubois. K, 1990, p22). الوقت نفس فً وتفاعل كفعل االتصال تعتبر عملٌة
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 األداء بدوره ٌقتضً التفاعل وهذا، المتكلمٌن بٌن التفاعل من نوعا البراؼماتٌة تتضمن كما

 ،البراؼماتً البعد على تإثر بدورها والتً وملفوظاتهم الناطقٌن بٌن عبلقة هناك أن والحقٌقة، الخطابً

 وجهة من االتصال عملٌة وتعتبر األفعال فٌها تنتج التً والسٌاقات اللؽوٌة األفعال تدرس أنها ٌعنً وهذا

 أمر بإعطاء المتكلم ٌتحدث عندما المثال سبٌل فعلى، كتفاعل الوقت نفس وفً كفعل ؼماتٌةارالب نظر

 البعد أي التفاعل بظاهرة ٌتعلق فٌما أما، الواقع فً ٌحققها وٕانما كلمات مجرد ٌنتج فهوال للمخاطب

 اللذٌن دااألفر نم ومجموعة الفرد بٌن تفاعلٌة عملٌة االتصال عملٌة فتعتبر اللؽة الستعمال االجتماعً

 .ص(، 2009 ،المالك عبد.شنافً) .االتصال موضوع ٌكونون

 : اللغوية األفعال: نظرية

 وأالجملة  وأالكلمة  وأ، الرمز إنهالٌس كما ٌعتقد كل عملٌة اتصالٌة ذات طبٌعة لسانٌة  إن

هذا االتجاه  ٌرجعوالفعل اللؽوي اللفظً لمجموعة الجمل وهً  اإلنتاجبالتحدٌد و لؤللفاظالسلسة المتناهٌة 

ثبلثة  إلىٌصنؾ التحلٌل البراؼماتً لؤلفعال اللؽوٌة  الذي L.AUSTIN 2691. الباحث اوستٌن إلى

 8 مستوٌات

 حد ذاته. فً اللؽة بنٌة ٌخص ما وأ بشًء اإلدالء ووه (L’acte locutoire): التعبيري الفعل مستوى

بمجرد التلفظ بشًء ما  ٌتحققالحدث الذي  وأالفعل  ووه L’acte illocutoireغوي لمستوي الفعل ال

 الهدؾ المقصود من عملٌة االتصال.، وٌتعلق بما سنفعله باللؽةو

ٌتعلق  وهوقول شًء  إجراءمن  الناتجالشعور  وهو  l’acte perlocutoire:اللغويبعد الفعل  مستوى ما

 للمتكلمٌن. لمشاعريا وبالجانب النفسً 

 أصناؾ أربعة فً وتمثلت، اللؽوٌة لؤلفعال أخر بتصنٌؾ قام J. L. Searle1976  سورل الباحث أما

 8 وهً اللؽوٌة الكفاءة أساسها

 واالستنتاج االفتراض، كاإلخبار :تمثيلية أفعال .  

 لك أسمح، كؤسؤلك :مباشرة أفعال.  

 لك أقسم، كؤعدك :توعدية أفعال.  

 أستسمحك، أهنئك، أشكرك :تعبيرية أفعال ( (J. L. Searle, 1976, p24 

 البحوث أؼلبٌة وفً اللسانً االتصال عملٌة فً أساسً كعنصر تعتبر اللؽوٌة األفعال نظرٌة إذن

 .لسانٌة النفس
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 : ويغالسلوك الل

 كونها، وتصرفاتها حاجٌاته طبٌعة لنا تعكس اللؽوٌة السلوكٌات مختلؾ إلى الشخص لجوء إن

 كٌفٌة لنا تبٌن أنها كما، تفاعله قصد الشخص اختاره الذي اللؽوٌة السلوك األساسٌة الفكرة تكشؾ

 اتصالٌة حلقات فً الشخص هذا دخول عند االجتماعٌة مستوٌاتهم اختلفت مهما اآلخرٌن مع التصرؾ

 .مختلفة

 المواقؾ حسب داللتها تتؽٌر اللسانٌة اإلشارة إن فً تكمن الطفل عند اللؽوي السلوك فدراسة

 .الشفوي فً خاصة المهام حسب اللسانٌة للبنٌة (النحوي) التركٌبً الشكل فً وكذلك، محددة ؼٌر بصفة

 .J) داللة ٌتؽٌر أٌن القدرات اكتساب فسرت التً تلك منها، كثٌرة اللؽوي السلوك تناولت التً فالدراسات

Piaget, L. S. Vygotsky) :لبلختبلؾ نظرا اللؽوي السلوك والتكوٌنٌة المعرفٌة الناحٌة من اللؽوٌة 

 .والوضعٌات المهمات بٌن الموجودٌن

 إلى ٌإدي سوؾ الطفل فٌها ٌوجد التً تفاعلوأ تواصل وضعٌة كل أن القول إلى ٌدعونا ما وهذا

 العبلقات على ثم ومن، الخطاب فً تإثر التً الوضعٌة عن الناتجة والعبارات الجمل فً تؽٌٌر

 J. P. Branckart et all. 1971, 241).  المتحدثٌن بٌن الموجودة االجتماعٌة

 : J. L. AUSTIN حسب اللغوية األفعال نظرية

 بعض ظهور إلى أدى ما هذا، استعمالها ولٌس اللؽة ببنٌة اهتمت اللسانٌة النظرٌات جل

 الذي ٌخص فٌما نظر بوجهة اإلدالء إلى بهم وأدى الباحثٌن بعض من كثٌرة أفعال وردود التناقضات

 لؤلفعال نذكر الباحثٌن هإالء بٌن من اللؽوي الفعل  J. L. Austin 1962 البراؼماتً التحلٌل صنؾ

 J. Caron, 1983, 69/ 70) ) .مختلفة مستوٌات 3 فً اللؽوٌة

 L’ acte locutoire: التعيرى الفعل مستوى

 .ذاتها حد فً اللؽة بنٌة ٌخص ما وأ بشًء اإلدالء ووه

 L’ acte illocutoire: اللغوي الفعل مستوى

 المقصود والهدؾ، باللؽة سنفعله بما وٌتعلق، ما بشًء التلفظ بمجرد ٌتحقق الذي الحدث وأ الفعل ووه

 .االتصال عملٌة من
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 L’ acte perlocutoire: اللغوي الفعل بعد ما مستوى

 .للمتكلمٌن والمشاعري النفسً بالجانب وٌتعلق شًء قول جراء من الناتج الشعور ووه

 إن  J. L. Austin صحة عن بتساإالتهم المتعلقة اللؽوٌٌن الباحثٌن لبعض نظره وجهة وضح

 دورها ٌقتصر ال الكلمات بعض أن ٌستنتج وفه .حقٌقته وأ بقٌمته أكثر واهتموا، الشكل حٌث من القول

 الممثلة القائمة بٌن الموازاة ٌمكن وال .اآلخرٌن على أفعالها ردود إلى ٌتعداه وإنما، العالم وصؾ فً

 الكلمة أن ٌعنً هذا. اللؽوٌة األفعال هذه نوع كان مهما، الضمنٌة لؤلفعال الممثلة والقائمة اللؽوٌة لؤلفعال

 إلٌه ترمً الذي الحقٌقً المعنى عن البعد كل بعٌد أخر لؽوي لفعل متضمن معنى تعطٌنا أن ٌمكنها ال

 .نفسها الكلمة

 االهتمام دون خطابه فً الشخص ٌفعله عما كثٌرا ركزوا كلهم نقل لم إن ماتٌٌنؼالبرا أؼلب إن

 المسبقة األفعال وإنما، ذاته حد فً الفعل هذا ٌإدٌه الذي المعنى لٌس اإلطار هذا فً ٌهمنا وما، بكبلمه

 .الشخص هذا ٌبدٌها التً

 هذه تسلسل طرٌق عن إال الحقٌقً معناها ٌظهر ال نفسها المرسلة طرؾ من محمولة األفعال إن

 على عمل تعلٌق بمثابة ٌعد القول أن لنا تإكد وأ توضح التً هً الشكلٌة بنٌتها لٌست وبذلك، المرسبلت

 األفعال من أخرى أنواعا أما شًء عن J. R Searle 1976 وحدد اللؽوٌة لؤلفعال واضح تصنٌؾ وضع

 8 ومنها، لها قاعدة اللسانٌة الكفاءة تعتبر والتً، اإلطار هذا ضمن مندرجة اللؽوٌة

 تمثٌلٌة أفعال. 

 (..السماح، التنظٌم، التساإل) مباشرة أفعال.. 

 (...الحلؾ، الضمان، الوعد) توعدٌة أفعال. 

 تصرٌحٌة أفعال. 

 افتراضٌة أفعال. 

 AUSTIN  اللغوية األفعال نظريةمن ال نخلص

 وتسمى، بحوث عدة لظهور األولى االنطبلقة بمثابة اآلخرٌن على الكلمات أفعال ردود كانت لقد

 بعٌن تؤخذ التً النظرٌات جل أساس تزال وال كانت البحوث هذه" اللؽوٌة األفعال براؼماتٌة" حالٌا

 .ما بلؽة الخاص الخطاب فً واالتصال التفاعل عملٌتً فً أولً كعنصر اللؽوي الفعل االعتبار
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 8العصبي للغة األساس

من األهمٌة بمكان أن نعرؾ أٌن وكٌؾ ٌعالج الدماغ العملٌات اللؽوٌة كالقراءة والكتابة والكبلم 

 بعٌد. ووؼٌرها من العملٌات المتعلقة باللؽة من قرٌب أ

الوسٌلة الرئٌسة  تكن أهمها على اإلطبلق.. وهًإن اللؽة هً إحدى ركائز الفكر البشري إن لم 

بتشكٌل أفكارهم ونقلها لآلخرٌن. إنها تلعب دورا فً تحلٌل العوالم من حولنا  ٌقوم األفراد بواسطتها التً

وفً المنطق وفً حل المشاكل وفً تخطٌط األفعال. وهً تتٌح لنا أن ننقل ذكرٌات الماضً والمعتقدات 

  خرٌن فً األحداث التً لم تؤت بعد وللتعبٌر عن العبلقات بٌن األحداث.عن المستقبل إلشراك اآل

من الثقافة اإلنسانٌة وبدونها ال ٌمكن للقضاء والتجارة والعلم ، ال ؼنى عنه، ال ٌتجزأ إن اللؽة جزء

والجهود اإلنسانٌة األخرى أن توجد باألشكال التً نعرفها. إنها موضوع الجمال فً ذاتها. هً مزٌج من 

من أجمل الكتابات وكذلك أشعار المتنبً  القوة الداللٌة والفنٌة التً ٌمكن أن تجعل سور القرآن وآٌاته

 وؼٌره من الشعراء فً اللؽة العربٌة مثبل.

واألمراض التً تإثر فً اللؽة ٌمكن أن تشل أي شخص فً  إن اللؽة أمر حٌوي لنجاح الفرد.

وكٌفٌة  الحالٌة تحرز تقدما فً فهم اللؽة وأساسها العصبً إن األبحاث .االجتماعٌةفً فئته  وأسرته أ

فً التدخل أثناء االضطرابات اللؽوٌة. وفً هذه العجالة سنحاول أن نلقً الضوء على األساس    النجاح

العصبً لعملٌات اللؽة فً الدماغ البشري وكذلك المناطق التً تنشط عند أداء اللؽة وتؤثٌر أمراض 

 اللؽوي وبعض االستنتاجات الطبٌة والقانونٌة والتربوٌة.الدماغ على األداء 

 : العمليات اللغوية

معالجات اللؽة فً الدماغ تفعل الترمٌزات اللؽوٌة للتحدث والفهم والقراءة والكتابة بطرٌقة 

سرٌعة ودقٌقة ورائعة جدا. فمثبل عندما نتحدث نختار كلمات وفقا لما نعتقد أننا سوؾ نوصل المعنى 

ٌربط الكلمات ببعضها  المتلقً. نضع األصوات لكل كلمة. ونبنً هٌكبل نحوٌا وصده للمستمع أالذي نق

 نقل البناء النحوي. والبعض وكذلك نبنً حدودا نؽمٌة إلٌصال أ

إلى حركة الفم والفكٌن واللسان والحنك والحنجرة وأجهزة نطق أخرى  كل هذه المعلومات تترجم

صوت  ولكً ننتج حوالً ثبلث كلمات فً الثانٌة أ ملٌون من الثانٌةعلى حدة وعلى أساس  تنظم كبل

لكل ملٌون صوت  كل ُعُشر من الثانٌة. إال أننا حتى اآلن نقدم حوالً صوت واحد خطؤ واحد بمعدل

 (.56ص، 5115، )خلٌل وكلمة واحدة خطؤ لكل ملٌون كلمة.
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 :استعمال اللغة

ٌسبب نفس العجز ، أن تدمٌر جزء معٌن من الدماغالحظ العلماء ، فً أواخر القرن التاسع عشر

والتً سمٌت ، اللؽوي فً معظم المرضى. فالتدمٌر الذي ٌصٌب الفص الجبهً األٌسر فً منطقة بروكا

بٌنما ٌسبب التدمٌر الذي ، ٌدمر بدوره القدرة على الكبلم، على اسم الجراح الفرنسً بٌٌر باول بروكا

التً سمٌت على اسم عالم األعصاب األلمانً كارل ، فً منطقة فٌرنك، األٌسر بالفص الصدؼً ٌلحق

صعوبات فً فهم اللؽة. وقد قادت هذه المبلحظات العلماء إلى االعتقاد بؤن الدماغ ٌعالج الكلمات ، فٌرنك

، عبر سلسلة من المناطق ذات الصلة باللؽة. ولكن باستخدام تقنٌات تصوٌر معٌنة، احل منظمةفً مر

ٌستطٌع العلماء ، مثل التصوٌر المقطعً بابتعاث البوزٌترونات والتصوٌر بالرنٌن المؽنطٌسً الوظٌفً

لدراسات المبنٌة التفكٌر. وقد أوضحت ا والقراءة أ واالستماع أ ومراقبة الدماغ مباشرة أثناء التحدث أ

، على هذه التقنٌات أن معالجة اللؽة أمر بالػ التعقٌد. فمناطق اللؽة تحتل مساحات واسعة من الدماغ

 .وتنشط أنواع متباٌنة من المهام اللؽوٌة هذه المناطق بطرق وأنماط مختلفة

لمراكز فً تنظٌم عملٌات الجسم. توجد مراكز تنظٌم عملٌات الجسم الرئٌسٌة بجذع الدماغ. فا

بٌنما تنظم مناطق جذع الدماغ ، العصبٌة فً الَبَصلة تنظم عملٌات التنفس وضربات القلب وتدفق الدم

 .األخرى عملٌات البلع وحركة المعدة واألمعاء

وتوجد فً تحت المهاد أًٌضا مراكز عصبٌة تتحكم فً بعض عملٌات الجسم. ومعظم هذه 

تتحكم فً كمٌة ، على سبٌل المثال، ٌة للجسم. فبعض المراكزالمراكز تحافظ على استقرار الحالة الداخل

وتنقل هذه ، حٌث ترصد عصبونات معٌنة تؽٌرات مستوى الماء فً الدم واألنسجة، الماء فً الجسم

مما ، ٌنتج تحت المهاد اإلحساس بالعطش، المعلومات إلى تحت المهاد. فإذا كان مستوى الماء منخفًضا

الماء. وفً نفس الوقت ٌرسل تحت المهاد رسائل إلى الكلٌتٌن لخفض كمٌات المٌاه ٌدفع الفرد إلى شرب 

المفقودة من الجسم. وفً حالة ازدٌاد مستوى الماء فً الجسم ٌرسل تحت المهاد رسائل تزٌل اإلحساس 

 -وتزٌد كمٌة الماء المفقودة عن طرٌق الكلٌتٌن. وتعمل المراكز األخرى فً تحت المهاد ، بالعطش

 .لتنظٌم عملٌة الجوع ودرجة حرارة الجسم -ب المبدأ نفسهحس

عن طرٌق جسم رفٌع من ، أي الؽدة النخامٌة، وٌتصل تحت المهاد بالؽدة الرئٌسٌة فً الجسم

األنسجة. وٌنظم تحت المهاد العدٌد من عملٌات الجسم بالتحكم فً إنتاج الؽدة النخامٌة للرسائل الكٌمٌائٌة 

الجسم  وتنظم هذه الهورمونات معدل نم، إطبلقها. فبجانب وظائفها األخرىو، المسماة الهورمونات

 .والعملٌات الجنسٌة والتكاثرٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5_%D8%B5%D8%AF%D8%BA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5_%D8%B5%D8%AF%D8%BA%D9%8A
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 : وترجمة اللغة في الدماغاستعمال 

 متضمنتٌن( األٌمنو األٌسرالكرتٌن المخٌتٌن )تكون نصفً ، اللؽوي لدى الطفل ومع بداٌة النم

 l’hémisphére بصفة جزئٌة سٌطرة نصؾ الكرة المخًوتظهر  فشٌئا شٌآ. IMPLIQUESمعا 

gauche الدور الوظٌفً لنصؾ الكرة المخً االٌمن اضمحبللفً مقابل  األٌسر  l’hémisphére droit ،

ٌقع فً النصؾ الكروي   latéralisation du langageاللؽةفٌما ٌتعلق بالفعاٌة اللؽوٌة. عموما فتموضع 

لكن ٌرتكز على مكون ولدراسات الحدٌثة ال ٌتؤثر بالتجربة حسب او. هذا التموضع األٌسرالمخً 

 .(016ص، ، )شنافً عبد المالك. بٌولوجً ؼرٌزي

المتعلقة باللؽة المعلومات البصرٌة ، وفاستقبال المعلومات الصوتٌة المتعلقة باللؽة الشفوٌة

السٌاق االدراكً ٌحدث على مستوى و les aires primairesٌتم على مستوى الساحات االولٌة  المكتوبة

التركٌبٌة واما عملٌة المعالجة المورفولوجٌة  les aires cerebrales tertiares الساحات الدماؼٌة الثالثة.

 .carrefour . temporo. Parietoالقدالً  - الجداري – الداللٌة للؽة تتم فً التصالب الصٌؽًو

Occipitalقبل  المساحات ما، والذاكرةواالنتباه 8 . اما عملٌة الفهم اللؽوي فتتطلب تجنٌد قدرتٌن هما

االستعدادات االفعال وتكون ملراكز عملٌات الذاكرة القصٌرة المدى.  les aires prefrntales جبهٌة

تحدد اساسا فً الذاكرة قصٌرة المدى. وٌتطلب فهم اللؽة كذلك تدخل تعلٌم اكتسابات جدٌدة والفكر و

 صٌاؼةوتنظٌم ولة على تخطٌط إوجبهة تكون مسالذاكرة طوٌلة طوٌلة المدى. فالمساحات ما قبل 

انتقاء العناصر اللؽوٌة ٌتم بتنشٌط جهاز الذاكرة قصٌرة المدى ، اثٌاء عملٌة التبادل اللؽوي   الملفزظات

على عملٌة  لةوالمسإ  ٌة. هذه العناصرة تحوٌل بعد ذلك الى ساحة بروكاالدماؼٌة الثالثالساحات و

الشكل و  اخٌرا كل هذا المعلومات تحول الى مساحة الحركٌة االولٌةوالصٌاؼة التركٌبٌة والبرمجة 

 8 معالجة اللؽةوٌوضح المناطق المسإولة عن ادراك 

 : جانبي اللغة

 التعبٌر بحٌث ٌنموان بصفةوالفهم 8 اللؽة الشفوٌة عملٌة ذات وجهٌنللؽة وجهان ٌمكن اعتبار 

 لٌست متساوٌة.ومتوازٌة 

 : الفهم .1

فالرضٌع ٌتفاعل مع الضجٌج ، تظهر عبلمات الفهم للؽة عند الطفل قبل القدرة على الكبلم

فً ذهنه منذ سن  ٌظهر بالتدرٌج اهتماما انتقائٌا لبعض األحداث التً ترتبطوكبلم اآلخرٌن واألصوات و
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فما ٌفهمه الطفل من اللؽة فً البداٌة مرتبط بمجموع ، كاألصوات اإلصطناعٌة مبكرة بمعانً خاصة

 ٌثٌر فرح الطفل.  ماو الحركات الٌدوٌة، مبلمح الوجه، المعلومات التً ترافق الكبلم من نؽمة الصوت

 : التعبير .2

إصداراته الصوتٌة وحركٌته المفرطة  وه، ما ٌمٌز سلوكٌات الرضٌع خاصة قبل تعلم اللؽة

إنما مجرد ومع الؽٌر  لبلتصالفً معظم األحٌان ال تكون لها هدؾ والمستمرة ؼالبا . والمتنوعة 

االستجابة لسماع صوت من أي جهة كانت. فهً  وانعكاسات لبعض األحاسٌس الداخلٌة كالجوع مثبل أ

تكون ، والتعبٌروصوتٌة ال ٌستعملها الطفل إال تدرٌجٌا كوسائل لبلتصال  وإذن مجرد إنتاجات حركٌة أ

كذلك حٌنما ترتبط بمعانً معٌنة لما ٌكون باستطاعة الطفل مثبل اإلشارة بؤصبعه إلى ما ٌرؼب فٌه. 

األسالٌب التعبٌرٌة وشتى أنماط السلوكات اللؽوٌة  منذ بداٌة حٌاته ٌلقى الطفل من أفراد محٌطه العائلًو

فً  النطقًوالحسً وفٌؤخذ منها ما ٌتوافق مع مستوى نموه الذهنً ، عبر تفاعله المباشر معهم المختلفة

   االجتماعً.وبٌن أفراد وسطه العائلً وكل مرحلة من سنه لتشكل تدرٌجٌا القناة التً تربط بٌنه 

وا لوظائؾ على نموعبلمة على انخراط الطفل فً الحٌاة االجتماعٌة  وه فاكتساب اللؽة إذن

وتنظٌم تفاعله مع المجتمع والصفة الممٌزة الممٌزة ، التً تحكم سلوكه اللؽوي وبخاصة لئلدراك العقلٌة

اللؽوي ٌخضع بدوره لهذا  وهً االستمرارٌة والتواصل بوتٌرة تختلؾ أساسا باختبلؾ السن والنم وللنم

 وإنما ه، إلى مراحل حسب السن وم النموٌنقس، المبدأ بحٌث أنه ال ٌتوقؾ فً الحاالت العادٌة عن النمو

 . وصؾ شكلً للخصائص

وال ٌمكن أن نتخذه قاعدة تنطبق كل االنطباق على كل ، اللؽوٌة التً تتمٌز بها كل مرحلة

فهناك دائما فوارق زمنٌة عادٌة بٌن األطفال فً 8 األطفال إال من حٌث تعاتب هذه المراحل وتسلسلها

جهة ومن جهة ثانٌة فإن مراحل  اللؽوي هذا من ومعٌنة من مراحل النمالسن الذي تبدأ فٌه مرحلة 

فالتؽٌرات اللؽوٌة التً تحدث فً  ،ولٌست بٌنها حدود زمنٌة فاصلة اكتساب اللؽة تكون فً الواقع مترابط

ناحٌة المفردات والنطق باألصوات ومستوى الفهم ...إلخ  مرحلة معٌنة إنما تشمل كل عناصر اللؽة من

بؤن طفبل ما قد  وتتم التؽٌرات اللؽوٌة تلك بصفة تدرٌجٌة تجعل من الصعب قول، رجات مختلفةلكن بد

 .(34، 33ص ص8 دس، )لعٌس بدأ استعمال وتركٌب الجمل مثبل فً ٌوم ما.
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 : أسس اللغة .4

 8 األساس العصبي

ترتبط فاللؽة ، إن الدماغ واألعصاب هً المسإولة عن الحركة بكل جزء من أجزاء جسمنا

والمنطقة الخاصة بها على القشرة الدماؼٌة الموجودة فً نصؾ الكرة ، بحركة أعضاء النطق والتصوٌت

ذات  (brocas)فً النهاٌة الخلفٌة للتلفٌؾ الجبهً الثالث المسمى بمنطقة بروكا  الدماؼٌة لٌسرى وبالتحدٌد

 الدماؼٌة. فً خارطة برودمان 33رقم 

الممتلة  (wernick) باستقبال وتفسٌر اللؽة وتدعى بمنطقة فٌرنٌكًكما توجد هناك منطقة خاصة 

 35ؾ الصدؼً األول وفً المنطقة ٌعلى خارطة برودمان وتقع فً الجزء الخلفً للتلف 30بالمنطقة 

         .(77ص ،0771، )الزراد لفٌؾ الصدؼً الثانً.تالموجودة فً الجزء الخلفً لل

 8 األساس العضوي

جهاز التصوٌت والحواس حٌث ٌعٌش الطفل خبلل مرحلة الرضاعة تجارب وٌتمثل فً عمل 

مما ، حسٌة حركٌة مما ٌثٌر فٌه إثارات حسٌة مختلفة خاصة بمنطقة الفم وهً المنطقة الحركٌة للكبلم

إضافة على هذه التجارب نجد حاسة البصر وهً وسٌلة ، ٌسمح بتمرٌن الشفاه واللسان على الحركة

ٌمٌل الطفل إلى تقلٌدها وٌظهر  تظهر فً شكل حركات نطقٌة. والتً، المتعلقة باللؽة اللتقاط المعلومات

وهناك حاسة السمع التً ال تقل أهمٌة عن حاسة ، أٌضا دور البصر على اللؽة فً اكتساب مفاهٌم األلوان

ما ك، البصر حٌث بها ٌتمكن من التمٌٌز بٌن خصائص أصوات اللؽة وبالتالً تمٌٌز أصوات من حوله

 االستفهام، تساعده هذه الحاسة على فهم واكتساب األسالٌب اللؽوٌة حسب النؽمة مثبل أسلوب النهً

  .والتعجب ....الخ

  : المعرفي األساس

 8 تتمثل فً القدرات الذهنٌة وفً المكتسبات األولٌة خاصة

  الجسميةالصورة : 

وٌعرؾ أنها ملك  ،األجراء وهً أن ٌتعرؾ الفرد على أجزاء جسمه وبعدها إكساب أسماء هذه

 لدٌه مفهوم األنا حٌث ٌتكلم بصفة المتكلم. ووٌنم له وبالتالً ٌشٌر بالوحدة الجسمٌة
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 الجانبية : 

حٌث ٌمكن أن تظهر لدٌه سٌطرة ، وهً معرفة الفرد للجهة الٌمنى والجهة الٌسرى من جسمه

 وهذا ما نبلحظه عند الكتابة. ٌسرى وجانبٌة ٌمنى أ

  8 المكان والزمانمفهوم 

وٌتم إدراك ، وراء....الخ"، أمام، تحت، أن ٌكتسب الفرد المفاهٌم الخاصة بالمكان" فوق ووه

التعاقب والرواج وٌتم ذلك سمعٌا وهذا ما ٌساعده فً إدراك ، ٌكتسب مفاهٌم المدةوجهة  ذلك بصرٌا من

                      جهة أخرى.وفهم اللؽة الشفوٌة التً تستلزم ترتٌب زمنً للكلمات والجمل من 

 : االجتماعياألساس النفسي 

العبلقة الزوجٌة المبنٌة على أساس ، والحالة ولواجبها نح العائلةٌتمثل هذا األساس فً تؤدٌة 

  .(46ص ،دس، )لعٌس طبٌعً. الحالةالنفسً واللؽوي عند  والتفاهم تجعل النم

  :اللغوية الفعالية تحليل

 ٌسمح مما، الملفوظات بٌن المتجانس التسلسل طرٌق عن، نصً لبناء اللؽوٌة الفعالٌة تتجلى

 ومن، جهة من وضوحا أكثر وتجعله تشرحه التً الفرعٌة المواضٌع إلى اإلطار الموضوع من باالنتقال

 المشكلة الملفوظات أنماط مستوى على متؽٌر تدخل ٌستوجب ما خطاب معنى إنشاء فإن، أخرى جهة

 إلى المطروحة الموضوعاتٌة من االنتقال وحدة طرٌق عن تتشكل الخطاب فً فالفعالٌة، إذن .للخطاب

 المكونة الملفوظات مختلؾ أشكال ٌطبع الذي التنوع طرٌق وعن، المحوري للتدرج الممددة التفرعات

 من وضوح ٌزٌد أن ٌمكن ما إلى نعمد سوؾ، الدقة من ولمزٌد 0774الخطاب حسب حسٌن نوانً  لهذا

 8 السردي البناء فً الفعالٌة

 لمسار األدنى المعنى ٌبرز هنا من المستمر تدرجه إلى عمومه فً المحلً الحدث من االنتقال 

 .السرد

 ووضعٌتها السردي للبناء المشكلة الشخصٌات حضور وضوح. 

 فعال )توظٌؾ االفتراضً وأ الحقٌقً القارئ ٌستوعبه حتى مفهوم شكل فً السرد صٌاؼة 

 .والصرٌح( المضمر البلمنطوق؛و للمنطوق

 الخطابات أجناس تنوٌع. 

 تعقٌدها فً المروٌة للقصة الممٌزة لبلنعطافات وفقا الخطاب تهوٌلو الخطابٌة العبلمات تنوٌع. 
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 وتجٌب تتلفظ أي، حٌوٌة خاصٌة الشخصٌات منح. 

