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Abstract: 

 
 Given its mechanisms that can help the learner develop the 

strategy of analyzing the morphological  structure of words, 

Morphological Awareness plays a vital role in the process of 
acquiring lexical items and organizing lexical memory. 

Furthermore, it not only renders the representation of 

linguistic units less confusing but also  enables us to 

apprehend how it functions and how it is organized within 

the lexicon as well. Thus, this will eventually triggers the 

mental mechanism responsible for building the linguistic 
ability of learners. That is to say, cognizing about how the 

mental lexicon works can inevitably help us answer various 

questions regarding the organizational engineering of the 

linguistic levels of the word in the mind as well as the 

mechanisms involved in the process of comprehension and 

production. Thus, it can be said that morphological 
awareness plays a significant role in building lexical 

competence, particularly that is related to the morphological 

characteristics which characterize the Arabic language 

through the perception of its modes of operation and its 

organization in the mental lexicon. 
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ي بناء إلكفاية إلمعجمية
 
ي إلمبكر وأثره ف

 
 إلوعي إلرصف

: درإسة لسانية عصبية  لدى إلمتعلمي  
 

 
 2 عبد إللطيف عبايل

 

 إلملخص
ي إكتساب إلمفردإت وبناء إلكفاية إلمعجمية، 

 
ي دورإ حيويا ػ

 
يؤدي إلوعي إلرصػ

إتيجية تحليل إلبنية  نظرإ لما يقدمه من آليات  تساعد إلمتعلم عىل تطوير إستر
ي تمثل 

 
ي رفع إإللتباس إلحاصل ػ

 
إلرصفية للكلمات، كما أنه يسهم بشكل كبتر ػ

إللغوية، وإلتمكن من طرق إشتغالها وآليات إنتظامها دإخل إلمعجم إلوحدإت 
ي رسم معالم بناء إلقدرة إللغوية لدى 

 
مما سيمكن من تنشيط إآللية إلذهنية ػ

ي إل محالة سيمكننا من إؤلجابة 
. فمعرفة طبيعة إشتغال إلمعجم إلذهن  إلمتعلمير 

ي عن مختلف إألسئلة حول إلهندسة إلتنظيمية للمستويات إل
 
لسانية للكلمة ػ
ي مسار عملية إلفهم وإؤلنتاج، وهكذإ يمكن إلقول بأن 

 
ها ػ إلذهن وآليات تدبتر

ي بناء إلكفاية إلمعجمية، وبالخصوص ما يرتبط 
 
ي يمثل دورإ مهما ػ

 
إلوعي إلرصػ

ي تتمتر  بها إللغة إلعربية، من خالل ؤدرإك أنماط إشتغالها 
بالخصائص إلرصفية إلنر
ي إلمعجم 

 
ي وتنظيمها ػ

 .إلذهن 
، إلفهم، : إلكلمات إلمفتاحية ي

، إلذإكرة إلمعجمية، إلمعجم إلذهن  ي
 
إلوعي إلرصػ

 .إؤلنتاج، إلكفاية إلمعجمية

 

 إلمقدمة: 
ي عىل أساس إلتعالقات بير  إلجذور 

ي أساسه عىل عمليات نسقية، تنبن 
 
ي يعتمد ػ ي إلعرب 

 
ؤن إلنظام إلرصػ

ي،  إتيجيات إشتغال إلدماغ إلبشى ي بناء معرفة ممنسقة تتماشى وإستر
 
وإلصيغ وإللوإصق، إألمر إلذي يسهم ػ

ي بناء إلكفاي
 
ي ػ

 
، ونروم من خالل هذإ إلمقال إلكشف عن أهمية إلوعي إلرصػ ة إلمعجمية لدى إلمتعلمير 

ي يسهل عملية 
 
ي تطوير مهارإت إلمتعلمير  إلميتا رصفية، فالمعرفة بالتنظيم إلرصػ

 
زين أهمية إلتعلم إلمبكر ػ مت 

ي إلفهم وإؤلنتاج. 
ي مهاربر

 
ي وإلتحكم إلجيد ػ

 إلنفاد ؤىل إلمعجم إلذهن 

ي و 
 
ي إلمحور إألول مفهوم إلوعي إلرصػ

 
، نوضح ػ ي

أهم مرإحل إكتساب إلمعرفة إلمورفولوجية إلمقال منظم كاآلبر
ي وآليات إلولوج ؤىل 

ي نتناول بعض إلنقاط إلمتعلقة بتنظيم إلمعجم إلذهن 
ي إلمحور إلثاب 

 
، وػ لدى إلمتعلمير 

ي وإلولوج ؤىل إلمعن  من خالل 
ي عىل إلبنية إلتمثيلية للمعجم إلذهن 

 
بنيته إلدإخلية، مبينير  تأثتر إلوعي إلرصػ

إ ركزنا عىل رسم معالم بناء إلكفاية إلمعجمية إنطالقا تفاعل إلمكونات  ي إلذهن. وأختر
 
إللسانية للكلمة إلعربية ػ

ي عملية 
 
إبطات إلنسقية وإلعالقات إلدإللية وتوظيفها ػ من إلوعي بالبنية إلرصفية للكلمات ومعرفة إلتر

 إلتوإصل. 

 
 تساؤالت إلدرإسة:  

ي إؤلجابة عن إأل 
 
 سئلة إلتالية: تتلخص ؤشكالية هذه إلدرإسة ػ

ي تعزيز قدرإت إلمتعلمير  إلميتا رصفية منذ سن مبكرة؟
 
ي ػ

 
 ــــ ما دور إلتحليل إلرصػ

؟  ـــ ما هي مرإحل إكتساب وتنمية إلمعرفة إلمورفولوجية لدى إلمتعلمير 
ي 
 
ي ػ

 
ي   ـــــ ؤىل حد يمكن أن يسهم إلوعي إلرصػ

 
ي  تنمية إلكفاية إلمعجمية لدى إلمتعلمير  وإلتحكم إلجيد ػ

مهاربر
 إلفهم وإؤلنتاج؟
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 فرضية إلدرإسة     

ي تمثل إلوحدإت إللغوية 
 
ي ػ

ــــــ ؤن ما يالحظ من صعوبات لدى إلمتعلمير  مرده ؤىل تغييب إلجانب إلعالئؼر
ي لديهم. 

