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Abstract 

The present study touches upon the problem of the arabization, elaboration, codification 

and adaptation of tests to cultural peculiarities, in general, and linguistic specificities, in 

particular, when the original test language differs from the target language, in terms of 

structure, syntactic features, and graphitic form as well. Bearing in mind the Digit Span 

Test to measure the capacity of working memory developed by Wechsler, the question is 

whether we can apply this test, as was originally developed, to our Arabic linguistic reality. 

The answer to such a question might be positive, given that all the required elements are 

available for this test to be universal and intercultural. Nevertheless, the question about the 

effect of language on the working memory capacity, which has been shown in many inter-

linguistic studies, leads us to some revisiting of the structure of this test. As long as working 

memory is affected by the length of the words, and given the disparity in the syllabic and 

phonemic length of numbers in both Arabic and English, we propose a method to reorganize 

the numbers in the test according to the pronunciation length of the graphemes which 

represent the numerals in Arabic. Then, we proceed in analyzing the linguistic phenomena 

interacting within the structure of the Arabic numerals, and then transform them 

statistically into patterns and finally provide a practical model to organize numbers within 

the test, a model that fits the specificities of the long form of numerals in Arabic, and meets 

the graduation principle requirements in terms of the time needed for the realization of 

these numerals, and fits the upward progress when moving from one number sequence to 

another. 
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 تكييف اختبار األرقام لِوكسلَر لقياس َسعة الذاكرة العاملة

 ضوابط اللغتين اإلنجليزية والعربية بين
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 الملخص

وتبيئتها، وتقنينها، وتكييفها مع الخصوصيات الثقافية بعامة، واللغوية تتناول هذه الدراسة مشكلة تعريب االختبارات، 

بخاصة، وذلك عندما تختلف لغة االختبار األصل عن اللغة الهدف، من حيث بناؤها وتحديد ضوابطها التركيبية، وشكلها 

طبقه في واقعنا اللغوي ، اختبار األرقام لقياس سعة الذاكرة العاملة، فهل نWechsler الخطي أيضا. لقد طور وكسلر

 العربي بالصيغة األصلية لوكسلر؟

ثقافي. لكن التساؤل -إن الجواب عن هذا السؤال قد يكون باإليجاب، ألن كل العناصر متوفرة ليكون هذا االختبار كونيا وبين

النظر في بنية هذا  لغوية، يجعلنا نعيد-عن تأثير اللغة على سعة الذاكرة العاملة الذي أوضحته كثير من الدراسات بين

االختبار نفسها. ومادامت الذاكرة العاملة تتأثر بطول الكلمات، وألن الطول المقطعي والفونيمي لألرقام في اللغتين: العربية 

واإلنجليزية مختلف، فإننا نقترح طريقة إلعادة تنظيم األرقام في هذا االختبار وفق ضوابط طول نطق أسماء األرقام في 

ية. ومن ثم، سنحلل الظواهر اللغوية التي تتفاعل داخل بنية األرقام العربية، وتحويلها إحصائيا إلى أوزان، اللغة العرب

لنخلص منها إلى تقديم نموذج عملي حول كيفية تنظيم األرقام داخل االختبار يالئم خصوصيات طول األرقام في اللغة 

  .، والتدرج التصاعدي عند االنتقال من سلسلة أرقام إلى أخرىالعربية، ويستجيب لمبدأ التدرج في طول زمن النطق بها

 .ذاكرة العمل؛ اختبار وكسلر لألرقام؛ اللغة العربية؛ تكييف االختبارات؛ الثقافة: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

ذاكرة  (، تناول اختبار األرقام لقياس سعة2019يعدّ هذا المقال تطويرا لمقال سابق )زغبوش، سفير، زغبوش، 

العمل، بعد إجراء سلسلة من التعديالت عليه على مستويي البناء والتنظيم. إنه موضوع يندرج ضمن إشكالية تعريب أدوات 

القياس وتبيئتها وفق سياقات ثقافية مختلفة عن سياق نشأتها، بهدف ترسيخ ثقافة القياس، والتنبيه إلى تأثير السياقات الثقافية 

األرقام لقياس الذاكرة  (، واختبار1959) Reyتلك التي يبدو أنها ال تخضع لها، مثل اختبار راي  على أدوات القياس، حتى

(. فإذا كانت األرقام مصطلحا 1997 ،2001) Wechsler(، الذي بلوره وكسلر Baddeley & Hitch, 1974العاملة )

 يتأثر بقيود الثقافة، لذلك استععمل في عديد من لغويا مجردا ومتداوال، فإنه يمكن االعتقاد بأن اختبار األرقام كوني وال

 الدراسات التجريبية والدراسات بين لغوية، وطبق بلغات مختلفة.

اللغوية، يجعلنا نعيد -لكن التساؤل عن تأثير اللغة على سعة الذاكرة العاملة الذي أوضحته كثير من الدراسات بين

اؤل عن كيفية تنظيم سالسل األرقام داخله، وفقا لمقتضيات اللغة العربية، النظر في بنية هذا االختبار نفسه، ومن ثم، التس

ألننا الحظنا استعمال االختبار من خالل ترجمة تعليماته وطرق تنقيطه من اللغة اإلنجليزية )أو الفرنسية(، مع االحتفاظ 

(، فإننا نتساءل عن عدم مراعاة 7ستثناء الرقم بترتيب األرقام نفسه. وما دامت األرقام في اللغة اإلنجليزية أحادية المقطع )با

 Ellis & Hennellyمتغير الطول في تنظيم سالسل األرقام المقدمة في االختبار باللغة العربية. مسوغنا في ذلك مالحظة 

ال أطول، وهو ما جعل إنجازات األطف sonoritéأن أسماء األرقام في لغة بالد الغال تتضمن فونيمات جهارتها  (1980)

الغاليين أضعف من أقرانهم اإلنجليز في االختبار الفرعي لألرقام على سلم الذكاء لوكسلر. إنه األمر نفسه الذين نود إثارة 

 االنتباه إليه عند استعمال هذا االختبار، وفق مقتضيات النطق في اللغة العربية.