 للؽائب مستحضرا8 المباشر ؼٌر الخطاب إدراج. 

 العالمٌن هذٌن فً المختلؾ من المشترك تحدٌد8 والخٌالً الواقعً بٌن المعارضة. 

 طرح8 قصته بنى قد السارد أن نبلحظ فإننا، السرد هذا فً اللؽوٌة الفعالٌة ظهور عن وأما

 مثلما8 السردٌة باألحرى وأ الخطابٌة الفعالٌة تقٌٌم فإن، هذه والحال شكله وهكذا فٌه؛ وتدرج، موضوعا

 وبؤي، سرده موضوع السارد بنى كٌؾ8 نرى أن ٌجب ألننا، هنا ٌتوقؾ ال، القصة هذه فً الحال هً

 نصه؟ شكل صفة

 : خالصة

وهً الوسٌلة التً ٌمكن بواسطتها تحلٌل أي ، إن اللؽة هً أداة اتصال وتفاهم بٌن أفراد المجتمع

، إعادة تركٌبها فً شكل تؤلٌؾ كلمات بتركٌب خاصوخصائصها  وفكرة ذهنٌة إلى أجزائها أ وصورة أ

 اي اضطراب كان. التقلٌد فإن كان الشخص ٌعانً منوالعائلة ولكن تكتسب هذه األخٌرة من المحٌط 
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 : تمهيد

تعبر اللغة عن شخصٌة اإلنسان، وتعد من أهم ما ٌمٌزه عن غٌره من الكائنات الحٌة، وتكمن 

  فً كونها الوسٌلة التً ٌستطٌع اإلنسان بواسطتها إٌصال المعلومات لمن حوله، وكذلك الحصول أهمٌتها

 على المعلومات ممن حوله، فتبادل المعلومات بٌن األفراد من أهم ما ٌربط أبناء المجتمع بعضهم ببعض.

وٌسمى هذا التبادل بالتواصل وألن اإلنسان كائن اجتماعً فهو بحاجة ماسة للتواصل مع أفراد 

ل الرسالة، مجتمعه، وكً ٌتم التواصل بشكل صحٌح ال بد له من مرسل، ورسالة، ووسٌلة مناسبة لنق

 بٌنهم. فٌما اللغة المنطوقة أهم وسٌلة تعلمها البشر للتواصل ومستقبل. وتعتبر

تتم عملٌة االتصال عند اإلنسان عن طرٌق نظام من الرموز المسماة اللغة، التً تعتبر وسٌلة 

دماغٌة قد التواصل الشفوي والكتابً ولما لها من أهمٌة فً حٌاة اإلنسان فإن حدوث أي إصابة عصبٌة 

 إلى خلل فً إحدى مستوٌاتها قد ٌتسبب فً تغٌٌر سلوك اإلنسان، هذا الخلل ٌعرف باسم الحبسة. تؤدي

 : الحبسة عن تاريخية لمحة

 بكل تحلٌلٌة نظرٌات فظهرت مرحلٌا تطورا عرف وبذلك العلماء بٌن وحدة الحبسة مٌدان أثار

 األلمانً الطبٌب أتى ;8 القرن وبداٌة :8 القرن نهاٌة فً .واللسانٌة النفسٌة العصبٌة التشرٌحٌة الجوانب

GALL 897: القدرات عن ومسؤولة بذاتها قائمة أعضاء عدة به البشري المخ نصفً إن  : وقال 

 ".الذهنٌة

 جدٌدةصورة  إعطاء واحدة كل تحاول نظرٌات عدة ظهرت أفكار من به جاء وما Gall وبعد

 عند وذلك اللغة عن ٌتحدث مرة ألول Paul Broca بروكا جاء 8:88 عام وفً للحبسة واضح ومفهوم

 وكان سنة، 18لمدة النصفً الشلل من عانت والتً الجراحة مصلحة فً توفٌت التً للحالة تقدٌمه

 مالحظات" عنوان تحت األحٌاء علم جمعٌة إلى الحالة هذه فقدم القولبٌة، فً ٌتقلص اللغوي رصٌدها

 األفٌمٌا أن   Broca بروكا وقال Aphémie األفٌمٌا حول بمالحظات متبوعة "الكالم منطقة حول

Aphémie بالذكاء، المساس وبدون النطق أعضاء فً شلل بدون الكالم على القدرة فقدان فً الحقٌقة 

 أنه أشار ذلك إلى باإلضافة ،"الٌسرى المخٌة الكرة لنصف الثالث الجبهً التلفٌف فً بخلل مرتبطة وهً

 المخً الكرة نصف تالفٌف عن تتمٌز الٌسرى المخٌة الكرة نصف فإن العصبً الجهاز ونمو تطور أثناء

 (.278، ص2006 على الفرماوي،)الجانبٌة.  المخٌة السٌطرة بمبدأ ٌسمى ما وهذا الٌمنى
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 على بها قام التً التشرٌحات بعد Aphémie حول النهائً تصوره بروكا عرض 8:81 عام فً

 الكرة لنصف الثالث الجبهً للتلفٌف الخلفٌة الجهة إصابة نتٌجة هً األفٌمٌا من تعانً حاالت عشر

 للجسم.  الٌمنى األطراف حركات عن المسؤول هو األخٌر هذا وأن الٌسرى المخٌة

  أٌضاذكر بستٌان انه هناك مرضى ٌعانونا عجزا لٌس فً نطق الكلمات فقط، و بل  :;:8وفً 

وجود مركز بصري للكلمات فً المخ و كذلك وجود مركز سمعً و  فً تذكر الكلمات وفرض بستٌان

ببعضها البعض بحٌث تعالج المعلومات فٌما  مترابطةمركز حسً حركً للٌد و اللسان و هً مراكز 

مختلفة وهكذا نظر  أعراضمتالزمة  إلىبٌنها مختلف الطرق و أي تلف ٌصٌب المناطق المختلفة ٌؤدي 

 النسبً االرتباط هو Wernicke 8:91 فارنٌكً به جاء ما أوهم وحدة معالجةباستٌان الى المخ على انه 

  .للحبسة اإلكلٌنٌكٌة األشكال أوحد T1 األول األٌسر الصدغً) التلفٌف إصابة بٌن

 أن إلى فارنٌكً أشار اللغة، فهم فً تظهر للكلمات المسموعة الصورة ذاكرة فقدان أن كما

 فٌتكلمون الحسٌة بالحبسة المصابٌن أما مفهومة، لغتهم ولكن قلٌال ٌتكلمون الحركٌة بالحبسة المصابٌن

 ٌحدث اضطراب هً الحبسة أن) 8:81هٌد Head ٌرى صعب، وفهمهم مضبوطة غٌر لغتهم ولكن كثٌرا

 تفسٌر Lichtheim "لشتٌم" ٌنشر 7::8 عام وفً )الرمزي، والتعبٌر اللغوٌة الصٌاغة مستوى على

ٌحتوي لشتٌم على ثالثة  و الحبسة كما هو موضح فً الشكل من أنواع سبعة تترتكز علٌهاااللٌات التً 

و ٌوجد فً منطقة فارنٌكً ، و مركز ٌنبعث منه المخرج  "أ" مركز لتحلٌل المدخل السمعً: مراكز

 من خالل تلفٌات Phasie وٌمكن تفسٌر مختلف أنواع االفازٌا "ب"وٌوجد فً منطقة بروكا  "م" الحركً

 .(200ص ،2006 )على الفرماوى،. تصٌب مختلف المسارات او المراكز الموضح فً النموذج

 

 

 

 

 5441نموذج ليشتيم عام  يمثل: 20 الشكل رقم
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 هً للغة الحسٌة المنطقة وٌعتبر للغة مركز وجود "سيقمن فراد Sigmund Freud 8:;1 " ٌنفً

 لمسٌة بصرٌة،: ترابطات عدٌدة عن ٌأتً للكلمة ورهوتص الٌسرى المخٌة الكرة لنصف مستمرة باحة

 رفضه ماري Marie 8;98 أعمال تبٌن و Agnosie األقنوزٌا وهو جدٌدا عرضا ٌصف كما وفٌزٌائٌة

 اللفظً العمى الحسٌة، الحبسة الحركٌة، الحبسة ٌرفض وكذلك اللغة فً الثالث الجبهً التلفٌف لدور

ٌلخص  وبالتالً فارنٌكً منطقة فً إصابة إلى تعود واحدة حبسة وجود على وٌؤكد اللفظً والصمم

 : التالٌة المعادلة فً دراسة

Aphasie de Broca = Aphasie de Wernicke + Anarthrie 

 بالحبسة المصاب أن إلى أشار حٌث Baillarger النفسانً المختص على Jackson 8:17 اعتمد

-Dissociation automatico العفوٌة األوتوماتٌكٌة بالسلوكٌات وٌحتفظ اإلرادٌة السلوكات ٌفقد

volontaire 

 إلى أشار حٌث ، Fundamental of language كتابه Jacksonجاكسبون  نشر 78;8 سنة وفً

 ٌخص Paradigmatique اختٌاري عمودي محور: محوران لها أي القطب ثنائٌة العادٌة اللغة أن

 .والتسلسل التركٌب ٌمثل الذي syntagmatique أفقً محور اللسانٌة؛ الوحدات

 مستوى على أو( األول المحور) الكلمات اختٌار على وصعوبات مشاكل له بالحبسة فالمصاب

 مبدأه أقام الذي العصبٌة، النفسٌة بالدراسة متعلق تٌار ٌظهر 97;8 عام وفً )الثانً المحور( تركٌبها

 معرفة على بناءا بالحبسة المصابٌن عند المالحظة والنفسٌة اللسانٌة االضطرابات ووصف فهم على

 وتشخٌص برؤٌة تسمح طبٌة تقنٌات عدة تطورت الفترة، نفس وفً السلٌم الفرد عند السلٌم االتصال

 : منها لإلصابات دقٌق

 للدماغ والوظٌفٌة اإلحصائٌة المرسمة le scanner  

 المغناطٌسً بالتواتر المرسمة I.R.M اإلصابة مكان تحدٌد لتسهٌل وهذا. 

 Dosageالتركٌز فً مشاكل من ٌعانً بالحبسة المصاب أن Zellal 8;:8 زالل أشارت وقد

 فوق طوٌال temps libérateur التحرٌر زمن كان فإذا اللغة، فً تتحكم التً الثالثة الفٌزٌولوجٌة األزمة

 (.حسٌة حبسة( مفهوم وغٌر سرٌع كالم مجرى مع خاطئة تكون الحالة استجابات فإن العادي

( حركٌة حبسة( العادة فوق طوٌل أي temps inhibiteur الكبت زمن فً المشكل كان إذا أما

 الذي االتصال لوضعٌة المناسبة الكلمات ٌختار أن ٌمكنه ال بالحبسة المصاب فإن الحالتٌن كلتا وفً
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 الحبسة أن Zellalزالل عرفت هذا ومن sélecteur temps االختٌار زمن فً مشكل لدٌه إذن فٌها، ٌكون

 .(21ص ،2012)زالل،  .زمانً اضطراب أنها

 

 

 

 

 

 Tan” Patip“ دماغ يمثل: 20 الشكل رقم

 : تعريف الحبسة .5

ٌعنً عدم A األول فالجزء A/Phasie عن مصطلح ٌونانً مكون من جزئٌن عبارة كلمة افازٌا: لغويا

 .(200، ص1990 )الزراد، ٌعنً الكالم ومنه فكلمة افازٌا تترجم إلى العربٌة باحتباس Phasieوالثانً 

الحبسة عبارة عن اضطراب فً اللغة تتبع إصابة عصبٌة حٌث تسبب : تعريف القاموس الطبي

 Dictionnaireاضطرابا فً استعمال األنظمة والقوانٌن األساسٌة فً إنتاج وفهم الرسائل اللفظٌة. 

médical, 1999, p68 

غوي الذي ٌمس الترمٌز لٌتعلق األمر باضطراب فً النظام ال: Dictionnaire d’orthophonie تعريف

هذا  المكتوبة.قد ٌخص اللغة المنطوقة و/أو اللغة  ي، والذ)ناحٌة التعبٌر(أو/و فك الترمٌز )ناحٌة الفهم (

بل هً راجعة إلصابة دماغٌة محلٌة أو منتشرة  االضطراب ال ٌتعلق ال بحالة عته وال بإصابة حسٌة،

 الصدغٌة لنصف الدماغ األٌسر ذات المصدر وعائً، على العموم فً المنطقة الجبهٌة، الجدارٌة /أو

 (F. Brain et all, 2004, p 16). صدمً أو ورمً

الحبسة عبارة عن اضطراب لغوي ٌظهر بعد إصابة الجهاز العصبً : Vondalفوندال  تعريف

  (Rondal et all, 1977, p132)و ٌكون المصاب قد اكتسبه اللغة قبل اإلصابة. المركزي،

 اختٌار الترتٌب المناسب للحرف أو فً استعمال هً اضطراب فً: بيلوس Pialoux تعريف

  (Pialoux, 1975, p227).الكلمات
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الناتج عن ضعف بٌن تعرف الحبسة على أنها اضطراب االتصال اللغوي : Zallel تعريف نصيرة زالل

وهً  عالقة الترمٌز، والمصاب ٌترجم هذا الضعف شكلٌا باختالل فً المراقبة لعملٌات االختٌار والكف،

مراقبة مالزمة لمختلف مراحل برمجة اللغة، وٌكون األداء اللغوي متمٌزا بعدة مظاهر التً تختلف 

  (N. Zallel, 1982, p22)  حسب درجة وقوة الشدة لهذه المراقبة.

ذلك الخلل الذي ٌحدث على مستوى الفعل : الحبسة على أنها > Brahimi براهيمي وتعرف الباحثة س.

نتٌجة إلصابة عصبٌة )دماغٌة( ٌنتج عنه اضطراب على مستوى إحدى العملٌتٌن  التواصلً اللفظً،

 (.16ص ،1999 براهٌمً، س..) .المعرفٌتٌن المتمثلتٌن فً حركة اإلدخال واإلخراج

الحبسة هً اضطراب ناتج عن إصابة فً المراكز المسؤولة عن اللغة من نصف : التعريف اإلجرائي

 .ةالمسٌطرالمخٌة  الكرة

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 يمثل مخطط لنصف الكرة المخي االيسر: 20 الشكل رقم
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 : أنواع الحبسة .0

إن تصنٌف أنواع الحبسة شهد تصنٌفات عدٌدة من طرف الكثٌر من العلماء كتصنٌف   

"LURIA" و"GOLDSTEIN" ،إال أنه ال ٌوجد  وغٌرهم من العلماء سواء فً قدٌم العهد أو حاضره

حٌث تتدخل  ،االضطرابفٌما ٌخص هذا النوع من  حالٌا تعرٌف موحد ومتفق علٌه من طرف الجمٌع،

 : عدة متغٌرات

 .كموقع اإلصابة 

 .المٌكانٌزمات المتدخلة 

 .الفروقات الفردٌة للتنظٌم الدماغً للغة مما ٌجعل تعدد أشكالها 

 : لذا ارتأٌنا وضع جدول ٌضم أهم ومعظم التصنٌفات
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 الفهم شفهي االعادة اللفظية االعراض اإلكلينكية األساسية موقع االصابة في الدماغ نوع الحبسة

 بروكا

BROCA 

 HEAD 1حبسة لفظٌة 

 GOLDSTEIN :حبسة حركٌة 

 LURIA :حبسة حركٌة صادرة 

 COHEN : التحقٌق حبسة

 الصوتً

 WEISENBENG et 

 MC BRIDE :حبسة تعبٌرٌة 

 GOODGLASS et Kaplan 

 حبسة غٌر جارٌة

المنطقة المحٌطة بباحة بروكا 

فً التلفٌف الجبهً الثالث 

(F3األٌسر ) 

  تعبٌر شفوي فقٌر،نقص الكلمة،إضطراب على

 Trouble Arthriquesمستوى النطق 

  خلل فً النغمة أثناء الخطابProsodie. 

 .الفهم سلٌم عموما 

 .تلفظ بطٌئ ومتقطع وشاق 

  سلوك لغوي محصور بٌن القولبٌةStéréotypie 

،إضطرابات نحوٌة Mutismeالخرس 

Agarmmatisme 

 (،برافازٌا لفظٌةDAVاللغة العفوٌة مضطربة وضعٌفة )

 وبرافازٌا تخص الفونٌمات، تعبٌر كتابً مضطرب 

Paragraphie . 

 براكسٌة خاصة  شلل نصفً أٌمن، إضطرابات

 . Apraxie bucofacialeبالفم والوجه  

 تسمٌة األشٌاء جد مضطربة .

 سليم غير سليمة

TRANSCORTICALE 

MOTRICE 

LURIA  :حبسة دٌنامٌكٌة 

الفص الجبهً المحٌطً 

 -(Brocaالمسٌطر لباحة )

 التكرار شبه عادي 

 الفهم الشفوي والكتابً عادي 

  بطٌئتانالتسمٌة والتعٌٌن عادٌٌن لكن 

 سليم سلٌم
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 كلٌة عامةحبسة 

Globale 

  مجموع سٌمٌائٌة الحبسة التعبٌرٌة

BROCA  وسٌمٌائٌة الحبسة

 اإلستقبالٌة.

WERNICKE 

إصابة ممتدة الى كل المنطقة 

 الٌسرى حول خط سلفٌروس

 ناتجة عن أورام وأمراض تطورٌة 

 وعائً خطٌر ٌصٌب  ناتجة عموما عن إضطراب

مجموع المناطق المسؤولة عن اللغة فً أجزائها األمامٌة 

 .ROLONDOوالخلفٌة لشق 

 غٌر سلٌم غٌر سلٌم

 حبسة مختلطة

Aphasie transcorticale 

mixte 

 تجمع المظاهر المصاحبة للحبسات السالفة الذكر.  اصابات دماغٌة متعددة الموقع

 من الٌمٌنٌٌن. أكثر غالبا عند الٌسارٌٌن

 تكرارات نمطٌة 

 سلٌم
 غٌر سلٌم

 aphasie fluentesالحبسات الطلٌقة 

 حبسة فرنٌكً

 

 HEAD :حبسة نحوٌة 

APHASIE SYNTAXIQUE 

« WERNICKE ET 

GOLDSTEIN » 

 حبسة حسٌةAPHASIE 

المنطقة الخلفٌة العلوٌة للفص 

 الصدغً األٌسر

T1 

 مجرى الكالم تقرٌبا عادي 

 رطانة 

  إختراع الكلماتNEOLOGISMES 

  إضطرابات على مستوى الفهم جد حادة سواء الشفوي

 .أو الكتابً

 نقص الكلمة 

  عدم الوعً باالضطرابANOSOGNOSIE 

 غٌر سلٌم غٌر سلٌم
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SONSORIELLE 

 LURIA :حبسة سمعٌة 

 

 

 

 إضطرابات على مستوى النحو والتركٌب 

  وجود برافازٌا فونٌمٌةPHONEMIQUE 

 Verbaleوبرافازٌا لفظٌة 

  تكون مصحوبة باضطرابات بصرٌةٌمكن أن 

HEMIANOPSIE LATERALE 

HOMOGENE DROITE 

 توصٌلٌة

CONDUCTION. 

 

 GOLDSTEINحبسة 

 مركزٌة

LURIA :حبسة واردة 

 

 

إصابة على مستوى المنطقة 

الخلفٌة والداخلٌة لشق سلفٌوس 

SYLVIUS . 

  إصابة األلٌاف الرابطة

بٌن المساحة السمعٌة 

ومساحة الفص 

الصدغً أي بٌن 

منطقة بروكا ومنطقة 

 فرنٌكً

 إصابة للتلفٌف فوق الهاشمً

GYRUS 

SUPRAMARGINALIS 

 .إضطرابات فً التعبٌر 

  مجرى الكالم تقرٌباعادي، فهم عادي نسبٌا أو قلٌل

 متقطع ٌتمٌز بترددات وتوقفات. اإلضطراب،خطاب

  الحبسً ٌكون واعً باضطرابه )ٌبنً استراتٌجٌات

 ( NOSOGNOSIEللتصحٌح( )

  وجود برافازٌا فونٌمٌةPARAPHASIE 

PHONILIQUE . 

 .التكرار مستحٌل أو صعب عموما 

 .فهم اللغة الشفوٌة والمكتوبة عادي 

 .الكتابة مضطربة،القراءة بصوت مرتفع مضطربة 

 ص فً الكلمة أثناء الكالم التلقائًكف أو نق 

 

 سلٌم غٌر سلٌم



 الفصل الثالث:                                                                                            الحبسة
 

39 

 

FAISCEAU ARQUE 

 وللحزمة المقوسة

  

  AMNESIQUEالنسٌانٌة

 

 

 HEAD :حبسة إسمٌة 

Aphasie Nominale 

  GOODGLASS  : 

 حبسة ال نظامٌة

ANOMIE 

اإلصابة على مستوى المنطقة 

األٌسر  المجاورة للفص الجبهً

Préfrontale Gauche 

تمثل المؤشر الدال على 

العٌادي استقرار الجدول 

للحرف مثال األمراض 

 التطورٌة من نوع

Alzeimer 

 مجرى الكالم عادي 

 نقص هام فً الكلمات نوعا ما حاد 

 تكرار عادي، القراءة بصوت مرتفع عادٌة لكن بطٌئة 

 برافازٌا قلٌلة أو منعدمة 

  ًإستعمال التعرٌض ف

 (PERIPHRASESالعبارات)

 الفهم الشفوي والكتابً عادي 

 على مستوى التسمٌة واالستحضار اللفظً إضطرابات 

 (EVOCATION VERBALE) 

 إضطرابات على مستوى التجرٌد 

  اإلمالء ٌمكن أن ٌعكس إضطرابات على مستوى

 (Dysorthographieالكتابة)

 الكتابة المنقولة عادٌة 

 سلٌم سلٌم

TRANSCORTICALE 

SENSORIELLE 

الصدغً  أصابة فً الفص

الجداري االٌسر خلف منطقة 

  :GOLDSTEIN .إنعزال الباحات اللغوٌة 

 .مجرى الكالم عادي 

 غٌر سلٌم سلٌم
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ال ٌوجد إضطراب على مستوى التكرار وأحٌانا   فرنٌكً

ECHOLALIE 

 .الفهم الشفوي والكتابً مضطرب 

 .برافازٌا أغلبها داللٌة 

  عدم الوعً بالمرض مستمرANOSOGNOSIE 

 .قراءة ممكنة 

 .المعنً مفقود 

  كتابة ولكن فً أغلب األحٌان

DYSORTHOGRAPHIQUE 

  التعبٌر ٌمكن أن ٌكون جاري ولكن فقٌر على

 المستوى الكٌفً ومضطرب من حٌث نقص الكلمة.

 الجدول العٌادي لحبسة فرنٌكً

 .الحبسة أنواعيمثل تصنيف : 25 جدول رقم
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 : أسباب الحبسة

 تهدف دراسة أهداف الحبسة إلى التعرف على المظاهر اإلكلٌنٌكٌة الناجمة عن هذه اإلصابة

 : االعتباروتطورها، فلو أردنا معرفة أو تحدٌد األسباب كان البد لنا األخذ بعٌن 

  اإلصابة فً منطقة اللغة والبنٌة المتصلة بها.موضع وامتداد 

 ًدرجة اإلصابة من حٌث شدتها.و فٌما ٌلً نتناول أهم أسبابها وه : 

  Les maladie vasculaires cérébrales: األمراض الوعائية الدماغية -1

 : وتتمثل فً مختلف اإلصابات العضوٌة و الفزٌولوجٌة

 > thrombose cérébrale الجلطح الذماغيح-1

وهً عبارة عن حصاة دموٌة تشكل انسداد على مستوى األوعٌة الدموٌة التً تغذي المخ 

 واإلصابة خطٌرة عندما تشكل فً األوعٌة الدقٌقة.

 : Embolieانسداد الشرايين  -2

للدماغ بسبب وجود جسم خارجً فً محتوى الدورة  انسداد مفاجئ للشراٌٌن المغذٌة هو

تصاب الفروع الصغٌرة للشراٌٌن الدماغٌة بهذا االنسداد تنتج عنه إصابات وأحٌانا عندما  الدموٌة،

القشرة الدماغٌة أو تحت القشرة الدماغٌة فً بعض األحٌان ٌلحق ضرر ٌتصف الكرة المخٌة األٌسر 

 .(40ص ،2016 )راضٌة وشوال، وتتأثر الوظٌفة اللغوٌة.

 : Hémorragie intracrâniennes النزيف الدموي الداخلي-3

فعند أخذ عٌنة من السائل الشوكً نالحظ تواجد  عن ارتفاع الضغط الشرٌانً، هو نزٌف ناتج

فالنزٌف  قطرات من الدم فعلى المستوى النورولوجً ٌظهر النقص بصفة مفاجئة دون عالمات ظاهرة،

الداخلً المخً أقل ترددا إما إذا حدث على مستوى المنطقة الواقعة بٌن الفص الجداري والصدغً فٌنتج 

  (Le cours, 1979, p328) عنه إصابة بحبسة فرنٌكً.
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 .أنواع اإلصابة الوعائية الدماغية: 21 شكل رقمال

  L’ épilepsies> الصرع  -0

   هو اضطراب فً المنطقة الصدغٌة أو الجبهٌة ٌتسبب فً نوبات جزئٌة متفاوتة الدرجة تتراوح

 البسٌطة إلى المعقدة. من

نوبات الصرع الجزئٌة البسٌطة تكون االضطرابات اللغوٌة فٌها معزولة أو على األقل فإن 

الجدول العٌادي للمصاب ٌنبأ أن الوعً عادي باستثناء وجود إعاقة لغوٌة تخص بدرجات ضئٌلة التعبٌر 

المعقدة فإنها أما نوبات الصرع الجزئٌة  والفهم كفقدان الكلمة الصحٌحة أو غٌاب فونٌمات قصٌرة للغاٌة،

وفقدان للذاكرة مع  لذا فإنها تعنً وجود تلف أولً أو ثانوي للوعً، تمثل حصول اضطرابات حسٌة،

  (Lotir et all, 1979, p79) عجز واضح فً أداء الحركات النطقٌة.

