
�ـــــــــ�ـ�ـ
ـث ا�ــــ�ـ�ـ� وا�ــــ��ـ
ـم ا�ـ�ـ�ــــ
ـ	ـوزارة ا�    
�	���م  –���
� ��د ا����د �ن ��د�س �–  

�ـــم ا�
�وم ا��ـــ	���ـــ�� � 

�� ا�رطو�و�ــ��! 

 
 

	%رج�ذ"رة   

�	را� !)�دة���'ول ��� �� �� �رطو�و���ا  

  ا�	'�لا+طرا��ت ا���� و 	%'ص 

 

 

 

 

 �-د�� و����!� ���� �ن طرف 

�د��)�رو زو��ر �: ي و ا�ط��ب وز��راوي ���د �: ا�ط��ب   

ــــــــــــــــ� ��!ـــــــــــــــــــــــــــــ�م ��ـ�ـــــــــــــــــــــــــــ� ا���ا�  

�م�  :ا�'�0                                                                :ا��-ب و ا

 �و	� ���د                                                              ��رف 

ر�����را� ���ر                                                               

 ����������وي �����                                                        

 

 

 ��
    2017 /2016: ا���� ا����

  ��د ا����� ا��ر"� ا���طق ���
ر��� ا�"�ما�	�+�ر 

  -درا�� ���د�� 5ر�4 ���ت و�ق ���دئ ا��ظر�� ا�%�����  -



  أ
 

  

 :الدراسة  ملخص

 المستوى على اإلنسان حياة بتوازن تخل التي االضطرابات أهم ،من اللغوية بالحبسة اإلصابة تعد

 متعددة ألسباب ذلك لمثل اإلنسان يتعرض وقد ، الفردي االستقرار مستوى على كما االتصالي التعايشي

 خالل من اللغة له توفرها والتي واألخراآلن  بين متناغمة بحياة استقالله على هام وبتأثير وقت أي وفي

 أي النفسي كما اللساني جانبه من الموضوع هذا لدراسة دفعنا توضيحه سبق ما ، اللفظي االستحضار

  من اختالل و اضطراب  يعتريهماوالتواصل وما  االتصال عملية في والدافع الوسيلة دراسة

 النظرية وهي المعاصرة اللسانيات في برزت نظرية أرضية وفق الدراسة هذه ،أجريت اللساني الصعيد على

 من اللساني االتجاه هذه مبادئ تمكنت وقد ، صالح حاج الرحمان عبد الدكتور لصاحبها الحديثة الخليلية

 درسنا ، اإلكلينيكي العمل صعيد على.وعملها اللغة وظيفة بخصوص دقيقة وتحليالت تفسيرات وضع

 الخليلية المدرسة في المعتمدة اللسانية التفسيرات على استنادا العرضي مظهرها في اللغوية الحبسة

 أنواعهااحد  دراسة بالحبسة اإلصابة تميز التي االضطرابات أهم على التوضيح نقاط وضع بهدف الحديثة

 التحليل في والمتمثل األساسي هدفه في البحث هذا يلتقي بالتالي ،) بروكا ( وهي الحبسة الحركية 

 بالدراسة خصصنا لبحثا موضوع ولتحديد الحديثة الخليلية النظرية مبادئ وفق الحركية  للحبسة التفسيري

حاالت وفق  ألربعدراسة عيادية  –الناطق بالعربية عند المصاب بالحبسة الحركية   الكلم ،استحضار

 ظهور وراء تقف التي األسباب ألم للوصول الكلم مستوى مع تحليل مع - معطيات النظرية الخليلية 

  :مفادها عامة فرضية ،طرحنا الهدف هذا وفقالحركية  بالحبسة المصاب عند االضطرابية األعراض

  يسهم استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي الناطق بالعربية في فهم اضطرابه اللغوي 

  :كالتالي فكانت الجزئية الفرضيات أما

  استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي الحروف يتأثر/  1

  .استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي الدوال  يتأثر/ 2 

  .ة ظلحبسي الحركي باضطراب مستوي اللفاستحضار الكلم لدي ا يتأثر/ 3

 .. األبنيةاستحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي  يتأثر/ 4

 في ، اإلكلينيكي والتفسير باالستقصاء النظري العمل فيه يتكامل بحثا أجرينا فرضياتنا صحة من للتأكد

 متغيرات بخصوص حديثا إليها المتوصل العلمية والتفسيرات الحقائق أهم عرض ،حاولنا النظري العمل
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 بالحبسة المصاب قدرات اختبار على العمل ركزنا ، الميداني اإلكلينيكي البحث في ،أما الموضوع هذا

 وضع إلى الوصول قصد اإلصابة لنوع تبعا السيكولغوية واألعراض االضطرابات شكل وتحديدالحركية 

 الحالة دراسة أساس مبني عمل منهج تبنينا المقصد وبهذا الحديثة الخليلية النظرية مبادئ وفق تفسيري

المقنن حسب البيئة الجزائرية للتشخيص  MTA 2002اختبار   في تمثل إختباري رائز تطبيق خالل من

و التكفل بالحبسة و تدعيما لنتائج هذا الرائز ، قمنا ببناء سلسلة من التمارين التدعيمية بتاطير من 

 النتائج تحليل  أهدافهاالمشرف القائم علي متابعة هذا البحث العلمي وذلك تناسبا مع موضوع الدراسة و 

 في المطبقة االختبارات في النجاح لنسب اإلحصائية للنتائج بيانية بتمثيالت مدعما وكيفيا كميا ،كان

 الحديثة الخليلية النظرية مبادئ أساس على ومعرفية سيكولغوية تفسيرات عرضنا كما الحاالت دراسة

 العيادية المتابعة خالل من المستقاة المالحظات أهم مناقشة أيضا حاولنا وقد العمل هذا في المتبناة

 تأكيد كان ،أبرزها ومتعددة هامة ألهداف توصلنا العلمي البحث هذا ختام في المدروسة للحاالت

 على وذلك الميدانية مالحظاتنا من انطالقا هامة تفسيرات تحيد مع البحث هذا في المطروحة الفرضيات

 أخرى جهة من السلوكي أو المعرفي أو النفسي الصعيد على سواء المصاحبة االضطرابات تفسير مستوى

 أفضل لتكفل ضرورية نراها يتال واالقتراحات التوصيات بعض طرح من مكنتنا الميدانية ،المالحظات

  .دراسته على المشرفين أو والقائمين الموضوع بهذا المهتمين للباحثين دعما وأيضا بالحبسة بالمصاب
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Résume:  
L’aphasie est un trouble du langage qui affecte l’activité langagière. Cette 
atteinte entraîne des répercussions négatives aussi bien sur la vie sociale que sur 
l’équilibre personnel de l’individu. 
 
   Parmi les facteurs qui nous ont poussés à aborder ce sujet dans une perspective 
psycholinguistique est l’importance de l'actualisation verbale à travers la 
fonction langagière. 
 
   D’un point de vue linguistique, nous avons procédé à une étude se référant à la 
théorie néo-khaliliènne, élaborée par le docteur A. Hadj Salah qui a mis au point 
les fondements scientifiques pour une description exhaustive de la langue arabe. 
    D’un point de vue clinique, nous avons analysé l’aphasie sous son aspect 
symptomatique : nous avons proposé une analyse  
explicative de l’aphasie selon les fondements de la théorie néokhaliliènne en 
prenant en ligne de compte d une des cas d’aphasie ( aphasie motrice (Broca ) ) 
 
   Notre travail consiste à étudier particulièrement "les problèmes de 
l'actualisation de l kalim chez l'aphasique motrice Arabophones – etude clinique 
de quatre cas Conformément aux principes de la théorie néo- khaliliènne –  
     Pour cette fin, nous avons émis l’hypothèse générale suivante : l actualisation 
de l kalim chez le patient aphasique de Broca l aide a comprendre son trouble 
langagière . 
De ce fait, on distingue quatre hypothèses : 
1/  l actualisation de l kalim s affecte s il y a un trouble au niveau de caractères 
2/ l actualisation de l kalim s affecte s il y a un trouble au niveau de fonctions 
3/ l actualisation de l kalim s affecte s il y a un trouble au niveau la lexie 
4/ l actualisation de l kalim s affecte s il y a un trouble au niveau de synthèse 
  
      Ainsi, nous avons pu vérifier nos hypothèses en procédant à une étude 
psycholinguistique munie d’une investigation et une explication clinique. Au 
cours de notre investigation clinique, nous avons pu déterminer la 
symptomatologie de chaque aphasie et son explication selon les fondements de 
la théorie néo-khaliliènne. 
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    En outre, nous avons enrichi ce travail par une étude de cas selon le test MTA 
86 et une série de tests complémentaires. 
L’analyse qualitative et quantitative des résultats a confirmé nos hypothèses et a 
permis de donner quelques propositions indispensables pour une meilleure prise 
en charge des aphasiques. 
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Abstract: 
 
Aphasia is a language disorder that affects language activity. This impairment 
has negative repercussions on the social life as well as on the personal balance 
of the individual. 
 
   Among the factors that have led us to approach this subject in a 
psycholinguistic perspective is the importance of verbal updating through the 
language function. 
 
   From a linguistic point of view, we carried out a study referring to the neo-
Khalili theory, elaborated by Dr. A. Hadj Salah who developed the scientific 
foundations for an exhaustive description of the Arabic language. 
    From a clinical point of view, we analyzed aphasia in its symptomatic aspect: 
we proposed an analysis 
Explanatory of aphasia according to the foundations of  Neokhalilian theory 
taking into account one of the cases of aphasia (motor aphasia (Broca)) 
 
   Our work consists in studying particularly the problems of the actualization of 
the kalim in the motor aphasic Arabophones - clinical study of four cases In 
accordance with the principles of the neo-khalilian theory - 
     To this end, we hypothesized that: l updating kalim in Broca's aphasic patient 
helps to understand his language disorder. 
There are four hypotheses: 
1 / l update of the kalim s affects if there is a character disturbance 
2 / l updating of the kalim s affects if there is a disturbance at the level of 
functions 
3 / l update of kalim s affects if there is a lexical disorder 
4 / l update of the kalim s affects if there is a disorder at the level of synthesis 
  
      Thus, we were able to verify our hypotheses by conducting a 
psycholinguistic study with an investigation and a clinical explanation. During 
our clinical investigation, we were able to determine the symptomatology of 
each aphasia and its explanation according to the foundations of neo-Khalilian 
theory. 
    In addition, we have enriched this work with a case study according to the 
MTA 86 test and a series of complementary tests. 
The qualitative and quantitative analysis of the results confirmed our hypotheses 
and made it possible to give some indispensable proposals for better 
management of aphasic patients. 
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  :إهداء  
اهللا في  أطالالوالدين الكريمين  إلي

  .عمرهما 

  .إلي اإلخوة و جميع األهل 

  .الطلبة إلي جميع األساتذة و 

  .إلي األصدقاء

  نهدي ثمرة هذا العمل  
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  :شكر و عرفان 

هذا العمل حمدا  أداءعلي  أعاننالنا درب العلم و المعرفة و  أنارالحمد هللا الذي 

يليق بجالل عظمته و عز سلطانه والشكر له علي منته شكرا ال يحصيه كاتب وال 

و علي من  األميناطق بلسانه و الصالة و السالم علي رسول اهللا محمد النبي 

  .يوم الدين  إلي بإحسانتبعه 

نا الفاضل حولة محمد الذي لمس أستاذنا إلينتقدم باسمي معاني الشكر و التقدير 

فيه الحرص علي ان يساعدنا في تقديم هذا العمل ، الذي لم يبخل علينا بنصائحه 

  .يجازيه عنا خير الجزاء أنالمذكرة ، نسال اهللا  إعدادو توجيهاته طيلة مشوار 

  كل من ساعدنا في تقديم هذا  إلينتقدم بالشكر الجزيل  أنكما ال يفوتنا 

  . قريب او بعيد وساهم في انجازه ولو بالشئ اليسير العمل من
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  :مقدمة 

اإلنسان كائن متكامل الوظائف ، حيث ان أي خلل في هذا التكامل سيؤثر في التوازن و االستقرار 

الجسدي و النفسي ، فيكون بذلك اختالل في نمط حياته و معامالته ، بالتالي فان اإلصابة باضطراب 

التحوالت المصاحبة عضوي ، يؤثر علي اإلمكانيات الذاتية للفرد وثؤتر علي استقالليته ، هذه 

لالضطراب ترتبط عادة بفكرة العجز و الخوف التي تسيطر علي المصاب فتحول بينه وبين إمكانية 

المضي قدما في حياته ومزاولة نشاطاته اليومية المعتادة ، فيفرض عليه نمط مختلف عن حياته السابقة 

لقدرات الحيوية كاالتصال اللفظي يتميز بالتبعية لآلخرين ويجعله في حالة جمود علي مستوي إحدى ا

،هذا األخير يختل بشكل كبير بسبب اإلصابة بالحبسة و التي تعتبر من أهم االضطرابات اللغوية التي 

تعيق الفرد من التقدم في حياته بشكل عادي ، و التي ال تزال حتى اليوم موضوع الدراسة بين شتي 

  .مجاالت البحث المعاصر 

ولد بها اإلنسان تتدخل في اكتسابها عدة عوامل تمكن الفرد من تحقيق التواصل اللغة هي ملكة فطرية ي

مع أفراد مجتمعه بالشكل المناسب ،هذه القدرة الفطرية تشمل استعدادات متكاملة و متداخلة كالقدرة علي 

ل ، هذه التنظيم ، التركيب ، االختيار ، البناء و البرمجة اللفظية ، القياس النحوي ، الوصل ، التحلي

العوامل تساعد اإلنسان علي بناء خطاب سليم و استحضار لغوي دال يناسب السياقات اللغوية المختلفة 

وتمثيل لساني مناسب للتصور المجرد ، حيث ان هذه اللغة تتميز بكونها قدرة نوروسيكولوجية حركية 

للحائية الحسية و الحركية ، نطقية يتحكم بها النظام العصبي المركزي وبالتحديد المساحات العصبية ا

فيتطور اكتسابها بالفهم و االستيعاب من جهة و بالتنفيذ و االتصال من جهة أخري وهذان العامالن ال 

  .يتضحان إال بدراسة السلوك اللغوي في صورته المضطربة 

ئها من حيث اللغة العربية هذه احدي اللغات السامية تتميز ببنيتها و قواعدها النحوية و الصرفية وثرا

المفردات، هذا ما يجعلها تنفرد في خصوصياتها عن باقي لغات العالم ، ويعطيها بصمتها الخاصة التي 

  .حاولنا دراستها في موضوع بحثنا 

االستحضار اللغوي يكون استجابة وحاجة للتعبير عن ما يدور في خلجات الفرد قصد التعبير و االتصال 

ترجمة الحالة النفسية التي يكون فيها الفرد ،كما قد تستحضر اللغة  مع شريك الوضعية الخطابية بهدف

آليا استجابة للوضعية الخطابية التي تصبح تثبيتا مكتسبا و سلوكا لغويا آليا ، ومثاال علي ذلك نجد 

عبارات الشكر و الترحاب ، لذا يصعب تحديد مشاكل االستحضار اللغوي عند المصاب بالحبسة لكونها 

بيا بظروف الحالة و خصوصيتها ، فاألعراض تتمايز من حالة آلخري و التفاسير قد تختلف مرتبطة نس
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باختالف النظريات و المدارس ، هذا ما يجعل الدراسة اللسانية مدعمة بالدراسة العيادية واالستقصاء 

وصيات الطبي والتحليل العلمي ألعراض هذا االضطراب ، أمرا البد منه للوصول إلي تحديد دقيق لخص

االستحضار اللغوي في حالة اإلصابة بالحبسة التي تعرف علي أنها اضطراب لغوي يؤثر علي عملية 

االتصال ، فهي تخلق خلال بين الفكرة و التحقيق اللغوي لها وتحدد الحبسة بإصابة موضعية علي مستوي 

  . و التنفيذ اللفظي للكالم  المساحات الدماغية المسئولة عن اللغة بشكل يمس الوظيفة العصبية لالستقبال

 للنموذج النظريةدراسة هذا الموضوع من وجهته اللسانية النفسية و العصبية كان في إطار األرضية 

 والقياس للغة الوظيفية الممارسة يخص فيما المعالم واضحة علمية أسسا وضع الذي الحديث الخليلي

 االتصالية وبالقدرة الوظيفة بهذه تخل الحبسة أن ،كون به والمسلم اللغوية المستويات مختلف على النحوي

 قواعد باستخدام أعلى لغوية مستويات في ودمجها اللفظية الوحدة بناء في التحكم خالل من تحقق التي

 كما للغة وييالبن المستوى تمس بالحبسة اإلصابة أن نقول أوضح بعبارة أو والمنطقي النحوي االنسجام

األفكار و فهمها ، المكونان  إيصال وظيفة يعيق بشكل لكن نعم متفاوتة بدرجات المعنوي المستوى

الرئيسيان للغة واللذان يميزان حبسة بروكا التي سنحاول من خالل دراستنا هذه إجالء الغموض علي 

بعض الخفايا المتعلقة بها في إطار تحليل يعتمد أسس النظرية الخليلية الحديثة القائمة علي أسس و 

اعد أبحاث العرب القدامى ، بالتالي هدف هذا البحث هو تحليل كالم الحبسي الحركي من اجل تحديد قو 

اين يكمن المشكل الذي بحول بينه وبين االستحضار الالزم للكلم مرورا بجميع المستويات اللغوية  وتحديد 

  .المستوي الذي يؤثر علي عملية االستحضار 

جد أن الحبسة تؤثر في حياة الفرد وتسلبه عملية االتصال مع عالمه بالعودة للنقاط سالفة الذكر ، ن

الخارجي وحتى نحدد خلفيات هذا األثر تناولنا موضوع استحضار الكلم عند الجبسي الحركي الناطق 

  .-دراسة عيادية ألربع حاالت وفق مبادئ النظرية الخليلية  –بالعربية 

 أهم خالله من استعرضنا الذي  النظري الجانب هو األول قسمال: تقسم هذه الدراسة الى جزأين متكاملين 

   .الموضوع بهذا الصلة ذات العلمية المعطيات

 حاالت على ميداني استقصاء إجراء خالله من حاولنا الذي التطبيقي المنهجي الجانب هو الثاني القسم

 ،شمل النظري الجانب في الواردة للمعلومات منضبط توظيف إطار في النتائج ومناقشة بتحليل الحبسة

  : يلي ما مذكور جانب كل

 حول إليها المتوصل العلمية المعطيات توضح فصول أربعة النظري القسم في حدد : النظري الجانب

  .دراستنا موضوع تمس التي المفاهيم
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تطرقنا في الفصل االول تم عرض االطار العام الشكالية اليحث واعتباراتها و يشمل االشكالية ،  �

الفرضيات ، اهمية البحث و اهدافه ، تحديد مصطلحات البحث ،الدراسات السابقة ثم التعليق 

  .عليها 

الحبسة ، بتعريفها ،انواعها ، اسبابها ، التعريف بالحبسة الحركية  كان تحت عنوانالفصل الثاني  �

  .،التفسير التشريحي لها ،اعراضها ،التفاسير النظرية المتعلقة بها 

البنية النحوية  الثاني تم التطرق الي اللغة بتعريفها ،وظائفها ومستوياتها ، اشكال اللغة ،الفصل  �

  . الصرفية للغة العربية الدارجة و الفصحى

نظرية الخليلية و منهجية البحث في طرحنا من خالله عرضا عاما الهم مبادئ الالفصل الثالث  �

 والتحويل التحويل ، اللغوية البني تحليل ونظام القياس النظرية الخليلية ، المدونة المفتوحة ،

 . الحديثة الخليلية النظرية في اللساني التحليل،  اللغوي التحليل مستويات، العكسي

 :فصلين ،ضم البحث لهذا التطبيقي المنهجي الجانب �

، مجال الدراسة ،وسائل  الدراسة منهج فيه ،استعرضنا البحث إجراءات في تمثل الخامسا الفصل �

الدراسة ، الدراسة االستطالعية ،الخصائص السيكومترية للتمارين االختبارية ، كيفية تمرير 

 . االختبار

 حدى على حالة كل لنتائج مفصل عرض مع الدراسة نتائج خالله من استعرضناالفصل السادس  �

 التحليل هذا وختمنا واألفقي، العمودي بالتحليل يسمى ما وهو والكيفي الكمي التحليل وفق

 .التوصيات بعض تقديم مع الدراسة هذه في المحققة العامة النتائج باستخالص

 المشكل حقيقة من جانبا ولو لمست قد الدراسة هذه تكون أن المولى من نرجو األخير في �

 نحو خطوة هو بحث فكل الباحثين، الطلبة من يلينا من إليه يعود مرجعا تكون حتى المطروح

 .ونورا علما زدنا فالهم الحقيقة،
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  : اإلشكالية- 1

الوظيفة  األخيرمن  وظائف هذا  أنبالفعل اللغوي ، حيث  إالال يتحقق  األشخاصاالتصال الفكري بين 

و  الرسالة إيصالالتي تحكمها قواعد منطقية ، معنوية  و نحوية ، فتساهم هذه القواعد في ،  التبليغية

توضيح هدفها الخطابي و بالتالي فللسلوك اللغوي سمتان متكاملتان هما التبليغ الخطابي و القياس البنيوي 

 تأديةكلتاهما مهم في  إنحيث  ، الصعيدين أوعلينا دراسة السلوك اللغوي من الجانبين  يتحتملذلك 

لي استخدامها و استحضارها  قدرا ع  اإلنسانالوظيفة  اللغوية و استعمالها كوسيلة اتصالية تجعل 

  .بالشكل المالئم و المناسب في جميع الوضعيات الخطابية 

 fonction(الفعلي الذي يمكننا من تمثيل الواقع من خالل قدرته التجريدية الرمزية  اإلنتاجاللغة هي 

symbolique  ( يكتسب لغته حسب تطوره التكويني المعرفي ، الحركي             إنسانكل  أن، حيث

المتكامل في ما بينه ، من ذلك فان حصر و نسب العمليات اللغوية لمناطق عصبية محددة و الفكري ، 

ينسب تشريحيا لمنطقة  أونحصر  أنالوظائفي هو اعقد من  اإلنسانيهو نظرة علمية ضيقة ، فالسلوك 

هو وحدة عضوية متكاملة ، متناسقة ينتج عنها سلوك متكامل وظيفيا ، وهذا ما  نساناإلمعينة ، ذلك الن 

ان تحديد اإلصابة التي تدمر اللغة  و تحديد  « :في قوله )  jakobson . R(يراه الباحث جاكوبسن 

  ( paulcazayus  1977 , p92) »اللغة  هما شيئان مختلفان 

فدراسة السلوك اللغوي تتطلب تداخل كل من البعد اللساني و العضوي  و السيكولغوي ، فالتحليل  إذا

يرتكز علي كل هذه الجوانب ، حيث اننا ال يجب الفصل بين هذه االبعاد بل دراستها مع بعض دون 

  .بعد منها  إهماألي

 بما فيها من قواعد نحوية و صرفية ان اللغة العربية تعتبر احد اللغات السامية ، التي تزخر و تتميز 

تجعلها تختلف عن باقي لغات العالم ، كما ان تنوع االشارة اللغوية  و ظهورها في صور غير مباشرة 

تعقيدا لكون الدراسات  األمرمثل حاالت الكناية و التشبيه و االستعارة ، وحاالت التثنية والجمع تزيد من 

غير كافية ، لدي حددنا في هذه الدراسة موضوع االضطراب  ميتهاأهتبقي رغم المحققة في هذا المجال 

نظرية تفسيرية  و علمية  وهي اتجاه النظرية  أرضيةاعتمادا علي ) حبسة بروكا ( اللغوي الحبسي  

التبني  إالأنمنشئها ،  أصالةاللسانيات العربية ورغم قدم و  أوضحتو  أنارتالخليلية الحديثة التي 

  .بصورة محدثة علميا و عمليا جاء الجديد لها 
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علي المستويات التنفيذية )  l’ encodage( الحبسة سواء كانت تخص الوظيفة االستحضارية التعبيرية 

 أو، )  aphasie de broca( مثل ما نجده في الحبسة  الحركية ...) فونيمية ، معنوية  ،( المختلفة 

في الحبسة )  le decodage( الخطابية  للوضعيةخصت وظيفة الفهم واستدعاء الكلمات المناسبة 

، هاتان الوظيفتان توافقان عصبيا منطقتان مترابطتان وظيفيا هما )  aphasie de wernikie(الحسية 

  ) . T1( و المنطقة الصدغية الجدارية الحسية )  F3(  الثالثةالمنطقة الجبهية الحركية 

العديد من  إليها، التي تطرق ) حبسة بروكا ( الحركية  وقد ارتئينا في هذه الدراسة التطرق للحبسة

.                                                                                                       باحثيال

 تتمببز حبسة بروكا ، علي) سابورو( و) جاكبسون (  ي المتبني من طرفحسب المنظور العصبي اللسان

و علي المستوي السميولوجي بنقص في تركيب .  األصواتتوي الفونولوجي ، بنقص في ترتيب المس

الكلمات ، وثمة صعوبات نطقية ، و اختصار عام في الحجم الفعلي و الذي يتدخل في ترميز اللغة 

 الذي يميز حبسة األساسياختصار اللغة هو العامل  إذن. المكتوبة ويتدخل في فهم الكالم المنطوق 

 أنالتفاسير اللسانية المحضة سواء التي تري  ىإلبالرجوع . ) GILL. R , 1999 ,p30 ( بروكا 

الباحث جاكوبسن                  إليهمحور االختبارات كما يذهب  أوالحبسة ناتجة عن خلل في محور التراكيب 

)R.Jakobson  ( ، التفسير القائل باضطراب الوظيفة التصنيفية   أوفي تحليلهTaxinomique  او ،

، او )  J.Gangnepain(وهي وجهة نظر  الباحث جانيوبان  Générativeالتوليدية   الوظيفة 

التفاسير االخري المتبناة في المدارس اللسانية  المعاصرة ، كل هذه التفاسير تعتبر تصنيفية في اتجاهات 

المدرسة الخليلية الحديثة التي يعتبر الحاج صالح عبد الرحمان من  أسسxترتكز علدراستنا . محددة 

تحليال معمق علب عدة  تعتمدالسواء ،  ىعلعلمي  نظري و  روادها ، حيث ان هذه المدرسة تعتبر اتجاه 

الحبسة الحركية التي من خالل دراستها نحاول اصعدة  و مستويات بالتالي هذا البحث يتناول موضوع 

و التحليل يكون علي مستوي الكلم   –لدي الحبسي الناطق بالعربية  –تحديد مشاكل استحضار الكلم 

وكيف نحلل   ؟كيف يكون استحضار الكلمة  عند الحبسي الحركي :التالي  األشكالولذات الهدف نطرح 

هذه  ؟ بغيت إجالءمبادئ النظرية الخليلية الحديثة   مستوي الكلم في إطار ىلك و نفسره علذ

  : نضع الفرضيات التالية  االستفسارات
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  :فرضيات الدراسة  - 2

  : األساسيةالفرضية - 1- 2

  الحبسي الحركي الناطق بالعربية في فهم اضطرابه اللغوي ى يسهم استحضار الكلم لد

  :الفرضيات الفرعية - 2- 2

  . استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي الحروف  يتأثر/ 1

  .استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي الدوال  يتأثر/ 2

  .ة ظلحبسي الحركي باضطراب مستوي اللفاستحضار الكلم لدي ا يتأثر/ 3

  .استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي االبنية  يتأثر/ 4

  :أهمية البحث  - 3

كاضطراب قائم  الجزائريكمن أهمية الدراسة كونها تتناول اضطراب لم يسبق تناوله في الميدانالعيادي ت

عند الحبسي الحركي كما تظهر أهمية هذا البحث من خالل  و هو مشكل  استحضار الكلم أالبذاته 

أن دراسة هذا البعد لم يتم دراستها من  تناول هذا االضطراب وفق مبادئ النظرية الخليلية الحديثة ،علما

  . يل مقارنة بدراسات أخريمحليا فتعتبر قليلة التمث قبل عالميا أما

  :أهداف الدراسة  - 4

  :الدراسة في النقاط التالية  أهدافتتلخص 

المضطرب عند  اللغويالسلوك  لتقييماالرطوفوني و الباحث في نفس المجال لألخصائيتوفير وسيلة  - 

  .الحبسي الحركي 

لة عن مظاهر اضطراب استحضار الكلم مما يوفر إمكانية تبني كشف عن السيرورات المعرفية المسئو ال - 

  عالج معرفيا لهذا االضطراب 

  تغطية النقص الموجود في هذا الموضوع من الناحية األدبية و الميدانية  - 

  تقصاء في هذا الموضوع فتح المجال لباحثين آخرين للمزيد من االس- 
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  :اإلجرائي لمصطلحات الدراسة  عريفالت - 5

  .االستحضار هو الربط بين الدال و المدلول واستعمال اللفظة المناسبة له : االستحضارمفهوم  1- 1- 5

هي الحاالت التي تعاني من مشكل في الربط بين الدال و :المفهوم االجرائي لالستحضار – 2- 1- 5

  المدلول

الحبسة هي اضطراب ناتج عن إصابة في المراكز المسؤولة عن اللغة من :الحبسة  مفهوم 1- 2- 5

  .نصف الكرة المسيطر ينتجعنه اضطراب لغوي 

  MTAهي الحاالت تاخد تحقق نسبة مئوية منخفضة في رائز : المفهوم االجرائي للحبسة 2- 2- 5

  في المجتمع كوسيلة تواصلية هي مجموعة من الرموز المتفق عليها: اللغة مفهوم 1- 3- 5 

هي الحاالت التي تحقق نسبة مئوية ضعيفة في التمرين التدعيمي  :المفهوم االجرائي للغة 2- 3- 5

  الخامس

  :الدراسات السابقة  - 6

 :دراسة الباحثة وهيبة بودالي - 1- 6

– وفرنيكدراسةالتحوياللتفريعيعندالمصابينبحبسةبروكا :كانتفيإطار)وهيبةبودالي(دراسةالباحثة

) 2000/ 1999(وقدتمتهذهاألخيرةفيالسنةالجامعية - تطبيقمبادئالنظريةالخليليةالحديثة

وقدكانتهذهالدراسةبحثالسانيا تطبيقيامرتكزاعلxمفهومينهامينفيالمدرسةالخليليةالحديثة،هماالتحليالللفظي 

Logico sémantique والتحلياللمنطقيالمعنويSemiologico-gramaticalوي النحـــــ

 Laوطبيعةاإلتساقاللغوي  La cohésion grammaticaleأوالتبليغيبهدفمعرفةطبيعةاإلنسجامالنحوي 

cohérence نمطالتحلياللتزايديxوذلكللوقوفعلLa variation incrémentielle  

 Brocaوحبسةبروكا Wernickeعندالمصابينبحبسةفرنيك 

  . وقداعتمدتفيهذاالبحثعلxشبكةتحليلمعدلةوفقهذهالمبادئ

 : أماالهدفالدراسة،فقدكانعلxصعيدين

 : أوال

معإجراءدراسةنقديةعليهاواستدخااللمبادئاللسانيةالمع)حسيننواني(وضعشبكةتحليلللحبسةانطالقامنشبكةالدكتور

 . تمدةفيالنظريةالخليليةالحديثة

 : ثانيا

سانيوالتحلياللمنطقيالمعنويوضعدراسةمقارنةبينحبسةبروكاوحبسةفرنيك،باستخدامالتحليالللفظيالنحويفياإلطارالل

  اإلسميةوالفعلية( Lexie )علxالمستوxالتبليغي، وكانتالدراسةعلxمستوxالوحداتالدالةواللف
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  :فرضياتالدراسة- 1- 1- 6

  : اعتماداعلxمبدأأنالحبسةهيإصابةفيالوظيفةاللغويةتمساإلستعمال النحويوالتبليغيللغة،طرحتالباحثةفرضيتين

القدرةعلxاستعمالقواعداللغةخاصة سياقالتحويل المصاببحبسةبروكا،يفقد •

التزايديويحافظعلxاألقلنسباعلxالتحلياللرمزيباللجوءللوظيفة 

 الخطابيةممايمكنهمناستعماالإلتساقاللغويلكنليساإلنسجامالنحوي 

المصاببحبسةفرنيكيستعملنسبياسياقالقواعداللغويةوبصفة  •

،  dénotation sémantiqueلxالتسميةالمعنوية كبيرتلكالخاصةبالتحوياللتزايدي،لكنهيفقدالقدرةع

 أيأنالتوظيفاللفظيعندهذاالمريضمصابفي وظيفةاإلتساقوليساإلنسجام

  .: منهجالدراسةوأدواتاإلستقصاء - 2- 1- 6

الدراسةكانتضمنمنهجعياديمقارنباستعمالدراسةالحالة،أم 

طريقةاإلستقصاءفقدكانتبالتحليلعلxمستويينهماالمستوxاللفظيالنحوي 

  : مستوxالمنطقيالمعنويباإلعتمادعلxالوسائاللتاليةوال

 Tests grammaticauxتطبقإختباراتنحوية   •

و رائز  Blanche ducarne )استعمالبعضاإلختباراتاللسانيةالعياديةالمنتقاةمنرائزبلونشدوكارن •

 .مقياسالتسمية ومقاسالسردمعتسجياللخطابوتجزئةالمدونة Test du MT86) 86مت(

) حسيننواني(شبكةالتحلياللموضوعةمنطرفالدكتور معدراسةنقديةل

 . لدراسةالحبسةثمتعديلهاباستدخالمفاهيمالنظريةالخليليةالحديثة

  : اختيارالعينةومكانالبحث - 3- 1- 6

. أجريالبحثبالمركزاإلستشفائيالجامعيمصطفxباشابالجزائرالعاصمة 

علxمستوxمصلحةأمراضاألعصاب،أماالعينةفقداخيرتبعدوضعالتشخيص 

النهائيمنطرفطبيباألعصابوالمختصاألرطفوني،تكونتالعينةمنراشدين 

  .متكلمينالعربيةالعاميةوقادرينعلxاألقلعلxالقراءةوالكتابة

  . حالتينلحبسةبروكاوحالةلحبسةفرنيك : قوامالعينةكانثالثحاالت
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  : تقديمالحاالت - 4- 1- 6

بقسمأمراض سنةاستشفاؤه 38 يبلغمنالعمر) ح،م(اليد :الحالةاألولى

 Une plaie pariétaleة ــــــابةجداريـــxإصــاغيةأدتإلــاألعصابكانبسببصدمةدم

  .ويـــــــوينحـــــــةاضطرابلغــــــيسرxسببتحال

سنة،استشفاؤهكانبعدصدمةدماغية  54 سنه)ن،ب(السيد :الحالةالثانية

  Une plaie pariétale goucheأدتلشللنصفيأيمنوٕاصابةدماغيةجداريةيسرى 

حبسةفرنيكناتجة  :سنة،التشخيص 58 عمره)ر،ك(السيد :الحالةالثالثة

  .للتلفيفيناألولوالثاني الصدغيان Postérieureعنصدمةدماغيةأدتإلxإصابةالجهةالجانبية 

  : عرضالنتائجوتحليلها- 5- 1- 6

لتزايديالذييتحكمفيإنشاءالحدو بينتنتائجالبحثالعياديعلxمستوxاللفظةأنالمصاببحبسةبروكالديهخللتوظيفسياقالتحويال

دالتوليديةممايعرقلعمليةاإلنسجامالنحوي،أمابالنسبةلحبسةفرنيك،فاإلصابةتمسسياقاألصلممايؤثرسلباعلxاإلتسا

قاللغويفيالمستوxالخطابيالتبلييغي،أيأنبروكافقدقدرتهعلxاستعمالقواعداللغةخاصةفيالحداإلجرائيممايعرقلسياقالتحو 

روعويمسهذاالعجزأيضاقواعدالبنيةعلxمستوxاللفظةالفعليةوالدمجالبنويللوحدةالدالة،لذاتكونياللتزايديمناألصإللxالف

اللغةفقيرةمنحروفالجروالصفةوهذامايفسراللغةالمتقطعةلدxالمريض،فهناكعجزفياإلنسجامالنحويلكنالتحلياللرمزيالل

 ويممايجعاللخطابفعاللحدمافظييبقxيساعدعلxتعويضالنقصمنخالاللسياقالمعنويالمنطقيأياستعماالإلتساقاللغ

المصاببحبسةفرنيك،يكونالخلللديهفيالتحلياللرمزيفهوعاجزعلxإعطاءمحتوxللحداإلجرائيممايسببعدماإلتساقاللغوي.

 .... ونقصالربطداخاللنصمعنويامثلعدمتناسبالشخصياتوالنوعوالزمن

علxقدرتهعلxالقيامبعمليةاإلنسجام،لذلكيحاواللمرضالتعويضمنخالاللوظيفةالنحويةوخاصةالتحوياللتزايديممايبرهن

 لكنيبقxتحليلهالنحويغيرمتحكمبه ملخص

  )OuahibaNasri .2000(بالتصرف 

  :دراسةالباحثةالجزائريةبدويفوزية - 2- 6

تحليللساني (بالدراسةموضوع )بدويفوزية(تناولتالباحثةالجزائرية

)  - تطبيقالنظريةالخليليةالحديثة- الضطراباتالكالمفيمستوxالتراكيبلدxالمصابينبالحبسةوتأثيرهافيالخطاب 

كانهدفالباحثةتحليالإلنتاجاتاللغوية للمصابينبالحبسةاعتماداعلxالنموذجاللسانيالخليليالحديثلكونهأكثرتناسبامع 

اللغةاألولxللمصابينبالحبسة،بالتاليمحاولةاستخراج / طبيعةاللغةالعربيةاألم

سةوتحديداألسبابالمؤدية المميزاتالنحويةالتركيبيةالخاصةبكالمالمصابينبالحب
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لظهورالخللفيوظيفةهذهالبنxالتركيبية،أماعلxمستوxالخطابفقداعتمدت الباحثةعلxنموذجالباحث 

  . فيتحلياللقصة) W.Labovوليامالبوف(

  : اإلشكااللمطروحفيالدراسة - 1- 2- 6

  : طرحتالباحثةمنخاللدراستهااإلشكااللتالي

ثمالتناواللتجريبي .  Approche pré-éxpirimentaleاعتمدتالباحثةعلxالتناولماقباللتجريبي 

Approche éxpirimentale فيإطارمنهجدراسةحالة .  

