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Abstract 
This article deals with the relationship of the speed of the pronunciation of 

digit span working memory, given the specificities of Standard Arabic language 
(SA) and Moroccan Arabic dialect (MA), via two studies. In the first study, we 

                                                           
 .داب والعلوم ٕالانسانية، ظهر املهراز، فاسذ السيكولوجيا املعرفية بكلية ٓالا أستا 1
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found a statistically significant relationship between SA and MA pronunciation 
speed, i.e. the pronunciation in MA is faster than in SA. However, in terms of each 
sound pronunciation, time rate is similar. In the second study, there is also a 
statistically significant relationship between digit span working memory for both 
SA and MA; while the speaker’s memory stores more numbers in MA, he/she stores 
more sounds in SA. The conclusion that can be drawn from the two studies reveals 
the necessity to distinguish between two levels of data rocessing: surface level (i.e. 
digit) and deep level (i.e. sounds), given that languages are similar in terms of the 
speed of sounds articulation that is directly related to human speech organs. 

@ @
 ملخص

ريتناو هذا املقال عالقة سرعة نطق ٔالاقام بسعة ذاكرة العمل، وفق  ل

ن است جة املغربية، من خالل د رخصوصيات اللغة العربية والدا  .ر

ن سرع نطق  ى وجود عالقة دالة إحصائيا ب ى، توصلنا إ اسة ٔالاو ْي الد ر
جة بسرعة أك من ن ي الدا جة، حيث تنطق ٔالاقام  رالعربية والدا ر ي العربيةر . طقها 

ما ى مستو نطق كل صوت، فالزمن متماثل بي اسة الثانية، توصلنا . ىلكن ع ي الد رو
جة، أي تحتفظ  ي العربية والدا ن سع ذاكرة ٔالاقام  ى عالقة دالة إحصائيا ب رإ ر

جة ي الدا قام أك  رالذاكرة بأ ي اللغة . ر ي العمق، يحتفظ الفرد بأصوات أك  لكن 

 .العربية

ى  ن معالجة املعطيات ع ة التمي ب ى ضر ن إ ن السابقت است رخلصنا من الد ور

قام(ىمستو السطح  ى مستو العمق ) رأ ، حيث )أصوات(ىحيث تختلف اللغتان، وع

ات جهاز النطق ي سرعة نطق ٔالاصوات املرتبطة حتما بقد  .رتتشابه اللغتان 

 تقـديم. 1

ا النطقية وبنيات يناقش هذا املقال إشكالية معالجة اللغة  وفق خصوصيا

ا اسات من أن تدني . معالج رإن مسوغ طرح هذه ٕالاشكالية، ما أقرته عديد من الد
ا من طرف الدوارج ن، مرده التأث السل عل . )2(ىمستو اللغة العربية لدى املتعلم

ن اللغة العربية والدا ى سعة الذاكرة ب روبذلك، سنتناو تأث سرعة النطق ع جة ل

                                                           
ى حو هذا املوضوع ضمن2 اجع معطيات أو ل   ).Ibrahim) 2011: ر
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 كما )4(وملناقشة هذا املوضوع، سنقدم نظرة مختصرة عن ذاكرة العمل. )3(املغربية

، ثم سنناقش نظريا تأثر اشتغال نموذج ذاكرة العمل ببعض )Baddeley)5أسسها 

ن اسات ب ي د ا سرعة نطق اللغة كما تم تقديمها  ات، م ا -راملتغ لغوية؛ وسنقدم أخ

اسة ميدانية للكشف عن تأث ى سعة ذاكرة رد جة ع ر سرعة نطق اللغة العربية والدا
 .العمل

 تبلور نموذج ذاكرة العمل. 2

ى عدم إمكانية ذاكرة  نموذج )Hitch) 1974 وBaddeley طرح العمل بناء ع

ة املدى ي -يي بعدها البنيو الصرف-الذاكرة قص ْ القيام بمهم التخزين واملعالجة 

اسة فانطالقا من براديغ. ٓالان نفسه  Hitchو Baddeleyرم املهمة املزدوجة، أوضحت د

ن مهام، )1974( جاع،  الاستنتاج ال تجمع ب  العناصرأن تزايد عدد والتخزين والاس

ها ى التعلم والاستنتاج،رالواجب تكرا ة الفرد ع ر يرافقه تضاؤ قد تفاع .ل  رإال أن ا

ر لالستنتاج يالزمن الضر تفاعو ). Baddeley ،1986 (اءخط نسبة ٔالار لم يرافقه ا

مكية تكيفلوبالتساؤ عن 
ّ

م دقيقةالقيام باستنتاجات من فراد ٔالان   إذا كانت ذاكر

ة املدى ة محدودة، شبعةُم قص ا ذا قد ه جها ي نموذج ذاكرة العمل باعتبا ر، طرح باد ز ر
ورة التفك ٕالانساني من خالل  يحتفظ باملعلومات مؤقتا ويعالجها، ويدعم أيضا س

ن اك والذاكرة بعيدة املدى والفعلتأم ن ٕالاد لفمنذ الوصف ٔالاو لنموذج . ر الوساطة ب

ا غ موحد )Hitch) 1974 وBaddeleyذاكرة العمل من قبل  ز، جعله الباحثان جها
ورات مستقلةي بالجوهر، بل  ةعالجملمن القوالب نشيطة  مجموعة ، ومننتكو من س

ي ثالثة أجاملعلوم ا، تتمثل  فاملركز ). Baddeley 1993انظر مثال (هزة فرعية ات وتخزي

د  جهاز غ محدد الصيغة، وcentre exécutifالتنفيذي  يع املوا ل عن تو رمسؤ ز و
                                                           

س، وبمصطلح ": اللغة العربية" نقصد بمصطلح 3 ي املدا سة  ى أو العربية املعيار املد رالفص ر
جة"  .ي املغربالعامية املتداولة شفويا ": رالدا

ا4 ذاكرة العمل، والذاكرة العاملة، :  تستعمل مقابالت عربية عدة لنفس هذا املفهوم، من بي
والذاكرة النشيطة، وذاكرة الاشتغال، حسب تعريب املصطلح، إما من اللغة الفرنسية ومقابله 

mémoire de travail ية ومقابله ي انتظار. working memory أو من اللغة ٕالانجل ل حصو اتفاق و
ة علماء املعجم، نستعمل املقابل العربي ن حو املقابل املالئم باستشا ن الباحث رب  .ذاكرة العمل: ل

ى حو ذاكرة العمل ضمن5 اجع معطيات أو ل   ).قيد النشر(زغبوش : ر
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ن تخزين املعلومات  املعرفية ن" من خالل توظيف، امعالجوب ين خادم " زجها

ما ي التخزين : boucle phonologiqueالحلقة الفونولوجية : ومراقب املؤقت وتتدخل 

للبنية السطحية للمعلومات اللفظية املرئية أو املسموعة ال يستعملها الفرد، 

وهو جهاز تخزين وترم املعلومات : registre visuo-spatialاملكاني -يوالسجل البصر

ى ٔالاشياء  .رالبصرية، والصو الذهنية وٕالاحالة املكانية ع

اسات تجري ي لذاكرة العمل، د بية عديدة انصبت بالخصوص رتدعم نموذج باد

ى اشتغالها من مثل ى تحديد العوامل املؤثرة ع ي، وتأث : ع تأث التشابه الفونولو

ها من العوامل –لطو الكلمة، ومنع التكرار تحت ، Baddeley: راجع(الصوتي وغ

ي ). 2002، 1986 ي سعة ذاكرة العمل بما يمكن للفرد أن ينطقه  وبناء عليه، حدد باد

ن ثان ن، (يت ي وآخر ى عدد ). 1975وباد يوبذلك، تم الانتقال من تحديد بنيو مب ع

من )1956ميلر، (الوحدات  ي  ى عدد الوحدات املنطوقة  ى تحديد وظيفي مب ع ز، إ
ن وعليه، لم تعد سعة ذاكرة العمل ثابتة بنيويا، بل خاضعة ملقتضيات وظيفية . مع

وبذلك تكمن أهمية نموذج . عة املعطيات اللغويةمن مثل سرعة النطق والتكرار، وطبي

ن اسات التجريبية ب ي فتحه الباب أمام طيف واسع من الد ي  اللغوية ال -رباد

ي هذا املقام  .لسنتناو بعضها 

 ذاكرة العمل واللغة. 3

ى سعة ذاكرة العمل، قاد  ا ع اسة تأث خصوصيات نطق اللغات وسرع رإن د
ن ع ى اتفاق الباحث ا تتعلق بسرعة إ ى أن سعة ذاكرة العمل ليست ثابتة، ولك

ى العناصر ا التعرف ع ، أي السرعة ال يتم  م ى سعة . ال أن تؤثر مدة النطق ع

ات سعة  ي اختبا رالذاكرة، معناه أنه كلما طال نطق العناصر كلما تراجع ٔالاداء 
اسة خصوصيات نطق اللغات . الذاكرة ا بسعة ذاكرة روهو ما فتح الباب لد ي عالق

ن اسات ب ي إطار د ن-رالعمل،  ين املوالي ا وفق املحو نة، نفصل القو ف رلغوية مقا ل  :ر

 سعة األرقام المنفصلة. 1.3

اسات كالسيكية، ن أن رأوضحت د ن الصيني ية، باللغة املتحدث نيتفوقو  ٕالانجل

 ،Hao (رذاكرة ٔالاقام وسعة ،)Pyle، 1918 (قلب ظهر نص عن من مثل استظهار مهام ي
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ن سرعة نطق ٔالاقام وسعة .)6()1924 اسات أخر إثباتا للعالقة ب ي د ر كما نجد  ىر

اسة  ا د الذين ) Buckanan) 1975 وThomson وBaddeleyرذاكرة العمل، من بي

اسة  ال ) Hoosain )1982رأوضحوا أن سرعة القراءة مرتبطة بمعدل التذكر؛ ود

ى وجود تباط أفضت إ اسة  وسعة النطق سرعة نب را ى د رٔالاقام؛ إضافة إ  Stiglerر

يةللغة الصينية واللغة ٕالا) 1986(ن يوآخر اسة نجل ) Sallili) 1987 وHoosainر، ود

ية وٕالاسبانية والعربية والصينية اسة . للغات مختلفة من مثل الع  Chincottaرأما د

ن ال )Underwood) 1997و نترقا ية والفنلندية ٕالا الصينية و اللغات ب نجل

ى مستو واليونانية والاسبانية والسويدية ا ع ى، فأكدت أيضا وجود اختالفات بي

قام كل لغة  .رسعة ذاكرة العمل حسب سرعة نطق أ

اسات السابقة، انطلقوا ) Shim) 1997 وGoonetilleke وSzeمراجعة  ي رللد
ي أك من ا ذاكرة سعة كونغ هونغ لدى سكان من واقعة أن ملعتاد، وهو ما تمثل 

قام تسجيل  . عند استعمال اللغة الصينية)Hoosain، 1984(وحدات  9.9 تصل رسعة أ

ي ىاملستو إن هذا ن أداء من العا ن املتكلم  نيكو أن يمكن رسعة ٔالاقام، مهام ي الصيني

ا أحادية املقطع رٔالاقام أسماء مادامت هذه اللغة، سمات من سمة  وبذلك، ف. ف

ية، مدة ي صرأق ة هذه أن علما نطقها من ٕالانجل قم فقط يتحتو ٔالاخ ى  واحد  رع

ي النطق فمدة ذلك، ومع). Hoosain، 1984 (ثنائي املقطع  ي الحاسم املتغ هو الفع

ن معدل الكالم اختالف من ) Hoosain) 1984أكد ذلك . املقاطع عدد من بدال اللغات، ب

ية بsix(ستة  خالل مالحظته أن  seven(سبعة  لنطقها من لأطو تتخذ وقتا) اإلنجل

ية ى غرار ).باإلنجل اسات وع  Simonو Zhang أكد الصينية، باللغة املتعلقة رالد

ي .معدل التكرار يحدد فعليا سعة الذاكرة أن) 1985( ) 1986( من جانبه، أوضح باد

من (ا ببطء أن مدة نطق سلسلة من الكلمات تضم مصوتات طويلة ويتم التلفظ 

ى سعات أصغر نسبيا من كلمات تضم نفس عدد )Friday, harpoonمثل  ، تف إ

  .)Wicket, bishopمن مثل (املقاطع والفونيمات، ويمكن نطقها بسرعة أك 

                                                           
ى ضمن6 اجع معطيات أو  ).Underwood) 1997 وChincotta: ر 
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اسة  ي د ي هذا املجال  اسة  رلكن أشهر د ، اللذان Hennelly (1980)و Ellisر