د تحديدات الذاكرة العاملة والتأثيرات التي ارتباطا بهذه المعطيات، ولتحليل هذا الموضوع ومناقشته، لن نقف عن

؛ الطايفي البرنوصي، زغبوش، بوعناني، 2013؛ زغبوش، طرواديك، 2013تخضع لها )راجع في ذلك: زغبوش، 

(، بل سنوضح كيفية قياسها؛ ثم 2019؛ زغبوش، سفير، زغبوش، 2018؛ الزوهري، الطايفي، زغبوش، بوعناني، 2015
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لتي تتفاعل داخل األرقام العربية، لنخلص إلى تقديم مقترح مطور عن مقترح سابق )راجع: سنرصد الظواهر اللغوية ا

 ( حول كيفية تنظيم سالسل األرقام داخل اختبار األرقام لوكسلر.2019زغبوش، سفير، زغبوش، 

 

 . الذاكرة العاملة وتأثير خصوصيات اللغات2

 ;Gaonac’h & Larigauderie, 2000والمعرفية ) نظرا ألهمية الذاكرة العاملة في كل النشاطات الذهنية

Grégoire, 2006( وإسهامها الحيوي في التعلمات داخل القسم ،)Alloway, 2006 فإن كثيرا من الدالئل تشهد على أن ،)

(، Majerus, 2014المعارف اللغوية وبنينتها ترتبط بشكل وثيق باإلنجازات في مهام الذاكرة اللفظية قصيرة المدى )

 Gathercole et al., 1999; Majerus etعمها معطيات دراسات نمائية، بين أربع سنوات وسن الرشد )راجع مثال: تد

al., 2004; Pickering & Gathercole, 2001 ،وعلى هذا األساس، تطور تقييم الذاكرة العاملة بشكل ملحوظ .)

 ;Baddeley & Hitch, 1974رة العمل لبادلي )وبأدوات أدق، مستفيدا من التراكمات النظرية. ويمثل نموذج ذاك

Baddeley, 1986; 2000 المقترح النظري األكثر تأثيرا، فهو يسمح بفهم الدور الذي تلعبه في مختلف العمليات )

واألنشطة المعرفية، كما أنه نموذج مدعم بكثير من الدراسات السيكولوجية التجريبية العصبية المعتمدة على التصور 

 الدماغي.

الحلقة الصواتية  تكمن أهمية نموذج بادلي، أيضا، في مرونة هذا الجهاز الذي أضحت تقاس سعته زمنيا، خصوصا

( الذي يعالج المعطيات اللفظية. فقد Baddeley et al., 1998)أو الذاكرة اللفظية قصيرة المدى( المرتبطة بالنظام اللغوي )

لعاملة باللغة، حيث يعالج الوعي الصوتي في المعالج الصوتي، وأي خلل عالقة الذاكرة ا Baddeley (2003)أكدت دراسة 

لغوية المقارنة، العالقة بين سرعة نطق -فيه، ينتج عنه اضطراب في اللغة. وفي هذا السياق، أكدت عديد من الدراسات بين

رية، العربية، اإلسبانية، الدارجة األرقام وسعة ذاكرة العمل في لغات متعدد )اإلنجليزية، لغة بالد الغال، الصينية، العب

 ;Ellis & Hennelly, 1980; Naveh-Benjamin & Ayres, 1986المغربية، الفنلندية، اليونانية، السويدية )

Stigler & al.; Hoosain & Sallili, 1987; Chincotta & Underwood, 1997; Hoosain, 1984) كما ،

؛ زغبوش وطرواديك، 2013؛ زغبوش، 2012؛ نواني، 2011يفة وإجالل، )مثال: الخلاستعملته دراسات عربية أخرى 

(، وكلها أكدت تأثير سرعة نطق اللغة على عدد الوحدات )األرقام( التي يمكن تخزينها في الذاكرة 2018، اإلدريسي، 2013

ات ونظامها بخصوصيات نطق اللغ(، ارتباطا 2013زغبوش، و ؛Sze, Goonetilleke & Shim, 1997العاملة )راجع 

 ;Baddeley, 1975; 1986ومادامت سعة الذاكرة تعادل عدد الكلمات التي يمكن قراءتها في ثانيتين تقريبا )الصوتي. 

(. وبناء 2013(، يمكن االحتفاظ بكلمات أكثر عندما يتطلب نطقها زمنا أقل )راجع معطيات أوفى ضمن: زغبوش، 2003

غة العربية )مقارنة مع نطق األرقام في اللغة اإلنجليزية( سيؤثر سلبا على عدد نطق األرقام في اللعليه، نفترض أن طول 

 سالسل األرقام التي يتذكرها الفرد، ومن ثم، سعة ذاكرته، وبالتالي وضع نتائج االختبار كلها موضع شك.

