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Abstrak: Artikel ini membahas Decoding dan Encoding merupakan komponen dalam
proses komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk
komunikasi yang disampaikan dengan cara tertulis atau lisan dari komunikator ke
komunikan Sedangkan Komunikasi nonverbal dimana pesan disampaikan dengan bahasa
isyarat. Artikel ini mengkaji decoding dan encoding dari segi filsafat, historis, prosesnya
dalam komunikasi, gangguannya, dan aplikasinya dalam pembelajaran kemahiran
berbahasa.
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 ويكون اإلتصال أو التواصل. الرتميز وفك الرتميز مها من مكوانت يف عملية اإلتصال:مستخلص البحث
 ويقصد ابلتواصل اللفظي هو كل مايصدر عن املرسل إىل املستقبل من أقوال أوكالم.إما لفظيا أو غري لفظيا
 ويقصد ابلتواصل غري لفظي هو التواصل.من خالل التعبري اللفظي أي اللغة املستخدمة يف عملية اإلتصال
 والبعد، وسيبحث هذه املقالة عن الرتميز وفك الرتميز من البعد الفلسفي.بني املرسل واملستقبل بلغة اإلشارة
. وتطبيقهما يف تعليم املهارات اللغوية، وعمليتهما يف التواصل والتشويش يف عمليتهما،التارخيي
 التواصل، فك الرتميز، الرتميز:الكلمات األساسية
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الرتميز)  ( Encodingو فك الرتميز)  ( Decodingيف التواصل
وعرف الدكتور حسني محدي الطوجبي يف

متهيد

كتاب "تعليم اللغة إتصاليا بني املناهج
واسرتاتيجيات" بقوله إن االتصال هو العملية اليت
يتم عن طريقها انتقال املعرفة من شخص آلخر حىت

فهذا البحث يتناول عن الرتميز وفك الرتميز
يف التواصل .ومها من مكوانت يف عملية اإلتصال أو
التواصل .هناك عدة تعريفات عن اإلتصال .اإلتصال

تصبح مشاعاً بينهما ،وتؤدي إىل التفاهم بني هذين
الشخصني أو أكثر ،وبذلك يصبح هلذه العملية
عناصر ومكوانت وهلا اجتاه تسري فيه ،وهدف تسعى
إىل حتقيقه ،وجمال تعمل فيه ،ويؤثر فيها مما خيضعها

عند أمحد بن سيف الدين تركستاين هو شيء نقوم
به يف كل زمان ومكان نلتقي فيه أبشخاص ،أو نريد
أن نوصل معلومة أو فكرة أو أمراً إليهم .إنه من أكثر
األنشطة اليت يقوم هبا اإلنسان يف حياته ،وبطبيعة

للمالحظة ،والبحث ،والتجريب والدراسة العملية
بوجه عام .وتعترب دائرة املعارف الربيطانية أن االتصال
3
يعين تبادل املعاين بني األفراد من خالل نظام عام

احلال أكثر من تناوله للطعام والشراب .وحيدث
االتصال بني الصغار والكبار واألصدقاء واألعداء
والرجال والنساء مع بعضهم البعض ومع غريهم من

وعرفه ) Walsh&Beatty (2007بقوله إن
اإلتصاالت هي عملية توصيل فعال ملعلومات املنتج
أو أفكاره إىل اجلماهري املستهدفة ويتمثل االتصال يف
اجلهود املبذولة من املرسل إلقناع املرسل إليه املرتقب

البشر .وابختصار أن نقول إنه عملية إنشاء املعاين
ومشاركة اآلخرين فيها من خالل استخدام الرموز.
وحيدث االتصال عندما يقوم الشخص إبرسال أو
استقبال املعلومات واألفكار واملشاعر مع اآلخرين.

بقبول معلومات معينة عن سلعو أو خدمة وحفظها
4
يف ذهنه بشكل ميكنه من اسرتجاعها.
وعرف االتصال نظراي أبنه العملية اليت تنتقل

وهذا األمر ال يشمل اللغة املنطوقة أو املكتوبة
فحسب ،ولكنه يشمل كذلك لغة اجلسد ،وأسلوب
1
الشخص يف طريقة تعبريه لآلخرين.

هبا أو بوساطتها املعلومات واخلربات بني فرد وآخر
او بني جمموعة من الناس وفق نظام معني من الرموز،
وخالل قناة أو قنوات أو طرق تربط بني املصدر أو
املرسل واملتلقي أو فئة املتلقني ،واعتربت عملية

وقال منال طلعت حممود إن اإلتصال هو
انتقال املعلومات واحلقائق واألفكار واألراء واملشاعر
أيضا ،واالتصال هو نشاط إنساين حيوي وأن احلاجة
2
إليه يف ازدايد مستمر.

3رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللغة إتصاليا بني املناهج
واالسرتاتيجيات( ،ايسيسكو :منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية

 1أمحد بن سيف الدين تركستاين ،مدخل إىل اإلتصال اإلنساين (
تركيستان ،جمهول السنة) ،ص3 .
 2منال طلعت حممود ،مدخل إىل علم اإلتصال (اإلسكندرية :معهد
العايل للخدمات اإلجتماعية ،)2001،ص.18 .

والعلوم والثقافة ،)2006 ،ص30 .

G. and Beatty, S. E, Customer-Based

4Walsh,

Corporate reputation of a service: Scale
Development and Validation, (Journal Of The
academy marketing Science, 2007), h. 127-143
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وميكن أن نعد النظرايت اللغوية احلديثة ابتداء
من جيسوسري مؤسس النظرية البنيوية وماتالها من
نظرايت هي حماولة ملعرفة اللغة ،اما مبوضوعها

االتصال هذه طريقا للتعايش االجتماعي وأساسا
للمشاركة يف املعرفة البشرية وسبيال الستمرارية
5
احلضارة.

ابعتبارها ألفاظا دالة على معان أو أبغراضها
ووظائفها أو بالوازم وجودها من وجود متكلم ومتلق
أو بتحقق وجودها يف الواقع اخلارجي .والشك أن
كثري من النظرايت يكمل بعضها بعضا ،وحنن

واخلالصة أن قدمت له تعريفات كثرية ،تكاد
تتباعد يف أشياء ،إال أهنا تدور يف فلك واحد هو
تفسري عملية االتصال .وتعد التواصل اللغوي اليت
تنسب إىل رومان جاكوبسون من أهم النظرايت

النستطيع أن نتكلم على اللغة إال من خالل الكالم
أو النص ألن اللغة نظام كلي ذهين يتحقق ابلكالم
والنصوص ،فإن الكالم ضرورة لتثبيت أركان اللغة

اللسانية احلديثة ،فالتواصل اللغوي على وفق هذه
النظرية مكون من ستة عوامل هي املرسل واملرسل إليه
وقناة االتصال واملرجع والسنن(النظام) الذي جيرى

ويكون الكالم السبب يف تطور اللغة.لقد سعى كثري
من احملدثني إىل تسمية الكالم أو النص ابعتبار أن
قوام الكالم يكون ابخلطاب وهلذا عرف اللغويني
الغربيني النص من حيث نشاطه التواصلى فقيل يف