ات الذكاء املوجهة استعمال تأث سرعة نطق الكلمات لتفس ر اختالالت نتائج اختبا
اض وجود تأثgalloisنلألطفال الذين يتكلمو لغة بالد الغال  للطو  ، انطالقا من اف

ات القياس ى نتائج اختبا ن أضعف . النف رالكلمات ع ات ٔالاطفال الغالي زإن إنجا
ى سلم الذكاء لوكسلر  قام ع ي لأل ي الاختبار الفر ، أك من Wechslerربشكل دال 

ية م ٕالانجل م الذين لغ ح . أقرا ا آخر لهذه Hennelly وEllisوبذلك، اق  تفس

ي لغة بالد الغال تحتو مصوتات لها  ياملسألة، من خالل مالحظة أن أسماء ٔالاقام  ر
ة  ا تضم العدد نفسه من sonoritéرجها ، بالرغم من أ من تلفظها أطو ل أطو و زل

ي ال يةاملقاطع كما  ن بلغة بالد . لغة ٕالانجل ى أداء ٔالاطفال الناطق وهو ما يؤثر سلبا ع

 .الغال

ي سرعة النطق، من نصيب  قم  ى  ى أن أع اسات السابقة ع رأجمعت الد ر
سرعة نطق متوسطة بلغت ) Sallili) 1987 وHoosainاللغة الصينية، حيث سجل 

نة مع نتائج 265 قم، مقا ر جزءا من الثانية لكل  ال وصلت ) Hennelly) 1980 وEllisر

ية و321  جزءا من الثانية بالنسبة للغة بالد 385 جزءا من الثانية بالنسبة لإلنجل

 بالنسبة للغة الصينية، مقابل 9.9رإن السعة املتوسطة لذاكرة ٔالاقام بلغ . الغال

ية، و6.6متوسط من  كيد وبذلك تم تأ.  بالنسبة للغة بالد الغال5.8 بالنسبة لإلنجل

ى عدد الوحدات  اسة(تأث سرعة نطق اللغة ع ي هذه الد رٔالاقام  ا) ر  .ال يمكن تخزي

اسة  اجعنا العمليات الحسابية لد رلكن، إذا  ، )Hennely) 1980 وEllisر

ي لغة بالد الغال هو من النطق  : زبخصوص سرعة النطق وسعة الذاكرة، نجد أن 

ية)5.8×385 (2233 ي اللغة ٕالانجل ي اللغة الصينية)6.6×321 (2119 :، و  2624: ، و

اسة). 9.9 × 265( ي هذه الد وإن اعتمدنا مقياس . روبذلك نتساءل عن املعيار املعتمد 

ي  ن، تكو سعة الذاكرة  ي ثانيت ي الذي مفاده أن سعة ذاكرة العمل هو ما ينطق  نباد

ي  ية 5.2لغة بالد الغال  ي ٕالانجل ي الصينية 6.2، و وإذا كان التناسب . 7.5، و

ي لغة بالد  اسة السابقة ونتائج مراجعة العمليات الحسابية  ن نتائج الد رطفيفا ب
ية ) 0.6(الغال  ي اللغة ٕالانجل ي اللغة الصينية ) 0.4(و ، وهو ما )2.4(فإنه يصبح أهم 
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ى التفس ن Szeلإنه التساؤ نفسه الذي طرحه . يستع ع ، )1997(و وآخر

استنا امليدانيةلوسنحاو تق  .رديم تفس له من خالل د

اسة من جانب آخر، خلصت ى أن) Ayres) 1986و Naveh-Benjamin رد  سعة إ

ا معدل الكالم ال ي اللغات أك رٔالاقام  تقديرها من خالل كما تم (أسرع نيكو ف

ية  ي اللغة رٔالاقام فسعة). القراءة سرعة ى ،)7.21(ٕالانجل  من أك املثال، سبيل ع

ن والعالقة ،)5.77 (اللغة العربية ن ب ما خالل من متوقعة اللغت  256 (زمن قراءة كل م

ي جزء من 370و ى التوا ما الثانية ع قم ف  لكن عند مراجعة العمليات ).ربالنسبة لكل 

اسة  ي د  Naveh-Nenjaminرالحسابية بخصوص عالقة سرعة النطق بسعة الذاكرة 

ية، نج)Ayres) 1986و ي اللغة ٕالانجل من النطق  ي )7.21×256 (1846: زد أن  ، و

ي العربية؛ وإن ). 5.77×370 (2135: اللغة العربية ويع ذلك أن السعة الزمنية أهم 

ية  ي اللغة ٕالانجل ن، يكو عدد الوحدات املنطوقة  ي ثانيت ناعتمدنا مقياس ما ينطق 

ي اللغة العربية 7.81 ية ، أي أن النس5.41، و ي ٕالانجل ي ) 0.60(بة ترتفع  وتنخفض 

اسة هو ). 0.04(العربية  ي هذه الد ية والعربية  ن نطق ٕالانجل رإن الفار الزم ب  289ق

بع ثانية وبذلك نتساءل أيضا عن املعيار املعتمد . رجزء من الثانية، بمع أنه أك من 

اسة  ي د اسة، كما  ري هذه الد  . Hennelly (1980)و Ellisر

اسة  ، )Ayres) 1986 وNaveh-Nenjaminرإن ما يمكن تسجيله بخصوص د

اسة  ما، إذ Hennelly (1980)و Ellisرود ي تحديد سرعة النطق بي ، هو أوال الاختالف 

ي  ية  ي اللغة الانحل ى سرعة النطق  اسة ٔالاو ي 321رحددت الد  جزء من الثانية، 

ي  ا  اسة الثانية حدد ن أن الد يفيد هذا املعطى أن سرعة . جزء من الثانية 256رح

ي . النطق غ ثابتة ولو بخصوص اللغة نفسها ي  ى التوا ي ع وعليه، فسعة الذاكرة 

ى  اسة ٔالاو اسة الثانية 6.6رالد ي الد ية7.21ر و نجد النسبة .  بالنسبة للغة ٕالانجل

ة نفسها  ن) 7.2أي (ٔالاخ كي ن لدى ٔالام ية الناطق اسة  ٔالام-باالنكل  Stiglerري د

ن  ا. )1986(ووآخر وهنا نتساءل عن طريقة . تتعلق املسألة الثانية باللغة العربية ذا

ي أواخر الكلمات أم تم : إجراء الاختبار باللغة العربية هل تم تحقيق الحركات ٕالاعرابية 

من النطق كما س ذ ى مستو  ي ذلك فر ع ا أثناء النطق؟ علما أن  ىتسكي ى لك زق

اسة امليدانية  .ري الد
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ي  اسة باد تباطا د روا ي، (ر ى النطق بأسرع ما )1975مثال باد ا ع ، ال اعتمد ف

اسات اديغم التجري غ ثابت، ومن ثم، تتغ النتائج بتغ الد ريمكن، يكو هذا ال . ن

م داللة ا، بقدر ما  ي ذا ا  قام أو كمي م القيم العددية لأل ر ٔالاقام عند روعليه، ال 
ا معا ن ا لالختالفات السالفة. رمقا ه تفس  .روهو ما يمكن اعتبا

 متغيرات تجريبية أخرى. 2.3

ات  اسات السابقة، من خالل إدخال متغ ن الد ي الاختالفات ب رسيعاد النظر 
ا ي ٕالاجراءات التجريبية، من بي  :منهجية جديدة 

ى  :التنغيم واختالف عرض المعطيات*   Shim وGoonetilleke وSzeس

ى )1997(  بطالقة، )7(الكانتونية نكونغ الذين يتكلمو هونغ صين ذاكرة سعة تقييم إ

ت. رٔالاقام تقديم أشكال مع اختالف البصرية الذاكرة باستخدام اختبار سعة  روقد أشا

اسة ى رنتائج هذه الد ن كونج هونج ذاكرة صين سعة أن إ اوح ب  اعتمادا (9،9و 8،5 ت

ى ى نوتكو ،)يالبصر العرض نوع ع ن من سعة أع ية، باللغة الناطق د كما ٕالانجل  ي رو

اسات سابقة ض. رد  بشكل زيعز الكانتونية اللغة ي intonation التنغيم أن وبذلك، يف

اسة .كونج هونج صين ذاكرة سعة أك ى غرار د ، تفيد )2000( وآخرين Cheungر وع

اسة  قام أفضل التقديم املتقطع ، أن)1997(ن  وآخريSzeرنتائج د التقديم  من رلأل

سل لها قام 7 زعند تجاو حدود الدقة، حيث من املس ف التقديم . رأ وذلك أن ظر

يادة الوقت من مزيدا تتطلب املتقطع  الوقت من مزيد حيث يتوفر رٔالاقام، عدد زعند 

 العرض  كما أن).Rundus، 1971 (الصحيح تذكرها احتمال يرتفع للتكرار، ومن ثم،

قام الشامل قم أفضل رلأل ى حدة، رمن عرض كل   سيسمح الشامل، العرض مادام ع

ية لألفراد  Sze ومن ثم، خلص ).Fukuda، 1992 (الوقت نفسه ي رقم من أك ؤبر

ن  ى أن نوع) 1997(ووآخر  ومع. 8 من أقل رٔالاقام عدد نيكو عندما مهم غ التقديم إ

ى التقديم نوع فإن ذلك، قام 8 عند حدود دقة التذكر يؤثر ع إن نتائج التذكر . فأك رأ

قام ليست 3 حالة ي غ الجيدة قم كل  مستغربة، رأ  كاف ثانية غ 0.7رفتقديم 

مة أك لتشكيل  .زر

                                                           
ي لغة صيني هونغ كونغ7  . الكانطونية 
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قام سعة اختبار تم :الصوتي–منع التكرار تحت*  ن رأ ن أصلي  من متكلم

ية الصينية (لغات ست  منع مع) والسويدية والاسبانية واليونانية والفنلندية وٕالانجل

اسة –التكرار تحت ي د  أظهرت. )Underwood) 1997 وChincottaرالصوتي وبدونه، 

اسة ن أن رنتائج هذه الد ن املتكلم ى حصلوا الصيني قام سعة ع  من متكلم أك رأ

، اللغات ا لم ال ىٔالاخر الصوتي، –التكرار تحت منع ذلك، عند ومع. يسجل اختالف بي

ن رٔالاقام، وسجل تكافؤ سعة ي الاختالفات هذه لم تسجل  هذه تدعم. اللغات ب

اسة فرضية ن رٔالاقام سعة اختالف" أن رالد ها اللغات، ب  أسماء نطق مدة تغاير رمصد

ن الصوتي-ومعدل التكرار تحت رٔالاقام ، Underwood وChincotta" (اللغات لها ب

اسة تش). 89: 1997 ى) Underwood) 1997 وChincotta رخالصة د سعة  قتفو أن إ

ن لدى رٔالاقام ن، تتوسطها وظيفة املتحدث معدل  وسرعة الفونولوجية الحلقة الصيني

 التجري الدعم النتيجة هذه وبذلك، تقدم. متوقعا كان كما الصوتي-التكرار تحت

ن اللغات رٔالاقام اختالف سعة وتعز ال للفرضية ى تغاير ب قامها أسماء نطق مدة إ  .رأ