قامتالباحثةمنخاللهابتلخيصوتحليل  : الدراسةالماقبلتجريبية

النتائجالمتحصلعليهابتطبيقمجموعالفحوصاتودراسةملفاتالحاالتالمكونة 

هذه ) Blanche ducarne(للعينةمعاستعمااللمالحظةواختباربلونشدوكارن 

 : الخطوةالقبلتجريبيةجعلتالباحثةتعتمدبندينفيدراستهاهما

  اختيارالقصةمنخاللعرضالصور -

إعدادسلسلةمنالتمارينالخاصةبتركيبالجملبهدفتحديدطريقة  -

  .ادعلxالنظريةالخليليةالحديثةمتركيبالبنxاألصليةوالمخصصاتباإلعت

  . لياللخطابالمستوxاللفظيالدالليونموذجتح: مستويين

 – ارتكزتعلxالمستويينالمذكورينأعاله فيالمستوxالنحوي : الدراسةالتجريبية

الداللي،تحددالآللياتالمتحكمةفيتوظيفالنحو 

باللجوءإلxالبنxاألصليةوالمخصصاتلتحديدأسبابظهوراإلضطرابوطرق 

التعويضفيتوظيفالوحداتالمنتجة،التحليلكانمنظموينتهيبتحديدأثر 

الخطابمنخاللتحلياللمخططالقصصيثمالقيامبالمقارنة اإلضطرابعلxنظام

 .بينصنفاالحبسةالمدروسانبهدفاستنتاجالوظيفةالنحويةوالتركيبيةلديهم

فيالمستوxالتبليغي،تمتحليالإلتساقلمعرفةطريقةإدخااللزوائدفي 

مختلفاإلختباراتولمعرفةأثرهافيالحفاظعلxسالمةكالمالمصابمنخالل 

لةوتبيانالمسندوالمسندإليهودورهمافيالحفاظ تحليالإلستمراريةفيمستوxالجم

علxاإلنسجامثمتحليالإلتساقلدراسةمحتوxالقصةثمدراسةاإلنسجامالكلي 

  . للقصةواستنتاجالمخططالقصصيللمصاببالحبسة

                                                                    :الوسائالإلستقصائيةالمستعملةفيالدراسة - 2- 2- 6

 كانتمنطلقالتشخيصوأساسبناءاإلختبارالمعتمد فيالدراسة  : المالحظةالعيادية- أ - 

 blanche(استخرجتمناختباربلونشدوكارن  : الروائز- ب - 

ducarne( اختباروصفالصوركماأنالتحلياللنحويساعدفيإعدادمجموعةمن
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المستنبطةمنالمالحظة اإلختباراتاللسانيةالموجهةلدراسةالظواهرالمرضية

  .واعتمدفيهاعلxتركيبالجملفيمستوxالبنxاألصليةوالبنيةالتركيبية وتوظيفالمثاللتركيبيةللنظريةالخليليةالحديثة

) حالتين لبروكاوحالتينلفرنيك(عينةالبحثكانقوامهاأربعةحاالت  : جمعالمعطياتوالعينة /.ج

مدروسةوفقمنهجدراسةحالة،أماالمعطياتفقدجمعت 

  .مالحظةوالدراسةالعياديةثمفرزهاوتدوينهابالكتابةالصوتيةمنخالالل

  :نتائجالدراسة  - 3- 2- 6

أظهرتالدراسةوجوداضطرابفيالتركيبلدxالمصابينبالحبسة 

  .بنوعيهاأيعدمالحفاظعلxتماسكالوحداتاللفظيةداخاللبنيةالتركيبية

 فيالمستو:النحويالداللي •

اويليها المصاببحبسةبروكا،ينتجوحداتمنفردةمعزولةعمايسبقه

ولفظاتإسميةمكونةمنأدواتالتعريفواإلسملكنغيرقادرعلxتطبيق 

التحويالتبإدخااللزوائدداخاللبنيةالتركيبيةانطالقامناألصإللxالفروعأي 

التراكيبتكونتبصورةجامدةمتمحورةحولنفسالنوعمنالبنxوهيالبنى 

  . ظةالفعليةاإلسميةاألصليةمقاباللبنxالفعليةالتيتكادتكونمنعدمةأياضطرابفيتركيب اللف

المصاببحبسةفرنيك،لديهاضطرابفيالبنxالتركيبيةخاصبعدمالقدرة 

علxترتيبالعناصراللغويةداخاللتركيبوذلكناتجعنإصابةالوضعاللغوي 

الذييظهرمنخاللخللفياختيارالوحداتالمالئمةفيمختلفالمواضعفي 

المثالممايسببخللفيالتنظيمالداخليللوحدةالتركيبيةواضطرابفيانسجام 

المصابيستعملبنxتركيبيةإسميةلكنمعتداخلفيموضعالمعمول الخطابف

الثانيكمايوجدخللفيالداللةبسبالتعويضاللغويالغيرمناسبفهويدمج 

  .الزوائددوناحترامترتيبالوحداتاللغويةداخاللبنيةالتركيبية

 فيالمستو:المعنوي  •

بينتالنتائجوجوداضطرابفيوظيفةاإلتساقلدxالمصاببحبسةبروكا 

xتركيبالوحداتاللغويةال معالحفاظعلxالفعاليةاللغوية،لكنفقدانالقدرةعل

يعنيإصابةالوظيفةاإلنتاجيةللكالموفقمقاماتالخطابأيرغمإصابةاإلتساق 

  .والبنيةالتركيبية،ألنالمصابقادرعلxاإلحتفاظباإلنسجاماللغويالخطابي

 ... النحويةوحروفالربطواألفعاللدxالمصاببحبسةفرنيكخللفيالفعاليةاللغوية،رغمتنوعوسائل اإلتساقلديهكاألدوات

لكنهغيرقادرعلى الحفاظعلxاإلنسجامالخطابينتيجةعدمقدرتهعلxاستعمااللعناصراللغويةتبعا 

فوزيةبدوي،تحليللسانيالضطراباتالكالمفيمستوxالتراكيبلدxالمصابينبالحبيةوتأثيرها ( .لمقتضياتالقصةفيالوصف

  ) 2000 -تطبيقالنظريةالخليليةالحديثة-فيالخطاب 
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  :السابقة  الدراساتالتعليق علي  - 7

الدراستاناللتانتطرقناإليهماكانتابحثانجدهامانضمنميدانيافعلإلستقصاء،لكنرغمأهميةهذاالموضوعإالأنالدراساتالت

يأجريتفيهتبقxتعدعلxأصابعاليدالواحدةفيالجزائروذلكيعودأيضالحداثةهناالمنظوراللسانيالخليليالمستحدثوالمعتمدض

  .انيالعياديمنهذاالتخصصاللس

، حاولتمنخاللهاتحلياللوظائفاللغويةعند )ن . بودالي(دراسةالباحثة

المصاببالحبسةوتفسيرهابالرجوعلمبادئالنظريةالخليليةالحديثةوهينظرة 

عمليةفياإلختبارالوصفيللحبسةومخالفةلكاللتفاسيراللسانيةالحديثةأظهرت 

عمالإلكلينيكي الخصائصالمرضيةاإلكلينيكيةلدxالمصاببالحبسةوبرهنتبأنال

هوميدانعمليفعاللتدعيمالمثاالللسانيالعربيللمدرسةالخليليةالحديثة،كانت 

الدراسةمعمقةفيمايخصمستوxاللفظةلكنليسكذلكبالنسبةللوحدةالدالةبل 

تطرقتإليهافقطلكونهاالوحدةالمكونةللفظةبالتاليفالدراسةلمتشملكلمستويات 

الهدفكان . اتالالحقةاللغةالتساعالموضوعوتبقxالمستوياتاألخرxللدراس

ميةكبيرةلنقدوتعديلشبكةالتحليل أهدراسةمفهومالتحوياللتزايدي،لكنأعطيت

  .وهذامايصعبعلxالمطلعاإلستيعاب المباشرللهدفالمقصود)حسيننواني(المعدةمنطرفالدكتور

فقدأجلتالكثيرمنالغموض )ف،بدوي(أماالدراسةالتيقدمتهاالباحثة

ياللمعتمدكانعلxصعيدينكل حولموضوعاضطراباتالكالمخاصةوأنالتحل

منهماأهممناآلخروهماالصعيدالعياديواللسانيضمنمنظورعلميمتجددتمثل 

العماللعالقةبين هذافيالنموذجالخليليالحديثبالتاليأظهرتمنخالل

اضطرابالتركيبوالقدرةالبالغيةلدxالمصابينبالحبسةوأهميةاستعمااللنموذج 

هذاالموضوعينبغي التركيبيالخليليكنموذجلسانيفيتحلياللحبسةإالأن

وعلxالعمومهاتانالدراستانهما .المواصلةفيهضمنمستوياتلغويةأخرى

إنجازهامعلمياوعمليا،تستحقانالشكروالتدعيمبمواصلةالبحثفيهماخاصة 

وأنهماأولخطوةرابطةبينميدانانعلميانهامانباإلضافةإلxأنهماأجريتاعلى 

مرجعاعلميليس المجتمعالجزائريباعتمادعينةناطقةباللغةالعربيةوهومايمثل

 فقطفيالجزائربلبالنسبةلكاماللوطنالعربيولماالمرجعايساعدعلxتصحيح االتجاهاتالنظريةاللسانيةوالعياديةفيالعالم

.  
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 : مهيدت

 لالتصال وسيلة أهم كونها ذلك يتجلى إذ علينا، اهللا نعم أكبر إحدى هي التي اللغة أن شك ال مما

 من الباحث الذي يمكن الشاذ مظهره خالل من مميزاته وتحدد ُيدرس كان، أًيا البشر، السلوك بين والتعبير

 لذا اللغوي، السلوك دراسة أيضا على ينطبق المبدأ هذا فيه، اإلضطراب خصائص أهم على الوقوف

 حيث ان اإلنسان -الكالمية– البشرية  للغة الس يرورة الوظيفية لمعرفة أساسي أمر هو الحبسة فدراسة

 الكبيرة النعمة هذه في فقدان له تتسبب أن يمكن التي إصابات لعدة معرض عمره مراحل مختلف على

 والكالم نطقية مشاكل في تظهر والتي صل واللغةالتوا اضطرابات في وتتمثل مختلفة، اضطرابات له فتنتج

أسبابها،أنواعها أعراض  الحبسة، تعار يف للحبسة، لمحة تاريخية على الفصل هذا فاشتمل .الحبسة ومنها

 أن كون بروكا حبسة على التأكيد وخاصة الفصل لهذا التطرق وتم لها واألعراض المصاحبة بروكا حبسة

  .عامة بصفة الحبسة على التعرف من البد الحركي دون إهمال انه موضوع دراستنا بتناول الحبسي

  :  ةــتعريف الحبسـ 1

    ول األ فالجزءA/phasie  عن مصطلح يوناني مكون من جزئين   عبارة كلمة افازيا : لغويا 1-1-

 A يعني عدم والثانيphasie فازيا تترجم إلى العربية باحتباسكلمة ايعني الكالم ومنه ف             

  )200:ص ،1990فيصل محمد خير الزراد،(

حيث تسبب الحبسة عبارة عن اضطراب في اللغة تتبع إصابة عصبية  :تعريف القاموس الطبي 2 -1-

   .ساسية في إنتاج وفهم الرسائل اللفظيةاضطرابا في استعمال األنظمة والقوانين األ

(Dictionnaire médical ,1999 ,p :68)                

يتعلق األمر باضطراب في النظام الغوي الذي : Dictionnaire d’orthophonie تعريف--3- 1 

 اللغة أو/،والذي قد يخص اللغة المنطوقة و)ناحية الفهم (و فك الترميز /أو)ناحية التعبير(يمس الترميز 

،بل هي راجعة إلصابة دماغية محلية عته وال بإصابة حسيةهذا االضطراب ال يتعلق ال بحالة .المكتوبة 

لنصف الدماغ األيسر ذات المصدر  أوالصدغية/أو منتشرة على العموم في المنطقة الجبهية، الجدارية و

       (f. brain et all,2004,p 16) .صدمي أو ورمي وعائي،
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 لغوي يظهر بعد إصابة الجهاز العصبيراب الحبسة عبارة عن اضط: Rondalتعريف 1-4-

    (Rondal et all, 1977, p : 132) .اللغة قبل اإلصابة المركزي،و يكون المصاب قد اكتسبه

     الكلمات الستعماختيار الترتيب المناسب للحرف أو في ا هي اضطراب في  :  Pialoux تعريف-

 (pialoux,1975,p :227)  

تصال اللغوي الناتج عن ضعف بين ف الحبسة على أنها اضطراب االتعر   :تعريف نصيرة زالل 5- 1  

 وهي عالقة الترميز، والمصاب يترجم هذا الضعف شكليا باختالل في المراقبة لعمليات االختيار والكف،

 مراقبة مالزمة لمختلف مراحل برمجة اللغة، ويكون األداء اللغوي متميزا بعدة مظاهر التي تختلف حسب

 (N. Zallel,1982,p :22) .شدة لهذه المراقبةدرجة وقوة ال

  

  المناطق المسؤولة عن اللغة في الدماغ :  01الشكل رقم                       
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  :ةــأنواع الحبسـ 2

 Broca:هناك أنواع مختلفة من الحبسة وهذا راجع إلى نتائج األبحاث التشريحية الذي قام بها العلماء مثل

,Wernikè ,Jackson حسب نتائج األبحاث التي  خرون وهم يصنفون الحبسة في أنواع مختلفةآ و

توصلوا إليها ومن بين هذه التصنيفات سنعرض تصنيف                                                                               

lecours  ستعماالاألنه األكثر.  

  :Aphasie de brocaحبسة بروكاــ1ـ2

للمخ  (F3)هي حبسة حركية راجعة إلى إصابات في الجزء األسفل للتلفيف الجبهي اليساري الثالث 

 صة جانب التعبيروالقريب من مراكز الحركة ألعضاء الجهاز الكالمي تصيب هذه الحبسة بصفة خا

بمعنى عدم القدرة على الكالم  Aphèmie   ه سميت أيضا بالشفوي، والمصاب يكون واعيا بمرض

القدرة على التعبير خاصة في  بالرغم من وجود الكلمة في فكر المريض،وفي بعض األحيان يفقد المريض

في كل سؤال يطرح عليه  نعم،ال كما أنه يكرر لفظيا واحد:بداية المرض عدا لفظ بعض الكلمات مثل

ضافة إلى التراجع الكمي لغة الشفوية نجد تراجعا نوعيا مصحوبا ى هذه الحالة بالنمطية اللفظية، إوتسم

  .الخ...بعدة تغيرات صوتية و اضطرابات في النغمة

 

 

 

  

 

 حبسة بروكا 02: شكل رقم                                  

  

  



 ا��� ا�
	��  ا�����

 

18 

 

  :Aphasie de Wernicke حسبة فرنيكي 2- 2

م وجود مركز سمعي كالمي في الفص الصدغي من الدماغ ويحتل الجزء wernicke 1874فترض ا 

األوليين و أي تلف في هذا الجزء يؤدي إلى خلل وظيفة مراقبة الترميز الخلفي من التلفيفين الصدغيين 

  .في اللغة الشفوية المسموعة

ألكثر إصابة حيث تتميز باضطراب تمس فهم اللغة أن جانب استقبال اللغة هو ا  نجد في هذه الحبسة

  .الشفوية

فالمصاب يفقد القدرة على فهم الكالم المسموع و تميز داللته المعنوية،بمعنى أن المصاب يسمع الكلمة 

يسمى بالصمم الكالمي حيث تكون حاسة  كصوت ولكنه يصعب عليه ترجمة مفهوم هذا األخير وهو ما

تفقد معناها إن الكلمات التي يتلفظ بها المصاب ال تناسب ما يسأل عنه  السمع سليمة ولكن األلفاظ

 logorrhèeالكالم وكأنها ليست لغة مألوفة أو مفهومة والمصاب يكون كثير الكالم  فتظهر عناصر

  حيث كالمه غير مفهوم حديثه  عادي تماما فيما 

عمل شبه جمل الكلمات في يخص الجانب الصوتي لكن هناك اضطرابات في ذكر الكلمات حيث يست

 cècite verbaleغير موضعها استبدال الحروف بعضها ببعض وقد تأخذ هذه الحبسة شكل عمه لفظي 

بالرغم )العجز عن إدراك الرموز (أو الصورة الموجودة أمامه بحيث نجده يعجز عن فهم اللغة المكتوبة 

  .  من سالمة  البصر

  

  

  

  

  

  

  يــة فرنيكــحبس  03: شكل رقم                                  



 ا��� ا�
	��  ا�����

 

19 

 

  

  :  tioncAphasie de condu الحبسة التوصيلية 3- 2

 Intrruption de)في الحزمة المقوسة نقطاع خاصة من الحبسة الحسية ناتجة عن اهي حالة 

faisceau arqué) بين باحات اللغة نجد أن المصاب بهذه الحبسة يتميز ب:   

 .رواج الكالم تقريبا عادي -

 .paraphasie et paragraphiesفي التعبير الشفوي و الكتابي   ضطرابا -

 .)   التنسيق السمعي الصوتي مصاب(صعوبة كبيرة في إعادة ما يسمعه  -

  .)التنسيق البصري الصوتي مصاب(و أحيانا غير ممكنة   مصابة   القراءة بصوت مرتفع -

     .قلة اضطرابات الفهم الشفوي و الكتابي -

-  

 

 

 

 

                                   

 حبسة توصيلية 04:شكل رقم 
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  : Aphasie amnèsiqueالحبسة النسيانية 4- 2

ستدعاء أسماء األشياء أو المواقف أو الصفات فيستعمل ز بعدم قدرة المصاب على تذكر أو احيث تتمي

تسميتها فإنه قد يشير إلى  شبه جمل غير دقيقة و غير مناسبة و إذا عرضنا مجمعة من األشياء وطلبنا

  المصاب  يستطيع اإلعادة والقراءة بصوت مرتفع استعماالتها و وظائفها،و

  :  Aphasie transcorticale motriceقشرية الحركية  الحبسة عبر 5- ـ2 

إن اإلصابات المسؤولة عن هذا النوع من الحبسة تمس عمة نشاطات القشرة في الجزء المحدب من  

   .هي أمام ساحة بروكاالتلفيف الجب

أما بالنسبة لالضطرابات اللغوية المالحظة في هذه الحبسة فيمكن دمجها ضمن إطار أوسع من ميدان 

اللغة حيث أن الخاصية المميزة لهذه االضطرابات هي الالتلقائية الحركية حيث تظهر هذه األخيرة في 

ريض،و هذا األخير يواجه صعوبات في اإلنتاج اللغوي كما تظهر في السلوكات الحركية األخرى للم

ط وتوجيه أفعاله سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالغة،و ال يتلقى المتحدث معه استجابة إال تخطي

نتاج الكتابي فهو بعد تحريض كبير و متكرر ،وتكون االستجابة ناقصة جدا ومتأخرة كثيرا أما بالنسبة لإل

  تقريبا مستحيل

  : Aphasie transcortcale sensorielleالحسية الحبسة عبر قشرية 6- 2 

  :تعتبر شكال ثانيا من حبسة فرنكي ،ومن مظاهرها

   .الرواج الكالمي عادة عادي و الخطاب عادي فيما يخص الجانب الصوتي والفونيمي- 

  .Jargonaphasies Paraphasie verbaleنالحظ نقصا كيفيا هاما - 

  ).مكتوبةالمنطوقة وال(يكون فهم اللغة مصابا - 

  . اإلعادة تكون عادية أو شبه عادية- 

  .اإلنتاج الخطي ناقص أو منعدم- 
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  : Aphasie mixteالحبسة المختلطة  7- 2

ية تختلف عن الجداول الكالسيكية التي رأيناها سابقا وكثرة انتشار الحبسة قد تظهر على أشكال بين

  .،و موقع اإلصابة نفسها  ختلطة راجع إلى توزيع األوعية الشريانية في الدماغمال

  .من أعراضها نقص التعبير و المحادثة و الحوار و اضطراب في الفهم

  :  Aphasie globaleالحبسة الكلية 8- 2

نسداد الشريان واألوعية بة الدماغ بجلطة دموية تؤدي إلى االنوع من الحبسة يحدث بسبب إصا هذا

من المراكز العليا للحركة بالفص الجبهي والمتجه نحو  الدموية المغذية للمخ واأللياف العصبية الواردة

ختفاء التام للغة المنطوقة و االاء النطق النقص هنا يكون كميا و كيفيا و قد يصل إلى ضاألطراف وأع

 .مكتوبةاضطرابات في فهم اللغة المنطوقة والالمكتوبة و 

 

 

  

  

  

  كلية حبسة 05:شكل رقم 
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  ةــــــواع الحبســــــــأن: 06شكل رقم                                          
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   :ةـــــــاب الحبســأسب- 3 

   Les maladie vasculaires cèrèbrales:دماغيةلا األمراض الوعائيةـ 1- 3

   :و الفزيولوجية و تتمثل في مختلف اإلصابات العضوية

  :thrombose cèrèbraleالجلطة الدماغية 2- 3

تغذي المخ واإلصابة  د على مستوى األوعية الدموية التيعن حصاة دموية تشكل انسدا و هي عبارة

  .خطيرة عندما تشكل في األوعية الدقيقة

  :Embolieانسداد الشرايين  3- 3 

انسداد مفاجئ للشرايين المغذية  للدماغ بسبب وجود جسم خارجي في محتوى الدورة الدموية،و أحيانا  هو

صابات القشرة الدماغية أو تحت لدماغية بهذا االنسداد تنتج عنه إالصغيرة للشرايين اعندما تصاب الفروع 

  .القشرة الدماغية في بعض األحيان يلحق ضرر يتصف الكرة المخية األيسر وتتأثر الوظيفة اللغوية

  : Hémorragie intracrâniennes  النزيف الدموي الداخلي 4- 3

ينة من السائل الشوكي نالحظ تواجد قطرات من شرياني،فعند أخذ عفاع الضغط العن ارت  هو نزيف ناتج

الدم فعلى المستوى النورولوجي يظهر النقص بصفة مفاجئة دون عالمات ظاهرة،فالنزيف الداخلي المخي 

صابة لفص الجداري و الصدغي فينتج عنه إأقل ترددا إما إذا حدث على مستوى المنطقة الواقعة بين ا

   (Le cours,1979, p328) .بحبسة فرنيكي
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  أنواع اإلصابة الوعائية الدماغية: 07 شكل رقم                          

  :L’ épilepsies رعـــــــلصا  5- 3ـ 

هو اضطراب في المنطقة الصدغية أو الجبهية يتسبب في نوبات جزئية متفاوتة الدرجة تتراوح من 

  .البسيطة إلى المعقدة

على األقل فإن الجدول العيادي  نوبات الصرع الجزئية البسيطة تكون االضطرابات اللغوية فيها معزولة أو

للمصاب ينبأ أن الوعي عادي باستثناء وجود إعاقة لغوية تخص بدرجات ضئيلة التعبير والفهم كفقدان 

لمعقدة فإنها تمثل حصول الكلمة الصحيحة أو غياب فونيمات قصيرة للغاية،أما نوبات الصرع الجزئية ا

جز واضح في أداء ،وفقدان للذاكرة مع عثانوي للوعي اضطرابات حسية،لذا فإنها تعني وجود تلف أولي أو

                                               ( Lotir et all ,1979,p :79)  . الحركات النطقية

  : La migraine  داعــــــــــالص 6- 3   

لمراهقة تنتج عن عن نوبات متقطعة تحدث آالم حادة في الرأس و غالبا ما تبدأ في ا هو عبارة

                                           .نتقالية حيث ال تدوم طويال ونادرا ما تكون الحبسة عرضا لهذا الصداعاضطرابات عصبية ا

   (Lecours ,1979 ,p :219)  

  :Les traumatismes craniensالصدمات الدماغية  7- 3

أصيبت الجمجمة بكسور أم ال و الصدمات تؤدي إلى رذوذ  والعمل سواء غالبا إلى حوادث المرور تعو

                          (Lotier et all,1993 ,p 79) .مخية،مما يؤدي إلى موت الخاليا العصبية
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  :اـــــــــة بروكــــــحبسـ 4

  :تعريف حبسة بروكا 1- 4

من خريطة  45و 44صابة مركز التعبير في الدماغ والتي تتمثل في المنطقة حبسة التي تنتج عن إهي ال

ركات برودمان الدماغية،أي التلفيف الجبهي الثالث المسؤول عن تعديل السلوك اللساني  و التحكم في ح

عرف ما يريد أن ستدعاء أي مادة لفظية لتشكيل محادثة بالرغم من أنه ياللسان ،فالمريض ال يستطيع ا

يعبر عنه وأحيانا يفقد المصاب القدرة على التعبير بالكالم إلى الحد الذي يقتصر فيه محصوله اللغوي 

  )17ص،2000سهير محمد أمين،(  .على كلمة واحدة يستخدمها للتعبير عن أشياء كثيرة

 :التفسير التشريحي لحبسة بروكا 2- 4 

رن الماضي وهذا تبعا اني من القثالواللغة في النصف بدأت تتطور المعارف حول الجهاز العصبي 

كتشافات كل من الطبيب بول بروكا واأللماني كارل ورنيكي،حيث اكتشف المناطق المخية المسؤولة عن ال

شق سلفيوس  اللغة فحبسة بروكا أو الحبسة الحركية اليسرى عند األشخاص اليمينين فوق الشق األفقي أو

  .شق رونالدو ي أووعند قاعدة الشق المركز 

 44سقاطية وأخرى ثانوية وهي قاعدة التلفيف الجبهي الثالث أوالباحةجد مراكز او تو على الفص الجبهي 

وهما تمثالن باحات بروكا 45طقة المن المسؤولة عن الميكانيزمات الحركية للكالم و تكوين الكلمات و كذا

وعائي تخرب قسما من المركز الحركي الثانوي  صابة هذه المنطقة و التي غالبا ما تكون نتيجة حادثوإ 

عكس بالشك على وظيفة البنيات العصبية التي تربطها مباشرة روابط عصبية إلى المركز األول وتن

صابة باحة االضطراب األساسي الذي يظهر عند إالحركي الذي يجاورها،و التحدب قرب الجبهي هو 

باحة بروكا  غة إلى مركبات نطقية وهذا ناتج بفعل أنبروكا يفسر على أنه استحالة تحويل أصوات الل

 ( le cours ,1979,p267 ) متدادها الخلويةقيادة المراكز األولية عن طريق ا عاجزة عن
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     صورة توضح الموقع التشريحي لمنطقة بروكا : 08شكل رقم                 

 :اــــــــأعراض حبسة بروك 3- 4

سة بروكا له هدف عيادي و هو التشخيص السليم وتحديد الشكل اإلكلينيكي إن معرفة مختلف أعراض حب

  :للحبسة و من بين هذه األعراض نجد

  :Anomalie du dèbitشذوذ مجرى الكالم 3-1- 4

مجرى الكالم في اللغة الشفوية عند المصاب بالحبسة ليس عاديا خاصة عند المصاب بحبسة بروكا فإما 

 إثارت قفات عديدة ومتكررة وٕاما أن يكون سريع مع صعوبة في توقيفه وسهولةأن يكون بطيئا و تتخلله تو 

 .  (Rondal, 1982,p : 35) 

  :Mutismeالخرس 3-2- 4

تصال لالفالحالة تستعمل اإلشارات  البا ما يظهر في بداية المرض وهو عبارة عن فقدان تام للغة،غ

يان يظهر هذا دة إعادة التربية وفي بعض األحكلما اتسعت م تبدأ الحالة في الّتحسن وتحتفظ بالفهم،و

  . (Pialoux,1975,p :229) صابةالعرض مباشرة بعد اإل
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  : La stéréotypie لقولبيةا 3- 3- 4

تصال لفظي وهي اعند محاولة كل  هي عبارة عن إرسال متكرر لنفس المقطع تظهر بطريقة أوتوماتيكية

 :نوعين

  . القولبية ذات كلمات دالة- 

  القولبية ذات كلمات غير دالة- 

( le cours , 1979 , p120 )  

  :Manque du motنقص الكلمات 3-4- 4

ستحضار اللفظي الذي يظهر بحدة أثناء الحديث و السرد فتبدوا الجمل ناقصة من حيث هو اضطراب اال

عمال الكلمات أكثر ستالعفوي للمصاب بترددات،توقفات وا البنية التركيبية ومن حيث المعنى فيتميز الكالم

     (pialoux ,1975 ,p236 )     عمومي

  :Persèvèrationستمرارية اال 3-5- 4 

وهي تتمثل في تكرار ظهور الكلمة أو )األصوات أو الفونيمات(يمكن أن تظهر على جميع مستويات اللغة 

  .الحرف الذي سبق نطقه وبالتالي يأخذ مكان الجمل التي بعدها

  :Paraphasie البارفازيا 3-6- 4  

  : هي االستعمال الخاطئ للكلمات وتعويضها بكلمات أخرى وهي تنقسم إلى قسمين

وهي حذف أو زيادة وتغيير مكان الفونيم في الكلمة وبالتالي يصبح :البارفازيا الصوتية الحرفية -1

  .النطق خاطئ

  : وتنقسم إلى نوعين:اللفظية البرفازيا-2

  كلمة بأخرى لها نفس اإليقاع وهي تعويض :البرفازيا التركيبية- 

هي استحضار أو تعويض الكلمة بأخرى تنتمي لنفس الحقل الداللي للكلمة األصلية:البرفازيا الداللية-                                                                 

.(Lecours, 1979, p 120) 
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  :Néologismeاختراع الكلمات  7- 3 -4

  .ت ال توجد في القاموس اللغوي مما يصعب على الفاحص فهم ما يقوله المريضهو استعمال كلما

 : Agrammatismeاللغوية األخطاء 8- 3- 4

 وهذا ، الزمنية و هي عدم احترام القواعد النحوية من حيث أدوات الربط،األفعال،الظروف المكانية و 

 (le cours,1979,p 120) .بسبب نقص في التراكيب المرفولوجية و النحوية

  :dysyntaxie األخطاء التركيبية 8- 3- 4

البنيات النحوية المستعملة ال تختلف عن العادي،لكن وضعها غير  يكون المجرى الكالمي عادي و عدد

                                     .مضبوط حيث إذا ما طلبنا من المفحوص أن يؤلف جملة من كلمتين فإنه يعجز عن تطبيق المطلوب

(Rondel, 1982, p :136)  

  :Jargonaphasie الرطانة 9- 3- 4 

هي عبارة عن لغة غير مفهومة وجد غريبة و غير مدركة ويكن ذالك عندما يشوه الحبسي ويخلط في 

  .الكلمات ويخترع كلمات جديدة إلى الحد الذي يستحيل فهم كالمه

  :Dysarthrieاالضطرابات النطقية 10- 3- 4

سياق  ير الصوتي و ذلك ينجر عنه اضطراب فبات على شكل صعوبات في اإلصداتظهر هذه االضطرا

للنطق  ،إذ يبدأ انفجاري ثم بطيئ متذبذب و هكذا الكشف عن الجهد الكبير الذي يبذله المصابالكالم

تقطيع الكلمة باألصوات اللغوية وقد يضطر إلى حذف  عندما بعضها ال يستطيع النطق بها وقد يلجأ إلى 

                        . (Porot, 1985 ,p :36) .نتقال من مقطع إلى آخرجد صعوبة في االإذا و 

  compréhension verbal:اضطراب الفهم الشفوي 4-3-11        

  االضطربات صعبة التميزهذه 

  :Trouble de langage ècritطربات اللغة المكتوبةضا 4-3-12        
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ن اضطرابات التعبير الكتابي يشبه كثيرا اضطرابات التعبير الشفوي حيث إ:اضطرابات التغبير الكتابي- 

  .  نجد نقصا عدديا للكلمات،حذف،رطانة كتابية بارافازيا،اضطراب التصريف و اضطراب النحو

  وهي:اضطرابات فهم اللغة المكتوبة- 

  :وتضم نوعين  :  Alexieأالكسيا- 

  .يستقبال البصر وهي اضطراب اال:ألكسيا أقنوزية-1

                       (Rondal,1982, p :137) .للرسائل الكتابية اضطراب المعالجة اللسانية:ألكسيا أفازية-2

 : بالحبسة المتعلقة النظرية التفاسير - 5  

 لهذا ووفقا اللغوية، اإلضطرابات بدراسة اهتمت التي)  فيها المختصون والباحثون( االتجاهات اختلفت
 هذا بالدراسة تناول الذي الباحث بتميز نظرية دراسة كل في المعتمدة والمبادئ ساألس تميزت التعدد

  جود غالسو  (Alajouanine) العيادي المنهج في مثال العلمي،فنجد االختصاص وبتميز كما ، الموضوع
( Good glass)  فنجد  الوظيفي، اما في التشريح(Lichteim)  و(Wernicke)  في مجال علم النفس ،

بينما في  (Foix)و  (Déjerine)، في مجال التشريح العيادي نجد  (Luria)نجد العالم النفساني  غويالل
، اما في البحث اللساني المعاصر فقد برز الباحث  (Héacan)الميدان العصبي اللساني فقد تميز الباحث 

(R. Jakobson) البحث وياللغ المنظور من الحبسة موضوع بالبحث تناول من أول كان الذي.  
 في برزت والتي منها البعض بعرض سنكتفي لذا الدراسات، هذه لكل بالتعرض الحديث يطول عموما
 دل إن اللغوية الحبسة لموضوع الدارسة والميادين االتجاهات تعدد أن إلى ذلك قبل ونشير بقوة ميدانها

 . اإلنسانية لحيويةا للوظائف بالنسبة الحال هو مثلما العلوم وتكامل ترابط على يدل فإنما

  ( R. Jakobson) :دراسة جاكوبسون  1- 5

 فيزيولوجيا وحددت درست الحبسة أن واضح بشكل الحبسية،والحظنا للدراسات التاريخي التطور عرضنا 
 الحبسة حول البحثة اللغوية بنظريته R. Jakobson) (  جاكوبسون الباحث جاء حتى طويلة لمدة وعصبيا
 الحبسة <<:  أن يعتبر حيث البحثة اللسانية والمعلومات المناهج على تعتمد والتي) ( 1959  سنة اللغوية

 التحليل على تعتمد النظرية ،هذه  p133) <<196 (R. Jakobson,9 األول بالدرجة لغوي اضطراب هي
 تهفكر  بلورة في اعتمد وقد أساسا، لسانيا عالما شخصيا، لكونه ذلك اللساني اإلطار تعدي دون اللغوي
 تحليل في اللسانية اللغوية المبادئ أيضا استعمل الذي)  luria( لوريا النفساني الباحث أعمال على

) Desaussure( دوسوسير وأفكار أعمال على أيضا R. Jakobson)( جاكوبسون اعتمد كما الحبسة،
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 الرموز اختيار ميت الخطاب مستويات من مستوى كل علىان  جاكوبسون ويرى.اللغوية بالثنائية المتعلقة
  : نمطين وفق اللغوية

 المرتبطة la fonction paradigmatique )( اإلستبدالية الوظيفة أو اإلستداللي المحور حسب :أوال
  . (La sélection ) اإلختيارية بالعمليات

يقول )   de combinaison l'axe syntagmatique(  التركيب مستوى أي التجاوري المحور حسب : ثانيا
 وبإتباعنا...محددة مجموعات في الحبسات تصنيف Head هاد حاول لقد  <<) : Jakobson(اكوبسون ج

 اإلختيار في األول النوع في األساسي الخلل يكمن حيث أساسيين لنوعين الحبسة بتقسيم قمنا المنهج هذا
 وتبقى والتجاور كيبالتر  مستوى في الخلل يمكن بأن العكس نسبيا،أو مستقرا التركيب ويبقى واالستبدال
     (R.Jakobson1963 ,p50) >>نسبيا مستقرة اإلختيارية العمليات

                                                                                                                                

  ���ر ا����	ء                                                                                                             

 )axe paradigmatique (���	ت                                                  

                                                             ���  

  

    

 


ور ا��ر��ب � ) axe syntagmatique (  

  �و�م  
  

  

  

  

    

  )المستوي السيميولوجي / مستوي الدال ( مستوي التقطيع االول :  09شكل رقم        
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 محور االنتقاء   

 axe paradigmatique) (  

  

  

  

  

 ����  فونيم  ���( axe syntagmatique)ر ا��

  

  

  )فنولوجي المستوي ال/ مستوي المدلول ( مستوي التقطيع الثاني :  10شكل رقم      

 فهي لإلضطراب عرضة أقل الكلمات يجعل والتركيبي السياقي اإلرتباط لكون جدا مهم عامل هو السياق
 خاصة المفهوم المعقدة الكلمات لتوضيح وأيضا المعنوي السياق ولتكمل بعضها لتخدم بعضها مع ترتبط

 لنا ويسمح  (contiguïté) اورالتج على فيعتمد التركيبي المحور في أما اإلستداللي المحور مستوى في
  (métaphore). االستعارة إستعمال من فيمكننا اإلستداللي المحور أما،  (métonymie) المجاز باستخدام

  : متقابلين نوعين إلى ( 1956 ) سنة منذ الحبسة جاكوبسون قسم

 اإلختيارية تبالعمليا يرتبط الخلل:  La Similaritéالتماثل  في اضطراب عن الناتجة الحبسة /.أ
 منه البد هام عامل للمريض يمثل السياق أن نجد هنا فرنيك، حبسة أي اإلستداللي بالمحور المرتبطة
 بالفشل يشعر ألنه للجملة اللفظية الصياغة بدء في كبيرة صعوبة يجد أنه كما اللفظي التعبير في للنجاح
 قيلت جمال تكمل مختزلة سالسل إليه بةبالنس يعتبر فالخطاب الحديث في الشروع من يتمكن فال المسبق
 قدرة أن كما لها معنى ال ثرثرة إليه بالنسبة تعتبر إنفرادية بصور المستعملة أوالجمل الكلمات قبال،لذا

  .التسمية دون الوظيفة ذكر إلى فيلجأ الشيء تسمية في صعوبة المصاب فيجد مختلة واإلختيار اإلستبدال
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 وحوفظ اإلستبدال وظيفة فيها أتلفت حبسة من يعاني الذي المريض <<) :  Jakobson( جاكوبسون يرى
 بدال داللي تجمع كل معاني تعيين في والزماني المكاني التجاور على أساسا يعتمد السياق، وظيفة على
 فقط الحقيقي المعنى فهم على ويقتصر للكلمات اإلستعاري المعنى استيعاب من يتمكن ال أي التشابه عن
  >> واسع بشكل مستعملة فهي الكناية أما معمم غير ذلك لكن

(R. Jakobson 1963, p55, 56, 57,58)  
  :   Aphasie par trouble de contiguïtéالتجاور تحديد في اضطراب عن الناتجة الحبسة

 أو القضايا بناء على بالقدرة المساس<< :  جاكوبسون وحسب األفقية التركيبة العملة في هنا الخلل يكمن
 من واحد بصنف محدد معقدة، أخرى على للحصول بسيطة لسانية تركيب وحدات على القدرة أعم، بمعنى

 يفقد بل الكلمات كليا تفقد ال...السابق للصنف معاكسة أنها كما التجاور في اضطراب عن الحبسة ناتجة
 >>وحدات اعلي  في الكلمات أو الوحدات تنظم التي التركيبة القواعد المريض

     ( R.jakobson 1963,p56) 
 الروابط فيها وتختل  الفوضى تعمها الكلمات من بمجموعة شبيهة تصبح المريض جمل أن بمعنى

 في المريض كالم ينحصر أن ،ويمكن...كالضمائر النحوية الروابط أو والتكملة بالعطف سواء الخاصة
 أسلوب في وتصبح السياق عن جملةال تنفصل بالتالي خطابية أو إضافة معنوية تتمة دون واحدة كلمة

  :في قوله ذلك يصف الذي)  R. Jakobson( جاكوبسون  حسب النحوية الحبسة شكل وهذا هو تلغرافي
 المستعصية وفي الحاالت ...طفوليا المريض خطاب تجعل الحبسة في السياقية بالوظيفة المساس<< 

 (R.jakobson 1963,p57 )     >> منفصلة  واحدة كلمة في الكالم ينحصر
 في الطفل عند اللغوي لإلكتساب األولى للمراحل يعود حيث عكسي لمسار يتعرض الحبسة بهذه المصاب

 القيام أن إلى هنا ونشير الكلية الحبسة أين نجد اللغة قبل ما لدرجة يصل قد لغوي، نكوص شكل
 اإلضطراب من النوع هذا أن)  Loucours( لوكور  ويرى الباحث مستحيل أمر هو الكناية باستعمال

  بروكا حبسة يقابل
 وحدد عاد حيث المبين أعاله التقسيم في النظر ، بإعادة( 1964 )عام  (R.Jakobson)جاكوبسون  قام

  : كالتالي المعدل التقسيم فأصبح بالحبسة متعلقة ثالثة ثنائية
 ) شابهوالت اإلختيار( التوضيع  واضطراب) والتركيب التجاور( اإلستيضاع اضطراب /.أ

  ( Limitation – Désintégration )التفكك  و المحدودية /.ب
 ( Simultanéité – Successivité )والتزامن  التتابع /.ج
 نجد حيث التوضيع حيز في داخل وهو  التشابه على المبني اإلختيار على تعتمد األولى الثنائية*  

 في داخل وهو التجاور على فهو مبني كيبالتر  أما،  ( Wernicke )فرنيك  حبسة أو الحسية الحبسة
  (Aphasie de Broca ) بروكا حبسة أو الحركية الحبسة نجد حيث،   l'encodageاإلستيضاع   حيز
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 الداللية بالحبسة)  Luria( لوريا الباحث سماه ما أن)  R.Jakobson(  جاكوبسون يرى : الثانية الثنائية * 
 أما اإلستيضاع لمسار تام تفكك هي الحركية والتفكك،فالحبسة بالمحدودية ةالمتعلق الثنائية يقابل والدينامية

   اإلستبدالي المحور يمس تفكك فهي الحسية الحبسة
 طور في أو منتجة وحدات يمس فهو اإلضطراب يكن مهما:والتزامن بالتتابع خاصة الثالثة الثنائية * 

          التسلسل أو التعاقب في اضطراب عن الحديث يمكن وهنا التتابع، عالقة تحكمها اإلنتاج،
Trouble de la séquence التوضيع واضطراب، ) الحركية الحبسة( اإلستيضاع اضطراب أيضا نجد كما 

 عن المعبرة الحركية الحبسة فنجد اإلستيضاع، مستوى في التزامن اضطراباتاما  ،) النسيانية الحبسة( 
 في الواحد، بالحرف الخاصة السمات تركيب في خلل وهو طوقالمن للكالم التقطيع مستوى في اضطراب

  . الداللية والحبسة الحسية الحبسة نجد التوضيع مستوى
 عليها أجرى والتي جاكوبسون لرومان النظرية الوجهة حسب الحبسة وتفسير لتحليل عامة بصورة تعرضنا
  .أهمية تقل ال أخرى نظر لوجهة نتطرق يلي وفيما رأينا، كما هامة تعديالت

  : J . Gagnepainدراسة جون جانوبيان  2- 5 

 دوسوسير أعمال على الحبسة دراسة ي، ف J.Gagnepain  جانيوبان جون" اللساني الباحث اعتمد
 يبنى بأنه يرى الذي اللغوي للنظام نظري تحليل أو تفسير تقديم إلى البحث بعد وتوصل،  وجاكوبسون

 ومنه الفونولوجي المستوى أو المدلول ومستوى المعنوي مستوىال أو الدال مستوى هما مستويين على
 أي المستويين هاذين وفق يكون أن يجب اللغوية بالحبسة المتعلقة األساسية العيادية المبادئ تحديد

  ؟ ذلك كيف ، والفونولوجي المعنوي المستوى
 أي من خال ريضالم خطاب يكون حيث المعنوي المستوى على بروكا حبسة تظهر الباحث هذا حسب

 المفردات إستعمال أخرى جهة من لكن كبيرة بصعوبة إال أخرى إلى كلمة من ينتقل ال أنه كما لغوية بنية
 إلى يلجأ فهو ذلك من وأكثر اللفظي النظام ضمن ممكنا يبقى oppositions les المتعاكسة أو المتناظرة

 الذي النقص أو الفقر عن والتعويض النص إثراء بهدف المتعاكسة المفردات لهذه استعماله في الدقة
  . به يتميز

 الكالمية السلسلة في الفونيماتتتميز بنقص ) حبسة بروكا (  الحبسة فهذه الفونولوجي المستوى على أما
  .الطلب  عند أو آخر وضع في عليها الحصول إمكان رغم

 وهي النحوية الكالمية لغويةال القدرات إحدى فقدان أو خلل عن الحبسي اإلضراب ينتج جانيوبان حسب
   التعرف مبدأ األولى تقابل حيث،   Générative التوليدية والقدرة،  Taxinomique التصنيفية القدرة : نوعان
 بروكا حبسة في إذن اللغوية الوحدات تكوين مبدأ تخص فهي التوليدية أي والثانية اللغوية الوحدات على
 فالمريض فرنيك حبسة في بينما ، التكويني المبدأ باستعمال له تسمح التي القواعد يمتلك ال المريض نجد
  .اللغوية الوحدات على التعرف مبدأ استعمال من يتمكن ال
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  :خالصة 

تشكل الحبسة البعد المرضي للغة وتكتسي جوانب عصبية نفسية و لسانية ، يكمن الجانب العصبي في 
المسئولة عن اللغة في الدماغ ، و يكمن الجانب كونها اضطراب يرتبط أساسا بإصابة في المناطق 

الثمثيالت المعرفية اللسانية المسئولة الداء اللغوي للمريض و اضطراب  بإصابةالنفسي المعرفي اللساني 
  .عنه 

من هذا المنطلق وضعت عدة تصنيفات للحبسة تشمل عموما مختلف الجداول العيادية التي يكشف عليها 
بيق روائز واختبارات معدة لهذا الغرض وهي تمكن من فحص المظاهر البارزة التشخيص القائم علي تط

   .في الحبسة كاضطراب استحضار الكلمة الذي هو موضوع دراستنا 
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 :تمهيـــد

الحمد هللا الذي رفع هذه اللغة وأعلى شأنها، حيث أنزل بها خير كتبه وأفضلها،والصالة والسالم على 

. أفصل األنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

العربية هي ركن ثابت من أركان شخصيتنا، فيحق لنا أن نفتخر بها، ونعتز بها، ويجب علينا أن  فلغتنا

ا مما قد يشوبها ويتمثل واجبنا نحوها في المحافظة على سالمتها وتخليصه. نذود عنها ونوليها عناية فائقة

بل يتعين . فاظ والتراكيبوعلينا أن ال ننظر إليها بوصفها مجموعة من األصوات وجملة من األل من اللحن

عينا أن نعتبرها كائًنا حًيا، فنؤمن بقوتها وغزارتها ومرونتها وقدرتها على مسايرة التقدم في شتى المجاالت 

حد بيننا والمكون كما تعد مقوًما من أهم مقومات حياتنا وكياننا، وهي الحاملة لثقافتنا ورسالتنا والرابط المو 

لغة من أفضل الُسبل ن اجيالنا ، و الصلة كذلك بيننا و بين كثير من االمم ، البنية تفكيرنا ، و الصلة بي

وهي . لمعرفة شخصية أمتنا وخصائصها، وهي األداة التي َسجلت منذ أبعد العهود أفكارنا وأحاسيسنا

إنها تمثل . البيئة الفكرية التي نعيش فيها، وحلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل

ائص األمة واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم شتى كان العرب نواتها خص

  .األساسية والموجهين لسفينتها 

تعتبر اللغة عنصر أساسي في كونها وظيفة رمزية تهتم بعملية التواصل من خالل أصال معلومات 

التجارب مع عالمه الخارجي و بيئته و توصيل معلومات أخرى فهي ملكة خاصة باإلنسان تمكنه من 

  .المحيطة به 

إلى إنها ال , و بيوتهم  ها فيما بينهم داخل مملكتهموصحيح إن لكل نوع من المخلوقات لغة يتواصلون ب

تعود غير لغة اشارية تقوم على الغريزة ال أكثر و ال اقل وما رقصات النحل بأطوار و إشكال مختلفة إال 

التجريبيون تعليم الحيوانات لغة اإلنسان فما استطاعوا إلى ,الغريزة فهما و إفهاما لغة أشارية تقوم على 

  .ذلك سبيال

لمخلوقات وتكوين فسيولوجي و تشريحي أكثر تعقيدا و ارتفاع اجنس البشري قدرة متفردة عن سائر إن لل

  .نعمة مركبة تستوجب على اإلنسان شكر اهللا سبحانه و تعالى وهي,عن بقية خلق اهللا

و من هنا فان فان هذا الجزء من بحتنا يهتم بدراسة اللغة بصفة عامة إذا نتطرق من خالله أوال إلى 

  .تعريف اللغة بشكل عام ومن خالل نظرة مجموعة من العلماء إليها
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  ).هاليدي فيري(كل من  أما الجزء الثاني فيبين فيه وظائف اللغة و ذلك حسب

البنية النحوية الصرفية للغة الي أما نقطة الثالثة فسوف تكون عن مستويات اللغة لننطلق 

  . العربيةالدارجة و الفصحى

  :تعريف اللغة - 1

و ما دامت األسرة ,اللغة هي األدلة التي يتم بها نقل معاني مختلف أنماط السلوك من جيل لألخر

ى فيه الطفل من أبويه أول مراحل التنشئة االجتماعية فان اللغة التي يتعلمها هي المهد األول الذي يتلق

  .الطفل لها أهمية كبيرة في نمؤ شخصيته ككل

يرى البعض إن اللغة هي نظام من األصوات اللفظية االصطالحية التي تستخدم في االتصال المتبادل  - 

  .مية األشياء و األحداث و التصنيفاتبحيث يمكن من خالل هذا النظام تس, بين جماعة من الناس

و يرى فريق آخر بأنها نظام مشترك للتواصل الرمزي تحكمه قواعد تربط بعمليات إنتاج األصوات من  - 

  .قبل التكلم و عمليات استقبالها و ترجمتها إلى دالالت من قبل السامع

المعتد عليه و ما ال يعتد به و اللغو ما كان من الكالم غير , يرى إن اللغة من اللغو:ابنمنظور1- 1

  .لتقليد من حال الرحال

  .اللغة وسيلة اتصال بين أفراد جماعة تؤلف بينهم على صعيد واحد:جون ديوي 2- 1

  .إنها تستعمل رموز صوتية مقطعة :ماكس ميلر -

اللغة عبارة عن نظام لها قواعدها و خصائصها و هي تعتمد على نظام صوتي متفق :دي سويسر 3- 1

فاللغة تستعمل ,و يتحقق هذا النظام بفضل جهاز التصويت ,من طرف مجموعة من األشخاص عليه 

و تعتبر وسيلة مثلى اإلبالغ و التعبير عن األفكار و العواطف في كل , لغرض االتصال بين الناس 

  .اللغات

ير وفق إنها نظام من الرموز المتفق عليها و التي تمثل المعاني و التي تس):1998(الروسيات 4- 1

  .قواعد معينة
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وهي ,إذا اللغة ملكة إنسانية متمثلة في نظام من العالمات المستعملة من طرف جماعة لسانية ما

عبارة عن إنتاج نشاط عصبي مركب الذي يسمح من خالله التعبير عن حالة عاطفية أو نفسية معينة 

  .و ذلك من خالل أصوات أو رموز كتابية أو إشارات, 

  :اللغــةوظائف   - 2

إذا تصورت أنـك  تحيـا بـال لغــة مـع  بنـي جنسـك  فتصور فـي نفـس اللحظـة كيـف  سيكون مستوى 

