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 نشاط إبداعي معقد جدا و منظم ، يستعمل املرتجم فيه عمليات عقلية و الرتمجة:ملخـص* 
سريورات معرفية عديدة آالفهم ، و اإلدراك ، و التذآر ، و الرتآيب ، و التحليل و حل
الرموز ، و الرتآيب النحوي ، و التمايز الداليل و التماسك املفرداتي و التناسق اجلملي

امليدانية ، اليت أجريت على طلبة جامعيني يف ختصص علمإخل ، إن هدف هذه الدراسة ...
النفس ، هو معرفة السريورات املعرفية اليت يستعملوا ملا يرتمجون نص أو فقرة من نص مقدم

و آان املنهج املتبع هو حتليل مضمون ترمجاهتم و احليل اليت يستعملوا عندما جيدون .هلم 
  .صعوبة يف فهم آلمة أو يف ترمجتها

 . فهم – ترمجة – سريورات معرفية – سريورة : األساسية الكلمات * 

*Résumé : La traduction est une activité créative trop complexe et organisée , 
au cours de la quelle le traducteur mobilise des opérations mentales et 
processus cognitifs énormes à savoir :  

La compréhension , la perception , le rappel , la synthèse , l’analyse , le 
décodage , l’agencenent syntaxique, la différenciation sémantique , la 
cohésion lexicale et la cohérence phrastique ..et c. 

Le but de cette étude pratique  , réalisée avec des étudiants universitaires 
en psychologie , est la recherche des processus cognitifs qu’ils utilisent 
quand ils traduisent un texte au une paragraphe donnée. 

La méthode utilisée est l’analyse des corpus de leur traduction et le type 
de résolution qu’ils optent et adoptent quand ils trouvent une difficulté  
dans la compréhension au la traduction . 

* Mots clés : -Processus – Processus cognitifs – Traduction – Compréhension . 

 
 يسمع من الكالم أو لما يقرأ من الكتاب وبذا يكون الفهم ذا نوعين نوع

 (4)".تفهم ويفهمك اآلخر " والفهم أن . (3)"سمعي ونوع قرائي 

قدرة الطالب  " :وهو وفي األخير يمكن تحديد مفهوم اجرائي للفهم
 ".على فك رموز النص الذي قدم له لترجمته 

 :ةــة واإلشكاليـــــ المقدم. 2
إن إتقان الطالب الجامعي للغة ثانية أو لغة أجنبية ضروري لسيره 

يعة وكثيرة ومتجددة ال يمكن االستفادة وتدرجه في العلم، فالمعارف سر
هذه . منها إال إذا كانت على االقل لديه قدرة على قراءة وفهم لغة أجنبية

الضرورة الملحة قابلها مشكل عويص عند الطالب الجامعي وهو عدم 
معرفته الجيدة باللغة األجنبية نتيجة تراكم تأخره فيها منذ السنوات األولى 

 .من التمدرسه

غبة التي تمأل هذا البحث هو إستقصاء التقنية والطريقة التي إن الر
إلى لغة )  فرنسية (يستعملها الطالب عندما يترجم نص من اللغة األجنبية 

 وما هي السيرورات والحيل التي يستعملها عندما يستعصي ،) العربية(األم 
ب عليه فهم كلمة أو عبارة داخل النص المطلوب ترجمته ؟ وما هو األسلو

 ال يفهم (الذي يختاره في الترجمة هل يترجم حرفيا أم دالليا أم بالحدس
 الجمل لكن يستغل ثقافته في الموضوع ومعرفته لبعض الكلمات ويترجم 

 :اتــــد المصطلحـــ تحدي. 1
ويعني "  Process" و "  Processus" يقال في األجنبية :  سيرورة -

ف اجراء نشاط معين، فنقول نظام وتراتب سلسلة من العمليات بهد
سيرورة التفكير أي مجموعة العمليات المتتالية التي تنشط منذ البدء في 

 .التفكير وحتى االنتهاء منه
هي العمليات العقلية التي يقوم بها ذهن وعقل : سيرورات معرفية -

الذاكرة، االنتباه، االدراك، التفكير، التركيب، : االنسان واهم هذه السيرورات
الخ، ...تحليل، التقييم، التفسير، التحديد، الترميز، فك الترميز،المقارنة،الحدس ال

 ".الفهم " وفي هذه الدراسة كان االهتمام بسيرورة 
عملية تحويل نص مكتوب من لغة أولى الى لغة ثانية :  الترجمة -

 .وفي هذه الدراسة اللغة األولى هي الفرنسية واللغة الثانية هي العربية
معرفة " سيرورة معرفية هامة وتعني من الناحية النفسية : فهم ال -

