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ورقة موقف فً موضوع التع ُّدد اللغوي لدى األطفال فً إسرابٌل
 .1تعرٌفات:
ثنائٌة اللغة  -ثنابٌة اللغة هً ظاهرة منتشرة ج ًّّدا فً إسرابٌل ،كما فً دول أخرى فً العالم .للباحثٌن المختلفٌن
تعرٌفات مختلفة لمصطلح (ثنابٌة اللغة) .المقاربة الشاملة تع ّرف المتحدث ثنابً اللغة بأنه شخص ٌُجٌد تكلّم
لغ َتٌن بمستوى لغة األم ( .)3e11 584e3, 1933تقلّص هذه المقاربة عدد ثنابًٌ اللغة إلى ح ّد بعٌد ،كما أنّ
(إجادة) اللغة قابلة ألكثر من تفسٌر .بالمقابل ،تعرّف المقاربة الحصرٌة المتحدّث ثنابًّ اللغة بأنه شخص ذو
معرفة ما بلغ َتٌن ( .)48411e3, 1964لهذه المقاربة إشكالٌتها أٌ ًّ
ضا ،إذ ُتتٌح ألشخاص ذوي معرفة جزبٌة
بلغة ما ،عدا لغتهم األم ،أن ٌُعت َبروا ثنابًٌ اللغةٌ .قترح بٌكر ( )3004 , 2001بناء ملفّ لغوي لإلنسان
صف به قدراته اللغوٌة فً ك ٍّل من اللغ َتٌن ،عبر مٌزات اللغة األربع :الفهم ،اإلنتاج ،القراءة،
الثنابً اللغوي ،تو َ
والكتابةٌ .عكس النموّ الثنابً اللغة التقلٌدي تأثٌرًّ ا ذا اتجا َهٌن بٌن اللغ َتٌن ،وكذلك إثارة متزامنة للّغ َتٌن
(ٌ .)50e24 s, 2005تأثر النموّ بمتغٌّرات التع ّرض مثل :سنّ بداٌة التع ّرض لك ّل لغة ،مدى التعرّ ض لك ّل
لغة ،كمٌة التعرُّ ض وجودته ،والوضع االجتماعً  -االقتصادي ) 0 8i8s o d71i3 1680ii8,
.)2011