 أن قد وجدا) Ayres) 1986و Naveh-Benjaminمن جانب آخر، إذا كان 

ن ن للمتحدث ية ٔالاصلي قام سعة باإلنجل م من أك رأ  Chincotta ٕالاسبان، فإن نظرا

ن رٔالاقام سعة اختالف يسجال لم) Underwood) 1997و وبية اللغات ب  إن .الخمس رٔالاو

ن الاختالف تفس ي ب ين، يكمن  ن ٔالاخ ن، حسب الباحث است -Naveh أن رالد

Benjamin وAyres) 1986 (7 الرقم استبعادا) ي اللغة إنه الرقم الوحيد ثنائي املقطع 

ية ات مجموع من) ٕالانجل ي ذلك هو  سعة لقياس املستخدمة املث رٔالاقام، ومسوغهما 
ن الاختالفات من قدر أق تحقيق"  Chincotta يعتقد). 743 ص ("اللغات ب

اسة، التالعب هذا أن) Underwood) 1997 :94و ي توسيع نقد يكو ري هذه الد  بالغ 

ن قالفر قام سعة ب ية رأ ن التكافؤ يفسر قد ذلك وأن وٕالاسبانية، ٕالانجل ن ب  هات

ن ما ي اللغت اس  .رد

اسات أظهرت :كلمات وأشباه كلمات لدى ثنائيي اللغة * ة، اللغ ثنائ رد

قام أن سعة ا لالحصو تم أك رأ ا اللغات ال ي عل وانطالقا . أسرع معدل النطق ف

ى عينة من ثنائ اللغة ) Underwood) 1997 وChincottaمن ذلك أنجز  ا ع راختبا
ية/لغة بالد الغال( م عند ). إنجل ى ضعيف سعة ذاكر نكان املفحوصو يؤكدو ع ن
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يةاستعمال لغة بالد الغال أك وبذلك، اعت الباحثان أن .  من استعمال ٕالانجل

ي محدد سعة ذاكرة العمل  Kemper وCheungوباعتماد ذلك، انطلق . سرعة النطق 

 يمكن تذكرها ا سريعا التلفظ يمكن ال الكلمات" من أن )Leung) 2000 :374و

ى ، مؤكدين"بشكل أفضل ي قد استخدمت الكلمة، معدل نطق رأن فرضية دو ع  

اسات سابقة لشرح م الحالية، . التذكر قص املدى ي الهامة الاختالفات رد اس رلكن د
ن العالقة ي تبحث ي التذكر ب  ومعدل نطق الكلمة باستعمال مواد لغوية رالفو

ية، كانتونية ى كشفت .اللغة ثنائ أفراد لدى وإنجل م ٔالاو ا تجرب للعالقة  حادا رانحدا

ن التذك الرابطة ية بالنسبة ملواد لغوية من الكانتونية الكلمة نطق ومعدل رب . وٕالانجل

ى اللغة تأث تم توضيح وقد : مثال(منافس أو بدونه  من نطق كل ي منح الانحدار ع

ابطة، آليات منع قام م ي ). وتذكرها أثناء قراءة الئحة رالنطق من خالل تكرار أ أما 

م الثانية، ى لغةال تأث رفتكر تجرب ن منح الانحدار ع ية باللغة لدى املتحدث  ٕالانجل

ى بنية-أشباه عند استخدام اللغة، أحاديي ي بنود " مصوت صامت" كلمات تحافظ ع

ى التجربة اسة. ٔالاو ى)373: 2000( وآخرين Cheung روبذلك خلصت د  من كال أن  إ

ورات النطق ورات س ؛-نالتغاير ب ي تساهم النطقية-غ والس  اللغة وأن تأث ياللغو

ى ىيعز ن عناصر ي" الصامت-املصوت" بنية اختالف إ  .اللغت

اسة  :البنية اإلمالئية للبنود وطرق التقديم*  ى د  Hennellyو Ellisربناء ع

 من خالل ضبط الشكل ٕالامالئي للبنود، بتجربة) Jones) 2002 وMurray، قام (1980)

ي  مالئيةٕالا البنود بنية جميع نح تكو  تكرار كما تم ضبط. "ص مص ص"الفونيمية 

نة. اللوائح ي أيضا الكلمات  ,dot, lid, nut, rod, ton)التعقيد  منخفضة الئحة رعند مقا

net, lad, rat)التعقيد مرتفعة الئحة  مع (tip, sup, gap, rep, cop, tub, rev, cab) الحظ ،

متوسط التذكر ( التعقيد منخفضة الئحة العند استعم أفضل كان ٔالاداء الباحثان أن

وتؤكد . )%45.06متوسط التذكر (التعقيد  مرتفعة أك من استعمال الئحة) 50.6%

 مقابل نص (القياس قفطر: هذه التجربة أيضا نتائج رنطق ٔالاقام مدة تحليل نتائج

ن الكلمات ّتعقد مع تتفاعل) الئحة   نطقمدة إذ تقلصت. أثناء النطق الانتقاالت ب

ى أخر تحققت عندما التعقيد منخفضة البنود الئحة  ي ىالانتقاالت من كلمة إ

ي نص ( ي الئحة 423املتوسط  الحالة  لكن ،) جزء من الثانية334 جزء من الثانية؛ و



 אא،Bertrand Troadec@@

@LòîÏŠÈß@tb¡c2013Ê@L@Z2˜@LN˜N103-138 

113 

ن الكلمات ذات التعقيد لم تكن كذلك بالنسبة ي نص (املرتفع  لالنتقاالت ب املتوسط 

ي 419 وعليه، فتعقد بنية املعطيات ).  جزء من الثانية413الئحة  جزء من الثانية،؛ و

ي اختالف سعة الذاكرة ى  ى سرعة النطق، ويتج  .اللغوية، يؤثر ع

قام قام لغة بالد الغال وأ ن أ اض اختالف سعة الذاكرة ب ركما أن اف اللغة  ر

ية رالذي يفسر بطو مدة نطق ٔالاقام ٕالانجل ل ، Hennellyو Ellis(ي لغة بالد الغال  َّ

ن ؛)2002 (Jones  وMurray، أعيد فحصه من قبل )1980  حيث تم تمي أسلوب

اسة مدة نطق لقياس ي هذه الد رٔالاقام  لة، رٔالاقام نطق أحدهما: ر  وآخرهما نطق ومعز

ى رٔالاقام ى أن مدة. الئحة شكل ع ما إ اس ت نتائج د رلقد أشا قام ر لغة بالد  رنطق أ

لة، نطقها أما عند لوائح فقط؛ ي م نطقهايت عندما نتكو أك الغال فكانت مدة  ومعز

قامها أقصر نطق ية رٔالاقام من رأ ن .ٕالانجل ى اختالف سعة ٔالاقام ب ر وهو ما أثر ع
 .أسلوبي القياس

 متواليات أن هو ،)Jones) 2002 وMurrayإن التفس املمكن لذلك، حسب 

قام ية رأ  لغوية بنيوية لقيود تخضع الئحة، شكل ىع املنطوقة لغة بالد الغال وٕالانجل

ما، ي مختلفة بي ن أن وتكمن  بالد  ي لغة رٔالاقام متواليات التمفصل النطقي أعقد ب

ي ية اللغة الغال منه  ي لوائح، ناتج عن اختالف  وبذلك، فاختالف. ٕالانجل النطق 

ن junctures الصالت ية القائمة ب ن كلمات لغة والصالت املقام الكلمات ٕالانجل ة ب

ى القيود هذه تنعكس. بالد الغال ورات ع ى س سعة  ي اختالف تكرار الكلمات، وتتج

ما  .الذاكرة بي

، تكمن )Jones)2002  وMurrayونتائج  Hennelly (1980)و Ellis إن تباين نتائج

ن الاختالف أن ي ن، ب ات ناتج عن اللغت ي النطق ّتعقد تأث صده  لحدود ا رالذي يمكن 

ن الكلمات ها أثناء ب ى  لغة بالد الغال أبطأ ستبدو وبذلك،. رتكرا عند تقديم بنودها ع

ن تمفصل النطق قيود بحكم شكل الئحة  وعليه، اعت .الالئحة ي حدود الكلمات ب

Murrayو Jones) 2002(، ي نة أنه عند الس  فإن قياسها، الكلمات أو تذكر لوائح رملقا

ن boundariesالحدود  خصائص  الخصائص لها نفس أهمية نيمكن أن تكو الكلمات ب

 املعجمية العناصر لوائح أن الشائع من بات وألنه. الالئحة ي الفردية للكلمات الداخلية

سلة سالسل تصبح املنفصلة، التحدث،  ٔالاصوات أثناء أو املنطوقة الحركات من مس
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اسات  ي املستخدمة اللغويةالبنود  مناقشة تم تجاهلها عند املسألة فإن هذه رالد
ات لتفس التجريبية ومن ثم، يجب ). Service، 1998 :انظر مثال (الكلمات لطو تأث

ن  ها سلسلة منطوقة، وب ن لوائح الكلمات باعتبا اسات التجريبية، ب ي الد رالتمي  ر
 .العناصر املفردة املكونة لها

 خالصة. 3.3

اسات نتائج من خالل ما سلف، نالحظ أن -وع اللغة وثنائ اللغة، أحاديي رد

ا بوضوح مع نظرية اللغات، ي، مثال (العمل ذاكرة تمت مالءم وبذلك، ). 1990 باد

ن العالقة النموذج هذا يشرح ن خالل الذاكرة، من وسعة معدل الكالم ب ة: عامل  رقد

من   املعطياتآثار تكرار منع يتم لكن عندما. العناصر نطق ومدة الفونولوجية الحلقة

امن خالل ة تكرار م جية رلعبا  نيكو أن عن الكلمة لطو يتوقف ،)Murray، 1965 (رخا

 استبعاد ويتم ،)Vallar، 1984و ،Lewisو ،Baddeley (الذاكرة لسعة محددا عامال

إن قاعدة ). Hoosain ،1995و Chincotta(اللغة  رٔالاقام لدى ثنائ سعة اختالف

ا، الفونولوجية، الزمن املحدود للحلقة ا تقدم حي  الكلمة، لطو لتأث طبيعيا تفس

ن العكسية والعالقة ، Underwood وChincotta(العناصر  نطق ومدة الذاكرة سعة ب

1997.( 

 مع مباشرة متناسبة نتكو الذاكرة أن سعة) Ayres) 1986 وتأكيدا لذلك، وجد

ن قراءة سرعة بع الناطق اض نيكو وعليه، قد. مختلفة لغات ربأ ن بأن الاف  املتحدث

ن ن ذاكرة سعة لهم الكانتوني نة مع املتحدث ية، باللغة رأك مقا ى أن مرده ٕالانجل  نطق إ

ية اللغة ي عليه هو مما أقصر رقم كل  أك وقتا يتيح مما ،)Hoosain، 1984 (ٕالانجل

ي  وفقا. للتكرار ا يمكن ال الكلمات عدد تعادل الذاكرة فإن سعة ،)1975(لباد  ي قراء

ا توافق الكانتونية، ي رٔالاقام عند تذكر ذلك، ومع. تقريبا  جزء من الثانية2000  ما مد

ى 2250 من يقرب ى استنادا الثانية،  جزء من2600 إ  ال القراءة سرعة متوسط إ

اسة  ي د  يتطلب عندما أك كلمات تذكر يمكن ومن ثم،. )Hoosain )1984رنشرت 

رٔالاقام  قراءة سرعة أن متوسط) Hennelly )1980و Ellis كما وجد .زمنا أقل هانطق
ا بلغة بالد الغال لدى باللغة ية، أك من سرعة قراء لكن . اللغة ثنائ أفراد ٕالانجل

ن Sze عندما استحضر ، معيار) 608: 1997(و وآخر ي الزم  وجدوا أن القيم باد
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ب لتصبح سعة الذاكرة ي ،)2000/265( 7.5 لكانتونيةي ا رتتقا ية  و  6.2ٕالانجل

ي ،)2000/321( ل وهو ما يحتم التساؤ من جديد ).2000/385 (5.2 لغة بالد الغال و

 .)Hennelly )1980و Ellisعن املعيار الزم املعتمد من قبل 

ات  ها، نسجل وجود متغ اسات وغ رختاما ملا سبق ذكره بخصوص هذه الد
ى سعة ذا ، ومدة نطق تؤثر ع لكرة العمل، من مثل طو الكلمات، ومنع التكرار الذه