(1)".العالقة القائمة في موقف يجابه الفرد وادراك هذا الموقف ككل مترابط 

التكيف الناجح لموقف يجابه الفرد، وال " ومن الناحية االجرائية الفهم هو 
ناصر الرئيسية فيه يأتي إال نتيجة لفهم العالقات القائمة في الموقف وتمييز الع

 (2)".وعالقتها بالهدف العام وتمييزها  عن العناصر البعيدة عن الهدف 

فهم المرء لما : " ويعطي محمد علي الخولي تعريف أوجز للفهم فيقول
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 : PDP" لقد وضع  العلماء نظرية السيرورات المتوزعة بالتوازي
barallele distributed processing"، وتنص على أن األشخاص لما
. ملون مسرورات متواقتة و متسلسلة يريدون فهم مايقال أو ما يكتب يستع

وتستعمل هذه السيرورات في كل مستويات التحليل اللغوي لكنا دورها 
إن فهم الكلمات يكون أسهل لما نعرف . أكبر في فهم الكلمات و الجمل 

 .السياق الذي ذكرت فيه

  :وصـــــــل والنصــــــم الجمــــــفه 3.1.6.
ز االصوات و الحروف و الكلمات  إن الفهم ال يتطلب فقط حل رمو

بل يتطلب أيضا فهم داللة الجمل، و لقد حاول علماء النفس اللغويين تفسير 
 المقترح من (9)ظاهرة فهم الجمل باالعتماد على نموذج الجملة النحوية

ويرى هذاالنموذج أن كل جملة هي مولودة 1950طرف تشومسكي سنة 
تعرضت  " Phrase structure skeleton"هيكل لبنية جملية " إنطالقا من

تؤدي هذه التحويالت إلى خلق أنماط عديدة .لسلسلة من القواعد التحويلية 
وذلك من خالل إعادة ترتيب و استبدال و اضافة "  البنيات السطحية" من

وقام . لهيكل البنية الجملية االصلية" البنية العميقة" الكلمات التي نجدها في
تحويالت التي تطرأ على الجملة االصلية و الصعوبة العلماء بمقارنةعدد ال

ان صعوبة فهم . التي يلقاها المتكلمون الصغار في فهم الجمل المولدة 
الجمل مرتبط بعدد التحويالت التي تتعرض لها الجملة األصلية وهذا ما 

 DTC : Derivational  Theory Of"نظرية التعقد االشتقاقي"سموه   
Complexity." 

ن فهم الوحدات اللغوية الطويلة أو النصوص  فيكون تذكرها أما ع
وفهمها أكبر بكثير من تلك النصوص التي أعطيت لنا بدون سياقها 

  .(10)الخاص

 :ويــــــــــم النحــــــــالفه.  4.1.6
 أن الجمل ليست مجرد تتابع للكلمات و إنما هي وضعت وضعت في 

أن التحوالت .  (11)ن نحو وصرفترتيب معين مع إحترام قواعد اللغة م
ومن  .(12)النحوية تؤثر في الفهم فكلما تغير نحو اللغة كلما تغير الفهم
 .جهة أخرى قد يعتمد فهم الجمل على السياق الذي تستخدم فيه 

 :ى ـــــــــم الداللــــــــ الفه . 5.1.6
 إن فهم معنى اللغة يعني فهم ومعرفة معنى الكلمات ،و الجمل ، 

إن فهم الجملة يتم بواسطة معاني كلماتها . (13)" الفقرات" النصوص و
 كما يستعان بفهم الكالم من .(14)وتركيبها ، أي طريقة ترتيب مفرداتها

خالل سياقه، ومن خالل حقائق الحياة أي معلومات القارئ أو السامع عن 
ة حقائق الحياة، فقد يقرأ طالب جامعي عبارة باللغة األجنبية في ماد

تخصصه ورغم أنه لم يفهم ماتعنيه هذه العبارة إال أنه يستطيع أيجاد 
معناها لما يستعمل المعلومات التي يعرفها عن الموضوع أو ما يسمى 

 .بالخلفية الثقافية 

   :مــــــات الفهــــــ  صعوب .2.6
المفردات، الفهم "  هو أصعب أجزاء ترجمة نص(15)فقد يكون الفهم

 : لألسباب التاليةوهذا"التبليغ
 قد يصعب على المترجم فهم بعض الكلمات التقنية فيجعل لها - 

 مفردات خاطئة فيفسد المعنى 
 قد ينشغل المترجم بالشكل أكثر من المضمون  او بالقواعد اللغوية -

 .أكثر من المعنى 
   . وجود غموض وإلتباس في النص االصلي -
 .  وجود أخطاء مطبعية في النص االصلي -
 عدم التخصص في موضوع الترجمة مما يصعب من فهم المفاهيم -