ثنائٌة اللغة الوظٌفٌة  -حالة ٌُطلَب فٌها من اإلنسان أن ٌستخدم لغ َتٌن فً حٌاته الٌومٌة ،مع أشخاص مختلفٌن
وفً أوضاع مختلفة .غالبًّا تكون لغة ما سابدة أكثر (مستخدَمة أكثر مقارنة باللغة الثانٌة ،وإجادتها أفضل عاد ًّة)،
وقد تتغٌر هذه اللغة خالل حٌاة اإلنسانٌ .مكن أن تصبح اللغة غٌر السابدة إلى لغة خاملة ( ًّ
مثال :قد ٌفهم ول ٌد لغ َة
والدٌه ،لكنه ٌر ّد علٌهما باللغة األخرى) ،مقابل لغة فاعلة ُتستخ َدم فً الحٌاة الٌومٌة .ثمة أحٌا ًّنا تأثٌر للغ ٍة ما
على األخرى ،مثل استعارة مبنى من لغة إلى لغة أخرى ( ،)d134 8i24 54 4i24أو االنتقال من لغة إلى
أخرى ( ،)d134 si82278i6كما سنفصّل الح ًّقا.
الثنائٌة اللغوٌة التزامنٌة  -فً الثنابٌة اللغوٌة التزامنٌةُ ،تكت َسب اللغتان م ًّعا منذ الوالدة أو منذ سنّ مبكرة ج ًّّدا
( ًّ
مثال :حٌن ٌنطق ك ٌّل من الوالدٌَن بلغة مختلفة ،أو حٌن ُتستخ َدم لغة فً المنزل وأخرى فً روضة األطفال منذ
سنّ الرضاعة) .وُ جد أنّ األطفال ذوي ثنابٌة اللغة التزامنٌة ٌجتازون مراحل نموّ فً ك ّل من اللغ َتٌن مثل
األطفال أحادًٌ اللغة .وتٌرة االكتساب واالنتقال بٌن المراحل متماثلة أٌضًّ ا .هكذا ًّ
مثال ،لٌس هناك فرق فً
ممٌ ّزات التمتمة لدى األوالد أحادًٌ اللغة وثنابًٌ اللغة ،فً وقت ظهور الكلمات األولى وتراكٌب الكلمات
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ت من اللغ َتٌن،
( .)10 038s, r4i4s44, o d 061, 2011تشمل الثروة اللغوٌة لدى هؤالء األوالد كلما ٍ
وفق الوضع الذي ُتك َت َسب فٌه الكلمة ( ًّ
مثال :المأكوالت البٌتٌة بلغة البٌت ،ودروس الروضة بلغة الروضة).
،)12
 ،)11ثم ٌتعرض بعد ذلك إلى اللغة الثانٌة ( 
ثنائٌة اللغة المتتالٌة ٌ -بدأ الولد باكتساب لغة ما فً البٌت ( 
ّ
المكثف الذي ٌحدث خالل
بشكل طبٌعًّ  ،عبر التعرّ ض
عاد ًّة ضمن اإلطار التربويُ .تكت َسب اللغة الثانٌة
ٍ
التعامالت الٌومٌة للولد (خال ًّفا للتعلٌم الرسمً للغة أجنبٌة فً المدرسة) .وبالتباٌن مع الرأي المنتشر أنّ األوالد
ٌكتسبون لغة ثانٌة بسرعة وسهولة ،فإنّ عملٌة اكتساب لغة ثانٌة تدرٌجٌة وتستغرق الكثٌر من الوقت .فقد وُ جد
أنّ األوالد ذوي ثنابٌة اللغة المتتالٌة (الذٌن لدٌهم نموّ لغوي سلٌم) ٌبلغون مرحلة إجادة اللغة الثانٌة فقط بعد
مرور نحو  7 - 3سنوات من بداٌة تع ّرضهم لها ( ;Hakuta, Goto-Butler, & Witt, 2000
ٌ .)Zdorenko & Paradis, 2008مٌّز تابورس ( )7011 s, 1997أربع مراحل من اكتساب اللغة
ًّ
بداٌةٌ ،ستم ّر األوالد بالتكلّم بلغتهم األ ّم ،وٌكتشفون تدرٌج ًٌّّا تكلّم
الثانٌة فً الثنابٌة اللغوٌة المتتالٌة فً الطفولة.
َمن فً محٌطهم بلغة أخرى .إثر ذلكٌ ،توقفون غالبًّا عن التكلم ،وٌعبّرون عمّا ٌرٌدون بوسابل غٌر كالمٌة.
خالل المرحلة غٌر الشفهٌةٌ ،كتسبون معرفة وٌبدأون بفهم اللغة الثانٌة .فً المرحلة الثالثةٌ ،بدأون باستخدام
"كالم تلغرافً" ،كلمات قلٌلة وعبارات قصٌرة ُتعلّمت كقالب كامل ،مثل" :أنا أرٌد" أو "أنا ال أعرف" .تتٌح لهم
هذه المرحلة أن ٌندمجوا فً المجتمع وٌتواصل بشكل أساسً باستخدام اللغة الجدٌدة .أمّا فً المرحلة الرابعة،
التً ُتدعى أٌ ًّ
ضا ( Inter-languageاللغة الوسطى) ،فٌتعلمون إبداع عبارات و ُج َمل جدٌدة باللغة الجدٌدة.
تتمٌز هذه المرحلة بأخطاء لغوٌة واستخدام كلمات عامّة ("أعمل"" ،هذا") ،مثل األوالد ذوي العسر اللغوي.
َّ
مخطط له لكلمات وتراكٌب من لغة واحدة باللغة األخرى.
 – gnih tids edoCاستخدام تلقابً وغٌر
مبان نحوٌة أو صرفٌة بٌن اللغ َتٌن.
 - gnih dosh nh ho hنقل
ٍ
ثمة َمن ٌعتبرون الظاهر َتٌن "8e8i6