تفكيـرك و كيـف ستكـون  طبيعـة حياتـك ، و عـندمـا تتعمـق فـي إلحـاق هـذين الفرعيـن مــن التصور بسيرورة 

  .حيــاتــك

  :نموذج تقليدي للغـة  تقتصر علـى  وظائف ثـالث  فقط " بوهلر" وفـي سيـاق  وظائف اللغـة تقـدم لنـا 

a . المرسـل( المتكلــم : الوظيفـة االنفعالية(  

b . المستقبـل( المخـاطـب : الوظيفــة الندائيــة(  

c . أي الشخص أو الحـدث أو الشيء الذي تتحدث عنه(الغائـب : الوظيفــة المرجعيــة(  

  :وظـائـف اللغــة تتمثــل فيمـا يلــي أمـا هاليـدي فيـري أن  

فاللغة تسمح لألفراد منذ طفولتهم المبكرة أن يشعبوا حاجتهم و يعبروا عن  :الوظيفـة النفعيـة 1- 2

: و هذه الوظيفة التي يطلق عليها وظيفـة . رغباتهم و ما يريدون الحصول عليه من البيئة المحيطة

 "أنـا أريـــد " 

أي تحكم الفرد من خـالل اللغـة في سلوك األخرين أفعل كذا وال تفعل : ية الوظيفـة التنظيم2- 2

 .فاللغة لهـا وظيفـة الفعل أو التوجيه العملي المباشر:كذا أي األوامـر و النواهي 

تستخـدم اللغة للتفاعل مع اآلخرين في العالم االجتماعي و هـي وظيفـة : الوظيفة التفاعلية 3- 2

 .أنــا و أنـت

من خالل اللغـة يستطيع الفرد أن يعبـر عن مشاعره و اتجاهاته و أرائـه : وظيفــة الشخصيةال4- 2

 .نحـو موضـوعات و أشخـاص كثيـرون
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فالفـرد بعــد أن يتميـز ذاتـه عـن البيئة  يستخدم اللغـة الستكشاف  و :الوظيفيـة االستكشافية 5- 2

 .فهـم هــذه البيئـة

نجـد أن اإلنسـان من خـالل اللغـة يهـرب من الواقـع إلـى عالـم أخـر مثـل :الوظيفــة التخيليــة6- 2

 .الشعـر

ينقل الفرد من خـالل اللغـة معلومات جديدة إلى اآلخرين في أي زمـان و :الوظيفــة اإلخباريــة7- 2

 .أي مكـان من خـالل وسائل اإلتصال

ـوزا تشير إلى الموجودات في العالم فاللغـة من خالل األلفاظ تمثـل رم:الوظيفة الرمزيـة8- 2

 )فكلمة شجرة هي لفظ أو رمز لشيء موجودة في الخارج(الخارجي

  :أما العالم أدوار يبشان يـرى بـأن للغـة ثـالث وظائـف أساسيـة هــي

  الوظيفة المثيرة أو الدافعية التي تحقق الدافع اللغـوي - 

ى أن اللغـة بما تملكه من خصائص تقوم بعملية وظيفة المطابقة لتنظيم الرسالة أو الخبر بمعن - 

  .تنظيم الرسالة أو رموز حتى تحقق هدف معين

وهـي أن اللغة يمكنها أن تعـدل أو تغير من الواقع العملي من : وظيفة عملية أو واقعيـة - 9- 2

  .حيـث االستجابات أو السلــوك

  :مستويــات اللغــــة:3

هو دراسة األصوات األساسية التي تتجمع  معا لتكون الكلمات :المستوي الفونولوجي الصوتي1- 3

 .و الجمل في لغة ما،و كذلك القـواعد التـى تحكـم تجمع هـذه  األصوات

و عالقاتها  الشكلية التركيبية للسياق يبحث في الناحية :المستوي المورفولوجي المعجمي 2- 3

لقواعد المورفولوجي تتضمن تغييرات التي تطرأ فا.التصريفية من ناحية و االشتقاقية من ناحية أخرى 

 .على شكل الكلمات في حالة تغير تركيبها و ذلك بتغير معانيها
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و األفراد يكتسبون  جمع الكلمـات في جملوهو عنصر اللغة الذي يحدد القواعد ت:المستويالتركيبي-3

 .و يستخدمون القواعد التركيبية بـدون أن يعووا أنه يفعلون ذلك

و يركز على كيفية ارتباط  ...و هو علم دراسة معنى الكلمات ": السيميائي"ستوى الدالليالم-3

أي معانيها و كلما تقدم األفراد في النمو –الكلمات بالموضوعات و األحداث و المفاهيم التي تمثلها 

 ). 34- 30أنس محمد أحمد قاسم ص. (فإن حجم مفرداتهم اللغوية تنمو بسرعة كبيرة 

  : ل اللغــةأشكا:  4

إال أننا  رأينا فيما سبق أن اللغة وسيلة للتفاهم و التواصل و التعبير عن العواطف و األفكار عامة ،

ال نستطيع أن نقصر معنى كلمة لغـة على اللغة اللفظية و حدها ، بل هناك معاني معينة تعتبر لغة غير 

التي تؤدي وظائف هامة في حياة الفرد طالما أنها ... لفظية المتمثلة في الحركات ، اإلشارات الصور

  .تتميز بصفة التعبير

  :لــدى اإلنسـان إلـى شكليـن همـا و عامـة فـإن العلمـاء مـا يقسمـون اللغـة

 :اللغة غيـر مقطعيـة غير لفظية 1- 4

تعبيرات الوجه أثناء  أو إيماءات مثل إيماءات الوجه أوتتكون من أصوات غير مقطعية أو حركات 

الحديث أو التكشير أو غير ذلك من لغات مثل لغة العيون لغة األذن ،لغة الحركية لغة الشم لغة 

  )مع شيء من الفارق في التعبير(وهـذا الشكل من اللغة مشترك بين اإلنسان و الحيوان الخ... االتصال

التقاليد أي من خالل التنشئة االجتماعية و حسب ثقافة و اللغة غير مقطعية تنشأ بسبب الحضـارة و العادات و 

 .كل جمـاعـة و عاداتها المتفق عليها

إن الطفل يلجـأ إلـى نوعين من الحركات أو اإلشارات الخاصـة بالرفض أو اإلعجاب أو الخاصة : ويـرى جيزل 

  .بالقبول أو الرفض

  ب أما إشارة اإلعجـاب فتصاحبهافاإلشارات الخاصة بالرفض يصاحبها البكاء و التهيج و الغض

وعموما فإن اللغـة غير مقطعية هامـة جدا لـدى الطفل الصغير قبل عمر سنتين ، ... االبتسامة، السرور 

  .ولكنها تتناقص تدريجيـا مع تقدم الطفل في العمر حتى يبدأ في تعلم اللغة المقطعية أو اللفظية 
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  :اللغة المقطعيـة اللفظيـة  2- 4

عن كلمات أو جمل أو عبارات ذات مدلول أو معنى متعارف عليه من قبل أفراد الجماعة هي عبارة 

وهي ثابتة نسبيا و الواقع  أن اللغة المقطعية شديدة الثراء و القدرة على التعبير و الفهم و حفظ التراث و 

ية بالدرجة و ما يميز اإلنسان الراشد السوي هو تمكنه من اللغة المقطع -التكيف مع ظروف الحياة

و اللغة غير مقطعية ال تعتبر لغـة بالمعنى العلمي الصحيح،إال ).. إلى جانب اللغة غير مقطعية (األولى

 )30- 27ص  2005أنس محمد أحمد قاسم الطبعة .      (إذا أثارت لدى األخرين نفس المعنى

  :بنية النحوية الصرفية للغة العربية الدارجة و الفصحىال - 5

  :الفعل-  1- 5

يعتبر الفعل ركنا أساسيا من األركان التي تقوم عليها الجملة و هو ما دل على حدث ما مقترن بزمن 

  )130،ص 1998س,بودرينة.ن. (معين

فالنحويون القدامى ربطو ربطا وثيقا بين صيغة الفعل و الزمن، فافعل الماضي يدل على الزمن الماضي 

  .ر او المستقبل و فعل االمر افعل على زمن المستقبلفعلو،يدل الفعل المضارع يفعل على الزمن الحاض

  :ازمنة الفعل في اللهجة 2- 5

فالماضي يعبر عن حدث وقع في : ان لالزمنة في اللهجة عموما القيمة نفسها التي تمتلكها الفصحى 

الماضي و انقطع فيه، سواء دام مدة قصيرة ام استمر الى زمن معين ، فهو ال يعني بكون الحدث تام 

  .لوقوع في الماضي او انه مازال مستمراا

و الماضي في اللهجة او الفصحى يصلح للتعبير عن كل األزمنة الماضية كما في الفرنسية ، فنحن نقول 

  .جاء الذي جاء و انقطع مجيئه  بذهابه أو جاء و ما زال حاضرا

يق فهو يعبر عن حدث اما المضارع فيعبر عن حدث غير منقطع دون ان يكون الزمن هنا محددا بالتحق

  .يقع هو عن حدث يستمر وقوعه إلى زمن معين

فال يوجد هناك مؤشرات زمنية ظاهرة تماما تدل على دقة هذه األزمنة فكل فعل فيه مفهومه الخاص عن 

االنقطاع و عدمه من خالل السياق  لكن هناك القرائن الفعلية المضافة إلى األفعال و التي تساعد على 

التي تصلح لجعل الحدث يقع في الماضي ، و هذا يسمح لفعل مثال إذا ما ) كان(األفعال  بيان زمن هذه

دخلت عليه ، كان خالصة إلى زمن تم وقوعه و انقطع في زمن معين في الماضي، أو دخولها على 

  .يفعل الذي يخلص المركب لحدث مستمر أي غير منقطع في زمن معين في الماضي
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  :األفعال في اللهجة صيغ 3- 5

  :و تستعمل فيه اللهجة صيغتين: الماضي الثالثي المجرد

  )122،ص 1998س,بودرينة.ن(                                                        

  افعل و فعل

  .اقرأ، مهموز الالم.  اسمع          ، صحيح سالم:فعل

  .أكل             ، مهموز الفاء  

خاف، المعتل    /.شد، مضاف العين و الالم    /.أوقف، المعتل المثال    :المعتل الناقص  1- 3- 5

  .األجوف

  .ال تختلف صيغ الفعل الثالثي المزيد عن نظيراتها عن الفصحى: الثالثي المزيد

  .المزيد بحرف   و ألف   : فاعل و أصلها فاعل- 

  .لعينالمزيد بتضعيف ا  سهل          : فعل و أصلها فعل- 

  ).النون(و ) األلف(المزيد بحرفين    أنسمع   : انفعل و أصلها انفعل- 

  ).األلف(و ) التاء(المزيد بحرفين   اجتامع: افتعال و أصلها افتعل - 

  .و تضعيف العين ) التاء(المزيد بحرفين   أتعلم   :  أتفعل و أصلها تفعل- 

  ).األلف(و ) التاء(ين أتعاون        المزيد بحرف: أفاعل و أصلها نفاعل - 

  .المزيد بحرفين و تضعيف الالم      اكحال:أفعال و أصلها افعل- 

  أتسرق: أتفعل- 

  .المزيد بثالثة أحرف   استقل:استفعل و أصلها استفعل- 

  .دقدق: فعلل : له صيغة واحدة في اللهجة : الرباعي المجرد 2- 3- 5

  .اتمسخر: اتفعلل:اللهجةلهه أيضا صيغة واحدة في : الرباعي المزيد

  .و هي أفعال محولة عن أسماء أي مشتقة منه  و هو جامد: ملحق الرباعي

يصاغ الفعل المضارع بالطريقة نفسها التي يصاغ بها في الفصيح، لكن باختالف بسيط واقع : المضارع

مل في حروف المضارعة التي تسبق الفعل، فالهمزة أسقطت و عوضت بالنون  التي أصبحت تستع

  .للشخص المفرد المتكلم و لألشخاص المتكلمين على السواء إما التاء و الياء فتستعمالن استعماال عاديا

  :الثالثي المجرد  3- 3- 5

  :من صيغة افعل يصاغ كما يلي  
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 .يكتب: يفعل -

 .يمشي: يفعل  -

 .يهدر: يفعل  -

  :من صيغة فعل يصاغ كمايلي

  يقول: ايفعل- 

  .ايبيع: ايفعل- 

  :المزيد الثالثي 4- 3- 5

 ايساعد: ايفاعل -

 .ايتسهل: ايفعل -

 ينسمع: ينفعل -

 .يفتارت: يفتاعل -

 يتعلن:يتفعل -

 يتعاون: يتفاعل  -

 يكحال: يفعال  -

 يتسرق: ينفعل -

 .يستقبل: يستفعل -

  .يدقدق: يفعلل:الرباعي المجرد

  )133،ص 1998س,بودرينة.ن. (يتزلزل: يتفعلل :الرباعي المزيد

  :الملحق بالرباعي 5- 3- 5

  يتشيطن:يتفيعل- 

  .يسرول: يفعول- 

  .يمنكر: يفتعل- 

  .يتمسكن: يتمفعل- 

  :يصاغ األمر من الثالثي المجرد الصحيح و المهموز بزيادة همزة وصل في أوله مثال :  األمر

  ماضي امر 

  اخرج 
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  ارمي         ارم

  يصاغ من الثالثي بزيادة همزة وصل و االحتفاظ بحرف العلة

  .أوزن  -أوصل ،   أوزن  - أوصل

 .يصاغ من األجوف باالحتفاظ بحرف العلة الذي يصبح مناسبا لحركة فاء الفعل

  .زور- قول ،   زار- قال

  

  :يصاغ من الغير الثالثي بالطريقة نفسها التي يصاغ فيها الفعل الماضي

، و يعرف الفرق بينهما في المعنى من خالل سياق الكالم باستثناء الفعل ) ق(دقدق - دقدق

  .لمؤنث المفردالمتصرف مع ضمير ا

  :تصرف االفعال في اللهجة  - 6

  .اكتب: فعل:الفعل الثالثي الصحيح السالم 6-1

  اسم المفعول  اسم الفاعل  االمر  المصارع  الماصي  االشخاض

  مكتوب      نكتب  اكتب   المتكلم

    كاتب     نكتب  )ا(اكتبن   المتكلمون

      اكتب  تكتب   اكتبت  المخاطب

      )ي(اكتب   )ين(تكتب   اكتبت   المخاطبة

      )وا(اكتب   )ون(تكتب   )م(اكتبت   المخاطبون

        يكتب   اكتب  الغائب 

        تكتب  كتبت  الغائبة 

        )وا(يكتب   )وا(كتب   الغائبون 

  جدول يمثل تصريف االفعال في اللهجة : 01جدول رقم 

التي عوضت يظهر من خالل الجدول أن حرف المضارعة الهمزة وضع مع ضمير المتكلم المفرد و 

ية ابالنون الخاصة بالضمير المتكلمين و يرجع ذلك إلى تجنب الناطقين النطق بالهمزة الصريحة في بد

 .الكالم
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  ):مد(الفعل ) عينه و المه من جنس واحد(الفعل الثالثي المضاعف /

  اسم المفعول  اسم الفاعل  األمر  المصارع  يضالما  االشخاض

        انمد  مدين  المتكلم

  ممدود  ماد    انمد  )ا(مدين   المتكلمون

        اتمد  مديت  المخاطب

      )ي(مد   )ين(اتمد   )م(مدينت   المخاطبة

      )وا(مد   )ون(اتمد   مدينت  المخاطبون

        ايمد  مد  الغائب 

        اتمد  مد ت  الغائبة 

        )وا(ايمد    )وا(مد  الغائبون 

  يمثل تصريف الفعل الثالثي المضاعف :  02جدول رقم 

  ):أوقف(الفعل الثالثي المعتل الفاء مثال الفعل /3

  اسم المفعول  اسم الفاعل  االمر  المصارع  الماصي  االشخاض

  غير مستعمل   واقف    نوقف  أوقفت  المتكلم

        نوقف  )ا(أوقفن  المتكلمون

      أوقف  توقف  أوقفت  المخاطب

      أوقف  )ين(وقف   أوقفت   المخاطبة

      )وا(أوقف   )ون(توقف   )م(أوقفت   المخاطبون

        يوقف   أوقف  الغائب 

        توقف  وقفت  الغائبة 

        )وا(يوقف    )وا(وقف   الغائبون 

  يمثل تصريف الفعل الثالثي المعتل الفاء:  03جدول رقم 
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  )باع(الفعل ) : اليائي(و ) الواوي(الفعل الثالثي األجوف /4

  المفعولاسم   اسم الفاعل  االمر  المصارع  الماصي  االشخاض

  مبيوع    بايع    أنبيع  بعت  المتكلم

        أنبيع  أنبيع  المتكلمون

      بيع  أنبيع  بعت  المخاطب

      )ي(بيع   أتبيعين  بعت  المخاطبة

      )وا(بيع   )ون(أتبيع   )م(بعت   المخاطبون

        أيبيع  باع  الغائب 

        )ون(أتبيع   باعت  الغائبة 

        )وا(أيبيع    )وا(باع   الغائبون 

  يمثل تصريف الفعل الثالثي االجوف :  04جدول رقم 

  )امشي(الفعل ): الناقص معتل الالم(الفعل الثالثي /5

  اسم المفعول  اسم الفاعل  االمر  المصارع  الماصي  االشخاض

    )ي(ماشي     )ي(نمش   امشيت  المتكلم

        نمشيو  )ا(امشين   المتكلمون

      امش  )ي(تمش   امشيت  المخاطب

      )ي(امش   )ين(تمش   امشيت  المخاطبة

      )ا(امشيو   )ن(تمشو   )م(امشيت   المخاطبون

      )ا(امشو   )ي(يمش  امشي  الغائب 

        )ي(تمش   امشات  الغائبة 

        )ن(يمشيو   )وا(امشاو  الغائبون 

  يمثل تصريف الفعل الثالثي الناقص :  05جدول رقم 
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  )أكل(الفعل ):المهموز االول(الفعل الثالثي /

  اسم المفعول  اسم الفاعل  االمر  المصارع  الماصي  االشخاض

  موكول   ماكل    نأكل  أكلت  المتكلم

        نأكل  )ا(أكلين  المتكلمون

      كول  تكل   أكلت  المخاطب

      كول  )ين(تأكل   أكلت  المخاطبة

      )وا(كول   )ون(تأكل   )م(أكليت   المخاطبون

        يأكل  أكل  الغائب 

        تأكل  أكالت  الغائبة 

        )ون(يأكل   أكلو  الغائبون 

  يمثل تصريف الفعل الثالثي المهموز االول :  06جدول رقم 

  :االسم- 3- 6

كلمة تدل على مسمى، و ال يختلف معنى االسم في اللهجة في معناه في الفصحى لكن قد :االسم

  )130،ص 1998س,بودرينة.ن: (يختلفان في مبانيها، صيغته هي كاألتي

  :الثالثي االسم 1- 3- 6

  :االسم الثالثي المجرد

  .كبش، برق:مثل:فعل/1

  .اتمر، اكتف:مثل:افعل/ا   

  .خير، زيت:مثل:فعل/ب   

  .يوم ، توم:مثل:فعل/ج   

  .دار ، قال:مثل:فعل/د    

  .ريح،بير،عيد:بكسرة أصلية مثل:فعل/2

  .اطفل،ارجل:مثل:افعل/ا   

  .بنت، ملح:مثل:فعل/ب   

  .خبز،جرح:مثلبضمة أصلية :فعل/3

  ملك:مثل:فعل/ا   
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  .اودن،اعشب:مثل:افعل/ب   

  .اصمر:مثل:افعل/ج   

  غير مستعملة:فعل/4

  .وصط:مثل:فعل/ا   

  .اعسل:مثل:افعل/ب   

  عاهد،عاصر،ماصر،راجل:مثل:فاعل/5

  .كلمة،زبدة:و هي صيغة مؤنث: فعلة /6

  .عم،دم،يد،فم:مثل:فعل/7

  .جبة ،صحة،قطة،قفة:مثل:فعلة/8

  .ساعة، حاجة، جارة:مثل:فاعلة/9

  .فوطة، شوكة، نوبة:مثل:فعلة/10

  .خيمة، جبهة، ليلة:مثل:فعلة/11

  .افع،اعصا:مثل :افعل/12

  .اعدو:افعل/13

  .اعدوة:افعلة/14

  .دعوة،تلوة:فعلة/15

  .دنيا:فعلة/16

  )132،ص1998س ,بودرينة.ن(:  االسم الثالثي المزيد 2- 3- 6

  .قادي،راعي/           اضر،جامعح/            شارب:مثل:فاعل/1

  .قابلة،زاوية:فاعلة/2

  .زوبية،لوبية:مثل:فوعلة/3

  .الباس،اعجار،اشعار:افعال/4

  اعشا)  ء(اسما          

  .احكاية،ارصاصة:مثا:افعالة/5

  .ابخور،افطور:افعول/6

  .اعروصة،اعجوزة:مثل:افعولة/7



 ا���
 ا�����   ا����

 

49 

 

  .احليب،اطبيب:افعيل/8

  .اطبيبة،انسيبة،ابرية،اوليمة):ة(افعيل/9

 .سكر،حمص ،سيد،ميت:مثل:فعل،فعل/10

  .كتان، عكاز ، دخان: فعال / 11

  .سجادة، دالعة:مثل:فعالة/12

  .سلوم،حلوف:فعول/13

  .بعوشة،كروصة:مثل:فعولة/14

  .بطيخ:فعيل/15

  .بطيخة،طزينة: فعيلة /16

  تبدا جميعها بحرف متحرك يحتوي هذا القسم من األسماء على صيغ:االسم الرباعي المجرد

  .فلفل:فعلل

  .قنطرة:فعللة

  .كرسي:فعلل

  .زربية:فعللة

  :االسم الرباعي المزيد

  .سروال،نعناع:فعالل

  .بقالوة،طحطاحة:فعاللة

  .سردوك،قرمود:فعلول

  .قرجومة:فعلولة

  .سردين:فعليل

  .سردينة:فعليلة

  .فالقة،فوالرة،شيطانة:فاعلة،فوعالة،فيعالة

  .كانون،حانوت:فاعول

  .طابونة:فاعولة

  .بوشون:فوعول

  .بيدون،زيتون:فيعول
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  .هيدورة:فيعولة

  .كوزينة،موزيكا:فوعيلة

  .فارينة،باسينة:فاعيلة

  :ملحق باالسماء- 7

هناك مجموعة من األسماء ال تصنف مع الصيغ السابقة ألنها تخرج  عن معاييرها ربما الن  

  :اغلبها ذو اصل أجنبي أو مجهول مثل

  )134،ص 1998س,بودرينة.ن. (ودية،معدنوسطو ماطيش،ازر 

  :المذكر و المؤنث- 1- 7

عموما ال تختلف كثيرا اللهجة الدزيرية على الفصحى في استعماالتها للتذكير و التأنيث،فعالمات 

التأنيث في اللهجة هي التاء المربوطة أو الفتحة و األلف الممدودة و األلف المقصورة المستعملة 

ن الفتحة هي األكثر  استعماال في اللهجة إال أن هناك  أسماء تؤنث معنويا في الفصيح بتفاوت لك

  )138س ،ص,بودرينة.ن... (باب، نار ، دار ، عين، روح ، شمس:تعرف من خالل السياق مثل

  :المنكر و المعرفة- 2- 7

هي لفظة وضعت لمعنى معين مشخص إي أنها اسم يدل على شيء يعنيه، و المعارف : المعرفة

  :نواع في العربية الفصحىسبعة أ

الضمي، العلم، اسم اإلشارة، اسم الموصول، المعرف ب أل، المضاف إلى واحد منها إضافة 

  )139،ص 1998س,بودرينة.ن.  (معنوية و المنادى

  .كل هذه المعارف تستعمل في اللهجة الدزيرية 

  :و هذه بعض األمثلة

  .ايقولو الي ما يعرفك خسرك: الضمير- 

  .سيدي الكبيرقدام :العلم- 

  .كنتانخمم في هذا الشيء:االشارة- 

  .العام اللي فات:الوصول- 

  .يا ربي يا سيدي:المنادي

  :و هي بدورها تنقسم إلى ثالثة أنواع:المعرف ب أل- 

  .اراجل،المراة:و تفيد التعريف مثل:أصلية
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  .اسبت،الحد:الداخلة على اسم الموصول الي و ايام االسبوع:زائدة

حكمو :داخلة على اسم الفاعل و المفعول و أمثلة المبالغة و مثالها في الدزيريةو هي ال:الموصولة

  .السراق تاع الموبيالت

  :وهي نوعان:اإلضافة- 

إضافة اسم و هذا النوع هو المعروف في اللغة الفصيحة و هي إضافة مباشرة تكون بإضافة *

  .في يوم عيد، انهار العيد:االسم النكرة مثل

مثل تلبس ) ديال( او)انتاع(، )تاع(و متغيراتها ) امتاع(تتم بواسطة األداة : مباشرةاضافة غير *

  .القاط انتاعها

  :النكرة 3- 7

هي اسم شائع من أفراد جنس ما، يختص به واحد دون غيره أي ما ال يفهم منها معين و النكرة في 

جة يستعان بها لتأكيد عدم اللهجة ال تختلف عن النكرة في الفصيح، إال إن هنالك ظاهرة في الله

  ...شيء نساء:التعين باالسم شيء مثل

  :المشتقات 4- 7

يفتح (يصاغ اسم الفاعل في الدزيرية من الثالثي المجرد على وزن فاعل :اسم الفاعل  1- 4- 7

  :،مؤنثة فاعلة و جمعه فاعلين)العين

  ..خاطب – قاعد

و من الثالثي المزيد و تتم الصياغة بقلب حرف المضارعة ميما ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة و 

  ...مستعجبة،متعاونين:فتح ما قبل األخر مثل 

يصاغ من مضارع الفعل المبني للمجهول للداللة على ما وقع عليه الفعل  :اسم المفعول 2- 4- 7

مؤنثه مفعولة و جمعه مفعولين الذي ) مفعول(من الثالثي المجرد على وزن مفعول 

  )143،ص 1998س,بودرينة.ن...   (مملوط،مجبود:مثل

و يصاغ من الثالثي المزيد على وزن مضارعه بالبدال حرف المضارع ميما ساكنة أو متحركة و 

  ..امخيرة، امدورة، امتوم: فتح ما قبل األخر أو كسره مع الناقص  مثل

ن مصدر ثالثي الزم للداللة على الثبوت و الدوام و أنها اسم مصاغ م :الصفة المشبهة3- 4- 7

  )144،ص1998س ,بودرينة.ن: (تكون على الصيغ التالية

  .               صفراء=اصفر  /      .عورة= اعور:مؤنثها فعلة،و يدل على عيب او لون مثل: افعل- 
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  .  اطرية، انقية:مؤنثها افعلةمثل: افعل- 

  .ة، اعدو،اعدوةاحلو،احلو :مؤنثهاافعلةمثل:افعل- 

  .ديق،ديقة:مؤنثها يكون فيعلةمثل:فيعل- 

  .قاوي، حافي:في المؤنث تصبح فاعلة مثل:فاعل- 

  ..اسراول،امراوح:ليس له صيغة تانيثية في الفصيح مثل:افعاول- 

  .ادراري،اقهاوي:افعال مثل:يمثل في الفصيح:افعال- 

  .صاريازرابة،اوصاية،ان:يمثل الصيغة فعالى في الفصيح مثل:افعالة- 

  ..حركي،موتى:تمثل الصيغة الفصيحة فعالء و فعلpمثل:فعلة- 

  ..اقدم،اجدد:في الفصيح تمثل الصيغة التالية فعل،فعل،افعلمثل:افعل- 

  .اسبابط،أدراهم:في الفصيح تمثل الصيغتين فعالل و فعاليلمثل:افعاعل او افعالل- 

  .ط ، اطواجناكواغ:تمثالن الصيغتين فياعيل و فواعيلمثل:افواعل و افياعل- 

  .اجواجلة، امراركة:و في الفصيح تمثل فعاللة و مفاعلة مثل:افعاللة- 

  .امسايس،امحارم:و هي في الفصيح تمثل مفاعيل ، أو مفاعل مثل: امفاعل- 

  :الضمائر 4- 4- 7

و يعني عموم الحاضر أو الغائب فال يدل على مسمى كما يدل االسم، و ال على الحدث و الزمن 

و ال على موصوف بالحدث كالصفة و ال على الظرفية الزمانية  و المكانية  كما كما يدل الفعل  

  )157،ص 1998س,بودرينة.ن.  (يدل الظرف

  .ضمير الشخص، ضمير اإلشارة، ضمير الموصول، ضمير العدد: الضمير ينقسم إلى أربعة فروع

  .هي صنفان متصلة و منفصلة: ضمائر االشخاص

    :الضمائر المنفصلة-أ

  :تستعمل اللهجة الدزيرية الضمائر التالية

  :و هو يميز العدد أي مفرد أو جمع و ال يميز االنواع مثل:المتكلم*

  .ان ، اناي:المفرد           

  .احنن احناي: الجمع          

  .انت، انتاي:و هي في المفرد المذكر : المخاطب*

  .انتوم:الجمع نفسه في المذكر او المؤنث و هو 



 ا���
 ا�����   ا����

 

53 

 

  .هو : مفرد مذكر : بالغائ*

  : الضمائر المتصلة - ب  

  :متصل بالفعل ليقوم بوظيفة االسم المجرور،و هي كاألتي: هي نوعان  

  :ضمير المتكلم المفرد-

  تتصل بالفعل              سمعتني نهدر

  تتصل بغير الفعل          اديالي

  :ضمير المتكلمين

  .ااسمعنا،دارنا،اعلين: تتصل بالفعل و غيره مثل

  :ضمير المخاطب و المخاطبة

  .تستعمل فقط مع راك:ك

  تتصل بغير الفعل المنتمى بحركة   اقسمت لك :ك 

  تتصل بغير الفعل المنتهي بساكن    اكتابك :ك 

  تتصل بالفعل المصرف مع ضمير المخاطبة المذكر  :ت 

  انت امشيت                     

  تتصل بالفعل المصرف مع ضمير المخاطبة المؤنث : ت

  انت اكدبت                    

  :ضمير المخاطبين

  تتصل بغير الفعل انتاعكم  ليكم   بيتمك:كم

  تتصل بالفعل  جيتوا):و(او 

  :ضمير الغائب

  يتصل بغير الفعل بعد ساكن  اديالهادراهمه: ها

  شموه، سمعوه) محرف (يتصل بغير الفعل بعد حركة ممدودة  :   

  تتصل باسم بعد صامت ساكن اكالوهانساوه:    

  .تستعمل فقط مع را، راه او راه:    

  ضمير مستتر مع الفعل المتصرف مع الفرد اركب:    
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  :ضمير الغائبة

  .ادربها،اخزنتها: تتصل بغير بالفعل و بغيره مثل

  في راه) را(تستعمل مع 

  .قالت،عاشت:الغائبة  مثل ضمير مستتر مع الفعل المصرف مع ضمير

  :ضمير الغائبين

  خرجوا،عاموا: تتصل بالفعل مثل

  .ساعتهم،اديارهم:تتصل بغير الفعل مثل:هم

: تستعمل بعض الضمائر متصلة ببعض البني اللهجية ذات اصل فعلي او صرفي مثل- 

  .راه،هاه،ران، هان،راهم

  .ينعدم ضمير المثنى كما و هما بنوعيهما في سائر اللهجات- 

  :الضمائر االشارية

  :الفاظ االشارة ضمائر يستغاض بها عن تكرار االسماء و تستعمل اللهجة

  هاد الوقت: هاد     مثل: المفرد القريب - 

  هاداك النهار      داك الساع: هادلك    مثل: المفرد البعيح- 

  هاد ماش مليح:هادمثل:البمفرد المؤنث القريب- 

  هديك الليلة: ديك  مثلهاديك : المفرد المؤنث البعيد- 

  اعطيني هاد: هادو هادوم    مثل: المثنى و الجمع بنوعيهما للقريب- 

  ديري هادوك لكويرات:هادوك دوك   مثل:المثنى و الجمع بنوعيهما للبعيد- 

  :الضمائر الموصولة -ج 

  ).واش(و من وما و اي و في ) الذي(ستعمل اللهجة االسماء او الضمائر الي 

  .تتمثل او تعوض االسم مهما كان عدده و نوعه:تها لي و لو متغيرا:الي- 

- ل+ال:( يقول هنري فليش ان الذي عبارة عن ضمير وصفي موصول و هو يتحلل الى 

  .فاصلهما اشاري واضح و هذا الشيئ يبين حقيقة الي التي ال تتغير في اللهجات)ذي

  :تها في اللهجة تعتبر الي من اكثر الضمائر الموصولة استعماال و من بعض امثل

  )ون(شوفي هاذ ادريريات ال راهم يلغب- 

  .الحظ ان رسم الموصول الي يرد في اول الكالم او وسطه*
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  )من،ب،،اعلى،في(قد يسبق الضمير الموصول بحرف جر *

  قالت لي بلي:من امثلة ذلك 

  .ياتي الضمير كما هو باد ، للعاقل و لغير العاقل

  لحباب الي عند من رحت:لى بعض الظروف مثلع )ي(قد يدخل الضمير الموصول لب*

  .يالي راك ستمع في ،انت تشهد :قد يدخل حرف النداء على لي*

ليس لها متغيرات في اللهجة نظرا لقلة استعمالها و هما ال تشيران الى النوع او العدد ف : ما و من 

لفعل الذي بعدها او تدل على المفرد مذكرا و مؤنثا و على اسما لجماعة تاركتا ذلك كله ل) من(

  :قبلها و تستعمل للكائنات العاقلة و ماما لالشياء فهي حيادية من امثلتها في اللهجة

  ها ما كان ، اي في واش او شكون

و اشكون تاتي للمذكر و ) واش(اي الموصولة ضمير نك و هي على هذه الصورة في اللهجة  

شوفي واش دارت لي،ايجيب :ثلتها في اللهجة و من ام) نوعا و عددا(المؤنث المفردين او الجمعين 

  .واش يلزم

  :ضمير العدد او اسم العدد

  زوج 2واحد    1:  االعداد االصلية /1

  اطناش او اتناش12احاش    11: االعداد المركبة /2

  )167،ص 1998س, بودرينة.ن.  (اثالتين 30عشرين   20:اسماء العقود/3

  :ادوات الجر و اشباهها - 8

حرف من حروف المعاني سدخل على االسم الصريح و بعض االدوات له متغير واحد هو اب ، :ب

  :تاتي للمعاني التالية

  مثل راجل ابعقله روح بسالمة: الجمع بين امرين-

  ...بينا،بي،بيهم،بيكم: اذا اتصلت بها ضمائر الشخص و تمد حركتها : و تبقى على صورتها 

  .تدخل للحمام بلفوطة: بمعنى المصاحبة  تاتي- 

  .يمشي بلعكاز: تاتي بمعنى االستعانة- 

  :حرف من حروف الجر و هو من قسم االداة ياتي لمعان عدة منها):ي(ف

  .مثاليجيبو ن في ليلت مات في لستقالل:الزمان- 
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  .تقعد في بيتها: مثل:المكان- 

  راني نشوف فيها:مثل: تاتي بمعنى الى- 

  .حطيتها في جيبي:مثل: االحتواء تاتي بمعنى - 

  جاوا في زوج:مثل : تاتي بمعنى المصاحبة و الجمع بين امرين - 

  .جاو في رجب:مثل:تاتي بمعنى الحالية- 

بعد ان كانت طويلة و هذا سهل في انقالب هذه الكسرة القصيرة ) ف ي (اصبحت الكسرة قصيرة 

  في دار  في لماء في لقهوة:و الالم مثل فتحة قصيرة خاصة بعد دخوله على اسماء معرفة بااللف

  :حرف من حروف الجر و هو من قسم االداة ايصا و ياتي لمعاني منها:من- 

  منليوم،من حومة لحومة:وتاتي في الزمان مثل:ابتداء الغاية- 

  ان شاء له اتصيبوا ما خير مني : تحديد التفضيل- 

  .انت تميزين: الفصل و التمييز- 

  :تالية و وقف القواعد المواليةتاتي من على الصور ال- 

  :عندما تسبق اسما مبدوءا بصامت متحرك تبقى من على حاها مثل- 

  تروح اتسادن من بابا لباب او من دار لدار

  :مثل) م(او ) امن(التعريف تصبح ) ال(عندما تسبق اسما معرفا ب - 

  امن دار ، ملي تبدا اطيب حت ليدن لمغرب

ن الصمت االول لالسم اذا كان ميما او الما او نونا و بي) من(يحدث تمايل بين نون - 

  .مراصه،ملول،ممبعد:

  :تمثل الى في الفصيح و هي من حروف المعاني و من قسم االداة، و تكون للمعاني االتية:ال

  .الحمد هللا، ندعي و لوليداتالمومنين كامل: االستحقاق - 

  .ادير المقروط:االختصاص - 

  .له خمسة فراكاعطيت : التمليك و الملكية- 

  رحت الدار المير تاع دزاير:الى:بمعنى- 

  .قالت لها ،قالت لي: التبليغ- 

  دار لي الحايك موالة الطناش اسنة:التعدية- 
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  :النافية المسبوقة بجملة منفية مثل) ال(مقرونة ب ل - 

  .قالت لها ما جيها لو دوك و ال غدوة

  ..ين،خمسة و سبعينواحد او عشر :تاتي لعطف العقود على األعداد األصول - 

  .محمح و وليدك ادارب:تاتي لعطف ما ال يستغنى عنه في الكالم - 

  .ندعي لي و لوليدتلمومنين:تاتي لعطف العام على الخاص و العكس - 

و هي من حروف المعاني و من قسم االداة، تؤدي وظيفة اساسية ) واال( الفصيحة او) او( تمثل:ل

  :ى مثلهي العطف،و لوال معاني وظيفية  خر 

  . انسيت و قتاش،و قيل اجوايهت ازوج و ل زوج و نص:الشك*

  .اديري حبيبات مقروط و ل حبيبات صامصة:و يقع بعد الطلب مثل:التخيير*

  .   ارمي له شوية لوز و ل شوية حميصة:العطف*

  )74،ص  1998س,بودرينة.ن(                                         

  .تلتاالف افراك اشرينا بيهم لقماش،بصح كانت الرحمة: مثل: ةالفصيح) لكن(توافق :بصح

مثا راحت اقرات حتى لحداشاوجات،ايهايمالة و :في الفصيح) اذن(بمعنى : امالة ، همالة،امالتيك

  .قدينا لها كلشيت

  .قالت لي بلي راجلها مايخدمش):ان(تمثل الفصيح :بلى

  .حتى يخرج باش نجي): كي(باش ،باه تمثل 

  .البسي مليح اعلى خاطر البرد ليوم) :الن(و تمثل : راعلى خاط

  ال رحتي قولي لي : اذا كان ، ال ، و ل :اذا

  من اصباح حتى ليل:حتى

  و مبعد اتروح،توجدبيدمانايطيب افطورها :ايبينها:بيدمان

  زغفتني لوكان ال ماجاتش:لو كان

  .رحت غير باش نشوف:غير باش

  يخرجوا ابالم يخرج كبير دار ماينجموش:ابالم

  .ا طبيب قالي ما عندي حتى حاجة قالي بالك زعاف : بالك، و قيل،يمكن،توالم

  :تلحق بها الميم المفوحة فتاتي للمعنى التالي
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  .كان يغني كيما فريد االطرش،ماشي كيما دوركتيك:التشبيه- 

  .عجبهاش الحال ما دحكتش كشغل ما: افادت التوكيد) اشعل(و اذا اتصلت بها لفظة - 

  .كيفنا كيفكم: كما قد تتصل بها ضمائر الشخص مثل- 

  .جاب الها ربي كلي راني صغيرة: لتؤدي معنى كان مثل) الذي(او اسم الموصول- 

  ..اتهزتكبحال لرد كتزلزل:مثل) كبحال(ليؤدي ايضا معنال التشبيه ) ابحال(كما تلحق بها لفظة 

اللهجة و تاتي للتعبير عن عالقة الملكية بين شيئين او  و تعتبر من األدوات التي وضعتها:انتاع

مسياسانتاع ذهب ، لحايك : مثل) اتاع( ،) امتاع(للتعبير عن اصل مادة شيء معين شانها شان 

  .انتاع لمرمة

  جاو ازوج انتاع ناس: مثل) من(او تاتي بمعنى 

  اديالي اديله اديالهم: كما تاتي مع ضمائر االشخاص المتصلة مثل

  :الروابط- و

نجد روابط النسق التي تستعمل للربط بين اعضاء الجملة ذاتها او بين الجمل فيما بينها، و هناك 

  : روابط التعليق تيتعمل للتعليل و الغاية

  )178،ص 1998س,بودرينة.ن(                                            

  :هي االتية و هي من حروف المعاني من قسم اداة، و متغيراتها:او

  امبعد:و ترد قبل الكلمات المبدوءة بصامت متحرك):ا(

  كانت تعجبني بالصة العود و لحامة :و ترد قبل الكلمات المعرفة بال):و(

  :و استعماالت الولو واسعة جدا و يمكننا ترجمتها لعدة معاني هي 

  .الفراكلريتلة:تحديد المحدد

  ليهم- ليكم-لينا-لي- الها- له:يتشكل مع ضمائر الشخص المتصلة- 

  :و هي من حروف المعاني من قسمة االداة، و من معانيها) واال(الفصيحة او ) او(تمثل :ل

  .نصهر حتى للفجر:انتهاء الغائية الزمانية- 

  اوصلنا الجامع ليهود:انتهاء الغائية المكانية- 

  .يمهلناربي ليوم القيامة:الظرفية- 

  :ية لتؤدي المعاني االتيةاعلى هي اداة من االدوات، و ضيفتها االساس

  ما نوصيكشاتروحي لتم اعلى خاطر اطريق ماشي مليحة : التحليل- 



 ا���
 ا�����   ا����

 

59 

 

  .ارماوها على لبالط:الظرفية- 

  حطيع على نافخ:التنفيذ اي وضع الشيء على االخر- 

  تتماسوا على خير ،ابقاو على خير: تأتي بمعنى ب - 

  .اشباب على خوه: تأتي بمعنى التفضيل - 

  كان عندي ديدانه) ك(بمعنى الحالية  تاتي- 

  اعليك-اعلينا–متصلة بضمائر األشخاص مثل ك الي ) اعلى(تاتي 

  :اداة من االدوات، تأتي لتأدية المعاني التالية:امع

  ايديرو حلوى امع القهوة:المصاحبة- 

  امشي مع هذا الطريق حتى توصل:المجاورة المكانية- 

  .لينود امه لفجر:المجاورة الزمانية- 

- امعانا –امعاي :تتصل بها ضمائر األشخاص المتصلة فيحدث مد في حركة حرفها االخير مثل

  امعاها

  :ك و هي من حروف المعني قسم االداة تاتي بمعاني و ظيفتين هي

  جا تحت الماء كلحوته:التشبيه- 

  راجلي كمسعود مات في لستقالل:النحليل- 

  كتوصل يقابلها بتولويل: بمعنى عندما- 

  كولولعبتادينذبحوا ما بقاش:عدمابمعنى ب- 

  :النافية المسبوقة بجملة منفية) ل(تاتي مقرونة ب ل 

  قالت لها ما جيبها ال دو ك و ال غدوة

  واحد او عشرون،خمسة و سبعين: تاتي لعطف العقود على االعداد االصول

  محمد و وليدك ادارب : تاتي لعطف ما ال يستغني عنه في الكالم 

  ال لي ايثولك ماش عيب ): اما(تمثل: ما

  واشنهحناي،كانوا ارجال ما يبينوشرواحتيهم:واشنه

مقروك لعسل اسو في دار رجلها و ل في دار لمراه و تمثلهل في الفصيح )  ون(ايدير:ول...اسو*

  )ام..سواء:(

  . خيري)  ين(يا تخرج  ) ين(يا تدخل :اما..تمثل اما:يا..يا*
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  :النحت-ي

عربية الفصيحة التي لم تؤثر النحت عليها تاثيرا كبيرا لم يتعدى بعض العشرات من على عكس ال

  .الكلمات، فانه يحتل مكانة مهمة تميز التطور اللغوي للعاميات الغربية و لهجاتها 

من حيث االصطالح النحت هو ان تنزع اصوات كلمة من كلمتين فاكثر او من جملة للداللة على 

  .االصول التي انتزعت منها معنى مركب من معاني 

  :عرف الكالم العربي النحت علة وجوه من اهمها

ال حول و ال و قوة :الحمد له في الحمد هللا و الحوقلةفي : النحت جملة للداللة على التحدث به/1

  .إال باهللا ، و البسملة في بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مثل) يمركب إضاف( نحت العلم المؤلف من مضاف و مضاف إليه/2

  )غبد القيس(عبقسي  ) عبد الدار(و عبدري ) عبد شمس(عيشي 

  .هذان النوعان قليالن في العربية كما في العاميات العربية عوما

  .او على اصول مستقلة للداللة على معنى مركب في صورة ما نحت كلمة من اصلين مستقلين/3

أو هذه األصول من امتلتها في على معنى المركب في الصورة ما من معاني هذين األصليين 

أصلها ) ايان(و) هل لك هذا(أصلها ) هلم(و)ال وان(التي قيل أن أصلها ) لن ( العربية الفصيحة 