فيه االتصال ،مث بينت هذه النظرية ان اللغة قائمة
على وظائف تؤديها يف عملية التواصلية ،والعوامل
اللغوية الستة مع وظائفها هلا أبعادها يف الرتاث
اللغوي العريب والسيما يف علمى النحو والبالغ

تعريفه النص اجلزء املتحقق لغواي للمنطوق يف فعل
تواصلى وقيل النص وحدة لغوية تواصلية اي اجنازية
وموضوعية واملالزم اللغوي لفعل تواصلى يف عملية

العربية ،فالكالم عند النحاة حيمل عوامل التواصل مع
كثري من الوظائف ،كما أن النحاة فرقوا بني الوظيفية
النحوية والوظيفية التواصلية الىت تؤديها األدوات

التواصل وهو دئما وحدة تواصلية ووحدة موضوعية
6
تؤدى يف عملية التواصل ووظيفة اجنازية.
واإلتصال بني البشر يتكون من عدة عمليات
منها ما هو ذهين ومنها ما هو عضلي .يبدأ األمر

النحويه ،وجند عوامل التواصل اللغوي مع وظائفه يف
اللغة العربية مثبوتة يف تعريف البالغة وفنوهنا ،والسيما
املثلث التواصلي الذي ذكره جاكبسون ،كما أن
الفنون البالغية اليت حبثها علماء البالغة جند فيها

مبجموعة من األفكار اليت يريد فرد أن ينقلها إىل
غريه ،تتكون الفكرة يف ذهنه ويضمها إىل غريها
ليؤلف منها حمتوى يريد التعبري عنه إما إلعالم

تعددا يف الوظائف اللغوية وإن كانت الوظيفية
املرجعية والوظيفة الشعرية اليكاد ينفك عنها أكثر
الفنون البالغية فما حبثه النحاة وعلماء البالغة من

اآلخرين به أو تغيري اجتاهاهتـم أو تنمية قيمهم ،أو غري
ذلك من أهداف يقصد املرء من خالهلا االتصال

عوامل التواصل اللغوي ووظائفه يتلقى كثريا مع نظرية
رومان جاكبسون بل يزيد عليها استقراء وعمقا.

 6دلدر غفور محد امني ونشأت على حممود ،نظرية التواصل أبعادها يف الدرس
اللغوي العريب (كوفازى زانكو بو مرفاية تبيه كان ،به ركي 18 ،رماره  1سايل

 5أمحد حممد معتوق ،احلصلية اللغوية (الكويت :سلسلة كتب ثقافية عامل املعرفة،
 ،1996ص71 .

 ،)2014ص.118-117 .
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الرتميز)  ( Encodingو فك الرتميز)  ( Decodingيف التواصل
واملستقبل األدوار .فاملرسل قد يكون يف أثناء احلديث

بغريه .ضم األفكار إىل بعضها يستتبعه البحث عن

مستقبالً ،واملستقبل قد يكون مرسالً ،وهذا ابلطبع
يف مواقف االتصال الشفهي املتبادل فقط .فقد يكون
االتصال كتابة فال يتبادل الفردان يف حلظة االتصال

اجلمل والرتاكيب اليت يراد صب احملتوى فيها .ينتقي
الفرد بعد ذلك من رصيده اللغوي جمموعة من
املفردات اليت تناسب احملتوى مث يبحث يف النظام

أدوارمها وقد يكون االتصال شفهياً غري متبادل أي
أحادي االجتاه كأن يستمع املرء إىل املذايع أو
يشاهد التلفاز.
يتلقى املستقبل الرسالة يف صورة تيار من

الصويت للغته عما يلزم هذه املفردات من أصوات أو
من أشكال األداء الصويت مثل النرب والتنغيم ما يعرب
عما يقصده ..كل هذا يدخل يف نطاق بناء الرموز
سواء من حيث مضموهنا (األفكار) أو من حيث

األصوات اليت يرتبها يف وحدات يعطيها معىن حمدداً
وظيفة كل منها ابلنسبة لغريها يف ضوء ألفته بنظام
اللغة ومعرفته بسياق الكالم مث يربط هذا كله مبا لديه

شكلها (طريقة األداء اللغوي) وهي املرحلة اليت
تسمى برتكيب الرموز .encoding
بعد هذا أتخذ عملية االتصال أحد طريقني :

من خربة سابقة ابجملال ..هذه العملية هي ما تسمى
بفك الرموز  decodingواملستقبل هنا ليس فرداً سلبياً
كما يتوهم الكثريون ،وإمنا هو إجيايب بكل ما حتمله
الكلمة من معىن ..إن املستقبل يصنع املعىن وال ينتقل
إليه ..إنه حيدد دالالت الكلمات يف ضوء املوقف
العام الذي حتدث فيه عملية االتصال .يف ضوء
مستواه اللغوي ..يف ضوء قدرته على فهم اآلخرين.

إما أن تنتقل الرسالة شفاهة أي من خالل االتصال
املباشر بني فرد وآخر ،وهنا يكون املرسل متكلماً.
وإما أن تنتقل كتابة أي من خالل الصفحة املطبوعة،
وهنا يكون املرسل كاتباً .ما زلنا يف نطاق الطرف
األول من أطراف عملية االتصال وهو اإلرسال .فإذا
انتقلنا إىل الطرف اآلخر وهو االستقبال وجدان
االتصال مير بعمليات أخرى تبدأ برموز تنتقل من

واملستقبل قد يتلقى الرسالة فيكون مستمعاً،
وقد يتلقاها مطبوعة فيكون قارائً .هذه العملية هي
ما يعرضها كارول يف منوذجه اآليت:

مرسل (منطوقة أو مكتوبة) عرب أداة من أدوات
االتصال أو قناة من قنواهتا  channelوهي يف انتقاهلا
يلحق هبا ما يلحق من تشويه أو حتريف جيعل كمال
عملية االتصال أمراً متعذراً .واألسهم الصغرية املوجهة

en

interpretation decoding message
coding intention

لألداة تشري إىل صور التشويه اليت ميكن أن تلحق
ابلرسالة بسبب وسيلة االتصال عمليات التشويه هذه
هي ما تسمى ابلضوضاء  noiseأي كل أشكال
التحريف اليت تلحق ابلرسالة حىت تصل إىل املستقبل
واالتصال كما نرى عملية ثنائية يتبادل فيها املرسل
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والظُّروف احمليطة يف إجناح عمليَّة التَّواصل أو إفشاهلا.
 )4املرجع ،)Reference( :ميثِّل البيئة الَّيت حييل إليها
اخلطاب؛ أي ما يتحدَّث عنه طرفا التَّواصل ،والَّذي

ما يقصده املتحدث ـ ـ ترمجة ما يقصده
لرموز ـ ـ الرسالة ـ ـ ـ فك الرموز ـ ـ ـ تفسريها من
7
املستمع.