بار الفرعي ( في االختMeulemans & Seron, 2004لقياس الذاكرة العاملة )راجع:  الكالسيكيةتتمثل المهمة 

( أو من السلم WAIS-III ; Wechsler, 1997) Wechslerلذاكرة األرقام ضمن اختبار قياس ذكاء الراشدين لوكسلر 

(، وفقا لمكون الذاكرة العاملة المراد تقييمه، وكذلك النسخ MEM-III, Wechsler, 2001اإلكلينيكي للذاكرة لوكسلر )

الرابعة والنسخة الخامسة. يتكون اختبار الذاكرة اللحظية لألرقام من جزأين  المطورة من اختبار وكسلر، خصوصا النسخة

. لكن هذه النقطة (Majerus, 2014)(، وتقدم فيه العناصر بمعدل عنصر واحد في كل ثانية Grégoire, 1999منفصلين )

صل التي هي اإلنجليزية، كما سنوضح تطرح مشكال في تقديم أرقام اللغة العربية، نظرا لطولها، مقارنة مع لغة االختبار األ

 ذلك الحقا.

فما خصائص بنية األرقام في اللغة العربية؟ وما خصائص نطقها؟ وإذا كان األمر كما أسلفنا، كيف نساهم في بلورة 

 اختبار يراعي خصوصيات اللغة العربية وقيود نطقها؟

 

 . بنية األرقام في اللغة العربية وخصائصها3

)األرقام( في اللغة العربية خصوصيات تتعلق ببنية اسم العدد أثناء عملية التجزيء المقطعي،  تطرح أسماء األعداد

إذ يالَحظ أن جميع هذه البنيات الصرفية قد تتأرجح بين إثبات الحركة اإلعرابية وإسقاطها، األمر الذي تتغير معه البنيات 

تعستهل بهمزة وصل، هي الرقم: "اثنان" )راجع: محمد علي المقطعية المحصل عليها. كما أن إحدى هذه البنيات الصرفية 

بالساكن في  تعذر النطق هو لجلبها وأن الدافع الكالم، ابتداء في نطقا وتحقق (، مادامت هذه الهمزة تظهر1994رباع، 

اطع سليمة مستهل الكالم. وهي على هذا االعتبار تحتسب في صدر المقطع، وتعدّ ركيزة صوتية يستعان بها على بناء مق

 واطرادها في اللغة العربية.

ونسعى من خالل رصد التغيّرات الصواتية لهذه البنيات الصرفية، إبراز ضرورة تعضيد إعادة بناء اختبار وكسلر 

بمسّوغات لغوية تفرضها القيود اللسانية على هذه البنيات، سواء أثناء الوصل واإلدراج، أو أثناء الوقف والقطع، حتى تستقيم 

(. كما سنستعمل هذه البنيات الصرفية مسكنة 1994بنيات المقطعية القانونية في اللغة العربية )راجع: محمد علي رباع، ال

اآلخِر، لكون "أسماء العدد إذا عدّدتها؛ فإنّها تكون مبنيّة على الوقف )...( فلّما لم تكن هذه األسماء على الحدّ الذي يستوجب 

نَْت وصارت  فتقول: "واحدْ، اثناْن، ثالثْه، أربعْه"، باإلسكان من  "َصْه"، و"َمه" :نحو بمنزلة صوت تعصّوته،اإلعراَب، سعّكِ

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

268  

 

www.ijherjournal.com 

 

 (.20هـ،  643غير إعراب" )ابن يعيش، 

وبناء عليه، فإن بناء نموذج اختبار الذاكرة العاملة وفق خصوصيات اللغة العربية التي أوضحناها سابقا، يعتمد 

 ألواخر، والثاني، تحقيق نطق الهمزة في الرقم "اثنان".معيارين: األول، هو تسكين ا

 . مالءمة اختبار وكسلر لخصوصيات اللغة العربية4

صمم اختبار وكسلر لتقييم قدرات الذاكرة العاملة، وتتغير وظيفته حسب طريقة تطبيقه، التي تقيس سعة ذاكرة العمل 

 (: 1رتيب المعكوس لألرقام(، كما هو موضح في الشكل رقم ))الترتيب المباشر لألرقام( ووظيفة المعالج المركزي )الت

 )ب( الترتيب المعكوس )أ( الترتيب العادي )أو المباشر( 
 

9-7 
1 

6-3 

5-8-2 
2 

6-9-4 

7-2-8-6 
3 

6-4-3-9 

4-2-7-3-1 
4 

7-5-8-3-6 

3-9-2-4-8-7 
5 

6-1-9-4-7-3 

4-1-7-9-3-8-6 
6 

6-9-1-7-4-2-8 

3-8-2-9-6-1-7-4 
7 

5-8-1-3-2-6-4-7 

2-7-5-8-6-3-1-9-4 
8 

7-1-3-9-4-2-5-6-8 

 

3-1 
1 

2-4 

4-6 
2 

5-7 

6-2-9 
3 

4-7-5 

8-2-7-9 
4 

4-9-6-8 

6-5-8-4-3 
5 

1-5-4-8-6 

5-3-7-4-1-8 
6 

7-2-4-8-5-6 

8-1-4-9-3-6-2 
7 

4-7-3-9-6-2-8 

9-4-3-7-6-2-1-8 
8 

7-2-8-1-5-6-4-3 

 (: نموذج اختبار وكسلر الرابع1الشكل رقم )

 

إن كانت إحدى أسس البحث العلمي تكمن في التجزيء من أجل البناء والتعميم، وإسهاما منا في إعادة تنظيم 

معطيات اختبار األرقام، وفق منطق علمي يراعي مقتضيات اللغة العربية وخصوصيات أرقامها: نطقا، وطوال، وبناء، فإننا 

تفكيكها إلى وحداتها الصغرى: مقاطع، وفونيمات، بهدف تخصيصها بقيم إحصائية، سنعمل على استخراج  سنعمل على

أوزان منها، تكون أساس استخالص وزن متوسط عام، يمكننا من تحديد التعقّد الفعلي للرقم. ومن أجل البحث عن أفضل 

أساسين في اسم العدد، هما: معيار عدد المقاطع، ومعيار  تركيبة لألرقام في اختبار وكسلر باللغة العربية، حددنا معيارين

 عدد الفونيمات.