 : La migraine الصداع -3

 المراهقة تنتج عنهو عبارة عن نوبات متقطعة تحدث آالم حادة فً الرأس وغالبا ما تبدأ فً 

 عصبٌة انتقالٌة حٌث ال تدوم طوٌال ونادرا ما تكون الحبسة عرضا لهذا الصداع. اضطرابات

(Le cours, 1979, p219) 

 : Les traumatismes crâniens الصدمات الدماغية -0

وانعًم عىاء أطُثد انجًجًح تكغىس أو ال و انظذياخ ذؤدٌ إنً  غانثا إنً حىادز انًشوس ذعى

 .(41ص ،2016 )ساضُح و شىال، يًا َؤدٌ إنً يىخ انخالَا انعظثُح. يخُح، ىرضس
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 Tumeurs Cérébrales: الدماغية مااألور -1

 المناطق مستوى على تكون ما إذا طبقا وذلك بالحبسة لإلصابة المؤدٌة األسباب من الورم ٌعد

 إلى لها المجاورة المناطق من أو نفسها اللغوٌة المناطق من سواء فشٌئا شٌئا الورم تطور وٌبدأ اللغوٌة

 كان إذا وحتى سأالر فً وآالم الدماغً الدموي الضغط فً ارتفاع إلى فٌؤدي معٌن حجم إلى ٌصل أن

 .(40ص ،2016 . )راضٌة و شوال،جانبٌة أثار ٌترك أنه إال مااألور حالة فً ممكنا الطبً التدخل

  Maladies Dégénératives: العصبية الخاليا تدهور عن الناتجة األمراض -2

 االنتباه،(: مثل الفكرٌة الوظائف باباضطر المصحوبة العصبٌة للخالٌا تدرٌجً تلف هً

 الحوار، أثناء خاصة الكلمة نقص فً تظهر التً اللغة باتااضطر وكذلك )...التحلٌل التجرٌد، الذاكرة،

 مصابة الدماغ فً اللغة منطقة ألن وذلك المضطربة واإلعادة الكتابة فً خطٌة تحوالت لفظٌة، تحوالت

 (Lecours, Lhermitte, loc. cit, p332) .عادي ٌكون أن فٌمكن الكالم سٌاق أما

 Maladies Infectieuses: المعدية التعفنية ضااألمر -3

 المركزي العصبً الجهاز تصٌب وهً الفٌروسً البكتٌري األصل ذات ضااألمر جمٌع وهً

 الطبً التطور بفضل وذلك اكبٌر اخطر تشكل تعد لم ضااألمر هذه أن إذ الحبسة فً تتسبب ما اونادر

 بعد لغوٌة باتااضطر من تعانً تظل حاالت وجود من ٌمنع ال هذا أن إال الحٌوٌة المضادات وتوفر

 . العالج

 Maladies Métaboliques et Intoxications: التسممو  األيضية ضااألمر -8

 إلى الخارجٌة المواد عن الناتجة التسممات أو الغذائٌة المواد أٌض فً باتااضطر تؤثر ما انادر

 الدماغ ضاأمر فً مباشر سبب أنها علمت إذا خاصة مباشر غٌر ٌكون تأثٌرها لكن بالحبسة اإلصابة

 األكسجٌن كمٌة نقصان أن ذلك إلى أضف المسٌطرة المخٌة الكرة أصٌبت ما إذا ٌزداد خطرها وأن

 كانت إذا خاصة بها تتأثر التً المناطق مستوى على اضمحالل إلى تؤدي أن ٌمكنها المخ إلى الواردة

 (Ibid, pp.332-333) .. الدموي الضغط ارتفاع فً مساعدة مرٌضة عوامل هناك
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 : اللسانية النظريات

 : نجد الحبسة وتشخٌص بدراسة اهتمت التً اللسانٌة النظرٌات بٌن ومن

 انًشضُح انظىاهش تذساعح Jakobson جاكثغىٌ اهرى Roman Jakobson> كثسوناج رومان نظريح

 إنً ذؤدٌ أٌ نهحثغح ًَكٍ ": انكالو فٍ ذىظُفها َرى انرٍ انغُشوساخ ذحذَذ أجم يٍ تانحثغح انخاطح

 انعُادٌ انًخرض إنً جاَة انهغاٍَ انًخرض ذىاجذ أهًُح إنً أشاس كًا .انهغاَُح انىظائف ذىصَع إعادج

 Roman Jakobson, p105) .) .انًغرشفً فٍ

 التً الدماغ لوظائف organisation hiérarchique الهرمً التنظٌم بمفهوم جاكبسون أتى ولقد

 دور إلى أشار وقد .األمامٌة و القشرة الدماغ جذع الشوكً، النخاع: هً مستوٌات ثالثة إلى تنقسم

هة تنظٌم فً الدماغٌة القشرة  مناطق فٌها تتحكم التً التلقائٌة السلوكات عكس على السلوكات الموج 

 .الكل إلى الجزء من تنطلق منهجٌة Jakobson جاكبسون رومان اتبع وقد .األدنى المستوى ذات الدماغ

 : التالٌة المفاهٌم من انطالقا للحبسة دراسته فً المنهجٌة هذه وطبق

 المبادرة للمخاطب ٌتسنى حتى بٌنها فٌما اللغوٌة الرموز ربط عملٌة عن عبارة وهو: التنسيق مفهوم. 5

 .الرسالة فهم ومنه المرسلة الرموز فك إلى

 عنها وتختلف النواحً بعض فً تماثلها بلفظة لفظة استبدال عملٌة عن عبارة وهو: االنتقاء مفهوم. 0

 فً اضطراب صورة فً ٌظهر بخلل العملٌتٌن هاتٌن تصاب بالحبسة، اإلصابة فعند .أخرى نواحً فً

 (118ص ،2008 ،نو)جاكبس. الحبسة نوع حسب التجاور فً اضطراب أو التماثل

 ٌحافظ، الجمل إنتاج وفً الحوار، وفً الكلمات، توظٌف فً: االنتقاء أو التماثل اضطراب يظهر. أ

 عن إلجابة و المساعدة واألفعال المعانً وحروف الضمائر مثل بالسٌاق المرتبطة الكلمات على المصاب

 .جمل باستعمال األسئلة

 بناء على الشخص قدرة فً اضطراب صورة فً: )السياق اضطراب( أو التجاوربات اطراض يظهر. ب

 تحمل التً الكلمات تختفً حٌنئذ .جمل فً الكلمات بتنظٌم تسمح التً النحوٌة القواعد لفقدانه نتٌجة جمل

 تلوى الواحدة مرتبة الكلمات وتظهر والضمائر الجر، و حروف العطف، حروف مثل نحوٌة وظٌفة

 أسلوب شكل فً الجمل فً وتبسٌط النحوٌة، الروابط حذف مع برٌدٌة، برقٌة شكل على األخرى

 .(130ص ،2008 جاكوبسن،). تلغرافً
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 > الوظيفيح النظريح

 بتحلٌل باهتمامه وي،ٌالبن المنهج عن وبالخصوص المناهج، بقٌة عن الوظٌفً المنهج ٌتمٌز

 على ٌنكبون الوظٌفٌٌن نجد لذلك: االجتماعٌة والبٌئة بالوظٌفة اللغة ربط أي للجملة الداللٌة المكونات

 األشكال على والتحوٌلٌٌن البنوٌٌن انكباب مقابل القول، فً وٌنظرون المقام وٌعتبرون الداللٌة األشكال

 السٌد) .والمرضً العادي القول وراء المختفً الجهاز عن وبحثهم اللغوي بالنظام واهتمامهم الدالة

  (.40ص ،2003 ،مصطفى

 من انطالقا التبنً عملٌة فً اللغوٌة الوحدات تؤدٌها التً الوظائف للكالم على تحلٌله فً وٌعتمد

 : وهما تحلٌلٌٌن مستوٌٌن إلى الكالم تقطٌع

 هو فٌها اللفظة معنى وٌكون ومدلوالتها الدوال على التحلٌل فٌه وٌعتمد: االول التقطيع مستوى 

 .الدال هً الصوتٌة وصٌغتها المدلول

 متتابعة داللة كل من ردة مج وحدات إلى الدالة الوحدات تقطٌع ٌتم وهنا: الثاني التقطيع مستوى 

 .الحروف وهً

 : )تشومسكي نظرية( التحويلية التوليدية النظرية. 0

 وٌتعلم بٌضاء كصفحة ٌولد اإلنسان أن   القائلة السلوكٌة للنظرة فعل كرد تشومسكً نظرٌة جاءت

 .العقلٌة بالعملٌات مباشرة مرتبط اللغة فهم أن   واعتبر النظرة هذه تشومسكً انتقد وقد .كسلوك الكالم

 من لها حصر ال جمل إنتاج قدرة عن عبارة هً اللغة أن أساس على نظرٌته تشومسكً بنى

 créative خالقة اللغة فإن هذا، على وبناءا، الكتابٌة ورموزها ألصواتها المحدودة المجموعة خالل

 لم جمال ٌفهم أن ٌمكنه ثم   ومن قبله، إنسان ٌنطقها لم جمال ٌنطق أن ٌمكنه متكلم أي أن   بمعنى .بطبٌعتها

 .(52ص المطلب، عبد محمد( ".قط ٌسمعها

 ثالثة إلى بالرجوع وٌتم .أساسٌة كوحدة الجملة من وٌلً التح التولٌدي المنهج فً التحلٌل ٌنطلق

 : هً مستوٌات

 انعًُقح انثًُ ووطف انخاطح انعالقاخ يخرهف ذىضُح عهً َعًم انزٌ> التركيثي المكون مستوى

 (.24ص عمٌري، بانً( .انُحىٌ انرشكُة حُس يٍ انًقثىنح تانجًم

ن هذا وٌنقسم .عناصرها وتعداد  .تحوٌلً ومكون أساسً مكون: إلى بدوره المكو 
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 معجم وعلى )الكتابة إعادة قواعد( الجملة بناء قواعد من مجموعة من األساسً المكون ٌتكون

 .معجمٌة مداخل على ٌحتوي

 آخر، ركنً بمشٌر ركنً مشٌر استبدال خاللها من ٌتم قواعد من التحوٌلً نوالمك وٌتكون

 ٌدخالن آخرٌن مكونٌن نجد المكونٌن، هذٌن إلى باإلضافة .الجمل بٌن القائمة العالقات سةرابد وٌختص

 : وهما التركٌب فً

 بٌن للربط اإلسقاط قواعد تستعمل حٌث المعنوي التأوٌل قواعد تطبٌق وٌخص: المعنوي المكون 

 .ما بنٌة على ٌسقط المعنى جعل هو باإلسقاط وٌقصد، التركٌبٌة البنى

 الفونولوجً الصوتً التأوٌل قواعد تطبٌق وٌخص: الوظيفي الصوتي لمكونا. 

 وتتناول .النهائٌة صورته فً التركٌب بصٌاغة وتنتهً وصرفٌة صوتٌة قواعد من وٌتألف

 بتمثٌل فٌقوم الفونولوجً المعجم أما .الصوتً المقطع على تظهر التً تراالتغٌ مجموع الصوتٌة القواعد

 .ممٌزة صوتٌة سمات خالل من األصوات

 حٌث De Saussure سوسور دو منهج على) وكالم لغة (إلى اللغة تقسٌم فً ًتشومسك استند وقد

 .الملكة compétence ومصطلح األداء على performance مصطلح أطلق

 فً وتتمثل الفرد، عقل فً وجوده المفترض اللغوي النموذج: وهً Compétence الملكة تعريف .0

 الزغلول،. )اللغة وفهم الجمل تولٌد لكٌفٌة الكاملة المعرفة أي وقواعدها؛ اللغة عن الرئٌسٌة المعرفة

 .األداء طرٌق عن اللغوٌة الكفاءة عن االستدالل وٌمكن( 525ص ،1985

 خالل من الكفاءة عن الناتج الحقٌقً اللغوي السلوك األداء ٌعتبر: Performanceاألداء تعريف. 1

 ما هً: "بقولها التأدٌة هٌمًااإلبر طالب خولة تعر ف .اللغوٌة واألصوات الجمل وتركٌب ترتٌب طرٌقة

 .(111ص ، 2011 خولة،(. الكالم إحداث عند المتكلم به ٌقوم

 : البنى من نوعٌن على الكالم تحلٌل فً تشومسكً اعتمد وقد

 البنٌة تمثل وهً الصورٌة، الناحٌة من جمل فً الكلمات ترتٌب طرٌقة تمثل: السطحية البنية      

 .للجملة الظاهرة

 إلى العمٌقة البنى من االنتقال وٌتم .الجملة بناء قواعد منه تتولد الذي األساس تمثل: العميقة البنية      

 ٌتم الذي السطحٌة البنٌة فً المتضمن المعنى تحمل وهً التحوٌل قواعد بتطبٌق السطحٌة البنى
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 تحدٌد فً ادور الماضٌة تاالخبر تلعب أٌن واالستدالل الذاكرة مثل عقلٌة عملٌات خالل من جهااستخر

 .الجمل فً المعنى

 (:العيادية اللسانية النظر وجرهة (الوساطة نظرية

 كان سواء العٌادي المٌدان إلى بالعودة اإلنسانٌة تاالسٌرور تفسٌر إلى الوساطة نموذج ٌهدف

 النظرٌة بٌن المستمر باالنتقال الفرضٌات صحة عن التقص ً أجل من العصبٌة أو النفسٌة العلوم فً ذلك

 تاالسٌرور اختبار المضطربة النحوٌة تاالسٌرور بتحدٌد بااالضطر تفسٌر وٌتم .لتطبٌق أو

 النظرٌة هذه علٌها تقوم التً األساسٌة المفاهٌم أحد باستغالل ذلك .المرضى ٌوظفها التً الستنباطٌةا

 les plansلغوٌة مستوٌات أربعة إلى الكالم تقسٌم عنه وٌنتج déconstruction التفكٌك مفهوم وهو

d’analyse ًوه : 

 >  Glossologieاللساني لمستوىا

 الكالم أي اللغوي، للدلٌل التركٌبٌة ناتاالمكو فحص هو المستوى هذا فً سةاالدر من الهدف

 اللغة كانت مهما( أقواله بتحلٌل له ٌسمح والذي )المرضٌة الحاالت فً عدا ما(الشخص فٌه ٌتحكم الذي

 تكوٌن على الفرد قدرة عن عبارة فهو. نحوي تطبٌق أوال هو الوساطة نظرٌة فً الكالم: المستعملة

 ٌتم وحتى ) ."واالستبدالٌة التركٌبٌة القواعد من انطالقا تاعبار إنتاج إلى إضافة فونٌمات أو كلمات

 .العصبً الجهاز سالمة بٌنها من شروط عدة توفر ٌجب األحوال، أحسن فً الكالم

 وال وكلمات حروف شكل فً كالم صٌاغة على الفرد قدرة إصابة إلى تؤدي بالحبسة فاإلصابة

 السالمة مفهوم اللغوي البعد هذا على (Gagnepain) جانٌوبان جان أطلق وقد .ةللغ استعماله تصٌب

 .النحوٌة

 >Ergologie اليذوي العمل مستوى

 .الكتابة بواسطة الكالم عن التعبٌر قدرة هو الٌدوي المستوى من المقصود

 الكمبٌوتر جهاز استعمال على القدرة وأٌضا وورقة، قلم إلى ٌترجم تقنً جهاز إلى الكتابة تحتاج

 المصابٌن من نوع وجود الحظ بعدما األداة مفهوم Gagnepain جانٌوبان جان علٌها أطلق قد...وغٌره

 فتح أو ...)ما شًء على الطرق عملٌة( المطرقة مثل األدوات استعمال على القدرة عدم من ٌعانون

 .الثٌاب وضع أو محفظة

 .االجتماعً االستعمال وتخص األشخاص، بٌن والتواصل التبادل وسٌلة وهً: اللغة. 0
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 هنا المشكل ٌكمن، تاللعبار النحوٌة بالبنٌة ولٌس la personnalité بالشخصٌة ٌتعلق هنا بافاالضطر

 .الغٌر مع التعامل فً

 : تعريف حبسة بروكا

من  45و 44التعبٌر فً الدماغ والتً تتمثل فً المنطقة هً الحبسة التً تنتج عن إصابة مركز 

و التحكم فً  أي التلفٌف الجبهً الثالث المسؤول عن تعدٌل السلوك اللسانً خرٌطة برودمان الدماغٌة،

فالمرٌض ال ٌستطٌع استدعاء أي مادة لفظٌة لتشكٌل محادثة بالرغم من أنه ٌعرف ما  حركات اللسان،

وأحٌانا ٌفقد المصاب القدرة على التعبٌر بالكالم إلى الحد الذي ٌقتصر فٌه محصوله ٌرٌد أن ٌعبر عنه 

                اللغوي على كلمة واحدة ٌستخدمها للتعبٌر عن أشٌاء كثٌرة.

 : التفسير التشريحي لحبسة بروكا

هذا بدأت تتطور المعارف حول الجهاز العصبً واللغة فً النصف الثانً من القرن الماضً و

حٌث اكتشف  ،Renike ورنٌكً Carne تبعا الكتشافات كل من الطبٌب بول بروكا واأللمانً كارل

المناطق المخٌة المسؤولة عن اللغة فحبسة بروكا أو الحبسة الحركٌة الٌسرى عند األشخاص الٌمٌنٌن 

 فوق الشق األفقً أو شق سلفٌوس وعند قاعدة الشق المركزي أو شق رونالدو.

 الجبهً توجد مراكز اسقاطٌة وأخرى ثانوٌة وهً قاعدة التلفٌف الجبهً الثالث أو وعلى الفص

وهما تمثالن  ،45المسؤولة عن المٌكانٌزمات الحركٌة للكالم وتكوٌن الكلمات وكذا المنطقة  44 الباحة

 باحات بروكا وإصابة هذه المنطقة والتً غالبا ما تكون نتٌجة حادث وعائً تخرب قسما من المركز

شك على وظٌفة البنٌات العصبٌة التً تربطها مباشرة روابط عصبٌة إلى  الحركً الثانوي وتنعكس بال

والتحدب قرب الجبهً هو االضطراب األساسً الذي ٌظهر عند  المركز األول الحركً الذي ٌجاورها،

ناتج بفعل أن إصابة باحة بروكا ٌفسر على أنه استحالة تحوٌل أصوات اللغة إلى مركبات نطقٌة وهذا 

  .باحة بروكا عاجزة عن قٌادة المراكز األولٌة عن طرٌق امتدادها الخلوٌة
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 .Aphasie de Broca بروكا لمنطقة التشريحي الموقع توضح صورة: 22 رقم شكل

  المسؤولة عن اللغة في الدماغ.يوضح مناطق : 23 رقم شكل

  :كالتالً هً خصائص بعدة ٌتمٌز الحبسة من النوع بهذا المصاب أن ونجد

  :الشفهية الناحيةأ. 

 النطق أعضاء سالمة رغم الكلمة استحضار صعوبة. 

 نسبٌا سلٌم فهم الشفوٌة، التسمٌة على قادر غٌر أي أبكم ٌكون وأحٌانا الشفوي التعبٌر فً فقر. 

  :الخطية الكتابية الناحية من. ب

 .المكتوبة للكلمات فهمه ،الشفوٌة اللغة بااضطر درجة بنفس مضطربة كتابة

 : بروكا حبسة أعراض

 : الشفهية اللغة

 Réduction du langage> اللغويح االختصاراخ

 الكالم سٌاق الكمٌة الناحٌة فمن والكٌفٌة، الكمٌة الناحٌة من للشخص اللفظً التفسٌر فً فقر وهو

 ومن، استحضاره لصعوبةا نظر قلٌل وكالمه المصاب، عند نطقٌة باتااضطر لوجود انظر جدا بطًء

98 99 
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 وفً الصحٌحة غٌر بالطرٌقة ٌكون أن ٌمكن واستعمالها المتدهورة الكلمات إنتاج نوعٌة: الكٌفٌة الناحٌة

 .الكٌفً بالنقص ٌسمى ما وهذا متكررة بصفة الكلمات ٌعوض أو كلمة المصاب ٌستعمل األحٌان بعض

 Stéréotypie: القولبية

 التسمٌة اختبار فً ذلك وٌظهر الفوري التعبٌر فً المناسبة الكلمة استحضار بصعوبة ٌمتاز

    ((Pialoux, 1975, p129 .شائعة كلمات استعمال إلى المصاب ٌلجأ وقد الصور ووصف

 Persévération> االستمراريح

 كل تعوض تعبٌرٌة كوسٌلة ٌستعملها المصاب اإلرهاق أثناء منها جزء أو إعادة عن عبارة

 .األخرى الكلمات

  Paraphasie> فازيااالثر

 : فٌه ونجد للكلمة إنتاج هو

 يكاٌ ذغُُش أو انحزف، تانضَادج، إيا وَكىٌ انظىذُح انىحذاخ فٍ بااضطش وهى> الفونيميح فازيااالثر

 .انظىخ

 :َىعٍُ فُها وَجذ> اللفظيح فازيااالثر

 .انكراتٍ أو انُطقٍ انشكم فٍ ذشثهها أخشي تكهًح كهًح ذثذَم هى> الشكليح فازيااالثر

 )يهعقح يٍ تذال شىكح(: يثم انًعًُ َفظ نها أخشي تكهًح كهًح ذثذَم وهٍ> الذالليح فازيااالثر

 Agrammatisme> النحويح األخطاء

 مطابقة غٌر تاعبار أو كلمات بإنتاج ٌتمٌز بروكا بحبسة المصاب عند نجده تطوٌري سلوك هً

 المورفولوجٌة البناءات فً وتبسٌط نقص جدا، بطًء ٌكون الكالم سٌاق أن خصائصها ومن النحو لقواعد

 .)رٌفها دون أفعال استعمال كلمتٌن، أو كلمة إلى الجملة وتقلٌص الربط أدوات غٌاب( اللغوٌة التركٌبٌة

 Néologisme> المخترعح الكلماخ

 .المصاب طرف من مخترعة أي اللسانً المعجم فً موجودة غٌر كلمات هً
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 Dysprosodie> النغمح تاخااضطر

 .َغًح أٌ يٍ خانٍ أٌ وتطٍء يرقطع انًظاب كالو َكىٌ

 : ديااإلر األوتوماتيكي التفكك

 جاكبسنJackson  عنه تكلم الذي و كالم أو فعل سواء بالعفوي واالحتفاظ ديااإلر فقدان هو

 > النطقيح تاخااالضطر

 :هً أنواع ثالث إلى Alajouanine 1875 ٌقسمها

dystoniques, dyspraxiques paralytiques وذلك النطقً الفمً للجهاز حركٌة باتااضطر عن تنتج 

 أن ٌمكن و ال )الوجه الشفاه، اللسان، الحنك، الحلق، الحنجرة،: ) التالٌة العضالت حضرٌة مستوى على

 .واحد مصاب فً الثالث ضااألعر هذه نجد

Troubles dystoniques :ٍفٍ فرظهش انظىذُح نهعضالخ وظُفٍ نخهم جعحاس َطقُح تاخااضطش ه 

 .عضهٍ واسذخاء فُها يثانغ حشكاخ

Troubles dyspraxiques <هٍ انىجهُح انفًُح كغُاافانثش دَحااإلس تانظفح انُطق طعىتح فٍ ذرًثم 

 .ذقهُذ أو شفهُح ذعهًُح أعاط عهً انىجهُح انفًُح نهحشكاخ دٌااإلس انرُفُز عهً انًظاب عجض

 : Mutisme  الخرس

 تااإلشار تستعمل فالحالة لل غة، تام فقدان عن عبارة وهو المرض بداٌة فً ٌظهر ما غالبا

 ٌظهر األحٌان بعض وفً التربٌة إعادة مدة اتسعت كلما الت حسن فً الحالة وتبدأ بالفهم، وتحتفظ لالتصال

 .اإلصابة بعد مباشرة العرض هذا

 : الكتاتح في المضطرتح الجوانة

 من أكثر المكتوبة اللغة إصابة وتكون ككل اللسانً الجانب ٌمس باالضطر نتٌجة األفازٌا تظهر

 كاملة غٌر بصورة وتكون الطوٌلة التربٌة إعادة إلى ٌحتاج واسترجاعها الدرجة بنفس أو الشفهٌة اللغة

 (Ibid, p130) . الشفهٌة اللغة مع استعمالها لقلة انظر

 أٌضا ٌعطً الشفهً اللسانً المدلول بااضطر فإن اللغتٌن بٌن التوثٌقً لالرتباط اونظر

  :التالٌة الجوانب فً ٌظهر الذي الكتابً اللسانً المدلول بااضطر
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 : الكتابة سياق باتااضطر

 النقائص ٌوازي وهو وتباطؤ غافر شكل على وٌظهر الكتابٌة الناحٌة من كمً نقص هناك

 .الشفهٌة اللغة فً الموجودة

 Manque du mot> الكلمح نقص

 الحركٌة للمشاكل انظر إنتاجها فً صعوبة ٌجد فالمصاب الشفهٌة، اللغة فً الكلمة نقص ٌقابل

 .منها تعانً التً

 Persévération: المثاترج

 تظهر آلٌة صٌغة وهً اإلرهاق أثناء كلمات ومقاطع الحروف إعادة شكل على المثابرة تظهر

 .اللغوٌة األشكال جمٌع فً

 : الحثسح في المكتوتح اللغح تحوالخ

 نجد حٌث للحرف، المناسب الشكل على المصاب ٌتحصل ال: خطٌة باتااضطر فٌها ونجد

 الموجودة النطقٌة باتراباالضط مرتبطة الخطٌة باتاواالضطر الكتابٌة الرموز مستوى على تشوهات

 .الشفهٌة اللغة فً

 : الفونيميح فازيااالثر

 فٍ يعه وَخرهف انُطق فٍ نه يقاتم تحشف ذعىَض أو حشف قهة أو تئضافح انًظاب َقىو

 .(39ص ،2015 )بداوي، .انكراتح

 Néologisme> المخترعح الكلماخ

 .اللغة قاموس فً موجودة غٌر كلمات كتابة وهً

 Agrammatisme> النحويح األخطاء

 جدا بطًء الكتابة فسٌاق الشفهٌة، اللغة فً الموجودة النحوٌة األخطاء مورفولوجٌا تشبه وهً

 .تصرٌفها دون أفعال ستعمالا و )كلمتٌن أو كلمة إلى الجملة تقلٌص الربط، أدوات غٌاب(

(Pialoux, 1975, p229) 
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 : بروكا لحبسة المصاحبة ضااألعر

 :أهمها بروكا لحبسة مصاحبة عدٌدة ضاأعر هناك

 :  Apraxie كسياااألتر

 ٌنفذ أن ٌستطٌع وال المطلوب بالفعل دٌااإر األوامر تنفٌذ على القدرة فقدان بأنها تعرف التً

 العقلً الضعف أو الشلل إلى جعار لٌس العجز وهذا محدد، هدف أجل من المتناسقة الحركات من سلسلة

  :نجد البركسٌا أنواع ومن عدة، بحركات القٌام على قادر المرٌض ألن ذلك

 لوجهٌةوا الفمٌة للحركات ديرااإل التنفٌذ على المصاب عجز وهو: الوجهية الفمية كسياااألبر 

 .تقلٌدٌة أو شفهٌة تعلٌمة أساس على

 ومعقدة متسلسلة بحركات القٌام على عاجز المصاب ٌكون: الحركية الفكرية كسياااألبر. 

 الهندسٌة واألشكال الرسومات نقل فً المصاب ٌجدها التً الصعوبة هً: البنائية كسياااألبر. 

 صحٌح بشكل اللبس عل القدرة عدم هً: اللباس عملية كسيااأبر (Ibid, p53) 

 التصوٌت عملٌة أثناء مثال معٌن بنشاط القٌام أثناء العضالت فشل هو: العضلي الفشل. 

 ذلك ٌختلف( الذاكرة ضعف من نوع بروكا بحبسة المصاب عند ٌالحظ: الذاكرة بااضطر 

 .)اإلصابة درجة حسب

 الجسم من األٌمن النصف شلل بروكا بحبسة للمصاب ٌحدث ما عادة: النصفي الشلل. 

Ibid, p120)) 

  المكتوبة اللغة فهم أو ءةاالقر على القدرة فً مكتسب نقص أو فقدانا هً: األليكسيا تعريف. 

Dictionnaire d’orthophonie, p11))          

 : بروكا عند األليكسيا أنواع

 1991 ألٌستاشEustache  ـل تصنٌف اخترنا البحث هذا وفً لأللٌكسٌا، تصنٌفات عدة توجد

 : كاآلتً وهو
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 Alexie pure> الصافيح األليكسيا

 وٌنجم Alexie Postérieure, Alexie sans agraphie ,Alexie agnosique أٌضا علٌها وٌطلق

 Scissure كالكرٌن شق خاصة األٌسر، الخلفً الدماغً )الجزء( القطاع نتٌجة األلٌكسٌا من النوع هذا

Calcarine  الثفنً للجسم الخلفً لجزءا او  la Partie Postérieure du Corps Calleux  Eustache, 

Le chevalier, 1996, p148  

 :  ـب النوع هذا وٌتمٌز

 الحروف على التعرف على القدرة. 

 الطوٌلة من القصٌرة الكلمات ءةاقر إمكانٌة. 

 الجمل ءةاقر على القدرة عدم. 

 عهاااختر فٌتم منها األخٌرة المقاطع أما الكلمة من األولى المقاطع على التعرف على القدرة. 

 بحرف حرف تكون الكلمات ءةاقر. 

 وشاقة بطٌئة تكون ءةاالقر. 

 عادٌة واإلمالء الكتابة. 

 المصاحبة باتااالضطر. 

 Alexie avec agraphie> الكتاتح باالضطر مصاحة ءجاالقر بااضطر

 yrus وياالز لتلفٌف كلً تلف بعد تنجم وهً Alexie Centrale اسم أٌضا علٌها وٌطلق

Angulaire  على للقدرة كلً أو جزئً مكتسب فقدان أنها على وتعرف المسٌطر المخٌة الكرة لنصف 

 :  ـب وتتمٌز والفهم التعبٌر المكتوبة، اللغة معالجة

 الكلمات ءةاقر لمستوى مقاربة منعزلة الحروف ءةاقر. 

 مضطربة منعزلة الحروف ءةاقر. 

 المكتوبة للغة الترمٌز وفك الترمٌز فً المشكل ٌكمن. 

 المعنى على ٌؤثر وهذا مشوهة الكلمات ءةاقر. 

 تجمٌعها على القدرة عدم لكن الحروف كتابة على القدرة. 

 فارنٌكً حبسة وأحٌانا النسٌانٌة الحبسة عادة جارٌة، بحبسة مصاحبة المشتركة، باتاالضطر او

 . الحسٌة اللحائٌة الحبسة أو
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 حركٌة كسٌااأبر Apraxie Idéomotrice . 

 الثالثة األلٌكسٌا :la troisième alexie 

 ءةاالقر فً ثانوي بااضطر وهً Alexie Antérieure ,Alexie Frontal اسم علٌها وٌطلق

 الجبهً للفص السفلى الخلفٌة المنطقة إصابة عن وتنتج .الحركٌة للحبسة مصاحب داخلً خلل عن ناتج

       (Carbonnel, 1991, p50) .بروكا حبسة منطقة نفس أي المسٌطر المخٌة الكرة لنصف

 :  ــب النوع هذا وٌتمٌز

 الحروف على التعرف على القدرة عدم. 

 الكلمات ءةابقر مقارنة سٌئة منعزلة الحروف ءةاقر. 

 النحو مستوى على الهامة الكلمات على التعرف قدرة عدم. 

 األخرى الكلمات ءةاقر من أحسن والقصٌرة المعتادة الكلمات ءةاقر. 

 Trouble Syntaxique Général 

 مرتفع بصوت الجمل ءةاقر على القدرة عدم. 

 طوٌلة كانت إذا خاصة فهمها وكذلك الجمل إعادة على القدرة عدم. 