"ينشأ نتيجة تطبيق إجراءات أتسيس حمدَّدة وفق
بروتوكول مقبول ابإلمجاع ،ونتيجة وجود إمكان متاح
ِّ
عن له
ألي كان من أجل متابعة هذا التَّطبيق مىت َّ
ذلك" )5 .قناة االتِّصالMeans of ( :
 ،)communicationوهي ِّ
متنوعة تبعاً للوسائل
ِّ
املرسل إليه .مثالً :النُّور
املستعملة من قبل املرسل و َ
يشكل قناة التَّواصل البصريَّ ،أما اهلواء ِّ
ِّ
فيشكل قناة

وشرخ رضوان القضماين وأسامة العكش
بقوله إن عمليَّة التَّواصل الَّيت بدأت مع (كلود
شانون1948-م) عامل االتِّصاالت األمريكي بغية
تتم عن بعد
حتسني مردوديَّة االتِّصاالت الربقيَّة الَّيت ُّ
للحصول على اتِّصاالت مضمونة وخالية من
تطورت بسرعة على ِّ
يد العامل
التَّشويش؛ مل تلبث أن َّ

للتَّواصل الشَّفوي وجهاً لوجه ،بينما الكهرابء
الرامزة:
والكيمياء فهما قنوات للَّتواصل اآليلَّ )6 .
( ،)Codeوهي الوسيط احلامل ملضمون ِّ
الرسالة .وقد
8
مثِّلت هذه العناصر ابملخطَّط اآليت:

طبيعة الرتميز وفك الرتميز كعملية اإلتصال
أ .التزميز وفك الرتميز كعملية الفسيولوجية
 8رضوان القضماىن وأسامة العكش ،نظرية التواصل ( ،جملة جامعة تشرين
للدراسات والبحوث العلمية _ سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية اجمللد ()29

اللُّغوي (رومان ايكبسون) يف بداية الستِّينيَّات من
القرن املاضي ،إذ حدَّد جوهر التَّواصل اللِّساين،
وجعله قائماً بستة عناصر؛ هي على التَّوايل)1:
األول واألساسي
املرسل ،)Sender( :وهو الطَّرف َّ
يف عمليَّة التَّواصل ،واملسؤول عن إرسال ِّ
الرسالة
املرسل إليه:
واختيار املرجع وقناة االتِّصال و َّ
الرامزةَ )2 .
( ،)Sent toوهو الطَّرف اآلخر يف عمليَّة التَّواصل،
واملستقبل ملضمون ِّ
الرسالة ،املسؤول عن عمليَّة إجناح
التَّواصل أو إفشالهِّ )3.
الرسالة ،)Message( :وهي
عبارة عن متتالية من العالقات املنقولة بني ِّ
املرسل
الرامزة؛ أي
املرسل إليه بواسطة قناة تستخدم لنقل َّ
و َ
هي جمموعة من املعلومات ِّ
املرتسخة حسب قواعد
تشكل بعداً ِّ
وقوانني متَّفق عليهاِّ ،
ماد َّايً حمسوساً من
األفكار الَّيت يرسلها املرسل وحتيل على املرجع العام
ِّ
املرسل إليه .ويكمن الفرق بني
املشرتك بني املرسل و َ
رسالة وأخرى يف مدى إظهار َّقوة حضور ِّ
كل وظيفة
من الوظائف ِّ
الس ِّ
ت ،وحسب نيَّة التَّواصل وأهدافه
 7رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللغة ،...ص29-28 .

العدد ( ،)2007)1ص143-142 .
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سبيل املثال ،عندما نرى شخص يرتدي لباسا راث،

عملية الفيزايئية هي النشاط البديين اليت تؤثر

وارتداء النعل ويقف وسط الصف ويشرخ الدرس
كاحملاضر ،ولذلك ،سيشك الطالب يف مصداقيته،
وال يثقون يف الكلمات اليت قاهلا .كان املظهر

على أنشطة فك التشفري والرتميز .البيئة املادية مثل
جغرافيا أو بعبارة أخرى “املسافة".البيئة االجتماعية
مثل االختالفات يف اللغة واكتمال التلفظ ومعتقداهتم

اخلارجي مؤثرا على وظيفة بصرية اإلنسان يرقى إىل
مستوى التأثري النفسي اليت مت بناؤها من قبل الدماغ.
و من انحية أسس النفسية من الرسالة ،الطريقة
للكالم أو للتعبري هلا وظيفة معينة أيضا .اللغة هي

وعاداهتم واملوقف االجتماعي .التغذية الراجعة أحد
أشكال أثر اليت أتيت من املتلقي .ابإلضافة إىل ذلك،
ميكن أن التغذية الراجعة أتيت من وسائل اإلعالم
نفسها بسبب بعض العوائق يف إيصال الرسالة حبيث

من إحدى الطرق املستخدمة يف ضبط سلوك
الشخص ،وحتدث ذلك أيضا يف احلياة اليومية .على
سبيل املثال سنتصل املرسل إليه الذي يتجاوز

التغذية الراجعة ميكن أن تشمل هذه املعلومات.
والبيئة هي أيضا عامل يؤثر على سري االتصاالت.
ب .الرتميز وفك الرتميز كعملية النفسية

أعمارهم منا بقول "السيد"" ،السيدة"" ،عم"،
"العمة"" ،األخ الكبري" ،وغريها من األمساء.
ولذلك ،اللغة اللفظية مثل هذا املثال سوف تساعدان
على اتصال على اجلوانب النفسية للشخص ويعطي

استخدم علم النفس يف التواصل يف احلياة اليومية
ليست شيئا يف اخليال ،ولكن ميكن تنفيذها ببساطة.
على سبيل املثال ،عندما يكون يواجه الطفل اآلابء،
أو ابلعكس حني تعامل اآلابء مع أطفاهلم .مع فهم

لنا جماال للتعبري عن رسالة فعالية و مقنعة مما كانت
عليه عندما نقول هذا الشخص مع اللغة اللفظية مثل
"اي!" أو "أنت" .ويسمى أيضا ب " The power

جيد لعلم النفس بني شخصني اثنني ،سيتم كل
أشكال الرسالة املرسل استقباال حسنا وتقدمي مسامهة
إجيابية يف عالقة بني الوالدين والطفل .ولذلك علم

."of words

االتصال النفسي يبحث عن أسس النفسىي من
املرسل والرسالة و علم االتصال النفسي يركز على
قسمني يعىن دراسة حمورية إشارة إىل تعريف الشهري

الرتميز وفك الرتميز يف علم اللغة النفسي تتعلق
أيضا ابلذاكرة .وظائف الذاكرة البشرية تؤدي الذاكرة
ثالث وظائف رئيسية تسهم يف كافة األنشطة
السلوكية .أهم الوظائف تتمثل يف )1 :عمليات

الرتميز أو التشفري )2 ،عملية التخزين أو االحتفاظ.
 )3عملية االسرتجاع.