  ).الوما(أصلها ) لما(و) أي آن(

 :ومن الكلمات المنحوتة في الدارجة مكا يلي

وتستعمل كأداة استفهام عن العدد، أو الوقت، وفيها حذفت ياي )أي شيء قدره(منحوتة من: ــ قداش      

ومدت من ) الفا( وأصبحت ) أي(المحذوفة الراء وخففت همزة ) قدر(ثم ألحقت ب ) شيء (أي وياء همزة 

  ).قداش(حركة الدال فصارت

المنحوتة ) اش(لوقت وفيها تلحق وتستعمل كأداة استفهام عن ا) أي وقت(منحوتة من : ــ وقتاش     

  ).وقت(اللفظة 

والتاء ) هذا(دوك ودوق، وفيها حذفت ها التنبيه من: من تنوعاتها ) هذا الوقت(منحوتة من : ــ دروق    

دلوق ويحذف بعضهم الم التعريف، ويسكنون الواو ويضمون الدال موافقة لها : لتصبح) وقت(من لفظة 

  ).دوق(فتصير

، وهي تنوع اللفظة كلش التي يضاف إليها في بعض األحيان التاء )كل شيء(منحوتة من : ــ كالشيت    

  .ربما لأللف في أش
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  .وتسكن باء حرف الجر لورودها بآ خر لكالم) جاء(وفيها تسقط همزة ) جاء ب(منحوتة من: ــ جاب   

هام، يستفهم بها عن المنحوتة أداة استف) اش(أنه لما أصبحت ) كيف الشيء(منحوتة من: ــ كيفاش   

  .الشيء عامة دون تخصيصه

  )حال(اللفظة ) أش(هنا سبقت )في أي شيء حاله(منحوتة من: ــ أشحضال   

لالستفهام عن ) على(حرف الجر) أش(وفيها لحقت ) على أي شيء حاله( منحوتة من : ــ أعالش   

  .السبب

  ).أي شيء(منحوتة من: ــ واش أو آش   

وفيها أبدلت النون باالم وكالهما من الحروف المانعة تبدل من بعضها ) منتحت( نمنحوتة م: ــ ملتحت  

  .البعض 

  ).من فوق( منحوتة من : ــ ملفوق  

  .وفيها حذف النون) من بعد( منحوتة من: ــ امبعد  

  النداء

  .هو توجيه الدعوة للمخاطب وتنبيه لإلصغاء وحمله على االلتفاتة، وهو يأتي في تركيب طلبي

  :ويتم النداء بأدوات عددها ثمانية في الفصحى

  .الهمزة، أي، ايا،أيا،هيا،أ،أي، وا

  :التوكيد

التوكيد هو تثبيت الشيء في النفس ةتقوية أمره، الغرض منه إزالة ما علق في نفس المخاطب من شكوك 

  .وٕاماطة ما خالجه من شبهات

  :ا، عرف النحاة التوكيد بنوعينفهو تابع يقرر معنى المتبوع في ذهن السامع ويجعله متحقق

 .اللفظي الذي يتم بتكرار اللفظ نفسه .1

 ...) كنفس وعين كال وكلتا( التوكيد الذي يتم بإيراد كلمات لها معنى المؤكد .2

  )198،ص 1998س,بودرينة.ن(                                                              
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  :خالصة

يشترك نظام أوزان اللهجة مع الفصحى في عناصر ويختلف معها في عناصر أخرى، وأهم سبب في هذا 

االختالف يرجع الى االختالف في النظام المقطعي الذي لم يتغير في الفصحى ، فهو قائم على المقابلة 

غالق من جهة أخرى، بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة من جهة، وعلى المقابلة بين االنفتاح واالن

وبما أن العربية ال تبدأ بساكن فإن نظامها المقطعي اليتعدى الخمس مقاطع، أما اللهجة فقد أصبح 

نظامها المقطعي أكثر مرونة مما جعل عدد مقاطعها يتضاعف ، وهذا االختالف أنتج اختالفا بين نظام 

  .األوزان بينهما
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  : ��د ـــــ��

 تأملنا إذا أنناعلي الغرب ، حيث  وتفوقوافي عدة مجاالت  برعواقد  القدامىالعرب  أنكما هو معروف 
كانت مصادر الهام لعدة علماء معروفين ،من بين المجاالت اللسانيات ،  أبحاثهم أنجيدا نجد 

، هذا ما تؤرخه الكتب الغربية واالضطرابات اللغوية التي يعود مجال البحث فيها الي نهاية القرن السابع 
طرفهم  هذه المواضيع قد تم التطرق لها من أن، نجد  القدامىفي الكتابات القديمة للعرب  تأملنا إذا، لكن 

حاج صالح عبد الرحمان  إليسيبويه وصوال  أمثالمثل الخليل بن احمد الفراهيدي ، وتالميذه  األوائلمنذ 
    . صبغة حديثة  إعطائهاهذه النظرية ن مع  إحياءالفضل في  إليه، الذي يعود 

 : ثةــوالحدا ةــاألصال بين الخليلية ريةــلنظا - 1

 أحمد ابن الخليل األصلية لصاحبها العربي النحو لنظرية كامتداد الحديثة الخليلية النظرية جاءت
 جاء من وكل العالمان هذان ، )هجري 180( سيبويه  تلميذه دونها والتي) هجري 175 ت( الفراهيدي

 اعتمدوا وغيرهما، )هجري  686( اإلستراباذي والرضي )هجري 391 (جني ابن أمثال من بعدهما من
 أحمد ابن الكبير الخليل العالم اشتهار ورغم العربي النحو قواعد تأصيل في والقياس السماع،التحليل على

 أعماله أن يعلم المجال هذا المطلع في أن إال العروض، صاحب أنه على الناس عامة لدى الفراهيدي
 ميادين جميع في أعماله برزت لغوي رياضي فهو عالم - بالطبع ذكره سبق ما أهمية رغم – ذلك تتجاوز

 إحصائية رياضية فكرة على مبني عربي معجم أول وانجاز و وضع الشكل األصوات علم مثل اللغة
الزمرة  كمفهوم متقدمة جد رياضية لمفاهيم توصل أنه كما ، >>العين كتاب   <<وقد سماه منطقية

  .  (La combinatoire ) 0و قسمة التركيب  (Factorielle)الدائرية ومفهوم العاملي 
 من....   : <<الحديثة النظرية الخليلية وصاحب رائد صالح حاج الرحمان عبد الدكتور ذلك في يقول

 العلوم في المحدثين العلماء أكبر عن أعمال أهمية تقل ال التي األعمال هذه تكون أن جدا الغريب
 األخصائيين من الكثير عند وجوهرها كنهها في بل ومجهولة الناس أكثر عند تماما مجهولة األخرى

  ) 2، ص1987الرحمان حاج صالح .ع( >>المعاصرين
 الفطاحل العلماء تركه أوالئك فيما والنظر األصيل العلمي التراث إلى الرجوع من البد << أيضا يقول
 الحقائق من وأثبتوه قالوه ما وتفهم الرابع الهجري القرن حتى اإلسالم من األول الصدر في عاشوا الذين

 كعلماء بعدهم ومن واليونان الهند علماء من قبلهم جاء من كل مثلها توصل إلى قلما التي العلمية
  )،بدون تاريخ  صالح حاج الرحمان .ع( >>الغرب  في الحديثة اللسانيات
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 في هذا عصرنا في جد ما ضوء كل على القدامى العلماء هؤالء أعمال من انطلق النظرية هذه فاستحداث
  .اللغوية اللسانيات مجال
 أقدم عند من االكتشاف انطلقت الحديثة الخليلية النظرية << :صالح  حاج الرحمان.ع الدكتور يقول

 النحاة عند يماثله ما نجد أن يمكن جدا ال أصيل علمي لتطور )الهجري  الثاني القرن في( العرب النحاة
النحاة و خاصة الخليل ابن ، فقد عرف اؤلئك ) شذ منهم  من إال(  مشوهة صورة على إال المتأخرين

، لكنهم لم  (La communication)البيان  وهي للغة ، الوظيفة األساسية) القرن الثاني هجري (احمد 
 إلى راجع هو ما بين الصارم التمييز أقاموا فإنهم ذلك وعلى اللغوية يجعلوه المبدا الوحيد لتفسير الظواهر

  .>> اللغة بها تختص التي اللفظية البنية إلى راجع هو وما والبيان الخطاب
 بقصد النظرية هذه تحمله الذي العلم نور بث إعادة على جاهدا صالح حاج الرحمان عبد .د عمل لقد

 يبقى الذي الكالم اضطرابات ميدان ومنها بالطبع العلمي البحث مجاالت مختلف في قبسها من االستفادة
 رياضي منطقي إطار في النظرية هذه صياغة إعادة علىعمد  كما لالستقصاء يافعا مجاال يومنا حتى

 ذلك ليستثمر اللسانيات مجال في جديدة معارف من أيضا هو إليه توصل ضوء ما على وموضح حديث
 كل هو قبل البحث هذا من الغاية : <<قائال  ذلك وضح وقد االختصاصات جميع في وجه على أحسن

 النحاة أثبتها التي لآلراء والنظريات منتقى امتداد بأنها نفسها تصف التي النزعة بهذه التعريف شيء
 في اللساني للبحث ومساهمة مشاركة الوقت وفي نفس الفراهيدي أحمد ابن الخليل وخاصة األولون العرب
 جدا كبيرة أهمة تكتسي األولين النحاة نظريات إن...اللغة بتكنولوجيا البحث المتعلق وخاصة صورة أحدث
 أن تستغل يمكن أنها حيث من بل العلمية، الناحية من كبيرة قيمة ذات تزال ال أنها حيث ال من وهذا

الكالم وعالج المصابين  وتركيب االصطناعي  للنصوص اآللي التطبيقي،كالعالج الميدان في مفاهيمها
  )3، ص  1987 حعبد الرحمان حاج صال.( >>بالحبسة و غي ذلك 

 بهدفٍ  بالحاضر وربط الماضي والجديد القديم بين اتصال على اعتمادا بنيت المستحدثة النظرة هذه
 الرسالة،علنا هذه في بحثنا مجال اللغوية ميدان االضطرابات خاصة الميادين مختلف في علمي استثماري
 هذا خلفيات وتوضيح الحبسة عالج ميدان في المعرفة من السيل توظيف هذا إمكانية إلى نتوصل

  . الحديثة الخليلية النظرية هذه مبادئ ألهم أوال نتطرق ذلك قبل لكن االضطراب اللغوي،
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  : الحديثة الخليلية النظرية عليها تبنى التي المفاهيم
 واعتمدوا عليها القدامى النحاة العرب وضعها التي األسس من مجموعة على الحديثة الخليلة النظرية بنيت
 :أهمها التي ومن اللغوية للظواهر وتفسيرهم تحليلهم في بعد فيما
  : الباب مفهوم 1- 1

فيما  إليها نتطرق سوف اللغة   والتي مستويات جميع على األصيل العربي النحو في الباب مفهوم ينطبق
 مثال للكلمة األصلية الحروف من المرتبة هو المجموعة الباب سيبويه وحسب الكلمة مستوى ففي بعد،

           باب مثال نجد أوزانها أو الكلمة أبنية مستوى في أما ،َ) َضربَ ( الثالثية الكلمة في ،)ب  ر  ض(
 )به َحسُبكَ (باب مثل التراكيب بعض على المفهوم هذا سيبويه أطلق التراكيب مستوى وفي ،َ) َفَعل ( 

 العناصر، من مجموعة هو الباب<<   :كالتالي الباب صالح حاج الرحمان عبد األستاذ الدكتور يعرف
بنية  بل صفة مجرد ليس الواحد الباب أفراد بين المشترك...واحدة بنية وتجمعها صنف أو فئة إلى تنتمي

   )عبد الرحمان حاج صالح،بدون تاريخ (>>.على  اآلخرين فرد كل بحمل وتكتشف تحصل
 بالقياس يسمى ما وهو العناصر األخرى على المجموعة من عنصر كل بحمل تكتشف بنية هو فالباب

 وذلك الحديثة الرياضيات في هو ما مثل مجموعة على مجموعة تطبيق أو القدامى العرب النحاة عند
  .المشتركة البنية اكتشاف بهدف

  : المثال مفهوم 2- 1

 فهو معينة فئة ضمن ويضبطها اللغوية العناصر يبين الذي الحد يعني القدامى العرب النحاة عند المثال
 تحدد في ساعدتهم مرتبة رموز باستعمال القدامى العرب النحاة اعتمده مجرد منطقي رياضي مفهوم

 كانت سواء طرديه توليدية تفريعة لغوية بعمليات القيام على ذلك، على قياسا مكنتهم كما اللغوية العناصر
  . العكس أو التفريعات من نهاية ال ما إلى ووصوال معين أصل من انطالقا عكسية أم

المثال يحصل بتركيب عمليتين متزامنتين في  <<:الرحمان حاج صالح في ذلك ما يلي. يرى الدكتور ع
ان واحد،األولى هي قياس أو مقابلة بين الوحدات الدالة  أما الثانية فهي عملية ترتيبية تجري على هذه 

لى بناء العملية األولى أي القياسية التجريدية، فهي تحليل عمودي و استنباط متغيرات مرتبة للوصول ا
عبد الرحمان حاج صالح  (>>La racine. المثال و نقوم بنفس العملية للحصول أيضا على األصل

 )23ص، 2003
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أي مثال هو التركيبة التي تحدد العناصر اللغوية و الذي تتحقق و فقه طبقا للقواعد التي يفرضها  أنأي  
النظام اللغوي ، وقد وضع النحاة العرب القدامى مبادئ للحصول على جميع المثل في كل المستويات 

  .اللغوية
ل وحدات اللغة إفرادا و النحو كله مثل تبنى عليها ك <<:الرحمان حاج صالح. يقول أيضا الدكتور ع

تركيبا و عليه فمثال الكلمة هو وزنها و العالقة الرابطة بين عناصرها هي عالقة بناء ألنه ال يمكن حذف 
عبد الرحمان حاج .(>>حذف الميم في كلمة مكرم ، يؤدي إلى زوال هذه الكلمة: أي عنصر منها ، مثال

 ) 175ص  ،1979صالج
مقاييس محددة بهدف الوصول إلى الحدود اإلجرائية في مختلف البناء هو تركيب العناصر وفق 

  .)la combinatoire (المستويات اللغوية و هو ما عرف   النحاة العرب القدامى بقسمة التركيب
في مستوى الكلمة المثال هو مجموع الحروف األصلية و الزائدة مع حركاتها و سكناتها كل في <<

و هو البناء أو وزن الكلمة و للفظة ) العالمة العدمية(موضعه مع مراعاة دخول هذه الزوائد وعدم دخولها 
خول هذه الزوائد أو اسمية كانت أو فعلية أيضا مثال وهو مجموع الكلم األصلية و الزائدة مع مراعاة د

 )،بدون تاريخ صالح حاج الرحمان .ع(>> كل في موضعه )العالمة العدمية(عدم دخولها 
 بتمثيل و وزن فَعلَ  على)خرج جلس، ، ضرب ، كتب( :التالية المفردات أخذنا إذا مثال الكلمة مستوى ففي
  : فنتج األخرى على مفردة كل حمل تم ذلك
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      ف   ك   ض                ج       خ              ترتيب     

  
  ل       ر           متغيرات مرتبة                 ع     ت    ر       =مثال أو وزن  

Sériation             ل    ب    ب                س      ج 
  
  
  

  فئة فعل            باب فعل             وزن فعل                      équivalenceتكافؤ 
  

  يوضح مفهوم المثال :11شكل رقم                             

  
 بذلك )لَ ( ب نمثله الثالث والصامت ) عَ  (ب نمثله الثاني والصامت ،)ف(  ب نمثله األول الصامت

 المثال وهو فَعلَ  البنية فنستنبط )للكلمة المكونة العناصر = مجموعة كل (األخرى على المجموعة نحمل
) ف( األصول الحروف وهي المجرد الثابت فيه ونجد األخرى اللغوية العناصر عليه قياسا تبنى الذي

 التصريف يمكننا الذي الوزن فهو المتغير أما العربية، حروف من حرف أي تمثيل يمكنها التي )لَ ( ،)عَ (،
 . رياضية بطريقة والتحويل فيه
 في أما الكلمة، مستوى في هذا المفردات، أو اللغوية العناصر جميع به تتحدد إجرائي حد هو المثال إذن

  دـــــــــــــــــــــــبع فيما أكثر بدقة إليه نتعرض آخر نحو على المثال أيضا فنجد الفعلية أو االسمية اللفظة مستوى
 يبنى المثال وهنا تحتها تجرد مما أكثر فيه العناصر تكون التراكيب مستوى في أي األعلى المستوى في

 على الجمل بحمل القدامى العرب النحاة إليه وتوصل اللفظية بالصياغة المرتبط العامل مفهوم على
 مثال في يتحكم الذي العنصر الجملة، من النهائي العدد فيها يشترك التي الجامعة البنية الكتشاف بعضها

 هي وبعدهما قبلهما يأتي ما)  2م(و ) 1م(  :أساسيين معمولين له ) ع (العامل  هو المستوى هذا
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 بالصياغة له يرمز المستوى هذا في الجملة ومثال البنية على يؤثر ال ومخصصات  فرعية عناصر
   :التالية

  
     

  /  خ ±   ]  2م  +   ) 1م         ع[(                      
  .فهي عالمة االستلزام                        اإلشارة أما         

  يوضح عناصر اللغوية:  12شكل رقم            

  :الفرع و األصل مفهوم 3- 1

 غيره، على يبنى وال عليه يبنى ما أي ، تتفكك أن يمكن ال التي النواة أو المستمر الثابت هو األصل
 العالمة فله فروعه عن يتمايز حتى عالمة إلى يحتاج وال – لوحده الكالم في يتواجد أن يمكن – يستقل

 طردي تحويل عن ناتجة جديدة وحدة إلى ذلك فيؤدي وجدت إذا أما الزيادة من األصل يخلو كما العدمية
 .الفرع تسمى
 بالتالي ، التحويلية التصريفية القواعد من لمجموعة وفقا وذلك سلبية أو إيجابية زيادة مع األصل هو الفرع
 برد عكسيا أو طرديا إما يكون الذي التحويل من شيء أي بزيادة أصول أو أصل على يبنى ما هو فالفرع
 . أصله إلى الفرع
 تمتاز األصول ألن الفروع عن األصول تقدم<<   :الصدد هذا في صالح حاج الرحمان.الدكتور ع يقول
 من االنتقال وألن ،)سلبية أو إيجابية زيادة مع األصل هو الفرع إذ( ومعنى لفظا ببساطتها فروعها عن

 مناسب هو)األصل إلى الفروع رد( العكسي التحويل على فتقديمه طردي تحويل هو الفرع إلى األصل
  )64،ص1974صالح، حاج الرحمان .ع( .>>التطور اللغوي لمسيرة
 النكرة ...تمكًنا أشد وهي األولى هي األسماء ألن األسماء من أثقل ألفعال<< ا : سيبويه العالم حسب
 أن وأعلم ...أول الواحد ألن الجمع من تمكنا أشد الواحد أن وأعلم به، تعرف ما عليها يدخل ثم أول،

                  >> ...التذكير من التأنيث يخرج إنما و...أول المذكر ألن المؤنث من عليهم أخف المذكر
 )22-20،ص1991سيبويه،( 

 الفعل ،أما بمفرده نجده أن يمكن ألنه أصل مثال فاالسم  )أصل ( أي )أول( بقوله هنا سيبويه يقصد
أصل  هو والتذكير المعّرف عن األصل هي والنكرة األصل هو االسم إذن اسم، إلى فيحتاج
  . اللغوية المستويات مختلف في نجدها وفروع أصول كله العربي فالنحو...المؤنث
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  :االنفصالمفهومي االبتداء و 4- 1

 الكالم من به ينطق أن يمكن ما أقل أي األدنى، الكالم بهما يتحدد صفتان هما واالنفصال االبتداء
 حاج الرحمان.ع الدكتور يقول. ذلك من أكثر إلى تحل أن يمكن ال صوتية قطعة تشكل بحيث المفيد،
 االسم سيبويه يسميه ينفرد، = يبتدئ و ينفصل مما به ينطق ما أقل من انطلقوا العرب<<  :صالح

 شيء، قبله ليس معناه واالبتداء شيء به يلحق ال معناه فاالنفصال عليه، يسكت المفرد االسم أو المظهر
 )157،ص 1979حاج صالح،.(>> اإلنفراد=واالبتداء االنفصال

 يسكت المظهر ألن أبدا حرف على مظهر إسم يكون ال إنه  :تلميذه بلسان الخليل يقول <<أيضا ويقول
 .ع.( >>)يبتدئ و ينفصل الذي االسم هو هنا والمقصود(شيء به يلحق وال شيء قبله وليس عنده

  )9،ص1987، صالح حاج الرحمان
 يتفرع ما عنه،أما تنتج أخرى لفروع األصل يكون أن يمكن اإلنفراد صفة له ويبتدئ ينفصل الذي االسم
  . بمنزلته فهو بداخله ما إنفراد إمكانية دون عنه
 المفرد باالسم النواة األولون هذه النحاة سمى لهذا<< :  صالح حاج الرحمان .ع الدكتور ذلك في يقول
 الصفة فهذه  lexieوترجمناها ب) اللفظة(اسم  والرضي يعيش ابن عليه وأطلق المفرد االسم بمنزلته وما
 الخاصية هذه أن كما الكالم في تحصل التي الحدود اكتشاف من الباحث تمكن واإلنفراد االنفصال أي
  ال يحددها اال ما يرجع الي اللفظ  (Unité Sémiologique)الوقت وحدة لفظية  نفس في هي

النه يمكن ان تكون  ( Unité Communicationnelle )واإلبتداء ووحدة افادية  فقط وهو االنفصال
 النواة هذه وبحمل...باإلفادة البنية أو المعنى مع اللفظ فيه يتقاطع مكانا تحمل هذا فهي وعلى مفيدة جملة
 تعاقب صورة على ويسارا يمينا الزيادة هذه النوى بعض وبقبول التفريع يحدث هو أوسع مما غيرها على
 المتصرف الجنس اسم فهناك درجات على الذي يكون التمكن خاصية تكتسب فقد وحدتها، أو تغيير دون
وال  المتمكن غير فهو المبني ثم األمكن الغير المتمكن فهو الصرف من الممنوع المتمكن األمكن،ثم وهو

  ))10،ص1987صالح،  حاج الرحمان.ع.( >>...أمكن
   : العدمية والعالمة الموضع ومفهوما اللفظة5- 1

      . اللفظة وهو المركزي مستواها من اللغة تحليل في األوائل العرب النحاة انطلق
 عن مثال كجواب إفادي لمعنى الحامل أي المفيد الكالم من به ينطق أن يمكن ما أقل هي اللفظة
 أي االنفصال خاصة لها به، يبدأ ما إًذا فهي ،... # يقرأ # ؟ يفعل ماذا أو ، # كتاب # ؟ هذا ما:سؤال

 تكون وقد وحدها إفادة وظيفة تؤدي أن يمكن ألنها وبعدها قبلها عما مستقلة بصورة بمفردها التواجد
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 أو المثال في اللغوية العناصر بعض فيه تظهر الذي المكان فهو الموضع أما .فعلية أو إسمية إما اللفظة
لغوي  عنصر يشغله أن يمكن الذي الحيز هو أوضح، بعبارة أو اللغة، مستويات كل على اإلجرائي الحد
أو  العالمة من الخلو( الحالة هذه في ويسمى لغوي عنصر أي من يخلو أن يمكن كما البنية، داخل معين

خلوه  رغم يبقى بل الموضع ذلك اختفاء يعني ال فذلك العدمية العالمة وجود رغم لكن ،)العدمية العالمة
  .لغوي عنصر أي من
 باق فالموضع فيه يكون أن يمكن بما يلتبس ال الموضع إن <<: صالح حاج الرحمان .ع الدكتور يقول  

  )صالح،بدون تاريخ حاج الرحمان.ع.(>> فيه يدخل مما خال إذا البنية من كجزء
 التدريجية، بالزيادة... التفريعة بالتحويالت تحدد خانات هي الكلم تحتلها التي المواضع <<: أيضا يقول
 داخل في التفريع في يظهر ما بأن نقول أن فيمكن الرياضيات، باصطالح هذا عن نعبر أن أردنا وٕاذا

 ال وذلك األخر البعض من بكثير أطول بعضها كانت ولو حتى متكافئة عبارات هي للفظة، المولد المثال
 أن يمكن الذي المثال داخل في عنصر كل موضع يتحدد العمليات وبهذه...لفظة كونها عن يخرجها

 والرجوع بالزيادة التعاقبي الدخول ذلك...آخر شيء هو عليه يحتوي وما شيء الموضع ألن فارغا يكون
يحصل  الذي كاإلدراج وليس   Intégrationبالوصل يتم الذي اإلدراج به تصف ما هو األصل النواة إلى

داخل  يحدث فهو البناء أما اللفظة داخل يحدث فالوصل Simple Concaténation بالبناء،
 موضع في ظاهرة لعالمة لمقابلتها ما موضع في تظهر العدمية Structuraleالعالمة، ...الكلمة
  )12،ص1987صالح، حاج الرحمان .ع(>>آخر

   : والمورفيم الكلم  6- 1

 يعرف.واألفعال األسماء ضمنه تندرج اللفظة، وحدات يكّون أن يمكنه لفظية، لداللة حاملة وحدة هو:الكلم
                .>>فعل وال باسم ليس لمعنى جاء وحرف فعل و اسم الكلم<< :كالتالي الكلم سيبويه العالم

  :نوعان دالة، لفظية قطعة كأصغر الكلمة).12،ص 1991سيبويه، (
 

   .والصيغة األصل مبدأ وفق بناءا المرتبطة الكلمة -  1
 .المعاني حروف مثل مباشرة المستحضرة النحوية الوحدات -  2

 يقول والصيغة، األصل فيها يندمج قياسية عملية عن ناتجة تكون نسميها كما الكلمة أو الدالة الوحدة
 واألصل، الصيغة هما لوحدتين القدامى العرب النحاة يقابلها الكلمة <<:صالح حاج الرحمان.ع الدكتور
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 النظائر بين التكافؤ هما واحد آن في تجريان عمليتين من انطالقا عمودي بتحليل عليها يحصلون
 ) 23، ص2003صالح،  حاج الرحمان .ع.( >>وترتيبها
 الكلم يكون وصلي،أي ال بنوى بشكل الكلم صياغة في داخل دال، لفظي عنصر أصغر هو: المورفيم

  .االستقاللية وعدم البنوي بالثبات يتميز ألنه حذفه فيه يمكننا ال بشكل
 مما به ينطق ما أقل أي مورفيما دائما ليست نحوي كاصطالح الكلمة <<:صالح حاج الرحمان .ع.د يرى
 تغيير أو ضرر أي دون يحذف أن يمكن الذي الدال العنصر بين التمييز من البد ألنه معنى على يدل

 إذا الذي الدال العنصر وبين ،االسم تالشي يسبب ال فخروجه الجر، لحرف كالحذف الكلمة وهو للعبارة
 المضارعة وحروف )افتعل(في كالتاء وذلك فيها يدخل التي العبارة تالشت آخر بشيء استبدل أو حذف
 وليست الكلمة مكونات من فهي الكلم صيغة في داخلة عناصر ألنها كلًما ليست ولكنها مورفيمات فهذه
                                            .>> للكلم الذي النوعي االستقالل لها وليس اللفظة مكونات من
 )11، ص1987صالح،  حاج الرحمان .ع(

 أما اللفظة، تالشي دون واردة حذفه إمكانية تبقى بحيث ضمنها موضعا ويحتل للفظة مكون فالكلم
 له الذي للفظة المكون كالكلم مستقل وليس بالبناء ثابت ألنه حذفه يمكن ال لكن الكلم فيكون المورفيم
  .البناء ليس و المثال داخل وصل عالقة

  :المفتوحة المدونة جمع - 4

 الفصحى حول ميدانية تحقيقات خالل من المسموعة اللغوية المعطيات بجمع القدامى العرب النحاة قام
 :قائال ذلك ويوضح الفتوحات قبل عليه كانت لما بالنسبة لغتهم تتغير لم الذين لغة )سيبويه( حسب وهي
 )252،ص1991سيبويه،.(>>أجروه كما وأجره العرب استحسنت ما هذا من يستحسن<< 
 من واالختبار باالستقراء القيام ثم واالستماع المشاهدة حسب اللغوية المعطيات جمع ذلك، من الهدف كان
 حاج الرحمان . ع الدكتور يقول .واستعمالها – اللغة بنية-تأديتها وأصول األساسية قوانينها اكتشاف أجل

  ومجموع  اللغة بهذه  الخاصة اللغوية المعطيات جمع على القدامى النحاة العرب عمد لقد<<  : صالح
 مفهومها عن تختلف للمدونة مفهومهم لكن ،) المسموع أو السمع( المدونة،دعوها كونت المعطيات هذه

 مفتوح بشكل دائما كان العرب سمع سوسير بعد الغربي العالم في ظهرت التي اإلمبريقية عند البنيوية
 أن كما اإلنجازات، من العديد أو بإحدى القيام وقت Saussure ... أي  في يمكنه كان لغوي بحيث أي

المسموع  كل بل فقط هو جمعها التي للمعلومات بتحليله فيه يقوم الذي الوقت على يقتصر ال عمل اللغوي
 )17- 16،ص2003صالح، حاج الرحمان .ع.(>>اآلخرين طرف من المجموع
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 مفتوح بشكل ذلك ويبقى )القرآن بلغة إعتناءا أيضا ذلك وكان( الفصحى سماع خالل من جمعت فالمدونة
 حققه ما وكذا الشخصية مالحظاته على اعتمادا باالستقصاء القيام من وقت أي في الباحث مكن بحيث

  . قبله من جاء من
  :القدامى العرب النحاة عند اللغوية البني تحليل ونظام القياس- 5

 أن باعتبار حصولها كيفية وفي ذاتها حد في اللغوية األفعال في بحثا يكون أن يجب اللسانيات في البحث
 لمستعمل اللغوي السلوك تضبط وقوانين قواعد أيضا وٕانما المسموع حسب دالليا نظاما فقط ليست اللغة
بأن  يرون فهم االستحسان، مفهوم القدامى العرب النحاة حدد ذلك من انطالقا الداللي، النظام هذا

 مرتبطة ليست ذاتها حد في البنية أما إفادي غرض تحقيق إلى يرمي الكلم صيغ أي البنى استعمال
والجانب  للغة البنوي الوضع بين نفرق هنا الموضوع، المعنى على دلت وٕان الوضع في باألغراض
 السالمة لتحديد )العرب كالم على(القياس باستعمال ذلك إلى القدامى العرب النحاة توصل.لها اإلستعمالي
 من أول وهو الخليل، أثر على سيبويه <<:ذلك في صالح حاج الرحمان .الدكتور ع يقول .واالستحسان

   :والسالمة الخاصة بالمعني) المستقيم و الحسن و القبيح ( اللفظ  إلى الراجعة السالمة بين ميز
 عن لغة يميز الذي العام النظام أي(القياس  يقتضيها التي السالمة بين أيضا ميز ثم ، المحال /المستقيم

 وهو استحسان ، االستحسان معنى وهذا( للناطقين الحقيقي االستعمال يفرضها التي والسالمة )أخرى لغة
  : الكيفية بهذه التمييز يكون هذا وعلى حسن/ مستقيم: )أنفسهم الناطقين

   . واالستعمال القياس في سليم :حسن مستقيما
 .موضعه غير في اللفظ تضع كأن واالستعمال القياس عن خارج ولكن لحن غير :قبيح مستقيم
 أول تنقض كأن المعنى حيث من سليم غير ولكن واالستعمال القياس في سليما يكون قد : محال

 .  >غدا أتيتك  <:مثل بآخره كالمك
 ...  >شربت البحر<  ،> الجبل حملت< :مثل :كذب مستقيما

 ....> أمس البحر أشرب سوف < مثل :كذب
 إلى باللجوء فسر أو حدد إذا اللفظ أن بذلك وأعني والمعنى اللفظ بين المطلق التميز جاء تم من....

 اللفظ على والتفسير التحديد حصل إذا غير،أما ال معنوي تحليل هو فالتحليل المعنى تخص اعتبارات
 للمعنى (Sémiologico-grammatical)، هذين بين والتخليط (Sémantique) اعتبار أي دون نفسه
  )9،ص1987صالح، حاج الرحمان .ع.( >>...وتقصيرا خطأ يعتبر االعتبارين نحوي لفظي تحليل فهو




ا�	�� ا��ا��                                                      ��
 ا������
 ا�������� 
 ا��	�ھ�� ا����

 

74 
 

 أما القياس، القدامى العرب النحاة فيه استعمل بقوانينه للوضع الراجع التفريعي وييالبن التحليل مستوى
 أوال فسر اللغوي، للتفسير سيبويه لجأ فكلما اإلفادة و التبليغ مفهوم إلى فيرجع الداللي التحليل مستوى
 البنية هذه استعمال كيفية تفسير إلى ذلك بعد لجأ ثم له مخالفتها أو للقياس مطابقتها وكيفية اللفظية البنية

 . للفظ الموضوعي المعنى عن االستعمال هذا خروج احتمال مع
 : بنيتين كانت مهما العربية للجملة

 المعاني وٕافادة الخطابي بالمستوى خاصة -
 ذاتها حد في اللفظية والصياغة اللفظ بمستوى خاصة -

 عملية هو والقياس الفصيح الكالم على بالقياس للعربية اللغوية البنية على الحفاظ إلى العربي النحو يرمي
 الوحدات بين العملية هذه تكون بينهما، لجامع الشيء على الشيء حمل على تعتمد رياضية منطقية
 الكتشاف بالنظير المقابلة أي التناظر أو بينهما التناسب إثبات أجل من المجموعة لنفس المنتمية اللغوية
  ( Bijection = Mise en correspondance Biunivoque) = النظائر بين بينهما المقابلة الجامع
لجميع  الصيغة في ومقابل مساوي يكون المجموعة، أو الفئة نفس إلى المنتمي العنصر هو: النظير

 الكتشاف يؤدي الذي لقياسا القدامى العرب النحاة يسميه البناء في التوافق هذا المجموعة، عناصر
 يثبته ما<< : هو صالح حاج الرحمان.ع الدكتور عن ورد كما والقياس تفريعي توليدي بشكل عناصر

 )فروع و أصول من( توليدي أو تفريعي شكل على اللغوية العناصر بعض بين وتناسب انسجام من العقل
 )بدون تاريخ صالح، حاج الرحمان ع...." ( >>

 كل في القدامى العرب النحاة لدى معتمدة إجرائية تحليلية ومنهجية استنباطية عملية هو بالتالي القياس
 العربي النحو عليها يبنى التي النحوية والقواعد البنى اكتشاف من ذلك فأمكنهم اللغوي التحليل مستويات

  العرب كالم على قياسا الخطابي المستوى تحليل أخرى جهة ومن جهة من
  :العكسي والتحويل التحويل - 6

 في عليه يقاس الذي المثال، الكتشاف المجموعة لنفس المنتمية اللغوية الوحدات بين القياس يستخدم
 بالزيادة، ملؤها يمكن محددة مواضع نجد األصل اللفظة في فمثال بعد، فيما تفريعيه توليدية عمليات
 بين وبالتناسب اللفظة حد تجاوز دون ( الكلم ) اللفظة في الداخلة الوحدات ضمن التحويل فيحصل
 (l'axe Syntagmatique)  بعين يأخذ حيث، الوقت نفس في االستدالالت ومحور التركيبي المحور
 في التركيبي الترتيب بمراعاة مجموعها في االستبدالية األعمدة اللفظة، مستوى على التحويل في االعتبار
خالل  من األصل إلى العودة أي ، ممكن أيضا والعكس األصل من الفروع على فنحصل التفريعية الحركة
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 لالسم إجرائي حد بناء أي اللفظة في ومواضعها الوحدات تحديد على يساعدنا التحويل . عكسية حركة
 لكن هنا أيضا الكلمة ومستوى الكالم أبنية مستوى في التحويلي المثال تحديد من يمكننا كما ، عليه يقاس

 لما جديدة فتنتج وحدات) Schème المثال +  Racineاألصل   (بجمع آخر شكل على يكون التحول
 العرب النحاة ساعد التحويل ، هذا)( La créativitéالتوليدية  اإلبتكارية اإلنسان لقدرة وفقا نهاية ال

  . اللغة مستويات كل في الحدود  اإلجرائية وضع على ساعدهم القياس جانب القدامى إلى
 باإلطالة يسمى ما هو و نهائي ال بشكل اإلجرائية الحدود هذه داخل معينة مواضع ضمن اإلطالة يمكن

 بالقياس التركيب قسمة خالل من
( La créativité est due a la récursivité par la combinatoire du quiyas )   

   : الحديثة الخليلية النظرية في اللغة تحليل مستويات - 7

 األبنية دراسة خالل من العرب القدامى، النحاة طرف من العربية في اللغوي التحليل مستويات حددت
المنطقي، المستويات  الرياضي المنهجي والقياس التحليل باستعمال وذلك مًعا لها الداللية والمفاهيم اللفظية

  :التي حددت هي كالتالي 
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    5ا����وي 

	

	 ا���� أو ا���م أ���
  ( Téctonies )  ا��ر�

   �ل "�! �د�ل ا��� ا�����ت �� ا����ل ا����ء، : (lexie ) ا���ظ	  4ا����وي 

��#��   

   3ا����وي 

  و'رف و��ل ا�م :أ�واع 3 وھ�:    (kalim)ا���م

    2ا����وي 

 :أ�واع أر��	 وھ� ا�دا�	 ا����)ر أو:  racine + schème) (ا�دوال

،	
  ا����	 �رك ، ����� 'روف ، )
) �واد أ�(

    1ا����وي 

 6 و ,��دا 'ر�� 28 "�! ا��ر�
	 ا+�)رت:  (phonèmes )ا�'روف 

  �د 'روف و 'ر��ت أ)وات ھ�

    0ا����وي 

 ، ا�,#ر ) ا�)��ت ، ا��3	 إ�! ا�'�ق �ن ا����رج : ا���
زة ا�)��ت

  ) ...ا�5�	 ا�#�س،

  

 ���ل ���و��ت ا���� ا��ر��� :  07ر�م 
دول

  
 إشارة أما األسفل، للمستوى تنتمي أخرى وحدات من تتكون األخرى هي وحدات من يتكون مستوى كل

 .األعلى على األدنى المستوى يسقط و بعض على بعضها يتركب المستويات هذه كل أن إلى فتشير
 الوحدة فيه تتحدد الذي المركزي المستوى باعتباره اللفظة مستوى من تحليلهم القدامى العرب النحاة بدأ

 تحت نجدها التي اللفظة،المستويات تحت وما فوق ما إلى ذلك بعد ،اتجهوا اإلفادية والوحدة اللفظية
  :هي اللفظة
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  :الحروف  مستوى  1- 7
 على لنحصل المخرج مع الصفة اجتماع خالل من)صفر(المستوى تركيب عن ينتج المستويات، أدنى هو 

  .التالي المستوى ينتج بعضها مع الحروف هذه وبربط العربية حروف من حرف
  :الدوال مستوى 2- 7

 كالضاد، المعجم حروف من المتكونة األصلية المادة فمثال والوزن، األصلية المادة بين تركيب عن ينتج
 كلمة ذلك عن وينتج الوزن وهو األصلية المادة يحوي الذي القالب في صبه تم )ضرب( في ، والباء الراء

 التي الكلمة العرب عند فهي المعاني حروف أما المتصرفة، واألفعال المتمكنة األسماء تعطينا عربية
 في فيتواجد العالمة ترك ،أما...الضمير و الجر حروف مثل واألفعال األسماء داللة لنا تخصص

 التأنيث والتذكير،إذا مقابلة مثلأخرى، وحدة وجود مقابل معينة لغوية وحدة اختفاء وهو اللغة مستويات كل
  . مؤنث الفعل كان إذا تظهر والعكس وتترك تختفي التأنيث فعالمة مذكر الفعل كان
  : الكلم مستوى 3- 7

 وال باسم ليس لمعنى جاء وحرف وفعل اسم الكلم << :المشهور بقوله الكلم سيبويه يعرف
  )12،ص1991سيبويه،.(>>فعل

 بين تركيب من تتكون التي المتصرفة واألفعال المتمكنة األسماء السابق، المستوى في أوضحنا كما  
 هو الكلم وعموما ، واألفعال األسماء فيه تندرج الذي الكلم مستوى في نجدها هذا المستوى، عناصر
  : نوعان

 تنفرد فهي معناها على غيرها للداللة إلى تحتاج ال التي المتصرفة واألفعال األسماء وهي : كلم متمكن
  وصيغة أصل من تتركب وهي عليها ويوقف بها فيبتدئ الكالم مدرج في بنفسها وتنفصل

[Kalim Mutamakkin = La racine+Le schème ]  
 األصل أن كما الكالم، مدرج في بنفسها تكتفي وال الكلم من غيرها إلى تحتاج التي وهي :متمكن غير كلم

 الناقصة األفعال المعاني، وحروف األدوات نجد متمكنة الغير الكلم هذه بين من فيها، منعدمان والصيغة
  ....المبنية واألسماء متصرفة والغير
 إلى تنتمي كانت إذا بالقياس أي بعض على بعضها الكلم بحمل أيضا المستوى هذا في تكتشف المثل
 الكلم من نهاية ال ما لتوليد عليها يقاس التي الجامعة البنية لتحديد نتوصل وبذلك والمجموعة الباب نفس

 إلى اإلشارة يجدر لكن الكلم من األعلى المستوى في المتواجدة اللفظة مكونات من الكلم ويعتبر األخرى،
 ، الكلمة زوال إلى يؤدي عناصرها أحد حذف ألن بناء عالقة هي الكلم عناصر تربط التي العالقة أن
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 البناء وزال زال حذفناها وٕاذا) ُمفَعلْ (وزن  على مبنية ألنها الميم حذف يمكن ال )ُمْجلْس   ( كلمة في مثال
 اللسانيات في المعروف للتحليل مخالف الوزن أو البناء مفهوم على المعتمد التحليل ،هذا الكلمة معنى
  . كــذل نـم قدــأع هي يــالت ةــاللغ يةــبن عــم ىــيتماش ال طاــبسي ليالــتح برــيعت ذيــوال المــالك يعــبتقط ةــالغربي
 فيه تصب الذي القالب وهو وزن أو صيغة مع أصلية مادة تركيب من قلنا كما تتولد المتصرفة الكلمة
 بين بالمقابلة اللغوي يجردهما مفهومان هما والماد األصلية الصيغ أي العنصران ،هذان األصلية المادة
 أصلي حرف لكل فيحدد والزوائد لألصل األساسية المكونات عن بمثال الناتج لذلك الرمز يحاول و الكلم
 الثاني للحرف يرمز والعين العربي المعجم حروف من أول أصلي حرف أي عن رمزا يمثل فالفاء ، رمز

 ومجموع تجريدها وليس نفسها تضاف فهي الزوائد أما األصل، في الثالث للحرف فيرمز والالم األصل
 عمليات إلجراء بعد فيما عليه يقاس الوزن هذا ، فَعلَ  وزنه أكَل، : الكلم مستوى على المثال يعطينا ذلك

 .األوزان بشتى األصلية للمادة وتصريف توليدية تحويلية

 من هو ،الكلم اللفظة مستوى على لكن بناء عالقة هي الكلم مستوى على العالقة ، إليه أشرنا كما
 تالشي إلى يؤدي ال الكلم أحد حذف أن بحيث بنائية ال وصليه هي هنا والعالقة األخيرة هذه مكونات

هي  الكلم مستوى على ذاتها حد في عناصره أما النوعي االستقالل له للفظة كمكون الكلم أن أي االسم
 .حذفها يمكن ال مبنية مكونات

      :   اللفظة  مستوى 4- 7

  العربية اللغة تحليل في منه القدامى العرب النحاة انطلق الذي المركزي المستوى هو اللفظة مستوى
 الوحدات إن<< :ذلك  في صالح حاج الرحمان.ع.د يقول فيه، تتولد اللفظة الوحدات أن قلنا كما باعتبار

 يقترن ما مع والفعل اإلسم فيها يندمج وحدات هي بل لوازمها من مجردة الكلم هي ليست المستوى هذا في
القدامى  نحاتنا عند يسمى وخروج دخول صورة على ثابتة وغير ثابتة له مخصصة أدوات من لزوما به

 مثل مقامها وتقوم األدوات تفعله ما مثل على تخصها )ومستواها جنسها من( مماثلة وحدات ،أي بالتعاقب
 المستوى هذا في األساسي العنصر ).685- 684،ص1979حاج صالح،.ع.(>>والصلة إليه المضاف

 دخول صورة على تتواجد ، لها محددة مواضع تحتل بمخصصات مقترنة أو أصال تكون التي اللفظة هو
 بالتحويل األصل إلى الرد أو بالزيادة التفريعة بالتحويالت القيام المستوى هذا ضمن ويمكننا ، وخروج

 باإلدراج يتصف التوليدي التحويلي التعاقبي والخروج الدخول وهذا معدومة المواضع هذه العكسي وبقاء
 Intégration parاء بالبن إدراج وليس  Simple concaténationبالوصل  يتم الذي

Structurationفي أحيانا وتستلزمها العدمية العالمة تحتمل المواضع. الكلم مستوى في ما هو ، مثل 
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 أو األصل  اللفظة على تجرى التي التحويلية العملية هذه آخر، موضع في ظاهرة بعالمة مقابلتها حالة
 سميت والتي والفعل اإلسم بنية تحديد من تمكننا كما اللغوية والوحدات المواضع اكتشاف من تمكننا النواة

 الفعل حد وهي أنواع ثالث إلى يتفرع الذي للفعل اإلجرائي الحد أو لإلسم اإلجرائي الحد أو بالمثال
 على بعضها محمولة تكون اإلجرائي الحد في ،الوحدات األمر فعل وحد المضارع الفعل حد ، الماضي

 اللفظة مع متكافئة أي بالزيادة األصل عن ناتجة وألنها تنفرد ألنها األصل للنواة نظائر وهي بعض
 هذا زيد كتاب #، # الكتاب # ،# كتاب #فلفظات األساس هذا وعلى عنها متفرعة لفظات فهي األصل،

 تفرع ما وكل لألصل مكافئة واحدة لفظة فهي اللفظية القطعة طالت متكافئة،فمهما لفظات هي # المفيد
 اإلجرائي الحد في ثابتا موضعا يحتل اللفظة في عنصر وكل ، تحته وما فوقه ما مقام يقوم األصل عن
 الحد داخل ومواضعها الوحدات تحدد حيث اللفظة حد تتجاوز ال بأنها أيضا تتميز التحويلية العملية وهذه
 ، والتمثيل التفريعية الحركة في االستبداالت ومحور التركيبي المحور االعتبار بعين تأخذ أنها كما

  :كالتالي  هو الحديثة الخليلية النظرية في المقدم لإلسم اإلجرائي للحد التفريعي
  :حيث نجد في حد االسم 

  :موضع النواة او االصل  الذي تتفرع عنه الفروع علي اليمين من االصل نجد  0       
  التعريف ) ال(موضع  1      
  :اما علي اليسار من االصل فنجد / موضع حروف الجر  2       
  موضع عالمات اإلعراب  1      
  موضع التنوين و اإلضافات  2       
  موضع الصفة  3       
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  متمكنة قطعة أصغر                                                                               

  )ينفصل و بتدأ ما(                   ا�م ���رد                                                 

  ز
�دة ��د ا6)ل                                ا�)ل                          ز
�دة +�ل           

  

  

      #  #  ال      ���ب  #  �روع              


د     ن     - ���ب                   #                           ��  #     

     # ھذا  ز
د    -���ب                       #                                           

     # ا���
د   ز
د      -     ���ب                    #                         

     # ا���
د  .  -ب     ال       ���ب        #                                  

     # ا�ذي ھو ھ��    ز
د     -       بب               ���  #                                  

   ---------------------------------------------------------  

  

  2  1      0          1        2      3   

  

................................................................................  