 
 وتنمية إلوعي إلرصػ

ي 
 
ي إكتساب إلمفردإت وإلتحكم إلجيد ػ

 
ي ػ

 
ي مهارإت إلوعي إلرصػ

 
ي إلفهم وإؤلنتاج ــــــ يؤثر غياب إلتحكم ػ

مهاربر
 .  لدى إلمتعلمير 

 
 أهدإف إلدرإسة

زين أهمية تدريب  ، مت  ي
ورإت تنظيم إلمعجم إلذهن  نهدف من خالل هذه إلدرإسة ؤىل إلكشف عن ستر

إبطات وإلولوج ؤىل إلمعن  من خالل تفاعل إلمكونات  ي تسهيل إلتر
 
ي ػ

 
إتيجيات إلوعي إلرصػ إلمتعلمير  عىل إستر

ي 
 
 إلذهن وإدرإك أنماط إشتغالها أثناء فهم أو ؤنتاج إللغة.  إللسانية للكلمة ػ

ي 1
 
 . مفهوم إلوعي إلرصف
ي )

 
( عىل أنه "قدرة إلطفل عىل إؤلدرإك إلوإعي بالبنية conscience morphologiqueيعرف إلوعي إلرصػ

ي هذه إلبنية وإلتالعب بها بشكل رصيــــح"
 
كيبية للكلمات، وأيضا قدرته عىل إلتفكتر ػ

فهو ؤذإ يطور إلقدرة  1إلتر
ي أبر 

 
عىل إكتشاف إلكلمات وضبط معانيها وإنشاء كلمات جديدة. وتجذر إؤلشارة ؤىل أن مصطلح إلوعي إلرصػ

ي 
 
ي تنتمي ؤىل مجال علم إلنفس إللغوي، حيث يرإد به إلقدرة عىل إلتفكتر وإلتأمل ػ

ي سياق إلدرإسات إلنر
 
بدإية ػ

ي إلبنية إلدإخلية للكلمات من حيث إلصيغ )(، ومهارإت la morphologieعلم إلرصف )
 
 ,Carlisleإلتالعب ػ

ن بتعريف خاص به حيث يشمل هذإ إلمصطلح إلمعرفة 1995 (، ثم إنتقل بعد ذلك ؤىل ميدإن إلتعليم ليقتر
عرف 

ُ
ي أصغر وحدإت دإلة وهي عبارة عن مورفيمات، وغالًبا ما ت

 
ومهارإت إلتالعب وإلقدرة عىل إلتفكتر ػ

إ مثل إلجذور وإلسوإبق وإللوإحق )بأسماء أكت  
ً
 Fejzo, 2011.)2 تحديد

ي جل 
 
ي هذإ إلمجال، لكن ما يالحظ ػ

 
ي بتعدد إلباحثير  إلمتخصصير  ػ

 
ولقد تعددت تعريفات إلوعي إلرصػ

ي يرتكز بالكامل عىل إلبنية إلرصفية للكلمات وإلتالعب بها 
 
تعريفات إلباحثير  أنها تتفق عىل أن إلوعي إلرصػ

ي 
 . FEJZO (2011) p: 121أو رصيــــح.  وتلخص فيجزو  بشكل ضمن 

ي 
 
:  أهم إلتعريفات للوعي إلرصػ  إلضيق وإلوإسع كما يىلي

ي ذلك بير  إلمعن 
 
ة ػ  ممتر 
 بالنسبة للمعن  إلضيق فيعتمد عىل:  

ي هذه إلبنية؛
 
 أ( ؤدرإك إلبنية إلمورفولوجية للكلمات إلمعقدة رصفيا وإلقدرة عىل إلتفكتر ػ

 البنية إلدإخلية للكلمات وقوإعد تكوين إلكلمات؛ب( معرفة رصيحة ب
 ج( جميع مهارإت إلتالعب بالبنية إلدإخلية للكلمات عىل مستوى إلوحدإت؛

 أما إلمعن  إلوإسع فيشمل: 
 إلوعي وإلمعرفة إلضمنية وإلرصيحة بالبنية إلدإخلية للكلمات وقوإعد تكوين إلكلمات؛ أ( 

ي هذه 
 
 إلبنية؛ب( إلقدرة عىل إلتفكتر ػ

 ج( جميع إلمهارإت إلالزمة للتالعب بالبنية إلدإخلية للكلمات عىل مستوى إلوحدإت. 
ي هو مصطلح "إلكفاية" )

 
(، وهكذإ compétenceوأضافت بأن إلمصطلح إألنسب لتحديد مفهوم إلوعي إلرصػ

لكفاية إلرصفية عىل سيكون إلتعبتر إألنسب لتحديد هذإ إلمفهوم هو إلكفاية إلرصفية، وقدمت تعريفا عمليا ل
 :  إلنحو إلتاىلي

، وإلحكم عىل  ي
 
كيب إلرصػ ـــ إلقدرة عىل تجزئة إلكلمات ؤىل صيغ، وتحديد إلرصفيات دإخل إلكلمة، وإلقيام بالتر

إلعالقات بير  إلكلمات، وإستخرإج جذور إلكلمات متعددة إلصيغ، وإنتاج صيغ مشتقة، وفهم معن  إللوإصق 
ي إلكلمة إل

 
ي إلكلمة كما ػ

 
(، ويظهر من خالل هذإ إلتعريف أنه يغطي جميع 421-421زإئفة.)نفس إلمرجع، ص: ػ

ي حيث يلخص عموما جميع تعريفات إلمقدمة مسبقا من قبل إلباحثير  
 
إلعنارص إألساسية للوعي إلرصػ

 ؛ إلتحليل وتجزئة(Carlisle, 1995)وإلمتخصصير  ؤذ يتضمن: إلقدرة عىل إلتفكتر وإلتالعب بالبنية إلشكلية 
ي وآخرون،   إلكلمات ؤىل سوإبق ك وجيلون، 2141وجذور ولوإحق )ناج  ي إألشكال إلرصفية؛ )كتر