Who says what in what channel " Lasswell
9

."to whom with what effect
األسس النفسية من املرسل ،الصدق وروح من
املرسل مهم جدا ،وتنطبق على احلياة اليومية .على
9

Jalaluddin Rakhmat,Psikologi Komunikasi
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 268
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وقال سعاد يف موقعه ) ،(websiteإن اللغة
هي إحدى ركائز الفكر البشري إن مل تكن أمهها على
اإلطالق ..وهي الوسيلة الرئيسة اليت يقوم األفراد

عمليــة الرتميز والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفري هي االنطبــاعــات
احلس ـ ـ ـ ــية من العامل اخلارجي تص ـ ـ ـ ــل إىل احلواس واليت
تنق إىل بواس ــطة األجهزة العص ــبية بش ــكل نبض ــات

بواسطتها بتشكيل أفكارهم ونقلها لآلخرين .إهنا
تلعب دورا يف حتليل العوامل من حولنا ويف املنطق ويف
حل املشاكل ويف ختطيط األفعال .وهي تتيح لنا أن
ننقل ذكرايت املاضي واملعتقدات عن املستقبل

كهر وعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبية و حتول إىل آاثر يف الذاكرة .وهذه
اآلاثر متثل عملية التشــفري .و معاجلة هذه املعلومات
ميكن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعانة أبحد االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاجيات التالية :أ)
اس ـ ـ ـرتاجتية املعاجلة املتسـ ـ ــلسـ ـ ــلة ،وتتم معاجلة املثريات

إلشراك اآلخرين يف األحداث اليت مل أتت بعد
وللتعبري عن العالقات بني األحداث .إن اللغة
جزء ال يتجزأ ،ال غىن عنه ،من الثقافة اإلنسانية

واحــد تلو اآلخر(.يركز على مثري معني و يعــاجلــه و
يهمل الباقي) .ب)اس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاجتية املعاجلة املتوازية ،وتتم
معاجلة املثريات بشكل متوازمن.

وبدوهنا ال ميكن للقضاء والتجارة والعلم واجلهود
اإلنسانية األخرى أن توجد ابألشكال اليت نعرفها.
إهنا موضوع اجلمال يف ذاهتا .هي مزيج من القوة
الداللية والفنية اليت ميكن أن جتعل سور القرآن

وأما أش ـ ـ ـ ــكال التش ـ ـ ـ ــفري فهو  )1التش ـ ـ ـ ــفري
البص ـ ـ ـ ـ ـ ــري:ويتم متثيل املعلومات يف الذاكرة على حنو
بص ـ ــري من خالل ص ـ ــور أو أش ـ ــكال )2 .التش ـ ــفري
الس ـ ــمعي :ويتم متثيل املعلومات يف الذاكرة على حنو

وآايته من أمجل الكتاابت وكذلك أشعار املتنيب
وغريه من الشعراء يف اللغة العربية مثال .إن اللغة أمر
حيوي لنجاح الفرد .واألمراض اليت تؤثر يف اللغة

مسعي من خالل األصداء و التصويت )3 .التشفري
اللمس ـ ـ ــي :ويتم متثيل املعلومات يف الذاكرة على حنو
ملسي )4 .التشفري الداليل :ويتم متثيل املعلومات يف
10

ميكن أن تشل أي شخص يف أسرته أو يف فئته
االجتماعية .إن األحباث احلالية حترز تقدما يف فهم
اللغة وأساسها العصيب وكيفية النجاح يف التدخل
أثناء االضطراابت اللغوية .ويف هذه العجالة سنحاول

الذاكرة على حنو بواسطة املعىن الذي يدل عليه.
ج .الرتميز وفك الرتميز كعملية العصبية
من جوانب عصبية ،وهي الصلة بني الدماغ
واللغة .قال وفقا خري أن يف النظام العصيب البشري،

أن نلقي الضوء على األساس العصيب لعمليات اللغة
يف الدماغ البشري وكذلك املناطق اليت تنشط عند
أداء اللغة وأتثري أمراض الدماغ على األداء اللغوي

الدماغ هو عصب ،السيطرة على العقل ،وآلية
األعضاء البشرية ،مبا يف ذلك اآلليات اليت حتكم
معاجلة اللغة .ولذلك ،فإن تطوير لغة اإلنسان مرتبط
ارتباطا وثيقا منو الدماغ.

وبعض االستنتاجات الطبية والقانونية والرتبوية.

11

Chaer, Psikolinguistik: Kajian Teoritik
(Jakarta: Rineka Cipta: 2002), h. 30
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 10مجعة سيد يوسف ،سيكولوجية اللغة واملرض العقلي( ،الكويت :سلسلة كتب
ثقافية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب ،عامل املعرفة،)1990 ،
ص.419.
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بعد الوفاة  ،ميكن اآلن تناوله يف أشهر قليلة

معاجلات اللغة يف الدماغ تفعل الرتميزات

ابستخدام التصوير املقطعي وحتليالت للرسومات
البيانية اخلاصة والفنية والتصوير ابلرنني املغناطيسي،
والتصوير الطبقى املغناطيسي وغريها من األدوات

اللغوية للتحدث والفهم والقراءة والكتابة بطريقة
سريعة ودقيقة ورائعة جدا .فمثال عندما نتحدث خنتار
كلمات وفقا ملا نعتقد أننا سوف نوصل املعىن الذي

والتقنيات.
كما هو احلال ابلنسبة لسائر القدرة
الوظيفية ،فإن أجزاء من الدماغ متخصصة يف اللغة.
للدماغ نصفان متطابقان تقريبا ومها – النصف

نقصده للمستمع أو املتلقي .نضع األصوات لكل
كلمة .ونبين هيكال حنواي يربط الكلمات ببعضها
البعض وكذلك نبين حدودا نغمية إليصال أو نقل
البناء النحوي.

األيسر والنصف األمين .وحنن نعرف اآلن أن هناك
فروقات بسيطة يف أحجام بعض مناطق يف النصفني.
وهذه الفروقات ميكن أن تشكل األساس األول

كل هذه املعلومات ترتجم إىل حركة الفم
والفكني واللسان واحلنك واحلنجرة وأجهزة نطق
أخرى تنظم كال على حدة وعلى أساس مليون من

والرئيس لتخصص الدماغ اللغوي – أي متركز اللغة
يف النصف األيسر .ويف حوايل  %98من أصحاب
اليد اليمىن ينجز النصف األيسر معظم مهام
معاجلة اللغة وإنتاجها .وعند غريهم ،الذين

الثانية لكي ننتج حوايل ثالث كلمات يف الثانية أو
صوت واحد مبعدل كل عُ ُشر من الثانية .إال أننا حىت
اآلن نقدم حوايل صوت واحد خطأ لكل مليون
صوت وكلمة واحدة خطأ لكل مليون كلمة.

يستخدمون اليد اليسرى أوكلتا اليدين ،يف
الغالب تكون وظائف اللغة من اختصاص النصف
األمين من الدماغ .وهناك دالئل تشري إىل أن متركز

لقد حاول العلماء ،منذ أكثر من قرن من
الزمان ،أن يفهموا عمل الدماغ وكيف يتعلم
الدماغ وخيزن املعلومات ويعاجل اللغة .إن املهمة

وظائف اللغة خيتلف يف الذكور عنه يف اإلانث.
وهناك أيضا دالئل تشري إىل أن النصف غري السائد
يرتبط أساسا ابملهام اليت تتجاوز جمرد خطوة أساسية
من وظائف اللغة اليت تربط الشكل ابملعىن احلريف.

