
 عندما تختلف اللغة ا�م لك�
 الوالدين: كيف نطور الثنائية

اللغوية عند ا�طفال؟

� هذه الورقة
•  تنمية اللغة لدى ا�طفال اللذين يتعرضون �ك� من لغة

•  الوافدون الجدد وتعلم اللغة الفرنسية

•  العوامل التي تؤثر ع� تعلم أك� من لغة

•  كيف تساعد الطفل ع� تعلم لغة جديدة؟

•  متى تقلق؟

•  للتذكر

 كث©اً ما نسمع أن ا�طفال مثل ا¥سفنج وأّن بإمكانهم وبسهولة تعلم أي لغة وهم صغار السن. هذا صحيح، ب�ط أن يتعرضوا لها بشكل متكرر و� سياقات

متنوعة وأن يكونوا متحمس» لتعلم لغة أخرى.

تطور اللغة عند ا�طفال اللذين يتعرضون �ك  من لغة

 تَُعد¶ مرحلة ما قبل ا´درسة وقتًا جيًدا لتعلم اللغات بسبب القدرة التكيفية �دمغة ا�طفال الصغار. با¥ضافة إ¯ ذلك، �يز ا�طفال، � سن مبكرة، ا�صوات

ويرددونها بسهولة أك� مّ« يتيح لهم التحدث بدون لُْكَنة.

 ومع ذلك، يشعر بعض اÀباء بالقلق من أن تعلم أك� من لغة واحدة سيؤدي إ¯ اضطراب لغوي لدى أطفالهم غ© أّن ا�مر ليس كذلك. تُظهر الدراسات

الحديثة أن تعلم لغت¥ أو أك  � يسبب ضعف اللغة، ك£ أنّه � يؤدي إ� تفاقم الصعوبات اللغوية لدى ا�طفال الذين يعانون هذه الصعوبات.

 وبالتاÈ، يفÇض � الطفل الذي يتعرض باستمرار للغت» منذ وÅدته أن ينطق كل«ته ا�و¯ عند عامه ا�ول وأن يقوم بتجميع الكل«ت (ع� سبيل ا´ثال: "كرة

 سقطت") ب» 18 و 24 شهرًا. كذلك، فإن الطفل البالغ من العمر 5 سنوات والذي يتعرض باستمرار للغت» سيكون لديه تطور لغوي مشابه لÉطفال الذين

يتحدثون لغة واحدة فقط.

الخصائص ا§تصلة بتعلم أك  من لغة

 جدير بالذكر أن الطفل الذي يتحدث لغت» أو أك� � يتمتع بنفس نقاط القوة � كلتيه£. Ðكن للطفل أن يتلفظ، ع� سبيل ا´ثال،  بجمٍل مصممة بشكل

 أفضل � اللغة ا�و¯ وأن يستخدم مفردات أك� دقة وأك� ثراًء � اللغة ا�خرى. وبا´ثل، Ðكنه معرفة مفردات ا´شاعر باللغة ا´ستعملة � ا´نزل وتلك

الخاصة بالحيوانات باللغة ا´ستعملة � الحضانة.

 ال³ء ا§هم هو النظر � جميع الجمل والكل£ت ا§ستعملة � اللغت¥. هذه هي الطريقة التي Õكننا من تقييم ما إذا كان التطور اللغوي للطفل ثناÔ اللغة

أمرًا طبيعياً، وليس فقط من خÖل تقييم مهاراته اللغوية بالنسبة للغة واحدة.

 با¥ضافة إ¯ ذلك، �كن للغة التي يتم إتقانها بشكل أفضل � وقت مع¥ أن تتغ¶ µرور الوقت تبعاً للسياق الذي يستخدمها الطفل فيه وا�شخاص ا´خاطب»

 بها. وبالتاÐ ،Èكنه استخدام وإتقان لغة ما أفضل من لغة أخرى خÖل فÇة معينة من حياته (ع� سبيل ا´ثال، لغة ا´نزل � سن 4) وأن يصبح أفضل � اللغة

الثانية خÖل فÇة أخرى (ع� سبيل ا´ثال: � السنة الثانية من ا´درسة اÅبتدائية).