فإذا كان المبدأ العام للغة العربية يتلخص في كونها ال تبتدئ بساكن وال تقف على متحرك، فإننا سنعمل وفق هذه 

سل األرقام في اختبار وكسلر أثناء القاعدة نطقا لألرقام العربية. وابتغاء فهم أكثر لهدفنا من هذا المقال، نبدأ بدراسة سال

نطقها عربية، لكشف اختالالتها، وسننطلق من تحديد خصوصيات البنية المقطعية والفونيمية لألرقام في اللغتين: العربية 

 (.1واإلنجليزية، لتكون منطلقنا في التحليل وإعادة البناء، انطالقا من معطيات الجدول رقم )
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 المقطعية والفونيمية في األرقام العربية واإلنجليزية (: خصوصيات البنية1الجدول )

 الفرق اللغة اإلنجليزية اللغة العربية 

(IPA)النطق  الرمز الكتابي عدد الفونيمات عدد المقاطع النطق الرمز الكتابي الرمز األيقوني
(4)

 بين الفونيمات بين المقاطع عدد الفونيمات عدد المقاطع 

 one [wʌn] 1 3 1 3 6 2 /َواِحدْ/ َواِحدْ  1

 two 7 2 /اِثْنَاْن/ اِثْنَانْ  2
(5)

[tu:] 1 2 1 5 

 three [θri:] 1 3 2 5 8 3 /ثاَلَثَْه/ ثاَلَثَهْ  3

 four [fɔr] 1 3 2 5 8 3 /أَْربَعَْه/ أَْربَعَهْ  4

 five [faiv] 1 4 1 2 6 2 /َخْمَسْه/ َخْمَسهْ  5

 six [siks] 1 4 1 2 6 2 /ِستَّْه/ ِستَّهْ  6

 seven [sev(ə)n] 2 6 2 /َسْبعَْه/ َسْبعَهْ  7
(6)

5 0 1 

 eight [eit] 1 3 3 8 11 4 /ثََمانِيَّه / ثََمانِيَّه   8

 nine [nain] 1 4 1 2 6 2 /تِْسعَْه/ تِْسعَهْ  9

 

العربية،  ( في اللغة11( والفونيمات )4األكبر عددا من المقاطع ) 8(، أن الرقم 1نالحظ، من خالل الجدول رقم )

فونيمات(. وإن كانت باقي األرقام في اللغة اإلنجليزية أحادية  5)مقطعان و 7في حين أن أكبرها في اللغة اإلنجليزية هو 

(، ورقم 4، 3(، ورقمين ثالثيي المقطع )9، 7، 6، 5، 2، 1أرقام ثنائية المقطع ) 6المقطع، فإننا نالحظ في اللغة العربية أن 

 ( الموالي:2(. ونفصل مقارنة هذه الخصوصيات بين اللغتين باعتماد الجدول رقم )8)واحد رباعي المقطع 

 (: خصوصيات البنية المقطعية والفونيمية في األرقام العربية واإلنجليزية2الجدول )

 العناصر

 

 اللغة

 الفونيمات المقاطع

 المجموع

 الوسيط المتوسط )%(

االنحراف 

 المدى  المعياري

المجموع 

 الوسيط توسطالم %()

االنحراف 

 المعياري

ا

 لمدى 

 العربية

22 

(68.75) 2.444 2 0.726 2 

64 

(67.37) 7.111 6 1.691 5 

 اإلنجليزية

10 

(31.25) 1.111 1 0.333 1 

31 

(32.63) 3.444 3 0.882 3 

 2 0.810 3 3.667 33 1 0.393 1 1.333 12 الفرق

 

العربية، سواء على مستوى مجاميع المقاطع والفونيمات، أو على يفيد هذا الجدول أن كل القيم مرتفعة في اللغة 

مستوى متوسطاتها. إذ نالحظ أن عدد المقاطع والفونيمات في اللغة العربية يمثل حوالي ثلثي نظيرتها في اللغة اإلنجليزية، 

بثلثين مقارنة مع اللغة فونيما أكثر في اللغة العربية، وهو ما يتطلب مجهودا نطقيا أكبر  33مقطعا و 12بفارق يصل 

اإلنجليزية. وإن كنا ال نسجل فرقا يذكر بين متوسط مقاطع اللغة العربية ووسيطها، فإن الفرق يكون أوضح في عدد 

(، إذ يتسع بشكل واضح في اللغة 3( واللغة اإلنجليزية )5الفونيمات، ويتضح الفرق أكثر في المدى بين اللغة العربية )

د فرق كبير بين أقل عدد من الفونيمات في أرقام اللغة العربية وأكثرها عددا، وهذا ما يؤكده االنحراف العربية، ما يفيد وجو

 المعياري في كل منها، إذ أن تشتت عدد المقاطع والفونيمات عن متوسطهما أكبر في اللغة العربية.