ها من الظواهر اللسانية ا، والتنغيم، وغ . رٔالاقام، وتمفصل الكلمات والحدود بي

ي املحدد لسعة ذاكرة العمل، بل وجود  ا،  ي ذا وعليه، فليست حدود البنية 

ى اختال. ىعمليات معرفية وقيود لغوية أخر ف سرعة النطق والتكرار املؤديان وبناء ع

ى اختالف قيم سعة الذاكرة، يمكن حسب  ن Szeإ ات ، تأكيد أن)1997(و وآخر  متغ

ى النسب، بحاجة غ تعديل ىأخر ن الاعتبار إ اسة عند أن تأخذ بع  ذاكرة العمل، رد

ا  . مختلفة"أبعادا "تقيس أل

جة؟  ن العربية والدا إنه ٔالامر الذي سنتأكد ركيف تتمظهر هذه الخصوصيات ب

 .منه تجريبيا

 الدراسة الميدانية. 4

ين ي محو اسة من تساؤالت يمكن إجمالها  رتنطلق هذه الد  :ر

ى ٕالانجاز اللغو لدى : رمحو مرتبط باملتعلم*  يما تأث اشتغال ذاكرة العمل ع

اسات  يا الشتغال ذاكرة العمل حسب الد راملتعلم املغربي؟ إذا كان التكرار ضر ور

ي ذاكرته اجة أم باللغة : رالسالفة، فكيف يكر الطفل املعطيات اللغوية  رهل بالد
ى اكتساب اللغة  ف عموما، وع س واكتساب املعا ى التمد رالعربية؟ وما تأث ذلك ع ر
اسة مستقبال  رالعربية وتطويرها بشكل خاص؟ إنه موضوع يستحق كل العناية والد

ي حل إشكالية التعليم ببال  .دناللمساهمة 

جة*  رمحو مرتبط بوضع اللغة العربية والدا ي : ر ى  هل قيمة العربية تتج

نة جهاز النطقومن ثم، ،واسع من ٔالاصوات استعمال طيف ن ؟ و مر وهل تسك

ى خفة النطقالصوامت جة يؤدي إ ي الدا د املعرف،ر  ي املوا ى اقتصاد  ي إ  يةر وبالتا

ي ؟ و معرفياامعالجو الوحدات املعجمية لتخزين املعبأة كيف نوظف هذه املعطيات 

ي وسط ؟ناحل إشكالية اللغة  بو ي وال جة جزء من مشكل  وي الاجتما رهل الدا
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ات اللغوية لدى متعلم اللغة العربية؟ رتدهو القد جة  ور ركيف يمكن أن نجعل الدا
ي ذاته يعيق التعلم؟ ا خفةهل  جزءا من الحل وليس مشكال  جة وتمكي ر نطق الدا

ر امل تم وح إن  ؟الستعمالها عوض العربيةتكلم من الاحتفاظ بعناصر أك م

ا  ؟ يؤسس لقواعدها، كيف نب لها نظاما كتابيا متكامالتعويض العربية 

ا ى تعميق البحث ف . إن ٔالاجوبة عن هذه ٔالاسئلة معقدة ومتشابكة، وتحتاج إ

اسات ى د ي هذا الباب، نش إ ي)8(رو ى تعلم اللغة  حاولت البحث  اجة ع ر تأث الد
اسة  ن اللغة ) Maamouri) 1998رالعربية، من مثل د ى أن املسافة ب ال خلصت إ

يس تبدو السبب ٔالاسا لتدني مستو التعليم ىاملنطوقة ولغة التد كما أكدت . ر

اسة  ي ) Saiegh-Haddad) 2003رد ى الو فرضية أن تأث املسافة الفونولوجية ع

ي نة مع لغات الفونولو جة، يبطئ تعلم القراءة مقا ر، نتيجة لتداخل العربية والدا ر
ت الباحثة نفسها . ىأخر ى فونيمات )2004(روأشا اسة كفاءة التعرف ع ر، عند د

ى  ي للغة العربية كان غ واضح، مما أدى إ ى أن التمثل الفونولو الكلمات العربية، إ

ي للتمثالت املهيمنة للغة امل اجة(نطوقة التنشيط ٓالا عند معالجة بنيات ) رأي الد

ي السياق نفسه، أكد . الكلمات العربية ن ) Ibrahim) 2011و أن املسافة املعجمية ب

ة التحليل الفونيم للكلمات العربية ى قد جة والعربية تؤثر سلبا ع رالدا  .ر

صد تأث اللغة  ى  اسة ع ي هذه الد رانطالقا من الحيثيات السالفة، سنعمل  ر
ى ذاكرة العمل، من خالل الكشف عن سرعة نطقهما وسعة ال اجة ع رعربية والد

ما لدى الراشد ي. الذاكرة ف اسة كالتا : رويمكن صياغة الفرضية العامة لهذه الد

جة  ض أن الدا جة، نف رانطالقا من خصوصيات البنية اللسانية للغة العربية والدا ر
ي نطقها من اللغة العربية ض أن ذاكرة العمل وإن كان . أسرع  الحال كذلك، فإننا نف

جة منه عند استعمال اللغة العربية . رتحتفظ بعناصر أك عند استعمال الدا

ى  اسة ٔالاو ى مقتضيات الد ن بناء ع ن إجرائيت ى فرضيت روسنقسم الفرضية العامة إ
اسة الثانية  .روالد

 

                                                           
ى حو هذا املوضوع ضمن 8 لاجع معطيات أو  ).Ibrahim) 2011 :ر
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 بية والدارجة المغربيةمقارنة سرعة النطق بين اللغة العر: الدراسة األولى. 1.4

اسة تعت ننسجل بداية أ اسة ر هذه الد نعتمد بعض استطالعية، سرد

ي معالجةنتائجها جة،   معطيات ر، خصوصا تلك املتعلقة بسرعة نطق العربية والدا

اسة الثانية ى وجود. رالد ة الانتباه إ ى إثا اسة، إ اء هذه الد دف من و ركما أننا  ر ق طر ر

اسة اللغة رأخر لد جةى اسات التجريبية،ر العربية والدا ر يكو معتمدها الد  ال ن

ي مع عمل اللساني ى أن ل.)9(يتداخل فيه عمل السيكولو هذا النوع من  ونش أيضا إ

اسات جاذبية خاصة يةرالد ى اللغة املنطوقة بصريا، أي نر ما ؤ، بحيث نتمكن من ر

قنر املنطو":  بالرغم من تناقض تعب،ننطقه ى طيف ، من خال"ى قل تحويل املنطو إ

منه وشدته ومالحظة خصوصياته ال تحيل )3، 2، 1: ٔالاشكال(يبصر  ز، يمكن قياس 
ى تحليلها اللساني  ى خصوصيات النطق، وتساعد ع   ).1الشكل (ع

Time (s)
0 0.7744

-0.1754

0.1382

0

0.387188209
Sitatoun

Time (s)
0 0.7744

18.93

70.11

Inten
sity (

dB)

  
  

ستة: "يتقطيع بصر لنطق كلمة): 1(الشكل 
ٌ َّ
ا وعناصرها الصغروفق " ِ ا وشد ىم  ز

 

من "ستة"يف البصر الذي يمثل نطق كلمة عند تأملنا لهذا الطي ز، نالحظ أن 
ه 774نطقها هو  ن 128ر جزءا من الثانية مع وجود وقف مقدا  جزءا من الثانية ب

ن والتاء املشددة  قم %17أي (الس من نطق  ر من  ، وهو ما يفيد وجود ")ستة"ز

ي. استعداد جهاز النطق لتحقيق الحرف املشدد بقوة ورة إنه ٔالامر الذي يفيد   فهم س

ي اللغة العربية كما أن تأملنا لهذا الطيف، يوضح أن ٔالاجزاء . نطق الشدة مثال 

                                                           
ر يتقدم كاتبا املقال بالشكر الجزيل للدكتو مصطفى بوعناني، أستاذ اللسانيات املعرفية واللسانية 9

ى تفضله بمناقشة كث من –العامة، بكلية ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية   ظهر املهراز بفاس، ع
االقضايا اللسانية املتعلق اسة ومراجع ي هذه الد  .رة باللغة 

 سـ
117

كسرة
88  

 صمت
128  

 تْـ
46  

 شدة
114

صمت
20  

 تْـ
59  

 ضمتان
203  
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ن أن ٔالاجزاء الفاتحة تمثل املصوتات، ومن ثم، تكو  ي ح نالداكنة تمثل الصوامت، 

ي املصوتات من حيث الشدة ا  ي الصوامت مختلفة ع من جانب آخر، . كثافة النطق 

منة نط ي " ستة"ق كل جزء من كلمة زيمكن تحديد أ من اليسار ) بجزء من الثانية(كالتا

ي  ن وفق تخطيط منجز بواسطة برم ى اليم ، صمت )88(، الكسرة )117(ْسـ: Praatإ

، تـ)128(
ْ

، تـ)20(، صمت )114(، الشدة )46(
ْ

لوعليه، فإن أطو ). 203(، الضمتان )59(

منية لنطق مكونات هذه الكلمة، من نصيب ال قم %26(ضمتان زقيمة  من نطق  ر من  ز
اسات "). ستة" ي الد رومن ثم، يجد تساؤلنا السابق عن طريقة نطق الكلمات العربية 

ا ٕالاعرابية؟ مادام : السابقة مسوغه العلم ن أواخرها أم بتحقيق حركا هل بتسك

من نطق الكلمة بع  من النطق بأك من  زتحريك ٔالاواخر يرفع من  ر  .ز
  :الفرضية اإلجرائية

جة  كيبية لكلمات اللغة العربية والدا رانطالقا من خصوصيات البنية ال
ي نطقها من اللغة العربية، بالنسبة  جة أسرع  ض أن الدا روخصوصيات نطقهما، نف

ي الذي تحمله الجمل أو ٔالاقام املنطوقة رلنفس املضمو املعر  .ن
 :المساهمون

اشدان، أح  ان  اسة خب ي إنجاز هذه الد رساهم  ي ر دهما متخصص 

ي السيكولوجيا  اسات اللسانية وٓالاخر   ).44.5: متوسط السن(رالد
 : القياسوداة األ

ى  اسة ع اكيب اللغوية متساوية قراءة مجموعة رتعتمد أداة هذه الد من ال

جة  رال تحمل املضمو نفسه، منطوقا بالعربية والدا مع ، )3، 2، 1:انظر املالحق(ن

منة نطقها حاسوبياومعالجاتية خاصة، بتقنيات معلومتسجيلها  خالفا لتجربة  .زة أ

ي  ان ينطقان املتوالية اللغوية بشكل عادي، وليس بأسرع )2002، 1975(باد ، فالخب

ف بشكل واضح ى . وما يمكن، ح تتحقق مخارج الحر ي النطق ع وبذلك ركزنا 

اية الكلمات  ي  ي (تحقيق الحركات ٕالاعرابية  ا ) العربيةكما هو الحال  وليس تسكي

جة( ي الدا من النطق وعدد ٔالاصوات املنطوقة، كما ). ركما هو الحال  ي  زوفيه اختالف 
ي تحليل املعطيات"ستة"مثلنا لذلك برقم   .ى، وكما س ذلك 
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 اإلجراء التجريبي
ي  ثالث مرات متتالية بشكل )3، 2، 1: املالحق (تنطق املادة اللغوية عادي كما 

اساتجلت ُس. العاديةالحياة   ز تولو بجامعةPETRA بمخت راملادة اللغوية لهذه الد

Toulouse-Le Mirail ل التق عن املخت  عالجنا. )Julien Tardieu)10و بمساعدة املسؤ

قميا بواسطة برنامج ، قللمنطولتحديد املدد الزمنية  Audacity راملعطيات املسجلة 

ونقدم . بعض النماذج من املادة املنطوقةل ييف بصرإلنجاز ط Praatبرنامج واستعملنا 

ي ذاته جة، تحمالن املضمو املعر ن بالعربية والدا ن لغويت ن لنطق متواليت نمثال  .ر

  
ة بصرية لنطق متوالية): 2(الشكل  ِواحد ا◌ثنان: "رصو

ْ
ِ ِ

ٌ
 ثالثةِ

ٌ َ َ
 باللغة العربية" 