 .و البحث عنها 
 وجود عبارات في النص االصلي كتبت بطريقة عامية  السلوب ال -

 يوافق  االسلوب الصحيح للغة

 ؟) على ضوء هذه الثقافة  

 :ات ـــــــــــــــالفرضي .3
أكثر من "لمة بكلمة ك" يميل الطالب الى الترجمةباسلوب  :1الفرضية 

 الترجمة باألسلوب الحر

يفقد الطلب السيطرة على االدوات لغة النص الثاني لحساب   :2الفرضية 
 .لغة النص األصلي وهدا على مستوى المفردات والنحو والداللة 

 صعوبة فهم الطالب لعناصر النص المطلوب ترجمته يجعله  :3الفرضية 
 .عرفية لحل هذه الصعوبة يتبنى حيل وميكانيزمات نفسية وم

 :ث ــــــــــة البحــــــــأهمي .4
 :إن هذه الدراسة تهم عدة أطراف 

(الطالب الجامعي الذي يريد أن يلج ميدان اللغة باللغة * 
Métalangage.(  

المهتم بالترجمة الذي يريد أن يعرف إسهام البحث الميداني في * 
 .إثراء الثقافة العلمية حول الترجمة

 . المهتم بتعليم وتعلم اللغة األجنبية*

 :ث ــــــــع البحــــــــدواف .5
لقد درجت منذ بداية تدريسي في الجامعة على إعطاء الطلبة واجبات 

وما الحظته هو غياب فهم النصوص عند " ترجمة النصوص " حول 
حيث تتصف ترجماتهم .الطلبة مما يولد لهم صعوبات كبيرة في الترجمة

إهمال الجانب النحوي، ضعف وفقر الحصيلة اللغوية، : ديدة بأخطاء ع
كل هذه الصعوبات جعلتني أرغب ... االبتعاد عن المعنى األصلي للنص 

 .في التطرق إلى هذه الظاهرة لفهمها واإلحاطة بجوانبها

 :ريــــــــــــار النظـــــــــــاإلط. 6
 :م ـــــــــــر الفهـــــــــعناص .1.6

 على فهم النص الذي يقوم بترجمته (5)اصر تساعد المترجمهناك عن
 :وهي 

المعارف المتخصصة التي يمتلكها المترجم ،وتبقى هذه المعارف 
 .محدودة لهذا يشفعها بمعلومات أخرى من داخل النص ومن خارجه 

أي المعلومات التي يمكن استنتاجها لما : معلومات من داخل النص 
 .ص المطلوب ترجمتهيقوم المترجم بتحليل الن

هنا يبحث عن المعلومات التي تساعده :معلومات من خارج النص 
على الفهم من خالل القواميس والموسوعات و الكتب المتخصصة ،كما 
يمكنه التوجه إلى زمالئه المترجمين المتخصصين في الموضوع الذي هو 
ه بصدد ترجمته، ويمكنه أيضا االتصال بالممارسين المتخصصين ليعطو

وأحيانا يتصل المترجم بمن كلفه بالترجمة .المعلومات التي يريدها 
  .(6)العطائه وثائق أو روسومات  مهمة للفهم 

  :وات ــــــم االصـــــــفه. 1.1.6
 وهو ليس مجرد إدراك (7)إن مانسمعه يتأثر بمتغيرات نفسية لغوية

لفرد ال يسمع إن ا.لسالسل من االصوات أو الكلمات التي تصل إلى آذاننا 
بالضرورة كل الكلمات التي توجه له ،إن الفهم ليس مجرد تسجيل لما 

كما . يسمعه أو يشاهد، وهو يتاثر بعدة عوامل كتغير نغمة الخطاب مثال
للكلمات ، والتسمع " حرف بحرف" أن الفهم ليس مجرد تحليل خطي

 .األصوات منفردة، وهي تمثل المرحلة االولى و البسيطة للفهم 

  :اتــــــــــــم الكلمـــــــفه 2.1.6 .  
فعدد " .الفونيمات"  أكثر تعقيدا من فهم األصوات(8)إن فهم الكلمات

 .الفوينمات محدود أما عدد الكلمات فيقدر بعشرات اآلالف 
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 . عدم ترجمة النص  في شكل  جمل منفصلة عن بعضها البعض -
 Son( فهم مقاصد الكاتب األصلي وطريقة  عرضه ومسار محاجته -

Argumentation( 
 )réseaux lexicaux(إلى شيكات المفردات  االنتباه  -
 .  وضع  روابط  منطقية  بين األفكار-

 عند الحاجة تحويل جملتين  إلى جملة واحدة  أو جملة واحدة معقدة -
 إلى جملتين  بسيطتين 

