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ملخص:
اإىل تعرف االأثر الذي حتدثه عاملة املنزل االأجنبية على لغة  هدفت الدرا�سة احلالية 
اأهداف  التاأثري املختلفة على لغته. ولتحقيق  ا�ستك�ساف مظاهر  الطفل العماين، من خلل 
اال�ستبانة  احتوت  وقد  االأمور،  اأولياء  بع�س  اإىل  موجهة  ا�ستبانة  الباحثة  اأعّدت  الدرا�سة 
على جمموعة من مظاهر التاأثري املختلفة لوجود عاملة املنزل يف بيوت االأ�رض على لغة 
الطفل العماين، وبلغ حجم عينة الدرا�سة 172  فرداً من النوعني: ذكور واإناث. وبعد حتليل 
البيانات اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل تاأثر الطفل العماين بعاملة املنزل من خلل دمج بع�س 
ال�سحيح  غري  النطق  اإىل  باالإ�سافة  احلديث،  اأثناء  يف  العربية  الكلمات  مع  لغتها  كلمات 
ملخارج بع�س احلروف العربية. ويف املقابل ت�سري النتائج اإىل �سعف تاأثر الطفل بعاملة 
اإىل مراحل عمرية متقدمة. كما  املنزل يف جانب متييز االأعداد، وتاأخر احلديث بالعربية 
الطفل  على  املنزل  عاملة  اأثر  حتديد  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
العماين بني اأولياء االأمور الذكور واالإناث يف اجلوانب التالية: العزلة واخلجل من التفاعل 
العاملة  اإىل مراحل عمرية متقدمة، وتقليد  االآخرين، وتاأخر احلديث بالعربية  اللفظي مع 
يف حركاتها واإمياءاتها للتعبري عن حاجاتهم املختلفة، والبطء يف مراحل التطور اللغوي، 
وقد جاءت الفروق كلها ل�سالح الذكور. ووفقا لنتائج الدرا�سة قّدمت الباحثة جمموعة من 
و�سائل  بالتعاون مع  توعية املجتمع مبخاطر اخلدم  زيادة  تركزت على  التي  التو�سيات 
بتهيئة  الطفل  عند  النطق  جوانب  بع�س  علج  يف  املعلم  دور  وتفعيل  املختلفة،  االإعلم 

البيئة التعليمية املنا�سبة لذلك.
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Abstract:
The present study aimed to identify the impact of foreign housemaid on 

Omani child’s language, by exploring different language influencing aspects. 
To achieve the aim of the study, the researcher prepared a questionnaire ad-
dressed to some parents, which included different affecting language aspects 
of foreign housemaid on Omani child’s language. The size of sample was 172 
males and females. After analyzing the data, the results of the study indicated 
that the Omani child is affected by the housemaid by incorporating some 
words of their own language with Arabic words in a conversation, in addi-
tion to the incorrect pronunciation of some Arabic letters. In contrast, results 
indicated, a low effect in the distinction of numbers, and delayed talking in 
Arabic to advanced age levels. The results also indicated that there were sta-
tistically significant differences in determining the impact of housemaid on 
Omani child between males and females in the following aspects: isolation 
and shame of verbal interaction with others, and delayed communication in 
Arabic to advanced age levels, and in the imitation of housemaids in their 
gestures in expressing their different needs, and the slowness in the stages of 
language development. All these differences were in favor of males. Accord-
ing to the results of the study, the researcher presented a set of recommenda-
tions, which focused on increasing the community awareness of the dangers 
of maid’s affect in collaboration with various media, and activating the role 
of the teacher in the treatment of some aspects of the speech by creating ap-
propriate educational environment for the child.
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مقدمة:
اإذ  اللغة؛  اأهم مقومات  االإن�ساين  اأ�س�سه ومقوماته، ويعّد املجتمع  له  اللغة نظامًا  تعد 
اأو  ينطق  اأن  ميكن  ال  ولكنه  واأع�ساوؤه،  اأجهزته  ولديه  والكلم،  للنطق  م�ستعداً  املرء  يولد 
يتكلم اإذا عا�س مبعزل عن النا�س )ر�سلن، 2005م(. لذا كان البد من االهتمام منذ والدة 
الطفل بتنمية ح�سيلته اللغوية حتى ي�سبح عند بلوغه العام ال�ساد�س قادراً على التعبري عن 

نف�سه واحتياجاته بلغة وا�سحة. )الطائي، 2009م(
كما اأن اللغة اأحد الروابط االأ�سا�سية التي تربط اأفراد االأمة بع�سها ببع�س، وكلما ازدادت 
اأفراد هذه االأمة بهذه اللغة كانت الرابطة اأقوى واأحكم، ومبا اأن الطفل جزء مهم يف  عناية 
ا؛ كان من ال�رضوري  االأمة، ويحتاج اإىل اللغة حتى يتوا�سل مع َمن حوله، وكي ُيفّكر بها اأي�سً
االعتناء بلغته من خلل التوا�سل معه باللغة العربية؛ كي يرتبط مبجتمعه ويظهر والءه له 
– �سيفهم جيًدا  – بذلك  الأنه  نف�سه؛  به  التعبري بها عّما جتي�س  ا، وي�سهل عليه  وا�سًحا جليًّ
املفردات واأ�ساليب القول، و�سيكون قريًبا من لغة القراآن. ومن املعلوم اأّن ثروة االأمم اأطفالها؛ 
امل�ستقبل من  يتمّثلوه يف  اأن  تريدهم  الذي  واالأدب  الثقافة  اإك�سابهم  اإىل  ت�سعى  نراها  لذلك 