 
(؛ إلتحكم ػ

     3(، هذإ باؤلضافة ؤىل تهجئة إلكلمات ... 2115
ي ليس عنرصإ مستقال بل يرتبط إرتباطا Kuo and Anderson ( 2112بحسب كو وأندرسون )

 
، فالوعي إلرصػ

إبطية وثيقا بالمهارإت إلميتا  ، وإلشكل إلتاىلي يوضح هذه إلعالقة إلتر ي
ي وإؤلمالب 

لغوية إألخرى مثل إلوعي إلصوبر
  4بير  إلعنارص إلمختلفة إلمشكلة للوعي إلميتا لغوي. 
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ي هو عنرص عام وشامل يغطي جميع إلمعارف وإلمهارإت 

 
ي هذإ إلصدد، ؤىل أن إلوعي إلرصػ

 
وتجذر إؤلشارة ػ

 إلمعرفة إلرصيحة. إلرصفية أي إلمعرفة إلضمنية و 
 . مرإحل إكتساب وتطور إلمعرفة إلمورفولوجية2

ي للكلمات، تنقسم كل كلمة ؤىل وحدإت رصفية، أي 
 
كيب إلرصػ يمكن تعريف علم إلرصف بأنه درإسة إلتر

ي مجال إكتساب Gombert & al. 2000وحدإت ذإت معن  تسم مورفيمات )
 
(. ولقد متر  إلعديد من إلباحثير  ػ

 إلرصفية بير  نوعير  مختلفير  من إلرصإفة: إلمعارف 

  :إلرصإفة إلترصيفية 

  :إلرصإفة إإلشتقاقية 
فاألوىل لها وظيفة نحوية، ألنها تسمح بتحديد إلجنس وإلعدد وإلزمن. أما إلثانية فلها وظيفة دإللية تحدد 

ك.  ي يجمع بينها رإبط دإلىلي مشتر
 إلعالقات إلبنيوية بير  إلكلمات إلنر

ل تطور إلمعرفة إلمورفولوجية ؤىل ؤظهار أن إلمعرفة إلمورفولوجية يتم إكتسابها مع تقدم تميل إلدرإسات حو 
ي لعملية إإلكتساب )ديروينج وبيكر،  تيب تدريج  ، 4535إلسن بتر ي (، وأضافت بعض إألبحاث 4545؛ تايلر وناج 

ي وقت مبكر من طرف إلمتعلم قبل إلمعرفة إإلشت
 
قاقية، لقد أنشأ تايلر بأن إكتساب إلمعرفة إلترصيفية يتم ػ

ي ) ا يتم بموجبه تقسيم إلمعرفة إلمورفولوجية ؤىل ثالثة جوإنب: إلمعرفة  Tyler et Nagy (1989وناج 
ً
تصنيف

إلعالئقية وإلمعرفة إلنحوية وإلمعرفة إلتوزيعية. تتعلق إلمعرفة إلعالئقية بالقدرة عىل إلتعرف عىل إلبنية 
كيبية فتتعلق بمعرفة إلدإخلية للكلمات وإلعالقات بير  إلكل ي تحتوي عىل نفس إلصفة، أما إلمعرفة إلتر

مات إلنر
. وتجذر إؤلشارة ؤىل أن  ي

 
ي للوإحق، أما إلمعرفة إلتوزيعية فتعتمد عىل معرفة قوإعد إلبناء إلرصػ كين 

إلدور إلتر
ي وقت وإحد، أ

 
ي إل يتم إكتسابها ػ

 
ي إلوعي إلرصػ

 
ي أن إألطفال هذه إألنوإع إلثالثة من إلمعارف إلمتضمنة ػ

ي إلمستوى إألول بناء عىل 
 
يكتسبون أوإل، إلمعرفة إلعالئقية بير  إلجذر وإلمشتق، وهي معرفة يتم بناؤها ػ

كيبية  مرإحل تطور عملية إكتساب إلوعي  ي لدى إلمتعلم، ثم بعد هذه إلمرحلة  يكتسبون إلمعرفة إلتر
 
إلرصػ

كيبية للوإحق إإلشتق إ يصبحون عىل درإية بقوإعد إإلشتقاق )إلقدرة عىل إكتساب إلقيمة إلتر اقية(، وأختر
 . ي
 
وعىل هذإ إألساس، فإن  5إللغوي، وهذه إلمرحلة هي إألكت  تعقيدإ بناء عىل مستويات تطور إلوعي إلرصػ

ي يقود حتًما ؤىل طرح أسئلة جديدة من قبيل: كيف ومنر تحدث هذه 
 
فهم أو ؤدرإك مفهوم إلوعي إلرصػ

ي تعليمهم؟   إلمعرفة وإلمهارإت وإلقد
؟ هل يطورونها بأنفسهم أم ينبغ   رإت لدى إلمتعلمير 

ي إهتمت بتنمية إلمعرفة إلرصفية للقرإء إلمبتدئير  ؤىل أنه منذ بدإية تعلم 
لقد أشارت بعض إلدرإسات إلنر

إ وعىل هذ 6إلقرإءة، يكون لدى إألطفال وعي بالبنية إلرصفية للكلمات وأنهم يملكون إلقدرة عىل إلتالعب بها. 
ي عملية 

 
ي لدى إألطفال قبل إلبدء ػ

إألساس، فإن إكتساب إلمعارف إلمورفولوجية موجودة مسبقا بشكل ضمن 
ي إستيعابه للمعارف عىل قدرإت وكفاءإت 

 
ي إلسن إلمبكرة تكون قدرإت إلطفل هائلة وتعتمد ػ

إلقرإءة، فؼ 
ي  7ذإكرية ممتازة،  إلنهين 

ي هذإ إلصدد أشارت إألستاذة ماجدولير 
 
ا عن أهمية إلتعليم إلمبكر للغة دف -وػ

ً
اع

ي  -إلعربية 
 
، سوإء ػ  تقابىلي

ٌ
ي نسق  أن إلنسق إلعرب 

ً
زة ي إلتعلم، مت 

 
ة ػ ؤىل أن إللغة إلعربية إل تطرح مشاكَل كبتر

إت   يقوم عىل إلعالمات وإلمؤشى
ٌ
، كما أنه نسق ي وإلمعجمي كين 

ي إلمستوى إلتر
 
، أو ػ ي

ي وإلصوبر
 
إلمستوى إلرصػ
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ي تساع
إل وإإلختصار،إلرصفية إلنر ة عىل إإلختر  هم، ؤضافة ؤىل قدرته إلكبتر