 ). المستقبل –الحاضر - الماضي  ( االنتباه  إلى  الزمان -
 . تفادي التكرار واإلطناب والحشو-
 .ن الوضوح وتفادي العبارات غير الدقيقة  والغامضة البحث ع-

نص " تحليل مضمون" استعمل في هذه الدراسة منهج :جــــــــ المنه. 7
مترجم من طرف عينة من الطلبة الجامعيين حيث قدم هذا النص باللغة 

 وطلب منهم ترجمته إلى اللغة العربية وبعد تجميع )انظر الملحق(الفرنسية 
ثم , مة قام الباحث، بقراءتها واستخالص خصائصهاالنصوص المترج

 .شرع في تحليلها على ضوء الفرضيات األربعة التي وضعها

 . فقرات 3 لقد قدم نصا باللغة الفرنسية واحتوى على : األداة.8
 . جمل حول مفاهيم كالسيكية في التحليل النفسي3تضم : الفقرة األولى
 ).جملة واحدة( -الكبت– جملة تعريفية لمفهوم: الفقرة الثانية
 . كلمات تمثل ثمان ميكانيزمات الدفاع8عبارة عن : الفقرة الثالثة

 :ولقد اتبعت عدة خطوات لوضع هذه األداة

تمت محاورة عدد من الطلبة في موضوع  : الدراسة االستكشافية-أ
الترجمة وعلم النفس وتبين أن الموضوع الذي يمكن للطالب أن يغامر فيه 

التحليل النفسي أما الميادين االخرى فهي صعبة لديه "و ميدان بال خوف ه
, التيار البيؤوسيقي, التيار االنساني, التيار المعرفي(أن لم تكن مجهولة 

 إذن بعد هذه اإلحاطة األولية بالموضوع ثم اختيار ) نفسي-التيار البيو
 :السمات األساسية التي يجب أن تتوفر في النص االمطلوب ترجمته وهي

أن يكون موضوعه إحدى البادئ األساسية في علم النفس *
 :ولقد تم اختباره من كتاب, والتحليل النفسي وهي ميكانيزمات الدفاع

Hoffman K. Vernoy M. Vernoy J. Psychologie en direct. Mont 
Royel québec: Modulo-éditeur, 1995, P. 41  

 .لة والصعوبةيحتوي على مصطلحات شائعة متوسطة السهو* 
 : )أنظر الملحق(أجزاء  3يحتوى النص على * 

 . جمل3احتوى على فقرة فيها : 1الجزء 
 .  احتوى على جملة واحدة: 2الجزء 
 . مصطلحات8ترجمة لـ : 3الجزء 

صدق : قدم الموضوع لبعض األساتذة إلبداء الرأي فيه* 
 .وقد أخذت مالحظاتهم بعين االعتبار, المحكمين

ق النص جماعيا بعدما شرحت للطلبة أهداف الدراسة  تم تطبي-ب
" الفرنسية"ترجم هذا النص من لغة االنطالق : "وغاياتها وتقديم التعليمية

 ".العربية"إلى لغة الوصول 

 . دقائق5 ± 35 تم تحديد زمن الترجمة بـ -جـ

 جمعت الترجمات بعد انقضاء الزمن المسموح به بالترجمة بين -د
 .لت كميا ونوعيا دقيقة وحل30-40

 طالب جامعي في علم النفس 250 بلغ عدد افراد العينة :ةـــ العين. 9
 طالبا  60وقد قمنا بالتحليل المبدئي لترجمات 

 : م ــــــــــــات الفهــــــــــــل صعوبـــــــــعوام. 1.2.6
 : أهم العوامل التي تؤدي إلى صعوبة في الفهم وهي )16( يذكر داود عبده 

 كثرة المعلومات داخل الجملة، - طول الجملة، - صعوبة المفردة، -
 عدم وقوع -.  التركيب المعقد- وجود فاصل بين المكونات الجملية، -

 التعبير عن -.  تعدد معاني الجملة-. المكون الجملي في موقعه الطبيعي
 -. المعنى بطريقة تخلف عن الطريقة الطبيعية في المالحظة والتفكير

.  إعادة النظر في المعنى المستخلص-. بير عما يخالف توقعات السامعالتع
 . عدم التآلف بين مفردات الجملة -

: م ــــة الفهــــام صعوبــــــة  أمــــــــل المستعملــــالحي. 2.2.6
عندما يجد المترجم نفسه أمام صعوبة في فهم النص المطلوب ترجمته 