 أٌمن نصفً فالج وجود. Hémiplégie Droite 

 :  agrammatisme التركيثي العمه

 عدم مع "فًاتلغر أسلوب" شكل فً عادة وتكون .وتبسٌطها التركٌبٌة البنى لااختز فً ٌتمثل

 .دفاتهاامر أو مباشرة المقصودة الكلمات استعمال إلى المرٌض ٌلجأ النحوٌة األدوات توظٌف

 ٌتطور أن وٌمكن، األفعال من تمكنا أكثر   ألنها األسماء على غالبا اللغوي االستعمال ٌرتكز

 sur le même) .الصٌاغة نفس من تركٌبٌة ب نى استعمال إلى المصاب ٌلجأ حٌث التركٌبً بااالضطر

moule) 

عوبة فٌه تظهر أو م صاب غٌر الغالب   فً ٌكون   :الشفهي الفهم  م ستوٌات ذات كٌباتر استعمال عند الص 

 تبسٌطها ٌستدعً مما فهمها ٌصعب ومجردة معقدة كٌباتر المصاب ٌستعمل عندما أي علٌا تركٌبٌة

 .(39ص ،2015 ،ويا)بد .الصعوبة تجاوز من ٌتمكن حتى أكثر
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 : خالصة

أهم  زامع إبر معرفٌا. ،طبٌا، ٌاعصب ،لسانٌالباحثٌن ا من طرف لحبسةا إن تعدد تعارٌف

 بروكا خاللها التعرف على أهم األعراض الخاصة بحبسة ها، تمكنا منالمؤدٌة لالتصنٌفات واألسباب 

ذا التواصل اللغوي مما ٌعٌق ه إنتاجٌة، كتابٌة، قرائٌة.‘لغوٌة شفوٌة، نطقٌة،  اضطراباتالتً تعرف 

  .االجتماعًمع محٌطه  الفرد

 ملمٌن كونت حتى الحبسة تناولت التً البحوث معظم إلى التعرض حاولنا سبق ما خالل ومن

 دماغٌة صدمة أو ودماغٌة وعائٌة إصابة عن ناتجة بروكا حبسة أن نستنتج خاللها . مناآلراء بمعظم

 الحركٌة المنطقة اجدتتو أٌن المخٌة الكرة من األٌسر للنصف الثالث الجبهً التلفٌف مستوى على

  .باللغة الخاص النطقً الجهاز ألعضاء
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 :تمهٌد

 بالخطاب االهتمام أي المعزولة، الجملة حدود تجاوز تستلزم اللغوي االتصال بوظٌفة االهتمام إن

 دراسة وبالتالً معٌن، وزمن عام، سٌاق فً إال وظٌفته و معناه ٌأخذ ال الخطابً الفعل ألن ...جملته فً

 تلوى الواحدة مرتبة الكلمات من مجموعة مجرد لٌس األخٌر هذا ألن ضرورٌا أمرا تصبح الخطاب

 .واالنسجام الوضوح قواعد احترام ٌشترط تفاعلً سٌاق فً تجري كلمات هً وإنما.األخرى

 مفهوم الخطاب:

من األلفاظ التً شاعت فً حقل الدراسات اللغوٌة ولقٌت إقباال واسعا من قبل الدارسٌن 

والباحثٌن، فالخطاب لٌس بالمصطلح الجدٌد ولكنه كٌان متجدد ٌولد فً كل زمن والدة جدٌدة تنسجم 

وخصوصٌة المرحلة، وهو كمفهوم لسانً ٌمتد حضوره إلى النصوص المتعالٌات من شعر جاهلً 

رغم قدم جذور هذه الكلمة فً الثقافة العربٌة من حٌث  و ..وكذا فً الدراسات األجنبٌة كرٌم،الوقرآن 

أصولها المقترنة بالنطق، فإن الكلمات استخداماتها المعاصرة، بوصفها مصطلحا له أهمٌته المتزاٌدة 

ها الداللٌة إلى معان والتً تشٌر حقول تدخل بمعانٌها إلى دائرة االصطالحٌة التً هً أقرب إلى الترجمة،

 فما نقصد بالكلمة المصطلح )الخطاب( هو نوع وافدة، لٌست من قبٌل االنبثاق الذاتً فً الثقافة العربٌة،

فً  أو فً الفرنسٌةDiscours  فً االنجلٌزٌة ونظٌره  Discourseمن الترجمة أو التعرٌب لمصطلح

  .(17ص ،7991 ٌقطٌن،). Diskurs األلمانٌة

فأغلب المرادفات األجنبٌة الشائعة لمصطلح )الخطاب( مأخوذة أما على مستوى االشتقاق اللغوي 

الذي ٌعنً )الجري هنا  Discursere المشتق بدوره من الفعل Dircursus من أصل التٌنً، هو االسم

العفوي، وإرسال وهناك( أو )الجري ذهابا وإٌابا( وهو فعل ٌتضمن معنى التدافع الذي ٌقترن بالتلفظ 

فً اللغات األوربٌة الحدٌثة  - الكالم والمحادثة الحرة واالرتجال، وغٌر ذلك من الدالالت التً أفضت

 .إلى معانً العرض والسرد

ٌتكون من وحدة لغوٌة قوامها سلسلة من الجمل، أي رسالة أو مقول و بهذا المعنى ٌلحق 

لحالة هو مجموع قواعد تسلسل وتتابع الجمل المكونة الخطاب بالمجال اللسانً، ألن المعتبر فً هذه ا

 Sabouti سابوتً زلٌق هارٌسأول من اقترح دراسة هذا التسلسل هو اللغوي األمرٌكً و  للمقول،

Zaleg Haris. 
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هو الوسٌط اللسانً فً نقل مجموعة من األحداث الواقعٌة والتخٌلٌة التً أطلق علٌها )جٌنٌت( 

 .مصطلح الحكاٌة

 فاعال ً هو اللغة فً حالة فعل، ومن حٌث هً ممارسة تقتضً فً كل اتجاهات فهمه،الخطاب 

 .وتؤدي من الوظائف ما ٌقترن بتأكٌد أدوار اجتماعٌة معرفٌة بعٌنها

تكون للطرف  هو كل تلفظ ٌفترض متحدثا ومستمعا،E. Benveniste  بنفنٌستوالخطاب حسب  

ومن ثم ٌمٌز )بنفنٌست( بٌن نظامٌن للتلفظ هما  .من األشكالاألول نٌة التأثٌر فً الطرف الثانً بشكل 

هذا التمٌٌز ٌنشأ من كون الخطاب ال ٌقتصر فً مفهومه على أنه وحدة  الخطاب والحكاٌة التارٌخٌة،

فالخطاب قوامه جملة الخطابات الشفوٌة  .مع الثقافة والمجتمع ق هذه الوحدةلبل تتع لسانٌة مفرغة،

المستوٌات العدٌدة وجملة الكتابات التً تنقل خطابات شفوٌة أو تستعٌر طبٌعتها وهدفها المتنوعة ذات 

شأن المراسالت والمذكرات والمسرح واألعمال التعلٌمٌة، ٌختلف عن الحكاٌة التارٌخٌة فً مستوٌٌن 

ثا تارٌخٌا_ مقصود بالحكاٌة التارٌخٌة هنا لٌس الحكاٌة التً تنقل حد و .الضمائر اثنٌن هما الزمن وصٌغ

فذلك مما ٌمكن اعتباره خطابا _ وإنما هً كل حدث ما ٌنقل بطرٌقة تقرٌرٌة هدفها هو تارٌخٌة الحدث 

 .فً حد ذاته

نظام خاص بها، اال ٌتكون تنسق  التًبأنه تلك الوحدة  ابالخط Carane 7991ٌعرفه كارون 

ببتعها و تحدد  التًبسٌاقتها و بالعٌارات من مجموعة عناصر متسلسلة و مرتبطة تشكل كل عبارة 

. و بما انه نشاط لغوي فهو موجه لتحقٌق هدف و ترك اثر على  سٌرورتهه فً الزمان والمكان معٌنٌٌن

 .(36، ص1177حولة، ) السامع.

واعدة  أفاق إلى" تشٌر " فً الدراسات العربٌة بدالالت جدٌدة  " الخطابوحالٌا اقترن مصطلح 

العقلً والرؤى المنهجٌة، كما تشٌر إلى أدوات معرفٌة تعٌن على فهم الواقع فً ممارساته من النظر 

عموما  ،بالضرورة عطاب بعامة تتضمن نظرٌة عن المجتموأن أٌة نظرٌة عن الخ، الخطابٌة المختلفة

فإنه ال بد من القول  "إذا كان الخطاب هو ما تؤدٌه اللغة عن أفكار الكاتب ومعتقداته " ٌمكن القول انه:

إن الخطاب ٌقوم َ بٌن طرفٌن أحدهما مخاِطب وثانٌهما مخاطب، والخطاب عموما عبارة عن وحدات 

 :لغوٌة تتسم بـ

 .ما ٌضمن العالقة بٌن أجزاء الخطاب، مثل أدوات العطف وغٌرها من روابط التنضٌد: 

 .مما ٌحتوي تفسٌر للعالئق بٌن الكلمات المعجمٌة التنسٌق: 
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 .(71، 71ص محمود، )رزان، .وهو ما ٌكون من عالقة بٌن عالم النص وعالم الواقع االنسجام:

ٌتضمن الخطاب كل مقولة متجاوزة للجملة مؤسسة انطالقا من وجهة نظر قواعد التسلسل 

تمثل الدلٌل اللسانً. بٌنما  التًالتابعة للجملة، فعلى مستوى اللسانً تكون الكلمة هً الوحدة المنفردة 

 تتمثل الوحدة فً الجملة لتعطٌنا معنً على مستوٌٌن:على مستوى الخطاب )االستعمال( 

 Sinheالذي هو نمط الداللً الخاص بالعالقة اللسانٌة sémiotique مستوي سٌمٌائً

Linguistique.  

الذي ٌتمثل فً الوحدة الحاملة للرسالة و الذي ٌتكفل بمجمل  sémantique مستوي داللً

أو تعبٌر اللفظ المعنى المستنتج من حال  تركٌباوضعٌات المرجع سواء كان المعنً مدلوال باللفظ إفرادا و

 (االستعمال الفردي للسان) Enonciationارات الخطاب أو من المعنى نفسه فإن المستوى الداللً للعب

الننا مع الجملة وحدة الخطاب تكون مرتبطٌن  méta-Linguistique مستوى اللغة الشارحةٌتأسس على 

 (.36، ص1177)حولة،  ٌاء خارجة عن اللسان.شـأب

  :مقام الخطاب

 Situation De Dixoursحسب بعض المعاجم اللسانٌة الموسوعٌة، فإنها تسمى مقام الخطاب 

او شفهٌا،  خطٌاحاالت ٌجرى فً وسطها فعل التلفظ سواء كان  أوالمجموعة الحاصل من ظروف 

الفعل مكانه، و  ٌأخذ فٌهزٌائً و االجتماعً حٌث ٌوٌجب ان ٌفهم من هذا و فً الوقت نفسه المحٌط الف

 تتكون لدي المكالمٌن. التًالصورة 

Les Interlocuteursو ٌبرز فٌه  هلى بدالمتكلم فً المقام التبلٌغ، والذي ٌ إلٌه : الشخص الذي ٌتوجه

متكلم هو المتكلم الذي ٌستقبل ملفوظات منتجة من قبل  أو " انتم" أو "أنتالضمٌر " الخطاب بواساطة 

مستقبل و  إي، ومرة موقف مرسل، هو المتكلم الذي تارة ٌكون فً موقف مستمع أومن احد ٌجٌب،  أو

 أو متكلمٌن فً مقام التبلٌغ. منتج لملفوظات، ٌتبادل المعلومة مع متكلم

غٌر انه من المالئم  Les Contexte Ces Circonstancesهذه الظروف السٌاق  أحٌانانمً  إننا

 الكلمة مثال أو وحدة صوتٌة المحٌط اللسانً لعنصر إلىلنشٌر بها حصرٌا  األخٌرةاالحتفاظ بهذه اللفظة 

Phonique   ،أٌضا، وبكلمات  أو، الملفوظتتقدم و تلحق هذه  التًسلسلة العناصر  إلى إيداخل ملفوظ

  اإلثباتتنتمً إلٌها هذه العناصر، من  التً Les Syntagmesأكثر تقنٌة، ما سبق وٌلحق التركٌب 
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 وأذا كنا  تأوٌلها إذا كنا ال نعرف أال الملفوظ المستخدم،ٌتعذر  (وربما كلهاوالتافه أن جل أفعال التلفظ )

 (.79، ص1171مرتاض،  نجهل كل ما ٌخص المقام.)

 أو المستغنً الكالم إن" :ٌلً ما الصدد هذا فً صالح حاج الرحمان. ع :الدكتور ٌقولكما 

 سٌبوٌه فعله كما ٌحلل أن وٌمكن حذف، فٌه ٌحصل لم إذا الخطاب علٌه ٌكون ما أقل هو المفٌدة الجملة

 واحد لكل عناصر أي صورٌة لفظٌة ال خطابٌة تكون اللسانٌات، علماء تعبٌر حد على قرٌبة مكونات إلى

 ".إلٌه والمسند المسند : ناعنصر الحقٌقة فً العناصر وهذه ،فادٌةا   و داللٌة وظٌفة منهما

 .لفظه بنٌة حٌث من ال كخطاب أي ذاته فً الكالم بها ٌعنً الكالم حقٌقة :"أٌضا ٌقول كما

 : و بالتالً ... Réalité Du Discours Communicationnel ـب األول عن بالفرنسٌة نعبر

 فً اختصارا باللفظ األول عن سٌبوٌه ٌعبر وقد Sémiologico-Grammatical ـبنٌة اللفظ ب

 اللفظ مٌدان فً ٌدخل فهذا له الموضوع أي األصلً اللفظ مدلول بالمعنً هاهنا ٌرٌد ال و المعنً مقابل

.(Sémiologique) 

 الزم العرب العلماء ٌسمٌه و اللفظٌة غٌر داللة أي العقلٌة الداللة أو الحال داللة بذلك ٌرٌد بل

 علٌه الدال اللفظ إلى وبالنسبة اللفظ كمدلول ال ذاته فً المعنى أي (Sémantique)فهذا ٌخص  المعنى

 . والبالغة النحو بٌن كالفرق بٌنهما والفرق

 هذه بٌن واضحة حدود وضع إلى هذا تحلٌلها خالل من توصلت الحدٌثة الخلٌلٌة النظرٌة

 خاص هو وما للفظ عائد هو ما بٌن الخلط لتفادي منها واحد كل وظٌفة بتحدٌد التحلٌلٌة المستوٌات

 ،1171 ،مهاور، فوزي وموضوعٌة.) دقة أكثر اللغة تحلٌل لٌكون أخرى جهة ومن جهة من بالمعنى

 (.18ص

 نظرٌات الحدٌث او الخطاب:

 فرضٌات فهم الحدٌث أو الخطاب:. 1

التحلٌل اللغوي ٌأتً على مستوٌات، فٌبدأ عادة بالتقوٌم و المقطع ثم المورفٌن ثم الكلمة  كان إذا

الجملة، واللغوٌٌن أضافوا حدٌثا جدا مستوى أكثر تركٌبا هو الحدٌث أو الخطاب، الذي قد ٌتكون من  ثم

الجملة تتكون عادة من عدة كلمات، فإن الحدٌث ٌتكون من عدة  أنوغنً عن البٌان فكما  عدة جمل،

الحدٌث من أجل  فً  اقترضها "أفلٌن" وهو أن هناك خاصٌة قد وجدت التًل أول فرضٌة تقابلنا تلك جم
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( أما السٌاق الحدٌث فهو ٌحدد كٌف أل)هً كلمات الوظٌفة مثل مع  فهمه، وذلك مثل المبٌنات النظمٌة'

عن  عن السؤال باإلجابةفهً مرتبطة  الثانٌةالفرضٌة  أماحاسما بالنسبة للفهم و  syntaxeٌكون النظم

على مجموعة من  ملتكٌفٌة فهم الناس للغة و ٌنجونها؟ و لقد افترض اللغوٌٌن أن اللغة هً نسق كبٌر ٌش

من نوع أخر  إلى الفرعٌة األنساققد حولوا هذا  ٌٌنالفرعٌة المنظمة، غٌر أن علماء النفس اللغو األنساق

 .تقابل العملٌات العقلٌة التًالفرعٌة للغوٌٌن و  األنساق، مجموعة من الخطط المرتبطة من الترتب

 .(711، ص7911 )حنفً،

لنموذج المشترك للحكاٌة، وٌهتمون بسرد الحكاٌة من المقدمة الى  باستخراجفاللغوي ٌهتم 

 الخاتمة، وهذا عمل اللغوي. إلىالمفصلة و صوال  األحداثالسلسة 

ٌستخدمها فً فهم الحكاٌة،  التًوي ٌركز على االهتمام بالعملٌات العقلٌة أما عمل النفس لغ

 العملٌات هو االستدعاء و الفهم. أهمتستخدم، و من  التًالعملٌات النفسٌة  وأٌضا

 نظرٌات المجال و السلوك اللغوي:. 2

ال ٌرون من لزوم التحلٌل الكالم، و دراسته كوحدات  أنهمنظرٌات المجال، بما  أصحاب إن

، فهم لم ٌحاولوا أن ٌتبعوا بالتفصٌل تطور االستجابات اللفظٌة، وتبدوا لها فً الزمان والمكان، وأجزاء

وٌزعمون أن الكالم والمعالم الرئٌسة أو الخطوط العامة فً الكالم، ٌظل على حالها حتى فً الحالة تبدل 

تتألف منها، بل  التًوال الحروف  األلفاظ، لٌس الشًء الذي ٌهم فً الكالم إندات، الحروف و المفر

على المعانً ال  داللتهاوالجمل فً الكالم ولكن  األلفاظهو المعانً الكامنة والممثلة بها، ولقد تتغٌر  األهم

تطور لمفاهٌم ال ٌبها التغٌٌر. وبناءا على ذلك فالشًء الذي ٌلفت االنتباه وهو تطور المعانً واٌص

 .(718، ص7911 )حنفً، االلفاظ.

 نظرٌة فعل الكالم:. 3

احد  إن،  J. L. Austin اوستون ل. ج. و Searle J. R سٌرل ر. ح.واضعا هذه النظرٌة "

 ثالث أقسام فرعٌة: إلىهو قسم  Aphline طرق الحدٌث كما تقول أفلٌن

  الكالم أو الخطاب أي ما ٌحدث علٌه الحدٌث. أوعمل الحدٌث 

  الكالمً.الحدث 

 قف الكالمً.المو 
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الموقف الكالمً" ما "و هذا هو  حلقةأننا نتخٌل  hymz 7911 هٌمزولتمثٌل الموضوع اقترح 

 فعله." أو الكالم" وهذا هو عمل هناك توجٌها خالل الحادثة إنو

تمثٌلً، توجٌهً، تعهدي، ) الكالم هًخمس أصناف كبرى لفعل  Searle لسٌر وضعولقد 

 .(إعالنًو  تعبٌري،

 ٌذكر أو ٌقسم وهكذا. أوٌعلق  أوٌقترح  إنالعمل التمثٌلً ٌمكن للمتحدث  فباستخدام 

 ًفٌستخدمه المتكلم لكً ٌجعل المستمع ٌعمل شٌئا ما أو ال ٌعمله وهذا هو النموذج  التوجٌه

 أنتبدو لو كانت تحاول  التً األسئلة أٌضاالتوجٌه أوسع من ذلك فهو ٌتضمن  أن، غٌر األمر

 تجعل المستمع ٌفعل شٌئا ما.

 معٌنة فً  بطرٌقةتلزم المتكلم أن ٌسلك  التًمثل الوعود و عرابٌن الصداقة  ألتعهديو

 ".غداالمستقبل، مثل "سوء افعل ذلك 

 ما، هو ٌتضمن  لشًءالمتكلم بالنسبة  شعور التعبٌري فمثال "أسف لتأخري"، فهو تعبٌر عن أما

 .التهنئةالشكر و االعتذار و التعازي و 

 ٌفترض " وهذه السفٌنة الٌوم أدشنأنا رٌة مثل " معبر عنها فً صٌغ تقرٌ هو أعمال اإلعالن 

أنه  إلىال بد أن نشٌر  أنناٌنطق" غٌر  أنتكون سببا فً وجود حالة جدٌدة بعد  أن اإلعالنفً 

 (748، ص1119.) شرشال، ال ٌوجد فاصل و قاطع بٌن عمل المتكلم و الحدٌث الكالمً

 :اللغوي السلوك ودراسة الخطاب

و نما و تطور فً ظل  فً حقل الدراسات اللغوٌة فً الغرب، Discoursظهر مصطلح الخطاب 

"محاضرات   دي سوسٌوفردٌناند الدراسات ، وال سٌما بعد ظهور كتاب  التفاعالت التً عرفتها هذه

العامة" الذي تضمن المبادئ األساسٌة كالتمٌز بٌن الدال والمدلول و اللغة كظاهرة  فً اللسانٌات

اجتماعٌة والكالم كظاهرة فردٌة، وبلورته لمفهوم النسق النظام الذي تطور فٌها بعد إلى بنٌة 

Structure،(11ص ،1111 ، وثنائٌة التزامن والتعاقب. )رشٌد بن مالك. 

 تعارٌف للخطاب:  على تحدٌد عدة " Menkinouمانكٌنو" ٌركز

  " دي سوسٌوٌعتبر الخطاب مرادفا للكالم عندSoesouie  ًوهو المعنً الجاري ف ، "

 اللسانٌات.

 .الخطاب هو الوحدة اللسانٌة التً تتعدى الجملة لتصبح مرسلة كلٌة أو ملفوظ 
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" الذي وسع حدود الوصف اللسانً إلى ما هو خارج الجملة، وعرفه  Hyrise هارٌسٌتبنً تعرٌف " 

انه ملفوظ طوٌل، او هو متتالٌة من الجمل تكون مجموعة منغلقة، ٌمكن من خاللها معاٌنة بنٌة سلسلة من 

، 1119)شرشال،  .العناصر، بواسطة المنهجٌة التوزٌعٌة، وبشكل ٌجعلها نظل فً مجال لسانً محض

 (.737ص

 :مدرسة الفرنسٌة بٌن الملفوظ والخطابتماٌز ال

 (.توصلٌن)انقطاعٌن  الملفوظ بالنسبة إلٌها متتالٌة من الجمل الموضوعٌة بٌن بٌاضٌن داللٌٌن 

 بها. إما الخطاب فهو ملفوظ المعتبر من وجهة نظر حركٌة خطابٌة، مشروط 

التً ٌقترحها  " فً الترسٌمة Mynkinwوٌبرز هذا التباٌن بٌن الدراسٌن فً نظر "مانكٌنو

 ."شاردو"

 خطاب + وضعٌة تواصل =  مافوظ

 

    صوصٌة       توافق      -    استخدام                                 

 

 داللة                            معنً                                  

صلً الذي ٌحدد الخطاب حٌث داللة موصولة بالسٌاق التوا إمامعنً محدد خارجً كل تلفظ، 

الداللة، والعكس "  ducouroدٌكروالمعنً فً الوضع الذي ٌضع فٌه " و" Chardou  شاردٌضع " 

 (.736، ص1119)شرشال،  .بالعكس

ٌتكون  بها، خاصا نظاما تحتوي التً الوحدة تلك بأنه الخطاب J. Caronكارون  جون ٌعرف

 التً تلٌها بالعبارات و بسابقتها عالقة عبارة كل تشكل حٌث ومرتبطة متسلسلة عناصر مجموعة من

 وترك لتحقٌق هدف موجه فهو لغوي نشاط الخطاب أن وبما معٌنٌن، وزمان مكان فً سٌرورته وتحدد

 Caron. J, 1997, P67) .) .السامع على أثر

 العالقة وهو ومكتوب، شفوي لغوي نشاط هو حٌث التلفظً للفعل واسع معنى له الخطاب إن

 . الملفوظات من مجموعة بٌن التلفظ بواسطة الموجودة
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الخٌال  أو بالواقع عالقة لها كانت سواء األخرى باأللفاظ مرتبطة فهً معزولة، لٌست فاللفظة

 فً الزمان ٌسٌر فالخطاب ٌكفً ال هذا لكن الخ...العوائد الروابط، مثل وظٌفتها وتحدد معناها تعطً

 من ٌسمح باالنتقال كتتابع، ٌظهر الخطاب وشكل نوع كان ومهما الموضوع بنٌة وفً منتظمة، بصفة

 لها وحدة أو الفعل فالخطاب هو غاٌته، لتحقٌق الخطاب فً التقدم ٌضمن التتابع هذا وهكذا ألخرى حالة

 J. Caron., 1983, P53 / 54) .). غاٌة ولها معنى

لهذا  كظاهرة جهة من تظهر التً اللغة، فً الوظٌفً الجانب هو الخطاب فً التفاعل سٌاق إن

 ٌعنً دارسة والنحو، التراكٌب مستوٌات ٌتجاوز التحلٌل من النوع هذا البراغماتً، الجانب أي التفاعل

 .الخطاب فً واالستمرارٌة والوضوح، التناسق مٌكانٌزمات تبرز التً اللغوٌة الفعالٌة

ذلك  ولتحقٌق أمر احتمٌا ٌصبح السرد تحلٌل فً البراغماتً البعد إدماج فإن سبق ما على بناءا

 .كارون جون الباحث وحسب التحلٌل هذا فً المتحكمة العوامل طبٌعة تحدٌد ٌجب

 : التالٌة بالشروط ٌتعلق األمر

  : Les Conditions De Viséeالقصد شروط

 جرونجر الباحث وٌسمٌها ٌقترحها العناصر هذه المتكلمون، إلٌها ٌلجأ مختلفة وسائل لغة لكل إن

Granger 1976 باالتصال خاصة وظائف أداء من الرسالة ٌمكن أو ٌسمح وهذا التعبٌري، الفعل 

 . استعمالها بشروط محددة

 الملفوظات هذه وقٌمة األدائٌة، بالملفوظات J. L Austin 7939 أوستٌن الباحث سماها كما أو

 تحقٌق غاٌتها العام، بل استرجاع فً محصورة لٌست وظٌفتها أن كما صحتها، عدم أو صحتها ال تعكس

 .(37ص ،1174 )قوٌدري،  .الفعل

  Les Condition D’ancrage: الرسو شروط

المتكلم  شخصٌة تبرز التً العالمات وهً للتعبٌر، وسائل تملك أن ٌجب لغة كل أن بها وٌقصد

 اإلشارة.....الخ أدوات مكانٌة، زمانٌة، أدوات ضمائر، :من اللسانٌة باألدوات تتعلق وهً الخطاب داخل

 وهذه أبحاثه أحد فً E. Benveniste  1970بانفنٌست عنها تكلم التً التلفظ عالمات هً عامة وبصفة

، 1174قوٌدري، ) .داخل الخطاب تعبٌرٌة وظٌفة لها مرجعٌة أي من خالٌة تكون حسبه العالمات

 (.37ص
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 السرد بٌن مفهوم اللغوي و االصطالحً:

 اللغوي:مفهوم . 1

العربً، فً المفهوم الغالب فً سٌاق معان التوالً واالتصال  ترد كلمة السرد فً المعجم اللغوي

السرد تفٌد تقدمه شًء، تأتً به متسقا بعضه فً اثر بعض  إنواالنتظام. فقد جاء فً لسان العرب:" 

ا كان جٌد السٌاق له، ، وفالن ٌسرد الحدٌث إذ: إذا تابعاألوسطوسرد الحدٌث و نحوه بتحرٌك الحرف 

 (.1،ص1171جرٌوي،).النسج..."الصوم إذا وااله وتابعه...وترد كلمة السرد بمعنى  فألنوسرد 

دة   و َمسُروَدة   درع :المعجم فً جاء ،وكذا تعرٌفه حسب القاموس المحٌط  فقٌل بالتشدٌد ُمَسرَّ

 ٌَسُرد المثقوبة وفالن والمسُروَدةُ  الثقب الّسردُ  وقٌل بعض فً بعضها تداخل الحلق وهو نسجها سردها

: وهً متتابعة أي َسرد   ثالثة الحرم األشهر فً وقولهم تابعه الصوم وَسَرد له جٌد السٌاق كان إذا الحدٌث

 القعدة. ذو

 نصر. باب من كله والصوم والحدٌث الدرع سردُ  و رجب وهو فرد وواحد والمحرم الحجة ذو و

 ) 98ص ،المحٌط القاموس )معجم

 المفهوم االصطالحً: .2

 أووهو فعل حقٌقً  ،السارد الذي ٌنتج القصة أوالقص فعل ٌقوم به الراوي  أوٌعتبر السرد 

 والواقعٌة، زمنٌة،، مجمل الظروف المكانٌة وال، وٌشمل السرد علً سبل التوسعثمرته الخاطبخٌالً 

دور المستهلك، فٌها الراوي دور المنتج، والمروي له ٌمثل  إنتاجفالسرد عملٌة  ،بهالتً تحٌط والخٌالٌة، 

ترد بمعنى واحد وٌقصد الحدٌث قد  الصطالحفً ، والسرد و السردٌة والخطاب دور السلعة المنتجة..