  
ة بصرية لنطق متوالية): 3(الشكل  ْوحد جوج: "رصو ْ َ َتالت َ ْ

جة"   ربالدا

ن م لنطق ) بجزء من الثانية(، أن الزمن 3 و2: نالحظ من خالل الشكل زالال
ِواحد اثنان"متوالية 

ْ
ِ
ٌ
 ثالثةِ

ٌ َ َ
قم واحد (2282: باللغة العربية هو"  ) 761: رمتوسط نطق 

من نطق متوالية  ْوحد جوج"زو ْ َ َتالت َ ْ
جة هو"  قم واحد (1423: ربالدا : رمتوسط نطق 

نإ). 474 ى اليم ن ع ت وهو ما يفيد مبدئيا أن . رما القيمتان املوجودتان أسفل الصو

جة بفار  جة والعربية لصالح الدا ن الدا قنطق نفس الكمية اللغوية، يختلف ب ر ر
ه  ي مقدا جة هو859رإجما قم واحد بالعربية والدا ن متوسطي نطق  ر، وأن الفر ب ٍر ٍ : ق

ى سعة لإنه ٔالامر الذي سنحاو التأكد من. 287 ه ع اسة ومالحظة تأث ي هذه الد ره 
اسة املوالية ي الد  .رذاكرة العمل 

                                                           
ي إطار عملية مندمجة  10 ة علمية  يا ى هامش  رتمت التسجيالت ع  Cultures, Langues, Espaceز

(CLE)  قم ن مخت العلوم املعرفية بجامعة فاس باملغرب، ومخت ) n°MA/11/266(ر،  ب
Octogoneز بجامعة تولو بفرنسا . 
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 المعطيات ومناقشتهامعالجة 
اسة  ما سنقدمه من نتائج، يعتإن  ال  أولية مرتبطة بمعطيات التسجيلرد

ان سالفي الذكر  إال بعد  بأي حال من ٔالاحوال  وال يمكن تعميمها،فقطأنجزها الخب

اتعميق البحث ، وهو ما ننو القيام به مستقبال ف . ي، من خالل توف عينة أك

ي الكمية اللغوية املنطوقة بالعربية أو  وعليه، سنقوم بداية بتحديد عدد ٔالاصوات 

ى أساس أننا سنقتصر ا، ع جة، ثم سنقار بي نبالدا ى نطق ٔالاقام فقط، ر ي التحليل ع ر 
ن العربيةقوتبقى الجمل لالستئناس، وتوضيح الفر  اسات الحقةب جة تمهيدا لد ر والدا  .ر

من النطق عامة بالنسبة للغة  اسة،  زوبناء عليه، سنستخلص من هذه الد ر
جة املغربية  قام(رالعربية والدا من نطق )رأي كلمات عامة وأ ى  كز بالخصوص ع ز، وس

اسات سابقة، مادامت ٕالاجراءات املنهجية نة النظرية مع د دف املقا رٔالاقام  ر  مختلفة ر

ي حدود ضيقة نظرا الختالف إجراءات النطق. معها نة  روبذلك، ستكو املقا  .ن
 معطيات خاصة بالكلمات وبكمية األصوات

اسة  ي هذه الد ى تفاصيل املادة اللغوية املستعملة  ، )3، 2، 1: املالحق(ربناء ع

ي الجدو  ا  ي1ليمكن إجمال معطيا  : املوا

نة عدد : 1لالجدو  ا )11(اتالكلمرمقا جة بالنسبة لنفس املحتو  وأصوا ىي العربية والدا  ياللغور

جة العربية  رالدا
كيبة اللغوية  ال

 املنطوقة
عدد 

 الكلمات
 املتوسطاملجموع

عدد 

 الكلمات
املتوسطاملجموع

 5.18 114 22 7.04 162 23 جمل عادية

قام  رجمل مكونة من أ
 فقط

9 74 8.22 9 45 5 

قام  5 45 9 8.22 74 9 رأ

 5.1 204 40 7.56 310 41 املتوسط/  املجموع

 

                                                           
ن نقصد بالكلمة ما ينطق دفعة11 ن بياض ف ب العطف ومن ثم، فإن واو . و واحدة أو متوالية من الحر

ا أثناء النطقمثال، ال تحسب كلمة مستقلة  .، بل ترتبط بالكلمة املوالية لها، وتصبح جزءا م
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، نالحظ أن عدد ٔالاصوات املنطوقة بالنسبة لنفس )1(لباعتماد الجدو 

جة  ي الدا ، أقل  راملضمو ي اللغة العربية ) 204(ن وهو ما يفيد أن تبليغ ). 310(منه 

ه  رالفكرة نفسها بمجهود نطقي أقل بفار مقدا جة94ق ، بالرغم من ر صوتا لصالح الدا

ن العربية  ا ب جة ) 41(أن عدد الكلمات املنجزة ال يختلف كث كما نالحظ ). 40(روالدا

ي كلمة عربية  جة ) 7.56(أن متوسط ٔالاصوات  رأك من متوسط أصوات كلمة دا
ي العربية )5.1( اجة ) 8.22(ر، وأن متوسط أصوات ٔالاقام أك  نة مع ) 5(روالد رمقا

اجة ) 7.04(ي العربية ) رقامغ ٔالا(كلمات عادية  من ). 5.18(روالد زوبه، نتساءل عن 
 .تحقق هذه الكمية اللغوية

منة التلفظ وفقا للغة املستعملة: 2لالجدو  نة أ زمقا ن (ر ن قوس  )الانحراف ب

اللغة

  قاملنطو

متوسط 

 عربيةال
جةمتوسط ال  ردا

ن  قالفر ب

ن  املتوسط

معامل 

تباط  رالا

 0,91 635  )0,39 (1175  )0,61 (1810  جملة

قام متسلسلة   رثالثة أ
2116) 0,19( 

قم705   ر لكل 

1342) 0,12( 

قم447   رلكل 
774 0,81 

قام فرادى  0,03 292  )0,05 (504  )0,10 (796  رأ

  0,97 495  )0,44 (883  )0,68 (1378  املتوسطات العامة

قام  راملتوسطات العامة لأل
  فقط

1126) 0,60( 

ق751  مر لكل 

713) 0,38( 

قم476  ر لكل 
413 0,98  

بات من الشائع أن لوائح العناصر املعجمية املنفصلة تصبح، أثناء التحدث، 

سلة من الحركات املنطوقة  وعليه، نالحظ أن ). Jones ،2002 وMurray(سالسل مس

رمن نطق ٔالاقام العربية منفردة  اجة ) 796(ز ي الد من نطق ٔالاقام) 504(رو رأك من   ز

جة ) 705(ي سلسلة بالعربية  وهذا يفيد أنه أثناء نطق متوالية لغوية ). 447(روبالدا

ي  ي املعالجة اللغوية، وبالتا ىتتكو من عدة كلمات، فإن ظواهر لسانية أخر تتدخل  ن

من النطق زيختصر  ن . ُ ي اللغة العربية، إذ الفر ب قلكن هذه الظاهرة تتحقق أك 

ي س قام منفردة و ي العربية رنطق أ جة ) 91(لسلة، أك  ي الدا وهو ما يفيد ). 57(رمنه 
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سلة بالعربية، أك من  أننا نختصر أك النطق عند استعمال سالسل لغوية مس

جة  .رالدا

اسة  اسات السابقة، من مثل د رإن النتيجة السالفة تخالف نتائج بعض الد ر
Murrayو Jones) 2002 ( قام لغة ى أن أ بالد الغال تنطق بشكل أسهل رال توصلت إ

ن ٔالاقام يعقد قراءة  ي الحدود ب ي لوائح، أي أن التمفصل النطقي  ا  لة م ي معز رو و

من نطقها اسة . زلغة بالد الغال، ومن ثم، يرتفع  استنا نتائج د ركما تخالف نتيجة د ر
Ayres ن اسة السابقة ) 1986(و وآخر ي الد من نطق العربية الذي بلغ  رمن حيث  ز

استنا )370( ي د ي ). 751(ر، و ان  ى أن الخب ي تقديرنا، إ يرجع هذا الاختالف، 

استنا لم ينطقا ٔالاقام بسرعة، بل وفق ما يقتضيه النطق السليم من تحقيق  رد ر
ف استنا إ. ومخارج الحر ي د جة  رن متوسط نطق الدا اسة )476(ر ى نتائج الد ر، أقرب إ

اسة  ي د ي استنتاج أنه   Naveh-Nenjaminرالسالفة، وهو ما يمكن أن يفيدنا 

ا)Ayres )1986و فما . ، لم تحقق الحركات ٕالاعرابية أواخر الكلمات، بل تم تسكي

من النطق و ى مستو  اجة والعربية ع ن الد زالعالقة ب  عدد الوحدات املنطوقة؟ىر

قام(متوسطات نطق كل وحدة لغوية : 3لالجدو   بجزء من الثانية) ركلمات، أ

 متوسط عام جمل
رمتوسط نطق ٔالاقام 

  فقط

الوحدات الزمن

قام3 قام9ر أ ر أ

 الوحدات الزمنالوحدات الزمن

 2.59 773 2.87 696 796 705 3.66 564  العربية

جة  4.08 490 4.46 448 504 447 5.31 377 رالدا

ي اللغة العربية 3لإن معطيات الجدو  من النطق  ز، تكشف أن متوسطات 
جة ي الدا من النطق  رأك من متوسطات  ي . ز اسات (وإن استحضرنا معيار باد رود

ي ) ىأخر ا ذاكرة العمل هو ما يمكن نطقه  ال تفيد أن عدد الوحدات ال تخز

ن، يكو عدد الوحدات ي هذه الحالة نثانيت قام فقط( املنطوقة  باللغة ) روبالنسبة لأل

ي 2.59العربية هو  جة  أي (أما بخصوص الوحدات اللغوية ككل . 4.08ر، وبالدا

قام ن هو ) ركلمات عادية وأ ي ثانيت  2.87فإن عدد وحدات اللغة العربية املنطوقة 

جة  ن،. 4.46روبالدا ي ثانيت ر إذا استثنينا ٔالاقام، ويخصوص عدد الوحدات ال تنطق 
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جة5.31 بالنسبة للعربية، و3.66نتكو  روبه نستنتج أن ٔالاقام العربية . ر بالنسبة للدا
ا ى وقت أطو للتلفظ  ي العربية الذي يساو . لتحتاج إ من التنوين  يوإن حذفنا  ز

من نطق الجمل هو  من نطق ٔالاقام، سيكو  بع  ي  زحوا ر ز ي  (423نر ، ) للتنوين141حوا

ي قام متسلسلة 3 و ي  (529ر أ قم منفرد ) للتنوين176حوا ي كل  ي  (597ر، و  199حوا

 ).للتنوين

اكيب اللغوية منة ال ن متوسطات أ نات ب زإن املقا جمل عادية،  (املنطوقة ر

قام مفردة قام، أ رجمل من أ ل، تعت أطو T-testالاختبار التائي  ل استعمال، من خال)ر

ي اللغة العرب جةبشكل نسقي  ي الدا قإن . رية منه  ن املتوسطات كلها والفر  دالة ب

ق .إحصائيا ، نالحظ أن الفر و فبالنسبة للخب ٔالاو ن املتوسطات ل ن نطق ب دالة ب

جة، سواء بالنسبة للجمل العادية  جة الحرية2.125=ت(رالعربية والدا ، دالة 12=ر، د

قام )0.05عند  جة الحرية، 13.439=ت(ر، أو بالنسبة لجمل من ثالث أ ، دالة عند 4=رد

قام منفردة )0.01 جة الحرية7.727=ت(ر، أو بالنسبة لأل كما ). 0.01، دالة عند 16=ر، د

جة لدى الخب الثاني، سواء تعلق  ن نطق العربية والدا رنالحظ العالقة الدالة نفسها ب
جة الحرية2.397=ت(ٔالامر بالجمل العادية  ن ، أو بجمل م)0.05، دالة عند 12=ر، د

قام  جة الحرية6.011=ت(رثالثة أ قام املنفردة )0.05، دالة عند 4=ر، د ر، أو باأل
جة الحرية8.063=ت(  ).0.01، دالة عند 16=ر، د