 :ه الصعوبة ومنها  لتجاوز هذ)17(يستعمل عدة حيل 

 أي بقوم بترجمة حرفية، ورغم أن الترجمة قد  :الترجمة آلمة بكلمة*
 .تنجح دالليا  إال أنها ضعيفة  على المستوى  األسلوب

  عندما  يجد  غموضا  في النص االصلي، يبقى :لغموض المقصودا*
هذا  الغموض في النص المترجم ويترك  للقارئ الحرية  في اختيار 

 .ى  الذي يفهمهالمعن

 عندما  يعجز  الباحث عن  ترجمة  كلمة أو عبارة  :الحذف  المقصود *
 . يقوم بحذفها شرط أن تكون غير ضرورية للفهم

  وعدم ترجمتها، في بعض :ترك الكلمة أو العبارة بلغتها األصلية* 
 .األحيان تترجم  لكن توضع الجملة األصلية أمام الجملة المترجمة

 : ةــــــــة  للترجمــــــرورات  المعرفيـــــــ السي6-3
عملية التفكير التي يقوم بها : )18(يقصد  بالسيرورات  المعرفية  للترجمة 

 équivalences(المترجم  بغرض  وضع تكافؤ  بين اللغات 
interlinguistiques.( 

أثناء هذه العملية العقلية  المعقدة المترجم  إلى تأويل النص األصلي 
 الشعوري بين ) تفكيك (تطبيق  قواعد  ومبادئ الترجمة عليه و التفريق و

مدى (اللغتين  المترجم  منها وإليها، وإستكشاف موارد اللغة المترجم إليها 
 واختبار وسائل  التعبير  في اللغة ،)قدرتها على استعاب النص األصلي

 .أختاره المترجم  إليها، والتأكد من صحة  ودقة  التكافؤ  الذي 

 : من الترجمة )19( هناك نوعان :ة ـــــــــواع الترجمـــــــأن. 4.6

 ).Adaptation(تسمى أيضا التكييف   :الترجمة الحرة  . 1.4.6
الترجمة الحرة هي استراتيجية تقوم على عدم  التقيد التام  بالنص  األصلي، 

ال يتقيد المترجم . رفيكثر المترجم  من اإلضافة والحذف واعادة  ترتيب األفكا
 .بالشكل الذي وجد عليه النص األصلي مع محافظته على المضمون

 التكييف هو اسلوب )stylistique comparée(وفي األسلوبية المقارنة 
 اجتماعي في اللغة –في الترجمة يستبدل المترجم من خالله واقع ثقافي 

ليها فمثال أشهر  اجتماعي  في اللغة  المترجم إ-االصلية  بواقع  ثقافي
أكلة في الجزائر هي الكسكس وفي تونس الزلبية وفي مصر المولولخية 

 .وفي ايطاليا البيتزا وفي أمريكا الهومبورغر

 :التربجمة الحرفية  أو ترجمة آلمة بكلمة  .2.4.6
 يعني أن المترجم يترجم النص كلمة بكلمة  ويعيد كل شيئ  وجده في 

كلمات، (و وايجاد تكافؤ لكل وحدة لغوية  النص  اإلصلي من معنى ، ونح
 .إلخ ....)جمل

 تتطلب  اتخاذ )20(   الترجمة الجيد :شروط الترجمة الجيدة  . 5.6
 : بعض الشروط منها
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وفي أحيانا أخرى يجهل الطالب تماما معنى الكلمة فيتركها في لغتها 

 : أو يترك مكانها فارغا والمثال التالي يوضح هذا)الفرنسية(األصلية 

 تجربةال.............  الشكل األآثر مجال -
 ..............  ان التجارب أآدت -
آلياهتم................... الشباب القويني  -

 يلعبون ميكانيزماهتم الدفاعية
: ولوحظ أحيانا أن الطالب يكتب الكلمة الفرنسية بحروف عربية مثل

 Selon= سولون 
 :المستوى النحوي والصرفي 

عربية فيصبح أسلوب ان تشبت الطالب بالنص الفرنسي ينسيه اللغة ال
 :هذه األخيرة أسلوبا فرنسيا والمثال يبين هذا

".من فرويد، الكبت وميكانيزمات الدفاع االآثر، سرعة " 

الحظ غياب النحو في هذه الجملة واالستعمال الخاطئ لعالمات الوقف 
 )la ponctuation(وهناك مثال أخر معبر عن هذا الخلل اللغوي وهو  :"

 فهذه الجملة ال عالقة لها إطالقا  "ن الوسائل للسعادةعندما ال أجد أ
 .بالموضوع

وعلى المستوى الصرفي نالحظ اخطاء عديدة كتأنيث المذكر وتذكير 
" مشروعة " يصبح " مشروع " و " عنصرة " يصبح " عنصر : "المؤنث مثل