ًّ ."d134
مثال" :ماما تحضّر  71i4hكعكة"" ،أنا آخذ حمّامًّا" ،أو

الح َجرز".
"هو ٌرمً َ
ًّ
منفردا لسٌاقات اجتماعٌة  -لغوٌة
االزدواجٌة اللغوٌة  -شكالن أو مستوٌان من الكالم للّغةٌُ ،ستخ َدم ك ّل منهما
مختلفة :اللغة المحكٌة واللغة النموذجٌة (الفُصحى) .ثمة اختالف ملحوظ بٌن الشكلٌَن فً ك ّل من مجاالت اللغة
كتسب لغة األ ّم،
(األصوات اللغوٌة ،الثروة الكالمٌة ،الصرف والنحو ،والدالالت)ُ .تكت َسب اللغة المحكٌة كما ُت َ
فٌما اللغة النموذجٌة (الفُصحى) ُتدرَّ س فً إطار التربٌة الرسمٌة ،و ُتستخ َدم بشكل أساسً فً الكتابة ،القراءة،
الطقوس الرسمٌة ،ووسابل اإلعالم .الولد الذي ٌتع ّرض للغة فٌها ازدواجٌة ( ًّ
مثال :الولد الناطق بالعربٌة) ٌُعرَّ ف
متتال.
على أنه ولد ثنابً اللغة بشكل
ٍ
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 .2إٌجابٌات ثنائٌة اللغة
للثنائٌة اللغوٌة إٌجابٌات عدّة :حسٌّة ،اجتماعٌة ،ثقافٌة ،وذهنٌة .وهً ال ّ
تؤثر سلبًّا فً النموّ وال تضرّ  .فالعكس
هو الصحٌحُ .تتٌح الثنابٌة اللغوٌة لإلنسان أن ٌتع ّرض لحضار َتٌن مختلف َتٌن فً آن واحد وٌتدبر أمره فٌهما.
إضافة إلى ذلكٌُ ،تٌح ذلك التواصُل الطبٌعً ،العاطفً ،والغنً مع الوالدٌن (الذٌن ٌنطقون بلغتهم األ ّم) ،وكذلك
مع أفراد األسرة الموسّعة أحادًٌ اللغة (مثل األقرباء فً الوطن األصلً ،كالج ّد والجدّة) .خالل الحٌاةُ ،تتٌح
ثنابٌة اللغة فرصًّا أكبر فً مجاالت المجت َمع ،الدراسة ،والعمل10 038s, r4i4s44, o d 061, ( .
ًّ
فضال عن ذلك ،تبٌّن فً عد ٍد من األبحاث أنّ األوالد ثنابًٌ اللغة ٌتمٌّزون على نظرابهم أحادًٌ اللغة
.)2011

فً القدرة على التقعٌد اللغوي والمرونة الفكرٌة .على سبٌل المثالٌ ،نجح األوالد ثنابٌو اللغة أكثر فً مها ّم مٌتا
 فونولوجٌة ٌُطلَب فٌها فصل شكل الكلمة عن معناها ( ،)380ehs210, 2001والمها ّم التً تتطلب كب ًّتا (إحباطمٌزة أخرى مقابل األخرى).
األولً ()ILS
الخاص/
 .3بٌن ثنائٌة اللغة والضعف اللغوي
ّ
ّ
الضعف اللغوي الخاصّ ( )I1Sهو ظاهرة عصبٌة  -تطورٌّة ذات مكوّ ن وراثً ،حٌن ٌش ّكل المجال الصرفً -
النحوي نقطة صعوبة أساسٌة (َّ ٌ .)3824, 2003
ُشخص لدى  10% - 7من الس ّكان ضعف لغوي خاصّ ،
ُتتال مع نموّ لغة سلٌم مشابهون بشكل
وهذه النسبة هً نفسها لدى ثنابًٌ اللغة .األوالد الثنابٌو اللغة بشكل م ٍ
ًّ
نتٌجة لذلك ،ثمة صعوبة فً
مُضلِّل لألوالد ذوي الضعف اللغوي الخاصّ فً إنجازاتهم اللغوٌة فً اللغة الثانٌة.
تشخٌصهم (ٌ .)3431 4 o 14i0, 2008مكن أن ٌظهر هذا التشابه أٌضًّ ا لدى ثنابًٌ اللغة بشكل تزامنً
فً لغتهم األق ّل سٌاد ًّة ،وٌتجلى بقدرات لغوٌة مختلفة .تتط ّرق األمثلة التالٌة إلى المجاالت اللغوٌة المختلفة
وتعطً ًّ
مثاال على ممٌّزات التشابه مع التشدٌد على التشخٌص التفرٌقً بٌن ثنابٌة اللغة والضعف اللغوي:


عالمتان مبكرتان على  I1Sهما الثروة اللغوٌة المحدودة واالستخدام الواسع لكلمات عامّة (خاص ًّّة
أفعال مثل :أعمل ،أضع( ،أجلب) ،ولكن أٌ ًّ
ضا أسماء إشارة مثل هذا وهذه) ( 50 e0o 1i2 o
oe1i82o, 2012

 .)20حٌن ٌ َّ
ُشخص األوالد الثنابٌو اللغة فً إحدى لُغ َتٌهمٌ ،كون قاموسهم

اللغوي محدودا غالبًّا بشكل واضح مقارنة باألوالد أحادًٌ اللغة ;(Bialystok, et al., 2010
ّ
توزع مجاالت الثروة اللغوٌة بٌن
) )Marchman, Fernald & Hurtado, 2009بسبب
اللغ َتٌن .إضافة إلى ذلكٌ ،كثر هؤالء األوالد من استخدام كلمات عامّة كاستراتٌجٌة للتعامُل مع
التنافُس بٌن اللغ َتٌن والقاموس المحدود ( .)50e24 s, 2005مع ذلكٌُ ،تو َّقع أن تكون الثروة اللغوٌة
فً اللغ َتٌن مطابقة لس ّنهما الكرونولوجٌة .كثٌرًّ ا ما تكون الكلمة "الناقصة" فً كلمة ما موجودة فً
اللغة األخرى.