  ا�م وا'د            
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 ���ب




ا�	�� ا��ا��                                                      ��
 ا������
 ا�������� 
 ا��	�ھ�� ا����

 

81 
 

  : الكالم أبنية مستوى 5- 7   

 الزيادة بعمليات قاموا ثم اللفظة من أعلى هو مما به ينطق ما أبسط من األولون العرب النحاة انطلق
 في العناصر تركيب طريقة اكتشاف أجل من اللفظة مستوى في فعلوا مثلما ، إجرائية عمليات أي عليه
 في تتحكم أي األصلي المعنى من وتزيد اإلعراب فتغير اليمين على تدخل وحدات فوجدوا ، المستوى هذا
 العناصر هذه ، المستوى هذا في التحويلي الحد أو المثال تحديد من ذلك خالل من وتمكنوا التركيب بقية

 .بالعامل تم تسميتها
 التركيبة البني مستوى وهو اللفظة مستوى من أعلى مستوى في تقع ، مجردة لغوية وحدة هو العامل
 الجمل في والنصب الرفع فيحدد التركيب في العناصر بقي على ومعنى لفظا ويؤثر العامل يتحكم للكالم،

 من أعلى هو مما الكالم من بناؤه يمكن ما أقل من انطالقا التركيب مستوى بني .اإلعرابية والعالمات
 الناسخة واألفعال كالحروف كلمة إما فيكون العامل محتوى أما ، والوصل البناء اكتشاف بغرض اللفظة

  معموالن للعامل أن يمكنه كما ، مركبا أو بسيطا يكون أن يمكن أنه أي تركيبا أو ناسخة غير أفعال أو
 ).2 م ( ،) 1 م(  = Øع  كان إذا معنويا أو مشغوال موضعه كان إذا لفظي يكون

 وال العامل على يبنى ال األول والمعمول مرتبة ثنائية معه يشكل مالزم له معموال بأنواعه العامل يستلزم
 أنه كما ، لفعل فاعال أو الناسخة الحروف أو األفعال ألحد اسم أو مبتدأ األخير هذا يكون قد ، يتقدمه
 المعمول ،أما) 1 م ، ع( المرتب الزوج على يحمل والذي ) 2م عليه يبنى( عليه المبني موضع في يأتي

 ، نوضحالعناصر كل أو ) 1م( يتقدم ، قد المبنى موضع في يأتي ، به مفعوال أو خبرا يكون فقد الثاني
  : التالي الجدول في المقدمة األمثلة في سبق كل ما

  �و9� ا����ول ا6ول  �و9� ا����ل 

  )1م(            

  �و9� ا����ول ا�:���

  )2م(      

  �و9� ا���)ص

  )خ(          

Ø   ُبُ   ا�ط<س�>��    

  أ�س  ��<�ً��  ا�ط<سُ   ��ن 

  ا�
ومَ   ��<�بّ   ا�ط<سُ   ان

    ��<�ً��  ا�ط<سُ   '��ت

  داCً��  �,�#د  أ'�دا  "�ًرا �'�د أ"�م

  

  ا��ر����� ا��'& �وا!% أ#�ه ا�
دول �و! :  08ر�م   
دول                  
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 يكون أن للعامل ومعنى،يمكن لفظا التركيب بقية في العامل المتحكم موضع نجد األيمن العمود في
 ، ملفوظ فهو األمثلة بقية في أما اللفظية، العوامل من أو التعرية باإلبتداء يسمى ما وهو =Øمعدوما 

  .أوتركيبا ناسخة أفعال أو كإن وأخواتها، ناسخة حروف أو أفعال من يتكون
 معمول يتواجد وقد البنى األصلية، تمثل التي التراكيب مستوى عناصر القدامى العرب النحاة حدد بالتالي
  . ورابع ثالث
  . الحديثة الخليلية في النظرية صالح حاج الرحمان عبد الدكتور طرف من تحديدها تم الصياغة هذه

 ألنه ) به المفعول عدا ما( وصل  بعالقة األصلية التركيبية بالبنية ترتبط ، ثانوية تكون : المخصصات
 من جزء هو الالزم المعمول ألن بناء فهي عالقة األساسية التركيبية البني بين العالقة أما ، حذفها يجوز

 وٕاال أبدا العامل ) 1م( يتقدم وال األول المعمول عليه والعامل  محمول)  1 م ، ع ( المرتبة الثنائية
الجملة  عناصر على التعرف من يمكننا األول المعمول الوضعي،فاستقرار دون معناها الجملة بنية تغيرت

  : المستوى هذا في والوصل  البناء عالقة تظهر التالية الصياغة.
  

  

  

  

  

  

  

  #��� ا��'�ء و ا�و)ل :  ��14ل ر�م                                    

 لها عناصر فيه نجد فوق العامل، يكون ، أو التعليق التصدير مستوى هو آخر تركيب مستوى هنالك
 العامل يسبقان موضعان نجد أي ، التركيب المؤثرة في العناصر من عنصر أي عليها يتقدم ال الصدارة

 العامالن ،هذان التركيبة الصيغة في هو مثلما معموالن الشرط لهما وموضع االستفهام موضع :هما
 . المبتدأعلى  االسم بناء بمنزلة معموليهما مع بناء عالقة مطلقان تربطهما عامالن يسميان

  :الحديثة الخليلية النظرية في اللساني التحليل - 
  : على مستويين الحديثة الخليلية المدرسة ضمن اللغوي السلوك ويحلل يدرس

  Niveau Sémiologico-grammaticalالصوري  اللفظي المستوى 

  

  

          

  ���ء                                   و)ل          

 ��)ص= ح / خ  ± ] 2م ± 1ع              م[
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  . Niveau logico- sémantiqueالمستوى المعنوي 
 النظرية عليها بنيت لتي المبادئ أهم من <<: قائال ذلك صالح حاج الرحمان الدكتور عبد يوضح
 تبليغ أي والمخاطبة اإلعالم وهو للغة الوظيفي الجانب بين الفصل أو التحديد مبدأ نجد الحديثة الخليلية

 وهيكله ذاته في اللفظ يخص ما أي الصوري اللفظي الجانب وبين وسامع، ناطق بين المتبادلة األغراض
 هناك إذ أخرى، جهة من اللفظية الداللة غير الخطاب في وظيفة من يؤديه عما النظر بقطع وصيغته

 ت تم ال وقوانين ومبادئ به خاصة بمنهجية اآلخر عن يمتاز منهما جانب فكل المعنى وداللة اللفظ داللة
  ).9،ص1993صالح حاج الرحمان .ع.( >>اآلخر الجانب إلى بسبب
  :يلي فيما المستويين هذين خصائص نوضح

Niveau Sémiologico grammatical :   المستوي اللفظي الصوري 
 في الدال اللفظ بنية تحديد أي ، للكالم الصورية اللفظية الوظيفة تحديد إلى القدامى العرب النحاة توصل

 عليه وٕاجرائه آخر على شيء حمل وهو اللغويالقياس  على معتمد هام تحليلي منهج خالل من ذاته حد
 . الخطاب بصيغة وليس اللفظ ببنية خاصة تكون المناظرة أو ، فالقياس بينهما الجامعة البنية إلكتشاف

 التي اللفظية اإلشارات خالل من عليها المتحصل الدالئل وهي متكلم كل يستعملها اللغوية النحوية القدرة
 ، أما Wad' codالرمزي  الوضع تحديد يساعد على مما العدمية العالمة تحمل قد أو مشغولة تكون قد

  .الصورية اللفظية القدرة تابع لهذه فهو Wad' Structureالبنية  وضع
 الداللية للقدرة ينتمي 'Structure Wad البنية وضع<< : صالح حاج الرحمان.الدكتورع ذلك عن يقول

 النحوي النظام تكون التي Syntaxiqueالترتيبات اللفظية  وكل للغة النحوي التحليل ويمثل النحوية
 الوحدات تشكل التي  la cohésionاالنسجام  مبادئ كلها ، وهي اإلجرائية الحدود منها ، للقياس

  ) Unités formelles) A.Hadj salah 1979 , p15 >> المجردة 
 موضوع أنه بما– خاصة الكلم مستوى على االضطراب ظهور كيفية فهم على يساعدنا النحوي التحليل
 األخرى اللغوية المستويات كل على كما – دراستنا

Logico Sémantique: المستوي المعنوي االفادي  
 المواضع استعمال كيفية معرفة على الحديثة الخليلية النظرية في للغة المعنوي المنطقي التحليل يساعدنا
،  La cohésionاللغوي  االتساق مبدأ احترام في إطار فادياإل االتصالي الهدف ضمن اللغوية والبني

 لغوي سلوك إلنتاج اللغوية الوحدات بين اإلتساق احترام مع الوضع والبنية استعمال كيفية أي تحليل
 خبر أو عن السامع إعالم هي هنا اللغوية الوحدة فوظيفة ، والمتكلم المستمع فيه ناجع يشترك اتصالي
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 مستوى على -عليه الخطاب يكون ما أقل أن كما ، مفيد لمعنى حامال الخطاب يكون بالتالي ، ما معرفة
 . المفيدة الجملة هو – التحليل

 الجملة أو المستغني الكالم إن<< : يلي ما الصدد هذا في ) صالح حاج الرحمان .ع( الدكتور يقول
 إلى سيبويه فعله كما يحلل أن ويمكن ، حذف فيه يحصل لم إذا الخطاب عليه يكون ما أقل هو المفيدة

 واحد لكل عناصر، أي صورية لفظية ال خطابية ، تكون اللسانيات علماء تعبير حد على قريبة مكونات
>>              إليه  والمسند المسند : عنصران الحقيقة في العناصر ، وهذه وٕافادية داللية وظيفة منهما

  ) 10، ص  1993صالح  حاج الرحمان.ع(  
... حيث بنية لفظه  من ال كخطاب أي ذاته في الكالم بها يعني الكالم حقيقة<< :  أيضا يقول كما 

بنية اللفظ  –و الثاني  réalité du discours Communicationnel... نعبر بالفرنسية عن االول ب
مقابل المعني و وقد يعبر سيبويه عن األول باللفظ اختصارا في  Sémiologico-grammaticalب  - 

اللفظ                      ميدان في يدخل فهذا له الموضوع أي األصلي اللفظ ال يريد هاهنا بالمعني مدلول
(Sémiologique ).  

) المعنى  الزم(العرب  العلماء يسميه و اللفظية غير داللة أي العقلية الداللة أو الحال داللة بذلك يريد بل
 والفرق عليه الدال اللفظ إلى وبالنسبة كمدلول اللفظ ال ذاته في المعنى أي (Sémantique)فهذا يخص 

  )16، ص  1993صالح  حاج الرحمان.ع(   >>والبالغة   النحو بين كالفرق بينهما
 المستويات هذه بين واضحة حدود وضع إلى هذا تحليلها خالل من توصلت الحديثة الخليلية النظرية
 من بالمعنى خاص هو وما للفظ عائد ما هو بين الخلط لتفادي منها واحد كل وظيفة بتحديد التحليلية

 . وموضوعية دقة اللغة أكثر تحليل ليكون أخرى جهة ومن جهة
 : الكلم مستوى في النحوي اللفظي التحليل
 توظيف في المتحكمة اآلليات دراسة أي الوضعية مدلوالته مع الدال اللفظ دراسة على التحليل هذا يرتكز
 البناء عالقة االعتبار بعين فيه يأخذ بانسجام نحوي موظفة بنوية لفظية وحدات إنتاج أجل من النحو

 سنركز لذا الكلم مستوى والتحليل بالبحث تختص الدراسة هذه المستويات كل اللغوية البنى داخل والوصل
 المبادئ النحوية توظيف كيفية إظهار بهدف دالة لفظية وحدة أصغر باعتبارها والكلمة تحليل الكلم على

 هي الميكانيزمات ما أخرى جهة ومن بالحبسة الحركية المصاب طرف من الكلمة هذه واستحضار
 اللغوي اإلضطراب بهذا ينظم المصاب الدالة،فكيف اللفظية للوحدة المختل االستحضار عن المسؤولة
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 األخرى المستويات في الكلمة توظيف هل ثم الكلم على مستوى اللغوية الوحدة بنية لتركيب األصلية المادة
  اإلتصالي ؟ هدفها أو يؤدي معناها االستحضار بهذا

 التي الشيئية العناصر أو المواضيع فقط ال يخص اللغة تأسيس إن<< :الرحمان حاج صالح .يقول د ع 
الوضع البنيوي ...  اللغة مستويات كل في المواضيع بهذه الترتيبات الخاصة أيضا لكن مادتها تكون

wad' structure  هذه العناصر يمكن ( هو تركيب العناصر من خالل القواعد النحوية الخاضعة للقياس
فهو ربط  wad' codeاما الوضع الرمزي  ) أن ال تحمل معني و هذا ال يمنع أن يكون لها بنية مقبولة  

 ) A.Hadj salah .1979 p21(  >>دال بمدلول 
 أخرى جهة من وبنائية جهة من تركيبية عمليات وفق النحوي للقياس يخضع والمدلول الدال بين فالربط
اإلستبدالي  المحور وفق Syntagmatiqueالتركيبية  القواعد احترام مع بنيويا منسجمة وحدات لينتج

Paradigmatique إلى صلاأل من اإلنتقال مبادئ احترام مع اللغوية التحويلية التوليدية السياقات ضمن 
 محددة مواضع وفق بالزيادة يكون التوليد هذا اإلجرائية، أو الحدود المثل باستعمال الفروع

 من اللغوية الوحدة تحديد على يساعدنا الذي النحوي اإلنسجام قدرة توظيف يدرس بالتالي اللفظي التحليل
 كيفية اإلنسجام هذا يظهر ثانية جهة من ، التي تميزها والوصل البناء لقواعد تبعا الداللية وظيفتها خالل

 التفريعي أو التوليدي التحويل سياق واستعمال اللغوية بالوحدة التركيبات الخاصة في التنوع استخدام
 كل المتحكمة في بالسياقات النحوي االنسجام اإلجرائية،يرتبط الحدود مواضع ضمن والتحويل العكسي

 الوضعية الرموز من مجموعات فئوية من تتكون نجدها الكلمة، أو الصغرى الدالة للوحدة بالنسبة .مستوى
 أو فعال أو كاألسماء شيئا يكون قد بالدال الذي تستدعيه الذي المعنى يرتبط بحيث بانسجام المبنية
 يتميز – الكلم- األخير هذا أن كما ، سابقا أوضحناه للكلم كما الثالثة المكونات وهي معاني حروف

   – الحديثة  الخليلية للنظرية األساسية للمفاهيم العودة –اإلنفرادياالستحضار  بخاصية
انا ، ( المنفصلة  الضمائر الشخصية ، المظهر اإلسم نجد منفردا يستحضر أن يمكن الذي الكلم بين من

المتصلة     الضمائر مثل انفراديا تستحضر ، في حين نجد بعض انواع الكلم التي ال يمكن أن... ) انت ،
 ...، أسماء اإلشارة ، عالمات الجمع  ، التأنيث ) مثل الهاء في عندها ( 

  : نوعان دالة لفظية وحدة كأصغر الكلمة
 للمادة المرتبطة مجموعة الحروف وهو( – La racine - األصل مبدأ وفق بناءا المرتبطة الكلمة

 مثل األصل ضمنها يندرج مجموعة افتراضية وهي( –Le schème-المثال  أو والصيغة) األصلية 
إذا أدرجت ضمن الصيغة فاعل ينتج عنه قطعة لفظية دالة / ب ، ت ، ك /المنظمة  الحروف مجموعة
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 حروف مثل مباشرة المستحضرة النحوية الوحدة –كاتب  –قابلة للتحليل علي شكل أصل و صيغة 
 .المعاني 

 هما لوحدتين القدامى النحاة العرب يقابلها الكلمة<< : يلي ما ذلك في صالح حاج الرحمان .الدكتورع يرى
 هما واحد آن في معا تجريان : عمليتان انطالقا من عمودي بتحليل عليها يحصلون واألصل، الصيغة
 المورفمات كل هي وصيغة أصل شكل على تحلل ال دالة يوجد قطعة ،... وترتيبها النظائر بين التكافؤ
كعالمات   تعمل التي القطع كل إليها تضاف) ات كأدوات أو كلم(  المعاني ، تسمى حروف النحوية

(marques) ة ـــــــفي اللغ لفظية قطعة الكل يعتبر ال بالتالي) االسماء المبهمة ( ثانوية  بقدرة<<         
 )A.Hadj salah 2003 , p23 ( 

 فيه البنيوي اإلدماج يكون بحيث جدا مهم الكلم، مستوى على اللفظية البنية هذه داخل النحوي اإلنسجام
 عنصر أي حذف أن بحيث البناء أساس مرتبطة على المستوى هذا في الدالة الوحدة عناصر لكن قويا
 تقوم بدورها التي الصيغة في مدمجة العناصر فهذه الوحدة إلى تحطيم يؤدي للكلمة المكونة العناصر من

تندمج  فهي والمثنى والمؤنث الجمع عالمات عنو  من الكلم أما ، األصلية للمادة التوظيف العملي بعملية
 . األصلية الوحدة يحطم ال حذفها أن بحيث قوة أقل بشكل لكن أيضا بنيويا
 حد في تملك للكلمة العمودي التحليل في منسجمة وحدة كل <<: صالح حاج الرحمان .ع الدكتور يقول
 على ذاتها حد في تدل /ك،ت،ب/ االفتراضيةالمجموعة  ، مكتوب ، كاتب ، كتب في مثال داللة ذاتها
 الكلمة ماضي، إذن حدث signifiés :فاعل، مفعول ، تحدد الدالئل  فعالة، " والصيغ '' كتابة '' الدال
 يدل ال(النص  صعيد على إال كذلك ليست دال أصغر دائما ليست أصل وصيغة إلى تحلل عندما

  ) A.Hadj salah 2003 , p23(  >>مدلوله  على وحده العنصر
 عالمة فمثال النحوية، ولوظيفتها لطبيعتها تابعة لمبادئ يخضع كما النص ضمن يكون الكلمة تحليل
( الحرفية      المتغيرات فئة ضمن كانت إال إذا بمفردها تحليلها يمكن ال أنه إال كلمة اعتبارها رغم الجمع
 .على الجمع دال صوتية زيادة باعتبارها) فعل 
 على بالحبسة الحركية المصاب قدرة بدراسة يكون الكلم مستوى على الكلمة استحضار تحليل إذن

 المستوى هذا في الخلل طبيعة وكذا بتحديد أعاله المذكورة والمبادئ السياقات كل احترام مع االستحضار
 .واألصول األوزان نماذج وفق وكيفًيا كًما وذلك

  :الكلم مستوى في المعنوي التحليل
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 اللفظية الوحدات استحضار في المعنوي واالنسجام اإلتساق دراسة على المستوى هذا في التحليل يعتمد
  . الخطاب تبني التي

من اجل اتصال جيد يجب ان يكون الخطاب يتصف << : انه )  C.Kramschكرمش ( يري الباحث 
  ) C .Kramsch 1986 , p19(>> في نفس الوقت باالنسجام و االتساق 

 الوحدات هذه بين ومن وسليم مفيد معنوي خطاب بناء في اللفظية الوحدات دور يحدد معنويال اإلتساق
 األسماء عن تنوب العوائد، أو اإلشارة أسماء السليم للخطاب، التسلسل تحقق التي الروابط الحروف نجد
 واألشياء،العامل الشخصيات تحديد على تساعد النكرة مقابل في أداة التعريف ، الخطاب سياق في

 التكرار االختصار و ، اإلضمار أما الخطاب فيهما يحدث اللذان والزمن المكان يظهر الزماني الفضائي
 ... استعماله إعادة أو عنصر بحذف فيكون

 يبنى أخرى جهة من ، الخطاب داخل الوحدات وانسجام المعنوي اإلتساق تضمن الوحدات هذه كل
 وظيفتها تؤدي أن يجب التي أي الكلمات الدالة اللفظية الوحدات باستعمال إليه، أشرنا كما الخطاب
 وضع ينبغي بالتالي الخطابي واإلنسجام اإلتساق اإلفادي بتحليل اإلطار في دراستها يجب لذا اإلفادية
 اإلفادة لغرض الموضوعة األدلة من نظام - اللغة -فهي كاستعمال كوضع واللغة اللغة بين الحدود

 الكلم أن صيغ رغم اإلستعمال لها يخضع التي غير البنى لها تخضع التي والقوانين لها واستعمال فعلي
 أي الوضع في الغرض فهو ليس لها الموضوعي المعنى عن دلت وٕان معين،والبنية هدف لتحقيق يرمي

 المعنى حسب الجملة أو الكلمة صيغة بالتالي فتفسير اللغة في المعنى عن يختلف البنوي الجانب أن
 . واحد معنى من أكثر صيغته و ، فللفظ خطأ يكون بهما الخاص الوضعي

 معين غرض تأدية في معين لفظ اختيار يفسر إنما <<:  صالح حاج الرحمان .ع الدكتور ذلك في يقول
>> اللفظ  استعمال قوانين غير به قوانينه الخاصة له اللفظ إلى راجع هو فما معين، خطاب حال في
  ) 93، ص1996صالح  حاج الرحمان.ع(

 الوضعية إلى بالرجوع يحدد والذي أجله من استعمل الذي المعنى عن يختلف منطوق كصوت اللفظ
 تمايز هي الوضع في وظيفتها عناصر لغوية هي الكلم حروف فمثال ، اإلستعمالي والهدف الخطابية

 الذي المعنى اختالف إلى يؤدي ال المتكلمين بين طرق تأديتها اختالف ، عدمه أو بوجودها الكلم معاني
 ينطبق داللي جنس أنه أي ، المخاطب يستهدفه معين معنى وليس عام للفظ مدلول الوضع في يكون
 الجزئية من المعاني الكثير على




ا�	�� ا��ا��                                                      ��
 ا������
 ا�������� 
 ا��	�ھ�� ا����

 

88 
 

 أن ومدلوالت دوال من اللسان عناصر يحلل لمن ينبغي <<:  قوله في ذلك صالح حاج الدكتور يشرح
 خاص هو ما وبين ، واألقاليم والمجتمعات بين األفراد كيفياتها واختالف التأدية إلى راجع هو ما بين يفرق

صالح  حاج الرحمان.ع(>> معنى  أو لفظ االستعمال أغراض من شيء مجرد ألنه فيه خالف ال بالوضع
 ) 93، ص1996
 ذلك عن .الخطابي الهدف يحقق بحيث بانسجام يكون أن يجب الموضوعة المعاني خالل من فالتبليغ
البنى               هذه بين الوثيق الربط القدرة على هي التبليغية الملكة <<:  صلح حاج الدكتور يوضح

 يقتضيه ما بحسب تؤديها أن يمكن التي) الوضعية وهي غير المعاني ( األغراضو بين ) وما اشبهها ( 
  ) 13، ص1997صالح  حاج الرحمان.ع(>> ) اوالمقام ( الحديث  حال

 منسجمة بطريقة الوضعية للمعاني الحقيق االستعمال عن يصدر الخطابي السلوك عن الناتج المعنى
 الوحدات استعمال في واالتساق االنسجام خالل تحليل من يكون أن يجب السياق هذا فتحليل منه ، متسقة
 األصل توظيف على بالحبسة المصاب قدرة نحلل أخرى، وبعبارة الهدف الخطابي لتحقيق ودمجها اللغوية

 االتصال الخطابي ليتحقق ووصال بناءا متسقة بصورة الكلم الستحضار المثال أو ضمن الصيغة
 التحليل هذا خالل من أيضا وضعية ندرس ومعاني مبنية مواضع وفق يكون التوليدي التحويل واستعمال

مثل حان الموعد ، ( المعنوية  الروابط ظيفبتو  تكون المتسق والتي االستحضار في االستمرارية عامل
 والمرادفات أو الضمائر واستعمال اللفظ وتكرار العطف، حروف مثل اللفظية والروابط...) سوف نذهب 

 ... المعاكسة األلفاظ
 في اآلخر عن واحد كل يتميز مستويين على يكون ، ذكره سبق ما أساس على التحليل أن إلى أيضا نشر

 األفراد بين االتصال إلى والهادف المتسق اللغوي االستحضار في المتمثلة الوظيفة في ويجتمعان الهدف
 هذا باستعمال الخاص المعنوي التحليل غير وبناها اللغة الراجع لوضع القياسي أو الداللي ،فالتحليل

 البني وهذه الوضع
 عامة بنية ذات والمدلوالت الدوال من منسجمة مجموعة اللغة<<  :قائال صالح حاج.الدكتورع يوضح
 الناطقين إجراء كيفية فهو أما اإلستعمال...بالقياس يسمى  وما الوضع هو وهذا فيها تندرج جزئية وبني
 ) 38، ص1974صالح  حاج الرحمان.ع((>> الخطاب  واقع في الوضع لهذا
 توظيف يلي فيما نحاول الحديثة، الخليلية النظرية في المعتمد اللساني التحليل مبادئ أهم استعراض بعد

بالحبسة الحركية الناطق  المصاب الكلم عند على مستوى الكلمة استحضار دراسة في األسس هذه بعض
  . التحليليين المستوين هاذين كال يميز الذي الخلل طبيعة لتحديد باللغة العربية وذلك
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  :ةـــــــخالص

هذا االتجاه  أننجد مبادئ التحليل اللساني المعتمدة في النظرية الخليلية الحديثة ،  أهمبعد استعراض 
يبرز و يركز علي عدة نقاط تساهم في حل مشاكل استحضار الكلم عند الحبسي ، بتحديد المستويات 

تتواءم  اللغوية ، و العمل علي البحث أين يكمن الخلل ، هذا ما سيساعدنا علي بناء برامج و بروتوكوالت
االضطراب ، الن للحبسي الناطق بالعربية مع الخصائص اللسانية لكل حالة ، و التخفيف من حدة 

  .  خصوصياته ، هذا نتيجة ثراء اللغة التي يتحدث بها أال وهي اللغة العربية 
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  : تمهيد

المنهجي للدراسة حيث نتطرق فيه للمنهج المتبع فيها مكان  اإلطاريخص هذا الفصل 

مدروسة مع شرح وتوضيح المعايير التي ارتكز عليها اختيار هذه المجموعة كما الإجراءمجموعةالحاالت 

وشرح جانب كيفية تمرير االختبار  إلييضم الفصل وسائل الدراسة المتمثلة في وسيلة تشخيص الحبسة  

  .وتحليل مدونات الحاالت  اإلجاباتكيفية تبويب 

 :الدراسةاالستطالعية

الدراسةاالستطالعيةتساعدالباحثعل:اختبارأداةالبحثوتحديددقتهاكماتمكنهمنتعينسبالستخدامهامنحيثالتعليماتوفهم

 ... الوضعيات

ي عندالحبسكوندراستناهذهتهدفللبحثفيموضوعاستحضارالكلمة

معتحليلعل:مستو:الكلموفقمبادئالمدرسةالخليلةالحديثة،فقداعتمدنافيبحثناوتحليلناعل:منهجيةعياديةهيدراسةاالحركي

هو  (mt86)) .86.ت.م( رائزلحالةباستخدامالمقابلةالمحددةبرائزٕاكلينيكيمعتمدفيتحليلودراسةالحبسةوهو 

،  1999نسخة  )  N.Zellal(غات من طرف الباحثةو معدة وفق الواقع الجزائري المتعدد اللنسخة متعددة

  باإلضافةإل:بناءبعضالتماريناإلختباريةوالتيبهاندعماألداةاالستقصائيةالمستعملةلنكونأكثرموضوعية

في قسم طب ، )(chuoالمركز الستشفائي لمدينة وهرانتوجهنافيالدراسةاالستطالعيةإل:

  .االجتمـــــــــاعيحالتهمبدقةوكذامستواهمالثقافيبهدفمعاينةالمرض:ودراسةملفاتهموتحديداألعصاب

بعداإلطالععل:ملفاتالمتابعةالطبيةوالنفسيةللحاالت،قمنابفحصالمرض:بصفةفرديةحالةبحالةوذلكبعدتقديمأنفسناك

 متربصينباحثينفي

طالحبسيةوتوضيحهدفالمقابلةومغز:االختبارالعياديبصورةمبسطةضمنمقابلةتمهيديةمعالمفحوصقبلتاالضطرابات

بيقاالختباراتالفرعيةللبحث،كماتقصدناحضورالمشرفعل:هذهالحاالتفيهذهالمقابالتالتمهيديةحت:نشعرالمفحوصباالر 

  .تياحوالطمأنينةللتوصإلل:بناءعالقةثقةبينالفاحصوالمفحوصتسهلعليناالعماللعياديوتجعلنتائجهأكثرموضوعية

ت كان له دور كبير في تشخيص على الحاالت حي (MT86)) .86.ت.م( رائزقمنا في األول  بتطبيق 

التصوير الدماغ من الجانب المعرفي اللساني اللغوي مع اخد اعتبار للملف الطبي للمفحوص خاصة 

بعد تحديد عينة  ) IRM .CEREBRALE( بالرنين المغتاطيسي 

رذلكوفقالطرقالمنابتطبيقالتماريناإلختباريةالتدعيميةعل:حاالتبصفةفرديةمعإعادةالتعليماتكلمااستدع:األمقمناالبحت

  .سبةوالتيتوصاللخطابللمفحوصبأفضاللسبل

  :الدراسات المستقبلية  مماسبقاستخلصناأهمالصعوباتوالعواماللتيتطلبتمناالضبطأكثرفي
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 قلة البحوث الميدانية  التي تتناول هدا الموضوع  •

 ) سن، الجنس، نوعية اإلصابة(صعوبة الحصول على الحاالت التي توافق الشروط  •

لتنسيق بين الدراسة و العمل الميداني الن المصابين غير مرتبطين بوقتنا وغالبا كانوا عدم ا •

 يحضرون و نحن غائبون بسبب الدراسة 

 قلة الوسائل المكيفة والتي تستخدم في التشخيص االرطوفوني •

تطبيقهامنخاللطوالالختباراتالمطبقةأشعرالحاالتالمدروسةبالتعبوصعوبةالمواصلةفيالتركيزهذامادفعناإل: •

  .حصتينأوثالث

  :منهج الدراسة - 1

من المنهج الوصفي العيادي وترتكز علي جمع اكبر عدد ممكن   أسلوبايتمثل في دراسة الحالة التي تعتبر 

 أعمقفهم  إليعدد محدود من الحاالت قصد الوصول  أومن البيانات المعلومات وعن حالة فردية 

لهذه األسلوباألمثلو بالتالي فدراسة الحالة هي ) 69ص 2010م عليان ومحمدغني( للظاهرة المدروسة 

يقول حالق في هذا المضمون البحث التي يسعي لدراسة االسترجاع اللغوي عند المصاب بحبسة بروكا

رغم ) . 82ص 2010حالق (كفرد فريد في خصائصه وسلوكه  لإلنسانتساعد دراسة الحالة في النظر 

 األسلوبانه يبقي  إالتعميمها علي جميع حاالت المجتمع دراسة الحالة ال يمكن   أسلوبان نتائج  

كما يوفي بوصف دقيق و فهم ) Eustache è Al . 2001(المالئم في الدراسات العصبية النفسية 

  .المدروسةوخصائص الحاالت  لسلوكعميق 

  : الدراسة جالم - 2

توضح مجاالت ، ابعاد و حدود اجراء هذه الدراسة ، و اهم كأي دراسة علمية واضحة المعالم ، البد ان 

  :هذه المجاالت نذكر ما يلي 

  

  

  :المجال المكاني  - 1- 2

تم انجاز الجانب التطبيقي من الدراسة علي مستوي مصلحة طب األعصاب و الذي يحتوي علي مكتب 

رئيس القسم ، مكتب االمانة ، قاعة العالج للشبه الطبي ، قاعة إعادة  التأهيل الحركي و قاعتين 
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قاعة العالج للسباحة و كذلك يحتوي القسم على جهة مخصصة للحاالت االستشفائية الداخلية الطبية ، و 

، و تليه مكتب المختصة النفسانية و المختصة االرطفونية ، وهذه االخيرة تعتبر من بين عدة مصالح 

م أين ثم وضع ورشة إلنشاء  1877مكونة للمستشفي للمركز االستشفائي لمدينة وهران يعود إلى سنة 

هكتار ، و يحتوي  13ساحة أول مركز جديد استشفائي، المركز االستشفائي الجامعي  لوهران يغطي م

إضافة على هياكل إدارية و اقتصادية و المخبرية أما بنسبة لطاقة استيعاب القانونية االستشفائية تصل 

سرير، فالمركز تديره هيئة إدارية بمساعدة  2922سرير أما طاقة االستيعاب فعلية تصل إلى  2142إلى 

الصادر  58- 1373طبية لوهران و المطابقة لمرسوم المجمع أصبح بعد ظهور الجامعة الهذا هيئة طبية 

  .المركز أالستشفائي و الجامعي لوهران  1958بديسمبر 

  :المجال البشري 2- 2

من ذلك هو التوجه بنظرة علمية  القصد) بروكا ( حبسة حركية  الدراسة أربع حاالت  تعاني من  تضم

تحليلها و تفسيرها وفق  و استجابات و سلوكياتروسة نحو طبيعة الظاهرة المرضية وما يعتريها من مد

بان مشكل عملية  استحضار الكلم موجود في  المعطيات اللسانية المعروفة المتبناة في هذه الدراسة علما

  . كل انواع الحبسة اال ان عينة دراستنا هي الحبسة الحركية 

  :خصائص عينة الدراسة   3- 2

  :اخذنا باالعتبار في اختيار حاالت الدراسة ما يلي  

 )منطقة بروكا ( دماغية محددة علي  مستوي مناطق اللغة  إصابةكون أن يالحبسة   أصل •

الجانبية ثم اختيار الحبسيين اليمنيين الن حبسة اليساريين ال تزال موضوع جدال في ما يتعلق  •

 .وتنظيمها علي مستوي الدماغ لدي هؤالء  بمراكز اللغة وكيفية توزيع الوظيفة اللغوية

يكون تشخيص الحبسة وفق معطيات عصبية  أينحبسيين في سن الرشد اخترنا لهذه الدراسة  •

ولسانية معروفة ومحددة علي عكس حبسة الطفل التي ال يزال النقاش يدور حول معايير تحديدها 

الوظيفة اللغوية و غيرها  كما تم  خاصة تلك المتعلقة بالنضج العصبي و السيادة الدماغيةونضج

الشيخوخة اللغوية الناجمة عن  األعراضبعض  حت:نتفادىاختيار الحاالت تحت سن الخمسين 

 .ويكون االسترجاع أفضل 

الكامل لكل حالة مع طلب تقرير حول فحص الرؤية وفحص السمع االطالع علي الملف الطبي  •

 عند كل الحاالت 
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صعوبات لغوية قبل  أوالحالة لم تكن تعاني من مشاكل  للتأكدأنالحاالت  أهلالمقابلة مع  •

 .بالحبسة  إصابتها

 .يكون الجنس معيارا في الدراسة  أنتم اختيار حبسيين ذكور دون  •

 .مستوي من الفهم يسمح لها بفهم التعليمة تم اختيار الحاالت المحافظة علي  •

 إنتاجال تكون عائقا في نسخ و تدوين  حتىتم اختيار الحاالت التي ال تظهر اضطرابات نطقية  •

 .الحالة 

  أن) 1986Ducarne.(بالعربية العامية كلغة أم حيث تستحسن  تكونناطقةحاالتتم اختيار  •

لغة يكتسبها الفرد عموما كما  أولهااألمألنهالغة العواطف من جهة والنيختبر الحبسي في لغته 

 .اللغة المتداولة في حياتها اليومية  أهلهاأنهابالتقرب من الحالة ومن  تأكدنا

  :المجال الزمني 

وكانت البداية بجمع بعض  2016/2017تمت هذه الدراسة في غضون العام الدراسي الممتد ما بين 

المعلومات عن متغيرات الدراسة في الجانبين النظري و التطبيقي و استمر البحث عن المعلومات ذات 

  .غاية نهاية البحث الصلة بالموضوع بالتوازي الي 

  :وسائل الدراسة  - 3

عن طريق من تشخيص الحبسة وفق المعطيات العصبية التي يوفرها الفحص الدماغي  التأكدتم 

scannerبوسيلة التصوير بالموجات المغناطيسية أو IRM   بقراءة التقرير الطبي التي يتم االطالع عليها

الدماغية  اإلصابةالتشخيصية الذي يشمل طبيعة  األشعةالذي يقوم به المختص القائم علي هذا النوع من 

  .وتحديد موضعها في الدماغ 

 اإلصابةكما تكتمل عملية التشخيص عن طريق جمع المعطيات النفسية اللسانية التي تزامنت مع 

التشخيص بوسيلة علمية مصممة  ويتأكد. في تحليل نتائج البرتوكول محل الدراسة  إليهاالدماغية ونرجع 

  :فيما يلي الذي نقدمه بالتفصيل ) MTA )2002لهذا الغرض و المتمثلة في الصورة المعربة لرائز 

  

  :  MTAرائز  1- 3

الواقع الجزائري و معدة وفق MT86من بروتوكول ) عربية  امازيغية  فرنسية  (هو نسخة متعددة اللغات 

و . Benabdellahو  beyبالتعاون مع كل من )  Zellal ,1999(المتعدد اللغات من طرف الباحثة 

ذلك في ايطار النشاطات العلمية لبرنامج البحث في ميدان الحبسة المندرج ضمن برنامج اتفاقية بين 
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مخبر  Le Mireil-Toulouseجامعة الجزائر مخبر العلوم النفسية العصبية اللسانية و جامعة 

jacques lordat . يتمثلMTA  في نسخة مكملة لMT86  و هي حسب الباحثة مكيفة على الواقع

 MTA، يضم رائز ) Zellal ,1999(فردا متعدد اللغات  460اللساني الثقافي الجزائري على عينة تضم

  ) 01انظر الملحق رقم ( :نوعين أساسيين من االختبارات و هي 

  :تبارات النفسية اللسانية و نجد فيهااالخ- 1- 3-1

يضم أسئلة مثل تلك الموجودة في النسخة األصلية تدور حول اسم المريض ، مهنته،  :الحوار الموجه* 

هل تسكن : هل تسكن بباريس ؟ ب : مسكنه، هوايته، حكاية مرضه، و قد تم تعديل السؤال المتعلق ب 

  .في الجزائر العاصمة؟

ضم هذين االختبارين في اختبار واحد يضم االسم و السن و الحساب من واحد إلى  تم :السالسل اآللية*

  .عشرة و ذكر أيام األسبوع، أي جانب طلب من المفحوص نشيد قسما أو لحنه

يطلب من المفحوص إعطاء صنف معين من األسماء و هو أسماء الحيوانات التي  :السالسة اللفظية* 

  .ثانية 90حديقة الحيوان أو الحيوانات األليفة، و ذلك في غضون يعرفها أو التي يراها عادة في 

صور من  6تعرض على المريض لوحة تحوي  :الفهم الشفوي للكلمات و الجمل البسيطة و المعقدة* 

  .فونولوجي، بصري و داللي Distracteurبينها مشتت 

تم إنشاء الكلمات باألخذ بعين االعتبار بنية اللغة  :اعادة المقاطع ، الكلمات ، الجمل و الكلمات* 

العربية و القبائلية مع احترام نظام الصائنات و المقاطع و النظام الصوتي الخاص باللغتين كما أخذت 

اما الجمل فتحمل ) , 86Zellal(بعض المقاطع من الميزانية الصوتية و الفونولوجية للعربية العامية 

  .التركيبية لكل من العربية و االمازيغية الخصائص المورفولوجية

الكلمات مختارة باحترام معايير ظهور الحروف و ظهور زمن الفعل الماضي  :قراءاة الكلمات و الجمل* 

  .و المضارع

بنود هذا االختبار، مختارة وفق المعايير السابق ذكرها في اختبار  :فهم الكلمات و الجمل المكتوبة* 

الموجودة على نفس اللوحة ، " فرس"لها مشتت فونولوجي هو " جرس"مل مثل لكمة قراءة الكلمات و الج

  ".طبل"و هو أما الداللي فهو " جرس"في نفس اللوحة نجد المشتت البصري لكلمة 

  :فهم نص مقروء* 
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في هذا االختبار تمت ترجمة النص الموجود في الوسيلة األصلية مع احترام معايير البنية النحوية و 

ية للجملة العربية الماضي و المضارع مع العالمات النحوية و الصرفية الداخلة عليهما، الى جانب الصرف

  .احترام طول و نوع الجمل، كالجملة االسمية و الجملة فعلية

  :التسمية*

، " يسقط" "يصعد"توجد خمسة أفعال، القصد منها التعرف على أفعال متشابهة مثل  :تسمية األفعال * 

  " . يفكر" ، " ينام"

تم األخذ بعين االعتبار خصوصية نظام الكتابة العربية مثل التموضع المختلف  :الكتابة المنقولة * 

،إلى جانب نظام "ت"، و التاء المفتوحة " ة"للحروف حسب سياق ظهورها مثل التاء المربوطة 

ى جانب بنية الجملة الفعلية الضمة و الكسرة و الفتحة و التنوين و التشديد و عالمة التعريف إل:التصويت

  .و بنية الجملة االسمية

و إلى :إمالء الكلمات و الجمل بالعربية يأخذ بعين االعتبار شكل الوحدة الحرفية مثل: الكتابة الممالة * 

و مختلف سماتها و مخارجها " س"و " ش"جانب خصوصية النظام الصوتي و تشابه األصوات مثل 

تم "الى جانب تواجد الفعل المبني للمجهول " ط"و " ص"سمات التفخيم مثل ، و " ق"و " ع"النطقية مثل 