َ
وهذإ إألمر ييشر  8د عىل إلتميتر  وإلف

ا أيَش وأقرب ؤىل إلتعود وإؤلدرإك. 
ً
ي نسق  عملية إلتعلم، ويجعل من إلنسق إلعرب 

ل ) ي مرحلة إلرياض تكون هامة نسبيا Carlisle ( 1995وحسب كارلتر 
 
، فإن إلمعارف إلمورفولوجية لألطفال ػ

ي بير  هذه إلمرحلة وإلسنة إألوىل من إلمرحلة إإلبتدإئية.        وتزدإد بشكل تدريج 
، تورد فيجزو) ي لدى إلمتعلمير 

 
ي سياق تطور إلوعي إلرصػ

 
ل ),p ,2144FEJZO:444وػ ( 4551(، نقال عن كارلتر 

إ بير  ثالث : تميتر  ي تنمية وتطور إلقدرإت إلميتا لغوية لدى إألطفال عىل إلشكل إلتاىلي
 
 ة مرإحل ػ

  .ي للغة
 إلمرحلة إألوىل: تتمتر  بالقدرإت إلالوإعية أو باإلستخدإم إلتلقاب 

 ( باؤلدرإك إلفعىلي 
ي ؤبعاد actual awarenessإلمرحلة إلثانية: وتتمتر 

 
ي هذه إلمرحلة يبدأ إلطفل ػ

 
(، وػ

ي خصائص معينة للغة، لكن إلمعرفة بالوحدإت إللغوية إل تزإل ضمنية. إللغة عن معناها 
 
 وإلتفكتر ػ

 ( إلمرحلة إلثالثة: وهي إلوعي إلميتا لغويconscience métalinguistique ي
 
(، ؤذ يمكن لألطفال ػ
ي هذه إلمرحلة تكون بشكل 

 
كتر  عىل إلوحدإت إللغوية وإلتالعب بها، وإلمعرفة ػ

هذه إلمرحلة إلتر
. رصيــــح   أكت 

ت  ، يمتر  جومبتر ي
 
ي إلمرإحل يأخذ بعير  إإلعتبار مستويير  من إلوعي إلرصػ

 
 Gombertويبدو أن هذإ إلتصنيف ػ

ح إستخدإم مصطلح "إلفوق 1990) ي يتم ؤجرإؤها عىل إلوحدإت إللغوية، يقتر
( بير  نوعير  من إلمعالجة إلنر

ي جزء من إلموضوع ويعتمد هذإ ( لتحديد إلمعرفة إللغوية إلمستعملة دو epilinguisticإللغوي" )
 
ن إلتفكتر ػ

ح إلتعبتر عن إلنشاط إلميتا لغوي عندما يكون عنرص إلتفكتر 
. ويقتر ي

إلنوع من إلمعالجة عىل إلوعي إلضمن 
ة، يعتمد هذإ إلمستوى من إلمعالجة عىل إلوعي إلرصيــــح.  ي هذإ إلصدد ؤذإ؛ يمكن إلقول بأن  9سمة حارص 

 
وػ

ي 
ي إلمعرفة إلضمنية هي تلك إلنر

 يتقنها إلطفل أثناء إكتساب إللغة إلمنطوقة وسستخدمها كل يوم بشكل تلقاب 
ي يتحكم فيها 

دون أن يكون عىل علم بها، بينما إلمعرفة إلرصيحة، هي جزء من إؤلدإرة إلمعرفية وإلمضبوطة إلنر
 .Gombert et coll. (2000إلطفل بشكل أكت  )

ي وآليات إلنفاد ؤىل بنية 3
 إلمعجم. إلمعجم إلذهن 

ؤن "إلفكرة إلعامة إلكامنة ورإء إلنظريات وإلمقاربات إلمختلفة هي أن إلوحدإت إلمعجمية إلمختلفة، أو 
ي تحمل بعض إلعالقات مع 

إلمفاهيم إألساسية، يتم تمثيلها عقلًيا كمجموعة من إلعنارص أو إلمدخالت إلنر
ي أو رصيــــح، بعض إإل

إضات حول تنظيم بعضها إلبعض. تقدم جميع إلنظريات، بشكل ضمن  فتر
ودر وفلورسس دإركيس،  ي إلتعرف عىل طبيعة  ( .144، ص: 4545إلوحدإت".)شى

تتيح درإسة إلمعجم إلذهن 
 Libbenإلمعرفة إلمخزنة، للتحقق من إلفرضيات إلمتعلقة باكتساب إللغة، وطريقة تنظيمها وإستخدإمها )

and Jarema  ،2002ي عىل أن
 Libben andه إلعمود إلفقري للمهارإت إللغوية )(. ؤذ ُينظر ؤىل إلمعجم إلذهن 

Jarena  ،2002 ي ذإكرة
 
(، ألنه يمتلك إلقدرة عىل دمج إلمعلومات وتصنيفها وإلعثور عليها وإإلحتفاظ بها ػ

  10(.Libben ،Jarena ،2002طويلة إلمدى، دون إلحاجة ؤىل إلتدخل إلوإعي )
ضتها إلعديد من ي إفتر

ي إلنر
إضية للذإكرة طويلة  ؤن فكرة إلمعجم إلذهن  إلنماذج إلتسلسلية هي بنية ذهنية إفتر

دإد جميع إلمعلومات إلمرتبطة بالكلمات من حيث إلدإللة وإألصوإت وإإلمالء  إلمدى، تسمح بتخزين وإستر
ي بدإية من قبل علماء إللغة إلنفسي ؤذ يؤكدون عىل أن 