الصعوبات فً تكوٌن الفعل واالسم ،كما فً استخدام النسبة والتعرٌف ،كثٌرًّ ا ما تكون مؤ ّ
شرات إلى
 I1Sلدى أحادًٌ اللغة ،مع اختالف بٌن اللغات من حٌث ممٌّزات الضعف ومستوى خطورته .مع
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ذلك ،شوهدت صعوبات فً تكوٌن الكلمات لدى األطفال ذوي الثنابٌة اللغوٌة المتتالٌة أٌ ًّ
ضا ،وحتى
لدى األطفال ذوي الثنابٌة اللغوٌة التزامنٌة .ولكن التشابه بٌن األوالد أحادًٌ اللغة ذوي  I1Sواألوالد
ثنابًٌ اللغة موجود فقط سطح ًٌّّا ،وٌتم التعبٌر عنه بمقاٌٌس كمٌة .هكذا مثال ،أشارت 10 038s
مبان متشابهة ،لكنّ طبٌعة األخطاء
وزمالؤها ( )2011إلى أنّ األخطاء تظهر لدى المجموع َتٌن فً
ٍ
تختلف .فاألوالد الناطقون باإلنكلٌزٌة ذوو الـ  I1Sحذفوا األفعال المساعدة ،فٌما ثنابٌو اللغة استبدلوها
بأفعال أخرى (مثال .(I queen / I be the queen” ،فً اللغة العبرانٌة ،أظهرت عرمون لوطم
( )Armon-Lotem, 2014أنّ األطفال حذفوا حروف الج ّر المتعلقة باألفعال ( ًّ
مثال" :ضحِك الول ُد
البنت") ،فٌما استخدم ثنابٌو اللغة حرف جرّ خاط ًّبا بتأثٌر اللغة األخرى ("ضحِك الولد بالبنت") .تدعم
نوعً لألخطاء ٌتجاوز المقٌاس الكمًّ ٌ .جب أن ٌأخذ هذا التحلٌل فً
هذه النتابج الحاجة إلى تحلٌل
ّ
الحسبان ممٌّزات اللغة األولى وتأثٌرها فً اكتساب اللغة الثانٌة.


متتال فً ك ّل ما
القدرة الروابٌة لألوالد ذوي  I1Sمشابهة لتلك التً لدى أوالد ثنابًٌ اللغة بشكل
ٍ
ٌتعلّق بقواعد اللغة .حٌن ٌروي قصّة ،على الراوي أن ٌلتزم بقواعد القصة ،التً ّ
تنظم تتابع األحداث
من جهة ،وبقواعد اللغة من جهة أخرى .فً ك ّل ما ٌتصّل بمبنى القصة ،وخال ًّفا لألوالد ذوي الضعف
اللغويٌ ،كون أداء األوالد ثنابًٌ اللغة مشابهًّا ألحادًٌ اللغة ذوي النموّ التقلٌدي ،إذ إنّ هذه المعرفة
لٌست خصوصٌة للغة محدّدة .حٌن تكون قواعد اللغة مطلوبة للحفاظ على ترابط القصةٌ ،ستصعب
األمر األوالد أحادٌو اللغة ذوو  .I1Sفهم ٌستخدمون عبارات قصٌرة وتنوّ عًّ ا ًّ
قلٌال من الكلمات ،كما
َ
ٌرتكبون أخطا ًّء صرفٌة ونحوٌة (مثال :اختٌار خاطا لمبنى وحذف مكوّ ن أساسً فً الجملة) .إضافة
متتال الذٌن
إلى ذلك ،هناك استخدام خاطا للضمابرٌ .مكن أن ٌُظهر األوالد الثنابٌو اللغة بشكل
ٍ
ضا فً المعرفة اللغوٌة المطلوبة لرواٌة قصص .هكذا ًّ
ٌ َّ
ُشخصون فً اللغة الثانٌة ضع ًّفا أٌ ًّ
مثال ،بسبب
اإلجادة المحدودة للّغة ثانٌةٌ ،مكن أن ٌرتكبوا أخطاء معجمٌة ،صرفٌة ،ونحوٌة مشابهة لتلك التً
لألوالد أحادًٌ اللغة ذوي ,abaCMM idnari( I1S