 أخ©ًا، يَْحُصُل أن يُْدِمج الطفل اللغت¥ � جملة واحدة عندما � يعرف الكلمة التي يبحث عنها � اللغة ا�خرى. هذه ظاهرة طبيعية تÖُحظ أيضاً عند البالغ»

ثنائيي اللغة وÅ تدعو للقلق.
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الوافدون الجدد وتعلم اللغة الفرنسية

 أهم Ûء � تعزيز تنمية لغة الطفل هو التحدث إليهم بشكل يومي. بالنسبة لÄباء ا§هاجرين الذين � يتقنون اللغة الفرنسية، من ا�فضل أن يتحدثوا مع

 أطفالهم بلغتهم ا�م. هذا سيجعلهم ع� ا�رجح أك� استعداداً للتحدث مع طفلهم الصغ©. با¥ضافة إ¯ ذلك، كل« أتقن الطفل اللغة السائدة � ا´نزل، كان

من السهل عليه تعلم لغة أخرى.

ا�ساس القوي لِل¶غة ا�م لدى الطفل يساعده ع� إتقان، وبشكٍل أفضل، اللغة التي يتعلمها � الحضانة أو � ا´درسة.

 إذا كان الطفل الصغ¶ يÆدد عÅ حضانة ا�طفال الناطقة بالفرنسية، فßَُْعان ما سيدرك أن ا´علم» وغ©هم من ا�طفال Å يفهمونه عندما يتحدث بلغته ا�م.

لذلك من ا§مكن، � البداية، أن يتحدث قلي�ً جًدا أو أن Å يتحدث ع� ا¥طÖق لفÇة قص©ة.

 بالتدريج، يبدأ � فهم الكل«ت، ثم الجمل التي يسمعها. لÐ áكن اÀخرين من فهمه، يستخدم ا¥Ðاءات، ثم الكل«ت. شيئًا فشيئًا، Ðكنه تكوين جمل قص©ة،

حتى لو كانت � بعض ا�حيان سيئة البناء.

 بشكل عام، �كن للطفل إجراء محادثة مثل أقرانه بعد سنة إ� 3 سنوات من التعرض ا§نتظم وا§تنوع للغٍة جديدة. نÖحظ نفس الâء عندما يدخل

الطفل ا´درسة دون التحدث بالفرنسية.
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ع�وة عÅ ذلك، عندما يتعلم الطفل التحدث بالفرنسية � ا§درسة، فمن الطبيعي Îاماً أن يتّم:

• ا´زج ب» اللغة الفرنسية واللغة ا�م عند التحدث.

• رفض استخدام اللغة ا�م � ا´نزل �ّن الفرنسية ارتبطت بصداقاتهم الجديدة وÕكنهم من عدم الظهور بشكل مختلف عن اÀخرين.

 • انخفاض � ا´هارات اللغوية ا´تعلقة باللغة ا�م إذا æ يتم تحفيزها � ا´نزل  وبالتاÈ فقد يظهر ع� الطفل ضعف مؤقت للمهارات اللغوية �

كلتا اللغت».

• ك�ة ا�خطاء النحوية.
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العوامل التي تؤثر � تعلم أك  من لغة

 هناك عدة عوامل تؤثر � تعلم لغت» و � اختيار اللغة التي يتحدث بها الطفل: العمر، ومدة التعرض للغات، وضعية هذه اللغات � دولة التبني، إلخ. ومع

 ذلك، وبغض النظر عن السياق والبيئة التي ينمو فيها الطفل، من ا§هم أن يُظهر الوالدان شعوراً بالفخر وأن يتبنوا موقفاً إيجابياً تجاه استخدام هذه اللغات.

مّ« َسُ©َِغب الطفل � تعلم كِلَيه«.

 وع� العكس، يجب أن نتذكر أيضاً أن ا�طفال ثنائيي اللغة يظلون أطفاÅً قبل كل Ûء، بشخصيتهم واحتياجاتهم وميوÅتهم الخاصة، وÐكنهم اختيار لغٍة بََدَل

أخرى، رغم ا¥رادة التي قد يبديها أقاربهم.