ن العربية  ن اللغت رلكن، خلف هذا الاختالف الظاهر لزمن نطق ٔالاقام ب
ى املستو العميق متماثلتان ما ع جة، فإ ىوالدا ا املسألة ال. ر  كيف ذلك؟ إ

 .4لسنوضحها من خالل الجدو 

من نطق ٔالاصوات : 4لالجدو   )بجزء من الثانية(زمتوسطات 

 

عدد 

الكلمات 

املنطوقة

عدد 

 ٔالاصوات

من  زمجموع 
 النطق

متوسط عدد 

ي  ٔالاصوات 

 الكلمة

عدد ٔالاجزاء من

الثانية لكل 

 صوت

متوسط 

زمن نطق 
 كل كلمة

 696 88  7,56 13224  310  41  العربية

ج  448 90  5,10 8515  204  40 ةرالدا

 110 2 2.46 4716 106 1 قالفر
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ى معطيات الجدو  ي املنطو باللغة )4(لبناء ع ق، نجد أن عدد ٔالاصوات 

م لتحقق هذه ٔالاصوات مرتفع كذلك )310(العربية مرتفع  ، )13224(ز، والزمن الال

ي الكلمة الواحدة مرتفع أيضا  جة، مق)7.56(ومتوسط عدد ٔالاصوات  نة مع الدا را . ر

ي العربية  من نطق الكلمة  زوبذلك يكو متوسط  جة  ،696ن ي الدا ق، بفار 448رو

ه  جة110رمتوسط مقدا ، أي الكلمات. ر لصالح الدا ى مستو الوحدات الك ىهذا ع . ى

ى مستو أعمق، أي اعتماد متوسط عدد ٔالاجزاء من الثانية لنطق كل  ىأما إن انتقلنا إ

ى حدة، فال ن اللغة العربية صوت ع جة ) 88( نجد اختالفا يذكر ب ، إذ )90(روالدا

منا أقل . قالفر هو جزأين من الثانية، ولصالح العربية زوهو ما يع أننا نخصص 
ي هذه الحالة ي العربية، وبذلك تنجز أصوات العربية بمجهود أقل  . لتحقيق ٔالاصوات 

ي العربية لتحقيق منا أقل   الصوت منفردا، نتيجة لتمفصل زومن ثم، فإننا نم 

ن الكلمات ابط ب ى أننا نحقق تقريبا الكمية . والر قإن هذا الفار الضئيل، مؤشر ع

ي طو الوحدات  ما كامن  جة، وأن الاختالف بي ي العربية والدا لنفسها من ٔالاصوات  ر
ن اللغات. اللغوية فقط ي العمق ب ا املسألة ال توضح أنه ال يوجد اختالف  ، كما إ

اسة ي مناقشة نتائج هذه الد  .رسنوضح ذلك أك 

 
  مناقشة

ن  ى التحليالت السالفة، نتساءل عن كيفية تفس اختالف النتائج ب بناء ع

جة والعربية؟  رالدا

ن الصوامت، فإننا  ة تسك جة، إذ نتيجة لك ي صالح الدا رقد يكو التفس  ن

ه ا واختصا ي هذا الصدد عن لكننا نتساءل. رنسجل خفة النطق ف نة   ى مر ه ع وتأث

ى إمكانية اكتساب طيف واسع من مخارج ٔالاصواتجهاز النطق نوقد يكو . ، وع

ة  جها وك ن الاعتبار غ ٔالاصوات وتعدد مخا ي صالح العربية، إذا أخذنا بع رالتفس 
نة جهاز النطق ا ومر ن معا، ال يوجد سبب ع.والحركات ٕالاعرابية ف ي الحالت لم  و

جة والعربية ن الدا  .رللمفاضلة ب

ا، واملتعلقة بعدد الوحدات  ، نالحظ أن القيم املحصل عل ىمن جهة أخر

اسات سابقة، نظرا  ي د ا  ن، أقل من تلك ال تم الحصو عل ي ثانيت راملنطوقة  ل
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ي املعتمد بخصوص النطق اسات ٔالاخر . الختالف ٕالاجراء امل ن اعتمدت الد ىففي ح ر
ى تحقيق ٔالاصوات كما النطق ك ع اسة ال ي هذه الد ر بأسرع وقت ممكن، تبنينا 

ا بخصوص اللغة العربية ى انخفاض القيم ال حصلنا عل . تنطق عادة، وهو ما أدى إ

جة تمكن  جة، تفيد أن الدا ن اللغة العربية والدا نة الداخلية ب غم ذلك، فاملقا رو ر ر ر

ينمن نطق وحدات أقل بنفس املضمو ال  .دال

ي هذا الباب ن العربية : إال أننا نتساءل  قكيف يمكن تفس غياب الفر ب

ى مستو الزمن املخصص لنطق كل صوت من أصوات الكلمات؟ جة ع ىوالدا  ر

ى تحقيق عدد  ي إمكانات جهاز النطق ع ا لذلك إال  ال يمكن أن نجد تفس

منية محددة، كيفما كانت اللغ ة  ي ف إال أن تركيب هذه . ةزمحدد من ٔالاصوات 

ا هذه الوحدات، هو ما يمكن  ي وحدات لغوية، وعدد ٔالاصوات ال تحتو ٔالاصوات 

ن اللغات ى مستو السطح . قأن يشكل الفر ب ىوبذلك، يمكن القو إنه ع أي (ل

جة) الكلمات ن نطق العربية والدا م ب ريوجد اختالف  ا . ز ا املسألة ال أكد إ

ي لغ اسات أخر  ىد اسةر ي التأط النظر لهذه الد رات أخر قدمناها  ي ى . ى لكن ع

ما، مادام الزمن املخصص لنطق )أي ٔالاصوات(ىمستو العمق  ، ال يوجد اختالف بي

ات جهاز النطق عينه رصوت لغو مرتبط بقد وبذلك يمكن تأكيد عدم وجود اختالف . ي

ي هذا املستو العميق من التحليل، كما ال يوج ن اللغات  ى ىب د وفقه اختالف ع

ي العمق . ىمستو سعة ذاكرة العمل وهو ما يفيد أن طريقة اشتغال الدماغ تحدد 

 .أساليب النطق وكميات ٔالاصوات ال يستطيع جهاز النطق تحقيقها

عربية، (انطالقا من الخصوصيات السابقة، نتساءل هل تؤثر اللغة املستعملة 

جة ى سعة ذاكرة ٔالاقام؟ وهل نحت) ردا جة؟رع ي الدا ي العربية أم   رفظ بوحدات أك 

على ) الدارجة/العربية(اللغة سرعة نطق تأثير : الدراسة الثانية. 2.4
 سعة ذاكرة العمل

ا تقليديا للسعة كمهمة تجريبية اسة اختبا ي هذه الد راستعملنا  فمهمات . ر

ى اعتبا بات البنيوية، ع ي املقا ات ٔالاك تداوال  ي الاختبا رالسعة  ا تقيس كمية ر ر أ

جة؟. املعلومات ال تعت ثابتة معرفية للفرد  رفما سعة كل من العربية والدا
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  وصف الدراسة
 الفرضية اإلجرائية

اسة  ي الد جة ال حللناها  ى خصوصيات كل من اللغة العربية والدا ربناء ع ر
ي اللغة العربي جة أك منه  ي الدا ض أن سعة ٔالاقام  رالسابقة، نف ة، وأن ذلك يتأثر ر

ا  رباملستو الد ي(ى يا، جام ، إناث(، وال يتأثر بالجنس )رباكلو  ).رذكو
  المساهمون

اسة  ي هذه الد ك  رشا ن الذكو وٕالاناث من مستو 256ر ى فردا بالتساو ب ري

ي  يا ) 188(جام رومن مستو الباكلو رخضع الختبار ٔالاقام ) 128(نصف العينة ). 68(ى
جة) 128(صف ٓالاخر باللغة العربية، والن  )12( .رخضع لالختبار بالدا
 األداة

ى  اسة ع ي هذه الد   الطرديختبار املدى العدديال النسخة الثالثةراعتمدنا 

تيب العادي ملقياس وكسلر   Wechsler WAIS III؛ Wechsler MEM III 2001(بال

 ).4الشكل ) (2000

  
تيب ال: 4الشكل   عادياختبار املدى العددي الطردي بال

 
                                                           

، محمد النكر، :  يقدم كاتبا املقال الشكر لكل من12 اضية الخم رسهيلة كرمو، حياة بنمولود، 
، محمد أف وش، سليمة زبيدة الخم ، أمد اعم راو، لب أبجا، لب علم، عبد الرحيم الطي

اسة امليدانية ي جمع جزء مهم من معطيات هذه الد م  ى مساهم ي؛ ع  .رقر
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 اإلجراءات التجريبية
ى 1 من ريقدم الفاحص سالسل من ٔالاقام ى 9 إ ها املفحوص، ع ر أن يكر

تيب الصحيح اء الفاحص من نطقها وبال ترتفع ). تذكر لحظي (مباشرة بعد ان

ى رٔالاقام العناصر املكونة لسلسلة  ن إ ي كل محاولة عناصر9من عنصرين اثن يجتاز .  

يتوقف الاختبار بعد أن يخطأ و، ر من ٔالاقامي كل سلسلةن محاولتاملفحوص 

ي إحدى  ناملفحوص   .)13(املحاولت
  ومناقشتهاتحليل النتائج

ن ا وفق مستوي ا، يمكن تحليلها ومناقش  :انطالقا من املعطيات املحصل عل

 الكلمات: على مستوى السطح* 
نة : 5لالجدو   الاختبار حسب لغة املخزنةعدد العناصر متوسطات رمقا

 ىواملستو التعليم والجنس

 يالانحراف املعيار املتوسط ن  

جة   0.89  5.30  128  رالدا

لغة الاختبار  0.86  4.91  128  العربية

جة الحرية t = 3.629النسبة التائية   0.01، دالة عند 254= ر، د

يا   0.87  4.74  68  رباكلو

ي   0.87  5.24  188  جام
ىاملستو 

 التعليم
جة الحرية -t = 4.081النسبة التائية  0.01، دالة عند 254= ر، د

  0.93  5.11  128  إناث

 الجنس  0.87  5.10  128  رذكو

جة الحرية t = 0.069النسبة التائية   ، غ دالة254= ر، د

ي الجدو  ي مستو 6لمن خالل املعطيات املثبتة  ن أ ،تأث اللغةى، نسجل 

ق  ن املتوسطات دالة إحصائيا بالنسبة لعدد والفر حسب اللغة رٔالاقام املخزنة ب

جة/عربية(املستعملة  جة، إذا . )ردا رفالنسبة التائية دالة إحصائيا لصالح الدا
                                                           

ن 13 ى قيمت ي ع ي الاختبار ٔالاص ا، ونقطة تمثل نتيجة الاختبار، لكننا : نحصل  عدد العناصر املحتفظ 
 .سنكتفي بعدد العناصر فقط
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ا جة : استحضرنا متوسطات عدد العناصر ال تم تخزي ومن ). 4.91(عربية ) 5.30(ردا

احيث  رتأث املستو الد ن املتوسطات دالة إحصائياون الفر، نسجل أى   أيضاق ب

قامبالنسبة لعدد  يا: ى حسب املستو التعليماملخزنة، رٔالا ) 4.74 (رباكلو

يو ي)5.24(جام ن أما بخصوص تأث الجنس، ف. ى، لصالح املستو الجام ق ب وإن الفر

ي . املخزنة رٔالاقاماملتوسطات غ دالة إحصائيا بالنسبة لعدد  قوعليه، ال يوجد فر 

ن ٕالاتخزين  اسة). 5.10 (رذكووال) 5.11 (ناثرٔالاقام ب ي هذا الباب د  عمر رونستحضر 