lCh;oL;illi;Ra;i9 MCaai

 .) aMMW,Ci9uWM&aliileeBلهذا السبب ،من المه ّم التركٌز على مبنى القصّة وترابُطها ،ال
على قواعد اللغة ،من أجل التوصّل إلى تشخٌص موثوق به.
ُتشٌر نظرة من ناحٌة النموّ إلى الصعوبات اللغوٌة لألوالد ثنابًٌ اللغة وإلى األوالد أحادًٌ اللغة ذوي  I1Sإلى
عملٌات اكتساب مختلفة لدى المجموع َتٌن .أظهر هامان وبالٌتً ( )60 0ii o 34ee4228, 2006أنّ التشابه
ًّ
فضال عن ذلك ،هناك مجاالن ال تتشابه فٌهما
األولً ٌختفً حٌن ٌصبح األوالد ثنابٌو اللغة أكثر مهارة.
المجموعتان :النحو المر ّكب والذاكرة الفونولوجٌة ( ُتقاس عبر تكرار كلمات غٌر مهمّة) .هذان المجاالن
متض ّرران لدى األوالد ذوي  ،I1Sولكن لٌس لدى ثنابًٌ اللغة ( )Armon-Lotem & Meir, 2016ولذلك
ٌمكنهما أن ٌكونا مُؤ ِّشرًّ ا سرٌر ًٌّّا فً عملٌة تشخٌص األوالد ثنابًٌ اللغة.
خاص /أولً ISILS
 .4أطفال ثنائٌو اللغة ذوو ضعف لغوي
ّ
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ٌظهر لدى الولد ثنابً اللغة ذو  ،I1Sوفق التعرٌف ،ضعف لغوي فً اللغ َتٌن كل َتٌهما.
ورغم أنّ البحث على األوالد ثنابًٌ اللغة ذوي  I1Sال ٌزال جارًٌّاٌ ،مكن استخالص بضعة استنتاجات من
النتابج الموجودة:


ال ُتظهر ثنابٌة اللغة و I1Sتأثٌرات تراكمٌة.



ال ٌختلف  I1Sلدى األوالد ثنابًٌ اللغة عنه لدى األوالد أحادًٌ اللغة.



ٌمكن إجراء تشخٌص تفرٌقً بٌن ثنابٌة اللغة و  I1Sعلى أساس ممٌّزات ثنابٌة اللغة وأنماط األخطاء
الممٌّزة لك ّل من المجموع َتٌن ،مع التطرّق إلى ممٌّزات اللغات التً ٌتع ّرض لها الولد وقدراته فً لغة
المنزل.

 .5تشخٌص األوالد ثنائًٌ اللغة
ًّ
تكامال بٌن القدرة اللغوٌة والمتغٌّرات المتعلّقة بالتعرّ ض
ٌش ّكل تشخٌص األوالد ثنابًٌ اللغة تحدًٌّا ،وٌتطلب
والتأثٌر المتبادل للغ َتٌن إحداهما على األخرىٌ .ندمج األوالد المع ّرضون للغة أ ّم مختلفة فً البٌت فً منظومة
تربوٌة ناطقة بالعبرانٌة ،وٌُطلَب منهم أن ٌتدبّروا أمرهم بالعبرانٌة .تت ّم إحالة العدٌد من األوالد ثنابًٌ اللغة إلى
تشخٌص لغويّ بسبب تو ّقعات غٌر صحٌحة من المنظومة التربوٌة .كما ُذكر ،ال ٌظهر الضعف اللغوي فً لغة
واحدة فقط ( ،)3431 4 o 14o0, 2008; a17i4 2, 2010لذلك ٌجب إجراء التقٌٌم فً اللغ َتٌن .هذه
التوصٌة صعبة التطبٌق إثر غٌاب االختبارات المعٌارٌة فً اللغات المختلفة و/أو المختصٌن الذٌن هم ناطقون
ًّ
نتٌجة لذلكٌُ ،ش ًّّخص األطفال ثنابٌو اللغة
منذ الوالدة بلغات أ ّم مختلفة ).(Armon-Lotem & Meir, 2016
غالبًّا بلغة بٌبتهم ،التً هً لغتهم الثانٌة ،و ُتقٌَّم قدرتهم اللغوٌة وفق معاٌٌر أوالد أحادًٌ اللغةٌ .ؤدي ذلك إلى
تشخٌص ال لزوم له للضعف اللغوي ( .)Abutbul-Oz & Joffe, 2011; Iluz-Cohen, 2008من
جهة أخرى ،ثمة مٌل مغلوط أحٌا ًّنا إلى النظر إلى ثنابٌة اللغة كعامل لتخلّف لغوي لدى الولد ،بحٌث ال ٌ َّ
ُشخص
الضعف اللغوي .من هنا ،ال مصداقٌة لالتكال على التشخٌص بلغة واحدة (العبرانٌة) .ال ٌوصى بترجمة
التشخٌصات من لغة إلى أخرى ،وهً لٌست مهنٌة إثر االختالف بٌن اللغات ،الذي ٌسبّب اختال ًّفا فً مؤشرات
ًّ
فضال عن ذلكٌُ ،ستح َسن االمتناع عن تقٌٌم الثروة اللغوٌة فً لغة واحدة فقط ،إذ إنّ الثروة
الضعف اللغوي.
اللغوٌة لولد ثنابً اللغة تنقسم بٌن اللغ َتٌن كما ُذكر آن ًّفا ،وٌتعلّق ذلك بالتعرّ ضٌُ .عرَّ ف األوالد ثنابٌو اللغة ذوو
الضعف اللغوي ( )3SI1Sأنهم كذلك فقط حٌن تكون قدرتهم اللغوٌة دون المتو ّقع بالنسبة لسنهم الزمنٌة فً
اللغ َتٌن.
ًّ
فضال عن األدوات الرسمٌة ،عٌّنة لغة طبٌعٌة ،كما ٌجب أخذ
ٌجب أن ٌشمل تشخٌص األوالد الثنابًٌ اللغة،
التأثٌر المتبادل بٌن اللغ َتٌن فً االعتبار ( .)3431 4 o 14o0, 2008التبادالت الصرفٌة والمعجمٌة بتأثٌر
اللغة األخرى ،االستخدام الكثٌر للتعرٌفات وتداعً المعانً فً مها ّم التسمٌة ،وخلط الرموز النحوٌة هً
ممٌّزات سلٌمة لثنابٌة اللغة .على سبٌل المثال ،الولد الناطق بالروسٌة والعبرانٌة الذي ٌحذف أل التعرٌف وٌقول
"معلّمة أعطتنا وظٌفة" ٌبدي تأثره بالروسٌة ،التً ال تحوي أداة تعرٌف .بشكل مماثل ،إذا تحدث نفس الولد
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عن "قرود متسلّقات" ،فهو ٌستخدم الجنس المعجمً الروسً للقرود (المؤنث) 48 ,( )50e24 s o
 .1124 , 20161-nبالمقابل ،إذا استصعب الولد الناطق بالروسٌة والعبرانٌة أن ٌفهم جُملة صِ لة،