كيف تساعد الطفل عÅ تعلم لغة جديدة؟

تَُعدÐ قراءة القصص لطفلك باللغات ا§ختلفة من حوله وسيلة فعالة وممتعة لتحفيز لغته.

 لá يتمكن الطفل من التعب© عن نفسه بطÖقة بلغت»، يجب أن يسمعه£ كث¶ًا وأن تتاح له الفرصة للتحدث به£. � بعض ا´جتمعات ا´حلية، يحدث هذا

التعلم بشكل طبيعي إذا تم التحدث باللغت» ا´عنيت» بالتساوي، وإذا كان الطفل ع� اتصال بعدة أشخاص من عائلته أو من ُمحيطه يتحدثون هذه اللغات.
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 من ا�فضل أ� يخلط اÓباء اللغات � نفس الجملة عند مخاطبة أطفالهم، �ن ذلك قد يعوق تعلم اللغة ا�قلية. ومع ذلك، فإن ا´زج ب» اللغات Å يعوق

التطور العام للغة.

عندما يتحدث أحد الوالدين لغة أقلية

تَُعدÐ قراءة القصص لطفلك باللغات ا§ختلفة من حوله وسيلة فعالة وممتعة لتحفيز لغته.

 إذا كان أحد الوالدين يتحدث الفرنسية واÀخر يتحدث لغة أقلية، فمن ا§هم زيادة عدد ا§ناسبات التي يتعرض فيها الطفل للغة أقلية. يَُعد¶ تبني موقف
 إيجاé تجاه هذه اللغة أمراً èورياَ لتعزيز تعلمه، �ن الطفل الصغ© يفهم � وقت مبكر جداً أن إحدى لغاته Å تُستخدم ع� نطاق واسع خارج منزله. نظراً

 �نه يتعرض بشكل أكë إ¯ لغة ا�غلبية، فإن الطفل يطور قدرة أقل ع� التعب© عن نفسه بلغٍة أقلية. هذا Ðكن أن يدفعه إ¯ فهم ا�خ©ة دون أن يعرف

كيف يتكلم بها.

 �كن أن يتعلم الطفل القراءة والكتابة بالفرنسية وكذلك بلغة أخرى. ´ساعدته ع� التعلم، من ا´هم íح اÅختÖفات ب» اللغت». ع� سبيل ا´ثال، بالنسبة

 للطفل الذي يتعلم القراءة والكتابة بالفرنسية والعربية، Ðكن ا¥شارة إ¯ أن اتجاه الكتابة يختلف باختÖف اللغة. نقرأ الفرنسية من اليسار إ¯ اليم» بين«

نقرأ العربية من اليم» إ¯ اليسار.

عندما يتحدث ك� الوالدين اللغة الفرنسية

 عندما تكون اللغة الفرنسية اللغة ا�م لكÖ الوالدين، يتطلب تعزيز ثنائية اللغة بعض التخطيط والجهد. يجب عليهم عندها ا�تفاق عÅ اسÆاتيجيات لتشجيع

أطفالهم عÅ تعلم لغة أخرى. ع� سبيل ا´ثال، تستعمل اللغة الفرنسية أيام ا�سبوع وتخصص نهاية ا�سبوع للغة ا¥نجليزية.

 قد Å يُجيب ا�طفال باللغة ا´توقعة �نهم Ð Åتلكون الكل«ت أو العبارات للتعب© عن أنفسهم. عندما يحدث مثل هذا فمن ا´هم تقديم ðوذج الجملة

ا´توقعة للطفل. � ا´رة القادمة، سيكون لديه الكل«ت أو العبارات الÖزمة للتعب© عن نفسه بهذه اللغة.

ما هي لغة ا�قلية؟

 لغة ا�قلية هي لغة تستخدمها أقلية من الناس � ا´جتمع، بين« لغة ا�غلبية هي اللغة التي تستخدمها ا�غلبية. هناك مجموعة متنوعة من لغات ا�قليات.

 ع� سبيل ا´ثال، � كيبيك، تعتë اللغة ا¥نجليزية والتاميلية لغت» من لغات ا�قليات، ولكن ع� مستويات مختلفة. يتم استخدام اللغة ا¥نجليزية بالفعل

من قبل مجتمع أكë من التاميل، م« يجعل تعلم اللغة أسهل.