                                                           
4
 IPA : International Phonetic Alphabet   العالمية فونيماتية األبجدية 

 
5

 [e] االول ننطق فونيمات، ثالثة يمثل رمز كل رموز، ثالثة تضم [eit] بينما المصوت... نطق طول إلى ترمزان و... ]ri:]θو [:tu] في النقطتان

 .[faiv] في كما تماما [t] األخير فالصامت [i]الثاني المصوت الى ننتقل ثم

 
6

 v بين ə هو muet أخرس مصوتا هناك أن باعتبار فونيمات، خمسة تضم أنها يعتبر من وهناك فونيمات أربعة تضم أنها يعتبر من هناك

فونيمات  5. وعليه، سأخذ في هذه الدراسة بالعدد n يمبفون تنتهي الكلمة ألن مثلثة، بفاء schwa 'شفا' أو 'شوا' يسمى المصوت هذا ،nو

 هذا الرقم أثناء التحليل والمقارنة. في
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وزان المقاطع والفونيمات في (، ولتدقيق التحليل أكثر، سنعمل على استخالص أ1وباستحضار معطيات الجدول )

 اللغتين، تسهيال للمقارنة، وبغية إيجاد ترتيب لألرقام حسب تعقدها المقطعي والفونيمي.

 (: بنية األرقام وأوزانها في األرقام في اللغتين العربية واإلنجليزية3الجدول )

ا

 لعدد

 اللغة العربية اللغة العربية

وز

 ن المقاطع 

وزن 

 الفونيمات

م. 

 العام الوزن

وز

 ن المقاطع

وزن 

 الفونيمات

م. 

 الوزن العام

1 
0.0

1 

0.96

8 

0.4

89 

0.0

1 

0.93

8 

0.4

73 

2 
0.0

1 

0.64

5 

0.3

28 

0.0

1 

1.09

4 

0.5

51 

3 
0.0

1 

0.96

8 

0.4

89 

0.0

1 

1.25

0 

0.6

32 

4 
0.0

1 

0.96

8 

0.4

89 

0.0

1 

1.25

0 

0.6

32 

5 
0.0

1 

1.29

0 

0.6

50 

0.0

1 

0.93

8 

0.4

73 

6 
0.0

1 

1.29

0 

0.6

50 

0.0

1 

0.93

8 

0.4

73 

7 
0.0

2 

1.61

3 

0.8

16 

0.0

1 

0.93

8 

0.4

73 

8 
0.0

1 

0.96

8 

0.4

89 

0.0

2 

1.71

9 

0.8

68 

9 
0.0

1 

1.29

0 

0.6

50 

0.0

1 

0.93

8 

0.4

73 

إن استخالص أوزان المقاطع والفونيمات في كل رقم باعتماد قيمة كل رقم في عالقته بمجموع القيم، يفيد أن ترتيب 

، في حين أن ترتيبها في اللغة 7، 9، 6، 5، 8، 4، 3، 1، 2عب نطقا في اللغة اإلنجليزية هو: األرقام من األسهل إلى األص

. وهو ما فيد أن البنية المقطعية والفونيمية في اللغتين مختلفة، ويجب مراعاتها 8، 4، 3، 2، 9، 7، 6، 5، 1العربية كالتالي: 

 تماد األرقام. في بناء أي اختبار يروم قياس بنية أو وظيفة معرفية باع

إن تحليل العالقة االرتباطية بين أرقام اللغتين، يفيد أن قيمة معامل االرتباط بين المقاطع والفونيمات في اللغة 

قيمة معامل االرتباط بين المقاطع . أما 0.05، وهي قيمة طردية متوسطة لكنها دالة عند 0.661تساوي  اإلنجليزية

. وهو ما يفيد أنه كلما ارتفع عدد 0.01، وهي قيمة طردية قوية جدا ودالة عند 0.972ساوي ، فتوالفونيمات في اللغة العربية

المقاطع في األرقام كلما ارتفعت الفونيمات المشكلة لها، وتظهر هذه العالقة بشكل قوي في اللغة العربية. وعند أخذ الوزن 

، وهو ارتباط عكسي متوسط بينهما، -0.454رتباط هي العام للمقاطع والفونيمات في كل رقم، نالحظ أن قيمة معامل اال

 وغير دال إحصائيا.

إن ما نستخلصه من هذا التحليل، أن لكل من اللغة العربية واللغة اإلنجليزية خصوصيات مقطعية وفونيمية يلزم 

 أخذها بعين االعتبار في أي بلورة الختبار يروم استعمال األعداد.

سنطبق نتائج تحديد أعداد المقاطع والفونيمات وكذا أوزانهما في اللغتين، على اختبار  وبناء على التحليالت السابقة،

 ( لتوضيح ذلك.4وكسلر، لنرى هل الترتيب المعتمد فيهما يراعي التدرج من البسيط إلى المعقد. ونستعمل الجدول رقم )
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 (: دراسة اختبار وكسلر بين العربية واإلنجليزية4الجدول رقم )

 العربية زيةاإلنجلي  

س

 لسلة
 م. الوزن العام وزن الفونيمات وزن المقاطع عدد الفونيمات عدد المقاطع وزن السلسلة م. الوزن العام وزن الفونيمات وزن المقاطع عدد الفونيمات عدد المقاطع وزن السلسلة مجموعات األرقام