 كافةلٌشمل وهذا المفهوم ٌتسع  ،"ٌنتج المعنىتتابع الحاالت والتحوالت فً الخطاب ما علً النحو " بهما

 قائما النظرٌة لٌصبح علماحدود المفاهٌم  ما تجاوزسرعان السرد  أن، غٌر والمروٌةالخطابات المكتوبة 

 بذاته.

على ٌد  مع مطلع القرن الماضً إال األولىحٌث لم تظهر مالمحه  أة،وعلم السرد حدٌث النش

والسردٌة لم  السردكلمتً  أنغٌر  ،"صٌغ معطف غوغولكٌف "فً مقالة له تحت العنوان  "اخنباوم"

 .(17، ص1171جرٌري،). الدارسٌٌنبٌن  صطالحً المعروفاالبعدهما  تأخذ
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 كمنتج اإلخبار أو بالحدٌث Narrative نارتٌفٌعرف السرد  :كذلك اصطالحا كما جاء تعرٌفه

 من أكثر أو واحد قبل من خٌالٌة أو حقٌقٌة واقعة من أكثر أو لواحد بنائٌة وعملٌة وبنٌة وفعل وهدف

  .(17ص ،)الدبرنس. "المسرود

للداللة على علم  "Trwdolfone 7939 تودوروف " نقدي وضعه وضعه السردٌة مصطلح

 .(74، ص1177، )نفلة. ٌٌناد و الدارسقحٌزا من االهتمام الن السرد الذي اخذ ٌشتغل

 بروب فالدٌمٌر وبالتحدٌد الروس بالشكالنٌٌن السرد علم بدأ "Prope فالدٌمٌر بروب"أما 

Prope  7931 أجزاء إلى القصص تراكٌب فٌه حلل الذي )الخرافة مورفولوجً( فً عمله الموسوم 

 جمٌع فً وظٌفة 31 فً الوظائف حصر وقد لشخصٌة )عمل( هً عنده )الوظٌفة(و، ووظائف

  (.1ص ،1171جرٌوي،). القصص

تعد الجملة عبارة عن مقطع اهتم بمسألة الوظائف  التًكما ٌحلله البنوي للقصة من لغة السرد 

وٌمٌز بارات بٌن ثالث مستوٌات  الحكًأى أن الوحدة الوظٌفٌة بدالالتها المختلفة هً تكون أشكال ور

 فً تحلٌله البنٌوي:

 التً: هً نفسها الوظائف التوزٌعٌة -7: هو مستوى الوظائف وٌصفها على نوعٌن:األولالمستوى 

ٌتم  التًفهً الوظائف  اإلدماجٌة: التكاملٌة أو اإلدماجٌةالوظائف  Propp.Vبروب تحدث عنها 

 .األحداثالعام الذي تجري فٌه  اإلطاربوساطتها وصف الشخصٌات ووصف 

 .(فً على دراسة األفعال Parote بارتوٌركز ) ألحكًمستوى العوامل  : هوالثانًالمستوى 

 إلٌهالمرسل و المرسل  ونٌن هماوٌشكل هذا المستوى من ترابط مك الحكًهو مستوى  :المستوى الثالث

 .(14ص ،1177 )نفلة، تسمى الرسالة.عبر قناة 

 فٌه، المستعملة المصطلحات من كبٌر عدد ما جعل هذا كثٌرة دراسات عرف السرد مفهوم إن

 . والسرد الحكاٌة بٌن الفرق وأهمها منها البعض استعمال فً تضارب إلى أدى مما

 داخل مدمجة أحداثها تكون والتً خٌالٌة أو حقٌقٌة حكاٌة وقعت كما ألحداث تتابع عن عبارة : فالحكاٌة

 .اللغوي الفعل
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 بها ٌحكى التً الطرٌقة أي لألحداث، التتابع هذا به ٌحكً الذي الخاص الكالم فعل عن عبارة  :السرد

 السرد، أما ومتعاقبة متتابعة أحداث من والمتكون السرد، حوله ٌدور الذي الموضوع هً الحكاٌة ومنه

       (L. Dumortier, F. Plaznet .1985. P128) .األحداث هذه حكاٌة فً نتبعها التً الطرٌقة فهو

 تودوروفهو كناٌة عن مجموعة الكالم الذي ٌؤلف نصا ٌتٌح للكاتب ان ٌتصل بالقارئ، وٌقول 

علٌها،  " ان المهم عند مستوى السرد لٌس ما ٌروي من أحداث بل المهم هو طرٌقة الراوي فً اطالعنا

 تختلف بل تصبح كل واحدة فرٌدة من نوعها فإنها، األساسٌةو إذا كانت جمٌعا تتشابه فً الرواٌة القصة 

 (.771ص، 1119 بوقرة، ) .على مستوى السرد أي عن طرٌق نقل القصة

 والثبات والحركةاالستقرار  بٌن التراوح على ٌقوم بحٌث حكً صورة فً ولكن الكالم نسٌج فهو

 ،المالك عبد). ولتطّور النمو على هرهظٌ حٌث بالسرد حمٌمٌة عالقة وللوصف واحد آن فً والتحول

 .(294ص، 7994

 من معٌن وقت فً وقعت ألحداث تقدٌم عن عبارة السرد "بنفٌنست Benvenist " حسبو 

 .(49، ص1174 قوٌدري،) .السرد فً الحاكً تدخل بدون الزمن

 التجربة هذه أحداث وجعل ماضٌة لتجربة تلخٌص هو السرد أن فٌقول"  W.Labov البوف" أما

 Labov. W, 1978, P) 592)  .المنطوقة الشفوٌة الجمل مجموع تطابق (حقٌقٌة أنها المفترض)

 زمان فً مسترجع خطاب أنه على السرد Dubois.J.1989 دٌبوس لى اللسانً المعجم وٌعرف

 به تأتً شًء إلى شًء تقدمة هو اللغة فً السرد وأٌضا، فٌه التكلم بصدد ونحن للوقت بالنسبة ماضً

 (Dubois.J.1989.P 407 ) .متتابعا بعض أثر فً بعضه متسقا

 .سٌاقه فً التحكم ٌعنً ما شخص طرف من الحدٌث وسرد جهة، من تتابعه معناه الحدٌث فسرد

 .(130ص ،منظور ابن)

 :السرد حول دراسات

 شكل سةبدرا أهتم الذي Propp.V بروب الروسً الباحث هو السرد عملٌة بدراسة قام من أول

 أستخلص حٌث المجتمع، من المنتقاة القصص من كبٌر عدد تحلٌل بعد 1928 سنة وذلك العالمٌة القصة

 األحداث تطور فً الدخول ثم القصة وشخصٌات بأبطال للتعرف أولٌة وضعٌة بتقدٌم دوما ٌبدأ شكلها أن

 القصة ٌخص ال" إلٌه توصل شكل الذيالو" برومون Bremond.C" عدها جاءب ،.النهاٌة. إلى فالوصول
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 ثالثة عبر تتشكل التً أساسٌة فقرة من ٌتكون حسبه فالسرد كان،،  سرد أي فً نجده بل فقط العالمٌة

 (31ص ،1174 )قوٌدري، :وظائف

 .السرد تفتح التً األولٌة الوضعٌة تخص :األولى الوظٌفة

 . القصة مجرٌات تخص: الثانٌة الوظٌفة

 .القصة مجرٌات إتمام بعد دوما ٌكون الذي اإلخفاق أو النجاح:الثالثة الوظٌفة

 ومن الباحثٌن من الكثٌر علٌه أعتمد الذي ومخططه  فوضع "Labov.W "البوف بعده جاء ثم

 لكل مهمات ثالث خاللها من وقدما بدراسة قاما اللذان ستٌن stein.Nlو nezworski ، T نٌزورسك ، بٌنهم

 المقدمة القصة عناصر تكون األولى التعلٌمة فً حٌث تعلٌمتٌن تحمل مهمة وكل العٌنة، أفراد من فرد

 ،Tentative ، محاولةRéponse Interne داخلً ، جوابDéclancheur مسبب :من متكونة

Conséquence نتٌجة، Réaction التعلٌمة فً أما القصة، إنتاج إعادة وٌطلب منظمة فعل وتكون رد 

 .(31ص ،1174 ) قوٌدري، .القصة إعادة الشخص من وٌطلب منظم غٌر المخطط هذا ٌكون الثانٌة

 التعلٌمة ففً السردي، المخطط هذا وجود التعلٌمتٌن كال خالل من علٌها المتحصل النتائج فكانت

 من األشخاص تمكن الثانٌة التعلٌمة فً وحتى السردي المخطط إلى الوصول من األشخاص تمكن األولى

 . المسموعة القصة فً ٌكون أن دون المخطط على باالعتماد القصة تنظٌم

 :للسرد W. Labov نموذج

 الطفل علٌها ٌمر و المراحل التً حتويمكشفت كٌفٌة تطور ال التً النماذج أهم من ٌعتبر وهو

 : اآلتٌة حلارالم ٌضم حٌث ما قصة بسرد ٌقوم عندما

 توجٌه منها والهدف السرد، موضوع حول فكرة تعطٌنا األقل على جملتٌن أو جملة فً كون :المقدمة. 1

 .المحتوى نحو المتحدثٌن أو السامع

 والشخصٌات األحداث وزمان مكان تحدٌد على الطفل قدرة خالله من نكشف أن نحاول :التعٌٌن. 2

 .القصة تحرك التً النشاطات ووصف

 الزمنً المحور على األحداث تطور تعكس أكثر أو عبارة هناك تكون أن بد ال :األحداث تطور. 3

 .والمتتالً المتتابع
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 الطفل إلٌها ٌلجأ لغوٌة وسائل بواسطة وتظهر الحكً أثناء تظهر التً المشكلة بها نقصد  :العقدة. 4

 .األحداث لتطور حتمٌة كنتٌجة األخٌرة هذه وتكون العقدة، بذلك لٌبٌن

 ٌسبق الذي الحل نحو واالتجاه األحداث تتابع نهاٌة على تدل التً الجملة أو العبارة وهً: العقدة فك. 5

 .النهاٌة

 النتٌجة أي ذاتها حد فً للقصة الكلٌة النهاٌة عن فٌها ٌعلن عبارة شكل على مالحظتها ٌمكن: النهاٌة. 6

   (J.M.Adam.1984.P92 )..األحداث كل تتابع خالل من إلٌها وصلنا التً النهائٌة

ان السرد ٌتشكل من  Labo وٌقول السرد، شكل لنا لتكون وتتسلسل تترابط الستة الخطوات هذه

 Propositions السردٌة بالعبارات عرفها والتً زمنٌا المترابطة Propositionsسلسة من العبارات 

Narratives مع بتحدٌدها قام ولقد " Waletzky"ًسردٌة عبارات ستة فً وٌلتزك..                      

 تمثل حٌث .إلٌه التطرق تم الذي للسرد الخارجً البناء خطوات من خطوة كل تمثل والتً

 العبارات من عدد أو واحدة من تتكون سردٌة عبارة كل أن كما .السرد فٌها ٌتم التً الكبرى المحاور

 نص كل أن بحٌث  Séquence Narrative سردٌة فقرة تكون نجدها الست السردٌة العبارات وهذه

 فقرتٌن على أو الشخصً السرد فً مثال ونجده واحدة سردٌة فقرة على ٌحتوي أن ٌمكن سردي

 منها ٌتكون التً الفقرات نحدد أن البد لهذا خٌالٌة أو عالمٌة قصص سرد أثناء خاصة فوق وما سردٌتٌن

     (J.M.Adam, 1984,92)  .بالتحلٌل نبدأ عندما السردي النص

 ثم السردي، للنص المكونة السردٌة الفقرات عدد تحدٌد الضروري من أنه لنا ٌظهر وبالتالً

 السردي النص تقسٌم من نتمكن حتى سردٌة فقرة كل منها تتكون التً السردٌة العبارات عدد تحدٌد

 .(31ص ،1174 )قوٌدري، .تحلٌله لٌسهل

 :للسرد المكونة العناصر

 ٌنتظم خاللها من التً العناصر أهم من و السرد، ومضمون شكل تحدد التً العناصر وهً

 : السردي النص

 األحداث :Les Evénements تخضع وهً كتابٌا أو شفوٌا كان سرد ألي األساسً المكون تعتبر 

 فً الدخول بمجرد لكن ثابتة، أولٌة وضعٌة له ٌكون البداٌة فً فالسرد والتطور، التتابع لقانونً
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 ،1174 وٌدري،)ق .األحٌان معظم فً متغٌرا رتغٌ وٌكون الوضعٌة لتلك تغٌرا ٌحدث األحداث

          (.31ص

 الشخصٌات:Les Personnages تعمل التً شخصٌات أو شخصٌة وجود تتطلب القصة أحداث 

 .ومفهوم قٌمة ذو كلٌته فً السرد ٌكون حتى معها والتفاعل تطورها على

 شخصٌة، تجربةه)نوع أختلف مهما سرد كل Le Théme De L’histoire :الحكاٌة محور

 حوله تدور محور أو موضوع على ٌحتوي أنه أي عام، موضوع "7918كما قال "أدام  ٌتطلب (...فٌلم

 نرٌد عندما فمثال التعلٌمات عرض عند القصة بداٌة فً عنه اإلعالن أو إلٌه التطرق ٌكون حٌث األحداث

 التعلٌمات من سلسلة فً ٌذكر والذي المحور أي "نتكلم ماذا عن" :السؤال أذهاننا على ٌتبادر قصة سرد

 . نهاٌتها لمعرفة ونتشوق الحكاٌة نتابع ٌجعلنا ما هذا الحكاٌة تخص

 .W " واعتبره زمنً، محور على وضعها من بد فال وتتابعها ما حكاٌة أحداث نقل عند:الحكاٌة زمن

Labov "فً األساسً المٌكانٌزم ٌمثل ما سرد بداٌة أن قال حٌث السرد فً سند أهم 7911 ،البوف 

 فزمن ومنه الكالم زمن عن فارق أو كعازل ٌعتبر الذي زمان ظرف بواسطة ماضً حدث إلى االستناد

  (J Adam ,1984,P85-86) .الحكاٌة أو القصة أحداث كل ٌشمل والذي الماضً الزمن ٌكون الحكاٌة

 السرد: األسلوب أنواع

 وهً: أقسامثالث  إلىالسردي  أسلوبٌنقسم 

  ،ونفسٌته،  صاحبه األفكارالكاشف عن  أسلوبناقل الخطاب اللغوي، وهو  إيمن زاوٌة المتكلم

 : كما تكون طبائع الشخص ٌكون أسلوبه.aphlatouneونطٌقول أفال

  ،الذي ٌتلقاه المخاطب،  الضغط أسلوبالمتلقً للخطاب اللغوي: و هز  أيمن زاوٌة المخاطب

معٌن جمع  أفكار إلىهو أن تصنٌف  األسلوب: أنه األسلوبتعرٌف هذا Stendal ٌقول ستنذال

  ٌحدثه.فٌة بإحداث التأثر الذي ٌنبغً لهذا الفكر أن ٌالك المالبسات

  اللغوٌة المختارة، وعرفه ماروزو األلفاظمن زاوٌة الخطاب: وهً الطاقة التعبٌرٌة الناجمة عن 

Marioze  خطاب  إلىبأنه اختبار الكاتب. ما من شأنه أن ٌخرج العبارة. من حالة الحٌاد اللغوي

    .(18ص ،1173 جرٌوي،) متمٌز بنفسه.
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 :السرد فً االنسجام و الوضوح

 على ٌحتوي إنه بل معزولة العبارات من بمجموعة لٌس الخطاب أن J. Caron كارون ٌقول

 من مجموعة من مكون وهو تنظٌم إلى وٌخضع العام شكله فً ٌأخذ فالخطاب الخصائص، من مجموعة

 الوقت نفس فً ٌكون أن فالبد الزمن عبر تحدث سٌرورة وباعتباره والمرتبة، المتسلسلة العناصر

 تطور فً بإدماجها تسمح والتً تتبعها والتً تسبقها التً مع عالقة لها جدٌدة عبارة وكل منسجما

        (Jcaron, 1989, P 216) .مستمر

 من الموضوع فً مقبول تطور وتضمن بٌنها فٌما العبارات محتوى بٌن بالربط ٌسمح فاالنسجام

 والستمرار الجملتٌن بٌن االستمرار إلى ترمً التً العائدٌة العناصر استعمال الكلمات، تنظٌم حٌث

 . الموضوع

 .التفسٌر الشرح،: مثل وظائفها أي المستعملة بالكلمات المخاطب ٌفعل ما فهو الوضوح أما

 (C .Kramch ,1984,P10- 11) 

 بٌن والتفاعالت النص فً المترجمة اللسانٌة العالمات إلى االنسجام M.Fayol فٌول.م وٌرجع

 أدوات األفعال زمن األسماء، بها تبنى التً بالطرٌقة ولكن الخطاب بمعنى ٌهتم ال وبالتالً ،راتالعبا

 الجملة بدراسة ولٌس كلٌته فً الخطاب سةابدر ٌختص الوضوح أن أٌضا وٌقول الخ...العوائد الربط،

 (M .Fayol, 1994, P 111) .الوحده

 :Bruner السرد لسٌرة الثقافٌة االجتماعٌة الوضعٌات

 لسانٌا تعبٌرا ٌكون أن قبل Bruner برٌنر عند االجتماعً بالتفاعل كلٌته فً السرد ٌرتبط بناء

 فً بناؤه لٌكتمل اللغوي قبل االتصال طرٌق عن الثقافً االجتماعً بالوسط عالقته فً الطفل ٌكتسبه

  .(J.S .Bruner,1991,P78 ) .اللغوٌة المرحلة

 بإدخال ٌسمح الذي وتعقٌدا تركٌبا األكثر اللغوي اإلنتاج أشكال أحد السرد Brunerوٌعتبر 

 والنموذج الذاتً التبادل بعالقات المتعلق النموذج: ٌقترحها التً للمعنى المؤسسة النماذج بٌن االنسجام

 لهاته استعمال نجد طبٌعتها وفً الحكاٌة نص فضمن المعٌاري، والنموذج واألحداث باألفعال المتعلق

 أن نجد ثانٌة جهة ومن معٌن، إطار ضمن أشخاص من انطالقا المنجزة األفعال حٌث الثالثة النماذج

 حسب المفترض شكلها أو الحاكً طرف من ملقاة هً كما الواقعً شكلها شكلٌن، وتأخذ تنتج الحكاٌة

 .(49ص ،1111، حولة) .لها المؤسسٌن األشخاص علٌه ٌتواجد الذي بالشكل الذاتً اإلطار أو المعاٌٌر
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 والتً الحكً ضرورة تستدعٌها التً التأوٌل وعملٌة السرد عملٌة نطاق فً المعنى بناء ٌتماشى

 فً مهم بدور ٌقوم األخٌر هذا لألحداث، والسببً المنطقً التتابعً التسلسل ضرورة فً أساسا تتمثل

 .(49ص، 1111،حولة) .اسٌاقه من انطالقا المبنٌة الدالالت وتعمٌم Cohérence انسجام

 تعطً والثقافة واستعماله السرد لفهم وتؤهله الحكً لتنظٌم أولٌة فطرٌة مؤهالت الفرد ٌمتلك

 بالمشاركة تسمح التً والتأوٌل السرد تقالٌد وعلى الرمزي، المستودع على اعتمادا للحكً جدٌدا شكال

 . االجتماعٌة

 المستعمل الخطاب أشكال كأحد بل للحكً كوسٌلة فقط لٌس" الٌومً "السرد بفهم الطفل ٌبدئ

 من بعةارال أو الثالثة السنة حدود ففً ،االجتماعً الوسط مع التفاعلً وللتبادل المعنى إعطاء لغرض

 فً هذا ٌحدث الخ،..... التبرٌر أجل من أو اللعب أو المداعبة أجل من السرد باستعمال الطفل ٌبدأ العمر

 أجل من بل جرى، ما وسرد لقول فقط لٌس وسٌلة السرد ٌصبح لما المبكرة األسرٌةالصراعات  صال

 متكٌفة مقوالت بإنتاج الشخص ٌسمح للسرد العام البناء وهذا بالتفاصٌل، الظروف وسرد األفعال تبرٌر

 بالمحٌط االتصال طرٌق عن ومكٌف معدل طبعا وهو العامةرات ٌللتغ ومالئمة

  (J.S.Bruner,1991,P 98).الخارجً

 السرد فً االلتباس مكان وشرح الثغرات إكمال لغرض مكٌفا ٌكون الصرفً أو المنطقً فالعالم

 نظام من انطالقا تتأسس وهً االجتماعً التفاعل أشكال أحد هً التً المرجعٌة الوظٌفة طرٌق عن

 االستعمال من بالتمكن للطفل بسمح مما د،ااألفر بٌن للتفاعالت مجاال ٌعطً الذي اللغة اكتساب ركٌزة

 المتعلقة الطبٌعٌة المعطٌات من باالنتقال ٌسمح انفتاحا أكثر نظاما تعتبر المرجعٌة الوظٌفة هذه اللغوي،

 االجتماعٌة القواعد فً والتحكم باالكتساب للفرد ٌسمح مما اجتماعٌا، المتبادلة المعطٌات إلى بالفرد

 (J.S. Bruner, 1987, 60-110) .للحكً والمعٌارٌة

 :السرد مستوٌات

 المستوٌات السردٌة:هناك عدة مستوٌات نجد منها 

 .: المنظور السردي، عمق المنظور صٌغ السردالمدرك النفسً

 .المدة ،الترتٌب ،لحظة السرد الزمنً:

 .الحركٌة ،الموقع المكانً:
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 السجل اللفظً الفواعل. ،القٌمة الزمنٌة ،اللفظً

 .(98، ص1171 األنماط الوظٌفٌة. )ٌقطٌن، ،إدماج خطاب

 :هناك مستوٌان ٌحددان السرد Esperet حسبالسرد  أما مستوٌات

 : بعدٌن على بدوره ٌشمل :األول المستوى

 عبارة فهو طفل كل عند موحدة أو قطعٌة بصورة موجود ٌكون السرد شكل أو السرد بناء :البنائً البعد

 جمٌع عند موحد ٌكون ءالبنا أن أي Schema Formel (C.Bremond, 1966,07)رسمً شكل عن

 ٌدعم البناء أخرى وبصٌغة فٌها، الطفل ٌنمو التً الثقافٌة البٌئة حسب ٌكون اكتسابه أن غٌر األطفال

 .والراشد الطفل بٌن تتم التً اللفظٌة التفاعالت طرٌق عن وٌحدد

 السرد تشكل المواضٌع أو المواقف حسب تحدد أنها حٌث السردٌة اإلنتاجات إلى ٌتطرق: الموقفً البعد

 C.Bremond, 1966.P07)) ..شخصٌة.... تجربة عن التحدث متمٌز، حدث

 ٌخص فٌما والوضوح االنسجام عوامل على تشمل التً اللغوٌة الوسائل إلى ٌتطرق :الثانً المستوى

 وترابط بتماسك تسمح التً المختلفة اللغوٌة العالمات أي السردي، النص شكل أو الخارجً الجانب

 .ومنسجما واضحا نص سرد على للحصول بٌنها فٌما الجمل

 )النبرة الشفوٌة الرسالة تصاحب التً Para-Linguistiqueلغوٌة  الشبه العناصر إلى باإلضافة

 (....اإلشارة اإلٌماءة، النغمة، أو

 : السرد أنماط

 ًنمط نظم. 

 ًنمط فعل. 

 .ألحكًجوانً ، ألحكً: برانً شكل السردي
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 خالصة:

 تفاعل هناك ٌكون أن ٌجب ٌتطور ولكً الخطاب، أشكال من شكال ٌعتبر السرد سلوك إن

 ٌعطٌنا مما تدرٌجٌا السرد ٌتطورالحٌاة االجتماعٌة  إلىالفرد  دخول فعند المدرسة أو البٌت فً اجتماعً

 هو ، السرداللغوٌة بالفعالٌة ٌسمى ما وهذا ومنسجمة واضحة خطابات فتظهر متكاملة وحدة ذو موضوع

  .التكلم بصدد للوقت ونحن بالنسبة ماضً زمان فً مسترجع خطاب
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 تمهٌد:

فً هذا الفصل نحاول تسجٌل النتائج الحاالت من خالل البندٌن التعبٌر الشفوي و الفهم الشفوي فً  

فً هذا التناول العٌادي وكذا تحلٌلها وتمثٌلها فً جداول ومخططات لكل جزء  Blanche Ducarneاختبار 

 من هذا البندٌن.

 :نتائج التناول اإلجرائً األول 

  Expression Oraleالشفهً: التعبٌر -1
 :الكالم العفوي 

 :  يوضح نتائج الكالم العفوي20 رقم لجدو

نسبة التً كانت للحاالت  األسئلةالكالم العفوي و توجٌه  الذي ٌبٌن نتائج 02 الجدول من خالل

  .التً فً الجدولاإلجابة عن أسئلة  لكل حالة فً 100اإلجابات 

 )إ، م( 4الحالة  )ب، ر(3الحالة  (ب،م) 0الحالة  أ()ق. 1  الحالة 

 + + + + ما اسمك؟

 + + + + عمرك؟ما هو 

 + + + + اين تسكن؟

 + + + + ماهي مهنتك؟

 + + + + تكمم عن مهنتك

 + + + + تكمم عن عائمتك

 + + + + تكمم عن العطمة

 + + + + عنوان مسكنك

 + + + + ماهو تاريخ اليوم

%122 %122 نسبة المئوية لكل حالة  122%  122%  
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  األوتوماتٌكٌةالسلسلة: Séries Automatiques  

 )إ، م( 4الحالة  )ب، ر( 3الحالة  م( )ب، 2الحالة  أ( )ق. 1الحالة  

 7 7 7 5 أٌام األسبوع

 6 6 6 4 أشهر السنة

 20 20 20 20 20العد حتى 

 1 1 1 1 احمل الرسالة الى؟

 1 1 1 1 ماذا حصل لك؟

 1 - 1 1 اٌن نضح الرسالة؟ 

 1 1 1 1 فى الصٌف؟

 1 1 1 1 فً الشتاء؟

 1 1 1 1 عندما تجوع واش دٌر؟

 1 1 1 1 األطفال ٌتعلمون؟

 40 39 40 35 40المجموع/

%100 %87.5 نسبة المئوٌة لكل حالة  98%  100%  

 

 : ٌوضح نتائج اختبار السلسلة األوتوماتٌكٌة للحاالت الدراسة الحالٌة03جدول رقم 

لم تذكر  (م ،قالحالة ) نشٌر إلىالسلسة االتوماتٌكٌة كانت جد ناجحة مع كل الحاالت الدراسة 

 األخرى األشهرشهر افرٌل وتسلسل السنة فذكرت  أشهرعن  أما أٌام األسبوع مثل الخمٌس و الجمعة

اما الحالة الثانٌة % .87.5الحالة  هذه كانت نسبة عند، ابرٌلتأتً قبل شهر  التًولم ٌذكر األشهر األول 

كاملة و  األسبوع أٌام تذكر (ب ،ر) الحالة الثالثة ،%100كلها صحٌحة بنسبة  إجاباتكانت  (م ،ب)

 %98 اختبار السلسلة األوتوماتٌكٌة وكانت نسبة الربٌعالحالة  تكذلك وعند ذكر شهر مارس قال األشهر

 .%100كانت إجابات كلها صحٌحة بنسبة  (م ،إ)و الحالة الرابعة ،
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 التكرار:Répétition  

 )إ، م( 4الحالة  ر( )ب،3  الحالة م( )ب، 2الحالة  أ( )ق. 1 الحالة 

  Répétitions syllabes تكرار المقاطع -1

 48 47 50 45  50مجموع/

 %96 %94 %100 %90 نسبة المئوٌة

 تكرار الصوائت -2

 20 21 20 24 24الصوائت /

  Répétitions Voyelles الصوامتتكرار  -3

  Répétitions Mots Simples  تكرار الكلمات البسٌطة -أ

 60 85 25 60 88/مجموع  

  Répétitions Mots complexes  تكرار الكلمات المركبة  - ب

 10 10 13 11 13مجموع /

 بأ+  المجموع العام ل

 70 95 38 71 112=88+14مجموع 

 3+  2مجموع العام لً 

 90 116 58 95 125مجموع العام/

 %72 %92.8 %46.4 %76 125النسبة المئوٌة لتكرار/

         

 .للحاالت الدراسة الحالٌة التكرار: ٌوضح نتائج اختبار 04 جدول رقم

بة فً تكرار ى نسلالذي ٌوضح نتائج اختبار التكرار بحٌث سجلنا أع 04 من خالل الجدول

 أما، %76 كانت النسبة كلماتنسبة تكرار الاما  %100تقدر بـ  (أ ق،) االولىالمقاطع عند الحالة 

 أحسالن الحالة  ti/it/ga/ag/su/us فً المقاطع إالكان تكرار المقاطع جٌد  )ب، م( الثانٌة الحالة

الصوائت الن الحالة لم  أما ŝova ،ininim تكرار الكلمات البسٌطة إكماللم ٌستطع بالتعب و لهذا 

حٌث كانت ، حالة فً حالة انفعالٌة وحالة توتر وتعبحٌث كانت   ou/a/eu/i/on/en تكرر الصوائت