  ".تتحدد

  .يعيد المريض األرقام ثم األعداد ثم يقراها :إعادة وقراءة األرقام و األعداد* 

  ):تنفيذ الحركة و التعرف:(اختبارات البراكسيا و القنوزيا- 2- 1- 3

  :البراكسيا

المريض حركات لسانية فمية وجهية تبعا المر شفوي من الفاحص ينفد  :البراكسيا الفمية الوجهية* 

حسب اللغة المتكلمة من طرف المفحوص ، اما في حالة وجود اضطراب في الفهم الشفوي يلجا 

  .الفاحص الى تنفيذ الحركة الى جانب االمر الشفوي و يقوم المفحوص بتقليد هذه االخيرة

مطلوب من المفحوص تنفيذ حركات بتعليمة شفوية من طرف الفاحص  :البراكسيا الفكرية الحركية* 

  ".مشط شعرك"، "ضع المفتاح في القفل"الى جانب تنفيذ أفعال تؤكد حسن استعمال األشياء  مثل 

طاولة ، زهرة ، : في أول األمر نطلب من المريض الرسم بدون مرجع بصري: البراكسيا البنائية * 

  . REYرسم 

جسمه األصلية مما يمكن من  أجزاءالمطلوب من المريض التعرف على مختلف : القنوزيا* 

  .تشخيص اضطراب او انعدام التعرف على أجزاء الجسم
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تفحص قدرات الحسبي على التعرف البصري على األلوان،حيث يكون المنبه : قنوزيا األلوان * 

فظية تتكون هذا االختبار من اإلجابة فتكون يدوية وغير ل أما،  األلوانبصري و هو مجموعة من 

  :لوحة تعوض حسب معين مثل 12

  .لون واحد وهو األحمر: اللوحة األولى

  لونين و هما األزرق و األحمر: اللوحة الثانية

  األسود و األبيض : اللوحة الثالثة

  األخضر و األصفر: اللوحة الرابعة

  البرتقالي و األصفر: اللوحة الخامسة

  .و البرتقالي األحمر: اللوحة السادسة

  األحمر و األزرق إلى جانب األحمر و البرتقالي:اللوحة السابعة

األحمر و األزرق، األخضر و األزرق و األحمر و البرتقالي باقي اللوحات تشمل كل :اللوحة الثامنة

  .األلوان

في  األخرىتعرض اللوحات على المفحوص واحدة بواحدة ، البند الهدف موضوع إمامه و على البنود 

يشرح  األخرىيجد البند المناسب للبند الهدف من بين االختبارات  أن، على المفحوص  أفقيخط 

ذلك و يقوم بحساب الوقت المستغرق من طرف  األمرتطلب  إذاالفاحص التعليمة عدة مرات 

  .ثانية 30المفحوص لإلجابة اقصر وقت محدد لكل لوحة من 

  :القنوزيا السمعية

الهدف من هذا هو اضطراب، يستمع المريض إلى أصوات حيوانات مختلفة ، إلى ضجيج ثم إلى 

  ) .قسما(مقاطع موسيقية ذات طابع مختلف أنحاء الوطن إلى جانب لحن النشيد الوطني 

موجودة بالعربية و الفرنسية بشخص هذا قدرات المريض على : قنوزيا قراءة الحروف و الكلمات*

موز المكتوبة من حروف و كلمات على المفحوص ان يتعرف على حرف موجود على التصرف على الر 

اللوحة ثم يأخذ الحرف المناسب له من بين شبكة تضم عدة حروف و يضعه في اللوحة على الحرف 

كلمة ثم اختبارها طبقا لمعايير  24حرفا و  24المناسب أي على نفس الحرف على اللوحة يحي االختبار 

  .ج و خ ، اختالف تموضع النقاط و عددها مثل ت، ب ،ن، ث: ي الشكل من التشابه ف
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ى ـــــــإل 0 %يتم تنقيط كل الموصوفة سابقا يمكن التنقيط من الستخراج نسب مئوية تتراوح بين  :التنقيط

حسب وهي التي تنقل إلى رسم الحبسة الذي يمثل حسب محور ، أفقي يشمل االختبارات و  100 %

  .مل النسب  المئوية للنجاحمحور عمودي يش

نقطة لإلجابة الخاطئة ثم  0سؤال،تعطى نقطة واحد لإلجابة الصحيحة و  20 :الحوار الموجه-

 تستخرج نسبة النجاح 

لإلجابة الخاطئة إذ بدا المفحوص في الحساب ثم توقف  0لإلجابة الصحيحة و  1 :السالسل اإللية-

  .0عطى لها ، التي تشوبها برافازيا كذلك ي 0العالمة 

  : السالسة اللفظية-

ثانية و يبلغ معدل الكلمات المستحضرة من طرف  90تسجل عدد الكلمات المستحضرة خالل 

 90كلمات خالل مدة  6كلمات ، وأقصى عدد ممكن استحضاره من طرف الحبسيين  10العاديين 

  .في هذا االختبار احنجنسبة  أعلىبنود هو  10بالمائة من مجموع  60ثانية و عليه اعتبرت نسبة 

  .تكرار مقاطع الكلمات ، الال كلمات و الجمل 

، و عدد الجمل جملتين بالنسبة للعربية و 10مقطع ن عدد الكلمات بالعربية  88يبلغ عدد المقاطع 

لإلعادة بدون أخطاء ن ال  1الال كلمات تعطى النقطة  7جانب  إلىجمل بالنسبة للفرنسية ،  30

  .100 %ما نسبة النجاح فهي  إبدال و ال حذف ، أ

  صورة سرقة البنك :سرد الخطاب الشفوي 

البنك ،العمال، السارقون ، الشرطة : يتم التنقيط بوسيلة تقييم عدد المراجع المستعملة بطريقة صحيحة

ثالثة : مراجع، أما استعمالها في جما مبنية فتكون على هذا النحو 70الهاتف ، السيارة ، و رجل أي 

وهم يرفعون أيديهم ،  سارقين يدخلون البنك،ينتظرهم سارق في السيارة ، يهدد السارقون عمال البنك

 اإذ 7البنود هو  أورجل يتكلم في التلفون و رجل يجري ليخبر شرطي المرور بالسرقة، عدد الجمل 

ادا أعطيت الكلمات . 100 %استعمل المريض سبعة جمل مبنية بناءا صحيحا يسجل نسبة النجاح 

أعطي المفحوص بداية وصف تشمل على  اإذ. من النجاح 50 %دون ربط و بناء نحوي تسجل 

من النجاح، كل  10 %األقل جملتين متبوعة بفقدان الكلمة و إجابات حركية و غيرها نسجل نسبة  

  .من النجاح 0 %و  0باقي األداء الذي يخرج عن الحاالت المذكورة ينقط  

  :فهم الكلمات و الجمل*
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كلمات ، أربعة جمل بسيطة و  4، توجد أربعة لإلجابة الخاطئة  0تعطى نقطة لإلجابة الصحيحة و  

  .ثالثة جمل معقدة

 % ,ستة أسئلة عن النص ، اإلجابة الصحيحة على األسئلة الست تقدر بنسيبة نجاح: فهم النص 

100  

في حالة إعطاء  25 %أسئلة صحيحة ،   3هي نسبة النجاح في حالة اإلجابة على  ,50 %

  .جابة صحيحة واحدةفي حالة إ 20 %إجابتين صحيحتين  و 

صفر أو واحد للقراءة الخاطئة أو الصحيحة فهم الكلمات و الجمل المكتوبة                       :قراءة األرقام و األعداد *   

  .الي  خطا 0للبند صحيح  1جمل بالعربية و ثمانية بالفرنسية نقطة  8بالفرنسية  5كلمات بالعربية و  5

 100%بالعربية ، جملة بالفرنسية و جملتين بالعربية    3لمات بالفرنسية و ك 3 :الكتابة المنقولة * 

من النجاح تسجل لما تنقل كل البنود بطريقة صحيحة ، لما ينقل المفحوص متعرف عليها بالرغم من 

و تجمع نقاط كل  01من النجاح، في حالة عدة بنود صحيحة ينقط كل بند واحد  10%وجود تعطى 

  .100%و تسحب مقارنة بالنسبة المئوية للنجاح و المقدرة ب  البنود الصحيحة 

  .جمل بالفرنسية  3جمل بالعربية و  3كلمات بالفرنسية  10كلمة بالعربية، و  12:اإلمالء

  .نفس معيار تنقيط سرد الخطاب الشفوي:سرد الخطاب كتابيا

  ):التنفيذ الحركي و التعرف(البراكسيا و القنوزيا *

بنود و تحسب بالنسبة المئوية عدد البنود التي نجح فيها  6تشمل : الفمية الوجهية البراكسيا-

  .المفحوص

  .تنقط  كاختبار الفمية الوجهية) نفس التنقيط (بند  12تشمل : البراكسيا الفكرية الحركية-

نقل رسم بنود بند رسم الطاولة يتم بدون مرجع بصري أما الرسم فيتم ب 4تشمل  :البراكسيا البنائية -

هي النسبة المئوية   50 %نجح المفحوص في كل البنود  إذا100 %حسب المثال تعطى نسبة 

  .اثنين بندينللنجاح في 

  :القنوزيا* 

بنود ، قنوزيا قراءة الحروف و الكلمات  10بندا و قنوزيا األلوان  تشمل  18الجسم تشمل  أجزاءقنزيا

، يجري اختبار القنوزيا أجزاء الجسم و القنوزيا السمعية  بندا بالفرنسية 22بندا بالعربية و  48تشمل 

في وقت حر ، أما قنوزيا األلوان فهي مرتبطة بوقت التعرف على البنود الصحيحة الذي يكون اصغر 
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ثانية و هو وقت التعرف  120التعرف على الكلمات فهو محدد ب  أماثانية ،  30يساوي  أومن 

  . على بنود اللوحة الواحدة

  : التمريناتاإلختبارية- 2

 MTAبنيتهذهالتماريناتاإلختباريةبهدفالتعمقفيالدراسةمنجهةوتدعيما للنتائج المتحصل عليها من خالل رائز 

بالتاليدراستنااألساسيةتعتمدفينفسالوقتعل:تحليلنتائجهذه من جهة ثانية ،  86

هذا البحث ، التمارينوفقمبادئالنظريةالخليليةالحديثةوتحليلنتائجالرائزالمعتمدفي

كلها تدرس وتحلل كيفية استحضار الكلم   ركزنافيبناءهذهالتماريناإلختباريةعل:دراسةمستو:الكلم ،التمارين

 يـــــــة ، هذه التمارين هي كالتالــــة لدي المصاب بالحبسة الحركيـــــحسب مستويات اللغة في النظرية الخليلي

  : )2انظر الملحق رقم ( 

   :واستحضارالوحدةاللفظيةتمارينبناء- 1- 2

 تهدفهذهالتمارينإلى دراسةاستحضارالمفحوصللوحدةاللفظيةمنخاللمجموعةمنالمتغيرات

الحرفيةأوالمادةاألصلية                       دراسةاستحضارالمفحوصللوحدةاللفظيةمنخاللمجموعةمنالمتغيرات

Une série de séquences consonantiquesتالية ومن خالل التعليمة ال  :

  سأقدملكمجموعةمنالحروف،كونمنخاللهاأكبر قدرممكن<<

 سأقدملكمجموعةمنالحروف،كونمنخاللهاأكبرقدرممكن<<:الحرفيةأوالمادةاألصلية التعليمةالتالية

) كتب،كرسي( ك،ب،ر، س،ت،ييمكنتكوينكلمة: ( منالكلماتالتييمكنكاستحضارها،مثالبواسطةالحروفالتالية

<<  

ثسالسلمنالمتغيراتالحرفيةويتمتحديدوقت عل:ثالاالختبار يحتوي

  .دقيقةواحدةلكلسلسلةمعتسجيلكإلجاباتومحاوالتالمفحوص

   :تمارينالتعرفوتوظيفعالماتالتثنيةوالجمع- 2- 2

يكونهذا التمرينمنخاللتقديمصورألشياءمألوفةثمالطلبمنالمفحوصفيمرحلةأولى 

الهدفنقدم التعليمةالتالية لهذا،الصورةالتعرفعليهاوتسميتهاثماستنتاجالمثن:والجمعلنفس

منهذا، اثنانأنظرلهذهالصورة،ماذاتمثل؟عندمايكونلدي<<:

نسميهما؟وعندمايكونلديكثيرمنهم،فكيفنسميهم؟مثالهذهصورة 

 >>نسميهماهاتفان،وٕاذاكانلديكثيرمنهانسميها هواتف اثنانهاتف،إذاكانلدي
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ا بالعامية ،نهدف نسجالإلجاباتعل:ورقةالتصحيحمعكاللمالحظات،ويمكنتبسيط مثل شرحه

  . منخاللهذاالتمرينإل:دراسةكيفيةاستعمالمبدئيالبناءوالوصلمنخالل استحضارالكلموتوظيفعالماتالجمعوالتثنية

   :التماريناإلستدعائيةالتكميلية- 3- 2

القدرةاإلستحضاريةانطالقامنمثالتحفيزياستدعائيومنهدراسةدورالمثال  ندرسمنخاللهذاالتمرين

  <<:المفحوصعل:القيامبعمليةالبناءاللفظي،نقدمللمفحوص التعليمةالتاليةالتوليديفيمساعدة

  >>ملبنة ......... لبن/ مخبزة ......... خبز: اتبعالمثالوأملئالفراغاتالتالية،مثال 

   :تمارينتوظيفاألصلضمنالصيغة- 4- 2

ة هدفهذاالتمرينهو دراسةالبناءوالقدرةعل:توظيفاألصلضمنالصيغةمنخاللتقديمأشياءمادي

معصيغتهااللفظيةوالطلبمنالمفحوصاستحضارالتسميةباستعمالهذهالصيغة، ونقدمالتعليمةالتالية 

فاعلةيعنيأنهذهنسميهاطاولةوهذا ) معاإلشارةإل:الطاولة( كيفنسميهذاوفقالوزنالتالي؟مثالعندمانقولعنهذه<<:

  >>معاإلشارةإلى الشيءوتقديمالصيغة 

  :تمارين توظيف االبنية التركيبة   5- 2

هدف هذا التمرين هو دراسة البناء  و القدرة علي تطوين مادة لفظية ذات معني لغوي باستعمال الحروف 

الالزمة و القواعد النجوية و الصرفية للغة مع استحضار اللفظة المناسب حسب سياق  الكالم دون اهمال 

ه ، و تكون التعليمة كالتالي ادوات الربط الظاهرة منها و المضمرة مع الربط الصحيح بين كل دال و مدلول

  .  >>عبر عن ما تراه ) في وليمة عرس  الرجالمن  مجموعةصورة ( ساعطيك هده الصورة <<: 

  :مترية للتمارين و الخصائص السيك

 : صدق المحكمين 

المختصين في مجال علم  األساتذةعة من المحكمين من و علي مجم االختباريةعرض التمارين تم 

  .قد وضعنا جدوال ذكرنا فيه األساتذة الكرام المحكمينلقياس النفسي ، االرطوفونيا ، و النفس ، ا
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  الرتبة  التخصص  االسم واللقب

  ا . استاذة مساعدة   ارطوفونيا  معروف فاخت  . أ

  ا.استاذ محاضر  علم النفس العيادي  قمراوي محمد  . أ

  استاذ  علم النفس التربوي  ابراهيمماحي   . أ

  ا. استاذة محاضرة   علم النفس العيادي   زروالي لطيفة   . أ

  ا. استاذة محاضرة   علم النفس التربوي   الشيخ فتيحة  . أ

  ا. استاذ محاضرة   القياس و التقويم النفسي   حبال ياسين   . أ

  استاذ محاضر  علم النفس العصبي   حدبي محمد  . أ

  استاذ مساعد  مختص في االعصاب  بلعرج امين خالد  . أ

  استاذ مساعد  االمراض العقليةمختص في   بوقالشي عيسي  . أ

  اخصائي نفساني  علم النفس العصبي  موالي محمد

  قائمة االساتذة المحكمين :  9 جدول رقم                                 

 وقد اعطينا لكل تمرين نسبة مئوية تم علي اساسها التعامل مع التمرين حيث اخذنا بعين العتبار

  )3 انظر الملحق رقم( مالحظات االساتذة المحكمين و النتائج مثلناها في جدول 

  :نتائج صدق المحكمين 

  :بعض التعديالت تمثلت في التمارين الموجودة في االختبارات التدعيمية تم االتفاق عليها ما عدا 

  صور 03صور تم حذف  10التمرين الثاني كان فيه  - 

  الصورة  التمرين الخامس تم تغير - 

  :ثبات المطبقين 

هذا البحث بتطبيق هذه التمارين االختبارية علي احدي الحاالت لكن كل  بإعدادفان لقام الطالبان المك

  .طالب قام بذلك بشكل منفرد ثم قمنا بمقارنة النتائج ، فكانت النتائج متقاربة 

  هذه التمارين االختبارية قد برهن علي صدقها و ثباتها  أنهذا ما يبعث علي القول 

  :كيفية تمرير االختبار

 األعصابالعالج في مصلحة طب  حاالتكانت تتابعأربععلى MTAطبق اختبار  : األولاالختبار 

االت اإلجابة علي الحبالمستشفى الجامعي لوالية وهران وهذا عن طريق شرح العبارات و طريقة 

بالمصلحة ، كما قمنا بشرح الغاية من تطبيقنا من هذا االختبار ة الذي كان بهدف البحث العلمي ، 

  .الفئة لم تلقي أي صعوبة في فهم عبارات االختبار أنوالحظنا من خالل التطبيق 
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كان يقيس  يوم من تطبيق االختبار األول انتقلنا لتطبيق االختبار الثاني الذي 45بعد :االختبار الثاني 

عملية استحضار الكلم ، وبنفس طريقة تطبيق االختبار األول طبق هذا االختبار و ذلك بعد شرح التعليمة 

  .و الغاية من هذا االختبار 

  :الخالصة

تتلخص إجراءات الدراسة الحالية في اختيار أربع حاالت حبسية مصابة بفقدان الكلمة وفق معايير معينة  

 إخضاعو قد تم المركز االستشفائي الجامعي  لوهران  جزائري متمثل في و ذلك من وسط عيادي  

الحاالت لوسيلة عيادية قصد فحص حبستهم و استخراج الجدول العيادي المميز لها كما تم إخضاعها 

  .النظرية الخليلية وحسب مقومات اللغة العربية  أسسالختبارات تدعيمية  مبنية علي 
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  :تمهيد

نقوم في هذا الفصل بعرض و تحليل النتائج من خالل دراسة الحاالت كل حالة علي حدي و تشمل 

تقديم الحالة ، مالحظات أولية علي الحالة ، تاريخ الحالة ،نتائج الفحص العصبي : دراسة كل حالة 

الذي يمثل برسم تخطيطي للحبسة يليه تحديد نوعها وابرز سماتها  ، نتائج الفحص االرطوفوني

بعد التشخيص نتطرق لعرض نتائج الحالة في نشاط التمارين التدعيمية  من خالل تقديم . العيادية 

خمسة تمارين اختبارية مبنية حسب مبادئ النظرية الخليلية الحديثة ، بعد عرض مختلف النتائج نمر 

  و كميا محاولين اثبات فرضيات الدراسة ،ويلي ذلك مناقشة النتائج وخاتمة الدراسة  الي تحليلها كيفيا

  :)ي ، ي (الحالة االولي  - 1

سنة قاطنة في والية وهران ،قاطن بحي  46تبلغ من العمر ) ي.ي( الحالة  : تقديم الحالة -1- 1

ملحق إداري في البلدية قمبيطة ، متزوج وأب لثالثة أطفال ، المستوي التعليمي جامعي وهو يعمل ك

  .قديل ، ثنائي اللغة عربية عامية فرنسية 

  :) ي .ي( عن الحالة  أوليةمالحظات  - 2- 1

أنها كانت  فقدت الحالة التعبير الشفهي ، فقدانا تاما أي. غيبالحادث الوعائي الدما اإلصابة بعد

 االستشفائية الجامعية بوهران ،ي المؤسسة فوني فو حيث قام المختص االرط تعاني من خرس حبسي،

بها علي   الخرص  مما مكن الحالة من  استرجاع قدرة الباس إزالةبالتكفل االرطفوني الذي استلزم 

  .التعبير 

  :تاريخ المرض  - 3- 1

ارتفاع مفاجئ في الضغط  إليحيث تعرضت الحالة .05/10/2014تاريخ  إلي اإلصابةترجع بداية 

إلي مصلحة االستعجاالت  إثرهانقلت الحالة .عائليتيجة شجار الدموي دون سوابق مرضية ن

يوم  20مكثت  أينالعناية المركزة  بالمؤسسة االستشفائية  الجامعية بوهران ، ثم حولت إلي مصلحة 

  . األعصابمصلحة طب  إليثم بعد استقرار حالتها الصحية العامية وجهت 
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  :الفحص العصبي  - 4- 1

حادث وعائي دماغي )  IRM .CEREBRALE( اظهر تصوير الدماغ بالرنين المغتاطيسي 

 إصابته إلي لمنطقة الجبهية الجدارية اليسري ، أدييخص ا AVC- ISCHEMIQUEادي انسد

  .الحالة يمينية  أن إلي اإلشارةمع . أيمنجانب شلل نصفي  إليبالحبسة 

  :نتائج الفحص االرطفوني عرض و تحليل - 5- 1

  : اللغة اشفهية

بينما اخفقت  في . نجحت الحالة في اعطاء االجوبة  كاالسم و اللقب و العنوان : الحوار الموجه- 

  : التالية  البعض االخر مثل اعطاء سنها اذ تحصلنا علي االجابة

  شعرفن ما نسيت      

الكلمة المناسبة ونفس الصعوبة نسجلها  ايجادتدل االجابة علي الصعوبة التي يجدها المفحوص في 

 : كانت االجابة بالحركات. مسكنها في اجابتها علي السؤال الذي يطلب وصف 

 ثالثة غرف  االحابة عن طريق حركات اليد

 غرفة جلوس

 مطبخ

 حركة الغسل تمثل الحمام

 .كما لم يستطيع المفحوص ترديد النشيد الوطني وعلق كما يلي

 ما نقدش

  :االتوماتيكية السالسل 

صعوبة في اعطاء كل االليات المطلوبة منها مع تسجيل بطئ في التدفق ) ي.ي(لم تظهر الحالة 

  .اللفظي وحذف بعض الحروف 
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  : السالسل اللفظية

ثا بين االسم  20- ثا  10وقت من  أخدحيوانات مع  أربع أسماءثانية  تحصلنا علي  90في خالل 

  .وقرر المفحوص التوقف  اآلخرو 

  ودع -فار  –قطة  –كلب  :كالتالي  اإلجاباتوكانت 

  .باليدين  باإلشارةثم التوقف كان 

  :التكرار

  .آخرفي  إجابة وحذففي  إبدالالمقاطع الصوتية و سجلنا  إعادةلم تظهر الحالة صعوبة كبيرة في 

kla/sla  إبدال sta /ta  حذف  

  :التسمية 

 إلعطاءالوقت  الطويل المستغرق  إلي باإلضافة.  األشياءالحالة صعوبة كبيرة في تسمية  أظهرت

المنتظرة كما يالحظ استعمال  اإلجابة أوالهدف  إيجادنالحظ فقدان الكلمة  وصعوبة في .  اإلجابة

استغرقت الحالة  األفعالفي تسمية . في المواقف الصعبة بالنسبة لها عدة سلوكات تقوم بها الحالة 

  .تسمية صحيحة  األفعالت في تسمية وقتا للتفكير لكنها نجح

  : هيسرد الخطاب الشف

كما ان الحالة تستعمل الحركات لتعويض .نالحظ فقدان الكلمة بصورة واضحة مع بطئ في السيولة 

  وتدلي لنا بالصعوبة التي واجهتها وهذا مثال  اإلجابة إنهاءونالحظ ان الحالة تقرر . الكلمة المفقودة 

  سارقون دخلوا البنك

 حاملين مع حركة تمثل السالح

  وجوههم مغطاة بقناع أنيسرقون مع حركة تمثل النقود وحركة تمثل 
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  : فهم الكلمات و الجمل

أن الذكر  بجدرفي فهم الكلمات وكذا في فهم الجمل البسيطة صعوبة لدي المفحوص  أيلم نسجل 

عن الجمل المعقدة  كانت بعد تردد وزمن كمون طويل مع تسجيل خطا واحد تبعه تصحيح اإلجابة 

  .التعليمة  إعادةطلب المفحوص منا  أنذاتي بعد 

  : اللغة المكتوبة

 إيجادصعوبة في لكنه امتنع عن قراءة النص رغم فهمه ، نسجل  الكلمات،وص من قراءة حتمكن المف

  .صعوبة ، كما نسجل ترددات عديدة و التعليق عن ال الكلمات ، كما نسجل فقدان الكلمة

  عرف من قبلنكنت        

  : األعدادقراءة 

كما امتنع عن  األعدادلكن نالحظ وجود صعوبة في قراءة  األرقامصعوبة في قراءة  أيلم نسجل 

  .كلها  قراءتها

  :الفهم الكتابي 

  :تعقيدا برده  األكثر اإلجابةو امتنع عن نجح المفحوص في فهم الكلمات 

  ال اقدر

  :الكتابة

  وانه لم يسبق له الكتابة باليد اليسري  األيمنرفض المفحوص الكتابة واحتج بالشلل النصفي 

  :البراكسيا 

الحالة تجد صعوبة في نفخ  أننالحظ الحظ في فتح الفم وتحريك اللسان و الحركي الم البطءباستثناء 

  .فمهاال تستطيع حبس الهواء داخل  أنهاكما خديها 
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  :البراكسيا الفكرية الحركية 

المقدمة له ، مع الصعوبة دائما في استعمال اليد اليسري كون  األدواتتمكن المفحوص من استعمال 

  . أيمنالمريض يمني وتعاني من شلل نصفي 

  :البراكسيا البنائية 

  )-- انظر الملحق رقم .( القلم  أخدصعوبة في استعمال اليد اليسري وتردد في 

  :القنوزيا 

  :الجسم  أجزاءالتعرف علي 

 .لم يخطأ المفحوص في التعرف علي كل أجزاء الجسم ، رغم بعض البطء الحركي 

  : التعرف علي األلوان 

  .نجح المفحوص في التعرف علي كل األلوان 

  :  التعرف علي اللغة الكتابية 

ث، / ن، ت / ب : اء بعض الحروف الحظنا خلط بين بعضها مثلسجلنا عجز في هذا البند باستثن

حيث يبين لنا هدا بعض الصعوبة في التوجه المكاني، أما الباقي فقد امتنع عنه . ج/ش، ح / س 

  .الخطأالمفحوص خوفا من الوقوع في 

  :السمعيالتعرف 

  . لم نسجل أي إخفاق من طرف المفحوص في هذا البند 

  : اآلتيةبالخروج بالنسب المئوية  النتائجتسمح لنا هذه 

 % 35نسبة  ىالحوار الموجه تحصلنا عل •

 % 90نسبة  ىتوماتيكية تحصلنا علالسالسل اال •

 % 45نسبة  ىتحصلنا علالطالقة اللفظية  •

  %60نسبة  ىتحصلنا علالمقاطع  إعادة •
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 % 85نسبة  ىتحصلنا علالكلمات و الغير كلمات  إعادة •

 %60 نسبة  ىتحصلنا علالجمل  إعادة •

 %  25نسبة  ىتحصلنا عل األشياءتسمية  •

 %100نسبة  ىتحصلنا عل األفعالتسمية  •

 %40تحصلنا علي نسبة عليق علي صورة سرقة البنك تال •

 %100نسبة  ىتحصلنا علفي مجال الفهم الشفهي  •

 % 90نسبة  ىتحصلنا علفي فهم الكلمات و الجمل البسيطة و الجمل المعقدة  •

 األحيانالمكتوبة  كانت النتائج منخفضة المتناع الحالة عن القراءة في الكثير من في اللغة  •

 %10 تحصلنا علي نسبةو 

 بالنسبة للكتابة فالمريض رفض الكتابة باليد اليسري  أما

  %85 نسبة ىتحصلنا علفي بنود البراكسيا  •

 85البراكسيا الفكرية الحركية تحصلنا علي نسبة  •

    %85نسبة  ىتحصلنا علالبراكسيا البنائية   •

 %100نسبة   ىتحصلنا عل األلوانالتعرف علي  •

 %100نسبة  ىالجسم تحصلنا عل أعضاءالتعرف علي  •

  :وهو كما يلي )  ي.ي( رسم تخطيطي للحبسة للمفحوص  بإنشاءسمحت لنا هذه النسب المئوية 
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 أماتعاني من حبسة بروكا  األخيرةهذه  أني .الحالة ي  يبن لنا الرسم التخطيطي لحبسة

السيمات المرضية المميزة لجدولها العيادي فتتمثل في غياب الطالقة ، اضطراب السالسة اللفظية 

  .وفقدان الكلمة  مع الشلل النصفي 

  :) ي ، ي ( للحالة االختبارية التمارين نتائج مناقشة- 6- 1

 :الكيفي التقييم  

 .محدد قياسي هدف منها لكل اختباريه تمارين أربعة طبق

  : األول االختباري التمرين

 المقدمة الحرفية المادة في الممثل األصل استخدام على قدرة المفحوص ،دراسة تطبقه خالل من هدفنا

  : كالتالي المفحوص إجابة كانت الدالة، اللفظة بناء الوحدة أجل من له

 >> غالب اهللا صبتها ما واهللا  فهمتش ما أ ا ا آ  <<

 قراءة مواصلة من الحرف الف ولم يتمكن قراءة سوى دالة نتيجة أي تحقيق من المفحوص يتمكن لم

 أما ، الممكنة الطرق بأبسط التعليمة توضيحية وٕاعادة أمثلة عدة تقديم رغم كلها وذلك الحروف سلسلة

 يظهر مما ممكن غير فكان معينة صيغة أو مثال للبناء وفق قابلة أصلية كمادة الحروف توظيف

هذا ما يوكد .مجردة أفكار عن الدالة اللفظية للوحدة المنسجم اللغوي والتوظيف البناء قدرة في خلال

صحة فرضية ان استحضار الكلم يتاتر في وجود أي خلل علي ادني مستوي من مستويات اللغة وهو 

  .مستوي الحروف 

  :الثاني االختباري التمرين

 اللفظي التوظيف خالل عنها من والتعبير عن األشياء التعرف على المفحوص قدرة اللهخ من ندرس

 والتثنية للجمع الداللية العالمات توظيف ندرس االختبار من مرحلة ثانية في ثم الدالة االسمية للوحدة

                                                                               :  النتائج كانت كالتالي.الذهني المستوى على فقط وليس مصور رمزي وجود محتوى في ذلك وكل

 رغم وهذا الدالة الوحدة االسمية استحضار خالل من الصور محتوى على لفظيا المفحوص يتعرف لم

والتي تمكن   MTA 86اختبار التسمية ضمن رائز  في سابقا الموظفة الصور نفس استخدام تعمدنا

 .من استحضار الوحدة االسمية الدالة و الموافقة لها 
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 اللفظية إعطائه التسمية بعد الجمع ثم المثنى إيجاد طلب من الحالة  االختبار من الثانية المرحلة في

 الصور معظم في والجمع الداللية للمثنى العالمات توظيف من يتمكن لم أيضا المفرد،وهنا حالة في

  :كالتالي ائجالنت وكانت

الوحدة االسمية   صور 

  الدالة 

  الجمع   المثني 

 يا ربي    غياب االستجابة  غياب االستجابة  مطارية 

  غياب االستجابة  ما عرفتش  ما هذا   محرار

  غياب االستجابة  غياب االستجابة  اهللا غالب  ساطور

  غياب االستجابة   غياب االستجابة  غياب االستجابة  حرباء

  االستجابةغياب   غياب االستجابة  االستجابة غياب   مهد

  

  ضوء ليلي

  

  ماهذا 

  

  االستجابة غياب  غياب االستجابة

   

  اثنان   سكابو سلم 

  

  االستجابةغياب 

  

  

نالحظ ان المفحوص وظف عبارات آلية و مفتاحيه بكثرة والتي لجاء إليها عند العجز عن اعطاء 

  .....)يا ربي ، اهللا غالب ،( ، من بين هذه العبارات نجد  ألفكارهمحتوي لفظي 

 أحيانا المساعدة أو طلب اآللية العبارة ثم له المقدمة التسمية أوال يكرر دائما كان أنه أيضا الحظنا

 في متحكم غير الداللية العالمة أن يدل على ما المحاولة إعادة أجل من التعليمة بتكرار نقوم عندما

 المكونة وتلك الموظفة األحرف في تقارب هناك الجواب فونولوجيا كان عةالساب الصورة ،في توظيفها

 المادة استخدمت كما سليم غير للمثنى الداللي التوظيف بقى لكن الدالة [scabo]    االسمية للوحدة
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 –     التوليدي المثال ضمن يكن لم ،االسمية الوحدة استحضار ألن ويايبن مشوه األصلية بشكل

  . –الوزن  أو الصيغة

  .في و جود خلل علي مستوي الدوال  أن استحضار الكلم يتأثرفرضية  تأكدتوبهذا 

التوليدي وال توظيف السلسلة المجردة للمثال          المثال وفق البناء سياق في التحكم عدم ذلك ويظهر

  .علي مستوي الكلم) الوزن، الصيغة ( 

 في دالليا منسجمة غير مع إضافة للصورة المفردة التسمية في له المقدم األصل توظيف أيضا نالحظ

 عدم إلى يؤدي بشكل اللفظية الوحدة تشوه التي تسبب الفونيمية اللجلجة من نوع وهو الفرنسية اللغة

 أنه على األقل، على تدل محاولته ثانية جهة الوحدة،من لهذه وال المعنوي النحوي وييالبن االنسجام

 من تحقق تمكن التي الوحيدة اإلجابة العموم وعلى تطبيقها في عمليا النجاح عدم رغمالتعليمة  فهم

  للتعليمة وتبسيطات محاوالت عدة بعد األولى الصورة في كانت فيها النجاح

  :الثالث االختباري التمرين

 أمثلة وجود في اللغوي االستحضار إمكانية خالله دراسة من حاولنا ، الفراغات ملئ تمرين هو

والصيغة  األصل من انطالقا التوليدية بالعملية القيام بالتالي إدراكها توظيفها بعد وقدرة لألوزان إيحائية

 توظيفه من وتمكن األمثلة التوضيحية تضمنته الذي الوزن ،أدرك المفحوص فيهما فشل محاولتين بعد

..... خبج .... خبر ... خبز أنه نالحظ نطقي هنا خطئ بعد السليمة الدالة االسمية الوحدة إليجاد

 البنيوي للمثال االستنباطية اإلدراكية العملية في وقت تداركه استغرق سرعان ما البداية في مخبزة ،

 وقتا يتطلب بالحبسة الحركية  المصاب أن على يدل مما المقدمة األمثلة التوضيحية تضمنته الذي

بعد  عليه يصعب كما الحل مفتاح بسهولة يدرك ال فهو اللفظية الوحدة مع في تعامله أكبر وجهدا

 بين المعنوي توظيف الرابط في أيضا تحكمه لعدم اللفظي المستوى على آليا العملي التوظيف اإلدراك

– المثال له قدم عندما اللغوي توظيف البناء من تمكن أنه نالحظ أخرى جهة ومن وداللته اللفظ

 وييالبن المثال إنشاء مستوى على يكمن الخلل أن على يدل مما الكلم مستوى على -الصيغة الوزن،

 .الذهني المستوى على

 وفق مبنية توضيحية بعد أمثلة للمؤنث الداللية العالمات توظيف طلب االختبار، من الثاني الجزء في

 لنفس العودة ثم االختبار إنهاء قبل فيه عامل التغيير إدخال مع -الوزن،الصيغة-التوليدي المثال نفس

 وضعية مع لتكيفه أوال راجع وذلك بتفوق نجح أن المفحوص الحظنا السابق،هنا )الصيغة ( الوزن 
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 وزن وفق الدالة االسمية للوحدة اآللي اللفظي االستحضار قدرة على استرجاع ساعده مما االختبار

 التأهيل إلعادة تدريبي برنامج إتباع على بالحبسة المصاب قدرة يعكس ما أيضا أليا منسجم ومنشأ

 في تمثلت وجود تسهيالت أن إلى نشير حيث الحديثة الخليلية المدرسة مبادئ ضمن معد اللغوي

 اللغوي البناء تحقيق على التوضيحية ساعدته األمثلة في المتضمن والوزن األصل الحرفية السلسلة

 على قادر غير ة بالحبسة الحركي المصاب أن التي مفادها الدراسة هذه فرضية يؤكد هذا ما، وبصورة

 قدم عندما ، بالتالي بسبب المشكل علي مستوي اللفظة  مستوى الكلم على الدالة اللفظية الوحدة بناء

 اللفظي االستحضار أو بالبناء القيام من تمكن مباشرة غير بصورة ولو المثال التوليدي مع األصل له

  .العوامل هذه غياب في منه يتمكن لم ما آليا وهو

  :كالتالي كانت االختباري التمرين هذا نتيجة

   أمينة........ أمين: مثال 

  سميرة .......سمير : مثال 

   أميرة......... أمير

  رفيقة........ رفيق

  راضية........ رضا

  أميرة........ حميد

المثال من فعلة إلي فاعلة   غير أين الثالث االقتراح في ، بنجاح للمؤنث الداللية العالمات وظفت

 قـــوف لفظي بناء وجود عدم رغم بنيويا منسجم بشكل هذا الوزن توظيف من الفحوص تمكن أيضا وهنا

 باستحضار أيضا المفحوص نجح السابق الوزن لنفس العودة وعند األمثلة التوضيحية في الوزن هذا

علي )  أميرة(   وأجابمقدم  بند ألول عاد حيث دالليا منسجم غير لكن ويايبن سليم بوزن وحدة لفظية

 أدى مما الحرفي األصل مع الوزن البنيوي لكنه لم يتمكن من ربطه بانسجام أدركوزن فعلة أي انه 

 أي له قدم بند  وأول السابق للوزن بالعودة ربط مباشرة أنه ونالحظ والمدلول الدال بين تناسب لعدم

فان بنائه  بالتالي آلية بطريقة جديد من اإلخبارية السلسلة سيعيد وكأنه)  أميرة(االسمية     الوحدة

 تحقيقه يصعب ما وهو حرفي بانسجام أصللوحدة دالة ذهنيا يتطلب تكوين مثال بنيوي مع توفير 

،  اللغوية اآللية لعامل فيرجع التوليدي في المثال تغير رغم نجاحه أما ، بروكا بحبسة المصاب عند

 توظيف عن عجز كونه ذلك لنا يؤكد ومما مدرك بناء لفظي وليس آلية لفظية استجابة أنها أي
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 صور من انطالقا ذلك منه طلب حيث الثاني االختباري التمرين في للمثنى والجمع الداللية العالمات

 والمحتوى الحرفي للصورة الرمزي المحتوى بين الربط خالل من دال لفظي بناء أي إيحائية ذهنيا

 مما ذهنيا إدراكه مطلوب) صيغة( وزن  وفق استحضاره منه مطلوب بل له مقدم والغير عنها الدال

   والمدلول الدال بين والربط الكلم على مستوى الدالة اللفظية الوحدة الستحضار بالنسبة عجز إلى أدى

   :الرابع االختباري التمرين

 )صيغة  -وزن( توليدية مثل خالل من الدالة اللفظية االسمية الوحدة بناء قدرة دراسة خالله من هدفنا

  . مسبقا للمفحوص مقدمة

 وهي % 42 ب نسبة تقدر يمثل مما اقتراحات سبعة بين من محاوالت ثالث في المفحوص نجح

 توظيف أي مقترحة توليدية أمثلة وفق وحدة اسمية استحضار من تمكن فقد غير دالة تعتبر نسبة

 الحروف كانت ، الخاطئة المحاوالت في .له المقدم الوزن انسجاما مع ذهنيا األصل الحرفية السلسلة

 أن أي المقدم التوليدي المثال أيضا فيها يوظف ولم ليس دالليا لكن ولغويا بنيويا سليمة الموظفة

 غير المستحضر اللفظي البناء في الوزن توظيف أن كما سليم غير والمدلول كان الدال بن الربط

  . واإلجهاد فالحظنا خلل في استحضار اللفظة المناسبة  التوتر عامل بسبب مدرك به وغير متحكم

  :التمرين الخامس 

باالستعانة بصورة تمثل مجموعة من الرجال في وليمة عرس حاولنا من  شفوياهو تمرين سرد قصة 

االستحضار اللغوي في وجود مادة مصورة بغرض دراسة جميع المستويات اللغوية  إمكانيةخالله 

 .)البني التركيبية (  األبنيةوخاصة مستوي 

  :النتيجة 

  >>، ااافف تعبت نتوقف  أكلواالعرس ، ااااا ، جالسون  <<

  بكلتا يديه  باإلشارةمع االستعانة 

وهي  %40سبعة  النتيجة كانت  أصلالمفحوص نجح في استحضار ثالث مراجع من  أننالحظ 

ثالث مراجع لكن الربط بين هذه المراجع لم يكن داال نحويا  أعطيالمفحوص  أنغير دالة حيث 

ة نالحظ كل المستويات السابق أنناحيث  األفكارفكانت الجمل تتسم بالتفكك البنيوي ، مع عدم ترابط 

ر مستوي الحروف ، ومستوي الدوال و مستوي اللفظة يثاتر الذكر تتدخل في هذا المستوي فبتاث

في  اللفظي باالستحضار القيام من يتمكن لم المفحوص أن نالحظ سبق مما. مستوي البني التركيبية 
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علي مستوي  اضطرابهذا ما يفسر و جود  )األول االختبار(اللفظي البناء أي الحرفي األصل وجود

  .الحرفي  األصلالحروف هذا ما يصعب من عملية الترميز فيعطينا عجز في قراءة 

لم يتمكن المفحوص من استحضار الكلمة المناسبة للصورة )  االختبار الثاني ( في تمرين  أما

 أمامن االختبار ،  األولالمقدمة له أي انه لم يستطيع الربط بين الدال و المدلول هذا كان في الجزء 

 إعطائهرغم المثني و الجمع  إعطاءفي الجزء الثاني من االختبار نالحظ كذلك عدم تمكن الحالة من 

  .التسمية المفردة وهذا ما يؤكد وجود خلل علي مستوي الدوال عند الحبسي الحركي 

في التمرين الثالث فنالحظ ان المفحوص نجح في استحضار المدلول المناسب في تمرين  أما

مع المثال التوليدي أي دال لفظي ملموس   األصل أعطيناه أنالعالمات الداللية للمؤنث وهذا بعد 

و هذا ما يؤكد وجود خلل علي مستوي ) الصورة ( دال رمزي  األصلكس التمرين الثاني كانت ع

  .الدوال عند الحبسي الحركي 

الخاطئة كانت الحروف الموظفة  اإلجابات أماعن ثالث اقتراحات  اإلجابةفي التمرين الرابع كانت 

اللفظة المناسبة وهذا ما يؤكد  طاءإعسليمة بنيويا و لغويا ولكن ليس دالليا فلم يستطيع المفحوص 

  .وجود خلل علي مستوي اللفظة عند الحبسي الحركي 

هذا المستوي يشمل كل  أن إهمالنختبر مستوي البني التركيبية دون  أن ارتأينافي التمرين الخامس 

الحبسي الحركي ، خطابه يكون بشكل مفكك ومتقطع وفق منهج  أنالمستويات السابقة الذكر فوجدنا 

كما  لفظياالجملة فيوظف وحدات مفككة دون رابط ظرفي داللي لذا يكون جد محدود وفقير  –الكلمة 

وهذا ما  األبنيةالحبسي الحركي يعاني من خلل علي مستوي  أن، أي ) قصة العرس (نراه في سرد 

  .يؤثر علي عملية استحضار الكلم 

  :الكمي التقييم-

 المثال أو للوزن البنوي الدالة والتوظيف للوحدة اللفظي اإلنتاج دراسة على الكمي التقييم اعتمدنا

  الكلم مستوى على التوليدي

  : األول  االختباري التمرين في

 فلم الباقيتين السلسلتين أما األولى كانت اإلجابة المدونة في التحليل الكيفي ،  الحرفية السلسلة في

األصل  باستعمال دالة لفظية وحدة أي المفحوص ينتج لم بالتالي ، المحاولة المفحوص حتى يقبل

 على خلل حتى هناك أن يعني مما دالليا سليمة تكن لم الحروف قراءة كما أن ، له المقدم الحرفي
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 للحرف الخطي شكل المدلول وربط )الحروف ( للكلم المكونة اللفظية الوحدات على التعرف مستوى

بالنسبة  وأيضا فقير جد كميا النتائج كان الدالة اللفظية للوحدة بالنسبة الدال بالتالي اللفظي بمعناه

  :  - الوزن الصيغة،-المثال لتوظيف

 غير كانت وٕان اللغة حتى في موجودة أي بنيويا دالة حرفية لسلسلة عالمة بإعطاء يكون هنا التقييم

 اللفظية البنى في الصحيح وفق توظيفه فيقيم التوليدي المثال ،أما المقصود المدلول مع منسجمة

