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  نموذج إجابة امتحان الفرقة الثالثة
  علم اللغة النفسي

  كلیة دار العلوم
  )انتساب/ انتظام(أصلیون 

  ٢٠٠٩مايو 

  خالد حسن أبوغالیة.د
 األربعة للتواصل اللغوي الناجح ، ثم اذكر المبادئ :س    

  .تحدث عن العالقة بین المخ والسلوك اللغوي 
ھي ، و تواصل اللغوي الناجحاألربعة للالمبادئ  يذكر الطالب:  ج    

 التواصلذكر أن  فقد  )Grice,1967(غرايس المباديء التي ذكرھا 
 بین أي شخصین يعتمد أساسا على مبدأ التعاون الناجح

Principle of cooperation  وينص ھذا المبدأ على ضرورة التعاون 
ويشمل مبدأ التعاون أربعة مبادئ صغرى . والسامع  بین المتحدث

  : المتكلم أن يراعیھا ، ھيعلى 
 ويقول ھذا المبدأ أن على المتحدث أن يقدم ما : مبدأ الكم -١

  . يكفي من التفاصیل ال أكثر وال أقل 
أو أن يبدو صادقا ( على المتحدث أن يكون صادقا : مبدأ النوع -٢

  ) .على األقل إذا شاء التدلیس 
ء المتعلقة  على المتحدث أن يتحدث عن األشیا: مبدأ الصلة -٣

  .بالموقف أو ذات الصلة به 
 على المتحدث أن يجعل إسھامه في الحوار : مبدأ الكیف -٤

  . مفھوما من قبل السامع 
  

 يشرح العالقة بین المخ والسلوك اللغويوعلیه بعد ذلك أن           
   : على النحوالتالي 

وغیرھـا مـن    ھو أساس العملیات المعرفیة      - في العلم الحديث   –المخ  ف      
العملیــات الــسیكولوجیة والــسلوك ، مــن قبیــل التخاطــب مــع اآلخــرين   أو   
اإلدراك أو التــذكر أو التفكیــر ، ويــتم ذلــك كلــه مــن خــالل الوظیفــة المركبــة   
مكتملة التنظیم التي يقوم بھا اثنـا عـشر بلیونـا مـن الخاليـا العـصبیة التـي               

  ...تشكل في مجموعھا ما يسمى بالمخ البشري
 Right(وينقـــسم المـــخ البـــشري إلـــى شـــقین ، الـــشق األيمـــن        

hemisphere ( والشق األيسر)Left hemisphere  . (    وكـان مـن المعتقـد أن
الشقین متماثالن أحدھما صـورة طبـق األصـل مـن اآلخـر ، غیـر أن البحـوث                
التشريحیة الدقیقة كـشفت عـن الفـروق الجوھريـة بـین الـشقین تبـدأ مـع                  

 temporal( الفـروق ھـو أن منطقـة الفـص الـصدغي        وأحـد ھـذه  . المیالد 
lobe (           منطقة ھامة في الـسلوك اللغـوي ، وھـي أكبـر فـي الـشق األيـسر

التركیبــي مھــم ) أو عــدم التنــاظر(ھــذا التبــاين . منھــا فــي الــشق األيمــن 
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ــروف      ــوي المع ــسلوك اللغ ــي ال ــوظیفي ف ــام ال ــسیادة المخیــة  "لالنتظ  بال
cerebral dominance "أحد الشقین أكثر أھمیة من اآلخر  ؛ أي إن  .  

 فـي التنظـیم الـدماغي    - اآلن-      وبالتالي فإن من المسلمات األساسـیة   
حدوث نـوع مـن عـدم التنـاظر الـوظیفي ؛ فـإذا كـان الـشق األيـسر يحتـوى                
مناطق اللغة فـإن بعـض الوظـائف البـصرية والموسـیقیة يقـع تحـت سـیطرة                  

ويكـون عـدم التنـاظر أوضـح فـي اللغـة        –الشق المقابل ؛ أي الشق األيمن     
   )١(. من الوظائف البصرية 

                                                
)Č ( ɄȲȪȞȱǟ ȏȀƫǟȿ ǦȢȲȱǟ ǦɆǱɀȱɀȮɆȅ :ȋ ČđĐ  
)č ( ȳɎȮȱǟȿ ȨȖȺȱǟ ǧǠǣǟȀȖȑǟȿ ǦȢȲȱǟ: ǻ . Û ǸɅȀƫǟ ǿǟǻ Û ǦɅǻɀȞȆȱǟ Û ǻǟǿȂȱǟ Ƙǹ ǼȶƮ ȰȎɆȥČďČċ Û øȽČĔĔċ Û ȳ ȋČĎĎ  
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  :ذلك ، ويمكن دراسة المخ من زاويتین             
  . الفسیولوجي – الجانب العصبي -١
   ."مصدرا للمعلومات "  الجانب اللغوي في عملیة االتصال ؛ أي كونه-٢

      والجانبـان مھمــان فــي معالجــة مـشاكل الكــالم ؛ فحینمــا تكــون ھنــاك   
مشكلة في استعمال المرء للغة ؛ فإنه من الممكن أن يتجه تشخیصنا فـي      