 وهذا راجع الى حالة اإلرهاق والقلق للحالة. %.46.4نسبة التكرار لدٌه 

من الواضح أن الحالة وجدت صعوبات كبٌرة هذا ما ٌدل على إصابة الذاكرة الفونولوجٌه لدٌها 

 إذ أنها ال تستطٌع االحتفاظ بعدة كلمات فً نفس الوقت .
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 عن تكرار المقاطع التالٌة امتنعتكان تكرار المقاطع )ب، ر(  الثالثة الحالةفٌما ٌخص 
vi/iv/ra/ar/ كان تكرارها خاطئ تمثلة فً: التًالمقاطع  أما crou-cour/spion-slo/scrin-crin  

 %92.8اما تكرار الكلمات فكانت نسبتها %.94 المقاطع وكانت نسبة التكرار

من  %96المئوٌة  بطرٌقة جٌدة وكانت نسبتها كان تكرار المقاطع )إ، م( الرابعة الحالةفً 

 %72لتكرار فكانت  اإلجمالً المجموع

 :تكرار الجمل Répétitions Pharas  

 )إ، م( 4الحالة  ر( )ب، 3 الحالة م( )ب، 2الحالة  أ( )ق. 1الحالة  

 الجملتكرار  - أ

/10 06 70 02 07 

 %70 %20 %70 %60 نسبة المئوٌة

 

 الدراسة الحالٌة. : ٌوضح نتائج اختبار التكرار للحاالت05جدول رقم 

وخاصة للجمل موجود  كان بالتقرٌبلحاالت فً تكرار الجمل ا  أظهرت 05رقم  من خالل الجدول

فالحالة  .األربعة اما الجمل الطوٌلة فكان تكرارها صعب بالنسبة للحاالت [žƒēă] القصٌرة مثل

الجملة  إعادةٌتعذر علٌها فتكرار الجمل الطوٌلة  كان ةتكرارها للجمل القصٌر من تمكنت األولى

عندما ٌتعذر  )ب، ر( الحالة الثالثةاما  .%60والتً تحصل على نسبة  nēŝsni nit mă " قول:ب

 ،%20وصلت نسبة تكرار الجمل لها بنسبة  التً. ىتهربلً الحمد هللا": "تقولتكرار الجملة علٌها 

كانت عندما ٌتعذر علٌها تكرار  % 70ـ التً كانت نسبة تكرارها الجمل ب الحالة الرابعة )إ، م(

 فًابنها الذي كان ٌرافقها دائما وٌحضر جمٌع الحصص مع والدته،  إلىتضحك و تنظر   الجمل

 :األخٌرةالجمل الثالثة  فٌقول عند  % 70ـ ( فكانت نسبة تكرار الجمل بب،م) الثانٌةالحالة 

qndicŝi  tiãs   
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 :التسمٌة الصور      

 م( )إ، 4الحالة  ر( )ب، 3الحالة  (م ب،) 0الحالة  أ( )ق. 1 الحالة الصور 

01   [nēãţ] + + + + 

02 [dmivs] + + + + 

03 [pip] + + - - 

04 [bsiū] + + + + 

05 [pã] + + + + 

06 [ėãl] + + + + 

07 ]t33ŝ] + + + - 

08 [saovŝl] + + + + 

09 [vaiiėū] + + + + 

10 [rbv] + + + + 

11 [ƒigi] + + + + 

12 [minsns] + + - + 

13 [ƒtēi] - + + - 

14 [tnsēnsidsai] + + + + 

15 [iiiŝi] - + - + 

16 [ssƒibivƒs] + + + + 

17 [āaţioƒ٢] + + + + 

18  [bšn ssa ٢] + + + - 

19   [vū al tƒ ٢] + + - + 

20 [bialsa٢] + + - + 

21   [binlsa٢ ] + + + + 

 + - + - [aŝviŝ]ع 22

23 [vƒsiŝēv] - - - + 

24 [mgLLmi] - +-  - + 

25 [tŝããgi] - - - + 



  عرض وتحلٌل النتائج                                الفصل السادس:                                        

 

97 
 

 91 98 22 91 المجموع

 %76 %62 %88 %67 نسبة المئوية

 

 : ٌوضح نتائج اختبار تسمٌة الصور06 جدول رقم

 ،التالً فً الجدول ةوالمبٌن األربعة صورة على الحاالت 25بعد عرض من خالل الجدول و 

سواء باللؽة  حسب استحضارها األشٌاء ةتسمٌ وإنماكانت التسمٌة ال تقتصر على اللؽة العربٌة فقط 

المهم تكون  وإنماتسمٌة الصور بلؽة واحدة ب من الحاالت ولم ٌكن مطل ألنه العربٌة أو اللؽة الفرنسٌة

 التسمٌة صحٌحة.

تستؽرق وقت فً تسمٌة الت االح ، كون كل أخرى إلىتوقٌت ٌختلؾ من حالة  هناك نكا

بٌن  تراوحتمتقاربة بالتقرٌب حٌث  فً صٌؽةالمسجلة  النسبةة فً التسمٌة  وصعوب مع وجود  الصور

ناجحا بالنسبة للحاالت %، 60فوق المتوسط بنسبة اختبار التسمٌة كان  إن إي%  88 إلى 76%

 عندما ال تجد التسمٌة تقول ""تهلبً الحمد هللا". التً)ر، ب(  ، فالحالة الثالثةاألربعة

 صور( 03) :محادثة الصور 

 الحالة االولى:

 

 

لم تحدد   rnanosƒãƒ  ăgŝvēŝsā  على كلمات تلٌؽرافٌة حٌثالحالة )ق، أ(  إجابة اقتصرت

ولم تصؾ الؽرفة التى كانت موجود فٌها العائلة فً ة رالصو شخصٌات الموجودة فً (أالحالة )ق، 

الفالحة وحقول  أدواتكانت تمثل مزرعة كاملة موجود فٌها  التًالصورة الثانٌة  أما، وجود وتجمعها

  ؟وٌن راهم ؟ و شكون هما لً ٌقلعوا  ؟اش ٌقلعوو  ãjbŝiāŝ  على اإلجابة اقتصرتحٌث  وأشجار

 .الحالة ال تزال تعانً من نقص الكلمة نأعلى لٌل د

الحافلة والدراجات شارع مزدحم بالراجلٌن والسٌارات و ة روة الثالثة كانت تمثل صالصور إما

 و    Lwataعلىاقتصرت إجابة الحالة )ق، أ(  تكون فً شوارع المدن الكبرى. التً األشٌاءوؼٌرها من 

/ rnanosƒãƒ  ăgŝvēŝsā / 

/ ãjbŝiāŝ / 

/ Lwãţa lbas / 
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Lbus ة كون الحالة لم تستحضر فً وصفها الكلمات المناسبة واقتصرت على كلمات تلٌقرافٌؼٌر  فقط ال

 لم تصل إلى مستوى التفصٌل الجٌد. وهذا ٌعنً ان الحالة

 :م( )ب، الثانٌة الحالة

 

 

( م ب،الحالة ) حددتقتصر على كلمات تلٌؽرافٌة حٌث  ت( م ب،الحالة الثانٌة ) كانت محادثة

 كانت التًولم تصؾ الؽرفة  kûrsj و qãţ كذلك ت، وذكر viiمثل شخصٌات الموجودة فً الصورة ال

ٌها ف وتجمعها، أما الصورة الثانٌة التً كانت تمثل مزرعة كاملة موجود هافٌها العائلة فً وجود ةموجود

وبعدها أتت الحالة على جملة كاملة   barwìţاالداةأدوات الفالحة وحقول وأشجار اقتصرت اإلجابة على 

rãhûm  jaggaLƹû  ƒalleħ تزال تعانً من نقص الكلمة. وال الصورة  استوعبت هاعلى أن لٌلد 

شارع مزدحم بالراجلٌن والسٌارات والحافلة والدراجات  الثالثة كانت تمثل صورةما الصورة أ

 /و   uţgã على( م ب،وؼٌرها من األشٌاء التً تكون فً شوارع المدن الكبرى. اقتصرت إجابة الحالة )

 basklit  وعلى وجود ،وسائل التنقلاي wdjãr  كون الحالة لم  ام لم تنطق من الحالة، وحازد لةكم

إلى مستوى التفصٌل ة. لم تصل تستحضر فً وصفها الكلمات المناسبة واقتصرت على كلمات تلٌقرافٌ

 الجٌد.

 )ر، ب(: :لثةالحالة الثا

 

 

ب( ر، م( تقتصر على كلمات تلٌؽرافٌة حٌث  حددت الحالة ) كانت محادثة الحالة الثانٌة )ب،

 التًولم تصؾ الؽرفة  ŝãūžţ كذلك  وذكرت الحالة،  găvŝēŝsā  rãhūm بالجملة : األولىفً الصورة 

كذلك الوصؾ االدوات الموجودة فً الؽرفة  كلمة وإضافة فٌها العائلة فً وجود وتجمعها ةكانت موجود

 على هذا فقط. اقتصرتعلى وجود متابعة فً الحدٌث و لم تستطع االستمرارٌة و ةدالل āābrėo/  مثل:

وبعدها أتت الحالة على جملة  ǧnãn ـوصؾ الحقل بأما الصورة الثانٌة التً اقتصرت اإلجابة على 

/ vii qãţ kûrsj ŝsēŝvăgā / 

barwìţ   rãhûm  jaggaLƹû  ƒalleħ  /  ,ăivdi/ 

basklit  wdjãr   hãda   pjét~ /    ,uţgã  / 

  /āābrėo   ،ãŝūžţ  ،găvŝēŝsā     rãhūm / 

 /ǧnãn     rãhūm  jaxadmū   lƒãkjja  welxūdra   / 

/ Čaƹb  ŝ ٢  / ţŗig   qahwa 
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كانت صورة  للالحالة ستعاب إعلى أن  ٌلدل rãhūm  jaxadmū  lƒãkjja  welxūdra كاملة

 .محادثتها فً هذه الصورة مفصل بالتقرٌب

 ţŗigعلى وجود( ب ر،صورة  شارع مزدحم. اقتصرت إجابة الحالة )وهً ما الصورة الثالثة أ

ٌدل على االزدحام فً الشارع   ٢ Čaƹb  ŝكان وصؾ   نوعا ما   ٢ Čaƹb  ŝو كذا  qahwa و  

 .األخرىكان شبه مفصل مقارنة مع الحاالت  ةة محادثة الصور لهذه الصورلالحانقول فً هذه 

 )إ، م(: :الحالة الرابعة

 

 

ابنها بكل  مامأقدراتها  إظهارتحاول  أنهاالحظ نم(  )إ، من خالل تحلٌل محادثة الحالة الرابعة

 .وعلى أنها تستطٌع اإلجابة على كل الصور بكل حماسجهد 

وهذا بوصؾ ؼرفة الجلوس المبٌنة فً الصورة  ŝãūŝţو  btŝã إجابتهافً الصورة األولى كانت 

 gvăŝēsŝā بأنهمالؽرفة وانتهت المحادثة  فً rnanosƒãƒ iوكذلك وجود  األولى

  grėdun jskiوبعدها  lmizūـوالمنزل ب ūaŝã اقتصرت اإلجابة على وصؾالصورة الثانٌة 

ƒal   ƒėlūr   وصلت الى التفصٌل الجٌد ٌسقون الورود فً الحدٌقة. اي 

 اكتفت الحالة بالوصؾ فقط.و "واش نقولك" :محادثة الحالة فبدأتاما الصورة الشارع المزدحم 

    .ختبارتفصٌل جٌد فهذا االلم تصل الحالة الى 

 

 

 

 

 

 

/găvŝēŝsā  rnanosƒãƒ   ŝãūŝţ  i btŝã/ 

lmizū   grėdun    jski  ƒal   ƒėlūr /  ūaŝã 2/ 

/  ui ŝivs ٢   ãovsgv    lėnƒū / 
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 الشفهٌة عن كل حالة على حدي:التعبٌر نتائج 

 :أ( األولى )ق،الحالة 

 نسبة المئوٌة اإلجابة الخاطئة اإلجابة الصحٌحة  البنود التعبٌر الشفهٌة

 PER-SP 96 6 966% 10الكالم العفوي/

 SER-AUT 88 62 11% 40السلسلة االوتوماتٌكٌة/

 REP-SYL 51 61 16% 50المقاطع/ تكرار

 REP-M 85 26 67% 112تكرار الكلمات/

 REP-M-C 99 62 13تكرار الكلمات المركبة/

 REP-PH 67 65 76% 10تكرار الجمل/

 DES-IM 91 67 67% 25تسمٌة الصور/

 TOTAL 298 56 72378% 260المجموع/

 

 .األولى: ٌمثل نتائج اختبار التعبٌر الشفهً للحالة 06 جدول رقم

 

 أ( )ق، األولىٌمثل نسبة التعبٌر الشفوي للحالة  :08 رقم الشكل

تعبٌرها  أننسبة اختبار التعبٌر الشفهً للحالة األولى بكون الموضحة فً الشكل  األعمدة تمثل

 ،%60كانت نسبتها  التًتكرار الجملة و ًفً الكالم العفوي إلى ادنً نسبة وهً ف %100الشفهً 

 .%  62.63 النسبة النهائٌة فً التعبٌر الشفهً للحالة بـ إلىوصوال 
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 :الثانٌةالحالة 

 نسبة المئوٌة اإلجابة الخاطئة اإلجابة الصحٌحة  البنود التعبٌر الشفهٌة

 % PER-SP 96 66 966 10الكالم العفوي/

 % SER-AUT 56 66 966 40السلسلة االوتوماتٌكٌة/

 % REP-SYL 16 66 966 50تكرار المقاطع/

 % REP-M 51 76 57 112تكرار الكلمات/

 REP-M-C 98 66 13تكرار الكلمات المركبة/

 % REP-PH 66 68 66 10تكرار الجمل/

 DES-IM 22 68 88% 25تسمٌة الصور/

 TOTAL 986 68 75% 260المجموع/

 

 الثانٌة: ٌمثل نتائج اختبار التعبٌر الشفهً للحالة 07 جدول رقم

 

 .م( )ب، الشفوي للحالة الثانٌة ٌوضح نتائج التعبٌر :09 رقم الشكل

 األوتوماتٌكٌةم التلقائً و السلسلة الكالمن خالل الجدول تتضح أن تعبٌر الشفهً للحالة الثانٌة فً 

، وهذا وما %46ـ الكلمات كان اقل مستوى ب، أما تكرار %100 وصل الى الذي وتكرار المقاطع

 % 64التعبٌر الشفهً للحالة بـ تمثل  التً، وصوال الى النسبة السابق ٌوضحه المخطط األعمدة
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 الحالة الثالثة:

 نسبة المئوٌة اإلجابة الخاطئة اإلجابة الصحٌحة  البنود التعبٌر الشفهٌة

 % PER-SP 96 66 966 10الكالم العفوي/

 % SER-AUT 81 69 18 40االوتوماتٌكٌة/السلسلة 

 % REP-SYL 56 68 15 50تكرار المقاطع/

 % REP-M 967 67 12 112تكرار الكلمات/

 REP-M-C 96 68 13تكرار الكلمات المركبة/

 % REP-PH 66 68 26 10تكرار الجمل/

 DES-IM 22 68 62% 25تسمٌة الصور/

 TOTAL 259 91 11% 260المجموع/

 

 .الثالثة: ٌمثل نتائج اختبار التعبٌر الشفهً للحالة 08رقم جدول 

 

 (ر ب،) للحالة الثالثةالشفهً  التعبٌرنتائج ٌوضح  :10رقم  الشكل

 . جٌد الثالثةللحالة  التالً والممثلة فً المدرج التكراري النسب الموضحة فً الجدولأن 

وهذا ما ٌمثله  تسمٌة الصور % ف72ًو %،20 إلىالجمل حٌث وصلت نسبته تكرار وضعٌؾ فً 

 .% 59 بـ ر( الثالثة )ب، عامة للحالةبصفة  الشفهً نسبة التعبٌر، حٌث سجل األعمدة المخطط
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 :الرابعةالحالة 

 نسبة المئوٌة اإلجابة الخاطئة اإلجابة الصحٌحة البنود التعبٌر الشفهٌة

 % PER-SP 96 66 966 10الكالم العفوي/

 % SER-AUT 56 66 966 40االوتوماتٌكٌة/السلسلة 

 REP-SYL 58 62 17% 50تكرار المقاطع/

 REP-M 16 22 62% 112تكرار الكلمات/

 REP-M-C 96 68 13تكرار الكلمات المركبة/

 % REP-PH 66 68 26 10تكرار الجمل/

 DES-IM 91 96 76% 25تسمٌة الصور/

 TOTAL 226 56 713883% 260المجموع/

 

 الرابعة: ٌمثل نتائج اختبار التعبٌر الشفهً للحالة 09جدول رقم 

 

 نتائج اختبار التعبٌر الشفهً للحالة الرابعة ٌوضح :11رقم  الشكل

الرابعة تتضح أن تعبٌر الشفهً للحالة  :12الشكل رقم والممثل فً  09رقم  من خالل الجدول

%، أما تكرار الكلمات كان اقل 100 إلىفً الكالم التلقائً والسلسلة األوتوماتٌكٌة وصل كان جٌد 

عند الحالة فً  ضعؾ نالحظ  كما، و12 رقم%، وهذا وما ٌوضحه مخطط األعمدة 72ـ ب منه مستوى
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، % فً تسمٌة الصور وهذا ما ٌمثله المخطط األعمدة60%، و20تكرار الجمل حٌث وصلت نسبته إلى 

 %.65.33حصر فً نسبة عبٌر الشفهً عند الحالة والت

 )ب، 3الحالة  م( )ب، 2الحالة  أ( )ق. 1 الحالة 

 ر(

 مجموع )إ، م( 4 الحالة

 %62.84 %65.33 %59 %64 %62.63 الشفهً التعبٌرنسبة  

  

 .الت الدراسةٌمثل الحصٌلة النهائٌة للتعبٌر الشفوي عند الحا: 10 رقم الجدول

 

التعبٌر الشفهً: 12الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 التعبٌر الشفهً

 1الحالة

 2الحالة 

 3الحالة

 4الحلة

 مجموع
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 الفهم الشفهً: -2

 صور( 03وحدات وكل وحد  06) 18 اوال: التعٌٌن الصور

 فقط. ال أوعلى الحالة بإشارة نعم ، نحن فً شهر ،نحن فً السٌنما ،اللٌلنحن فً  ،امرأة أنت، رجل أنت

 )إ، م( 4الحالة  (ب ،ر) 3الحالة   م( )ب، 2الحالة  أ(  )ق. 1الحالة  

 ال ال نعم نعم   أنت رجل

 نعم نعم ال ال   امرأةأنت 

 ال ال لم ٌجب ال نحن فً السٌنما

 ال ال ال 12H00 نحن فً اللٌل 

 AVRIL AVRIL AVRIL FIN AVRIL نحن فً شهر     

/5 5 5 5 5 

 

 .ال أوبنعم  باإلجابة ٌوضح نتائج الفهم :11 رقم جدول

ٌفرقون  أنهم إيصحٌحة لكل الحاالت  اإلجاباتكل كانت على الحاالت  األسئلةطرح من خالل 

قدرتهم على التعرؾ على مكان تواجدهم  باإلضافة ،ٌنجنسبٌن ال إي بٌن كونه رجل او كونها امرأة 

شهر هم  وأيوكذا التعرؾ على مكان تواجدهم والتفرٌق بٌنه وبٌن السٌنما، والتفرٌق بٌن اللٌل و النهار، 

حبسة بروكا تمتاز بخاصٌة الفهم كانت  أن، وبما ٌقوم بها كل حالة التًفل عملٌة التك إلىفٌه وذلك راجع 

ودرجة  ًالمتابعة الحصص المختص االرطفون إلىهذا راجع  األربعةصحٌحة لكل الحاالت  اإلجابات

. وهذا ما هو موضح فً الجدول بة نسبٌا عند الشخص المصاب بحبسة بروكااالفهم التً تكون ؼٌر مص

  لحبسة بروكا.  العٌادي

 .التعرف على الصورة انطالقا من االسم الذي ٌقترح علٌها

 )إ، م( 4الحالة  )ب، ر( 3الحالة  (م ب،) 0الحالة  أ( )ق. 1 الحالة  

 + + + + [iacŝm] أ

intŝn + + + + 

mƒjŝ] + + + + 
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sŝvŝdi + + + + 

 + + + + [vēŝn ţ]  ب

[cŝvr]  + + + + 

[ŝiěūj]  + + + + 

[ŝiƒiū]  + + + + 

[dƒiŝi]  ت  + + + + 

 [kvŝl]  + + - + 

[lěãěū]  + + + + 

 [iěūvŝd]  - - + - 

[iƒvŝdŝ]  ث  + + + + 

[ckiēvd]  + + + + 

 [iācŝt]  + + + + 

 [vātŝ i ŝ]  + + + + 

[iādƒj]  ج  + + + + 

[ƒcāāūŝn]  + + + + 

 [jŝdƒt]  + - - - 

 [nārƒi]  + + - + 

[tƒcē]  ح  + + + + 

 [ūŝãƒţ]  + + - + 

 [sŝcƒ]  + + + + 

[lvvŝtā]  + + + + 

[ūƒū]  خ  + + + + 

 [ţƒūãŝ]  + + + + 

[tiēŝi]  + + + + 

27/ 26 21 23 21 

 

 .: ٌمثل نتائج اختبار التعرف على الصورة انطالقا من االسم الذي ٌقترح علٌها12 جدول رقم
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صور فً كل فئة  أربعةهو عبارة عن عرض  األربعةمن خالل هذا االختبار الموجه للحاالت 

جٌد على كانت التعرؾ  األولىفً الحالة  لهذه الصور والتعرؾ على الصورة من خالل تسمٌة المختص

كان التعرؾ وفً الحالة الثانٌة  iěūvŝd جمٌع الصور المعروضة اال فً صورة واحد وهً صورة

 الحالة الثالثة اربع صور لم ٌتم،  iěūvŝd ـج والفئة ب الصور جٌد كذلك اي فً صورتٌن فً الفئة على

 jŝdƒt ، و الحالة الرابعة فلم تتعرؾ على صورتٌن اثنٌن فً الفئة :ج والتعرؾ علٌها فً الحالة الثالثة

 .iěūvŝdو 

 تتعرف الحالة على كل واحدة وحسب استعمالها. أٌن)شوكة، مشط، قلم(  تقدم ثالث صور

 )إ، م( 4الحالة  )ب، ر( 3 الحالة م( )ب، 2الحالة  أ( )ق. 1الحالة  

ƒūxŝēt] بماذا نأكل؟  ]  ēbivūv [ēbivūv ]  [ƒūxŝēt    ]  

 إستعمال التعبير الغير اللفظي iŝaţŝ [tƒaiŝv] [iaţţŝ  ] بماذا نمشط شعرنا ؟

 [btsnã] [btsnã] [btsnã] [btsnã] بماذا نكتب؟:

 2 2 68 68 03/المجموع

 التعرف عمى الصور من خالل استعمالها.: يمثل نتائج البند 13 جدول رقم

وذلك من  استعمالهاالت  كلها تعرفت على الصورة وعلى الحا أننالحظ  الجدولمن خالل هذا 

 منوالتعرؾ علٌها  [ ēbivūv]و ƒūxŝēt] ـب اإلجاباتالصحٌحة علٌها بماذا نأكل كانت  اإلجابةخالل 

الحالة  وإجابةصحٌحة  األولىالحالة  إجابةبماذا نمشط شعرنا ؟ فكانت فٌما ٌخص  أما خالل الصورة،

 األولىوالحالة  ،التعبٌر الؽٌر اللفظً واإلشارة للصورة استعمالالرابعة بالتعٌن على صورة المشط و

كون الحالة لم  [tƒaiŝv] الثالثة فكانت اإلجابةوبحذؾ حرؾ الشٌن من الكلمة  / iŝţŝ/  إجابتهافكانت 

 تركز على الصورة وكانت إجابتها مباشرة.
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  المتعدد اختبار ثانٌا:

 )إ، م( 4الحالة  )ب، ر( 3 الحالة م( )ب، 2الحالة  أ( )ق. 1الحالة   

 stbiãŝ ŝ stbpŝãŝi aţŝbpmãū stbiãŝ       نضع الرسالة فً:

 ãgiƒs rniv ãgiƒs rniv ã نشاهد بواسطة:

 iƒdmqni qnidŝi iƒdmqni iƒdmqni عندما اكون مرٌض اهاتف:

 ēaadƒa rnanosƒãƒ     ēnãi  ēaadƒa   ēnãi  ēabi ēnãi  ēabi  اذهب الى السٌنما من اجل:

 5 5 5 5 5المجموع /

 

 .اختبار المتعدد للحاالت االربعة : ٌمثل نتائج14جدول رقم 

قترح أربع بطاقات تمثل كل واحدة موقع مطلوب من الحالة تتعرؾ بعد إمن خالل الجدول و

ترسل فٌه الرسائل + ، اما عن المستشفً ٌذهب تعرفت على البرٌد وهو الذي  ،األولفان الحالة  علٌها

، المشاهدة عند الحالة )،( ؾ +الفٌلماما فٌما ٌخص السٌنما فٌشاهد فٌها   عندما ٌكون مرٌض +

  -+ بالنظارات

 األولفان الحالة  إقترح أربع بطاقات تمثل كل واحدة موقع مطلوب من الحالة تتعرؾ علٌها

  (+) ، اما عن المستشفً ٌذهب عندما ٌكون مرٌض(+)تعرفت على البرٌد وهو الذي ترسل فٌه الرسائل 

 (. -+)بالنظارات  الرابعة اما فٌما ٌخص السٌنما فٌشاهد فٌها الفٌلم، المشاهدة عند الحالة
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كل اجابة  –أعطنً ٌدك  –اؼمضى عٌنٌك  –توجه للحالة ستة أوامر بسٌطة  :ثالثا: األوامر البسٌطة

 صحٌحة تقابلها نقطة.

 )إ، م( 4الحالة  )ب، ر( 3الحالة  م( )ب، 2الحالة  أ( )ق. 1الحالة   

 + + + + اؼمضى عٌنٌك

 + + + + أعطنً ٌدك

 + + + + ضع ٌدك خلؾ راسك

 + + + + ألقالم الخضراءاضع القلم األحمر بٌن اثنٌن من 

 + + + + األحمرالصندوق  أمام األخضرضع القلم 

 + + + + ضع القلم األخضر تحت ؼطاء الصندوق األحمر

 67 67 67 67 06المجموع/

 96 96 96 96 3/10+2المجموع بٌن 

 

 : ٌمثل نتائج اختبار الحاالت فً األوامر البسٌطة.15 الجدول رقم

تفهم جمٌع الحاالت كانت  أنبسٌطة جٌدة حٌث  األوامركانت نتائج اختبار من خالل الجدول 

الجسم وكذا ظرؾ  وأعضاء األلوانكانت تفرق بٌن  إنها أن ،وتنفذ بشكل جٌد وعفوي األوامرجٌدا 

 علٌها بانتظام،  تتداول الحاال المتابعة االرطفونٌة إلىبشكل جٌد وهذا راجع  إمامالمكان فوق تحت بٌن 

  .وكذا سلمت الفهم عند حبسً بروكا

تقدم للحالة ثالث ورقات مختلفة الحجم أولى كبٌرة و الثانٌة متوسطة  رابعا: األوامر المعقدة واالعتباطٌة

 ؽر على الحالة أن تضع هذه البطاقات بالترتٌب فً مواقع معٌنة.والثالثة اص

 نجاح الحاالت فً التفرٌق بٌن األوراق و ترتٌبها من الكبٌر إلى الصؽٌر بشكل جٌد.

 : نقرأ على الحالة حكاٌة قصٌرة، و نطلب منها لماذا هذه الحكاٌة ؼٌرخامسا: نقد الحكاٌة الالمعقولة

 معقولة.