1 9-7 1.47 3 9 0.030 2.903 1.467 0.95 4 12 0.018 1.875 0.947 

2 6-3 1.14 2 7 0.020 2.258 1.139 1.11 5 14 0.023 2.188 1.105 

3 5-8-2 1.47 3 9 0.030 2.903 1.467 1.89 8 24 0.036 3.750 1.893 

4 6-9-4 1.79 3 11 0.030 3.548 1.789 1.58 7 20 0.032 3.125 1.578 

5 7-2-8-6 2.28 5 14 0.050 4.516 2.283 2.37 10 30 6.036 4.688 5.362 

6 6-4-3-9 2.28 4 14 0.040 4.516 2.278 2.21 10 28 0.045 4.375 2.210 

7 4-2-7-3-1 2.61 6 16 0.060 5.161 2.611 2.76 12 35 0.055 5.469 2.762 

8 7-5-8-3-6 3.09 6 19 0.060 6.129 3.095 2.92 13 37 0.059 5.781 2.920 

9 3-9-2-4-8-7 3.26 7 20 0.070 6.452 3.261 3.63 16 46 0.073 7.188 3.630 

1

0 
6-1-9-4-7-3 

3.58 7 22 0.070 7.097 3.583 3.16 14 40 0.064 6.250 3.157 

1

1 
4-1-7-9-3-8-6 

4.07 8 25 0.080 8.065 4.072 4.03 18 51 0.082 7.969 4.025 

1

2 
6-9-1-7-4-2-8 

3.91 8 24 0.080 7.742 3.911 3.94 17 50 0.077 7.813 3.945 

1

3 
3-8-2-9-6-1-7-4 

4.40 9 27 0.090 8.710 4.400 4.58 20 58 0.091 9.063 4.577 

1

4 
5-8-1-3-2-6-4-7 

4.40 9 27 0.090 8.710 4.400 4.58 20 58 0.091 9.063 4.577 

1

5 
2-7-5-8-6-3-1-9-4 

5.05 10 31 0.100 10.000 5.050 5.05 22 64 0.100 10.000 5.050 

1

6 
7-1-3-9-4-2-5-6-8 

5.05 10 31 0.100 10.000 5.050 5.05 22 64 0.100 10.000 5.050 

 

(، وتفكيك األرقام إلى وحداتها الصغرى )مقاطع وفونيمات(، سمح لنا 4إن استحضار تحليالت الجدول رقم )

الظاهرة  بالكشف عن أوجه الخلل في بناء اختبار وكسلر، سواء تم نطق أرقامه باللغة اإلنجليزية أو باللغة العربية، رغم أن

أكثر بروزا في سالسل األرقام العربية، حيث نالحظ كيف أن مجموعة من األرقام صعبة النطق تسبق مجموعة من األرقام 

سهلة النطق في السلسلة نفسها )الخانات المظللة(، وهو ما سيؤثر سلبا على سعة ذاكرة األرقام لدى الفرد أثناء اجتياز 

((، نالحظ أن 5ي سيحصل عليها فيه. وعلى مستوى المقارنات العامة )الجدول رقم )االختبار وعلى الدرجة الكلية الت

مقطعا، وعدد الفونيمات  118( بفارق ـ100( يفوق نظيره في اللغة اإلنجليزية )218مجموع عدد المقاطع في اللغة العربية )

فونيما، واألمر نفسه نالحظه في األوزان  325( بفارق 306( يفوق نظيرها في اللغة اإلنجليزية )631في اللغة العربية )

الخاصة بالفونيمات والمقاطع في كل لغة. وهذا ما يشهد على المجهود الكبير الذي يبذله متكلم اللغة العربية عند اجتياز هذا 

 االختبار، مقارنة مع متكلم اللغة اإلنجليزية.
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 (: وصف إجمالي لمعطيات اختبار وكسبر بين العربية واالنجليزية5قم )الجدول ر

 العربية اإلنجليزية 

  

وزن 

السلس

 لة

عدد 

المقاط

 ع

عدد 

الفونيما

 ت

وزن 

المقاط

 ع

وزن 

الفونيما

 ت

م. 

الوز

ن 

 العام

وزن 

السلس

 لة

عدد 

المقاط

 ع

عدد 

الفونيما

 ت

وزن 

المقاط

 ع

وزن 

الفونيما

 ت

م. 

الوز

ن 

 العام

المجموع 

 ج()م

49.8

5 
100 306 1 99 50 

49.7

9 
218 631 7 99 53 

المتوسط 

 )م(
3.12 6.25 19.13 0.06 6.17 

3.1

2 
3.11 

13.6

3 
39.44 0.44 6.16 

3.3

0 

االنحراف 

المعياري 

 )ع(

1.30 2.67 7.97 0.03 2.57 
1.3

0 
1.36 5.94 17.22 1.49 2.69 

1.4

5 

 

األرقام هو االنتقال من البسيط إلى المعقد، ارتباطا ببنية وإذا كان المبدأ الذي يجب مراعاته في ترتيب سالسل 

أصعب  1االختبار نفسها، فإننا نالحظ أن النسخة اإلنجليزية نفسها يتخللها بعض عدم االلتزام بهذا المبدأ، من مثل أن السلسلة 

صعوبة تبقى في نطاق نفس ، لكن ال12أصعب من السلسلة  11، والسلسلة 6أصعب من السلسلة  5، والسلسلة 2من السلسلة 

العدد من األرقام في كل سلسلة. أما إن استعملنا االختبار كما هو في بنائه، في اللغة العربية، فإننا نالحظ تعدد أوجه الخلل في 

 أنواع من السالسل، وأنه أحيانا، يفوق بكثير عدد الفونيمات والمقاطع في السلسلة 5تطبيقه. إذ نالحظ أن الخلل متضمن في 

فونيما، وكال السلسلتين  20التي تضم  4فونيما، والسلسة  24التي تضم  3األولى نظيره في السلسة الثانية، من مثل السلسلة 