صعبة ألنه ال يوجد حيواانت هلا أنظمة رموز يصل
إىل درجة اللغة كما اللغة عند اإلنسان .ولذلك ،وملدة
طويلة ،معظم املعلومات عن اللغة وكيف
يعاجل الدماغ اللغة أتيت من دراسات ألشخاص

وهي تشمل حتديد احلالة اإلنفعالية للمتحدث من
خالل نربة صوته أو صوهتا وتقدير النكتة والتشبيه
أيضا .إن ختصص الدماغ الرئيس الثاين اللغوي يقع

عانوا من أمراض عصبية أو اضطراابت عصبية .ويف
العقد املاضي ،أاتحت وسائل تقنية مثرية جديدة
الفرصة لتصوير الدماغ الطبيعي أثناء إنتاج ومعاجلة

يف النصف األيسر .إن جزءا صغريا نسبيا من حلاء
املخ هو فقط املسؤول عن معاجلة اللغة .تقع هذه

اللغة .فما كان أيخذ من العلماء عقودا لتعلمه حيث
كانوا ينتظرون الفرصة لفحص مرضى الدماغ إىل ما
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خفيف يف معاجلة البناء النحوي بعد حدوث
اجللطات يف النصف األمين ،رغم أن األثر كان أقل
بكثري بعد اخللل منه يف النصف األيسر .وهذا يوحي

املنطقة حول شق سيلفيان (الطبقة العميقة يف الدماغ
الواقعة ابلتوازي مع وفوق خط من الزاوية اخلارجية
للعني إىل منتصف األذن) وتتألف من رابطة اللحاء

إىل أن هناك شيئا من احلقيقة لفكرة أن مجيع اللغات
تشرتك يف منطقة املعاجلة النحوية .ولكن عندما قام
العلماء بدراسة مناطق املخ اليت زاد فيها تدفق الدم
بينما كان أفراد طبيعيون يقرأون مجال معقدة الرتكيب

املتقدمة .ويبدو أن هذه املنطقة مسؤولة عن لغة
اإلشارة وكذلك اللغة احملكية .وطريقة استخدام اللغة
متارس بعض التأثري ولكن اللغة املكتوبة رمبا تشتمل
على املناطق األقرب إىل اللحاء البصري .ولغة

النحوي ،مل يشهد سوى جزء صغري من هذه املنطقة
زايدة النشاط األيضي .وهذا يوحي إىل أن هناك
شيئا من التخصص يف جمال اللغات اليت تشارك يف

اإلشارة جتند مناطق قريبة من تلك املناطق
املتعلقة ابلقدرة على حتديد مواقع األجسام يف
الفضاء.هل ميكننا أن نكون أكثر حتديدا أي أين

املعاجلة النحوية .قد تكون الصورة أكثر تعقيدا ألن
ما ينطبق على املعاجلة النحوية قد ال يكون صحيحا
ابلنسبة لعمليات لغوية اخرى .عندما متت دراسة
العجز يف القدرة على حتويل األمواج الصوتيه اليت

ابلضبط  -يف منطقة اللغة هذه -تتم العمليات
اللغوية خاصة ؟ أين حنن من تفعيل أصوات لكلمات
حمددة أو حساب ملعىن مجلة؟ ال أحد ميلك على وجه
التحديد إجابة هلذا السؤال .ومنذ بداايت األحباث

تصل اىل األذن إىل أصوات الكالم  ،وجد ان
اجللطات اليت تعرقل هذه العملية متيل اىل احتالل
منطقة اللحاء القريبة اىل اللحاء السمعي األساسي.

والتحقيقات يف املوضوع ،يعتقد بعض العلماء
والباحثني أن منطقة اللغة تعمل بصورة عامة كوحدة
واحدة .وبينما آخرون التزموا بفكرة أن حمركات لغة

وهذا كان خمتلفا متاما عن النمط املشاهد بشأن
معاجلة اضطراابت املعاجلة النحوية  ،حيث قامت
اجللطات يف كثري من املناطق إبعاقة هذه املهمة .إن
اإلختالف يف الدراسات قد يكون أكرب ألن املناطق

بعينها إمنا تقع يف أجزاء معينة يف هذه املنطقة .إن
املعلومات والبياانت املتوفرة تشري إىل سبب هذا
اخلالف وملاذا استمر طويال .لقد درسنا أنواعا خمتلفة
من التلف اللغوي .كان من بينها قدرة أحد املصابني

مرتبطة أكثر يف العمليات اجملردة  -مثل حوسبة النحو
– بينما املناطق األصغراليت هي أقرب إىل اللحاء
احلسي ترتبط ابلعمليات اليت هي أقرب إىل معاجلة

على بناء وتركيب مجل سليمة حنواي أي القدرة على
بناء مجلة\ القط الذي طارد الفأر أكل اجلبنة أي
أنه على الرغم من تسلسل الكلمات (الفأر أكل

أبسط .وهكذا جتميع قطع اللغز معا
تنظيم الدماغ لدعم اللغة قد تكون مهمة
جدا .وتطبيق تقنيات التصوير اجلديدة
ابألحباث يف هذا اجملال أبكرب سرعة عرفها

اجلبنة) ،فهم أن القط وليس الفأراحليوان الذي قام
بفعل األكل .لقد وجد أن تلفا ألي جزء من منطقة
اللغة ميكن أن يؤثر على القدرة على تعيني البناء
القواعدي السليم .بل كان هناك دليل على تلف

حسية
لكيفية
معقدة
ستنتقل
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بروكا ابكتشاف هذه املنطقة سنة  1861ووصفها

التاريخ .إن نظام اللغة متصل أبنظمة فكرية وحركية

أبهنا "مركز نطق اللغة" .ويتم اآلن دراستها بشكل
موسع وأكرب ومت جتزيئها بواسطة دراسات التصوير
الوظيفي إىل مقاطع أصغر تشارك يف مهمات لغوية

أخرى .األفراد يستخدمون اللغة إلطالع اآلخرين
ولطلب املعلومات وإلجناز األمور ،إخل .واآلليات اليت
تؤدي إىل استخدام لغة ما تتطلب التحفيز واإلاثرة.

خمتلفة .مت ربط إنتاج املعىن ابجلزء العلوي من املنطقة
بينما يقع النطق يف مركر املنطقة الرئيسة يف بروكا.
ليست منطقة بروكا ببساطة هي منطقة الكالم وإمنا
هي مرتبطة بعملية نطق اللغة بصورة عامة .تسيطر

لقد قدمت الدراسات الفنية يف التصوير العصيب أدلة
قوية على أن مناطق مثل الفصوص األمامية
(اجلبهية) frontal lobesواألبنية العميقه يف
الدماغ مثل التلفيفة الدائرية\احلزامية cingulate

ليس على الكالم احملكي فقط وإمنا على املكتوب
12
وعلى إنتاج لغة اإلشارة ايضا.

 gyrusتصبح انشطة أثناء العديد من املهام اللغوية.
ولعل هذه األبنية متصلة مبستوى اإلاثرة الالزمة
لتفعيل معاجلات اللغة .عندما يبدأ استخدام اللغة ،
جيب تنظيمها ورصدها يف الوقت املناسب .إن آليات
التوقيت ذات الصلة قد تكمن يف املخيخ ويف املادة
الرمادية اللحائية التحتية اليت ثبت نشاطها مؤخرا أثناء
العديد من املهام اللغويه وتؤدي اىل خلل أو تلف

