ما ھو املھم يف العالج ؟
› إن العرس الغوي ال یزول من تلقاء نفسھ ،والطفل ال ینمو
بعیدا ً عنھ يف حد ذاتھ  .األطفال املتأثرون بحاجة إىل شخص
مؤھل یقدم عالجا فردیا يف أقرب وقت ممكن  .فالدعائم
اللغویة العامة لیست كافیة  ،والطفل بحاجة ملعالج النطق
والتخاطب .
› للحصول عىل العالج  ،تحتاج إىل تحویل طبیب یمكن أن
یصدرھا أطباء األطفال  ،أطباء األسنان  ،أخصائیو األنف واألذن
والحنجرة  ،أو أخصائیو تقویم األسنان .

اختیار املعالجین

یمكن العثور عىل املزید من نرشات ھذه السلسلة وكذلك قامئة
األدبیات عىل الرابط التايل:

www.leibniz-zas.de/bivem
A

كام وأن املنشورات متوفرة بلغات أخرى .
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› إذا توفرت فرصة أن یكون معالج طفلك شخص یتقن لغة
عائلتك  ،ھذا بالتأكید میزة ال تعوض  .ولكن يف الغالب قد
یكون ھذا صعب املنال  ،ويف كل أألحوال ال ینبغي أن یبقى
ھذا عائقاً يف طریق العالج .
› حتى املعالجون الذین ال یتكلمون لغة العائلة یمكنھم تقدیم
دعمھم للطفل  ،ومساعدتھ يف اكتساب اللغة التي یحتاجھا
بشدة  .مبساعدة الوالدین  ،أو مع دعائم تتضمن برامج الكمبیوتر،
سیكون من املمكن إدخال لغة العائلة يف العالج .

رقم  – 3ھكذا تكون تعددیة اللغة:
… عىل الرغم من العرس الغوي

ھكذا تكون تعددیة اللغة
… عىل الرغم من العرس الغوي
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معرفة ملدى الحیاة

حقائق – دراسات – معلومات
لألهل واملهنيني واملربني

ما ھو العرس اللغوي ؟
› ھو اضطراب يف تط ّور اللغة * ،عندما ال یكون اكتساب اللغة
للطفل مناس ًبا للفئة العمریة  .تظھر ھذه التأخرات  ،عىل الرغم
من أن الطفل یسمع جیدا  ،وذيك عادة  ،ولیس لدیھ أي مشاكل
عصبیة أو اجتامعیة أو عاطفیة أخرى .
› یمكن أن تتجىل اضطرابات تطور اللغة بأشكال مختلفة  .یواجھ
بعض االطفال صعوبات يف النطق  ،البعض االخر یعربون مبفردات
محدودة  ،أو مع مشاكل يف القواعد  .يف كثیر من األحیان یصعب
عىل األطفال فھم اللغة بشكل صحیح  .یمكن أن تحدث ھذه
األعراض مجتمعة معاً أو عىل حدة .
› األعراض تتغیر خالل الطفولة  .مثالً  ،یمكن أن نالحظ  ،أحیانا ،
لدى نفس الطفل عجزا باملفردات يف س ّن  4سنوات  ،والعجز
النحوي يف سن  5سنوات  ،والصعوبات يف تعلم الكتابة يف سن
 6سنوات .

كیف یؤثر العرس اللغوي عىل األطفال
متعددي اللغات ؟
› تؤثر اضطرابات تط ّور اللغة دامئًا عىل جمیع اللغات  .ومع ذلك ،
یمكن أن تتأثر اللغات بشكل مختلف  ،كأن تختلف أعراض
االضطراب يف اللغات الفردیة .

ھل یكون العرس اللغوي أكرث حدّ ة لدى األطفال
متعددو اللغات مقارنة باألطفال أحادیي اللغة ؟
› ال  .تشیر الدراسات إىل أن اضطرابات التطور اللغوي لیست أكرث
ح ّدة لدى األطفال الذین یتحدثون لغات متعددة مقارنة باألطفال
أحادیي اللغة  .ولكن يف كثیر من األحیان یتم اكتشاف االضطرابات
فقط لدى األطفال املترضرین بشدة وذلك ألنھ غالبا ما یتم إلقاء
اللوم بشكل خاطئ عىل التعددیة اللغویة فیام یخص تأخر اللغة .

ھل یمكن لألطفال الذین یعانون من عرس اللغة
تعلم لغات متعددة ؟

ھل یمكن أن یؤدي تعدد اللغات إىل عرس لغوي ؟
› ال  .ال یمكن أن یؤدي تعدد اللغات إىل اضطرابات تطور اللغة .
اضطرابات تطور اللغة ھي مشكلة خلقیة  .لذلك ،من غیر
املحتمل أیضً ا أن یتأثر األطفال متعددو اللغات بأ عراض العرس
اللغوي أكرث من األطفال األحادیي اللغة .

* Gemeint sind spezifische Sprachentwicklungsstörungen,
von denen ca. 7 % der Kinder betroffen sind.

› نعم  .یتعلم األطفال متعددو اللغات الذین یعانون من اضطرابات
التطور اللغوي جمیع اللغات بنفس املستوى كام لو كان علیھم
تعلم لغة واحدة  .اكتساب اللغة لیس معق ًدا بالنسبة لھم بسبب
تعدد اللغات .
› ھذا یعني أن عىل األھل عدم سلب لغة الطفل «لتسھیل اكتساب
اللغة» يف أي حال من األحوال  .يف حال القیام بذلك  ،یسلب الطفل
من القدرات املكتسبة بالفعل والفرص املستقبلیة للتعبیرعن نفسھ .
ال یوجد أي دلیل عىل أن ھذا النھج من شأنھ أن یحسن عملیة
إتقان اللغات األخرى .

ما ھو مھم يف التشخیص؟
› يف التشخیص  ،یجب أن تؤخذ املعلومات حول اكتساب اللغة
يف الحسبان  .عادة یسأل الشخص املعالج الوالدین ما یيل :
– منذ متى یتعلم الطفل اللغة األملانیة ؟
– ما ھو مستوى تط ّور اللغة يف لغة العائلة ؟
– ما مدى قوة التواصل باللغتین؟
› قد تساعد ھذه الرشوط واألحكام يف تقریر ما إذا كان ھناك
اضطراب يف تطور اللغة أم ال  ،لكن األمر بحاجة لتمحیص أكرث
مام ھو متبع يف العادة .أحیانا  ،ونظرا ألن ھذا لیس سھال ،
یشخص األطفال متعددو اللغات خطأ عىل أنھم یعانون من
عرس لغوي – علام أن لغتھم تتطور بشكل طبیعي مقارنة مع
طفل لدیھ نفس الخلفیة التعلیمیة  .ومع ذلك  ،فمن الشائع
كثیرا أن ال یتم التعرف عىل اضطراب عرس اللغة  ،ألن األطفال
الذین یتحدثون لغات متعددة یرتكبون أخطاء مشابھة مثل
األطفال أحادیي اللغة الذین یعانون من عرس اللغة .
› حال ًیا  ،ال یوجد سوى عدد قلیل من إجراءات االختبار الشاملة
ملجموعة محدودة من اللغات التي تسمح بفحص الكفاءة
اللغویة بلغة العائلة  .لھذا السبب يف الغالب ال یمكن اختبار
كلتا اللغتین ویتم فحص تطور اللغة األملانیة فقط .

اخصائیة لغة
وتخاطب