ح مفهوم إلمعجم إلذهن 
وإلنحو وإلرصف. ولقد إقترُ

ي إلكلمات تو 
 
تيب أبجدي كما هو إلحال ػ ي إلذهن، فهي ليس كقائمة أو خاضعة لتر

 
جد عىل طريقة خاصة ػ

ي وفق آلية ذهنية تسهل عملية حفظ إلمعلومات 
إلقاموس، فالمعجم هو بنية ذهنية منظمة بشكل نسؼر

جاعها، يعزز كارتر ) ها Carterوإستر : يتم تحديد ( هذه إلفكرة بالقول ؤن "... إلكلمات إل توجد بمعزل عن غتر

ي تربطها بكلمات أخرى" )كارتر، 
 (.4552معانيها من خالل إلعالقات إلحسية إلنر

ولقد إهتمت إلنماذج إللغوية إلنفسية عموًما بكيفية إلوصول ؤىل إلمعلومات إلمعجمية أو معالجتها، وسوف 
ي وبني

ي حاولت تفستر آليات إلولوج ؤىل إلمعجم إلذهن 
 ته إلدإخلية. نتناول هنا بعض إلنماذج إلنر
 (Morton’s logogen model) نموذج مورتون لوجوجي   

ح كيفية فهم إلبشى للكلمات إلمنطوقة  ي جوهن مورتن لشى
يطاب  ظهر نموذج إللوجوجن عند إلعالم إلت 

عىل مجموعة متنوعة من  Logogensوإلمكتوبة باستخدإم نوع جديد من إلوحدإت تسم إللوجوجن، تحتوي 
ت إلكلمة وخصائصها إلنحوية وإلدإللية ومعلومات حول نوع إلكلمة. إل تقوم إللوجوجن إلمعلومات حول أصوإ

جاع أي كلمة  ورية عىل إلخصوص إلستر بتخزين إلكلمات دإخل نفسها، ولكنها تقوم بتخزين إلمعلومات إلرص 
ي نموذج مورتون 

 
ي بح Mortonيتم إلبحث عنها. ويعد إللوجوجن ػ ي إلجهاز إلعصن 

 
يث لن "وحدة عصبية" ػ

(. وبالتاىلي فهذإ إلنظام عبارة Singleton 1999: 85يصدر أي حدث ما ؤإل عندما تتوفر "إستجابة معجمية" )
ي للفرد. يتم تنشيط إللوجوجن بوإسطة 

ي إلمعجم إلذهن 
 
عن مجموعة من إآلليات إلموجودة لكل كلمة ػ
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ن، يتم ؤرسال نطق إلكلمة محفزإت نفسية أو معلومات سياقية، وعندما يرتفع مستوى تنشيط إللوجوج
إت كافية لمستوى  إلمعينة ؤىل نظام إؤلخرإج، ويحدث إلولوج ؤىل إلمعجم عندما يقوم إللوجوجن بتجميع متر 

 11عتبة إلتنشيط، مما يجعل خصائصه إلدإللية وإلنحوية متاحة لعمليات إؤلخرإج. 
 4225.12وإلخطاطة إلتالية توضح نظام إللوجوجن لموروتون 

                
  إلمحفز                                         إلمحفز                                   

 

 

 إلسمات إلبرصية                                  إلسمات إلسمعية                      

 

 سمات دإللية                            

 ردود متاحة                                 

             

 إإلستجابا                                      

 (Marslen-Wilson’s cohort model)  نموذج إلكتيبة
ي عام cohortيشتر نموذج إلكتيبة )

 
حه مارسلير  ويلسون وتايلر ػ

ؤىل أن إلتعرف عىل إلكلمات  4541( إلذي إقتر
ي تمتلك نفس إألصوإت، 

ي وإلنر
ي إلمعجم إلذهن 

 
يبدأ بالتنشيط إألوىلي لمجموعة من إلكلمات إلموجودة ػ

ض هذه إلعملية وجود "نقطة تفرد" ) ي يمكن تحديدها بدقة حيث uniqueness pointتفتر
( هي إلنقطة إلنر

ك  يتم إلتعرف عىل إلكلمة عىل أنها مختلفة عن إلكلمات إألخرى، وتشكل هذه إلكلمات مجموعة أو كتيبة تشتر
ي يتم تنشيطها بوإسطة إألصوإت إألوىل للكلمة. عالوة عىل ذلك، 

ي نفس إألصوإت، وهي مجموع إلكلمات إلنر
 
ػ

ض مارسلير  ويلسون )
ي إلتعرف عىل إلكلمات ( أن إلسياق يلعب دورً 1987) Marslen-Wilsonيفتر

 
إ مهًما ػ

ي هذإ إلنموذج يتم إلتعرف عىل إلكلمة إلمنطوقة من خالل ثالثة مرإحل: 
 
 وسسهل إلمعالجة إلدإللية، وػ

  (مرحلة إلولوجaccess) 

  (مرحلة إإلختيارselection) 

 ( مرحلة إؤلدماجintegration) 

 ( نموذج إلبحث إلمتسلسلForster’s serial search model) 
ونموذج  ( logogen، أن كال من نموذج إللوجوجن) (1988)(Fromkin ( وفرومكير  )Emmoreyيوضح ؤموري )

( هما نماذج تفاعلية للمعالجة إلمعجمية، حيث يتم إلتعرف عىل إلكلمات عىل أساس إلتفاعل cohortإلكتيبة )
ض نموذج بحث فورستر )بير  إلمدخالت إلحسية وإلمعلومات إلسياقية إلدإللية وإلنحوية، بينما يف (  4532تر

كونها عمليات مستقلة حيث يتم إلتعامل مع إلمعلومات إلسياقية بعد معالجة إلمدخالت إلحسية. ويقوم 
( ي منظم بشكل تسلسىلي

إض أن إلمعجم إلذهن  (، فعمليات إلولوج ؤىل  serial searchهذإ إلنموذج عىل إفتر
ي يمكن تصوره عىل أنها  ي إلذهن إلبشى