فالطالب يبقى مركز على الكلمات والجمل الفرنسية فيحافظ على جنسها لما 
رغم أن هناك كلمات عديدة في الفرنسية يتبدل جنسها لما تترجم إلى ( ها يترجم

، وتجدر االشارة الى ان هناك اخطاء نحوية عديدة كحذف األلف )العربية 
 ".ميكانيزم الدفاعي " فتكتب " الميكانيزم الدفاعي " والالم في عبارة 

 :لــــــــــــوى الجمـــــــــمست 
الخاطئة، وغير المفهومة في نصوص تكثر الجمل الركيكة، و 

 .الطلبة المترجمة
إن عدم فهم الجمل يجعل الطالب مترجم سيئ وتأتي جمله خاطئة اسلوبيا 

 :ودالليا كما في المثالين التاليين
ملدة... ألن األنا ال يبحث يف متوسط، السعادة  " -

 ".يف املرتبة ... اليت أجرت على الشعور 
...فس القوة دائما األشخاص ليست هلم ن " -

 ".ميكانيزم الدفاعي ... العمل 
وهناك أحيانا جمل بدون عالمات ربط بين كلماتها فتصبح الجملة آلية 

 :كالمثال األتي 

 "من فرويد، الكبت وميكانيزم الدفاع األآثر، سرعة"
إن ما يالحظ غياب البرغماتية في الترجمة، فالطالب وكأنه يترجم هذا 

 من طرف اآلخرين، فهو فاقد لبعد إيصال هذا النص النص لكي ال يقرأ
فالدافعية الوحيدة التي تحرك نشاطه الترجمي هو , المترجم وأفكاره للقارئ

والمثال التالي , االنتهاء من ترجمة هذا النص بأقل جهد ومعاناة ممكنة
 :يفسر عقلية الطالب اال براغماتية في الترجمة

كل تجربة , الهو واألنا العلى) الوسائل) (تاإلمكانيا (عندما األنا ال يوجد"
يلعبون آلياتهم "............ التجربة هو الشعور. في الشعور... تمر

 .الدفاعية
 ".  التجربة........... آليات الدفاع هم أفعال ال شعورية باألنا الذي يرى

فرويد : "الحظ أيضا الجملة التالية وكيف يغيب الطالب نهائيا عن النص
 ".الميكانيزمات في النفس باإلضافة إلى وسط الجسميحدد 

صعوبة فهم الطالب لعناصر النص المطلوب  :3ة ـــــــــــالفرضي -
 .ترجمته يجعله يتبنى حيل وميكانيزمات نفسية ومعرفية لحل هذه الصعوبة

 :يستعمل الطلبة حيل عديدة للهروب من فخ عدم الفهم ومن هذه الحيل
وهذا شائع جدا كما في : ير المفهومة فارغا ترك مكان الكلمة غ-أ

 .........".عندما ال يجد األنا وائل لـ: "األمثلة التالية

 : حسب املستوى واملكان آاآلتي250ويتوزع أفراد العينة  

جامعة  
 قسنطينة

جامعة 
 سطيف

 اموع

 149 54  95    1سنة 
 64 64 × 2سنة 
 37 37 × 4سنة 

 250 155 95 اموع

ميثل اخلصائص الدميغرافية والعلمية ألفراد ) 1(جدول
 عينة الدراسة

 ,%)24( ذكورا 60أما توزع أفراد العينة حسب متغير الجنس فكان 
 %).76( إناثا 190و

ويالحظ فارق كبير في عدد اإلناث وعدد الذكور داخل عينتنا وهذا 
عام لإلناث ألن تخصص علم النفس مؤنث في الجامعة الجزائرية فالعدد ال

يفوق عدد الذكور وفيما يلي جدول يمثل توزع أفراد العينة حسب الجنس 
 .والمستوى والجامعة

 جامعة سطيف جامعة قسنطينة
 اإلناث الذآور اإلناثالذآور

 48 10 76 19 1سنة 
 38 24 / / 2سنة 
 28 07 / / 4سنة 
 114 41 76 19 اموع

املستوى, حسب اجلنسميثل توزع أفراد الدراسة ) 2(جدول
 .واجلامعة

 :اــــــــج ومناقشتهـــــــم النتائــــــتقدي. 10
 ).4 للسن 20 و،2 للسنة 20، 1 للسنة 20(  نصا مترجما 60لقد قمنا بتحليل 

 (" كلمة بكلمة "  يميل الطالب الى الترجمة بأسلوب :1ة ــــ الفرضي-
 ). الترجمة الحرة(تكيف  أكثر من الترجمة بأسلوب ال )الترجمة الحرفية

