
  

 مخطط البحث

بمدينة   4152 ماي 51و  51للترجمة، المزمع عقده في الفترة الممتدة بين  في ظل المؤتمر العربي الخامس     

، و اطالعا على دعوة " : نحو بنية تحتية متطورة للترجمةالحاسوب و الترجمة فاس، و المعنون بـ" 

هذه السنة ببحث لم يسبق لنا أن نشرناه من قبل، حيث وقع اختيارنا للمشاركة في المشاركة، قررنا الترشح 

   ".الترجمة و اللغات غير الرسميةبـ "  لمدرجة بدعوة المشاركة و المتعلقالسابع من المحاور ا رعلى المحو

 اللغةلدى طفل ثنائيي الترجمة و نورولوجية األداء اللغوي إن موضوع دراستنا يندرج تحت عنوان : "      

للطفل ثنائيي  ر نفسية و عصبيةظيعة المتغيرات اللغوية من وجهة ن"، و الهدف من هذه الدراسة، هو فهم طب

فكثيرا ما نجد جل الباحثين في مجال الترجمة،  اللغة أثناء تعرضه لعملية االنتقال المفاهيمي من لغة إلى أخرى،

للجانب أثناء الترجمة من لغة إلى أخرى، دون إعطاء أهمية باألثر الثقافي الذي تتركه ن مفهوم الترجمة يربطو

الترجمة، صحيح أن لكل لغة من عالقة و طيدة لها ارتباط بجودة و رداءة  لما لهالنفسي و العصبي للمترجم، 

لكن  في فهم طبيعة الذاكرة الجماعية التي تختلف من شعب آلخر،مكوناتها الثقافية التي تميزها عن غيرها 

ضمرة داخل الطبيعة الذهنية  ال بد أن نكون على علم كاف بالخبايا الم األخرىشفرات الرموز اللغوية لتحليل 

زاوية يصب في الجانب اللساني العصبي، سنحاول النظر إلى الترجمة من للطفل، وبما أن موضوعنا 

داخل قالب معجمي واحد، كما سنحاول  نورولوجية، قصد فهم التمثالت و العالئق المفهومية، أثناء اندماج لغتين

كالمه و مدى انعكاس هذا الكالم على  أثناءلترجمة السلوك اللغوي للطفل أيضا تفسير الطبيعة السيكوعصبية 

المعتمد على المستوى المعجمي و التركيبي ، من خالل خروج الكلمة من التطابق اللفظي إلى التطابق الداللي 

كما نود من خالل هذه الدراسة إبراز دور العمليات الذهنية عند طفل  ،األصلإعادة الخلق و التأويل المماثل للغة 

تفاوت قدراتهم من حيث سعة سية و عصبية تختلف باختالف ــيات نفــملـ، و ما تقتضيه من عثنائيي اللغة

مشيرين أيضا إلى كون األخرى، سواء مع ذاتهم أو مع اآلخر، متطلبات اللغة معارفهم المخزنة في فهم و إدراك 

مقتضيات اللغة الثانية،  بمدى التفوق اللغوي لدى المتعلم في فهم و استيعاب لها ارتباطالترجمة السليمة 

 من التمثل الرمزي للغة سواء حقيقتل في نمو العمليات العقليةبمطواعية الدماغ  محاولين بذلك ربط كل هذا

مفهوم بواسطة المعالجة اللغوية الشاملة تمكين المتعلم من ترجمة الصورة إلى لحيث الجانب المادي أو المجرد، 

بعمليات استرجاع المفاهيم المخزنة للغة المستهدفة، عن طريق اإلتيان للمتغيرات الذهنية للمعجم، أثناء القيام 

اللغة ، نظرا لكون مجموع قوالب المعنى في أقصى مداهداخل ذهنية الطفل لتؤدي المعنى في بقوالب مضمرة 

 درجة تالمس قوالب المعنى باتباع قواعد النحو أو اإلعراب. المترجم إليها يكون مطابقا إلى أقصى

 نقط المراد التطرق لها وهي كاآلتي :كل هذا يجعلنا نختزل عمل الدراسة في ال

دراسة متغيرات اللغة عند الطفل عن طريق نسق من العالقات المجردة داخل الذهن، كأداة للتأمل و التعبير  -

 عملية الترجمة.أثناء 

 إثبات تمظهرات اللغة و أنماط اشتغالها أثناء الترجمة، من لغة إلى أخرى. -

القتهما بكيفية تأثر اللغة الثانية باللغة تعليل الفروق الموجودة بين الترجمة الحرفية و الترجمة الجيدة في ع -

بعض تراكيب مفرداتها داخل المعجم الذهني، و مدى انعكاس ذلك على نفسية الطفل في فهم األولى، أثناء تغير 

 و استيعاب اللغة المترجم لها.

 رجمة.النفاذ إلى الدائرة المعجمية لمعرفة التفاعالت اللغوية التي تقع للطفل المتعلم أثناء الت -

 أداء الترجمة من حيث الجودة و الرداءة في عالقتهما بالجانب السيكوعصبي للطفل المتعلم.تفسير  -