 
ي مكتبة أو نظام ملفات إلمعجم ػ

 
مماثلة أو مشابهة للبحث عن كتاب ػ

ي رف إلكتب )كارون 
 
ي تحتوى 14: 4552ػ

ة ؤىل إلرفوف إلنر ، إل نلجأ مباشى (. فعندما نحتاج ؤىل كتاب معير 
ة ؤىل  ي قائمة إلكتب، وبعد إلعثور عىل بيانات تفصيلية خاصة به نذهب مباشى

 
إلكتب، وإنما نبدأ إلبحث أوإل ػ

. إلرفوف  ي
 ونتصفح عالمات إلرف إلموجود فيه حنر نتمكن من إلوصول ؤىل إلكتاب إلمعن 

ي 
إضاتها حول بنية إلمعجم إلذهن  ي إفتر

 
إ ػ ً ا كبتر

ً
عىل إلرغم من أن إلنماذج إلثالثة إلسابقة قد تختلف إختالف

ها  ة وإحدة وهي تركتر  ي سمة ممتر 
 
ك ػ ، ؤإل أنها تشتر ي إلولوج إلمعجمي

 
بالكامل عىل  وإلعمليات إلمتضمنة ػ

 . ي
 إلمعجم إلذهن 

 
 

 إلتحليل إلسمغي  إلتحليل إلبرصي

 نظام إلسياق نظام إللوجوجن

 تخزين إلمخرجات
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 . إلمعرفة إلمورفولوجية وإلمعالجة إلمعجمية  2.2
ي إللسانيات إلنفسية، وأصبح 

 
ي هو مفهوم يرتبط إرتباطا وثيقا بالبحث ػ

ي إلبدإية ؤىل أن إلمعجم إلذهن 
 
نشتر ػ

ة من صور دقيقة عن  ي إللسانيات إلعصبية، نظرإ لما قدمته هذه إألختر
 
مؤخرإ موضوع إنشغال إلباحثير  ػ

ي تعمل بها إلخاليا 
ي معالجة إللغة، وكذإ إإلهتمام إلهندسة إلدإخلية للمعجم، وتوضيح للكيفية إلنر

 
إلعصبية ػ

ي فهم أو ؤنتاج إللغة.  
 
ي تتحكم ػ

 بدرإسة إآلليات إلعصبية إلنر
ي تمثيل إلكلمات  ؤن

 
ي ذهن إؤلنسان...يتوفر عىل بنية مجردة ومعقدة ػ

 
ي هو خزإن إلمعلومات ػ

إلمعجم إلذهن 
كيبية...  ي  13وإلوصول ؤليها عن طريق إلسمات إلدإللية للقيود إلتر

فمعرفة طبيعة إشتغال إلمعجم إلذهن 
سيمكننا إل محالة من إؤلجابة عن مجموعة من إألسئلة حول إلهندسة إلتنظيمية للمستويات إللسانية للكلمة 

ي مسار إلفهم وإؤلنتاج. 
 
ها ػ ي إلذهن وآليات تدبتر

 
 ػ

ي معالجة إللغة، وإلتأثتر عىل 
 
إلبنية إلتمثيلية للمعجم ؤذإ كان من إلمؤكد أن علم إلرصف يؤدي دورإ مهما ػ

ي )
ي Frost et aL, 2005إلذهن 

 
؟ وما دوره ػ ي

ي إلمعجم إلذهن 
 
: كيف يتم تخزينه ػ (،  فإن إألسئلة إلمطروحة هي

ي إلذهن، ؤذإ 
 
كيبية وإلدإللية ػ ي إلذهن؟، كيف يتم تمثيل إلوحدإت إلصوتية وإلتر

 
تنظيم إلمادة إلمعجمية ػ

ضنا أن هذه إلرصفيات تشكل وحدإت  كيبية وإلدإللية إفتر قابلة للتالعب، أو ؤذإ كانت إلمعلومات إلصوتية وإلتر
 إلمتدإخلة فيما بينها يتم إلتالعب بها بشكل مستقل. 

( ي ي لديه تنظيم مورفولوج 
ي إللغة إألم، أكدت أن إلمعجم إلذهن 

 
 ,Frost et aLفبناء عىل درإسات مختلفة ػ

ي إلنظام أو ما ؤذإ كانت ( "يبؼر أن نرى، مع ذلك، ما ؤذإ كانت مورفول2005
 
وجيا بحاجة ؤىل أن تكون ممثلة ػ

 " ي تمثل إلشكل وإلمعن 
إحات دإخل وبير  إلوحدإت إلنر

فكثتر من  14إآلثار إلمورفولوجية تنبثق من إإلقتر
ي عالقات إلوحدإت إلمعجمية فيما بينها بناء عىل سماتها 

 
ي تستند ػ

إلنماذج إلنظرية عىل إلمعجم إلذهن 
ودر وفلورسس بالقول ؤن " إلدإللية وكذإ  إلعالقات بير  إلوحدإت وإلمفاهيم إلمعجمية، وهذإ ما يؤكده شى

إلفكرة إلعامة إلكامنة ورإء مختلف إلنظريات وإلمقاربات هي أن إلوحدإت إلمعجمية إلمختلفة، أو إلمفاهيم 
فيما بينها. فكل  إألساسية، يتم تمثيلها ذهنيا كمجموعة من إلعنارص أو إلمدإخل تربطها بعض إلعالقات

إضات عن تنظيم إلوحدإت ") ي أو بشكل رصيــــح، بعض إإلفتر
 Schreuder etإلنظريات تقدم سوإء بشكل ضمن 

Flores D'Arcais, 1989, p.411 ي يتمتع بالقدرة عىل دمج إلمعلومات وإإلحتفاظ بها دإخل
( فالمعجم إلذهن 

ي ؤطار شب
 
ي إلدور كذلك عىل نظام هندشي تتفاعل فيه كل إلمستويات إللغوية ػ

إبطة، ويأبر كات عالئقية متر
إتيجيات  إض أن تدريب إلمتعلمير  عىل إستر ، ومن هنا يمكن إفتر ي إلمعن 

 
ي بإسقاط إلصوت ػ

إلمعجم إلذهن 
إبطات وإلولوج ؤىل إلمعن  بشكل أكت  سهولة وسشإ ألن ؤدرإك  ي تسهيل إلتر

 
ي سيكون لد دور كبتر ػ

 
إلوعي إلرصػ

ي تمثل إلخصائص إلدإخلية للب
 
نية إلرصفية للكلمة إلعربية وإلتمكن من طرق إشتغالها وآليات إنتظامها يسهم ػ

ي رسم معالم 
 
ي عىل إلتعالقات  مما سيمكن من تنشيط إآللية إلذهنية ػ

ي إلمبن 
إلمتعلم للنسق إللغوي إلرياض 
 بناء إلكفاية إلمعجمية لديه. 