رسم بياين للمرات املتعلقة ابللغة

عندما جترح أو تتعرض لإلصابة.
ومناطق اللغة الرئيسة هي منطقة بروكا،
ومنطفة الفم ،ومنطقة فرينيك .مع أن وظيفتها ليست

هي املنطقة املسؤولة عن احلركات العضوية
للفم وأجهزة النطق املستخدمة يف إنتاج الكالم .إنه
اجلزء من املخ احلركي ويسيطر على عضالت الوجه
والفم كما هو األمر يف البقية من املخ احلركي الذي

حمدودة ،إال أن معظم الدراسات تتفق على أن هذه
املنطقة من الفص اجلبهي يف النصف املهيمن هي
متعلقة يف املقام األول إبنتاج الكالم .إن مهمتها
عادة تتعلق ابحلفاظ على الئحة الكلمات وأجزاء

• منطقة الفم

يسيطر على األجزاء املختلفة من حركة اجلسم ال
عالقة له بعناصر املعرفة يف إنتاج الكالم مع أنه يقع
ابلقرب من منطقة بروكا وينشط مهمات الكالم مع

كلمات تستخدم يف إنتاج الكالم ومعانيها .وكذلك
أيضا عرف اتصاهلا بنطق الكالم وإنتاج املعاين أو
تعيني املعاين للمفردات اليت نستخدمها .لقد قام
 12حممد بن امساعيل بن شهدأ ،انتاج اللغة يف الذماغ(دراسة يف علم اللغة
العصيب(،اجمللة لسان ضاد ،رقم  ،2،1أبريل ،)2015 ،ص.92-89 .
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بعض وظيفة السمع والتعرف على األشياء .وغالبا ما
تعرف منطقة فرينيك ابرتباطها ابستيعاب اللغة أو
التعامل مع اللغة الواردة إىل الدماغ سواء كانت

منطقة بروكا .إن االختالالت لوظائف الفم ميكنها
أن تسبب عدم حركة الكالم .ويف هذه احلالة ،يظل
املصاب قادرا على تشكيل كالم متماسك يف رأسه

مكتوبة أو حمكية .وهذا التمييز بني الكالم واللغة هو
املفتاح لفهم دور منطقة فرينيك يف اللغة .إن منطقة
فرينيك تعمل مع منطقة بروكا؛ فمنطقة فرينيك
تتعامل مع الكالم الوارد وأما بروكا فتتعامل مع الكالم

ولكنه ال يستطيع أن يعرب عنه لفظيا .إن اختبارات
االستيعاب ومهارات الكتابة تظهر أن املصابني ال
ينقصهم املعرفة ولكنهم ببساطة ال يستطيعون
السيطرة على ما تقوم هبا أجهزة النطق كاللسان على

الصادر.
إن املصابني بتلف يف منطقة فرينيك يعانون من
صعوبة يف استيعاب أو فهم اللغة بكل أشكاهلا.

سبيل املثال والشفاه املسؤولة عن إنتاج الكالم يف
منطقة احلركة يف النصفني األمين واأليسر اليت ارتبطت
ابلتلعثم وهو اضطراب يف إنتاج الكالم الذي ال يزال

يستطيعون التحدث بطالقة وتكوين مجل طويلة
ومعقدة ولكن كلماهتم حتتاج إىل معىن وينقصها
التماسك يف املعىن .وكثريا ما يستخدمون
مصطلحات غامضة وتوصيف معمم ومكرر حبيث ال

غامضا.
إن االختالل الوظيفي يف اللحاء البصري
الرئيس يؤدي ،يف احلاالت الشديدة ،إىل العمى .ويف
حالة اإلصاابت األقل شدة ميكن أن تؤدي إىل

ميكن أن يتوحد ويرتقي إىل أفكار كاملة .ومن
السهل أن نالحظ من اإلنتاج الغزير للكالم عند
املصابني أن العرض ليس يف صعوبة إنتاج الكالم

صعوبة يف التعرف على األلوان وعمى الكلمات .إن
إصابة املناطق البصرية اجلدارية ميكن أن تؤدي إىل
عدم القدرة على تذكر األمساء  anomiaوإىل عدم

بقدر ما هو يف إنتاج اللغة .وكذلك يبدو أن التلف
ملنطقة فرينيك ليس عابرا او مؤقتا وميكن تعويضه يف
أماكن أخرى من الدماغ كما هو احلال يف منطقة
بروكا.

القدرة على الكتابة  agraphiaأو القدرة على القراءة
 .alexiaوهذه احلاالت الثالث ليست راجعة
ملشاكل يف البصر نفسها ألن املصابني هبذه
االضطراابت يستطيعون أتدية مهمات بصرية أخرى

• اللحاء السمعي

بدقة .وتظهر هذه املشاكل فقط يف حالة
استخدامات لغوية خاصة.
• منطقة فرينيك
منطقة فرينيك ،ذات اللون األزرق الفاتح يف
شكل  ،2هي املختصة بتعيني املعىن للكالم .وهي
مرتبطة ببعض الوظائف وخاصة ابلذاكرة قصرية املدى
املرتبطة بدورها ابلتعرف على الكالم وإنتاجه وكذلك
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السليم يف النصف املعاكس ميكنه أن يتعلم ويقوم

شكل 3

ابلوظيفة نفسها .إن املشاكل يف اللحاء السمعي
ميكنها أن تؤثر على استقبال الكالم وليس اللغة.
وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن يؤثر ذلك على إنتاج

نطق االكلمة املسموعة
عند نطق أي كلمة مقروءة  ،جيب أن تصل
املعلومات أوال إىل القشرة البصرية الرئيسة .ومن ترسل

الكالم بسبب التغريات يف التغذية الراجعة السمعية
اليت تستخدم عادة للتحري من إنتاج الكالم الصويت.
وابلنسبة للمتلعثم إذا مت تشغيل تسجيل للفظ
الصحيح من الكلمات املكتوبة مع حماولتهم القراءة

املعلومات من
الكالم اخللفية
ومن منطقة
املعلومات إىل

القشرة البصرية الرئيسة إىل منطقة
مبا فيها منطقة فرينيك .Wernicke
فرينيك  Wernickeتنتقل
منطقة بروكا  ، Brocaومن تنتقل

بصوت مرتفع نفس الكلمات يقل تلعثمهم بصورة
كبرية .وهذا رمبا يشري إىل أمهية اللحاء السمعي يف
إنتاج الكالم عند املصابني ابلتلعثم .وهذا يدل على

اىل منطقة إىل حلاء احلركة الرئيس.
إن مناطق الدماغ املسؤولة عن التعرف على
الصوت واستقباله هي مرتبطة بصورة كبرية مبناطق

أن املتلعثمني يستخدمون نصفي الدماغ عند إنتاج
الكالم على العكس من العاديني فهم يستخدمون
13
النصف املهيمن فقط.
• اللحاء البصري

اللغة .ففي مهمات اللغة احملكية بدون مسع جيد
وصحيح ،لن حيدث استيعاب لغوي .وعندما
يتحدث الناس أو يقرأون الكلمات بصوت عال،
هناك أيضا دليل على أهنم يستمعون ألنفسهم كما
هم يتحدثون كي يتأكدوا من أهنم يتحدثون بطريقة
صحيحة .واملناطق احمليطة ابللحاء السمعي القريبة
من منطقة فرينيك مرتبطة أيضا ابلذاكرة قصرية املدى