ن الخليفة  ن وهار ن الذكو وٕالاناث ال سجلت )15: 2011(ووآخر قا ب ر فر ن (و  7ب

ي اختبار املدى العدد الطردي)  سنة12و  ومنه، يمكن .ي عدد الوحدات املخزنة 

ن ي ن الجنس ي السنقاستنتاج أن الفر ب  .تقلص مع التقدم 

ي الجدو  دة  لباستحضار القيم الوا ي لسعة الذاكرة املتمثل 5ر ، ومعيار باد

ن، نالحظ أن متوسط الزمن  م من ثانيت ي ح  ) بجزء من الثانية(زفيما ينطق 

قم بالعربية هو  ن أن متوسط الزمن املخصص 407راملخصص لنطق كل  ي ح  ، 

جة هو قم بالدا رلنطق كل  اسة . 377 ر ي الد ي متوسطات تختلف عما توصلنا إليه  رو
ى اسة . ٔالاو ، وال مفادها أن )Ayres) 1986 وNaveh-Benjaminروإذا استحضرنا د

ن هو  ي ثانيت من نطق 5.77قمتوسط عدد الوحدات املنطو بالعربية  ز وأن متوسط 
قم بالعربية هو  ه  جزء من الثانية، فإننا نالحظ فرقا مقد370ركل   جزءا من 37را

ه  قإنه فر .  بالنسبة لعدد الوحدات املنطوقة0.86رالثانية بالنسبة للنطق، وفرقا مقدا

ا اسة . ملموس لكنه ليس كب استنا ومعطيات هذه الد ن معطيات د نا ب رأما إن قا ر ر
من الوحدات املنطوقة هو  ن  جة، سنجد أن الفر ب زبخصوص قيم الدا  أجزاء من 7قر

ن ي ح ن عدد الوحدات املنطوقة هو الثانية،  وبذلك، يمكن الجزم . 0.47ق أن الفر ب

اسة  ن أواخر الكلمات وليس ) Ayres) 1986 وNaveh-Benjaminربأن د اعتمدت تسك

ا ٕالاعرابية  .نطق حركا
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  األصوات: على مستوى العمق* 
قام: 6لالجدو   رمعطيات خاصة باألصوات املشكلة لأل

 
متوسط 

 السعة

عدد 

 اتٔالاصو

متوسط عدد 

رأصوات ٔالاقام

زمن نطق كل
 صوت

من  زمتوسط 
 رنطق ٔالاقام

جة لغة  1134 90 5 27 5.30 رالدا

 1720 88 8.22 40 4.91  العربية الاختبار

 586- 2 3,22- 13- 1,61- قالفر

ي العربية  جة ) 40(إذا كان عدد ٔالاصوات ال تتحقق  ، فإن )27(رأك من الدا

ي العربية مدة الاحتفاظ أط جة ) 1720(لو  ي الدا ن )1134(رمنه  ا ال تصل ثانيت ، لك

ي ه . كما حددها باد روعليه، تكو سعة ذاكرة العربية أهم بفار مقدا ق ن، وتكو )0.39(ن

ه  ى املستو الزم بفار مقدا رأهم ع ق ى مستو الوحدات، )586(ى ى، بالرغم من أنه ع

اجة أهم رتكو الد ي. ن ي، بل متغ 2000 فالزمن ليس ثابتا   جزء من الثانية حسب باد

ي عدد  ى أن طو الكلمات، وبالتا ا، وهو ما يؤشر ع م الاحتفاظ  لحسب الوحدات الال ز
ا ي الاحتفاظ  اسات . ٔالاصوات املكونة لها، متغ أسا  رإنه ٔالامر الذي أكدته د

اسات ال ي الد  .سابقةرسابقة، وهو ما يفسر أيضا اختالف القيم املثبتة 

قم  ي كل  ن ) 6لالجدو (رإن اعتمدنا متوسط عدد ٔالاصوات املنطوقة  ب

جة  ي )8.22(والعربية ) 5(رالدا ، سنجد أن مجموع عدد ٔالاصوات ال نطقها املتكلم 

جة 40: العربية ي الدا ي العربية منه . 27ر، و وبذلك، نالحظ أننا نحتفظ بأصوات أك 

جة، ومن ثم تنخفض سعة  اري الدا ي . ذاكرة العمل ف من نطق كل صوت  زإن 
استنا هو  جة، و90رد ي الدا ي العربية88ر جزء من الثانية  وعليه، .  جزء من الثانية 

نة مع العربية ، مقا من أك لنطق كل صوت لغو ى  جة تحتاج إ رفالدا ز ي هذا . ير و

ى كمية ٔالاصوات املستعملة والزمن املخص ص لنطقها، ىاملستو من التحليل املب ع

 .نتكو النتائج أفضل عند استعمال اللغة العربية
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 خالصات . 5

نة هذا الجهاز الذي أضحت  ي مر ي، تكمن  وإن أهمية نموذج ذاكرة العمل لباد

ة  منيا، وليس من خالل وحدات ثابتة كما كان الشأن مع الذاكرة قص زسعته تقاس 
نة جهاز ذاك). 1956ميلر، (املدى  ى عدم وجود ووبذلك، فإن مر رة العمل، تف إ

ي لدى ٕالانسان اسات . نمطية أو صيغة موحدة لالشتغال املعر رما أفادتنا به الد
ن لاللغوية حو هذا النموذج، هو خصوصيات نطق اللغات، وتأث هذه -التجريبية ب

ى سعة ذاكرة العمل، حيث نالحظ اختالف سعة التخزين  الخصوصيات النطقية ع

ات  ة وفقا ملتغ ا، وجها ابط بي ن الكلمات، والر رلسانية من مثل تمفصل الحدود ب و

جة املغربية... ٔالاصوات ي الدا ن  ا تؤثر . روالتسك ا ظواهر لسانية مرتبطة باللغة، لك إ

ن ي الخصوصيات ب ي ٓالان نفسه، تج ى اشتغال ذاكرة العمل لدى ٕالانسان، و -ع

تغل بشكل آخر، وليس من خالل الاحتفاظ لوعليه، يمكن القو إن اللغة تش. اللغوية

قام أو بوحدات مفردة أخر ىباأل ن . ر ى متوسط موحد للنطق ب لكما يصعب الحصو ع

ا كليا ات يصعب ٕالاحاطة  تباطه بمتغ اسات، بسبب الطبيعة املعقدة للغة؛ وا رالد . ر

ن ثانية ونصف وثانيت اوح ب ي مدة ت ي أن حدده  ن إنه ٔالامر الذي سبق لباد

)Baddeley  ،ن ي )586 :1975ووآخر ، من خالل ) 1986(، لكن باد دقق ذلك أك

ي  ا  ى أن السعة تطابق مجموع الكلمات ال يمكن قراء  ثانية عندما 1.62تأكيده ع

ي  ة1.67نتكو الكلمات طويلة، و اة ذلك، فإن . ن ثانية عندما تكو الكلمات قص زوبموا
ي السعة تطابق مجموع الكلمات ال ا   ثانية بالنسبة للكمات 1.33 يمكن التلفظ 

ي  ة1.31الطويلة، و منة .  ثانية بالنسبة للكلمات القص زوبذلك، تختلف متوسطات أ
اسات ي هذا الباب أيضا،. رالنطق باختالف الد ات إن لالقو من بد ال و  ىأخر متغ

ى بحاجة اسات ي) النسب فقط وليس تصحيح( النظر إ ا الذاكرة، رد  "أبعادا "تقيس أل

ن، Sze(مختلفة  ورات املعرفية ملعالجة اللغة، ). 1997و وآخر وهذا يفيد أن الس

 .معقدة بشكل كب

استنا امليدانية  سرعة النطق، سعة (رمن خالل استحضار املعطيات العامة لد

جة)التخزين ن العربية والدا جة: ر، نالحظ أن العالقة دالة ب ي الدا  رفسرعة النطق 

، نتيجة يسر التكرار الذه  ى تخزين وحدات أك ا، تؤدي إ وقلة أصوات وحدا
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ا . للعناصر ، فصلنا القو ف اسات سابقة حو لغات أخر لوهو ما يتساو ونتائج د ى ل رق
ى مستو السطح، نالحظ أن وحدات. يي التأط النظر جة أخف نطقىفع ا ر الدا

ي ذاكرة عدد الوحولذلك، ف.  من العربيةوأقصر طوال دات اللغوية ال يعالجها الفرد 

ورة النطق تتضمن . العمل أك نومن ثم، يمكن تفس تأث طو الكلمات بكو س ل

ي، مع نتيجة أنه كلما  ي الزمن الفع ء برامج حركية لتشغيل اللغة واستعمالها  تع

من تشغيلها طويال أيضا ورة إعادة فكلما كانت س. زكانت الكلمة طويلة، كلما كان 

، وكلما  ا أك تنشيط آثار معطيات الذاكرة سريعة، كلما كان عدد العناصر املحتفظ 

ي ٓالان نفسه، بالسرعة ال . كانت سعة الذاكرة أوسع سيتعلق هذا العدد، بالطبع، و

ي الذاكرة ى إنعاش ٔالاثر  ة ع ا ٔالاثر وبزمن نطق كل عنصر، وإذن بالقد ى  ريم ي . ُ و

من تحقق ٔالاصوات مفردةخالصة تنتفي . ز عند استعمال الجمل، أو عند أخذ معيار 

ة تعت عموما أفضل من سعة الكلمات الطويلة، وفق  وإذا كانت سعة الكلمات القص

ن Gilletخالصة  ى )1996(و وآخر اجة والعربية، ع ن الد ي الفر ب ر، فإن ذلك يتمظهر  ق

ة وهو ما ي. لأساس أن العربية تتضمن كلمات أطو ن بتذكر كلمات قص سمح للمشارك

ي  اسات ). 2002(أك من الكلمات الطويلة وفق خالصات باد ا د ا املسألة ال أكد رإ
ي لغات أخر  ىأخر  نStigler؛ Hao، 1924؛ Pyle، 1918مثال (ى ؛ 1986، و وآخر

Chincottaو Underwood ،1997 ؛Hoosainو Sallili ،1987 ؛Zhang وSimon ،

ي ل. )1985 استنا، متعلق أساسا بتحقيق الحركات ٕالاعرابية  ي د ركن الطو املالحظ  ل

ى مستو )التنوين مثال(لالعربية، وبذلك فهو طو نطقي  ى، أك مما هو طو ع ل

ف املكونة للكلمات  .والحر

ى  جة ع نة مع الدا ي اللغة العربية، مقا روإذا كانت املتوسطات كلها مرتفعة  ر
ى مستو أعمق من التحليل، أي )4 لالجدو(ىمستو الكلمات  ى؛ فإننا إن انتقلنا إ

، ال نسجل اختالفا )6لالجدو (الزمن املخصص لنطق كل صوت من أصوات الكلمات 

جة ن اللغة العربية والدا جة ضئيل . ريذكر ب ن العربية والدا رإذ يصبح الفار الزم ب ق

ما لصالح العربية. جدا قبل يكو الفر بي كن اعتماد الوحدات املعجمية وعليه، ال يم. ن

ي العمق، تتساو من حيث ٔالاصوات ال تحققها ا  ن اللغات، أل  . ىللمفاضلة ب
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ى مستو تحقق ٔالاصوات،  جة والعربية ع ن الدا ب ب ىإن تفس التقا ر ر
منية  ة  ي ف ى تحقيق عدد محدد من ٔالاصوات  ي إمكانات جهاز النطق ع زنستشفه 

ب امل. محددة جةروهنا تتقا ن العربية والدا لوعليه، يمكن القو . رتوسطات بشكل كب ب

م  ي مقدار  زإن ٕالانسان وكيفما كانت لغته، يحقق عددا محددا من ٔالاصوات 
ي وحدات لغوية أك  زيم (محدد، لكن تركيب هذه ٔالاصوات  اتيجية ال مثال اس

ا هذه الوحدات )1956حسب ميلر،  اللغوية، هو ما يمكن ، وعدد ٔالاصوات ال تحتو

ن اللغات من تحقق ٔالاصوات هو نفسه، فإن عدد . قأن يشكل الفر ب زوبذلك، إذا كان 
ا مختلف، ويرتفع الاختالف عندما ترتبط الكلمات بعالقات أخر  ىالكلمات املحتفظ 