 .من االختبار طبق هذا الجزء

ٌوجه هذا االختبار لإلفراد الذٌن ال ٌعانون من أثار الحبسة، أو تكون  سادسا: تفسٌر نص مسموع:

طفٌفة، الهدؾ من االختبار تقٌم قدرة الحالة على استخراج أكبر عدد من التفاصٌل، القدرة على التعمٌم و 

 مباشر و ؼٌر المباشر،......التنوٌع فً األفكار، أنواع األسالٌب المستعملة: األسلوب ال
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نصوص كل نص ٌناسب مستوى تعلٌمً معٌن نطلب من الحالة أن تعٌد أكبر  03وٌحتوي االختبار على 

  .تتذكرها من النص بعدما نقرأه علٌه التًعدد ممكن من التفاصٌل 

الحبسة موجودة ومن شروط االختبار  أثارالحاالت ال تزال  اآلنلم ٌطبق هذا االختبار على الحاالت 

 الحالة لٌطبق علٌها و تكون طفٌفة.اختفاء االضطراب من 

 تمثٌل الفهم الشفهً لكل حالة على حدى:

 الفهم الشفهً بالنسبة للحالة االولى:

 النسبة المئوٌة االجابات الخاطئة االجابات الصحٌحة  

 REP 1 66 966% 5االجابة بنعم  او ال/

التعرف على الصورة انطالقا من االسم 

 27الذي ٌقترح علٌها./

DES 27 69 17% 

تعٌن و تعرف على الصور وعلى 

 استعمالها

DES.A.U 8 66 966% 

 CH.MUL 5 66 966%   اختبار المتعدد

 ORD.S 7 66 966% األوامر البسٌطة

 TOTAL 55 69 11322% 45المجموع/

 .الشفهً للحالة االولىٌمثل نتائج الفهم  :16 جدول رقم

 

 .األولىٌوضح نتائج الفهم الشفهً للحالة  :13 رقم الشكل
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للحالة األول  لفهم الشفهًالممثلة فً الجدول والممثلة فً المدرج التالً ل نتائجمن خالل 

 .مستوى الفهم الشفهً جٌد أنوهذا ٌدل على  99.22%

 :الثانٌةالفهم الشفهً بالنسبة للحالة 

 النسبة المئوٌة الخاطئة اإلجابات الصحٌحة اإلجابات  

 REP 65 69 86% 5االجابة بنعم  او ال/

التعرف على الصورة انطالقا من 

 27االسم الذي ٌقترح علٌها./

DES 21 62 12% 

تعٌن و تعرف على الصور وعلى 

 03/استعمالها

DES.A.U 68 66 966% 

 CH.MUL 65 66 %966 04/  اختبار المتعدد

 ORD.S 67 66 966% 06/البسٌطة األوامر

 TOTAL 52 68 1535% 45المجموع/

 

 : ٌوضح نتائج الفهم الشفهً للحالة الثانٌة17 جدول رقم

 

 ٌوضح نتائج الفهم الشفهً للحالة الثانٌة :14رقم  الشكل
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 النتائج الفهم الشفهً للحالة الثانٌة الجدول و الذي هو ممثل فً المدرج التكراري التالً من خالل

 % 94.4 بـ كانت نسبته

 الفهم الشفهً بالنسبة للحالة الثالثة:

 النسبة المئوٌة االجابات الخاطئة االجابات الصحٌحة  

 REP 61 66 966% 5االجابة بنعم  او ال/

التعرف على الصورة انطالقا من 

 27االسم الذي ٌقترح علٌها./

DES 28 65 81% 

تعٌن وتعرف على الصور وعلى 

 03استعمالها/

DES.A.U 62 69 77% 

 CH.MUL 65 66 966% 04/  اختبار المتعدد

 ORD.S 67 66 966% 06األوامر البسٌطة/

 TOTAL 56 61 1632% 45المجموع/

 

 : ٌوضح نتائج الفهم الشفهً للحالة الثالثة18 جدول رقم

 

 توضح نتائج الفهم الشفهً للحالة الثالثة. :15 رقم الشكل
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الشفهً للحالة الثانٌة كانت  رقم الفهمفً المدرج التكراري  الممثلة النتائجو الجدول من خالل

 % 90.2 نسبته

 :الرابعةالفهم الشفهً بالنسبة للحالة 

 النسبة المئوٌة االجابات الخاطئة االجابات الصحٌحة 

 REP 61 66 966% 5االجابة بنعم  او ال/

التعرف على الصورة انطالقا من 

 27االسم الذي ٌقترح علٌها./

DES 21 62 12% 

تعٌن و تعرف على الصور وعلى 

 03استعمالها/

DES.A.U 62 69 77% 

 CH.MUL 65 66 966% 04/  اختبار المتعدد

 ORD.S 67 66 966% 06األوامر البسٌطة/

 TOTAL 52 68 18% 45المجموع/

 

 ٌوضح نتائج الفهم الشفهً للحالة الرابعة. :19 جدول رقم

 

 ٌمثل نسبة الفهم الشفهً عند الحالة الرابعة. :16 رقم الشكل
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الرابعة  شفهً عند الحالةفهم اللل الممثلة فً المدرج التكراري نتائج أظهرهحسب ما من خالل الجدول و 

  .% اي ان الحالة فهمها جٌد 93قدرة بنسبة 

 للحاالت االربعة الشفوي نتائج الفهمما نستخلصه من 

 متوسط المجموع )إ، م( 4الحالة )ب، ر( 3الحالة  م( )ب، 2الحالة  أ( )ق. 1الحالة   

 15% 18%  %1632 1535%  %11322 نسبة الفهم الشفهً

 

 نتائج الفهم الشفوي للحاالت االربعة: 20 جدول رقم

للحاالت نسب الفهم الشفوي و الذي كان فهم فً المستوي الجٌد  فٌه فٌه لخصنامن خالل الجدول الدي 

  االربعة

 

 توضح نتائج الفهم الشفهً عند حاالت بروكا المدروسة : 17 رقم الشكل

 

 

 

 

 الفهم الشفهً

 1الحالة

 2الحالة

 3الحالة

 4الحالة

 متوسط
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 نتائج التناول اإلجرائً الثانً:

رائً الثانً و الذي خصصناه الى شبكة جفً هذا الفصل نحاول عرض وتحلٌل ومناقشة التناول اال

، من خالل مدونات الحاالت لسرد حادثة حرٌق الموجودة فً اختبار تحلٌل خطاب لً " حسٌن نوانً "

Blanche ducarne 

 سرد قصة الحرٌق: التً اعتمدناه فً دراستنااالربعة قصة مصورة اقترحنا على الحاالت 

  :)ق، ب( األولىسرد الحالة  / تحلٌل نص الخطاب

 

 

 ات:البنٌات اللسانٌ

  Segmentation des Enoncesتقطٌع العبارات:

 هو بما النص بناء فً ٌساهم التنوع هذا .المتنوعة الملفوظات من مجموعة من مكون نص أي

 كالمية أفعاال يحتوي أن األخير هذا عمى حوارية، قيمة لمخطاب ٌكون ولكً المنحى، هذا ضمن، كذلك

 .خطاب تحقيق عممية ،بموغ لغرض وذلك Searle (6776) متنوعة

 وحدة  الترميز االولي:  ājŝāāiţ     iŝãd       .6و. ت 

 الثانية وحدة  الترميز               iiiv      .2و. ت 

 الثالثة وحدة  الترميز            ãƒiiinƒ         .3و. ت 

 الرابعة وحدة  الترميز                sŝāb            .4و. ت 

 الخامسة وحدة  الترميز:          tŝãbi           .5و. ت 

 سادسةال وحدة  الترميز :            sŝāb         .6و. ت 

 سابعةال  وحدة  الترميز:    iiiv    āƒţēn          .7و. ت 

  .وحدات ترمٌزٌة سبعاحتوى هذا النص الخطابً على 

ããnn   iƒţēj  ,ūjit  ,mjlts  ,  ūjit   , lƒpõpjƒ  ,ããnn    ,iãjiinţ     djlw 
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صور حول موضوع الحرٌق فً  تحلٌل البنٌات الكبرى والصؽرى فً نص السردي لكل حالة

 حرٌق ورجال المطافئ  إحداث

 تحلٌل البنٌات الكبرى:

التعلٌمة من طرفنا "  وإعطاءالتً كانت شخصٌة هادئة   )ق، م( بعد عرض الصور على الحالة

الحالة فً تدقٌق المالحظة  وأخذت بكل هدوء  ماذا تشاهد فً الصورة" احكً لً واش رآك  تشوؾ"

 تكونة الوحدة  [ājŝāāiţ     iŝãd]  6بالو.ت. بداء الحالة فً السرد، أمامهاعلى الصور المعروضة 

رصد سبب منادات  ، وبعدها مباشرةالولدلم ٌحدد مكان وجود  ājŝāāiţ iŝãd مباشرة احتوى االفتتاحٌة

 ،استجابة الحماٌة المدنٌة لنداء الطفل .iiiv 2الطفل الى وجود حرٌق وهو موضوع الحدث فً الو.ت.

 األدواتال وجود للربط   " ãƒiiinƒ"  الحالة استحضرت شخصٌات الموجودة فً الصورة أن إي

استجابة للنداء الولد مباشرة و استعملت الحالة واستحضرت أدوات  كون ان الحماٌة المدٌنةالمستعملة 

كان هناك  أمام الحالة )ق، ب(كما نالحظ خالل سرد الحالة للقصة المصورة  ، "   sŝāb" رجال اإلطفاء

 الثانٌة المستعملة للحماٌة المدنٌة  أداةفكانت  5tŝãbi و.ت.  اما ، sŝāb 6دات فً الوحدة .ت.الاتكرار 

لم ٌكمل النار المشتعلة فً الحرٌق  بإطفاءحل المشكل  iiiv    āƒţēn " .7و .ت  الحالة علٌه. اما لتأكٌد

 هذا السرد على عدد كلمات قلٌللشعوره بالتعب الذي كان بادي علٌه  أمامهالحالة الحادثة المصورة 

 أدواتخطاب ؼٌر منظم الن لم ٌستعمل  رصٌدها اللؽوي كان قلٌل، إن إيلكون الحالة لم تسترجع لؽتها 

    .اإلحداثتسلسل ب من خالل اهناك خالل فً الخط فً هذا الخطاب اإلحداثالربط و التسلسل 

 :: سرد الحالة كان كتالي(ب، م) الحالة الثانية

 

 

 

 

 

 ,ããnn           ,ūnlãt    ţētm  nnãnū    nnr   wrā   w     ,ānħã   wrā   w] 

    ,njðm  ūjūwt   ,mjlts  ētƒ   ijţnlãt   nwjsjã  d   ,mjlts   ,lħjsnij  wnd    

  ããnn ēj   tūjūūji   ijţēj    ,mjlts m   ēj   ţlnã   njðm   djlw 
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 تحلٌل البنٌات اللسانٌات:

 تقطٌع العبارات:

  األولًوحدة  الترمٌز:                                avni   dra   w                     .1و. ت 

 الثانٌة    وحدة  الترمٌز                                        dra   w                     .2ت.و 

  وحدة  الترمٌز الثالثة              ūiãlb    ţēbt  viliū    vir                  .3و. ت 

 وحدة  الترمٌز الرابعة                                         ŝdūƒi                          .4و. ت 

 وحدة  الترمٌز الخامسة                                         iiiv                        .5و. ت 

  وحدة  الترمٌز  السادسة                           ãnniiāŝ  iii                 .6و. ت 

   الترمٌز السابعة وحدة:                                      tŝãbi                          .7و. ت 

  :وحدة  الترمٌز الثامنة tŝãbi  ēbi   āŝţiãjb   idŝini  i                           .8ت.و 

 تاسعة:وحدة  الترمٌز ال                               vnūt  ăŝūdb                          .9و. ت 

     :وحدة  الترمٌز العاشرة                           vnūt   iŝãd                          10ت. .و 

  :وحدة  الترمٌز  الحادي العاشرة          tŝãbi t   ēŝ   ţãij                  .11و. ت 

  العاشرة:  ثانًال وحدة  الترمٌز     iiiv ēŝ   būŝssnā   āŝţēn                         .12و. ت 

عشرة وحدة  ثناكون من اتبٌن انه خطاب ٌمن خالل تقطٌع الخطاب المسرود عند الحالة )ب، م( 

 ادنًتمثل وحدة  الوحدات من خالل. احكٌلًملفوظات الصادرة عن المتكلم: وهً عبارة عن ، ترمٌزٌة

على القٌام بفعل الحكاٌة.  إجبارهز حٌث شكلها شكل أمر عبر هذه النوع من الطلب، ال ٌقصد المتكلم ترمٌ

 إجابةالذي تم إصداره عبارة عن طلب ٌنتظر  األمر، الن منبه ٌنتظرانه  أساسعلى  األخرٌهدؾ  وإنما

بالرؼم من ان الصورة المكونة للحكاٌة  [avni   dra w  1و.ت. الوحدة باختٌارإدخال الموضوع تم 

تعبر عن  الوحدةه ذو ه [avni  dra w]   بدأت بكلمة أنها آيالحالة،  أمامموجودة المصورة كانت 

المجسدة   1و.ت. األولىوحدة الترمٌز  إنوقعت فً زمن الماضً  التً األحداثالماضً، ٌرمز عموما 

قبل  الحالة إنٌلزم ذكره  تمثل الوحدة االفتتاحٌة لكل بناء سردي الحكائى. لكن ما [avni   dra w فً
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، و المكونة مامهأ هً التً والتمعن فً الصور التلفظ بدأت بإلقاء النظرات متتالٌة على جمٌع الصور

اللؽة الداخلٌة، وهذا ما  على ٌركز  للحكاٌة، مما كان الهدؾ من النظرات بمثابة التفكٌر والتخطٌط الذي

تطورا من اللؽة  وأسرع اللؽة المسترجعة األكثر تنظٌما ،ةعاللؽة المسترج إلىٌطلب من الرجوع 

(، وذلك الكلمات المرتبطة 19ص ،2007 )حولة، الملحوظة عند الراشد بعد عملٌة أعادة التربٌة

تحدد بمجموعة من القواعد  التًه الحالة، و بالحكاٌة المقترحة من طرؾ المحٌط االجتماعً الموجود فٌ

 مام الحالة.أالماضً وهً حكاٌة حاضرة  إلىتشٌر  [avni   draw]بشكل مضمر  أفرادهالمتبادلة بٌن 

تخص  التًتعبر عن السٌرورات النفس لسانٌة  ةهذه الوحد [draw]  2و.ت. المقطع الثانً

تعبر عن الطفل الوارد فً الصورة التً كانت  [draw] المكونٌن للحكاٌة األشخاصاختبار وحدات 

الذٌن شكلوا عناصر تفاعل القصة على مستوى  باألشخاصالقصة، حٌث كانت له عالقة  أمامه فً

 فً عالقات األشخاص حددت التفاعل واألدوار والعالمات المتبادلة بٌن األحداث الخطاب السردي للحالة

 كان لكل وظٌفة دور فً تؽٌر سٌرورة الفعل السردي. الوظائؾ.و األشخاص الذٌن على أثره تم تنظٌم 

وظٌفة السٌاق عند  إصابة إلىفهً تشٌر   [ ūiãlb    ţēbt  viliū    vir]  :3و.ت. أما

حٌث الخلل ٌمس مكونات السٌاق وكذا صعوبة فً عملٌة تركٌب  على مستوى عملٌة الترمٌز. الحالة

 .)السٌاق( الحكاٌة ألحداثفً صدد بناء موضوع عام  عالمات 

تعبر هذا المقطع  عن طلب النجدة المساعدة فً الحكاٌة المقدمة، فهً [ ŝdūƒi] 4أما و.ت.

وهذا ما حدد فً  عبارة عن رسالة لسانٌة من المرسل اى المستقبل السامع من اجل إبالغ الرسالة اللؽوٌة.

الفقرة  أوو الذي ٌمثل المشكل  عن وجود حدث معٌن وإعالنٌعتبر هذا المقطع اختبار [ iiiv]   5و.ت.

 أشخاصهذا المقطع عن  ٌعتبر[ ãnniiāŝ  iii] 6و.ت. ، [iiiv .]القصة ألحداثالرئٌسٌة 

، والتعرؾ على عنصر التفاعل على مستوى خطاب السردي شكلواالذٌن هم قً القصة  الرئٌسٌٌن

 أشخاص الحماٌة المدنٌة.

عوان الحماٌة المدنٌة و لكن طرٌقة صٌاؼتها أمستخدمة ٌستعملها  أداةهً  [mŝãbi] 7و.ت.

  tŝãbi  ēbi   āŝţiãjb   idŝini  ]  8الذي جاء فً و.ت. . اما المقطعكانت ؼٌر متناسقة لؽوٌا

i ] الذٌن كان لهم دور فً  األشخاصللشخصٌات المتواجدة فً القصة، حٌث  تابع األخٌرهذا المقطع

حٌث استبدل   .الفاعلٌن فً هذه القصة أشخاصتحدث تناسق بٌن  هذه الحالة لم أنبناء سرد القصة ؼٌر 

 . idŝiniبمصطلح  ãnniiāŝمصطلح 

 الحالة تعرفت أن  أي فً هدا المقطع كان تسلسل منطقً فً األحداث   [vnūt  ăŝūdb] 9و.ت.

 تأتًو  المدنٌةعلى استعماالت السلم والصعود فوقه وهً وسٌلة تستعمل من طرؾ رجال الحماٌة 
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 الهدؾ من أيالذي ٌلٌه  عفً المقط حتىصؽٌر لم ٌحدد فً هذا المقطع  vnūt، [ ăŝūdb] التالًالمقطع 

[ vnūt iŝãd] 10و.ت. ،الشرفة وهو ٌطلب المساعدةالولد الموجود فً  أنقاضصعود على السلم هو 

الصعود للمرة الثانٌة  تكرار إعادة  أنها علىبعدها دخول الحالة مباشرة  الحالة على الولد انه صؽٌر تأكد

 إي الطفل ألنقاضولٌس  رالنا إطفاءوهذا الصعود بهدؾ [   tŝãbi t   ēŝ   ţãij]11و.ت.فً السلم 

فً نهاٌة القصة فً معنً و الداللة ولكن التركٌب كان ؼٌر منسجم  األحداثالحالة تمكنت من ترتٌب  إن

وهً وسٌلة مساهم  siiتحتاج إلى االنطفاء  النار أن إلى [  iiiv ēŝ   būŝssnā   āŝţēn   ]فً السٌاق

هً  الماء إلى منطقة تواجد النٌران. إلٌصالالمنطق البعٌدة و تستعمله الحماٌة المدنٌة  إلىلوصول الماء 

كن من انجاز الفعل عن طرٌق السردي، فتم األسلوب للبناءعبارات الوضعٌة الختامٌة تسعى استعمال 

العالقات الظاهرة على مستوى الخطاب السردي المتبادلة بٌن القطبٌن )المرسل، المستقبل(. وذلك من 

الجمع المذكر السالم وبالتالً تكون  إلىمن خالل تمرٌن الفعل  ذكر الفعل و القائم بالفعلخالل الرموز 

ع الحوار فً الوقت نفسه وصادرة عن المرسل هً الذات لموضو التًموجهة نحو الذات الفاعلة 

 صادر عن السٌاق العام ألدوات الحكاٌة و عن الوضعٌة النفسٌة االجتماعٌة. والتأوٌل هنا بدوره

 )ر، ب(: الحالة الثالثة

 للقصة حرٌق:سرد الحالة 

 

 

 

 تحلٌل البنٌات اللسانٌات:

 تقطٌع العبارات:

  :ًوحدة  الترمٌز االول ddãr   barra                          .1و. ت 

     وحدة  الترمٌز الثانٌة          now                     .2و. ت 

  وحدة  الترمٌز الثالثة                          jzagi                     .3و. ت 

   وحدة  الترمٌز الرابعة               šaƹlla   iiv                       .4و. ت 

[  ddãr   barra    now     , jzagi   ãnn   , šaƹlla    iãjiijţ   wãldih 

tƒjrē   wānjr   djlwl   āūā   ,ħjsāijl  ijţţjlãt   mjlts  ãjmãjnl   ājd  

 [  llār   lrjsw  mlãtr   ããj   ējm    ţējnārij    srjdwjr   nnj   jdjwã   
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  وحدة  الترمٌز الخامسة   ēŝi wãldih  ājŝāāŝţ                     .5و. ت 

  وحدة  الترمٌز  السادسة                   jŝtlŝvã                     .6و. ت 

  وحدة  الترمٌز السابعة                      tŝãbi                     .7و. ت 

 :وحدة  الترمٌز الثامنة        nniaāŝã  āŝţţŝãjb                        8. ت.و 

    :وحدة  الترمٌز التاسعةbiŝrē   davŝr   iŝãdã   aūē                       .9و. ت 

 :وحدة  الترمٌز العاشرة irŝidŝr   vvŝ   ŝiŝdj                       .10و. ت  

   :وحدة  الترمٌز  الحادي العاشرةliŝ   ēŝt    ţēnvarāŝ                        .11و. ت 

   عشرة اثنٌةاوحدة  الترمٌز  :ããar   ãrŝid  tãlbr                         .11و. ت 

 وحدة ترمٌزٌة 12تقطٌع العبارات فً هذا الخطاب السرد تكون من 

 :تحلٌل البنٌات الكبرى

حٌث تجسد فً  الحرٌقتمحور بناء الموضوع السردي العام لخطاب/ سرد الحالة حول موضوع 

الحرٌةةق و  إطفةةاءطفةةل مةةن وسةةط الحرٌةةق و كٌفٌةةة  أنقةةاضحكاٌةةة الحرٌةةق و رجةةال الحماٌةةة المدنٌةةة فةةً 

عشةرة وحةدة وفةً بداٌةة  اثنةاتكةون مةن  سرد الحالة )ر، ب( إن، كون الوسائل المستعملة فً هذه العملٌة

كةون  ddãr barraبكلمةة افتتاحٌةة  الحالةة بةدأت السةرد إنحٌةث  ddãr barra :1و.ت.كانت الموضوع 

نظرات متتالٌة على جمٌع  بإلقاء، وهنا الحالة فبل التلفظ بدأت لكل بناء سردي األساسٌةالوحدة االفتتاحٌة 

 -العملٌةات الذهنٌةة هةً متعلقةة فةً كلٌتهةا بالسةٌرورات المعرفٌةة القبةللترتٌةب  إمامهةاالصور الموجةودة 

ومعالجتها على مستوى لؽتهةا الداخلٌةة مةن جهةة،   الحكاٌة هذه األحداثتخص تصور الحالة  التًلسانٌة 

 إمةادار كان تلفظ موجود الن الحرٌةق كةان فةً منةزل  ddãr barra إلى األشكال فالحالة تشٌر بشكل من

ūŝvvŝ إلةىفً التوظٌؾ الكلمةات المناسةبة راجةع  ، هذا الخاللكانت تقصد به الطفل الموجود فً الشرفة 

م بةٌن الوظٌفةة المرجعٌةة نوع من االنسجا إضفاء فً أٌن وجدة صعوبة لسانٌة للحالة، -اوراءالمالثؽرات 

  و العالم المنطقً آو الصرفً.

ٌة تسمح بالتحكم فً االستعمال اللؽوي للقواعد االجتماعٌة و المعٌار التًفالوظٌفة المرجعٌة 

 .(91ص ،2007)حولة،. للحكً
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 wãldih /iŝãdãوالمتمثل فً  األشخاصتخص اختٌار وحدات  التًالسٌرورات النفس لسانٌة و

/  nniaāŝã  /jŝtlŝvã /  جسدتها الحالة، وعالقة كل  التًالشخصٌات  6-5-4كل من الوحدات

الذي  والعالمات لكل شخص فً السرد، األدواروتحدٌد التفاعل و  شخصٌة بأحداث القصة المسرودة،

سٌرورة  أووالوظائؾ المتمثلة تؽٌر المواقؾ وتحقٌق سٌرورة الفعل السردي،  األفعالتم تنظٌم  أثرهعلى 

كان هناك خالل فً تسلسل األحداث عند  الحرٌق. إطفاءو أنقاضبه نهائً وشوضع  إلىالفعل  ووصوله 

  ى تذبذب أفكار الحالةالحالة وهذا ما ٌدل عل

 )إ، م(:: الحالة الرابعة

 سرد الحالة للقصة حرٌق:

 

 

 تعانً من نقص فً النظر وكان االختبار إنهاكثٌرا و خاصة  تارتبك أنهاالمالحظ على الحالة 

 .فقط األبٌضو باألسود

 تحلٌل البنٌات اللسانٌات:

 تقطٌع العبارات:

   الترمٌز االولًوحدة : blūaã   ūaã    ã ē   ţŝãj   iŝãd                   .1و. ت 

    وحدة  الترمٌز الثانٌة                                ēb                        .2و. ت 

 وحدة  الترمٌز الثالثة                             ãƒiiinƒ                        .3و. ت 

 وحدة  الترمٌز الرابعة                             tŝãbi                         .4و. ت 

 وحدة  الترمٌز الخامسة                          ŝiŝds                         .5و. ت 

 وحدة  الترمٌز  السادسة                            sŝāb                           .6ت.و 

 وحدة  الترمٌز السابعة                              ãēbā                          .7و. ت 

,  ūjit   jsjwm  ,mjlts  , lƒpõpjƒ  ,ēt    tãūāl   ūāl    l ē   ţjlã   djlw 

jjli       ,sjs ,lēti   
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 وحدة  الترمٌز الثامنة                    mŝãā   , iŝi                           8. ت.و 

 تحلٌل البنٌات الكبرى:

موضوع الحرٌق حٌث تجسد فً  تمحور بناء الموضوع السردي العام لخطاب/ سرد الحالة حول

حكاٌة الحرٌق ورجال الحماٌة المدنٌة فً أنقاض طفل من وسط الحرٌق و كٌفٌة إطفاء الحرٌق والوسائل 

وفً بداٌة الموضوع ، مقاطع نٌةاثممن  متكونة م( )إ،، كون إن سرد الحالة المستعملة فً هذه العملٌة

كون الوحدة  ddãr   barraبكلمة افتتاحٌة  السردحٌث إن الحالة بدأت  ddãr   barra :1كانت و.ت.

االفتتاحٌة األساسٌة لكل بناء سردي، وهنا الحالة فبل التلفظ بدأت بإلقاء نظرات متتالٌة على جمٌع 

 -الصور الموجودة إمامها لترتٌب العملٌات الذهنٌة هً متعلقة فً كلٌتها بالسٌرورات المعرفٌة القبل

لة األحداث هذه الحكاٌة  ومعالجتها على مستوى لؽتها الداخلٌة من جهة، لسانٌة التً تخص تصور الحا

دار كان تلفظ موجود الن الحرٌق كان فً منزل إما  ddãr   barra األشكال إلى فالحالة تشٌر بشكل من

abaab  كانت تقصد به الطفل الموجود فً الشرفة، هذا الخالل فً التوظٌؾ الكلمات المناسبة راجع إلى

لسانٌة للحالة، أٌن وجدة صعوبة فً إضفاء نوع من االنسجام بٌن الوظٌفة المرجعٌة  -ات الماوراءالثؽر

  و العالم المنطقً آو الصرفً.

تسمح بالتحكم فً االستعمال اللؽوي للقواعد االجتماعٌة و المعٌارٌة  التًفالوظٌفة المرجعٌة 

 (.91،ص 2007للحكً. )حولة،

  /  wãldih /lbuauالنفس لسانٌة التً تخص اختٌار وحدات األشخاص والمتمثل فً  والسٌرورات 

lrvksbu  /lbjtbau /    الشخصٌات التً جسدتها الحالة ، وعالقة كل شخصٌة  6-5-4كل من الوحدات

بأحداث القصة المسرودة، وتحدٌد التفاعل و األدوار والعالمات لكل شخص فً السرد، الذي على أثره تم 

نظٌم األفعال و الوظائؾ المتمثلة تؽٌر المواقؾ و تحقٌق سٌرورة الفعل السردي، أو سٌرورة الفعل  ت

كان هناك خالل فً تسلسل األحداث عند  ووصوله إلى وضع شبه نهائً و أنقاض و إطفاء الحرٌق.

 الحالة وهذا ما ٌدل على تذبذب أفكار الحالة
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 الصغرى:البنٌات تحلٌل 

  علٌها تحصلنا التً النتائج مختلؾ عرض ملفوظات تم الحاالت األربعة  إلى مدونات تقطٌع بعد

 Micro-Enchainements. البنٌات الصغرىٌأتً تحلٌل المحتوى من خالل تحلٌل  جداول فً

 Niveaux Lexical المستوي المعجمً: -1

 

 النسبة المئوٌة تكرار المفردات الصفات األسماء األفعال 

 %95368 02 00 06 62 أ(  )ق. 1الحالة  

 %81329 04 02 13 67 )ب، م(  2الحالة 

 %88386 60 01 14 09 )ر، ب(  3الحالة 

 %97316 02 00 61 01 )إ، م(  4الحالة  

 %21388 68 68 52 98 المجموع

 %99327 %5322 %11391 %21381 نسبة المئوٌة للمستوى المعجمً 

 المعجمً للحاالت االربعة.: ٌوضح نتائج المستوى 21جدول رقم 

 

 : ٌوضح مدرج تكراري لمستوى المعجمً عند الحاالت التً تعانً من حبسة بروكا.18رقم  الشكل
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دراستنا هً عبارة عن تناول لوقائع قصة حرٌق معروضة على أربع حاالت سردوها بطرٌقة 

مختلفة لكل حالة و بطرٌقة خاصة به، وقد حاولنا فً هذه الدراسة الحالٌة تقصً مستوٌات الفعالٌة 

 اللؽوٌة من خالل تحلٌل كل من المستوٌات  )المعجمً، النحوي، سٌر اللؽوٌة و البرؼماتً(.

