فوائد التحدث بلغتين
يخدم برنامج  Head Startأكثر من  300000طفل من متعلمي اللغتين
( )DLLsبنسبة  % 87.4من فصوله الدراسية (مقر Head Start ،
 .)2011تسرد هذه الوثيقة بعض األسباب التي تجعل من التحدث بلغتين
شيء ضروري لألفراد واألسر والمجتمع ككل .يمكن لموظفي Head
 Startمشاركة فوائد التحدث بلغتين مع األسر ،وإيجاد طرق لدعم
اللغات الوطنية لألطفال ،وتشجيع األسر في الحفاظ على لغتهم قوية.

المزايا :نظرة عامة
اجتماعي

معرفي

عاطفي

يقوم األفراد الذين يتحدثون بلغتين بالتبديل بين نظامين مختلفين
للغة .وتكون أدمغتهم نشطة جدا ومرنة (Zelasko and Antunez,
 .)2000يظهر البحث أن األشخاص الذين يتحدثون لغتين يقضون وقتاً
أسهل في
•فهم مفاهيم الرياضيات وحل مشكالت المسائل الحسابية
بسهولة أكبر (;)2000 ,Zelasko and Antunez
•تنمية مهارات تفكير قوية (;)1980 ,Kessler and Quinn
•استخدام المنطق ( ،Bialystok and Majumderوفقاً لما
تم اإلشارة إليه في ,Castro, Ayankoya, & Kasprzak
;)2011
•التركيز والتذكر ،واتخاذ القرارات(;)2001 ,Bialystok
•التفكير في اللغة ()2011 ,.Castro et al؛ تعلم اللغات
األخرى ( )2008 ,Jessner

يدعم التحدث بلغتين األطفال للحفاظ على عالقات قوية مع
•جميع أفراد العائلة،
•والثقافة
•والمجتمع.

كل هذه هي األجزاء الرئيسية من تنمية هوية األطفال (Zelasko
 .)and Antunez, 2000يستطيع األطفال الذين يعرفون لغتين،
تكوين صداقات جديدة وخلق روابط قوية بلغتهم الثانية — مهارة
شخصية مهمة في مجتمعنا المتنوع على نحو متزايد.
أخيرا ،وجدت األبحاث الحديثة أيضا أن األطفال الذين تم تنشئتهم
في منازل يتم التحدث بها بلغتين اظهروا ضبط للنفس أفضل
( ،)Kovács and Mehler, 2009وهذا يدل على نجاح المدرسة.

باإلضافة إلى ذلك يشير البحث إال أن التحدث بلغتين قد يؤخر بداية
ظهور مرض الزهايمر (.)Dreifus, 2011
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عالمي

التعلم

يرتبط االستعداد للمدرسة ونجاح األطفال المتحدثين بلغتين ،مباشرة من نصف إلى ثلثي البالغين من جميع أنحاء العالم يتحدثون لغتين
على األقل ( .)Zelasko and Antunez, 2000وهؤالء في مجتمعنا
بالتمكن من لغتهم الوطنية (.)Zelasko and Antunez, 2000
العالمي ،لديهم العديد من المزايا .لدى البالغين الذين يعرفون لغتين
يستفيد األطفال الذين يعرفون لغتين أكاديميا في نواح عديدة .ألنهم
المزيد من فرص العمل في جميع أنحاء العالم ،أكثر من البالغين
قادرون على التبديل بين اللغات ،ووضع نهج أكثر مرونة يساعدهم أحاديي اللغة .يظهر البحث أنهم يكسبون متوسط  7000دوالر سنوياً
على التفكير أثناء المشاكل .يعزز قدرتهم على القراءة والتفكير
أكثر عن أقرانهم أحاديي اللغة (.)Fradd, 2000
بلغتين مختلفتين ،مستويات أعلى من التفكير المجرد ،وهم ما يمثل
أمرا ً هاماً في التعلم (.)Diaz, 1985
يمتلك األفراد المتحدثون بلغتين فرصة
قائمة فوائد التحدث بلغتين في تزايد مستمر .تظهر األبحاث الحالية
أن األفراد الذين يستخدمون أكثر من لغة واحدة يظهرون بصورة
أفضل في تجاهل المعلومات التي ليست لها صلة ،وهي فائدة
قد تبدأ في الظهور في وقت مبكر من سن سبعة أشهر من العمر
( .)Kovács and Mehler, 2009التفكير بلغة ثانية يحرر الناس من
التحيز والتفكير المحدودة (.)Keysar, Hayakawa, & An, 2011

•المشاركة في المجتمع العالمي بعدة طرق،
•الحصول على المعلومات من أماكن عديدة ،وتعلم المزيد
عن األشخاص من الثقافات األخرى.

األطفال الذين يتعلمون القراءة بلغتهم الوطنية لديهم أساس قوي
للبناء عليه عند تعلم لغة ثانية .يستطيعون بسهولة نقل معرفتهم عن
القراءة إلى لغتهم الثانية (.)Páez and Rinaldi, 2006
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