 بين الوحدات البنيوي الربط قدرة أصاب عجز بسبب اللفظي اإلنتاج في ضعف المنتجة نالحظ

  : ، وكانت النسب كالتالي ) الصيغة  ، الوزن( للمثال  المجردة الوحدة و الحرفي لألصل المجردة

 في توظيف المثال التوليدي أي في التعرف علي الحروف  % 0 •

 في تكوين وحدة لفظية دالة   % 0 •

 :الثاني  االختباري التمرين

 الداللية العالمات والمدلول وتوظيف الدال بين المعنوي الربط توظف على هنا الكمي التقييم يرتكز

  : الكيفي ومنه النتائج هي  التقييم في الموضحة النتائج وفق والمثنى، للجمع

 .لمقدمة له في توظيف العالمات الداللية للصور ا % 0 •

 عن رغم عجزه وذلك بالمفرد االسمية الوحدة إعطائه بعد بانسجام المثنى وظف عالمة أنه نالحظ

 مع مدمجة للمثنى العالمة الداللية أن أي االختبار من اآلولى المرحلة في والمدلول الدال بين الربط

 في ، فقط األولى المحاولة في إال لم يحقق النجاح هذا لكن وتوظيفا وزنا سليم بشكل االسمية الوحدة

  :أي النتيجة هي   dalilaالمفحوص  لمطارية أجاب الممثلة الصورة

 عالمة داللية للمثني  إعطاءفي   14% •

  :النتيجة هي  أيعالمة داللية   أيفي الجمع لم يتمكن المفحوص من توظيف  أما

 داللة لفظية للجمع  إعطاءفي  % 0 •

 : الثالث  االختباري التمرين

 خمسة  بين من ثالث محاوالت في وييالبن االنسجام ظهر حيث مهمة جد كانت هنا النجاح نسبة

عن  أمالكن المالحظ ان المفحوص احتاج وقتا وجهدا  اكبر في تعامله مع الوحدة اللفظية  اقتراحات

 سليم وزن ذات وحدة قدم الناجح االستحضار قبل هذا لكن ألياالصحيحة فكان استحضارا  إجاباته

 يطلب لما أخير إدراكه على بوضوح يدل مما لتصحيحه بادر بنفسه ما سرعان مشوه حرفي بأصل
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في الجزء  سنؤكدهإجابته  وهذا ما  في التوضيحية األمثلة وفقه بنيت الذي نفس الوزن توظيف أي منه

  :من التمرين  األولالثاني من التمرين نتيجة الجزء 

 في تمرين ملئ الفراغات   60% •

 :مقابل المذكر كان التقييم الكمي كالتالي  المؤنث عالمة توظيف دراسة في في الجزء الثاني المتمثل

كانت نسبة  المذكر مقابل المؤنث عالمة توظيف دراسة في المتمثل التمرين من الثاني الجزء في

 الدالة،في استخدام عالمة المؤنث علي مستوي الوحدة االسمية  % 100نجاح مرتفعة تمثلت في 

  يستحضر الوحدة اللفظية االسمية أليا  فأصبحاالختبار  مغزى أدركالمفحوص  أننالحظ 

 :الرابع  االختباري التمرين

 لألصل المجردة لتوظيف الوحدة بالنسبة اقتراحات سبعة بين من محاوالت ثالث في المفحوص نجح

بكثرة في المحاوالت الباقية ، الوحدة التي كان  التكرار وظهر التوليدي المثال مع منسجم بنيوي بارتباط

تساؤل  أوا التكرار مرتبط بشك ذه أن بعد تقديم كتاب للتعرف عليه ، هنا نالحظ كراسيكررها هي 

 المستحضرة الوحدة االسمية لكن المفحوص فيها أخطئ إجابة أول وهي إجابتهعالق لديه عن سالمة 

 التي كراس وحدة استدعاء إلى الكراس أدى مع شكال الكتاب تشابه أي المقترح الشيئي المدلول تشبه

  .أعاق استحضار اللفظة المناسبة مع الدال  مما الذهني توظيفه على مسيطرة بقيت

  : التقييم كالتالي 

 .في توظيف الوحدة اللفظية المناسبة للمثال التوليدي   42% •

  :التمرين الخامس 

 أدواتخطاب المفحوص كان يفتقر لمقومات النص المفهوم و الكامل فلم يحتوي علي  أنالحظنا 

كالمه مفكك  أنالربط ال الظاهرة منها و ال المضمرة ، كما انه لم يذكر سوي ثالث مراجع  كما 

 جد ضعيف كان فقد النحوي القواعد توظيف التوظيف اللفظي في كل مستويات اللغة أما إلييفتقر 

  .اختبار في السردي أو الوصفي الخطاب النعدام أدى ما وذلك غائب نقل لم إن

  : سبعة ، النتيجة هي  أصلبما انه ذكر ثالث مراجع من : التقييم 

 في استعمال المراجع  % 42 •

 الربط  أدواتفي استعمال  % 0 •

 في استعمال القواعد النحوية  % 0 •



 الفصل السادس                                                        عرض النتائج وتحليلها

 

120 

 

  : )ي ، ي( حالة دراسة عن خالصة

 التسهيالت غياب بنفسه في ذهنيا الدال اللفظي البناء بعملية القيام عن العموم على المفحوص عجز

 في البدء مثال الدالة اللفظية اإليحائي للوحدة الدعم أو الملموس المدلول أو التوليدي الوزن تقديم مثل

األكثر  المستوى على أما على المستويات األولي اللغة هذا اإليمائية اإلشارة أو اللفظية الوحدة نطق

 نحوي بتوظيف الوصفي أو البناء السردي على عاجزا المفحوص كان فقد  )مستوي األبنية(تعقيدا 

 بعملية بالقيام له يسمح آلي بشكل وتوظيفه التوليدي ذهنيا المثال إنشاء على قدرته عدم بسبب سليم

 الداللية العالمات توظيف اختبارات في ذلك ظهر وقد بنيوية محددة مواضع ضمن التوليدي التحويل

  .للكلم  الوحدة الدالة مستوى على

 في الحظناه مباشرة مثلما قدم وٕان خاصة أدق اإلجابة تكون التوليدي المثال أو الوزن وجود في

 فيكون الصور وصف أو تسمية الصور اختبار مثل غيابه في أما الرابع التدعيمي االختباري التمرين

 والنحوي الداللي التوظيف أو التفريعي القيام بالتحويل على قادر وغير محدود جد اللفظي إنتاجه

 أي التوليدي المثال غياب في والمدلول الدال بين المعنوي القيام بالربط في المفحوص ينجح ال بالتالي

 يتمكن ال فالمفحوص لذا التوليدي المثال بنية غياب في شيئا له تمثل ال الحرفية لألصل السلسلة أن

 بحبسة بروكا المصاب كالم أن عنه ينتج مما المدلول معنى ألداء بنيويا الحروف بدمج القياممن 

 القواعد توظيف أما اللغوية ،ا المستويات كل على اللفظي التوظيف في بفقر مفكك شكل على يظهر

 في السردي أو الوصفي الخطاب النعدام أدى ما وذلك غائب نقل لم إن جد ضعيف كان فقد النحوي

 على قادر غير بروكا بحبسة المصاب العموم التلقائي ، على الكالم واختبار الصور اختبار وصف

 التوليدي وكذا المثال بناء قدرة في التحكم عدم بسبب الكلم مستوى الدالة على اللفظية الوحدة بناء

داللي،  بانسجام النحو استعمال قواعد وفق األخرى اللغوية المستويات على اللغوي الوصل استخدام

بالتالي فان فرضيات البحث قد تحققت و ثبت صحتها من خالل دراسة هذه الحالة و سنتأكد أكثر 

  .من سالمتها فيما يلي من خالل دراسة حاالت أخري 

  : ثانيةالحالة ال

، متزوج وأب  معسكرسنة قاطنة في والية  41تبلغ من العمر ) ا ، ن ( الحالة  :تقديم الحالة  - 2

، ثنائي اللغة عربية عامية  أجرةي جامعي وهو يعمل سائق سيارة ربع  أطفال ، المستوي التعليمال

  .فرنسية 
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 ) :ا، ن(مالحظات أولية عن الحالة  - 1- 2

 يعيق أن دون لكن الحالة هذه عند بليغة وتوتر إحباط درجة الحظنا ، التمهيدية المقابلة خالل من

 في المتكرر الفشل عن الناتجة اإلحباط لحالة يتعرض أن قبل وذلك معنا وتجاوبه استعداده ذلك

 مجرى على تأثر كانت التي العالية النفس وعزة الثقة سلوكه على ظهر كما ، االختبار وضعيات

 انفعالي شكل على ظهر العملية والحياة بالعائلة المواضع في ،خاصة واجهه فشل كل مع االختبار

  .عنه السؤال أو بالحديث ذلك تناولنا كلما البكاء مع

  :المرضتاريخ  - 2- 2

حيث كان المريض  يعني من ارتفاع ضغط الدم  10/10/2011ترجع بداية ظهور هذا المرض إلى 

زائد مشاكل المفاصل ، ارتفاع ضغط الدم كان في البداية بسيط ثم لوحظ بعض التشنجات في وجهه 

يوما غائب عن الوعي  12نقل إلى مصلحة اإلسعافات في معسكر مكث مدة   AVCثم أصيب ب 

  .ثم بعد استيقاظه نقل الى مصلحة طب األعصاب بوهران

  :الفحص العصبي - 3- 2

حادث وعائي دماغي انسدادي   IRM .CEREBRALEاظهر تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي 

AVC- ISCHEMIQUE  اليسري ، أدي إلي إصابته بالحبسة إلي يخص المنطقة الجبهية الجدارية

  .مع اإلشارة إلي أن الحالة يمينية .جانب شلل نصفي أيمن 

  :عرض و تحليل نتائج الفحص االرطوفوني

  :اللغة الشفهية

  : الحوار الموجه

نجحت الحالة في إعطاء اسمها و سنها، و مكان اقامتها،ووجدت صعوبات في بعض البنود مثل 

  :نا االجابة االتيةوصف مسكنها حيث سجل

  ليست عمارة
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  اثنين        غرف  إلىشير تحركة  إصدارمع 

  و مطبخ                                             

  :في حكاية مرضها

  يا ربي   يا ربي

  ما اسمه  شواال - قمت ب  

  عل قلبي

  يوم الثالثاء 

  بعد يومين

  طحت –سقطت 

  في   حاشاك

  بعد ذلك راني هكا

صعوبة المفحوصة في استحضار بعض الكلمات مثل ثالثاء التي عوضتها بحركة و عملية نالحظ 

جراحية و المرحاض و كلمة عملية جراحية حيث أشارت إلى مكان العملية  الجراحية مع إظهار جزء 

من اثر هذه العملية في الجزء األعلى األيسر من جسمها،كما حاولت إخبارنا أنها سقطت في 

  .ريق ذكر عبارة حاشاك التي تذكر عادة مع اسم هذا النوع من األماكنالمرحاض عن ط

  :المتتاليات االوتوماتيكية

  .من كل بنود هذا االختبار عموما حالةتمكنت ال

  :أظهرت مهلة طويلة بين كلمة و أخرى:اللفظية لالسالس

  ما اسمه   يا ربي   كلب
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  شواال اسمه

  دجاجة يا ربي   حصان

Eehhhhhhhh 

تمكنت الحالة من تكرار المقاطع الصوتية ماعدا مقطعين كما تمكنت من تكرار  :التكرار-

  .تكرار الجمل فميزه حذف بعض الكلمات أما الكلمات،في الكلمات اخطات في كلمة،

نالحظ صعوبات كبيرة على مستوى التسمية، لم تتمكن المفحوصة من استحضار الكلمة  :التسمية- 

  .المناسب،بينما نجحت في تسمية كل األفعال و استعملت جملة كاملة في الصورالمناسبة للبند 

  )راه يخمم مسكين( يفكر

  :سرد الخطاب الشفوي

علقت الحالة على صورة سرقة بنك بصعوبة في إيجاد الكلمة المناسبة حيث تميز سردها بالبطيء و 

  :التوقف و التردد و في مايلي مثال

  سراقين

  خيان

  لنقودأرادوا سرقة ا

  بغاو يخونوا دراهم

  يا ربي –إلى ماسمه  –دخلو 

  كيسمووووه –لهاداك  –دخلوا 

  عندهم 

  حركة تشير إلى السالح
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  في الخارج سيارة

  برا لوطو

  ما سمه يا ربي

نجحت الحالة في إعادة كل المقاطع إال مقطعين إلى جانب إعادة الكلمات و الالكلمات  :التكرار

دة إما في تكرار الجمل فنجد حذف الكلمة األخيرة على مستوى الجملة بدون معنى ما عدا كلمة واح

  .األولى و حذفين على مستوى الجملة الثانية

  الكلب األسود ل     أكل

  الكلب لكحل بغا ياكله  

و  حتى تلك المتعلقة بفهم الجمل، البسيطة،  نجحت الحالة في كل بنود الفهم:فهم الكلمات و الجمل

نسجل بطء في االستجابة حيث ال تستجيب المفحوصة مباشرة بعد إعطاء التعليمة، الجمل المعقدة ، 

  .بل تأخذ مهلة و وقت كمون، قبل تقديم اإلجابة

  :اللغة المكتوبة-

  مبراة –قرأت كل الكلمات ماعدا الكلمة  مبقلة :قراءة الكلمات-

  :من قراءة جملتين مع إبدال كلمة واحدة داخل الجملة في في قراءة الجمل تمكنت المفحوصة-

  .كسر قط المطحنة

  :أما في قراءة النص فاكتفت المفحوصة بقراءة العنوان و الجملة األولى ثم توقفت ناقلة لنا صعوبتها- 

  و اهللا ال أستطيع

  و اهللا ما قديت

لم تسجل المفحوصة أي خطا في قراءة األرقام، بينما  امتنعت عن قراءة االعداد و :قراءة األرقام

  .علقت
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  ال أستطيع  صعب

  واه مقديتش

  واعرة واعرة

  :الكتابة المنقولة-

تميزت كتابة باضطراب خطي راجع الستعمالها اليد اليسرى مع العلم ان الحالة يمينية و مصابة بشلل 

  )4الملحق رقم انظر ( .ايمن 

  :الفهم الكتابي

  لم تظهر اي صعوبة ما عدا فهم النص الذي امتنعت عن قراءته

  ) :الحركة و التعرف(البراكسيا و القنوزيا 

  :البراكسيا الفمية الوجهية

س في إصدار كل الحركات الفمية .لم نسجل أي صعوبة على هذا المستوى حيث نجحت الحالة ش

  .الوجهية المطلوبة منها

  :براكسيا البنائيةال

التناسق الموجود ، فيرجع إلى صعوبة استعمالها  جودة في مدونة الحالة أما عدمكل مكونات الرسم مو 

  . لليد اليسرى

  :التعرف

  .ظهر المفحوص أي صعوبة على هذا المستوىيلم 

  :تسمح لنا هذه النتائج بالخروج بالنسب المئوية االتية 

  60%نسبة  ىتحصلنا في الحوار الموجه عل-  •

  80%تحصلنا في المتتاليات اآللية على -  •
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 33%نسبة  ىتوماتيكية تحصلنا علفي السالسل اال •

  %30نسبة   ىفي اختبار السالسل اللفظية تحصلنا عل •

في الكلمات ،   %100في المقاطع و   %80في تكرار المقاطع و الكلمات  تحصلنا علي نسبة  •

  %90 ىالكلمات تحصلنا عل أما

  %40نسبة   ىتكرار الجمل تحصلنا علفي  •

  %100نسبة  ىفي تسمية الصور تحصلنا عل •

  %50نسبة   ىتحصلنا عل األفعالفي تسمية  •

  %100في بند السرد الشفهي تحصلنا علي نسبة  •

  %80نسبة  ىعلي مستوي بند الفهم الشفوي تحصلنا عل •

  %80نسبة  ىفي اللغة المكتوبة تحصلنا عل •

  %80 ىفي قراءة الحمل تحصلنا عل •

 % 25نسبة  ىفي قراءة النص تحصلنا عل •

  %50نسبة  ىتحصلنا عل األعدادو  األرقامفي قراءة  •

 .في الجمل   %50في الكلمات و نسبة   %25نسبة  ىفي فهم الكلمات و الحمل تحصلنا عل •

 .جمل في ال  %50 في الكلمات و  %80نسبة  ىفي الكتابة المنقولة تحصلنا عل •

 في الجمل   %20في الكلمات و  %50نسبة  ىتحصلنا عل اإلمالءفي  •

 %90و في البنائية تحصلنا علي نسبة   %100 ا الفمية الوجهية تحصلنا علي في بنود البراكسي •

   %100نسبة  ىفي بنود التعرف تحصلنا عل 

  :وهو كما يلي   )ا، ن( سمحت لنا هذه النسب المئوية بإنشاء رسم تخطيطي للحبسة للمفحوص 
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 :)ا ، ن ( للحالة  االختبارية التمارين نتائج مناقشة

 : الكيفي التقييم -

  : األول االختباري التمرين

 المقدمة الحرفية المادة في الممثل األصل على استخدام المفحوص قدرة ،دراسة تطبقه خالل من هدفنا

 تقديم فعند ، دالة نتيجة أي تحقيق من يتمكن لم المفحوص الدالة لكن اللفظة الوحدة بناء أجل من له

سلسلة  قراءة مواصلة من يتمكن ولم( له المقدمة السلسلة من اآللي األحرف فقط قراءة حاول التعليمة

 قراءته أن الممكنة ، كما الطرق بأبسط التعليمة وٕاعادة توضيحية أمثلة عدة تقديم رغم )كلها  الحروف

 أو مثال وفق للبناء قابلة كمادة أصلية للحروف توظيف أما الحروف مع دالليا منسجمة دائما تكن لم

 للوحدة المنسجم والتوظيف اللغوي قدرة البناء في خلال يظهر مما ممكن غير فكان معينة صيغة

  .مجردة أفكار عن الدالة اللفظية

  :الثاني  االختباري التمرين

 على يتعرف كان أنه حيث محدودة جد فيه أيضا كانت االستجابة ، الداللية العالمات توظيف تمرين

 وقد ، معنوي بانسجام مبني لفظي دال إلى نسبها من التمكن دون له لكن المقدمة الصور محتوى

 والمثنى للجمع الداللية العالمات توظيف ، ثانية جهة ومن السلوكية إيماءاته من خالل ذلك ظهر

  . تام استحضاري لغوي كف لحالة أدى كبيرا لغويا تراجعا نالحظ وهنا كان منعدما

   :الثالث االختباري التمرين

 المحاولة حتى يرد لم حيث تام كف حالة في كان المفحوص االختبار هذا في : الفراغات ملئ اختبار

 الرابع ، التدعيمي االختباري التمرين في نفسها كانت االستجابة هذه إلى أن نشير كما ، إصرارنا رغم

فالتقييم  لذا اللغوي الكف المفحوص على ظهر التدعيمية لالختبارات بالنسبة علي العموم بالتالي

  . الدالة االستجابة لغياب إجراؤه ممكن غير الكمي

  :التمرين االختباري الخامس 

التي  اإلشاراتالسابقين وغياب أي خطاب سردي فعال ما عدا بعض  التمرينينالحظنا نفس سلوك 

محتوي الصورة المقدمة لكن غياب أي استحضار لغوي ، مع بعض  أدركتوحي ان المفحوص 

  . اإلجابةنفسيا بعدم القدرة علي  رمتأثالمفحوص  أن ىالتي تدل علااليمائات 
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 : الحالة دراسة عن خالصة

 المفحوص أن اإلكلينيكي على المستوى نالحظ : بروكا لحبسة الحالة هذه دراسة خالل من تقدم مما

 كما اللفظي والعجز الكلمة فقدان عن تعويضي تعبيرية بشكل سلوكية إيماءات مستمر بتكرار وظف

 التراجع أو والكف النفسي اإلحباط عليه يغلب مزاجي بانفعال اختباريه مقابلة كل نهاية تميزت

 والذي المفحوص منه يعاني انك الذي بالعجز الكبير الذاتي الوعي لنا درجة يظهر مما اإلستجابي

ميكانيزمات  وهي والمواجهة للواقع ورفض االنسحاب من نوع وهو والكف يواجهه باالنعزال كان

 الصدمي تقبل الواقع في صعوبة تجد والتي االنطوائية الشخصيات طرف من أساسا موظفة دفاعية

 على مر قد الحالة هذه من أن الرغم على وذلك ، المرض وضعية مع التكيف عن عجز ثم ومن

 المستوى على الوظيفي التأهيل إلعادة بعدة جلسات خاللها قامت معتبرة زمنية مدة بالحبسة إصابتها

 في االستحضارية الوضعية أهمية نالحظ ثانية جهة من تحسن مستمر في وهي والحركي اللغوي

 اآللية لغته على أثر كما عملية استحضار الكلم ، تأثرتمستويات اللغة  ترفبثااللغوي ، البناء تحقيق

 الخطأ في للوقوع تجنبا االستجابي الكف إلى األحيان غالب يلجأ في وكان كبير بشكل التكرار وقدرة

 من ذلك من أيضا تأكدنا أننا كما اإلجابة بخصوص حيرته أو قدرته عدم بالصراع بسبب واإلحساس

 الحصة التمهيدية في االختبار وضعية خارج معنا االتصالية ولغته التلقائي كالمه خالل مالحظة

 وتعاونه انتباهه توتره واسترجاع درجة من أحيانا التقليل خاللها من نحاول كنا التي التدعيمية والفترات

 بشكل ومنسجمة دالة لفظية وحدات فيه تلقائي يستحضر لغوي باتصال يتجاوب المفحوص كان هنا ،

 المفحوص يكون أين الموجه االختبار مجال خارج االتصالية لتأثير الوضعية راجع وهو نسبيا، أفضل

المطلوبة ، كما ان الخلل في مستويات اللغة يعطي استحضار لغوي فقير ،  الوحدة اللفظية في مقيد

نحوية مع عدم التحكم في توظيف العالمات اللغوية الدالة مما  أخطاءويؤثر علي كالم الحبسي فينتج 

 والداللية النحوية الروابط توظيف سوء أن اللغوية كما المستوياتتشوه الكالم علي مختلف  ىإليؤدي 

منسجم ، فيصبح كالم الحبسي الحركي  وغير دال غير لغوي الستحضار فيؤدي غيابها بالكامل أو

  . مقتصد
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  :ثة الحالة الثال

  :تقديم الحالة 

متزوج وأب لخمسة  أطفال   سيدي بلعباسسنة قاطنة في والية ) 50(تبلغ من العمر ) م .ا(الحالة 

 EPSPه  تـــــــقات لمدينــد الملحــب اح ممرضوهو   نويــالثايم ــمن التعل ةالثانيالمستوي التعليمي 

  .ثنائي اللغة عربية عامية فرنسية 

 ) :م.ا: (عن الحالة أوليةمالحظات 

 على ساعد الذي العائلة دعم وجود مع خاصة تاما تجاوبا الحظنا المفحوص، مع المقابلة خالل من

 أي مواجهة عند لكن االختبار إلجراء متحفزا المفحوص كان ، المرض واقع مع التكيف تحقيق

 في تام، بشكل عليه يعتمد أصبح والذي له المرافق األخ من المساعدة لطلب تلقائيا ،يلجأ صعوبة

 البدء في قلق حالة لظهور أدى مما المفحوص مع انفراديا االختبار إجراء طلبنا الموالية الحصص

 .االختبارية الوضعية مع تكيف ما سرعان لكن

  :تاريخ المرض 

و هذا ناتج الرتفاع ضغط الدم و كان يعاني  06/11/2011ترجع بداية ظهور هذا االضطراب إلى 

نقل مباشرة الى مركز   AVCأيضا المفحوص من جلطات خفيفة على مستوى القلب بعد حدوث 

ساعة في اإلنعاش ثم نقل إلى مصلحة طب  48مكث …CHUO االستشفائي الجامعي بوهران

  األعصاب

  : الفحص العصبي

حادث وعائي دماغي )  IRM .CEREBRALE(  المغناطيسياظهر تصوير الدماغ بالرنين 

 إصابته إلي أدي.يخص المنطقة الجبهية الجدارية اليسري  AVC- ISCHEMIQUEانسدادي 

  .الحالة يمينية  أن إلي اإلشارةمع .جانب   إليبالحبسة 
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  :عرض و تحليل نتائج الفحص االرطوفوني

  :اللغة الشفهية

  : الحوار الموجه

في التدفق و الترددات و  على اغلب البنود هدا االختبار نسجل بطء اإلجابةتمكن المفحوص من 

  :في حكاية المريض  مثالاختزال في الخطاب  جانب إلىاللفظية ،  وقفاتالت

  كنت في العمل 

  كنت نخدم 

  في استراحة الغداء 

  فبريود تع افتور 

  هودت لبالطو 

  )ويشير الى راسه(  احسست شيئ في

  مكس يشير الى لسانه 

  :المتتاليات االوتوماتيكية 

نجح المفحوض في كل البنود دون استثناء ماعدا البطىء ، واخد مهلة قبل االجابة لم نسجل اخطاء 

  .تدكر 

  :السالسة اللفضية 

  :بشكل التالي  تانية ،قبل ان بدا في محاولة استحضار اسماء الحيونات 15اخد المفحوص وقت 

  اسد

  سبع

  انصري قط 

  شوفي قط 

  الباندا 
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  . األخرمع و فترة صمت بين االسم و  استحضاركبيرة في  صعوبة نالحظ

  :التكرار 

لم تظهر أخطاء   kla laوحذف   rsi rsi تمكن المفحوص من إعادة كل المقاطع ماعدا إبدال و احد

   الثانيةالكلمات بينما لم يكمل المفحوص إعادة الجمل  إعادةعلى مستوى 

  :التسمية 

صعوبة كبيرة أظهرها المفحوص في هدا االختبار ، حيت لم يتمكن في العديد من الحاالت من 

تخفيف  أو تعويضيحاول من خاللها  سلوكياتعدة  هارإظلكلمة المناسبة للبند المنسب و ا اإلنتاج

نسبة الكمون  أيبطريقة صحيحة ولم نسجل  األفعالكل  استحضربينما .الكلمة  صعوبته في ايجاد

   اإلجابةياخده قبل الشروع في  الذيالطويل 

  :تحصلنا في هدا البند على المدونة التالية : سرد الخطاب الشفهي 

  الخيان فل البونك 

  )النقود( انهم يسرقون في ما اسمه 

  راهم يخونو حقا كي يقولوله دراهم 

  )حركة رفع اليدين(الناس يرفعون 

  اوليماااا

  رئيس البنك هتف للشرطة

  راه يعيط البوليس ف تيليفون

نالحظ اختزال في الخطاب مع الترددات و البطء، نسجل كذلك فقدان الكلمة و محاولة تعويض 

  .الصعوبة

  :فهم الكلمات و الجمل

خطأين لكن المريض طلب من إعادة نجح في بنود هذا االختبار، نسجل بالنسبة للجمل المعقدة 

التعليمة ألنه لم يكن متأكدا من صحة إجابته أو متأكد أن إجابته خاطئة بعد إعادة التعليمة استدرك 

خطاه و قام بتعيين البنود الصحيحة،نالحظ هنا اضطراب أو بطئ في تحليل المعلومة الخاصة 

  .بالتركيب النحوي و الصرفي للجملة المعقدة
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  :المكتوبة اللغة

فضل القراءة باللغة الفرنسية،حيث نجح في قراءة المقاطع اما في قراءة الكلمات فظهر حذف المقطع 

  .األول من الكلمة

(transport)    -     (sport)  

نفس المالحظة سجلناها في الجملة األولى و في بداية القراءة المجهورة للنص،في هذا المستوى بدا 

و األخطاء مثل القلب و الحذف ،واعيا بصعوبته قرر الحبسي  ي تميزت بالبطء فحوص القراءة التالم

  .إنهاء هذا الجزء من االختبار متوجها لنا بكلمة

  انتهى

  :قراءة األعداد

بدا على المفحوص ابتسامة و نوع من الثقة في النفس أمام هذا االختبار و كأنه متأكد مسبقا انه 

  :ئالسينجح في هذا االختبار و علق قا

  اعرفهم هذا ميداني

  .س في تقديره إذ قرأ كل األرقام و األعداد، فرحا بنجاحه طلب المزيد.لم يخطئ ط

  :الفهم الكتابي

  .في الكلمات بينما اظهر تردد في جملتين إخفاق أيلم يظهر المفحوص 

  :الكتابة-

الذي يعاني منه على  l’hémiparésieحاول المفحوص الكتابة باليد اليمنى رغم الضعف العضلي 

  .مستوى الطرف العلوي ،تميزت الكتابة العفوية و المنقولة بحذف بعض الحروف

  )4انظر الملحق رقم ( 

  ): الحركة و التعرف: (البراكسيا و القنوزيا

  .لم نسجل أي صعوبة في البراكسيا الفمية الوجهية و البراكسيا الفكرية الحركية كذلك البراكسيا البنائية

  :التعرف-

  .لم تظهر المفحوص أي صعوبة على هذا المستوى

  :تسمح لنا هذه النتائج بالخروج بالنسب المئوية االتية 
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 % 80تحصلنا في الحوار الموجه على نسبة -  •

 % 100تحصلنا في المتتاليات اآللية على -  •

 33%نسبة  ىفي السالسل التوماتيكية تحصلنا عل •

  %97نسبة   ىعل في اختبار السالسل اللفظية تحصلنا •

في الكلمات ،   %71في المقاطع و   %100في تكرار المقاطع و الكلمات  تحصلنا علي نسبة  •

  %50ى اما الكلمات تحصلنا عل

  %56نسبة   ىفي تكرار الجمل تحصلنا عل •

  %100نسبة  ىفي تسمية الصور تحصلنا عل •

  %53نسبة   ىفي تسمية االفعال تحصلنا عل •

  %100نسبة  ىي تحصلنا علفي بند السرد الشفه •

  %100نسبة  ىعلي مستوي بند الفهم الشفوي تحصلنا عل •

  %70نسبة  ىفي اللغة المكتوبة تحصلنا عل •

  %50 ىفي قراءة الحمل تحصلنا عل •

 % 50نسبة  ىفي قراءة النص تحصلنا عل •

  %100نسبة  ىفي قراءة االرقام و االعداد تحصلنا عل •

 في الجمل   %75في الكلمات و نسبة   %100نسبة  ىعل في فهم الكلمات و الحمل تحصلنا •

 .في الجمل   %50 في الكلمات و  %50نسبة  ىفي الكتابة المنقولة تحصلنا عل •

 في الجمل   %50في الكلمات و  %50نسبة  ىفي االمالء تحصلنا عل •

نسبة  ىو في البنائية تحصلنا عل  %100في بنود البراكسيا الفمية الوجهية تحصلنا علي نسبة  •

80%   

   %80نسبة  ىفي بنود التعرف تحصلنا عل •

  :وهو كما يلي )  ا، م( سمحت لنا هذه النسب المئوية بإنشاء رسم تخطيطي للحبسة للمفحوص 

  

  

  



 الفصل السادس                                                        عرض النتائج وتحليلها

 

135 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل السادس                                                        عرض النتائج وتحليلها

 

136 

 

 : )ا ، م ( التمارين نتائج مناقشة

 : الكيفي  التقييم-

  : التمرين االول 

 إلى المفحوص لم يتوصل ، مرات عدة التعليمة إعادة رغم أنه االختباري التمرين هذا في نالحظ

 بناء أي تحقيق إلى المفحوص له يتوصل المقدمة الحرفية المادة باستخدام دال لفظي بناء أي تحقيق

 البناء سياق توظيف على القدرة لفقدان يعود له وذلك المقدمة الحرفية المادة باستخدام دال لفظي

 تام فقدان حالة إلى أدى مما الكلم مستوى من األدنى للمستويات الوحدات المكونة بين المعنوي والربط

ما  وذلك لها المناسب األلسني التحقيق إلى الفكرة استثارة من االنتقال عن وعجز اللفظية الدالة للوحدة

 أظهر التدعيمياالختبار  فهذا بالتالي الصور وتسمية الكلمات تعريف اختبار في أيضا الحظناه

 كما – الصيغة ، الوزن – المجردة للمثال الوحدات ضمن لألصل المجردة السلسلة توظيف في العجز

 إذا بقراءتها عليها التعرف أو الحروف فونيمي ألشكال دال إعطاء من حتى يتمكن لم المفحوص أن

للكلم ، مستوي الحروف وبذلك تكون قد تحققت فرضية ان  يكمن في المستوي االدني  فالخلل

  .استحضار الكلم يثاتر بسبب خلل علي مستوي الحروف 

  : التمرين الثاني 

 التعرف مرحلة في لغوي ال استحضار أي يحقق لم حيث تاما االختبار هذا في المفحوص عجز كان

 العالمات توظيف مرحلة في وال عنه الدالةاللفظية  الوحدة واستحضار الصورة في المقدم المدلول على

 االنفعالية المفحوص حالة بسبب وذلك المحاولة في حتى االستمرار قبول وعدم والجمع للمثنى الداللية

 . الدالة اللفظية الوحدات تكوين اختبار في عجز بعد اإلحباط الواضح عن الناتجة

  :التمرين الثالث 

 فترة وبعد ثم االستجابة أوال رفض حيث االختبار هذا في تماما المفحوص تعاون درجة تراجعت

 جهوده رغم لكن جديد من تقبل المحاولة لديه، الدافع وتعزيز االنتباه السترجاع االختبار عن انقطاع

 أن هو هنا بالذكر والجدير طرفه من محاوالت رغم عدة فراغ أي ملئ أو استحضار من يتمكن لم

 أو صائبة تكن لم اإلجابة بأن منه إحساس أول عند فهو عالية كانت جد لديه الذاتية المراقبة درجة

 لإلحباط يستسلم يجعله شديد وانفعال توتر بحالة يصاب فإنه أفكاره، عن التعبير شفهيا يستطع لم أنه

 المفحوص باالضطرابات وعي يظهر السلوك هذا أخرى جهة من لكن االختبار إتمام أعاق وذلك ما
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 لفظي دال تمييز عدم بسبب( ذلك  يدرك أن دون أحيانا األخطاء يرتكب أنه رغم منها يعاني التي

 لم لغته أن وفهم وعي على أنه أي نسبيا الفهم بقي أن يعني وهذا )الرمزي بالمدلول ارتباطا أخر عن

 الزوجة حضور في التمهيدية المقابلة في فحتى ذلك له حتى نظهر أخطائه يدرك ال لكنه سليمة تعد

  . صواب على وأننا مرضه بخصوص للزوجة نقوله ما فهم بأنه ليشير لنا الرأس يهز كان

  :           التمرين الرابع 

المثال التوليدي     وجود في اللفظي االستحضار على المريض قدرة دراسة االختبار هذا من خالل أردنا 

 وليس نفسه المدلول الشيئي وجود مع الدالة اللفظية الوحدة عليه تبنى الذي -الوزن ، الصيغة – 

 في هو هل بدقة الخلل تحديد مصدر بهدف وذلك )صورته  وليس بنفسها األشياء تقديم(    تجريدا

 واإلدراك التعرف مستوى على أو التوليدي بناء المثال مستوى في أم لألصل الحرفية السلسلة توظيف

والمدلول أي هنا نربط بين مستوي الدوال و  الدال بين اإلدراك المعنوي بعد الربط أي للمدلول الذهني

  .مستوي اللفظة 

 له قدم اقتراح أول ففي اللفظي ، االستحضار من وتمكن التجاوب المرحلة هذه في المفحوص حاول

أي انه اعتمد في االجاية علي وظيفة الكرسي دون ان يدرك الفرق بين كرسي و مقعد   bankأجاب 

نتج عن ذلك  بالتاليبعيدة عن التحليل و الربط المعنوي ذهنيا و  آليةبطريقة  إجابةدالليا هذا ما ولد 

 أما الشيئي والمدلول اللفظي الدال بين استحضار اللفظة الغير مناسبة للدال بغياب االنسجام المنطقي

 أنه غائبا و المالحظ فكان االسمية للوحدة استحضاره في توظيفه أو المقدم له التوليدي المثال إدراك

إجابته  في الثقة عدم على دالة صوتية نبرة مع استجابته صحة عن تساؤليه إيماءات تعبيرية استخدم

 المحاولة جعله يواصل ال أم أخطأ كونه عن له تأكيدنا وعدم تساؤليه، بطريقة الوحدة هذه تكرار وكذا

اضطراب مستوي اللفظة يؤثر علي عملية استحضار  أنصحة فرضية  يؤكددائم ، وهذا ما  بشك لكن

  .الكلم عند الحبسي الحركي 

 :التمرين الخامس 

  يأكلونهناك مجموعة من الرجال  أنبيديه ،  اإلشارةفي هذا التمرين لم يتمكن المفحوص سوي من 

 أنتجالخلل في المستويات الدنيا للكلم  أنخطاب سردي ، هذا ما يعكس  أي إنتاجيستطيع  أندون 

وبالتالي  تكوين جمل مفهومة ، إمكانيةخلل علي مستوي البني التركيبية ، مما ينتج عنه عدم 
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استحضار الكلم يثاتر  أنالبينيوي ، فتتاكد فرضية  وستحضار فقير علي المستوي النحوي ا

  .التركيبية األبنيةباضطراب مستوي 

 :  الكمي التقييم

 رغم وذلك الكم حيث ضعيفا من العموم على كان التدعيمية االختبارات في للمفحوص اللفظي نتاجاإل

 .جدا  محدودة كانت اللفظية البرمجة أو المستوى التنفيذي لكن التعليمة تلقي في واضحة سهولة وجود

  :التمرين االول 

 من المفحوص يتمكن ، لم الحرفية السلسلة من انطالقا الدالة االسمية الوحدة تكوين اختبار في

  :خالل قرائتها ومنه نسب النتائج كانت  من حرفية سلسلة لكل المكونة الوحدات على حتى التعرف

 في توظيف االصل الحرفي  % 0 •

 في توظيف المثال التوليدي  % 0 •

 اللغوي البناء سياق توظيف بالتالي الكلم ، على مستوى التوليدي المثال بناء على قادر غير أنه أي

 ما ظهور إلى أدى مما منطقية داللة في نحوية بنية الدالة ضمن االسمية الوحدة عناصر داخل

أن  وبما اللغة مستويات كل على وذلك الشفهي، اللغوي االستحضار الكلمة ومحدودية بفقدان يسمى

 اللغوي فإن البناء منه، األعلى المستوى في توظيفه و إدماجه يتم ولم فيه يتحكم لم األدنى المستوى

 متقطع فكان الكلم من المستوى األعلى في أما منطقيا دال غير عشوائي وأحيانا محدود بشكل كان

 في ظهر ما وذلك الكلم من األعلى أو اللغوية األخرى المستويات توظيف عن عجز وهو فقير وجد

 .  وظرفية صرفية نحوية بارتباطات جملة أي بناء من يتمكن المفحوص لم حيث الصور تسمية

 :التمرين الثاني 

 توظيف في سواءا النجاح منعدمة نسب كانت والجمع للمثنى الداللية العالمات توظيف اختبار في

 وٕاعطاء الصور في تمثلت تسهيالت تقديم عدة رغم وذلك البنوي المثال أو لألصل المجردة الوحدة

  % 0توضيحية، أي ان نسبة النحاح كانت  أمثلة

  :التمرين الثالث 

 لتوظيف أيضا وبالنسبة لتوظيف األصل بالنسبة منعدمة النسب كانت أيضا الفراغات ملئ اختبار في

 البنيوي المثال لتوظيف أيضا وبالنسبة غياب األصل بسبب وذلك الكلم مستوى على البنوي المثال
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المفحوص  لدى لفظي، كف أي االستحضارية اللفظية غياب االستجابة بسبب وذلك الكلم مستوى على

   %0، فكانت النسبة 

  :التمرين الرابع 

 حاول مسبقا، المقدم المثال البنيوي توظيف خالل من الدالة االسمية الوحدة تكوين اختبار في

 استدعاء وهو دالليا وليس بالمدلول شكال دالة مرتبطة اسمية لوحدة باستحضاره االستجابة المفحوص

 له المقدم المدلول على الدال المنطقي البناء ليس و للمدلول التشبيه الشكلي أساس على قائم لفظي

المستحضرة  الوحدة أن ورغم ذهنيا توظفه إدراك أو له المقدم البنيوي المثال محاولة توظيف دون وذلك

أنه لم يعطي  أي المدلول مع الداللي االنسجام حيث من سليمة غير أنها إال ولغويا بنيويا سليمة

  اللفظة المناسبة للدال المقدم 

  : ما عدا البند االول أي ذكر مشابهة وظيفيا للمثال التوليدي ، فكانت نسبة النتائج 

 .في استحضار اللفظة المناسبة وهي نسبة غير دالة   14% •

 مثل اللفظيالكف  ليس و العجز عن التعبير عليها سيطر فقد االختبار في االقتراحات باقي في أما

  . ]ال اقدر  [بقوله   ذلك عن يعبر فكان السابق االختبار

  : التمرين الخامس 

 ومتكرر واضح وتردد معتبر كمون وقت مع اإليماءات التعبيرية كثيرا الحظنا ان المفحوص استخدم

 بالخلل الذاتي الوعي مستوى لنا يظهر مما إجاباته صحة مدى أحيانا عن استفسارات شكل على

لديه  اإلحباط مستوى من والتقليل منه التقرب محاولتنا عند دوما يقول فكان يعاني منه الذي اللغوي

 >       نسيت كلش < :

  :الحالة  دراسة عن خالصة

 كمون وقت مع التعبيرية اإليماءات كثيرا استخدم المفحوص أن نالحظ اإلكلينيكي المستوى على

 لنا يظهر مما إجاباته صحة مدى أحيانا عن استفسارات شكل على ومتكرر واضح وتردد معتبر

 منه التقرب محاولتنا عند دوما يقول فكان منه يعاني الذي اللغوي بالخلل الذاتي الوعي مستوى

 شكل على ومتكرر واضح وتردد معتبر كمون وقت مع التعبيرية لديه اإلحباط مستوى من والتقليل

 الذي اللغوي بالخلل الذاتي الوعي مستوى لنا يظهر مما إجاباته صحة مدى عن أحيانا استفسارات

 صعيد على أما ألخرى فترة من اللغوي المستوى على االستجابي الكف حالة سبب ما وهو  منه يعاني
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 كان االختبارية لكونه الوضعية في منه نسبيا أحسن اللفظي مردوده فكان االتصالية التلقائية للغة

 الذاتية المراقبة هذه ذهنيا لكن أو لغويا عاجزا يعد ولم قادرا مازال أنه ببرهنة كثيرا ومهتما متحفزا

 وانتباه بعناية اللفظي بالبناء يقوم الحالة كان هذه في لكونه اللغوي االستحضار عملية عليه صعبت

 الهدف وفق اللفظية الوحدات يبني أي ذهني

 عملية الذهني يعيق والبناء الذاتية المراقبة بان نقول أخرى وبعبارة ، تلقائية بلغة وليس االختباري

 في يكمن الخلل أن على يدأليضا ما وهو الفظي اإلنتاج مستوى على تباطئا ويكّون اللفظي اإلسقاط

 ملموس لفظي تحقيق إلى ذهنيا المستثارة تحويل الفكرة أي الدالة اللفظية للوحدة الذهني البناء مستوى

المكونة  الوحدات مستوى على البناء سياق استعمال في عجز يوجد لغويا الفكرة هذه عن معنويا ودال

 يجعل مما البنوي وتوظيفه المثال تكوين يمس خلل وهو اللفظية للبنية منسجم توظيف ضمن لألصل

 االكتساب لمستوى متراجعة لغة وداللية فهي ظرفية عالقات دون فقير وجد متقطع المفحوص خطاب

  لدى اللغوي

  :الرابعة الحالة 

  :قديم الحالة ت - 1- 2

مستوي أطفال ال في والية وهران متزوج وأب الربع سنة قاطنة 44تبلغ من العمر ) ب.د( الحالة 

  .ثنائي اللغة عربية عامية فرنسية  التعليمي ثانوي وهو يعمل في مصنع االسمنت بزهانة 

  :)  د ، ب( عن الحالة  أوليةمالحظات  - 2- 2

كانت  أنها أي.فقدانا تاما . فقدت الحالة التعبير الشفهي . بالحادث الوعائي الدماغي ةبعد االصاب

 ي المؤسسة االستشفائية الجامعية بوهرانفوني فو حيث قام المختص االرط. تعاني من  خرس حبسي

الخرص  مما مكن الحالة من  استرجاع قدرة الباس بها علي  إزالةفوني الذي استلزم و بالتكفل االرط

  التعبير 

  :تاريخ المرض  - 3- 2

ارتفاع مفاجئ في  إليحيث تعرضت الحالة . 016/03/2013تاريخ  إلي اإلصابةترجع بداية 

مصلحة  إلي إثرهاالحالة  نقلت.خاصةمرحلية وعائية  ألسبابوهذا راجع الضغط الدموي 
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نقل لمصلحة  اإلنعاش ثم بعد االستيعابفي  أسبوعحيث بقي لمدة  CHUOاالستعجاالت بوهران 