 أرقام. 6فونيما، وكالهما يتكون من  40تضم  10فونيما والسلسلة  46تضم  9أرقام. كما أن السلسلة  3تتكونان من 

، وقيمته بينهما 0.985طع في سالسل اللغة العربية واللغة اإلنجليزية تصل ورغم أن قيمة معامل االرتباط بين المقا

، وهو ما يفيد أن المقاطع 0.01، وهو ارتباط طردي قوي جدا ودال فيهما معا عند حدود 0.983في الفونيمات تصل 

االرتباط في وزن المقاطع بين والفونيمات في سالسل األرقام بين العربية واإلنجليزية ترتفع فيهما طرديا، فإن قيمة معامل 

، وهو ارتباط عكسي ضعيف جدا وغير دال، ويفسر تباين عدد المقاطع في األرقام -0.107اللغتين في سالسل األرقام بلغ 

، وهو ارتباط طردي 0.291وبين سالسل األرقام في اللغتين. كما أن قيمة معامل ارتباط وزن كل سلسلة بين اللغتين بلغ 

 دال، ويفيد أن استعمال اللغة العربية لتقديم االختبار تشوبها كثير من النواقص. ضعيف جدا وغير

بناء على التحليالت السالفة، التي أكدنا من خاللها أن تقديم اختبار وكسلر ال يمكن تطبيقه في وسط لغوي يستعمل 

رح معدل الختبار وكسلر، من خالل اللغة العربية كما هو على مستوى البناء وتراتب سالسل الكلمات، يمكن بلورة مقت

البحث عن التركيبات المنسجمة بين األعداد التي ستقدم للمفحوص، سواء على المستوى األفقي المتعلق باألرقام المقدمة في 

كل سلسلة، أو على المستوى العمودي، أي االنتقال من سلسلة أقصر إلى أخرى أطول. إننا نقترح تنظيما لسالسل األرقام 

التدرج في الصعوبة، من خالل اعتماد عدد المقاطع والفونيمات وأوزانهما التي يتكون كل رقم منها، لتحقق مبدأ  يراعي

التدرج في الصعوبة أفقيا عند االنتقال من سلسلة أقصر إلى سلسلة أطول، ومتماثلة الصعوبة، ما أمكن، عند تقديم محاولتين 

 (.6) للسلسلة نفسها، كما هو موضح في الجدول رقم
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 (: مقترح تنظيم سالسل األرقام وفقا لخصوصية األرقام في اللغة العربية6الجدول رقم )

 مجموعات األرقام المقترحة السلسلة
وزن 

 السلسلة

عدد 

المقاط

 ع

عدد 

الفونيما

 ت

وزن 

المقاط

 ع

وزن 

الفونيما

 ت

م توسط 

الوزن 

 العام

زمن 

 النطق

1 5 - 6 0.95 4 12 0.018 1.875 0.947 1.41 

2 7 - 9 0.95 4 12 0.018 1.875 0.947 1.41 

3 6 - 1 - 7 1.42 6 18 0.027 2.813 1.420 2.12 

4 2 - 5 - 9 1.50 6 19 0.027 2.969 1.498 2.12 

5 6 - 1 - 7 - 4 2.05 9 26 0.041 4.063 2.052 2.82 

6 2 - 5 - 9 - 3 2.13 9 27 0.041 4.219 2.130 2.82 

7 1 - 9 - 2 - 3 - 7 2.44 10 31 0.045 5.781 2.913 3.53 

8 3 - 6 - 4 - 1 - 5 3.08 14 39 0.064 6.094 3.079 3.53 

9 9 - 6 - 7 - 4 - 8 - 1 3.39 15 43 0.068 6.719 3.393 4.23 

10 2 - 8 - 9 - 3 - 7 - 5 3.47 15 44 0.068 6.875 3.472 4.23 

11 9 - 6 - 7 - 5 - 8 - 1 - 4 3.87 17 49 0.077 7.656 3.867 4.94 

12 2 - 5 - 9 - 3 - 8 - 7 - 6 3.94 17 50 0.077 7.813 3.945 4.94 

13 1 - 6 - 7 - 4 - 8 - 9 - 5 - 3 4.50 20 57 0.091 8.906 4.499 5.64 

14 6 - 5 - 9 - 3 - 8 - 7 - 2 - 4 4.58 20 58 0.091 9.063 4.577 5.64 

15 5 - 6 - 4 - 1 - 8 - 2 - 3 - 7 - 9 5.05 22 64 0.100 
10.00

0 
5.050 6.35 

16 7 - 9 - 3 - 2 - 8 - 1 - 4 - 6 - 5 5.05 22 64 0.100 
10.00

0 
5.050 6.35 

 

يراعي هذا المقترح التدرج من البسيط إلى المعقد على مستوى مكونات األرقام العربية )مقاطع وفونيمات(، وكذا 

زن العام(. وباستحضار قيمة معامل االرتباط بين المقاطع المكونة أوزانها )السالسل، والمقاطع، والفونيمات، ومتوسط الو

، وهو ما 0.01جدا، ودال عند  وهو ارتباط طردي قوي، 0.999لكل سلسلة من األرقام وفونيماتها، نجد أن قيمته تساوي 

ظة نفسها التي نسجلها في يفيد أنه كلما ارتفع عدد المقاطع ارتفع معها عدد الفونيمات المكونة لسلسلة أرقام. وهي المالح

( وبين الوزن العام ووزن المقاطع 0.01، دال عند 1.00العالقة االرتباطية بين الوزن العام للسالسل ووزن الفونيمات )ر=