 وهذا شائع سواء عند طلبة السنة األولى أو الثانية أو الرابعة

 "امليكانيزم الدفاعي ال يستجيب اىل الالشعور يف اآلنا: "مثال
 ".ميكانيزم الدفاعي ال يستجيب للالشعور يف اآلنا " 

لعربية يعتقد الطالب ان الترجمة هو ايجاد مقال للكلمات الفرنسية في اللغة ا
 .مع إهمال الخصائص اللغوية للغة الوصول كالنحو وأسلوب ونوع الجمل

من جهة أخرى يعتقد الطالب ان ال حرية له في استعمال اسلوبه 
 .وابداعيته اللغوية فتصبح لغته ركيكة جدا

 :والمثال التالي يوضح هذا جيدا
عندما اآلنا يأخذ الوسائل املستعملة للسعادة على" 

يف... ا األعلى وتأآد على عدم أمهيتها اهلو واآلن
 ."الشعور 

 : 2ة ـــــــــــــ الفرضي-
 لصالح لغة ) العربية (يفقد الطالب السيطرة على أدوات لغة الوصول 

 . وهذا على المستوى المفرداتي ، ولنحوي والداللي)الفرنسية(الذهاب 

النفس   يالحظ ان هناك كلمات شائعة في علم ):المفردات(الكلمات  
أنا أعلى، هو، أنا، عور، ال :  فيترجمها الطلبة بصورة صحيحة ك 

شعور، ميكانيزم دفاعي، فرويد، كبت، نفي، لكن هناك كلمات ال يفهم 
 = نكوص: الطالب معناها فيترجمها ترجمة خاطئة كالكلمات اآلتية

= سعادة، إسقاط = تكوين، إشباع = تأسف، كبت خطورة صادم، 
شكل ثقافي، عملية = تحليل، حماية تكوين عكسي مشروع، مشروعة، 

عبقرية عالئقية، = ، عقلنة )سمو(= تربوية، جهاز نفسي، تسامي 
 .الخ...كليات دفاعية، = ميكانيزمات دفاعية 
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تكوين الطلبة في اللغات من طرف اختصاصيين في اللسانيات  
 .التطبيقية وباألخص أخصائيين في تعليم اللغات

 .نبيةتعويد الطالب على القراءة والمطالعة والكتابة في اللغة األج 
جلسات (تعويد الطالب على الكالم والتفاعل اللفظي باللغة األجنبية  

 ).حوارية تكون باللغة اإلنجليزية والفرنسية مثال
.في كل سنوات التدرج في تخصص علم النفس" الترجمة"إدراج مقياس  
 .فتح مسابقة ماجيستير في الترجمة النفسية لخلق مختصين نفسيين في الترجمة 
 ).ابتدائي(عد الصحيحة للغة األجنبية مند أول اتصال للطالب معها تعلم القوا 

إجراء تربصات ميدانية بزيادة األقوام االصليون المتكلمون باللغة األجنبية 
 ).زيارة أسر أو سفرات أجنبية أو السفر إلى الدول الغربية (المراد تكلمها

 200جابات إن معظم هذه التوصيات هي تحليل إل : ةــــــــــــمالحظ
ما اقتراحك لتحسين مستوى الطالب : "طالب على سؤال وجه لهم وهو 

 .؟" الجامعي في الترجمة واللغة األجنبية 

 :ع ــــــــــمراجش وـــــــــهوام
فهم التالميذ, الفهم يف احلساب) 1971(حسني علي  -

.للعمليات احلسابية األربع يف املدارس االبتدائية
 .31-30ص , لمالينيدار العلم ل: بريوت

 .31-30ص , نفس املرجع -
2ط, معجم علم اللغة النظري, حممد علي اخلويل. د -

 .51ص , 1991, مكتبة لبنان: بريوت
- Dictionnaire de la langue française, T1, 
Paris : SGED-Encyclopedie Bordas, 1998, P.389. 
- Claude Bédard, la traduction téchnique, 
Principes et protiue, québec : linguatech, 
1986, P.82. 
- IBId , pp86-87 
- 7-thomas scovel , psycholinguistics 
,oxford university  press ,2000,p50 
- 8-IBID , p55 
- 9-IBID , p59 
- 10- IBID , p66 

مجعة سيد يوسف ، سيكولوجية اللغة واملرض. د -
 90 ص 1979 ، دار غريب ، 2العقلي ، ط

 91رجع ، ص نفس امل -
 92نفس املرجع ، ص  -
داود عبدو ، دراسات يف علم اللغة النفسي ، -

 11، ص 1984مطبوعات اجلامعية ، : جامعة الكويت 
- claude bédard, op. cit , pp76-82 

 37-28داود عبدو  ، مرجع السابق  ، صص  -
- claud bédard , op.cit ,pp91-93 
- jean delisle , la traduction raisonnée ,
canada : présse de l’université d’ottawa , 
1993p 41 
- IBID , pp19,48  
- IBID , pp 432,433. 