لنا النتائج  الحاالت األشخاص المصابٌن بالحبسة بروكا فً  مستوى المعجمً توضحفً ال

عند  األربعة كان: من فعل للحاالتخطابهم ٌختلؾ من حالة الى اخرى، حٌث أن عدد األفعال المستعمل 

إلى  06ب( وعدد األسماء التً كانت مستعملة من  )ر، أفعال فً الحالة الثالثة 09م( إلى  )إ، 4الحالة 

ب(  م( و الحالة الثالثة )ر، اسما، أما الصفات فكانت من صفة الى صفتٌن عند الحالة الثانٌة )ب، 14

 م( ،اما تكرار المفردات فانعدمت فً الحالة الثالثة )ر، الى انعدامها فً الحالة االولى والحالة الرابعة )أ،

أ( و الحالة  تعادلة فً الحالة األولى )ق،ب(، و عند الحالة الثانٌة )ب، م( فكانت أربعة تكرارات،  وم

 مفردات مكررة. 09الى  02اما التكرار المفردات مكان من  [،mSnS]التً تمثلت فً  الرابعة )إ،م(  

 [iŝãd, ii3v, tmãei]مثل:  واألسماء  [āţŝēēn, 3id, v3n  , nārŝi],  التالٌةاستعملت الحاالت األفعال 

المعجمً  مما ٌدل على ان الرصٌد  [ii3v,   ii3v , tmããei,  ããeitm]بإضافة إلى تكرار المفردات مثل: 

خاصة فً الحالة الثانٌة مقارنة بالحاالت األخرى مثل  وتنوع المفردات له دورا فً إٌضاح المعنى،

 الحالة الرابعة التً لم تتمكن من إٌضاح المعنى فً السرد الخطابً. 
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 Niveaux Grammatical   المستوى النحوي: -2

 نسب )إ، م( 4 الحالة ب( )ر، 3الحالة م( )ب، 2 الحالة أ( الحالة )ق. 

 %23.33 01 01 05 00 الربط

 %6.66 00 01 01 00 العوائد

 %16.66 00 02 03 00 ظرف المكان

 %3.33 00 00 01 00 ظرف الزمان

 %00 00 00 00 00 اسماء االشارة

تصرٌف 

 االفعال

 %13.33 00 00 02 02 الماضً

 %40 00 01 07 04 المضارع

 %00 00 00 00 00 االمر

 %26.63 01 05 19 06 المجموع

 %3.33 %16.66 63.33% %20 نسبة المستوى النحوي

 .للحاالت االربعة : ٌوضح نتائج المستوى النحوي22 جدول رقم

 

 : ٌوضح مدرج تكراري لمستوى النحوي عند الحاالت التً تعانً من حبسة بروكا.19رقم  الشكل

ان أدوات الربط اختلفت من حالة إلى أخرى فنجدها منعدمة  22نستخلص من الجدول   

 أما خطاب الحالة لثانٌة ،ب(، ومتعادلة فً خطاب الحالة الثالثة والحالة الرابعة )ق، فً الحالة األولى
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، iŝ:]مستعملة بخمسة أدوات ربط فً خطابه السردي مثل حرؾ العطؾ وحرؾ الجر فنجدها م( )ب،

aŝ.]  أما العوائد فنجدها منعدمة فً الحالة األولى والحالة الرابعة، اما الحالة الثانٌة و حالة الثالثة فوظفت

 [،aeiŝr] [iŝãdmr] عائد واحد مما ٌوضح أن بقٌة الحاالت لم تتمكن من توظٌؾ العوائد الدالة علٌها مثل

فً الحالة الثانٌة و حالة الثالثة  02و 03 اما فٌما ٌخص بظرؾ المكان لنفس الحاالت التً تكونت من

ولم ٌستعمل عند الحالة األولى و الرابعة، أما ظروؾ الزمان تمكنت حالة واحدة من ذكر ظرؾ زمان 

ن أسماء اإلشارة  لم ٌكن لها اي نصٌب م(، من المالحظ أ )ب، و هً الحالة الثانٌة [ir3v]واحد تمثل فً 

عند الحاالت األربعة. أي حالة لم توظٌفها هذا الجانب، تصرٌؾ األفعال ٌتضح من خالل إحصائنا 

ب( كان لها نصٌب كبٌر من استخدام الفعل  )ر، ألفعال الماضً و المضارع واألمر ان الحالة الثالثة

( أفعال، 04م( بأربعة ) لتأتً بعده الحالة الثانٌة )ب، ( أفعال07) المضارع، حٌث بلػ استعمالها سبعة

م( إال فعل واحد فً  ولو تستعمل الحالة الرابعة )إ، أ( فاستعمل فعلٌن اثنٌن، أما الحالة األولى )ق،

 المضارع .

أما الفعل الماضً قد تمثل استعماله عند الحالة الثانٌة و الحالة الثالثة و انعدم استعماله عند الحالة 

األولى وهذا األمر كذلك ٌنطبق على فعل األمر الذي لم ٌوظؾ فً اي شكل من اإلشكال عند الحاالت 

 الدراسة.
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 المستوى السٌر اللغوٌة:

 نسبة مئوٌة لكل جزء )إ، م( 4 الحالة ب( )ر، 3 الحالة م( )ب، 2 الحالة أ( الحالة )ق. 

92.85% 01 06 05 01 الوصف  

 0 0 01 0 0 الشرح

 0 0 0 0 0 السؤال

 0 0 0 0 0 الجواب

 0 0 0 0 0 األمر

7.14% 0 01 0 0 التعبٌر  

 0 0 0 0 0 التبرٌر

 0 0 0 0 0 االستدالل

 0 0 0 0 0 النفً

 0 0 0 0 0 التعجب

24.7% 01 07 05 01 المجموع  

نسبة المئوٌة السٌر 

 اللغوٌة

7.14% %35.71  %50  7.14% 

 المستوى السٌر اللغوٌة : ٌوضح نتائج23 جدول رقم

 

: ٌوضح مدرج تكراري لمستوى السٌر اللغوٌة عند الحاالت التً تعانً من حبسة 20 رقم الشكل

 بروكا.
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من خالل تحلٌلنا مستوى السٌر اللؽوٌة وصلنا الى مجموعة من النتائج الموضح فً الجدول 

التالً استعملت كل من الحاالت فً سردهم للعبارات التً تحتوي على الوصؾ حٌث  اقتصر استخدامه 

كذلك  ( مرات كان استخدامه05فً الحالة االولى مرة واحدة ،فً حٌن استخدمته  الحالة الثانٌة خمسة )

 ( مرات للوصؾ، اما الحالة الرابعة فكان استخدامه مرة واحدة فقط.06) ستةفً الحالة الثالثة 

 فً حٌن ب( وذلك فً الحالة الثالثة )ر، 01كما أنها تمكنت من توظٌؾ الشرح الذي كان عددها 

خطابها السردي، أما من حٌث الحالة االولى والحالة الثانٌة والحالة الرابعة لم تتمكن من تناول الشرح فً 

، ولكنها لم توظؾ كل من السؤال والجواب 01التعبٌر كذلك الذي وظفته الحالة الثالثة مرة واحدة 

االستدالل و النفً فكان انعدام فً استعماله  أما بقٌة الحاالت األخرى لم تتمكن من  واألمر، التبرٌر،

السؤال، الجواب، التعبٌر، التبرٌر، االستدالل،  استعمال أي جانب من هذه الجوانب: الوصؾ، الشرح،

النفً، والتعجب. إن إدماج السٌر اللؽوٌة المختلفة ٌزٌد من وضوح السرد، و لقد اعتمدت الحاالت فً 

  iŝãd  iŝūdgā[   ]aaii3v] و قلة السٌر اللؽوٌة من بٌنها الشرح: [v3n 3diŝn]سردهم على الوصؾ مثل: 

āţŝaa] 
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 Macro- Enchainemantsالبنٌات الكبرى:

 المستوى البرغماتً:

 النسبة المئوٌة )إ، م(  4الحالة  )ر، ب(  3 الحالة م(  )ب، 2 الحالة )ق، أ(  1 الحالة 

 26.66% 1 1 1 1 السٌنات

 %26.66 1 1 1 1 وحدة الموضوع

 %20 1 1 1 0 االنواع الخطابٌة

 %00 0 0 0 0 العوالم

 %26.66 1 1 1 1 األصناف 

 %00 0 0 0 0 التفاعل

 %22.99 04 04 04 03 المجموع

 %26.66 %26.66 %26.66 %20 النسبة المئوٌة

 

 : ٌوضح نتائج المستوى البرغماتً.24 جدول رقم

 

 : ٌوضح مدرج تكراري لمستوى البرغماتً عند الحاالت التً تعانً من حبسة بروكا.21رقم  الشكل
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 السٌنات مستعملة من طرؾ الحالة األولى والثانٌة، أما الحالة الثالثةفً هذا المستوى كانت 

والثانٌة  والرابعة لم ٌتمكنوا من توظٌفها، عكس الموضوع حٌث تمكنت الحاالت الثالثة واألولى والرابعة

من أي من توظٌفها، وحتى بالنسبة لألنواع الخطابٌة ماعدا الحالة الثانٌة، أما فٌما ٌخص العوالم لم تتمكن 

من حٌث  من طرؾ الحاالت، عكس جانب األصناؾ فكانت مستعملة حالة من هذه الحاالت من توظٌفها،

 حالة من توظٌفها كانت سرودهم خالٌة من التفاعل.التفاعل لم تتمكن أي 

 تعرضت الحاالت المصابٌن بحبسة بروكا إلى سٌنات القصة كما فً سرد الحالة )ب، م(: السٌنات:

[viŝãlvū iŝmţ aa   ŝūvl    3nv  i3rŝd ir3v  iŝnd] 

 إن أؼلبٌة الحاالت تعرضت إلى وحدة الموضوع مع التسلسل ألزمانً والمكانً. 

 TOTAL )إ، م( 4الحالة  )ر، ب( 3 الحالة م( )ب، 2 الحالة )ق، أ( 1 الحالة 

 %25.83 16.90 33.80 35.21 14.08 نسبة المستوى المعجمً

 %26.63 3.33 16.66 63.33 20 نسبة المستوى النحوي

 %24.7 7.14 50 35.71 7.14 نسبة المستوى السٌر اللغوٌة

 %22.99 %26.66 %26.66 %26.66 %20 نسبة المستوى البرغماتً

: ٌوضح نتائج نسبة المئوٌة لكل المستوٌات اللغة عند الحاالت التً تعانً من حبسة    25جدول رقم 

 بروكا.

  

   التى تعانً من حبسة بروكا. للحاالت االربعة نتائج نسبة المئوٌة لكل المستوٌات اللغة :22رقم  الشكل
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 خالصة :

بعد تحلٌل النتائج المتحصل علٌها فً هذا الفصل فإنه ال ٌوجد الوضوح و االنسجام فً خطاب وذلك من 

خالل تحلٌل البنٌات الكبرى و البنى الصؽرى و  للخطاب اتضح ان الفعالٌة اللؽوٌة ال تتوفر عند 

ناك التسلسل الحاالت فً خطابها اي :على مستوى  المعجمً و المستوى النحوي و السٌر اللؽوٌة ه

 وتأثر اي مستوي ٌأثر على المستوى الذي ٌلٌه و منه الى و مستوى البرؼماتً.
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 :لفرضياتمناقشة ا

وجود  فً إمكانٌة المتمثلة الفرضٌة نفً وأ إثبات مفادها التً علٌها المتحصل النتائج مناقشة قبل

 بروكا على مستوى الفعالٌة اللغوٌة. ًتأثر فً خطاب حبس

 ومن خالل االختبارفً دراستنا  تم عرضها التًخطاب الحاالت انطالقا من تحلٌل مدونات و

 األربعةمن اجل فحص اللغة الشفهٌة عن الحاالت  Blanche Ducairne الحاالتلى ع الذي طبق

 اإلجرائًالتناول  نتائج توقد كشف ،هم اللغوي فً اللغة الشفهٌةامعرفة مستولوذلك  فً الدراسة المعتمدة

سجلنا على المستوى التناول  فقدمن طرف كل حالة فً لغتها الشفهٌة  مسجلة عن معطٌات األول

 من حٌث اإلجرائً األول أن الحاالت ال تزال علٌها اثر االضطراب على المستوى التعبٌر اللغوي

الحظنا علٌه النقص الكمً والكٌفً للغة وهذا مظهر  التحابالنسبة للخطاب الموجه لل  اإلنتاج فالمالحظ

 موضح فً الجول التالً: وا هكم من المظاهر اإلكلٌنٌكٌة األساسٌة لحبسة بروكا.

 الجداولوهذا ما اتضح لنا من خالل النسبة المئوٌة الموضح فً  الحاالت أنها نتائجها كانت جٌدة

،  %26 ـالحالة الثانٌة بو %26.26 ـب األولىً للحالة هالتعبٌر الشف تمثلت هذه النتائجو كل حالة

هذا و %26.26 قدر بنسٌةبمتوسط حسابً و %29.66 ـ، والحالة الرابعة ب%95 ـوالحالة الثالثة ب

، وكذا الحالة النفسٌة لكل المتبعة من طرف المختص االرطفونً للحاالت المدروسةالحصص  إلى  راجع

 اللغة.وكذا ازدواجٌة  استرجاع اللغوي.لها فضل فً  التًالحالة االجتماعٌة و حالة

 Blanche Ducarne فً اختبار تطبٌق اختبار الفهم الشفهًمن خالل و الشفهً الفهم أما

: الحالة كالتالً، حٌث كانت النسب النتائج كانت جٌدة أن المسجلةفقد اتضح من النسب  األربعة للحاالت

بمتوسط  %56، والحالة الرابعة %6..5، الحالة الثالثة %56.62الثانٌة  ة، الحال %55.66 األولى

الشخص المصاب بحبسة بروكا ٌكون له فهم غٌر مضطرب  أن إلىراجع  ذلكو% 56قدر بـ حسابً

  .موضح فً الجدول العٌادي للحبسة وما ه وهذا

من خالل شبكة تحلٌل  علٌها لفقد بٌنت النتائج المتحصوفٌما ٌخص التناول اإلجرائً الثانً 

الترتٌب الزمانً وتسلسل األحداث والدقة  اان خطاب الحاالت كان ٌنقصه "حسٌن نوانً" لً  خطاب

 بكثرةاالستغاثة  إشارةهناك قواسم مشترك بٌن الحاالت حٌث استعملت  .كما لمسناالخطابفً والمكانً 

aãjaaƹj  ، تم ذكر  األربعةوفً الحاالتããƹn إلىتم الوصول  األولىففً الحالة  وهً العقدة فً السرد 

 كان تعبٌره قرٌب من الفهم.و ،خطاب الحالةفً ããƹnãnjãjijaabaãajjnbã ـبنهاٌة السعٌدة وحل العقدة 
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جمل بتسلسل ركبت الحالة الثالثة ولثانٌة ركبت الجمل بتسلسل منطقً ا لكن بدون تشكٌل جمل، فالحالةو

 فً تشكٌل جمل.قاصر  فكانت الرابعة ، اما الحالةغٌر منطقً

جٌد مقارنة بالحالة  بأسلوبالحالة الثالثة و الثانٌةكان السرد فً الحالة  نتائج من خالل تحلٌلو

 كان هناك ، حٌثوصف جٌدالالثالثة كان والتى لم ٌوجد فٌها تركٌب، اما الحالة الثانٌة  الرابعةواالولى 

  .قدرة على استحضار كلمات معبرة

 االستنتاج:

  تعبٌر ضٌق، وعدم اإلطالة مكررة، كلمات مفردة،  الحالة الرابعة كان متشابهان:والحالة األولى

 التعبٌر.فً 

  وصف وتركٌب جمل غٌر  مبهمالحالة الثانٌة احسن من الحالة الثالثة كان هناك اسلوب ،

 الجمل المستعملة.وكثرة الكلمات  رغم غٌر مفهوموصحٌح، 

  وال إفهام فهم،ال  ،سلسلال تالحالة الرابعة. 

 الفرضية االولي:

وى المعجمً المست فً بروكا وجدناانطالقا من تحلٌل خطاب الحاالت االربعة لمصابٌن بحبسة و

وعدد  ،46الى  2.، عدد االسماء من 5.الى  6.تخدم الموضوع كان عددها من  التًان االفعال 

ان الرصٌد المعجمً  وهنا نقول 6.الى  ..، اما تكرار المفردات فكان من  6.الى ..الصفات من 

كون  األخرىلة الثانٌة مقارنة بالحاالت الحا أدتههذا ما والمعنً  إٌضاحله دور فً  المفرداتتنوع و

ان هنا تأثر فً  األولىوهنا تقبل الفرضٌة  األخرى.الحالة كان لها اكبر حصص فً التكفل من الحاالت 

على هذا المستوى  النسبة المسجلة ما تأكدهذلك و خطاب الحبسً بروكا على مستوى المعجمً

38.52% 

 الفرضية الثانية:

من األخطاء النحوٌة واألخطاء الصرفٌة،  المفحوصٌنإجابات  وتخل فلمعلى مستوى النحوي  أما

  .تمثلت فً عدم قدرة الحاالت على التحوٌل الصرفً

من منعدمة  العوائد ،9. إلى .المصابٌن بحبسة بروكا الروابط فكانت من  األشخاص استعملً

مها ظمع األفعالتصرٌف و، 4. إلى .من  ، ظروف الزمان6. إلى ..، ظروف المكان من 4. إلى
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الى  4.فً المضارع من و 6.الى  ..فً الماضً من  األفعالالمضارع حٌث كان عدد و لماضًفً ا

ومن هنا  فقد كانت منعدمة فً كل الحاالت اإلشارة أسماءفً األمر كانت منعدمة، فٌما ٌخص و، 0.

سجل  بروكا على مستوى النحوي وهذا ما تقول انه هناك تأثر فى خطاب حبسً التًنقبل الفرضٌة 

وكذا دراسة وهٌبة  .4555سنة تأكده دراسة سعٌدة براهٌمً فً دراستها  هذا ماو%، 36.62بنسبة 

، وعن اضطراب فً وجود تفكك فً البنٌة التركٌبٌة عند المصابٌن بحبسة بروكاعن  ...6  بودالً

  .الفروع إلى األصولصعوبة فً االنتقال من والوحدات اللغوٌة 

 الفرضية الثالثة:

ان  الذي وصلت نسبته بـ خطاب حبسى بروكا على مستوى السٌر اللغوٌةبٌنت نتائج دراسة 

، التعبٌر 4.الى  .لشرح من ، ا2.الى  4.الحاالت اعتمدت على الوصف حٌث كان عدد العبارات من 

عدد العبارات  التعجب كانونفً الجواب، األمر، التبرٌر، االستدالل، ال ،، اما السؤال 4.الى  .من 

 هذا ما ٌثبت الفرضٌة الثالثة انه ٌوجد اتأثر فً خطاب حبسً بروكا على مستوى السٌر اللغوٌةو منعدم .

 % 69.0بنسبة 

 الفرضية الرابعة:

الحالة  ًفٌما ٌتعلق بالمستوى البرغماتً فقد وضحت النتائج انه تم استعمال السٌنات ف وأخٌار

ٌختص  وهوالخطابٌة  أنواع، موضوع حافظت كل الحاالت على وحد الموضوع، فقط الثانٌةو األولى

العوالم الرابعة، والثالثة و، األولىواستعملت تنوع خطابً فً الحالة بنوع الخطاب المستعمل فً السرد 

لم تتم  .استعملت من طرف كل الحاالت اما التفاعل لم ٌكن هناك تفاعل فً السرد األصنافلم تحدد، 

 الخاص بالعالمة اللسانٌة، والمستوى الداللً الداللًفً الجملة لتعطٌنا معنً على المستوى النمط  الوحدة

 .% 66.55نسبته هً  المعنً المستنتج من الخطاب أي

 الفرضية الرئيسية:

على  الخاصة بدراسة اثر خطاب حبسً بروكاوضٌات الجزئٌة من خالل مناقشتنا لمجمل الفر

 األربعةفً خطاب حبسً بروكا فً المستوٌات  تأثرانه ٌوجد مستوى الفعالٌة اللغوٌة، حٌث اتضح لنا 

: ، مستوى السٌر اللغوٌة36.62%: ، المستوى النحوي%38.52 :)المستوى المعجمً بالنسب التالٌة:

كان له الذي وان الشخص المصاب بحبسة بروكا  إي % 33.20 :المستوى البرغماتًو .2%..3

عالجها على الجانب الوظٌفً  وأفً اهتمامها  وهً كفالة تركز ،اإلصابةتدخل ارطفونً مباشر بعد 

قلة الحصص  إلىٌعود تفسٌر ذلك قد وهذا  ضعٌفة توكانت نسب المستوٌا )االتصالً( النفعً من اللغة
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حاالت عدم تقبل ال ،وكذا عدم التزام الحاالت بالمواعٌد المخصصة لهم ،االرطفونٌة الشهرٌة

 بعد فقدان الكلً ،لهذا االضطراب وغٌاب رفع المعنوٌات للحاالت األسريباالضطراب وغٌاب الوعً 

 الكٌف.وناقص من حٌث الكم لغوي  إنتاج وونحاسترجاع عفوي ، ٌكون للحالة للغةالمؤقت  وأ

، كما ٌكون المناسبة ال ٌقدم لها المساعدة فً الحٌن كلمةال إٌجادصعوبة فً  عندما تواجه الحالة

وخالط  ات كالمٌةٌكون له اختراعو، التركٌبوتحوالت لفظٌة من ناحٌة الداللة وللحاالت تحوال صوتٌة 

 .لدٌهم مذلك فً نسبة الفه ٌرجعو لتعلٌمة اللفظٌةالمباشرة واالستجابة الجٌدة  ولدٌه ،الكالمفً 
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 خاتمة:

ومن خالل احتحاكنا المباشر مع الحاالت إرتأٌنا تبنً موضوع دراسة و تحلٌل الفعالٌة اللغوي عند 

. والمتكفل بهم من طرف المصابٌن بحبسة بروكا، عن طرٌق منهج وصفً  دراسة حالة  ألربع حاالت

 المختص االرطفونً مباشرة بعد االصابة و التشخٌص للحالة و هً حاالت  

فً حدود بندٌن اثنٌن هما بند التعبٌر الشفهً و    Blanche Ducarneو توصلنا عن طرٌق اختبار      

لى من نتائج اإلنتاج بند الفهم الشفهً لً فحص اللغة الشفوٌة. و توصلنا إلى أن نتائج الفهم الشفهً أع

ومن التناول االجرائً الثانً و الذي تمثل فً  اللغوي وٌعود تفسٌر هذا إلى عدم تأثر الفهم مثل اإلنتاج،

البنٌات الكبرى و البنٌات الصغرى و الممثلة فً المستوٌات تطبٌق شبكة تحلٌل خطاب على مستوٌات  

حوي، المستوى السٌر اللغوٌة و المستوى البرغماتً ) المستوى المعجمً ، المستوى الناالربعة التالٌة: 

(،  كما توصلت النتائج إلى المستوى البرغماتً أكثر اضطرابا من المستوٌات األخرى أي انه فً حالة 

اضطراب أي مستوى من مستوٌات اللغة فإنه حتمٌا سٌتأثر المستوى البرغماتً و منه المستوٌات 

 متداخلة مع بعضها البعض.

كننا االلمام بجمٌع المظاهر التً تمٌز حبسً بروكا  باختبار  مقنن واحد و خاصة بكون لغة ال ٌم   

و خاصة عند مزدوجً اللغة فال نتمكن من فصل و تحدٌد اي مستوى وصلت  تحبسً معقدة ان وجد

 الحالة.

ار بعد التجاوز مرحلة التشخٌص إلى مرحلة التكفل ٌجب االستعانة باختبارات أخرى غٌر االختب

 التشخٌصً من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فعالٌة و تطور لغوي جٌد.

  لذا مستقبال ال بد من إجراء بحوث مماثلة لها هدف أخر إضافة إلى خلق األدوات جدٌدة سواء

 .العالج وم أٌفً التقٌ

  تصبح صالحة  حتىتكٌٌف الروائز وتوسٌع مجال البحوث فً الجامعة الجزائرٌة بتقنٌن

  .سهٌل مهام الحث على الطلبةوفً المٌدان اإلكلٌنٌكً الجزائري  لالستعمال

 اقتراح برامج للتكفل فعال بكل نوع من أنواع الحبسة.   
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 االستنتاج العام:

الجامعً بتلمسان  المستشفىمن خالل ما توصلنا الٌها من زٌارتنا المٌدانٌة التً قمنا بها إلى 

المستشفً الجامعً بوهران فً مصلحة األعصاب التابعة لهما، ومع احتكاكنا المباشر مع الحاالت  و

 اإلكلٌنٌكًألنها أكثر انتشارا فً المٌدان  قررنا أن ندرس حبسة كموضوع وخاصة حبسة بروكا

 .الجزائري

الفهم عند حبسً بروكا أقل اضطرابا وٌمكن و المستنتج من خالل التناول االجرائً االول  ان 

 مضطرب  عادي وممكن ان ٌضطرب اضطراب طفٌف،  كما نجد التعبٌر الشفهً عند حبسً بروكا ىٌبق

دان تام الكلمة  كما نجد عند الحاالت اختصار اللغوي وهذا ما بشكل كبٌر حتً ٌمكنه ان ٌكون خرس وفق

تحلٌل الفعالٌة اللغوٌة عند المصابٌن بحبسة ووكان موضوع حول دراسة   لمسناه فً خطاب الحاالت.

والفرضٌات الجزئٌة األربعة التً تنص على أنه ٌوجد تأثر فً خطاب حبسً بروكا على  بروكا الراشد 

  فً مستوى المعجمً الذي هو ممثل فً البنٌات الصغرى كما ٌلً لمستوى النحويا و المستوى المعجمً

 2;.38لحاالت االربعة بـ ا ته عندنسبالذي وصلت  )األفعال، األسماء، الصفات، تكرار المفردات(

، الوضعٌات التخاطبٌة المستنتجة من 39.92الذي كانت نسبته المئوٌة بـ  المستوى النحويو، بالمئة

 تصرٌف اإلشارة، أسماء المكان، ظروف الزمان، ظروف العوائد، الربط، أدوات) و المتمثل فً  خالل 

، انواع 39.99،الحقل بنسبة  39.99اما البنٌات الكبرى التى تضمنت السٌنات بنسبة ،  (األفعال

وهذا ما تضمن  22التفاعل بنسبة و ،39.99، االصناف بنسبة 22بنسبة  العوالم،  32الخطاب بنسبة 

الذي كان اكبر نسبة وهً  )الوصففً المستوى البرغماتً، ومستوى السٌر اللغوٌة فهو ٌضم كل من 

فكانت  التعبٌراما ، فٌه معدوم عند الحاالت االربعة  كل من السؤال و الجواب و االمر الشرح و،8;.3>

الذي كانت نسبته المئوٌة تً والمستوى البراغما :.37وهذا المستوي سجل نسبة  ،....( 7..:نسبته 

و هو اقل نسبة من خالل استنتاجنا للمستوٌات االخري اي عند ما ٌتأثر المستوى  >>.33بحوالً 

ٌعود هذا التأثر على جمٌع المستوٌات  المعجمً فإن المستوى البرغماتً ٌتأثر بتأثر المستوٌات االخرى.

اضطرابا المستوى البرغماتً الذي ٌشمل جمٌع  دون استثناء، ولكن بدرجات متفاوت، وأكثر المستوٌات

 المستوٌات اللغوٌة.

رغم طول مدة التكفل إال انه ٌوجد تحس بدرجة ملحوظة وان فعالٌة التكفل المبكر بحبسة بروكا 

عملٌة التصوٌت الكالم العفوي، السلسلة ولوجهً الفمً االتدلٌل وفً تطور التقنٌات العالجٌة و

 ، تكرار،...االوتوماتٌكٌة، التسمٌة



 

 

132 
 

النفسً الذٌن لهم اثر واالجتماعً ووكذا دور توجٌه العائلة مهم باإلضافة إلى العامل الثقافً 

إنتاج السرد ٌعود إلى المرجعٌة التً تختلف من شخص إلى وفعال فً تطوٌر واسترجاع الرصٌد اللغوي 

، 32.8، )قوٌدريأخر على مستوي التفاعلً الذي ٌتدخل وضعٌة التصال المتداخل فً التلفظ 

 .(23.ص

  ًان الشخص المصاب بحبسة بروكا و الذي كان له تدخل ارطفونً مباشر بعد اإلصابة، وه

 كفالة تركز فً اهتمامها أو عالجها على الجانب الوظٌفً )االتصالً( النفعً من اللغة.

  لشهرٌة وكانت نسب المستوٌات ضعٌفة وهذا قد ٌعود تفسٌر ذلك إلى قلة الحصص االرطفونٌة ا 

 .وازدواجٌة اللغة لدٌهم ٌخل بالمستوٌات اللغوٌة 

  . وكذا عدم التزام الحاالت بالمواعٌد المخصصة لهم 

  .عدم تقبل الحاالت باالضطراب وغٌاب الوعً األسري لهذا االضطراب 

 غٌاب رفع المعنوٌات للحاالت ، بعد فقدان الكلً أو المؤقت للغة 

 نتاج لغوي ناقص من حٌث الكم و الكٌف.ٌكون للحالة استرجاع عفوي ونحو إ 

 .عندما تواجه الحالة  صعوبة فً إٌجاد الكلمة المناسبة ال ٌقدم لها المساعدة فً الحٌن 

  .كما ٌكون للحاالت تحوال صوتمٌة و تحوالت لفظٌة من ناحٌة الداللة و التركٌب 

  ٌدة و المباشرة لتعلٌمة و ٌكون له اختراعات كالمٌة  وخالط فً الكالم، ولدٌه االستجابة الج

 اللفظٌة و ٌرجع  ذلك فً نسبة الفهم لدٌهم.
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