شكل 4
نطق الكلمة املكتوبة
أن التكلم كلمة مسموعة ،جيب أن تصل
املعلومات أوال إىل القشرة السمعية الرئيسة .ومن مث

لسماع اللغة وتتكرر ابستمرار يف الدماغ لكي حتافظ
على اللغة يف الذاكرة.
إن التلف هلذه املناطق من الدماغ املرتبطة
ابلسمع ميكن أن تؤدي إىل الصمم .ولكن إذا كان
التأثري يف جانب واحد من الدماغ إبصابة ما أو من
جراء جلطة ميكن أال تؤدي إىل فقدان السمع ألن
كلتا األذنني تتمثالن يف كل جانب من املخ والنسيج
 13سعادة خليل ،األساس العصيب للغة( ،دار انشري :للنشر االلكرتوين) ،جمهول
الصفحة.
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إدارة اجلانب األمين من

تنتقل املعلومات من القشرة السمعية الرئيسة إىل
منطقة الكالم اخللفية مبا فيها منطقة فرينيك ،ومن
منطقة فرينيك تنتقل املعلومات إىل منطقة بروكا ومن

عملية الرتميز وفك الرتميز يف عملية اإلتصال
أ .عملية استقبال الرسالة يف االتصال
عرفه أمحد سيف الدين بقوله إن الرتميز (
) Encodingحينما يقرر املرسل ما يريد من رسالته

مث إىل منطقة حلاء احلركة الرئيس.
إن املنطقة املسؤولة عن البصر وكذلك
معروفة ابسم اللحاء املخطط .إن اللحاء البصري هو
املفتاح يف قراءة الكلمات واملفردات وكذلك يف

كمجرد نقل خرب أو أمر ،أو إبراز أتثره هبذا اخلرب أو
حنو ذلك فإن عليه أن يضع املعىن املراد يف شكل
رموز (فيرتجم املعىن بكلمات وأفكار وآراء وأصوات

التعرف على األشياء كخطوة أوىل يف تسمية األشياء.
إن املناطق البصرية يف الدماغ هي يف العادة من بني
األجزاء األوىل يف الدماغ اليت تنشط أثناء القراءة

وتعبريات جسدية) تؤلف مجيعها الرسالة اليت يرسلها
إىل الطرف اآلخر .وفك الرتميز) )Decoding
سبقت اإلشارة إىل أن الرسالة تتضمن رموزاً لفظية
أو غري لفظية الستثارة معينة لدى املستقبل ،ومبا أن

وتسمية األشياء الختبارات الكالم املستخدمة يف
املسح بواسطة يف إم آرآي و بيت .وخالف هذا
اجلزء الرئيس (املنطقة البصرية) الواقعة يف الفص
القذايل ،هناك جمموعة من املناطق املرتبطة ابلبصر تقع

الرسائل ال ميكن تفسريها دائماً بطريقة واحدة لدى
كل املستقبلني فإن كل مستقبل سيقوم مبعاجلة
الرسالة يف ذهنه ويقارهنا ابلرسائل والتجارب السابقة

يف الفص اجلانيب فوق اللحاء البصري .وترتبط هذه
املنطقة بتسمية األشياء واألدوات وبقراءة املفردات
ويعتقد أهنا مبثابة منطقة مكملة للحاء البصري

ليكتشف ماذا تعىن له .وتبعاً خللفية املستقبل وجتاربه
فإن تلك الرموز إذا مل يصاحبها توافق مع خربات
املرسل أو صاحبه التحيز فإن تفسري الرسالة قد أييت
16
بغري النتائج املرغوبة.

الرئيس .إن اللحاء البصري مع اللحاء السمعي من
احملتمل أن يكون اخلطوة األوىل على ممر االستيعاب
14
اللغوي.
هناك جمموعة من احلقائق املتعلقة بعمل

ورأى عازة حممد سالم إن الرتميز يتطلب
بساطة التعبري والبعد عن األلفاظ والتعبريات اليت
حتمل أكثر من معىن.إن جناح طرف األخر يف تفسري

نصفي املخ ،وهذه احلقائق تشمل مايلي :يتوىل
النصف الكروي األمين من املخ Right
 Hemisphereإدارة النصف األيسر من اجلسم

الرسالة بشكل صحيح اليتوقف على قدرتك على

حركيا وحسيا ،بينما يتوىل النصف الكروي األيسر

 16محد بن سيف الدين تركستاين ،مدخل إىل اإلتصال اإلنساين
(تركيستان ،جمهول السنة) ،ص213 .

 14سعادة خليل ،األساس العصيب للغة( ،دار انشري :للنشر االلكرتوين) ،جمهول

Left Hemisphere

اجلسم.
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عملية التعلم .أما يف عملية االتصال بلغة

نقل املعلومات ببساطة ووضوح ودقة فقط ،ولكن

أجنبية فإن هذا الشرط يرتقي إىل مستوى
املشكلة .كما أن عملية الرتميز ال تبلغ ماذا
جيب أن تكون ,ألن أي عملية لغوية ـ

كذلك على مقدرتك يف أن تتوقع وتستبعد مصادر
اخلالف والصراع(قضااي ثقافية شائكة ،افرتضات
خاطئة ،ضياع بعض املعلومات) ومفتاح هذا كله هو

صوتية جيب أن يتوفر فيها عنصر استمرارية
الفكر .وكذلك فإن نفس الفكرة ميكن
التعبري عنها مبختلف اللغات بواسطة خزين
خمتلف من الرموز ,وخالفا لذلك فإن عملية

معرفتك ابلفئة املستهدفة من حيث املستوى العقلي،
والتعليمي والسن والنوع .فالفشل يف فهم املستهدفني
قد ينتج عنه فقدان دائرة االتصال .وكما أن الرتميز
الناجح مهارة ،كذلك فإن فك الرتميز الناجح مهارة

الرتمجة لن تكون جيدة.
 .2ـ إن املرسل جيب أن ميتلك اإلمكانية لتشفري
أفكاره ومشاعره بطريقة متكنه من توصيلها

أخرى ،ولكي توفر هلا أفضل الظروف جيب أن تعطي
الوقت الكايف لقراءة الرسالة بدق ،أو لإلستماع
ابهتمام ،كما جيب أن مند من يفك الرموز مبعلومات

للمستقبل مبساعدة خزين حمدد من الرموز
واليت ميتلكها املستقبل أيضا.
 .3إن املستقبل جيب أن ميتلك القدرة على فك
رموز املعلومات املشفرة ,أي إعادة بناء

إضافية لو اقتضى املر لكي يسهل فهمه
17
واستجابته.
و قد قدم عامر صاحل أن جيب التأكيد هنا أنه
ولغرض توصيل املعلومات ال يكفي فقط إنتاجها .