وهذا المثال يبين :  يترك الكلمة غير المفهومة في لغتها األصلية-ب 
 De satisfaire à la foi le.............عندما ال يجد األنا وائل لـ: "ذلك
çaبعض ,  واألنا األعلىAnxiétéي ينزلج في  الذLe conscient 

l'anxiétéعلى اإلحساس Désagréable ,األشخاصS'efforcent
  ".Le s'endébarrasser enfantعادة

حتى يمأل بها :  يستعمل الطالب كلمة ال عالقة لها بالموضوع-ج 
األشخاص يستعملون : " الفراغ الذي ولدته الكلمة الفرنسية في رأسه مثال

 ".لص بالعمل للعب آلياتهم الدفاعية القوة بكل معهود للتخ

إن عملية الحذف أثناء الترجمة يمكن أن :  الحذف في غير محله-د
تكون مقبولة إذا توفر شرط في الجزء المحذوف وهو أن يكون غير ذي 

 النص األخرى لكن ما يالحظ )عناصر(أهمية وال يؤثر على فهم أجزاء 
ميكانيزمات :"مه مثالأن الطالب يحذف أجزاء من النص ضرورية لفه

فهنا تم حذف الجزء الثاني األهم " الدفاع هي ردود أفعال ال شعورية لألنا
إن هذه الميكانيزمات تهدف إلى تقليص وتخفيف القلق "في الجملة وهو 

 من الجملة وحذف الجزء الثاني يؤدي فاالكتفاء بالجزء األول" والحصر
 .إلى عدم فهمها

:  في غير محلها)ثقافته النفسية(ه النفسية  استعمال الطالب لخلفيت-هـ
فرويد هو الوحيد الذي : "فيحدس بالمعنى من عنده يضعه في ترجمته مثال

 ....".تكلم عن ميكانيز الدفاع أكثر دفاعية

كما أنها خاطئة علميا , فهذه العبارة غير موجودة في النص الفرنسي
 . لدفاعفليس فرويد هو الوحيد الذي تكلم عن ميكانيزمات ا

بعض التجارب تصب في شعور ".... وهناك مثال آخر يقول صاحبه 
إن اإلحساس بالنقص غير مذكور إطالقا ...". الفرد وهو إحساس بالنقص

 .في النص الفرنسي

بما " وفي األخير نقدم لكم نموذجا لترجمة أحد الطلبة فيه كل األخطاء 
 نوعا من الغضب الذي أننا ال نأخذ كل الوسائل التي تساعدنا مرة الذات

الشباب , نزيهة, هو عاطفة) القلق(الغضب , يدخل في مجال الشعور
يضغطون تقريبا على حبهم في التخلص من ميكانيزم الدفاع لديهم واللعب 

فرويد وميكانيزمات . الميكانيزمات الدفاعية لرفض الالشعور بالذات, به
 ".لة الغضب التكوين األكثر ظهورا في حا, الدفاع األكثر ضررا

 إن الغرض من أي بحث هو استجالء العلل والنقائص :التوصيات. 11
, ومحاولة وضع الكيفيات التي تساعد على عالجها أو التخفيف منها

والترجمة عموما وإتقان اللغة األجنبية خصوصا من المعضالت التي 
يتخبط فيها الطالب الجامعي ولمساعدته على إيجاد الفرص لالستفادة من 
اللغات تعرض هذه التوصيات الموجهة بعضها إليه وبعضها اآلخر 

 :للقائمين على البيداغوجيا والتعليمية الجامعية
 :هـــــــــوب ترجمتــــــص المطلــــــالن :قـــــــــــمالح 

 
Les mécanismes de défense 

1-Lorsque le moi ne trouve pas les moyens de satisfaire à la fois le ça et le surmoi, une certaine 
anxiété se glisse dans le conscient. L’anxiété étant un sentiment désagréable, les gens 
s’efforcent habituellement de s’en débarrasser en faisant jouer leurs mécanismes de défense. Les 
mécanismes de défense sont des réaction inconscientes du moi qui visent à réduire L’anxiété en 
créant une distorsion des perceptions de la réalité. 
2-Selon Freud, le refoulement est le mécanisme de défense le plus courant, la forme la plus 
élémentaire de réduction de l’anxiété. 
3-Il y a Huit mécanismes de défense : 

- le refoulement - L’intellectualisation. 
- la sublimation. - la projection. 
- la négation. -la formation réactionnelle. 
-la rationalisation. - la régression.              
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