نصائح لتعزيز ثنائية اللغة لدى طفلك

 • تحدث إ� طفلك بلغتك ا�م. استخدمها أيًضا عند اللعب معه. أنت تشكل قدوة أفضل له عندما تستخدم اللغة التي تتحدثها بطÖقة. تذكر أنه من ا�فضل

.ًÖمن أن تتحدث معه قلي ًÅالتحدث إليه بلغتك ا�م بد

 • تطوير شبكة اجت£عية حيث يتم استخدام اللغت». إن حضور اللقاءات الودية والفعاليات ا´جتمعية وا�نشطة ا�خرى التي تجمع ا�شخاص الذين يتحدثون

كلتا اللغت» يسمح لطفلك ó«رسته« وإدراك أن كÖه« مفيد وُمَقدر.

حتى وإن Ü تكن بعض هذه الحلول داÚاً ممكنة، فإن ال³ء ا§هم هو تعزيز التوازن ب¥ اللغت¥ � أØع وقت ممكن.

 • تأكد من أن طفلك يكتسب قاعدة متينة � لغة ا�قلية � وقت مبكر جًدا من خÖل تسجيله، إن أمكن، � مركز الطفولة ا´بكرة أو روض ا�طفال حيث

تكون اللغة الوحيدة ا´ستخدمة أو اللغة الرئيسية.

 • ضع قاÚة بالخدمات ا§قدمة بلغة ا�قلية (ع� سبيل ا´ثال: ا´هني» الصحي» مثل ا�طباء أو أطباء ا�سنان وا´كتبات ودور السين« وا´راكز ا´جتمعية)،

وأعطهم ا�ولوية. للقيام بذلك، ستحتاج ع� ا�رجح إ¯ القيام ببعض التخطيط طويل ا´دى، ورóا التنقل ´سافات أطول، لكن جهودك ستفيد طفلك.

 • عرّض طفلك للكتب وا�ف�م وا§وسيقى وقنوات التلفزيون أو الراديو باللغت». ستعزز هذه ا�نشطة مهاراتهم اللغوية وتقديرهم لكÖ الثقافت». نظراً �نه

غالباً ما يكون من الصعب العثور ع� كتب بالعديد من لغات ا�قليات، فÖ تÇدد � اختيار كتٍب بدون نص (أو بلغة أخرى) ورواية القصة بلغتك ا�م.

• قم بزيارة أو استضافة أفراد ا�Øة الذين يتحدثون لغة ا�قلية. ك« أن ا¥قامة � الخارج أو زيارات أفراد ا�ôة ا´متدة تعزز تعلم هذه اللغة.

متى نقلق؟

إذا كان لديك انطباع بأن طفلك يعاö من تأخر لغوي مقارنة ِبأقرانه � اللغة التي تعرض لها أك  منذ و�دته، فاست� أخصاÔ النطق.

 إذا كان طفلكم يتعلم لغة جديدة � الحضانة، فحددوا موعًدا مع أخصاÔ النطق إذا كان يتحدث قلي�ً جًدا أو � يتحدث عÅ اàط�ق بعد عدة أشهر من

التعرض لهذه اللغة أو إذا بدا أنه غ© قادر ع� التواصل بشكل صحيح مع من حوله بعد عام» من التعرض لها.

 رغم ذلك، � تحتاج إ� التحدث إ� طفلك بلغة واحدة فقط إذا كان لديه تأخر لغوي. تُظِهر ا�بحاث أن التحدث إليه بلغت» Å يؤدي حت«ً إ¯ تفاقم

صعوباته.

للتذكر

• تعلم لغت» أو أك� Å يسبب أو يزيد من صعوبات اللغة.

• لتقييم التطور اللغوي للطفل ثناÔ اللغة، ضع � اعتبارك مهاراته � كلتا اللغت»، وليس لغة واحدة فقط.

• من ا´هم أن يتحدث اÀباء ا´هاجرون إ¯ أطفالهم بلغتهم ا�م، �ن ذلك سيجعلهم أك� عرضة للتحدث معهم.
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