1i

مثل" :هذه هً الطفلة التً قبّلتها الملكة" ،أو استخدم صٌغة المفرد للفعل بدل الجمع ("القرود ٌقفز)" ،فقد ٌكون
فً خطر ضعف لغوي ،ألنّ ممٌّزات جملة الصلة ومال َءمة العدد للمعدود متشابهة فً اللغ َتٌن .من هناٌ ،تطلب
التمٌٌز بٌن أخطاء ناجمة عن ثنابٌة اللغة وأخطاء تش ّكل مؤ ّ
شرات لـ  I1Sمن االختصاصً/ة معرفة لُغ َتً الولد
) .(Meir, Walters, & Armon-Lotem, 2016aمن المهم التذ ّكر أ ّنه حٌن ٌكون التعرّ ض للعبرانٌة
لمدّة أق ّل من عا َمٌن ،فإنّ خطر التشخٌص الخاطا على أساس العبرانٌة وحدها مضا َعف مقارنة بتعرّ ض لمدّة
أطول.
لدى التمٌٌز بٌن أوالد ثنابًٌ اللغة لدٌهم ضعف لغوي وأوالد ثنابًٌ اللغة لدٌهم نموّ سلٌمٌ ،جب التطرّق إلى
ممٌزات متعلّقة بثنابٌة اللغة وممٌّزات متعلّقة بالضعف اللغوي:


القدرة اللغوٌة للولد فً لغته األولىًّ .
مثال :التأ ّخر فً اكتساب الثروة اللغوٌة ،والصعوبة فً إنتاج ُج َمل
مر ّكبة وصعبة أو فً إنتاج الفعل ٌش ّكالن مُؤ ِّشرًّ ا على ضعف لغوي.



خلفٌة الولد من حٌث النموّ  :التارٌخ العابلً للصعوبات اللغوٌة ٌش ّكل عامل خطر لوجود ضعف لغوي.



كمٌة تعرض الولد وجودتها للّغة العبرانٌة (تقدٌر).
تفضٌل الولد أو أُسرته إلحدى اللغ َتٌن.



األخطاء التً ٌمكن إٌضاحها بتأثٌر اللغة الثانٌة لٌست ًّ
دلٌال على ضعف لغوي.



الثروة اللغوٌة التً تق ّل عن  20كلمة فً اللغ َتٌن م ًّعا فً سنّ سن َتٌن تضع الولد فً خطر وجود ضعف



لغوي.


عدم ظهور ُج َمل بسٌطة حتى سنّ الثالثة و ُج َمل مر ّكبة حتى سنّ ثالث سنوات ونصف ،على األق ّل فً
إحدى اللغ َتٌنٌُ ،شٌر إلى خطر وجود ضعف لغوي.