ي ) ي نموذج شبكته إلمعجمية)  Bybee (1988يورد بين 
 
ي ؤىل أن  كل  Lexical network modelػ

( تصورإ يفض 
كلمة هي عبارة عن تعالق بير  إلخصائص إلدإللية وإلصوتية، وأن قوة إلعالقات بير  إلكلمات دإخل إلمعجم 
كة، ويذهب أيضا بالقول ؤىل أن إلتعرف بشعة عىل كلمة  ي ترتكز عىل قوة إلروإبط بير  إلخصائص إلمشتر

إلذهن 
ي تعزى ؤىل إلتكرإر. ما مرتبط بتوإترها و 

) 15قوتها إلمعجمية إلنر ي نموذج تافت وفورستر
 
 Taft et Forsterوػ

(1975) et de Taft (1991 إبطة وجميع مشتقات ، تتمتع إلوحدإت إلرصفية بتمثيالت مستقلة ولكنها متر
ي نفس إلدخل)

 
ك ػ ي . entréeإلقاعدة نفسها تشتر

ي إلمعجم إلذهن 
 
 16( ػ

ي  ومن إلناحية إلرصفية كذلك، 
ورإت إلنر ي بالصتر

 
ي مجال علم إلنفس إلمعرػ

 
إهتمت إلعديد من إألبحاث ػ
 : ي وهي

 17تمكن من بلوغ إلمعلومات أثناء إلنفاد ؤىل إلمعجم إلذهن 

  حيث يتم إلولوج ؤىل إلوحدة إلمعجمية إنطالقا من ، ي
 
فرضية إلولوج إلمباشى للمفردة دون تحليل رصػ

 ت. إلصورة إلكلية للوحدإت إلمتعددة إلرصفيا

  فرضية إلولوج غتر إلمباشى إلذي يعتمد عىل تحليل إلبنية إلرصفية ؤىل عنارص رصفية مختلفة، ويتم
 إلولوج ؤىل إلمعن  إلمعجمي عت  تحليل إلعنارص إلمكونة للمفردة. 

  وهي فرضية تجمع بير  إلولوج إلمباشى ، ي
فرضية إلدمج بير  إلمسلكير  للولوج ؤىل إلمعجم إلذهن 

.  للمفردإت ؤىل جانب  إلولوج غتر إلمباشى
ي بنيتها إإلشتقاقية يتيح بسهولة وأكت  يشإ إلنفاد 

 
ونؤكد هنا أن ؤدرإك إلخصوصية إلرصفية للغة إلعربية ػ

، ألن إلبنية إلرصفية للغة إلعربية مبنية عىل عمليات نسقية رياضية  ي
ي إلمعجم إلذهن 

 
إلمباشى ؤىل إلكلمات ػ

ي 
 
كيب ػ مات إلتحليل وإلتر جاعها. لذإ يجب توجيه تخاطب مكانتر   ذهن إلمتعلم مما يسهل عملية تخزينها وإستر
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ي لدى إلمتعلمير  وذلك عت  ؤكسابهم مهارإت آلية تمكنهم من تعزيز قدرإتهم 
 
إإلهتمام ؤىل تنمية إلوعي إلرصػ

 إلمتا رصفية. 
 . سبل بناء إلكفاية إلمعجمية4

يحتاج ؤىل إلتمكن من جميع إلعنارص إللغوية إألساسية تجذر إؤلشارة ؤىل أن إكتساب وتطوير إلكفاية إلمعجمية 
للكلمة من صوت ورصف وتركيب ودإللة، وقد ذهب إلعديد من إلباحثير  ؤىل أن إلكفاية إلمعجمية هي إلمعرفة 
إبطات إلشبكية إلقائمة بينها، وإدرإك إلعالئق إلرصفية بير  إلكلمات  إلنسقية ببنية إلمفردإت وإلعالقات وإلتر

 وعليه فالكفاية إلمعجمية ترتبط إرتباطا وثيقا بتعلم إلمفردإت.   18إلمكونة لها.  وإلعنارص 
يمكن تعريف إلكفاية إلمعجمية بأنها" إلقدرة عىل إلتعرف عىل كلمات ما وإستخدإمها كما يفعل إلناطقون 

رفة إلعالقات ، وتتضمن هذه إلقدرة إلوعي بالكلمات باؤلضافة ؤىل مع4545(Sil) سيل  إلرسميون بتلك إللغة"
ي إلكفاية إلمعجمية كما ذهب ؤىل ذلك 

ي هذإ إلصدد تقتض 
 
بير  عائالت إلكلمات وترإبطات إلكلمات إلشائعة، وػ

ي بناء 4545روبنسون )
 
ي إلكلمات باؤلضافة ؤىل معرفة كيفية توظيفها ػ

(، أن يعرف إلمتعلم معن  أو معاب 
بط إرتباطا إرتباطا وثيقا بعملية إلتوإصل، فهي إل ومن هنا يظهر أن مفهوم إلكفاية إلمعجمية يرت ،19إلجمل

ي تستخدم بها 
ي إلكلمات ولكن تستوجب أيضا إمتالك معرفة بالطريقة إلنر

تقترص فقط عىل معرفة معاب 
ي سياق 

 
ي عزلة، بل يجب تعلمها ػ

 
ي تعليم إلمفردإت ػ

ي  سياقات وأدوإر إلخطاب، لذلك إل ينبغ 
 
إلمفردإت ػ

 إلجمل ؤلدرإك معانيها. 
ي تعلم إللغة وفهمها وإلتوإصل بها، فهي إلمفتاح إلرئيسي لتطوير إلكفاية إللغوية ت