  :مسارين 
 المسار األول مسار لغوي ، ولكن التفسیر بالدرجـة األولـى نفـسي ؛ أي           -أ

ر العجـز  يمكن أن نعزو الـسبب إلـى أسـباب نفـسیة ؛ كـأن نعـرف متـى يـؤث               
  .الذي يحدث لقدرة المخ على العمل في أنماط السلوك واللغة كذلك 

  ــــــــــــ
محمـد حـسن جبـل ،      . د: المعنى اللغوي ، دراسة عربیة مؤصلة       ) ١(

    ٧٩م ، ص ٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦، ١مكتبة اآلداب ، ط 

ǪȱǟȜɅȁɀ Ǹƫǟ ǥȀȭ ɄȦȎȺȱ ɄȦɆșɀȱǟ )č(  

    ȂȭǟȀƫǟ Ȝȩǟɀȵ ǠȾɆȲȝ ǠǶȑɀȵ Ǹƫǟ ȸȵ ȀȆɅɉǟ ȌȦȲȱ ǥǿɀȍ
ȱǠǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǦȢȲ)Č(  
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المــسار الثــاني مــسار إكلینیكــي ؛ حیــث يأخــذ التــشخیص بعــدا آخــر ؛  -ب
د أن نعرف ما إذا كانت اإلعاقة نتیجة لمشكلة عامـة كالـصعوبة   فنحن ھنا نري  

    )١(. في الفھم أو تخزين المعلومات 
             

وقد اتضح للعلماء بعض الحقـائق التالیـة مـن خـالل دراسـاتھم                   
    :التجريبیة

أن ذلــك الجــزء الواقــع فــي المنطقــة الیــسرى مــن المــخ والــذي    -)١      (
برمجة ھو الجزء المسؤول عن  )*( )Broca`s Area( منطقة بروكايسمى 

 بشكل خاص، بحیث أن إصـابته ينـتج عنھـا اخـتالل كبیـر         الكالم  أو النطق   
في النطق وفي التركیب النحوي للجمل، يصل أحیانا إلى حد عـدم الـتمكن              

ولكن ھذا ال يعنـي فقـد المقـدرة اللغويـة ؛ ألن المـصاب               . من النطق إطالقا    
 قادر على استعمال أعضاء النطق لوظائف أخرى بمـا فـي       في ھذه المنطقة  

كمـا أنـه يتـأثر مـن ناحیـة      .ذلك غنـاء نغمـة معینـة دون اسـتعمال المفـردات       
  . مقدرته على فھم ما يسمعه وما يقرأه 

 منطقـــة فرنیكـــه  أن الجـــزء اآلخـــر مـــن المـــخ الـــذي يـــسمى -)٢      (
)Wernicke`s Area ( ، ال عن   النطق  يةالقدرة اللغويبدو مسؤوال عن ، .

ألنه إذا أصیب ال تتأثر طالقة المريض الشفوية ، لكنه يجد صعوبة فـي إيجـاد              
الكلمات المناسبة للمواقف المختلفة ، كمـا يجـد صـعوبة فـي الكتابـة وفـي           

  ...فھم ما يسمع وما يقرأ 
أن تلــك المجموعــة مــن األلیــاف التــي تــصل بــین منطقتــي المــخ  -)٣      (

) corpus callosum( الجـسم الجاسـيء   رى والتي تسمىالیمنى والیس
   )١(. لھا أھمیة خاصة بالنسبة للغة ، 
  

**************  

                                                
)Č (ǟ       ɃɀȢȲȱǟ ȯǠȎǩɍǟ ǦɆȲȶȝ Ž Ȼǿȿǻȿ Ǹƫ :ǻ .   ǻ ǦƤȀǩ Û ȯǠǪȆɅȀȭ .          ȳɎȆȱǟ ǼǤȝ ǽǠǪȅɊȱ ɃǿǠȭǾǪȱǟ ǡǠǪȮȱǟ ȸȶȑ ȯǠȪȵ Û ǼƥǕ ƚƷ

ǻ ǻǟǼȝǙ Û ȷȿǿǠȽ .ǻȿ Û ȴƱ ȼȕ ǦȞɅǻȿ . Û ǨɅɀȮȱǟ ǦȞȵǠǱ Û ɃȿǼǣ ȻǼǤȝČĔēĔ Û ȳČĔĔċ ȋ Û ȳĐĎđ   
)* (  ǦɆȭȀƩǟ ǦɅȀȊȪȱǟ ǠȭȿȀǣ ǦȪȖȺȵ ȸȝ ɎɆȎȦǩ ȀȚȹǟ Broca`s  Motor AreaŽ  Û  ȳɎȮȱǟȿ ȨȖȺȱǟ ǧǠǣǟȀȖȑǟȿ ǦȢȲȱǟ  : ȋ

ČČĔ Û ČčČ  
)Č ( ǥȀȍǠȞƫǟ ǦɅɀȢȲȱǟ ǧǠȅǟǿǼȱǟ ɂȲȝ ǒǟɀȑǕ: ȋ čĎ Ûčď  