 .6معالجة األطفال ثنائًٌ اللغة ذوي الضعف اللغوي
تتطرّق معالجة األطفال ثنابًٌ اللغة ذوي الضعف اللغوي إلى اللغ َتٌن الل َتٌن ٌتعرض إلٌهما الولد .فً الواقع،
ٌصعب ج ًّّدا إٌجاد مُعالِج بالنطق ٌجٌد اللغ َتٌن ،لذا تت ّم المعالجة اللغوٌة غالبًّا بالعبرانٌة (روم ،تسور ،وكرٌزر،
ٌ .)2009مكن وٌُستح َسن الطلب من الوالدٌن أن ٌُجروا إجراءات موازٌة بلغة المنزل .حٌن ٌكون ممك ًّناٌ ،ت ّم
اختٌار لغة المعالجة األساسٌة بأخذ عدّة عوامل فً االعتبار ،مثل :سنّ الولد ،مدى إجادته للّغ َتٌن ،لغة الروضة،
إمكانٌات المعالجة فً البٌبة التً ٌسكن فٌها ،ووجهة نظر العابلةٌُ .ستحسن أن تدمج المعالجة اللغوٌة أهدا ًّفا
مالبمة للّغ َتٌن مع أهداف ذات أوجه خصوصٌة لك ّل لغةٌ .جب أن ٌت ّم اختٌار األهداف العالجٌة ،بشكل مماثل
للمعالجة اللغوٌة لألوالد أحادًٌ اللغة وفق مكوّ نات اللغة الضعٌفة ،سنّ الولد ،ومرحلة النموّ التً ٌتواجد فٌها
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الولد .من المه ّم المحافظة على لغة أ ّم الولد حٌن ٌكون هناك ضعف لغوي أولً (روم ،تسور ،وكرٌزر،
.)2009
هناك أهمٌة لشمل ممٌزات مشتركة للّغ َتٌن فً المعالجةٌ .عتمد اكتساب هذه الممٌّزات على التعرّ ض واالستخدام
فً اللغ َتٌن ،بحٌث ٌت ّم الحصول على مٌزة متراكمة ).(Kohnert, 2010


فً مجال الثروة اللغوٌةٌُ ،ظهر تعلّم كلمات متشابهة فً اللغ َتٌن ( ًّ
مثال فً العبرانٌة واإلنكلٌزٌة :بٌتسا
 )a8oo0تأثٌرًّ ا إٌجاب ًٌّّا لوقت طوٌل ،حتى حٌن تر ّكز المعالجة على هذه الكلمات فً لغة واحدة فقط.
إضافة إلى ذلك ،تسهّل معرفة فكرة بلغة واحدة اكتسابها فً اللغة األخرىٌ .مكن أن ٌكون تشجٌع
استخدام كلمات محدّدة عوض الكلمات العامّة فً فبة الفعل ("صعد إلى الشجرة" " -تسلّق على
الشجرة") هد ًّفا فً اللغ َتٌن كل َتٌهما  .)3;0R;o;hna a  ;Mai le K(من المه ّم التشدٌد أمام
الوالدٌَن أنه ال حاجة إلى البحث عن ترجمة معجمٌة لكلمات معٌّنة فً العبرانٌة إلى لغة المنزل.
التشدٌد هو على قدرة الولد على استخدام كلمات ذات معنى خاصّ فً ك ّل من اللغ َتٌن .حٌن ٌشمل
الضعف اللغوي صعوبات فً إٌجاد الكلماتٌ ،وصى بتشجٌع األوالد ذوي الضعف اللغوي على أن
ٌقولوا الكلمة التً ٌرٌدونها باللغة األخرى ،حٌن ال ٌنجحون فً إٌجادها بالعبرانٌة (
 .(Novogrodsky & Kreiser, 2015aبهذه الطرٌقةٌ ،مكنهم تحقٌق هدفهم التواصلً وٌكونون
ًّ
إحباطا نتٌجة الصعوبات التً ٌواجهونها.
أق ّل



مبان متناظرة فً اللغ َتٌنًّ .
مثال ،ترتٌب الكلمات :فاعل
فً المجال الصرفً  -النحوي ،ثمة أهمٌة لشمل
ٍ
 فعل  -مفعول به موجود فً العبرانٌة واإلنكلٌزٌة على ح ّد سواء (رغم أنّ الترتٌب فً العبرانٌة ح ّرأكثر من اإلنكلٌزٌة) ،وٌمكن أن ٌكون هد ًّفا عالج ًٌّّا مشتر ًّكا لولد فً بداٌة اكتساب النحو .لدى الناطقٌن
مشتركة للُغات
مشترك ،ومالبمة العدد (مفرد  -جمع) هً مٌزة
بالعبرانٌة والعربٌة ،الجنس النحوي
َ
َ
عدٌدة.



ّ
ّ
والمخطط الروابً ،هً أٌضًّ ا أهدا ًّفا
التحدث ،مثل التعبٌر اللفظً عن اإلجراءات
تش ّكل القدرات على
للمُعالجة فً اللغ َتٌنٌ .مكن إٌضاح التشابه فً مبنى القصة دون عالقة بالفروق بٌن اللغ َتٌن.