(. ومن ثم، 0.01، دال عند 0.994(، وبين وزن المقاطع ووزن الفونيمات في كل سلسلة )ر=0.01، دال عند 0.994)ر=

 يجي لزمن نطق مجموعات األرقام وفق تدرج سالسلها، وهو ما يسار مبدأ قياس سعة الذاكرة العاملة.نسجل االرتفاع التدر

من جهة أخرى، نالحظ أن زمن نطق كل سلسلة من السالسل، باعتماد زمن نطق األرقام العربية الذي استخلصه 

(، إلى أعلى زمن 1رقمين )السلسلة  (، يتميز بالتدرج من أدنى زمن نطق في سلسلة مكونة من2013زغبوش وطرواديك )

 (، علما أن السالسل التي تتكون من العدد نفسه من األرقام، لها زمن النطق نفسه.16أرقام )السلسلة  9لسلسلة مكونة من 

إن النتيجتين السالفتين معا، تجعلنا نطمئن لهذا الترتيب، ونطمئن لصالحية تطبيق االختبار باللغة العربية في 

لعربية، في انتظار القيام بدراسات تجريبية تأكيدية له على عينة واسعة من المفحوصين، وهو المشروع الذي األوساط ا

 ننخرط فيه حاليا.
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 الخاتمة. 5

نخلص مما رأيناه سابقا، أن االختبار ذاته إنتاج ثقافي يخضع لمعايير وخصوصيات الثقافة الذي أعنتج فيها، كما أن 

قافية جديدة، ليس باألمر الهيّن، كما قد يتبادر إلى الذهن، وليس اقتصارا على ترجمة أو تعريب انتقال االختبار إلى بيئة ث

التعليمات والبنود وطرق التنقيط، بل هو عمل معقد ومركب يحتاج التفكير والتدقيق، فهو إعادة بناء ثقافي جديد، يستلزم 

و طرح لبعض المقتضيات المنهجية المبنية على تحليالت تضافر جهود تخصصات مختلفة. إن ما قمنا به في هذا المقال، ه

لغوية لها أساس لساني، للتأكيد على أن البحث السيكولوجي الذي يستعمل اللغة أداة للقياس، يستلزم إسهام تخصص قريب 

 منه هو اللسانيات لتبييء االختبارات وتقنينها قبل استعمالها في أي عمل أكاديمي أو ممارسة إكلينيكية.

ناء على التحاليل سالفة الذكر، وبالنظر إلى مجموعة من المقتضيات المتمثلة في خصوصية الذاكرة العاملة التي ب

(، وكذا مطلب بلورة اختبارات تعالئم 2013تتأثر بشكل كبير باللغة المستعملة لقياسها )راجع تركيبا نظريا ضمن: زغبوش، 

لمبدأ التدرج في الصعوبة؛ فإننا اقترحنا نموذجا معدال لنموذجنا األول السياق اللغوي للمفحوصين، واستجابة االختبار 

( من اختبار ذاكرة األرقام، يعراعي تدّرج الصعوبة عند االنتقال من مجموعة من األرقام 2019)زغبوش، سفير، زغبوش، 

االختبار، والتحقق منه مع عينة ويبقى هدفنا الموالي كامنا في التحقق التجريبي من هذا  إلى أخرى، ومن سلسلة إلى أخرى.

 واسعة من األفراد، لتحديد صالحيته وثباته، وتحديد معايير تصنيف األفراد وفقا لنتائج الفحص.

بقيت اإلشارة إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن إيقاع تقديم العناصر يجب أن يكون عنصرا في كل ثانية 

(Majerus, 2014)( في الثانية 1.5ق لدى الراشد الشاب تدور حول كلمة ونصف ). وإن كانت السرعة المتوسطة للنط

(Tehan & Humphreys, 1988( فإن دراسة زغبوش وطرواديك ،)توصلت إلى أن متوسط الزمن المخصص 2013 )

( في الثانية 1.25جزء من الثانية. وبذلك ينطق الراشد كلمة وربع الكلمة ) 705لنطق كلمة )رقم( في اللغة العربية هو: 

، الزهري، الطايفي، زغبوش، بوعناني، 2015الواحدة في اللغة العربية )راجع أيضا: الزهري، بوعناني، زغبوش، 

 (، وهو أمر يجب مراعاته أيضا أثناء نطق الكلمات العربية عند تمرير االختبار، بخالف اللغة اإلنجليزية. 2018

، ومن (Meulemans & Seron, 2004)للغة المنطوقة إن أي إصابة للذاكرة العاملة إال وتؤثر على قدرات فهم ا

( أن أكد أن أي خلل في 2003ثم، تأثيرها السلبي على التعلمات بشكل عام، خصوصا لدى المتعلمين. وقد سبق لبادلي )

عالجات المعالج الصواتي في الذاكرة العاملة، ينتج عنه اضطراب في اللغة، وفي ذلك تأكيد على أهمية هذا الجهاز في كل الم

اللغوية، سواء لتشخيص بعض االضطرابات النمائية في الممارسة اإلكلينيكية، أو رصد بعض صعوبات التعلم في الممارسة 

(، وتسهم بحيوية في Grégoire, 2006التربوية، مادامت الذاكرة العاملة تلعب دورا أساسا في كل النشاطات الذهنية )

إنه األمر الذي نريد الكشف عنه مبكرا لدى المتعلمين باللغة العربية، باختبار  (.Alloway, 2006التعلمات داخل القسم )

 مالئم لها، تفاديا لضياع مجهودات المدرس والمتعلم معا، ومجهودات النظام التربوي ككل.
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