ي، (ي الجمل  ي الذاكرة معقد، وال يمكن اعتماد ). 2000باد وعليه، فاشتغال اللغة 

ومن ثم، ال يوجد مسوغ علم للمفاضلة . لقياسها وتقييمها) كلمات(وحدات مؤشر ال

جة والعربية أو تعويض إحداهما باألخر ن الدا ىب فليست اللغة العربية أبطأ من . ر

جة ا اللغوية أغ باألصوات من الدا جة، ولكن وحدا رالدا  .ر

ة ىالذي ير أن خلف اختالف أشكال كتاب) Dahaene) 2007وباستحضار 

ف مختلف اللغات، توجد وحدات صغر تجمعها جميعا، نقو باملثل، إنه خلف  لحر ى و

ي  ي نطق كمية محدودة من ٔالاصوات  ك  ا تش ي نطق اللغات، فإ الاختالف الظاهر 

ن، كمية مقيدة بقيود جهاز النطق ذاته وبذلك نستخلص أن الاستعداد . زمن مع

ن كل  ي لتحقيق ٔالاصوات متساو ب ي ما هو البيولو م  الناس، ويكمن الاختالف بي

ي وحدات أك ا  ى مقتضيات ترابط أصوا م بناء ع ي لغ ي، أي  وبذلك، ال يوجد . ثقا

ن الثقافات، وهو  ا تعت مفاضلة ب ن اللغات، فاملفاضلة بي أساس علم للمفاضلة ب

 .ما يناقض جوهر املنطق العلم

ا صعبة كما توصف من جانب آخر، ال يوجد سند علم لو صف لغة بكو

ي نطقها، أو سهلة . العربية مثال ا سهلة  ي معجمها لك نإذ قد تكو اللغة صعبة 

ى ذلك كيب، وقس ع ، . النطق وصعبة ال ن ٔالاطفال ٔالاملان وٕالانجل نة ب رففي مقا
سية، %95نتمت مالحظة أن ٔالاطفال ٔالاملان يتمكنو من قراءة  م املد ر من كلمات كت

ن أن ٔالاطفال ٕالانجل يستطيعو ذلك بحدود  ، Zieglerنقال عن ( فقط %35ني ح

ان، حيث ). 74: 2009 ية ؤالاملانية متشا قملاذا يوجد هذا الفر مادامت كل من ٕالانجل



 אא،Bertrand Troadec@@

@LòîÏŠÈß@tb¡c2013Ê@L@Z2˜@LN˜N103-138 

133 

ي Bank وLandتكتب كلمات عديدة من مثل   بالطريقة نفسها؟ إذا كان التعلم يكمن 

ى مثل هذه يالتخزين البسيط للشكل البصر لل لكلمة، ال يجب إذن الحصو ع

 ، ى من ٕالانجل ات الذاكرية لألملان أع ي أن القد ، كما ال يوجد سبب للتفك  رالفوار ق

ما-قأو وجود فوار اجتماعية يجب البحث عن ) Ziegler) 2009 :75وفق . ثقافية بي

ن الرسم  ابطها ب الصوت  وgraphieرٔالاسباب من جهة شفافية اللغة أو انتظام 

phonieن ي كلتا اللغت ية، يمكن أن ينطق الحرف نفسه .   وهكذا، ففي اللغة ٕالانجل

ي كلمات aبأشكال مختلفة، من مثل الحرف   cat ،was ،saw ،madeو ،car . ،باملقابل

ى التوضيح . ي ٔالاملانية، ينطق الحرف نفسه دائما بنفس الطريقة تقريبا وبناء ع

ي أشكال مختلفة لنطق الحرف السابق، إذا كانت الصعو ية كامنة  ي ٕالانجل بة 

ي ٔالاشكال املختلفة للتمثيل الكتابي لنفس  نفسه، فإن صعوبة اللغة العربية كامنة 

ا الاجتماعية. الفونيم يسها وقيم ي طريقة تد ا، بل  ي اللغة ذا . رفاملشكل غ كامن 

ية  ي التعامالت (إن هيمنة اللغة ٕالانجل هاعلميا و ى الساحة الدولية ) املالية وغ ع

ية ى تجاو صعوبة اللغة ٕالانجل  .زحاليا، خ دليل ع

ّوعليه، ال توجد لغة صعبة مطلقا أو سهلة مطلقا، بل توجد أفكار مشوهة 

ا ها ع ا، أو يقصد تشو ه . ع ي تقديرنا، مصد ن اللغات،  رإن سبب املفاضلة ب
ا  ي وسطها القيمة الاجتماعية ال تكتس  Zarhbouch وTroadecراجع مقال (كل لغة 

ولنفض غبار الصفات السلبية ال التصقت بالعربية، يلزم الرفع ). ضمن هذا العدد

ي الحياة اليومية  ا، واستعمالها  ا الاجتماعية من خالل إنتاج العلم  من قيم

ا مع الطفل ذا الصدد، أكد . والتواصل  ى أهمية ) Ibrahim) 2011 :581و تعرض "ع

ي سن مبكر؛ حيث إن تعريض ٔالاطفال لهذه اللغة قبل  الطفل للغة العربية وتطويرها 

م املطا ى نضج ميكانزما ض أن يساعدهم ع سة، من املفر ودخولهم املد ي -ر لغوية 

ورة تعلم القراءة  جة والعربية، وبذلك تصبح س ن الدا رالعربية، وتقليص املسافة ب
 ".أيسر

ا، مهما كانت إن تبخي س العربية، واملطالبة باستعمال الدوارج عوضا ع

ا  ى ما قبل العلم، مادامت اللغة املكتوبة ثقافة وتطو رمسوغات ذلك، معناه العودة إ

فالعلم ال يبلغ شفويا، بل عن طريق الكتابة ال تعت أفضل ما أنتجه . إنسانيا
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ضنا جدال تفضيل ا. ٕالانسان ثقافيا جة، فما الجهد والوقت اللذان وح إن اف رلدا
ا وتقعيدها قيه ال يتم بشكل أمثل إال من . )14(يجب بذلهما لكتاب رإن تطو الفرد و ر

إن . خالل تعلم القراءة والكتابة، اللذان يفتحان أمامه عوالم ال تمنحها اللغة الشفوية

اسة الكفاءة املعرفية للطفل ٔالاصم، مقا رمسوغ هذا القو نستمده من د ر نة بغ ل

ات الطفل غ ٔالاصم . ٔالاصم ات ٔالاصم تصبح متماثلة مع قد رإذ تمت مالحظة أن قد ر
ة  ى جانب لغة ٕالاشا رعندما يكتسب ٔالاو اللغة املكتوبة إ ). 2011زغبوش، : راجع(ل

اح الحلو حو كيفية  اسة اللغة العربية، واق ض إذن تطوير أساليب د لاملفر ل ر و

ي خصو يسها بشكل سلسل، يرا ي الدماغ رتد ا  ورات معالج ا، وس راجع مثال (صيا
Ibrahim ،2011( أو بتعب ،Brault Foisy ن فهم كيف يتعلم الدماغ ): "2012(و وآخر

ن الديداكتيك "القراءة لكي نعلمه بشكل أفضل ، ضمن تخصص جديد يجمع ب

و ولوجيا هو النو روالنو ولوجيا ض)نفسه(ديداكتيك -ر بية والنو ن ال من تخصص ر، أو ب

و  ).Masson ،2009 وBrault Foisy(تربية -رالنو
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  مالحق
ي : 1 امللحق قم منطو ومجموعها  ي كل  قعدد ٔالاصوات  قام3متوالية من ر   بالعربيةر أ

جة  ن(روبالدا ن قوس  ).املجموع ب

 

 

ي كل جملة: 2 املحلق ي كل كلمة ومجموعها  جة عدد ٔالاصوات  ر باللغة العربية والدا

ن( ن قوس  )15(.)املجموع ب
جة املغربية اللغة العربية  رالدا

 عدد ٔالاصوات عدد ٔالاصوات
 جمل عادية

املتوسط حسب الكلمات
 جمل عادية

املتوسط حسب الكلمات

أكل الولد تفاحة
ً َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ َكل لولد تفاح 7.33 )22( 6+7+9 َ ّ َ ْ ْ َْ َ ْ 3+5+7 )15( 5 

                                                           
ي هذه 15 ا  ى خلفية معينة، بل فقط بسبب اقتضاءات كتاب ف العربية غ مب ع جة بالحر و إن اختيار كتابة الدا ر

ا بغ اسة، تفاديا لوجود عوامل مشوشة جانبية إن تمت كتاب ف العربيةرالد  .و الحر

جة املغربيةال اللغة العربية  ردا

 عدد ٔالاصوات عدد ٔالاصوات
قام  رجمل من أ

 املتوسط حسب الكلمات
قام  رجمل من أ

 املتوسط حسب الكلمات

واحد إثنان ثالثة
ٌ َ َ

ِ
ْ
ِ
ٌ
ْواحد جوج 7.67 )23( 9 + 7 + 7 ِ ْ َ تالتَ ْ

 5 + 3 + 5 )13( 4.33 

بعة خمسة ستة أ
ٌ ٌ ٌَّ
ِ

َ َْ َ ْرَ
َ

َبع خمس س 8 )24( 8 + 6 + 10  ََ ْ َ  5 (15)5 + 5 + 5 َّتَرْ

سبعة ثمانية تسعة
ٌ ٌ ٌَ َ َْ

ِ َِّ
َ ْسبع تم تسعود 9 )27( 8 + 11 + 8 ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ 5 + 6 + 6 )17( 5.67 

 )5 (45 )م(املجموع  )8.22( 74 )م( املجموع
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ُمات الرجل ُ َّ ْجل مات 5.5 )11( 4+7 َ ْ َ  4.5 )9( 3+6 رَّ

الا اش محمد سر
ً
و ْ ِ

ٌ َّ َ ُ ى
َ ْ

ال 8.33 )25( 7+10+8 ِ ْمحمد شر سر و ْ َ ى ْ ْ َّ َ ُ 8+3+6 )17( 5.67 

ٌالبيت جميل ِ
َ ُ ْ َ ْ ين 7.5 )15( 8+7 َ َدار ز و ْ ْ ّ 4+5 )9( 4.5 

ِقفز القرد فو الطاولة ِ
َ
ِ
ّ ْ

َق ْ َ ُ َْ َ َ
َنقز لقرد فو طبل 6.25 )25( 6+6+5+8  ْ َّ ْق ْ ْ َ ْ ْ َّ َ 6+5+3+6 )20( 5 

ُيذهب  َ ْ سة َ ى املد ِالتلميذ إ ِ
َ َر
ْ َ ْ

ِ
ُ ْ ّ

ٍكل صباح
َ َّ ُ 

7+8+4+10+5+7 

)41( 
6.83 

س كل  ْكيمش تلميذ ملد ُ ََ َر
ْ ْ ْ ْ َ

ِ
ْ َ َ

ْصبح َ ْ 
7+7+8+3+4 )29(5.8 

ٌالطريق طويل وصعب ْ َ َ ٌ َ ُ َّ
ْطريق طويل وصعيب 7.67 )23( 8+7+2+6  ْ َ ْ ْ ْْ 5+5+2+3 )15( 5 

 )5.18( 114 )م( املجموع )7.04( 162 )م(املجموع 

 

قم : 3 امللحق ي كل  جةقمنطو بالعربيةمفرد رعدد ٔالاصوات   ر والدا
جة املغربية اللغة العربية  رالدا

قام فرادى قام فرادى عدد ٔالاصوات رأ  عدد ٔالاصوات رأ

ٌواحد
ْواحد 7 ِ َ 5 

ِإثنان
ْ
 3 ْجوج 7 ِ

ثالثة
ٌ َ َ

َتالت 9  ْ
 5 

بعة أ
ٌ َ ْرَ

َ
َبع 10   5 َرْ

خمسة
ٌ َ ْ َخمس 6 َ ْ َ 5 

ستة
ٌ َّ
َّست 8 ِ َ 5 

سبعة
ٌ َ َسبع 8 َْ َْ 5 

ثمانية
ٌ َّ ِ

َ
َتم 11  ْ َ ْ 6 

تسعة
ٌ َ ْ

ْتسعود 8 ِ ْ َ 6 

 )5( 45 )م( املجموع )8.22( 74 )م( املجموع
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