أفكار ومشاعر املرسل .إن عملية إعادة
التشفري ليست عملية استسالمية خاملة
وإمنا على العكس تتطلب نشاطا .إن عملية

كما أن عملية التوميز أو التشفري ال ميكن النظر إليها
بصورة منعزلة .إن عملية إرسال املعلومات واستقباهلا
تعتمد على العوامل اآلتية:

االستماع عملية معقدة ومتعبة ,ولذا فإن
ضبط نشاط املتابعة عند املستقبل ممكن يف
حاالت اندرة.
 .4إن الرموز املنتجة من قبل املرسل جيب أن

 .1إن عملية اإلرسال ممكن ظهورها عندما
تكون الرموز اللغوية معروفة لدى املستقبل.
إن التشفري أو الرتميز وفك الرموز يتطلب
نظاما رمزاي واحدا لدى أطراف عملية

تكون صاحلة لإلرسال .كما جيب استخدام
قناة مناسبة للتوصيل أو النقل لكي نستطيع
احلد من التشويش إىل اقل ما ميكن .وكما

االتصال  .أن اجلزء األكرب من خزين رموز
املستقبل واملرسل جيب أن يكون مشرتكا.
هذا الشرط يبدو حمققا يف لغة األم ,ابستثناء
 17عازة حممد سالم ،مهارة االتصال(،القاهرة :مركز تطوير الدراسات العليا
والبحوث ،)2007 ،ص9 .
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الرتميز وفك الرتميز يف عملية التعليمية
ويف عملية الرتميز وفك الرتميز اللغة هلا دورا
مهما .واللغة عندها وظيفة يف احلياة .والغرض الذي

هو معروف التأثري غري املناسب للكلمة يف
أوضاع غري مواتية.
 .5إن االتصال يف احلياة اليومية ال يشمل

هندف إليه من تعليمها ،فاللغة منطوقة كانت أو
مكتوبة هلا وظيفة أساسية هي تسهيل عملية التواصل
بني اجلماعات اإلنسانية ،وهلذا التواصل انحيتان:
وانحية
،expression
التعبري
انحية

الظواهر اجملردة ,وإمنا يشمل يف اغلب
األحيان الظواهر امللموسة .إن أغلب
األفكار تنشأ عن حاالت واقعية ,واملرسل
جيب أن ينقلها إىل حاالت واقعية أيضا,

اإلستقبال  ،Receptionألن التوصل عادة بني يكون
بني طرفني ،أحدمها املتكلم أو الكاتب ،واألخر
السام ع أو القارئ ،ومن هنا ينبغي أن تدرس اللغة

ومن هنا ينشأ اإلفرتاض التايل :إن املرسل
واملستقبل ميتلكان خزينا مشرتكا من املعاانة
واإلدراك ,وخالفا لذلك فإن عملية إيصال

ويتعلمها التلميذ على أن هلا وظيفة ذات انحيتني.
والميكن الفصل بني الناحيتني يف احلياة اليومية كما
الميكن الفصل بينهما يف حجرة الدراسة يف أثناء
التعليم ،وكل ماهنالك أن احلصة الواحدة من حصص

املعلومات تصبح عملية شكلية وصماء,
18
وهذا ما حيصل أيضا
التشويش يف عملية اإلتصال

اللغة قد تغلب عليها إحدى الناحيتني :التعبري أو
اإلستقبال .وإذا نظران إىل تدريس اللغة من هذه الزوية
اجلديدة وجدان أن اللغة مكتوبة أو منطوقة تتضمن

التشويش هو أي عائق حيول دون القدرة على
االرسال أو االستقبال وينقسم التشويش إىل نوعني:
 .1تش ـ ــويش ميكانيكي :وهو تش ـ ــويش حيدث

عنصرين أساسني )1 :عنصر الفكر ،و )2عنصر
األسلوب.
والفكرة هي املقصودة من عملية التواصل يعىن
الرتميز-املرسل
املرسل-الرتميز-الرسالة-فك

من خالل عيوب ص ــوت املرس ــل أو تروات
غري مناس ـ ــبة أو ض ـ ــعف حاس ـ ــة الس ـ ــمع أو
البصر ,أو الضوضاء.
 .2تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويش داليل :وهو حيــدث حني حركــة

إليه.واألسلوب هي الوسيلة اليت تنقل هبا
الفكرة(الرسالة) من املرسل إىل املرسل إليه .وعلى
ذالك ينبغي أن تدرس فروع اللغة العلى أهنا غاية يف

الناس فهو بعضـ ـ ــهم البعض مثل اسـ ـ ــتخدام
معـ ــاين خمتلفـ ــة وعبـ ــارات غري مفهومـ ــة من
خالل املعىن أو النطق ,والتش ـ ـ ـ ـ ـ ــويش يكون

ذاهتا ،ولكن على أهنا وسائل ،ومبراعاهتا تؤدي اللغة
وظيفتها الكاملة ،ومن هنا نشأ اخلطاءالتقليدي يف

عائق يف عملية االتصال.

 18عامر صاحل ،ظاهرة االتصال اللغوي الشفوية (كتاابت :حيررها كتاهبا ـ أتسست
يف  1/9/2002مؤسسها ورئيس التحرير إايد الزاملي ،جمهول الصفحة.
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الرتميز)  ( Encodingو فك الرتميز)  ( Decodingيف التواصل
واملرء يف املهارتني

اللغة العربية ،وهذا اخلطاء هو تعليم فروع اللغة على

األخريني مؤثر على غريه (مستمع أو قارئ) .والرصيد
اللغوي للفرد فيهما أقل من رصيده يف املهارتني
األوليني ،االستماع والقراءة .إن منطقة الفهم عند

أهنا غاية يف ذاهتا فلقد أسرف املعلمون يف تدريس
قواعد النحو مثال وحفظها دون مراعاة ملدى أمهيتها
ابلنسبة للمتعلم ،ودون استخدامها استخداما فعاال

productive or creative

20

الفرد أوسع من منطقة االستخدام.
اخلالصة
اللغة هي أدة االتصال للمجتمع ما.
فاإلنسان كائن اجتماعي فهو اليعيش مبفرده ولكن

يف موقف لغوية حقيقة ،ولذا يشعر كثري من التالميذ
بعدم جدوى تدريس القواعد ،ألهنا متثل يف نظرهم
19
اجلفاف ،واجلمود ،والبعد عن الواقعية.
ويف اإلتصال توجد مخس مهارات أساسية جيب

ابلتعامل أو التعاون مع الشخص األخر .وكان
االتصال فعاال ،البد عمليته انجح .وأما مكوانت
من عملية االتصال فهي املرسل-الرتميز-الرسالة-

توافرها وهي مخس (الكتابة -التحدث – القراءة-
االستماع -القدرة على التفكري ووزن األمور) ألن
القدرة على التفكري تساعد يف حتديد األهداف.

فك الرتميز-املرسل إليه .الرتميز وفك الرتميز مها مهما
يف جناح عملية التواصل أو االتصال ومها كعمليتان
إما فيسيولوجيا أو نفسيا أو عصبيا.

فاالستماع والكالم ( )1جيمعهما الصوت ،إذ
ميثالن كالمها املهارات الصوتية اليت حيتاج إليها الفرد
عند االتصال املباشر مع اآلخرين .بينما جتمع
الصفحة املطبوعة بني القراءة والكتابة ( ،)2ويستعان
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