بالمقابلٌُ ،ستحسن التطرّق إلى الجوانب المم ٌّزة لكلّ لغة .فً العبرانٌة والعربٌة ًّ
مثال ،معرفة الجذر والسٌاقات
الصرفٌة  -النحوٌة بٌن الكلمات هً من الممٌزات الخصوصٌة .على معالجة ولد ثنابً اللغة ٌنطق بها َتٌن
اللغ َتٌن أن تشمل زٌادة الوعً للكلمات ذات الجذر نفسه والتطرّق إلى المبانً واألوزان المختلفة فً اللغة (قارئ
 ٌقرأ  -قراءةٌ ،حسب  -حاسوب) 1 16 13s0h o  a3haCaah 9 ongn,hnLai i le l( ،) a 48s4 , 20151والتطرّق إلى األوزان (ملعب  -مخزن  -مصنع ،ن ّجار  -حدّاد  -ف ّران) .فً مجال
النحو ،إذا كانت هناك فً لغة ما أهمٌة بارزة لترتٌب الكلماتٌ ،مكن للولد أن ٌكتسب بسهولة أكبر هذه المٌزة
وٌشملها فً اللغة التً ٌكون فٌها ترتٌب الكلمات أكثر حرٌة ( ًّ
مثال :اإلنكلٌزٌة التً فٌها ترتٌب الكلمات جامد
כתובת :האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת ,בית גומא ,מתחם הכפר הירוק רמת השרון
חשבוניות  /קבלות  /תשלומים ל :ת.ד 1067 .סניף כצנלסון ,גבעתיים 5311001

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת
The Israeli Speech Hearing and Language Association
טלפקסwww.ishla.org.il ishla@017.net.il03-9075373 :

أكثر من الروسٌة ،حٌث الترتٌب ُح ّر) .مثال إضافً فً المجال الصرفً  -النحوي هو مطابقة الجنس .ففٌما
ُحاٌدٌ .جب التركٌز
هناك فً العبرانٌة والعربٌة مذ ّكر ومؤنث فقط ،هناك فً الروسٌة جنس نحويّ آخر  -الم ِ
على هذه المٌزة لدى ولد ثنابً اللغة ،لدٌه ضعف لغوي وٌتحدث العبرانٌة والروسٌة ،وٌمكن استخدام الوالدٌَن
كو َ
سٌطٌن.
من المه ّم توضٌح األهمٌة الحسٌة ،الحضارٌة ،الذهنٌة ،والتطورٌة الكامنة فً الحفاظ على لغة األم غٌر
العبرانٌة للوالدٌن والتربوٌٌن والمعالِجٌنٌ .جدر تشجٌع الوالدٌن على مواصلة تنمٌة لغة األ ّم عبر المحادثات،
قراءة الكتب ،والتعبٌر اللفظً عن االختبارات واألحداث (روم ،تسور ،وكرٌزر .)2009 ،بالتوازيٌ ،جب
مشاركة الحاضنة /المعلّم/ة فً عملٌة المعالجة وفً اإلدراك أنّ ثمة عملٌات ترجمة من لغة إلى أخرى وتأثٌرًّ ا
ًّ
متبادال لك ّل من اللغ َتٌن على األخرى.
لإلجمال ،ثنابٌة اللغة هً ظاهرة شابعة فً البالد والعالَم .ثنابٌة اللغة لٌست سببًّا للضعف اللغوي ،وال تفاقم
الضعف اللغوي الخاصّ (ٌ .)I1Sمكن تعرٌف الولد ثنابً اللغة على أنه ذو ضعف لغوي فقط حٌن ٌكون هذا
الضعف موجو ًّدا فً اللغ َتٌنٌ.مكن التمٌٌز بٌن أوالد ثنابًٌ اللغة ٌمرّون بمرحلة اكتساب طبٌعٌة للّغ َتٌن وبٌن
أوالد ثنابًٌ اللغة لدٌهم ضعف لغوي خاصّ  .تشخٌص األوالد ثنابًٌ اللغة ومعالجتهم ٌتطلّبان أن ُت َ
ؤخذ فً
الحسبان متغٌرات متعلقة بقدرات الولد ،ممٌّزات اللغة ،وبٌبة الولد .من األهمٌة بمكان مشاركة العابلة فً
المعالجة ،ومن المه ّم أٌضًّ ا تشجٌع مواصلة استخدام لغة األ ّم.

 .7المصادر:
روم ،أ ،تسور ،ب ،كرٌزر و .)2009( .اللغة وشوكتها :ضعفات التواصُل ،اللغة ،والكالم لدى األوالد .تل
أبٌب :معهد موفت (.)403-355
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