 
لعب إلمفردإت دورإ مهما ػ

لدى إلمتعلمير  وخصوصا عند متعلمي إللغة إلثانية، ألن وجود نقص عىل مستوى إلمفردإت هو ما يعرقل 
ي تحسير  تعلم تطور إللغة لدى متعلمي إللغة إلثانية سوإء أكانت هذه إللغة منطوقة 

أو مكتوبة، لذلك ينبغ 
إء معجمي يسمح لهم بالكتابة وإلتحدث  إلكلمات، فالطالب إلذي يتوفرون عىل كفاية معجمية يتمتعون بت 

 بكل سهولة وسش. 
ي ؤكساب إلمتعلم إلكفاية إلمعجمية 

 
ي تدرسس إللغات عىل أهمية تعليم إلمفردإت ػ

 
تؤكد إلدرإسات إلحديثة ػ

فهم وإؤلنتاج لديه، فإذإ كان إلهدف إألساشي من تعليم إللغات هو بناء كفاية توإصلية، فإن وتنمية مهارإت إل
يفيل ودوكيت  ي سياقات مختلفة، وفقا لتر

 
تعليم إلمفردإت يمكن من إكتساب إللغة وإستعمالها شفهيا وكتابيا ػ

Treville et Duquette (4552 :54 فإن إلكفاية إلمعجمية هي "إلقدرة عىل إلتال ) عب بالكلمات" وبناء عىل هذإ
ي تتكون من عنارص 

إلتعريف يمكن إلقول بأن إلكفاية إلمعجمية هي إلقدرة عىل إستخدإم مفردإت إللغة إلنر
 معجمية وعنارص نحوية. 

ي إلنظام إللغوي، 
ي تبن 

ي تعليم إللغة وإلتوإصل بها، فهي إلنر
 
ي ؤطار عملية إلتدرسس، تكتسي إلمفردإت أهمية ػ

 
وػ

متر  ي هذإ إلصدد يقول فتر
 
وتنمي قدرإت إلمتعلمير  للتعبتر عن تجاربــهم وآرإئهم وأفكارهم ومشاعرهم، وػ

Vermeer 2001 زء إألكت  من تعلم لغة معينة مرتبط بتعلم :"معرفة إلمفردإت هي مفتاح للفهم وإؤلفهام، وإلج
وعىل هذإ إألساس  فإن بناء إلكفاية إلمعجمية ينطلق باألساس من خالل تعلم إلمفردإت  . مفردإتها إلجديدة"

، كلمات ذإت دإللة عامة،  ي
إدف، إلتضاد، تعدد إلمعاب  إبطات إلنسقية وإلعالقات إلدإللية )إلتر ومعرفة إلتر

ي تتعلق بكل من إلشكل وإلمعن  إإلندرإج، تحديد مست
ويات إللغة، ؤلخ( ؛ كما وجب أيضا درإسة إلعالقات إلنر

كيب(، دون ؤغفال إلتعريف إلنحوي لفئات إلكلمات، وإستخدإم إلقوإميس،  )عائلة إلكلمات، إإلشتقاق، إلتر
ي عملية إلتوإصل، فإن إإلفتقار ؤىل معرفتها يشكل أكت  عق

 
ي تحقيق إلتوإصل ونظرإ ألهمية تعلم إلمفردإت ػ

 
بة ػ

ي موإقف توإصلية معينة فإنهم إل يعودون ؤىل كتب إلنحو بل ؤىل 
 
إلناجح، فعندما يوإجه إلمتعلمون لصعوبات ػ

ي إلقدرة عىل ؤنتاج إلجمل إلنحوية ؤذإ لم Wilkins (4532قوإميس، يقول ويلكيت    
 
ة ػ (: "ليست هناك قيمة كبتر

ي قوله ... بينما بدون إلقوإعد إل يمكن نقل سوى إلقليل يكن إلفرد يمتلك إلمفردإت إلالزمة لنق
 
ل ما يرغب ػ

ء '' ، ص  ي
إ،  أما بدون مفردإت فال يمكن نقل أي شى

ً
 (.53جد
 

 خاتمة: 
ي تنظيم إلذإكرة إلمعجمية، وبالخصوص ما 

 
ي يمثل دورإ مهما ػ

 
نستخلص من خالل ما سبق، أن إلوعي إلرصػ

ي تتمتر  به
ي إلمعجم يرتبط بالخصائص إلرصفية إلنر

 
ا إللغة إلعربية، من خالل ؤدرإك أنماط إشتغالها وتنظيمها ػ

ي كونها لغة جذور وصيغ، هو مدخل لبناء 
 
. ؤن ترسيخ إلخصوصية إلرصفية للغة إلعربية وإلمتمثلة ػ ي

إلذهن 
ي بناء إلقدرة إلمعجمية لتيستر عملية إكتساب إلمتعلم لنسقه إللغ

 
ي هذإ إلمكون، وػ

 
وي إلكفايات إألساسية ػ

 إلفصيح، ويمكنه من إلتميتر  بير  ما ينتمي ؤىل لغته وما إل ينتمي ؤليها. 
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 إلمرإجع إلعربية 

، رقية ) (: بعض إلعنارص إألولية لالكتساب إللغوي عند إلطفل: تعليم إللغة إلعربية وإلتعليم 2112دوشير 

 ، منشورإت معهد إلدرإسات وإألبحاث للتعريب، إلرباط. 4إلمتعدد، ج

ي 
 
ي سياق إلتعدد إللغوي "إلوضعية إلرإهنة وإلتوجهات إلجديدة" 2141) فاطمةإلمخلوػ

 
(، ديدإكتيك إلمعجم ػ

بية جامعة دمحم إلخامس  ي ديدإكتيك إللغة إلعربية، كلية علوم إلتر
 
أطروحة مقدمة لنيل إلدكتورإه ػ

 بالرباط. 

، ماجدولير  ) ي انية، تعليم إللغة إلعربية وإلتعليم (، إلتعليم إلمبكر للغة إلعربية من وجهة نظر لس2112إلنهين 

 إلمتعدد، منشورإت معهد إلدرإسات وإألبحاث للتعريب، إلرباط. 
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