  . األعصابطب 

  :الفحص العصبي  - 3- 2

حادث وعائي دماغي )  IRM .CEREBRALE(  المغناطيسياظهر تصوير الدماغ بالرنين 

 إصابته إلي أدي.يخص المنطقة الجبهية الجدارية اليسري  AVC- ISCHEMIQUEانسدادي 

  .الحالة يمينية  أن إلي اإلشارةمع  شلل نصفي ، جانب إليبالحبسة 

  :فوني و عرض و تحليل نتائج الفحص االرط - 4- 2

  :شفهية لاللغة ا

بينما وجدت صعوبة . كاالسم و اللقب و السن  األجوبة إعطاءنجحت الحالة في : الحوار الموجه - 

  :التالية   اإلجابةتحصلنا علي  إذ إقامتها في بعض البنود  مثل وصف مكان 

  ليست عمارة

                 ثالث إليحركة تشير  إصدارمع 

  غرف

  ومطبخ

 

  :في حكايتها عن مرضها        

  >هذا ربي <

  تألمت                                                    

ما اسمه-ب  قمت 

 

  يوم السبت 

  اياموبعد 

  سقطت -سقطت                                             

  حاشاك - في                                                

      بعد ذلك انا هكذا                                             
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كما حاول  التي عوضها بحركة ثالثة:نالحظ صعوبة المفحوص في استحضار بعض الكلمات مثل 

  .انه سقط في المرحاض عن طريق ذكر كلمة حاشاك  إخبارنا

  :السالسل االتوماتيكية 

  . تمكن المفحوص من كل بنود هذا االختبار عموما

  : السالسل اللفظية

  :اظهر مهلة طويلة بين الكلمة و االخري 

  دجاجة–ما اسمه  –حصان –كلب 

  :التكرار

تمكنت الحالة من تكرار المقاطع الصوتية ما عدا مقطعين كما تمكنت من تكرار الكلمات ، في 

  .تكرار الجمل فميزه حذف بعض الكلمات  أمااخطات في كلمة ، الكلمات 

Fra/ra                           عqa/qa                                            

  :التسمية

المفحوص من استحضار الكلمة المناسبة  نالحط صعوبات كبيرة علي مستوي التسمية ، لم يتكمن

  .للبند المناسب ، بينما نجح في تسمية كل االفعال واستعمل حملة كاملة في الصورة 

  انه يفكر مسكين                                          

  :الشفوي  د الخطابر س

 بالبطءالكلمة المناسبة حيث تميز سردها  إيجادعلقت الحالة علي  صورة سرقة البنك بصعوبة في 

  :كانت كما يلي  واإلجابةوالتوقف و التردد 

 سارقون

 ارادو سرقة النقود

  .هناك سيارة بالخارج تنتظر  و أنيحملون سالح  أنهمباليدين  باإلشارة اإلجابةكانت باقي 
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  :فهم الكلمات و الجمل 

تلك المتعلقة بفهم الجمل البسيطة والجمل المعقدة ، نسجل  حتينجحت الحالة في كل بنود الفهم،

و وقت ، التعليمة ، بل تاخد مهلة  إعطاءبطئ في االستجابة حيث ال تستجيب الحالة مباشرة بعد 

  .قبل تقديم اإلجابة 

  :اللغة المكتوبة 

  تها مبقاة ءالحالة كل الكلمات ما عدا كلمة مبراة قرا قرأت :الكلماتقراءة  -

 :الجملةكلمة واحدة داخل الجملة داخل  إبدالقراءة الجمل تمكنت الحالة من قراءة جملتين مع  في -

 كسر قط مطحنة / كسر القط المطحنة 

  اإلكمالثم توقفت ناقلة لنا صعوبة  األولياكتفت الحالة بقراءة العنوان و الجملة في قراءة النص  -

  واهللا ما قدرتش

 األعداد، بينما امتنعت الحالة عن قراءة  األرقاملم نسجل أي خطاء في قراءة  : األرقامقراءة  -

 :وعلقت 

  ال استطيع صعب 

العلم ان  باضطراب خطي راجع الستعمالها اليد اليسري معتميزت كتابة الحالة :  الكتابة المنقولة

  )04انظر الملحق رقم .(  أيمنشلل الحالة يمينية ومصابة ب

  :الفهم الكتابي 

  لم تظهر الحالة أي صعوبة ما عدا فهم النص الذي امتنعت عن قراءته  

  ) :الحركة و التعرف (البراكسيا و القنوزيا 

لم نسجل أي صعوبة علي هذا المستوي حيث نجحت الحالة في اصدار كل الحركات الفمية 

  . الوجهبة المطلوبة منها 

  :البراكسيا البنائية 

صعوبة  يونة الحالة اما عدم تناسق الموجود ، قيرجع الكل مكونات الرسم موجودة في مد

  )05 انظر المدونة في الملحق رقم(  استعمال اليد اليسري

  .لم تجد الحالة أي صعوبة علي هذا المستوي : التعرف 

  : اآلتيةتسمح لنا هذه النتائج بالخروج بالنسب المئوية 
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  %60 نسبة ىفي الحوار الموجه تحصلنا عل •

  %80نسبة  ىتوماتيكية تحصلنا علاالفي السالسل  •

  %30نسبة   ىفي اختبار السالسل اللفظية تحصلنا عل •

في   %100في المقاطع و   %80في تكرار المقاطع و الكلمات  تحصلنا علي نسبة  •

  %90 ىكلمات تحصلنا علال ال أماالكلمات ، 

  %50نسبة   ىفي تكرار الجمل تحصلنا عل •

  % 40نسبة  ىفي تسمية الصور تحصلنا عل •

  %100نسبة   ىفي تسمية االفعال تحصلنا عل •

  %50نسبة  ىفي بند السرد الشفهي تحصلنا عل •

  %100نسبة  ىعلي مستوي بند الفهم الشفوي تحصلنا عل •

  %80نسبة  ىفي اللغة المكتوبة تحصلنا عل •

  %80 ىفي قراءة الحمل تحصلنا عل •

 % 25نسبة  ىفي قراءة النص تحصلنا عل •

  %50نسبة  ىتحصلنا عل األعدادو  األرقامفي قراءة  •

 في الجمل   %50نسبة في الكلمات و   %100نسبة  ىفي فهم الكلمات و الحمل تحصلنا عل •

 .في الجمل   %50 في الكلمات و  %80في الكتابة المنقولة تحصلنا علي نسبة  •

 في الجمل   %20في الكلمات و  %50تحصلنا علي نسبة  اإلمالءفي  •

و في البنائية تحصلنا علي   %100نسبة  ىالبراكسيا الفمية الوجهية تحصلنا علفي بنود  •

   %90نسبة 

   %100نسبة  ىفي بنود التعرف تحصلنا عل •

 :نخرج برسم تخطيطي لحبسة هذه الحالة وهو كما يلي  المعطياتبناءا علي هذه 
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 أعالهومن خالل رسم الحبسة المعروض  )د ، ب(توفرها لنا دراسة الحالة  من خالل المعطيات التي

حبسة حركية  غير طلقة يميزها اختزال كيفي و كمي  أوهذه الحالة تظهر حبسة بروكا  أن، نستنتج 

جانب مشكل في استحضار الكلم وفقدان الكلمة ، مع الحفاظ علي  إليعلي مستوي التعبير الشفوي 

  .درة الفهم و غياب اضطرابات البراكسيا و القنوزيا قدرة التكرار وق

وتشخيص حبستها  )د ، ب(لنفسية اللسانية للحالة بعض عرض و تحليل الخصائص العصبية ا

عرض و تحليل نتائج الحالة في  إليوالسيمات العيادية المميزة لها ، ننتقل في الجزء المقبل 

   .المقدمة  االختبارات التدعيمية 

  :)د ، ب (للحالة  االختبارية التمارين نتائج ةمناقش - 6- 2

  :التقييم الكيفي 

 :التمرين االول 

 المقدمة الحرفية المادة في الممثل األصل استخدام على قدرة المفحوص ،دراسة تطبقه خالل من هدفنا

  : كالتالي المفحوص إجابة كانت الدالة، اللفظة بناء الوحدة أجل من له

  >>بزاف لم اقدر اهللا غالب  ب ب  أ ا ا آ <<

 مواصلة من و الباء ولم يتمكن ألفالحرف  قراءة سوى دالة نتيجة أي تحقيق من المفحوص يتمكن لم

 الممكنة الطرق بأبسط التعليمة توضيحية وٕاعادة أمثلة عدة تقديم رغم كلها وذلك الحروف سلسلة قراءة

 مما ممكن غير فكان معينة صيغة أو مثال للبناء وفق قابلة أصلية كمادة الحروف توظيف أما ،

  .مجردة أفكار عن الدالة اللفظية للوحدة المنسجم اللغوي والتوظيف البناء قدرة في خلال يظهر

  :الثاني االختباري التمرين

 اللفظي التوظيف خالل عنها من والتعبير عن األشياء التعرف على المفحوص قدرة خالله من ندرس

 والتثنية للجمع الداللية العالمات توظيف ندرس االختبار من مرحلة ثانية في ثم الدالة االسمية للوحدة

:                                                                                 النتائج كانت كالتالي.الذهني المستوى على فقط وليس مصور رمزي وجود محتوى في ذلك وكل

 رغم وهذا الدالة الوحدة االسمية استحضار خالل من الصور محتوى على لفظيا المفحوص يتعرف لم

والتي تمكن   MTA 86اختبار التسمية ضمن رائز  في سابقا الموظفة الصور نفس استخدام تعمدنا

 .من استحضار الوحدة االسمية الدالة و الموافقة لها 
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 اللفظية إعطائه التسمية بعد الجمع ثم المثنى إيجاد  طلب من الحالة االختبار من الثانية المرحلة في

 الصور معظم في والجمع الداللية للمثنى العالمات توظيف من يتمكن لم أيضا المفرد،وهنا حالة في

  :كالتالي النتائج وكانت

  

الوحدة االسمية   الصور 

  الدالة 

  الجمع   المثني 

  االستجابة غياب   [dalila]  غياب االستجابة  مطارية 

  غياب االستجابة  غياب االستجابة   الحمة   محرار

  يا ربي كيسموه  ساطور

  

  غياب االستجابة  غياب االستجابة

  غياب االستجابة  هاذي تطلع   وين يجي   حرباء

  غياب االستجابة  كيفاش   غياب االستجابة  مهد

  ضوء ليلي

  

  غياب االستجابة  غياب االستجابة  غياب االستجابة

  غياب االستجابة  غياب االستجابة  غياب االستجابة سلم 

 

 المساعدة أو طلب اآللية العبارة ثم له المقدمة التسمية أوال يكرر دائما كان أن المفحوص الحظنا

 غير الداللية العالمة أن يدل على ما المحاولة إعادة أجل من التعليمة بتكرار نقوم عندما أحيانا

 الموظفة األحرف في تقارب هناك الجواب فونولوجيا كان األولي الصورة ،في توظيفها في متحكم

 كما سليم غير للمثنى الداللي التوظيف بقى لكن الدالة [dalal]  ،  االسمية للوحدة المكونة وتلك

 المثال ضمن يكن لم ،االسمية الوحدة استحضار ألن ويايبن مشوه األصلية بشكل المادة استخدمت
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التوليدي وال  المثال وفق البناء سياق في التحكم عدم ذلك ويظهر -الوزن أو الصيغة – التوليدي

  .علي مستوي الكلم ) الوزن ، الصيغة (  ثال توظيف السلسلة المجردة للم

 : الثالث  االختباري التمرين

 خمسة  بين من أربع محاوالت في البنيوي االنسجام ظهر حيث مهمة جد كانت هنا النجاح نسبة

لكن المالحظ أن المفحوص احتاج وقتا وجهدا  اكبر في تعامله مع الوحدة اللفظية أما عن  اقتراحات

 سليم وزن ذات وحدة قدم الناجح االستحضار قبل هذا إجاباته الصحيحة فكان استحضارا أليا لكن

 يطلب لما أخير إدراكه على بوضوح يدل مما لتصحيحه بادر بنفسه ما سرعان مشوه حرفي بأصل

إجابته  وهذا ما سنؤكده في الجزء  في التوضيحية األمثلة وفقه بنيت الذي نفس الوزن توظيف أي منه

  :الثاني من التمرين نتيجة الجزء األول من التمرين تحصلت الحالة علي نسبة  

 في تمرين ملئ الفراغات   60% •

 :كالتاليقييم الكمي مقابل المذكر كان الت المؤنث عالمة توظيف دراسة في في الجزء الثاني المتمثل

مقابل كانت نسبة نجاح  المؤنث عالمة توظيف دراسة في المتمثل التمرين من الثاني الجزء في

نالحظ  الدالة،في استخدام عالمة المؤنث علي مستوي الوحدة االسمية  % 100مرتفعة تمثلت في 

  .ألياأن المفحوص أدرك مغزى االختبار فأصبح يستحضر الوحدة اللفظية االسمية 

   :الرابع االختباري التمرين

 )صيغة -وزن(  توليدية مثل خالل من الدالة اللفظية االسمية الوحدة بناء قدرة دراسة خالله من هدفنا

  .للمفحوص مقدمة

 نسبة وهي % 28 ب نسبة تقدر يمثل مما اقتراحات سبعة بين محاولتان من في المفحوص نجح

 السلسلة توظيف أي مقترحة توليدية أمثلة وفق وحدة اسمية استحضار من تمكن فقد غير دالة تعتبر

 الموظفة الحروف كانت ، الخاطئة المحاوالت في .له المقدم الوزن انسجاما مع ذهنيا األصل الحرفية

 بن الربط أن أي المقدم التوليدي المثال أيضا فيها يوظف ولم ليس دالليا لكن ولغويا بنيويا سليمة

به  متحكم غير المستحضر اللفظي البناء في الوزن توظيف أن كما سليم غير والمدلول كان الدال

التوتر فالحظنا خلل في استحضار اللفظة المناسبة ، هذا يعتبر  القلق و عامل بسبب مدرك وغير

  .كان هناك خلل علي مستوي اللفظة  إذااستحضار الكلم يتاتر  أنعن فرضية  اإلجابة
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  :التمرين االختباري الخامس 

السابقين من قلق و توتر  وغياب أي خطاب سردي فعال ما عدا بعض  التمرينينالحظنا نفس سلوك 

محتوي الصورة المقدمة لكن غياب أي استحضار لغوي ،  أدركالمفحوص  أنالتي توحي  اإلشارات

نفسيا بعدم القدرة علي  أن المفحوص متأثرمع بعض االيمائات التي تدل علي ما عدا كلمة اكل ، 

 األبنيةكان هناك خلل علي مستوي  إذا تحضار الكلم يتأثراس أنفرضية  تأكدت، و بذلك  اإلجابة

  .التركيبية 

  :الكمي التقييم

 المثال أو للوزن البنوي الدالة والتوظيف للوحدة اللفظي اإلنتاج دراسة على الكمي التقييم اعتمدنا

  الكلم مستوى على التوليدي

  : األول  االختباري التمرين في

 فلم الباقيتين السلسلتين أما األولى كانت اإلجابة المدونة في التحليل الكيفي ،  الحرفية السلسلة في

األصل  باستعمال دالة لفظية وحدة أي المفحوص ينتج لم بالتالي ، المحاولة المفحوص حتى يقبل

 على خلل حتى هناك أن يعني مما دالليا سليمة تكن لم الحروف قراءة كما أن ، له المقدم الحرفي

 للحرف الخطي شكل المدلول وربط )الحروف ( للكلم المكونة اللفظية الوحدات على التعرف مستوى

بالنسبة  وأيضا فقير جد كميا النتائج كان الدالة اللفظية للوحدة بالنسبة الدال بالتالي اللفظي بمعناه

  :  - الوزن الصيغة،-المثال لتوظيف

 غير كانت وٕان اللغة حتى في موجودة أي بنيويا دالة حرفية لسلسلة عالمة بإعطاء يكون هنا التقييم

 اللفظية البنى في الصحيح وفق توظيفه فيقيم التوليدي المثال ،أما المقصود المدلول مع منسجمة

 بين الوحدات البنيوي الربط قدرة أصاب عجز بسبب اللفظي اإلنتاج في ضعف المنتجة نالحظ

  : ، وكانت النسب كالتالي ) الصيغة  ، الوزن( للمثال  المجردة الوحدة و الحرفي لألصل المجردة

 في توظيف المثال التوليدي أي في التعرف علي الحروف  % 2 •

 في تكوين وحدة لفظية دالة   % 0 •

 :الثاني  االختباري التمرين

 الداللية العالمات والمدلول وتوظيف الدال بين المعنوي الربط توظف على هنا الكمي التقييم يرتكز

  : الكيفي ومنه النتائج هي  التقييم في الموضحة النتائج وفق والمثنى، للجمع
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 .في توظيف العالمات الداللية للصور المقدمة له  % 0 •

 عن رغم عجزه وذلك بالمفرد االسمية الوحدة إعطائه بعد بانسجام المثنى وظف عالمة أنه نالحظ

 مع مدمجة للمثنى العالمة الداللية أن أي االختبار من اآلولى المرحلة في والمدلول الدال بين الربط

 في ، فقط األولى المحاولة في إال لم يحقق النجاح هذا لكن وتوظيفا وزنا سليم بشكل االسمية الوحدة

  :أي النتيجة هي   dalilaالمفحوص  لمطارية أجاب الممثلة الصورة

 عالمة داللية للمثني  ي اعطاء%10  •

  :اما في الجمع لم يتمكن المفحوص من توظيف اي عالمة داللية  اي النتيجة هي 

 في اعطاء داللة لفظية للجمع  % 0 •

 : الثالث  االختباري التمرين

 خمسة  بين من ثالث محاوالت في البنوي االنسجام ظهر حيث مهمة جد كانت هنا النجاح نسبة

لكن المالحظ ان المفحوص احتاج وقتا وجهدا  اكبر في تعامله مع الوحدة اللفظية اما عن  اقتراحات

 سليم وزن ذات وحدة قدم الناجح االستحضار قبل هذا اجاباته الصحيحة فكان استحضارا اليا لكن

 يطلب لما أخير إدراكه على بوضوح يدل مما لتصحيحه بادر بنفسه ما سرعان مشوه حرفي بأصل

إجابته  وهذا ما سناكده في الجزء  في التوضيحية األمثلة وفقه بنيت الذي نفس الوزن توظيف أي منه

  :الثاني من التمرين نتيجة الجزء االول من التمرين 

 في تمرين ملئ الفراغات   65% •

 :مقابل المذكر كان التقييم الكمي كالتالي  المؤنث عالمة توظيف دراسة في في الجزء الثاني المتمثل

مقابل كانت نسبة نجاح  المؤنث عالمة توظيف دراسة في المتمثل التمرين من الثاني الجزء في

في استخدام عالمة المؤنث علي مستوي الوحدة االسمية الدالة ، نالحظ  % 100مرتفعة تمثلت في 

  يستحضر الوحدة اللفظية االسمية أليا  فأصبحاالختبار  مغزى أدركان المفحوص 

 :الرابع  االختباري التمرين

 بارتباط لألصل المجردة لتوظيف الوحدة بالنسبة اقتراحات سبعة بين من محاولتان في المفحوص نجح

بكثرة في المحاوالت الباقية ، الوحدة التي كان يكررها  التكرار وظهر التوليدي المثال مع منسجم بنيوي

تساؤل عالق  أو ا التكرار مرتبط بشك هذأن  بعد تقديم كتاب للتعرف عليه ، هنا نالحظ [qaie]هي 

 تشبه المستحضرة الوحدة االسمية لكن المفحوص فيها أخطئ إجابة أول وهي إجابتهلديه عن سالمة 
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 بقيت التي كراس وحدة استدعاء إلى الكراس أدى مع شكال الكتاب تشابه أي المقترح الشيئي المدلول

  .اللفظة المناسبة مع الدال أعاق استحضار  مما الذهني توظيفه على مسيطرة

  : التقييم كالتالي 

 .في توظيف الوحدة اللفظية المناسبة للمثال التوليدي   42% •

  :التمرين الخامس 

الحظنا ان خطاب المفحوص كان يفتقر لمقومات النص المفهوم و الكامل فلم يحتوي علي ادوات 

مراجع  كما ان كالمه مفكك يفتقر الي عل يحتويالربط ال الظاهرة منها و ال المضمرة ، كما انه لم 

 لم إن جد ضعيف كان فقد النحوي القواعد توظيف الي التوظيف اللفظي في كل مستويات اللغة أما

اختبار، لكن حركات يديه كانت  في السردي أو الوصفي الخطاب النعدام أدى ما وذلك غائب نقل

  .توحي انه فهم الصورة و معناها 

  : سبعة ، النتيجة هي  أصلمن مرجع واحد  ذكربما انه  :التقييم 

 في استعمال المراجع  % 14 •

 في استعمال ادوات الربط  % 0 •

 في استعمال القواعد النحوية  % 0 •

  )ب،  د( حالة دراسة عن خالصة

 التسهيالت غياب بنفسه في ذهنيا الدال اللفظي البناء بعملية القيام عن العموم على المفحوص عجز

 في البدء مثال الدالة اللفظية اإليحائي للوحدة الدعم أو الملموس المدلول أو التوليدي الوزن تقديم مثل

األكثر  المستوى على أما على المستويات األولي اللغة هذا اإليمائية اإلشارة أو اللفظية الوحدة نطق

 نحوي بتوظيف الوصفي أو البناء السردي على عاجزا المفحوص كان فقد  )مستوي األبنية(تعقيدا 

 بعملية بالقيام له يسمح آلي بشكل وتوظيفه التوليدي ذهنيا المثال إنشاء على قدرته عدم بسبب سليم

 الداللية العالمات توظيف اختبارات في ذلك ظهر وقد بنيوية محددة مواضع ضمن التوليدي التحويل

  .للكلم  الوحدة الدالة مستوى على

 في الحظناه مباشرة مثلما قدم وٕان خاصة أدق اإلجابة تكون التوليدي المثال أو الوزن وجود في

 فيكون الصور وصف أو تسمية الصور اختبار مثل غيابه في أما الرابع التدعيمي االختباري التمرين

 والنحوي الداللي التوظيف أو التفريعي القيام بالتحويل على قادر وغير محدود جد اللفظي إنتاجه
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 أي التوليدي المثال غياب في والمدلول الدال بين المعنوي القيام بالربط في المفحوص ينجح ال بالتالي

 يتمكن ال فالمفحوص لذا التوليدي المثال بنية غياب في شيئا له تمثل ال الحرفية لألصل السلسلة أن

 بحبسة بروكا المصاب كالم أن عنه ينتج مما المدلول معنى ألداء بنيويا الحروف بدمج من القيام

 القواعد توظيف أما اللغوية ،ا المستويات كل على اللفظي التوظيف في بفقر مفكك شكل على يظهر

 في السردي أو الوصفي الخطاب النعدام أدى ما وذلك غائب نقل لم إن جد ضعيف كان فقد النحوي

 على قادر غير بروكا بحبسة المصاب العموم التلقائي ، على الكالم واختبار الصور اختبار وصف

 التوليدي وكذا المثال بناء قدرة في التحكم عدم بسبب الكلم مستوى الدالة على اللفظية الوحدة بناء

داللي،  بانسجام النحو استعمال قواعد وفق األخرى اللغوية المستويات على اللغوي الوصل استخدام

  .حتها من خالل دراسة هذه الحالة بالتالي فان فرضيات البحث قد تحققت و ثبت ص

  :مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات 

بناءا علي تحليل نتائج الحاالت األربعة التي تضم اإلجابات و المالحظات المدونة حسب إجابات 

  :الحاالت علي التمارين التدعيمية وجدنا ما يلي 

،  استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي الحروف يتأثر:  األوليالفرضية  �

من خالله  أظهرت، التي األولللتحقق من هذه الفرضية خضعت الحاالت لالختبار التدعيمي 

  :النتائج التالية

  

  تكوين وحدة لفظية دالة    التعرف علي الحرف  الحاالت

  % 0  %  0  الحالة االولي

  % 0  % 0  الحالة الثانية 

  % 0  % 0  الحالة الثالثة 

  % 0  % 2  الحالة الرابعة 

  نتائج الحاالت االربع في االختبار التدعيمي االول: جدول رقم                   

لجدول نالحظ ان نتائج الحاالت االربع كانت منخفضة او معدومة في بند التعرف علي الحروف من ا

هذا ما يدل علي تحقق او االصل الحرفي ، و نفس الشئ بالنسبة لبند تكوين وحدة لفظية دالة 

  .فرضيتنا بان اضطراب مستوي الحروف عند الحبسي الحركي ياثر علي استحضاره للكلم 
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،  استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي الدوال يتأثر: الفرضية الثانية  �

فكانت خضعت الحاالت لالختبار ، وهذا ما حاولنا التحقق منه بالتمرين التدعيمي الثاني ، 

 : كاآلتيالنتائج 

  عالمة الحمع   عالمة المثني  التعرف علي الصور   الحاالت

  % 0  % 14  % 0  الحالة االولي

  % 0  % 0  % 0  الحالة الثانية

  % 0  % 0  % 0  الحالة الثالثة

  % 0  % 10  % 0  الحالة الرايعة

  لثانيالتدعيمي انتائج الحاالت االربع في االختبار : جدول رقم                       

وهي نسب منخفضة تدل علي  % 14و % 0نتائج الحاالت نالحظ ان النسب تترواح بين  حسب

، هذا ما يحقق الفرضية القائمة الن استحضار الكلم  عدم قدرة الحاالت علي ربط المدلول بالدال

  .يتاثر باضطراب مستوي الدوال 

،  ةظلحبسي الحركي باضطراب مستوي اللفيتاثر استحضار الكلم لدي ا :الفرضية الثالثة  �

ناخد نتائج التمرين الرابع فكانت  للتأكيدنتائج التمرين الثالث و  إليفي هذا المستوي نستند 

 :نتائج في التمرين لثالث كالتالي ال

  

  توظيف عالمة المؤنث  ملئ الفراغات  الحاالت 

  % 100  % 60  الحالة االولي

  % 0  % 0  الحالة الثانية 

  % 0  % 0  الحالة الثالث

  % 100  % 65  الحالة الرابعة

  الثالثنتائج الحاالت االربع في االختبار التدعيمي : جدول رقم                       

 

تظهر النتائج ان حالتين كانت نتيجيهما جيدة و حالتين لم تحققا اي نتيجة او كانت النتيجة منعدمة  

  :من الفرضية ندعم التمرين الثالث يالتمرين الرابع الذي كانت نتيجته كالتالي  وحتي نتحقق اكثر
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  توظيف الوحدة اللفظية المناسبة للمثال التوليدي  الــحـــــــــــــــــــــــــــــاالت 

  % 42  الحالة االولي

  % 14  الحالة الثانية 

  % 40  الحالة الثالثة 

  % 45  الحالة الرايعة 

  الرابعنتائج الحاالت األربع في االختبار التدعيمي : جدول رقم                       

  

كما نالحظ ان النتائج كانت متوسطة النسب ، لكن بالمالحظة لطرقة اإلجابة عند تطبيق االختبار 

  .نجد ان هذه النسب كانت نتيجة اإلجابة اآللية للحاالت حسب طبيعة التمرين 

نتحقق من صحة الفرضية الثالثة التي تنص علي أن االضطراب علي مستوي اللفظة هذا ما يجعلنا 

  .يؤثر علي استحضار الكلم 

، استحضار الكلم لدي الحبسي الحركي باضطراب مستوي االبنية  يتأثر :الفرضية الرابعة  �

تائج و كانت النجابة ع هذه الفرضية بتطبيق التمرين الخامس علي الحاالت االربع حاولنا اال

 : كالتالي 

  استعمال القواعد النحوية  استعمال ادوات الربط  استعمال المراجع  الحاالت

  % 0  % 0  % 42  الحالة األولي

  % 0  % 0  %  0  الحالة الثانية

  % 0  % 0  %  0  الحالة الثالثة

  % 0  % 0  % 14  الحالة الرابعة

  الخامسنتائج الحاالت األربع في االختبار التدعيمي : جدول رقم                       

حسب النتائج نري ان الحاالت الربع كانت نتائجها علي العموم منخفضة في هذا التمرين ما يؤكد 

  .فرضية ان وجود اضطراب في مستوي االبنية ياثر علي استحضار الكلم عند الحبسي الحركي 

  .وبهذا تكون فرضياتنا الربع قد تحققت 
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 )ي ، ي( للحالة  MTA 86رسم بياني يمثل نتائج اختبار  

RM RNM RP DM DA DN

 ا���	 ا���دس

 

رسم بياني يمثل نتائج اختبار  :  15الشكل رقم
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  )د ، ب ( للحالة   MTA 86رسم بياني يمثل نتائج اختبار 

RM RNM RP DM DA DN

 ا���	 ا���دس

 

رسم بياني يمثل نتائج اختبار : 16شكل رقم 
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  )ا ، ن( للحالة  MTA 86رسم بياني يمثل نتائج اختبار 

RM RNM RP DMO DMA DN

 ا���	 ا���دس

 

رسم بياني يمثل نتائج اختبار :  17شكل رقم

COM.M COM.P
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  )ا ، م ( للحالة  MTA 86رسم بياني يمثل نتائج اختبار 

RS RM RNM RP DMO DMA DN

 ا���	 ا���دس

 

رسم بياني يمثل نتائج اختبار : شكل رقم 

DN COM.M COM.P




	 ا�������� ا���	 ا���دس  ��ض و 
 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	 و ����������  ��ض ا

 

 

  )ا ، م ( للحالة 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ID PAL DL RS

 

144 

للحالة  MTA 86رسم بياني يمثل نتائج اختبار : 18شكل رقم                                               

RM RNM RP DMO DMA DN

��� ا��� ا
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  :مناقشة النتائج النهائية

 البناء في اضطرابا نجد الكلم، مستوى على البناء وسياق التوليدي المثال توظيف طريقة دراسة خالل من

 لألصل منسجم دمج في لصعوبة راجع البنية،وهو في تفكك شكل على الدالة اللفظية للوحدة الداخلي

 البناء باحترام وتوظيفه ذهنيا إنشائه من يتمكن ال الذي وييالبن للمثال المجردة الوحدة ضمن الحرفي

 مفكك بشكل الكلم وحدات استحضار يكون بالتالي اللفظي للدال المكونة الحرفية للوحدات الموضعي

 فيه تصب الذي القالب يمثل والذي الكلم مستوى على التوليدي المثال إنشاء على القدرة عدم أخرى، بعبارة

وهذا ما الحظناه عند الحاالت األربع للدراسة ما يوضح أن  البنية داخل تفككا يسبب الحرفي األصل مادة

  .الخلل في مستوي الحروف يؤدي إلي مشكل في استحضار الكلم 

 سليما، اللغوي التلقي مستوى بقاء رغم هذا والمدلول الدال بين المنسجمأما بالنسبة لمستوي الدوال فالربط 

 غياب أيضا الحظنا كما دال لفظي تعبير إلى المجردة األفكار وتحويل اإلرسال وسيلة يمس فالخلل إذن

 الجمع وعالمات واإلشارة العطف كحروف الداللية والعالمات النحوية العالقات لتوظيف كبير

 في وفقير محدود جد المصابين استحضار جعل ما النحوي االتساق تحقيق على تساعد التي...والمؤنث

 من تتمكن لم الحاالت كل أن الحظنا التدعيمية، االختبارات خالل من متقطع تيليغرافي إشاري أسلوب

 حرفي أصل دون الصور تقديم وعند فقط، لألصل المجردة العناصر تقديم عند اللفظي البناء بعملية القيام

 والمثنى والجمع المؤنث عالمات توظيف وال اإلجابة من الحاالت معظم تتمكن لم أيضا توليدي، مثال وال

 التوليدي المثال قدم عندما لكن األصل، من انطالقا التحويلية التوليدية العملية في الزوائد وصل أي

 بربط الدالة اللفظية الوحدات استحضار في ملحوظا نجاحا المدروسة الحاالت حققت ومباشرة، ضمنيا

 المثال هذا إنشاء على المصاب قدرة في يكمن الخلل أن على يدل مما والمدلول الدال بين ويايبن منسجم

، بما أن مستويات اللغة  عليه كان عندما ذلك عن وعجز له قدم عندما توظيفه استطاع ألنه ذهنيا وييالبن

العربية مترابطة في ما بينها اثر ذلك علي عملية استحضار اللفظة المناسبة ، و بالنسبة لمستوي البنية 

فقد الحظنا عجز الحاالت عن بنا خطاب سردي واضح يحتوي علي مكونات الخطاب السليم لغويا وهو 

  .ما أكد فرضيات البحث الجزئية 

ئيسة فقد تأكدت صحتها بتأكد فرضيات الفرعية للدراسة حيث انه يسهم استحضار بالنسبة لفرضيتنا الر 

الكلم لدي الحبسي الحركي الناطق بالعربية في فهم اضطرابه اللغوي ، ألنه كما ذكرنا سابقا مستويات 

ها اللغة العربية مترابطة ال نستطيع الفص بين المستويات و إهمال أي مستوي ما يستلزم دراستها مع بعض

 .ككل ال يتجزأ
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  التمارين االختبارية : 02ملحق  رقم                                   

  : اإلختبارية التمرينات

بنيت هذه التمارين االختبارية بهدف التعمق في الدراسة من جهة وتدعيما للنتائج المتحصل عليها من 

من جهة ثانية ،بالتالي دراستنا تعتمد في نفس الوقت علي تحليل نتائج هذه  MTA 86خالل رائز 

  .التمارين وفق مبادئ النظرية الخليلية الحديثة وتحليل نتائج الرائز المعتمد في هذا البحث 

ركزنا في بناء هذه التمارين االختبارية علي دراسة الكلمة باعتبارها اصغر وحدة لفظية دالة لدي نجدها 

ا تدرس وتحلل كيفية استحضار هذه الوحدة علي وجه الخصوص لدي المصاب بحبسة بروكا ، هذه كته

  : التمارين هي كالتالي 

  :الوحدة اللفظية  استحضارتمارين بناء و  1

تهدف هذه التمارين الي دراسة استحضار المفحوص للوحدة اللفظية من خالل مجموعة من المتغيرات 

  ).مجموعة من الحروف( األصليةومن خالل سلسلة من المادة 

لك مجموعة من الحروف ، كون من خاللها اكبر قدر ممن من الكلمات التي يمكن  سأقدم:التعليمة 

  :التاليةاستحضارها ،مثال بواسطة الحروف 

  ...)كتب ، كرسي( يمكن تكوين كلمة) ، س، ي ك ، ب ، ر(  : األوليالساسلة 

  )ف ، ا ، ز، ع ، ر :( السلسلة الثانية 

 )ش ، خ ، م ، ل ، ق : ( السلسلة الثالثة 

واحدة لكل سلسلة مع يحتوي االختبار علي ثالث سالسل من المتغيرات الحرفية ويتم تحديد وقت دقيقة 

  .ومحاوالت المفحوص  إجاباتتسجيل كل 

  نقطة و إذا لم يتعرف صفر  1إذا استطاع المفحوص التعرف علي الحروف نعطيه : التنقيط 

  

  

  

  



 

 

  
  
  
  :تمارين التعرف و توظيف عالمات التثنية و الجمع  - 2

ثم نطلب من المفحوص في المرحلة االولي   مألوفة ألشياءيكون هذا التمرين من خالل تقديم صور 

  .التعرف عليها وتسميتها ثم استنتاج المثني و الجمع لنفس الصورة ، لهذا الهدف نقدم 

انظر لهذه الصورة ، ماذا تمثل ؟ عندما يكون لدي اثنان من هذا ، كيف نسميها ؟ وعندما : التعليمة 

لصورة كرسي ، اذا كان لدي اثنان نسميهما كرسيان ، يكون لدي كثير منهم ، فكيف نسميهم ؟ مثال هذه ا

  .اذا كان لدي الكثير نسميها كراسي  و

 

نسجل االجابات علي ورقة التصحيح مع كل المالحظات ، و يمكن تبسيط التعليمة او شرحها بالعامية 

ي دراسة كيفية ، نهدف من خالل هذا التمرين ال) خاصة بالنسبة للذين ال يتقنون اللغة العربية الفصحي (

  .استعمال مبدئي البناء و الوصل من خالل استحضار الكلمة و توظيف عالمات الجمع و المثني 

  

  :  MTA 86الصور ماخودة من رائز 
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   :التكميلية اإلستدعائية التمارين- 3

 دور دراسة ومنه استدعائي تحفيزي مثال من انطالقا اإلستحضارية القدرة التمرين هذا خالل من ندرس

  . األول، هدا في الجزء  اللفظي البناء بعملية القيام على المفحوص مساعدة في التوليدي المثال

  :اتبع المثال واملئ الفراغات التالية ، مثال : التعليمة 
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  : القتراحاتا

 ............عصير •

 ............طعام  •

 ............درس  •

 ............لعب  •
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  في الجزء الثاني نقوم فيه بدراسة توظيف المؤنث مقابل المذكر أما

 مثال 

    امينة.............امين * 

  سميرة.............سمير *

  .لك  أعطيهاالسم المؤنث المناسب لكل اسم مذكر  أعطي :التعليمة 

  :االقتراحات *

  امير*

  رفيق*

  رضا*

  حميد *

صحيحة هي  إجاباتنعتبر خمس خاطئة صفر  إجابةصحيحة نقطة و  إجابةنعطي لكل : التنقيط 

100%   



 

 

  
 

   :الصيغة ضمن األصل توظيف تمارين  4-

 أشياء تقديم خالل من الصيغة ضمن األصل توظيف على والقدرة البناء دراسة هو التمرين هذا هدف

  . الصيغة هذه باستعمال التسمية استحضار المفحوص من والطلب اللفظية صيغتها مع مادية

، فاعلة يعني هذه نسميها طاولة  للطاولة  اإلشارة: مثال  ؟ التالي الوزن وفق هذا نسمي كيف: التعليمة 

 ) .الشئ وتقديم الصيغة  إلي اإلشارةمع ( وهذا 

  :االقتراحات 
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جدول يبن النسب المئوية للتمارين التدعيمية:   03 الملحق رقم  

 التمرين  النسبة المئوية

 التمرين االول 80  %  

 التمرين الثاني  %   90

 التمرين الثالث   80  %

 التمرين الرابع 70  %       

 التمرين الخامس 60  % 
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  : ) ن،  ا(كتابة الحالة 

  

  

  : )ا، م ( كتابة الحالة 

  

  

  : )د ، ب ( كتابة الحالة 
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  . ، وأنواعها  دراسة  في علما مراض الكالم وعيوب النطق، الجزائر )2002(احمد حابس الحبسة،-2

  .دار الجتماعية,الكالماللغةواضطربات النطق و ,)1990(,)فيصل محمد خير(الزراد -3

المكتبة , ,االسكندرية,استخدام المنهج العلمى فى بحوث الخدمة االجتماعية,)2006(,احمد مصطفى -4

  .الجامعية

  .محضرات غير منشورة,الحبسة,تاريخ الحبسة ,)2012- 2011(,زالل نصيرة-5

  لجيل،بيروتا دار ،1 ج هارون، محمد السالم .ع شرح و تحقق ،)1991( الكتاب ، سيبويه-6

،اضطرابات النطق والكالم خافيتها تشخيصها أنواعها )1997(عبد العزيز السيد الشخص، -7

  .،الطبعة األولىعالجها،

  .كيف يتعلم المخ واضطرابات الكالم دار الوفاء,)2007(,)وليد السيد(خليفة,)مراد علي(عيسي  -8

  مصر. النشر للطباعةدار .امراض الكالم في علم النفس ,)1993(فهمي مصطفى، -9

و اللغة،دار الفكر للطباعة  ،اإلعاقة السمعية واضطرابات النطق)دون سنة (مصطفى نوري القمش  - 10
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  خولة طالب ابراهيمي ،جامعة الجزائر . ا/، ت رسالة ماجستار
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 في الحديثة اللسانية والدراسات الحديثة الخليلية المدرسة ،مقال )1987(،صالح حاج الرحمان .ع-1

  بالرباط اليونسكو نظمته العربي العالم في اللسانيات تطور حول ملتقى في ألقي بحث  العربي العالم

  العربية اللغة تدريس لتطوير العلمية األسس : مقال ، )بدون تاريخ(،صالح حاج الرحمان .ع-2

 النظرية و العربية للنصوص اآللي العالج ، )1989 يناير 31 و 29(،صالح حاج الرحمان .ع-3
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  :ا������ 

، حيث ان   الدراسة في للمعارف المحققة عامة معاينة تتضمن أن يمكنها لكن ملخصا ليست الخاتمة إن

، فبانقطاع  أحاسيسو مشاعر و  أفكارمن  اإلنساناللغة اهم وسيلة للتواصل والتعبير عن ما يدور داخل 

ه ، ــميكانيزمات الفعل السلوكي في مبدئحلقاتها يضطرب النظام التواصلي للفرد فالمرض يفككه و يظهر 

  .الكثير من الحبر وأسالتفدراسة الحبسة كاضطراب لغوي اختلفت فيه النظريات و االتجاهات لذا 

فالقدرة علي االستحضار اللغوي تترجم المعرفة التي يمتلكها الفرد، وتعكس مكونات شخصيته، فلكل واحد 

 إنشاء عدد على تتدخل فيها عدة عوامل، كل حسب رصيده اللغوي ، والقدرة أفكارهطريقة في التعبير عن 

 يقنن بشكل الفهم واالستعمال ضمنيا تنظم التي اللغوية القواعد من محدد لعدد استنادا الجمل من لمنتهي

 الكلمة بين بالتالي السمعية وصورته للدليل اللغوي الذهنية الصورة بين أي والمعنى الصوت بين الربط

 بياجي النفساني الباحث يسميها كما الترميز لقدرة توظيف وهو الدال والمدلول بين أي والشيء دالة كوحدة

 الداللية هي القدرة األولى فدرتين خالل من يحدد اللغوي فالسلوك الحديثة، الخليلية النظرية إطار في أما

 بالوضع متعلقة صالح حاج الرحمان.ع الدكتور حسب وهي الدالةاللفظية  الوحدة بنية توافق النحوية التي

 باستعمال المرتبطة المعنوية المنطقية القدرة فهي الثانية القدرة أما اللفظية وي للوحدةيالبن الرمزي والوضع

 ن،ــــــآخري باحثين عدة طرف من كما طرفنا من إليه المتوّصل بين ومن اتصالي، إطار في والبنية الدال

هاته القدرة توظف في البناء اللفظي  و اللفظية النحوية القدرة في خلل يسبب بروكا بحبسة اإلصابة كون

وذلك لنبين ان اي خلل في احد مستويات اللغة سيؤثر  الذي الكلم مستوى منها اللغة مستويات كل على

 أعمالفي  للبحث علي استحضار الكلم و بالتالي علي المردود اللغوي للفرد وحتى نثير الفضول العلمي

صبغة معاصرة بنكهة العلماء العرب ،مؤسسي علوم اللغة  إلعطائهالالستفادة من جهة و  القدامىالعرب 

ن هناك تواصل بين الخلف و السلف ، و في الخير نرجو ان تسهم هذه الدراسة في فتح مجاالت ويكو 



بالدنا مع شح المادة جديدة للبحث خاصة وان مثل هذا الموضوع ال يزال يشوبه الغموض ،خاصة في 

 : العلمية في هذا الموضوع ، ما دفعنا الي ختم هذه الدراسة ببعض االقتراحات وهي 

�ن 	���ؤ إ�داد   ���  �ت ا� ������� ، �ول ا����ل 	�ذه ا��ر��� �ن ا����ت دورات ��و���� �

   .ا��%��  	�$�راضوا�����ز 	��� و	�ن ا����ت ا��!�	� 

 الموضوع بهذا صلة لها التي العلمية االختصاصات مختلف بين البحث نطاق توسيع �

 وأننا خاصة المختصين كلراك إش مع الحبسة موضوع حول العلمية الملتقيات تنظيم من كثاراال �

 في المختصين أو العامة طرف من سواء الجهل بعض واجهنا الدراسة حاالت عن بحثنا خالل

 .  أخرى مجاالت

 بين العالقة تحديدلإعالمية لإلرشاد الجمعي للتوعية بهذا االضطراب و خصوصياته  إعداد برامج �

 ومتكامل أفضل تكفل أجل من النفسي والدعميف التك ودور لالضطراب العضوي الوظيفي الجانب

  . العالج في

مواجهة هذا االضطراب  على نحفزهم حتى المرضى لهؤالء والجماعية الفردية النفسية المتابعة �

 . اللغوي، حني ال يتمكن منهم ويواصلون حياته بالتكيف معه 

 .العمل في فرق متكاملة متعددة االختصاصات، حني يكون تضافر في عملية التكفل  �

 هذه مثل في إليها المتوصل العلمية الحقائق على اعتمادا عالجية تقنية استخالص محاولة �

 تحليل تقديم من تمكنت التي الحديثة الخليلية للمدرسة اللساني وذجالنم ضمن المحققة الدراسات

خاصة وأننا نعيش في مجتمع جزائري يتكلم  المستويات مختلف على اللغوي للتوظيف واضح

  .باللغة العربية 

 

  

  



  

  