االآن. وال يخفى دور االأ�رضة يف عملية الّتمثُّل و االإك�ساب هذه. )�سوان، 2009م(.
يف  االأهمية  بالغة  املو�سوعات  من  وظيفتها-  -وكذلك  العربية  اللغة  اأ�سبحت  وقد 
بع�س  وتظهر  عدة،  خماوف  تتكون  باتت  العوملة  ظاهرة  ظل  ويف  الطفل.  هوية  ت�سكيل 
االأكرث  كونه  بانعكا�ساتها  العربي  الطفل  لغة  تاأثر  حول  نقا�سات  جمموعة  وتثار  الروؤى، 

تاأثرا مبتغريات الع�رض التي حلقت باملجتمع على كافة االأ�سعدة. )الطائي، 2009م(
وللأ�سف ال�سديد فاإن الطفل يف وقتنا احلا�رض ال يلقى االهتمام املنا�سب لتعلمه اللغة 
واأمية  متعددة،  حملية  لهجات  بني  ما  حما�رضة  يعي�سها  التي  فالبيئة  ال�سليمة؛  العربية 
لغوية منت�رضة بني االأ�رض، ومربيات من بيئات متباينة حتت�سنه، وو�سائل اإعلم متنوعة، 
اإ�سافة اإىل االألعاب االإلكرتونية التي يق�سي معها اأكرث �ساعات يومه؛ مما يوؤدي اإىل تاأثر 

اكت�ساب الطفل لغته االأم �سلبا قبل دخوله املدر�سة.
زادت  فكلما  اللغوية،  ح�سيلته  وتنمية  الطفل  تربية  يف  ومهم  بارز  دور  وللأ�رضة 
ح�سيلة الطفل اللغوية، كلما زاد ر�سيد الطفل الثقايف والفكري، وتطورت معلوماته ومنت 
مع  التكيف  على  وقدرته  بنف�سه  ثقته  وزادت  االآخرين،  مع  م�ساعره  وتفاعلت  �سخ�سيته، 
اأفراد جمتمعه. والعك�س �سحيح فقلة ح�سيلته اللغوية تقلل من ن�سجه الفكري وقدرته على 
التوا�سل والتكيف مع البيئة املحيطة واأفراد جمتمعه حتى ي�سبح غري متفاعل ومعزوال عن 

اأقرانه. )الطائي، 2009م(
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وت�ستخدم بع�س البيوت العربية يف منطقة اخلليج وبع�س البلدان العربية االأخرى خدمًا 
و�سائقني للعمل يف املنزل، وكذلك مربيات للعناية باالأطفال خا�سة ال�سغار منهم، واأغلب هوؤالء 
اخلدم واملربيات من الدول االآ�سيوية كالهند والفلبني وباك�ستان و�سرييلنكا، وهم اإما يتكلمون 
اأكرث ت�سويهًا  بلهجة عربية هجينة م�سوهة �سوتيًا ونحويًا ودالليًا، واإما يتحدثون باإجنليزية 
ب�سبب م�ستواهم الثقايف واالجتماعي الذي ال ي�سمح لهم باكت�ساب اللغة االإجنليزية والتحدث بها 
ب�سورة مقبولة. وتقرر الدرا�سات اللغوية اأن لغة االأطفال تتاأثر بلغة املربيات واخلدم وت�سمى 
االأم  اللغة  اإبداال لعن�رض من عنا�رض  يعّد  اللغوي” الذي  اللغة”بالتداخل  الظاهرة يف علم  هذه 
االأ�رضة يف  دور  تفعيل  من  البد  كان  لذا  )ج��ادو،2010م(.  الثانية.  اللغة  عنا�رض  من  بعن�رض 

حماية اأبنائها من التاأثر �سلبًا بعاملي املنزل لديها، خا�سة فيما يتعلق ب�سلوكاتهم ولغتهم.

مسؤولية اآلباء اجتاه أبنائهم: 
تعد اللغة عامة واللغة العربية خا�سة ذات اأهمية عظيمة، واأثر كبري يف جميع مراحل 
التح�سيلية  امل�ستويات  اإىل  الو�سول  من  التلميذ  يتمكن  فحتى  بالفرد؛  اخلا�سة  التعليم 
املطلوبة، البد اأن يكون قادراً على ا�ستخدام اللغة ا�ستخدامًا �سحيحًا، ميكنه – على االأقل- 
اهلل،  االأفكار وتنميتها )جاب  والقراءة، وبناء اجلمل وربطها، وترتيب  التعبري  من مهارات 
اأن  ينبغي  التي  املهمة  امل�سوؤوليات  من  كثري  هنالك  لذا  2005م(.  وجمل،  وال�سيزاوي، 
يتحملها الوالدان اجتاه اأبنائهم كمّد ج�سور لغوية �سليمة ومتينة الأبنائهم، وتقدمي االأر�سية 
يف  وعظيمة  كثرية  ملكات  اأودع  قد  �سبحانه  فاهلل  م�ستقبلهم.  يف  للنطلق  لهم  املنا�سبة 
هوؤالء االأبناء، اإن مل ن�ستثمرها ونعمل على تنميتها ورعايتها، فاإنها �سوف تذبل وت�سمحل 
من دون �سّك، ومن الطبيعي اأن ُي�ساأل الوالدان عن اأي تق�سري يف حق هوؤالء االأطفال: )رجال 
اأن تتابعهم مربية عربية م�سلمة موثوقة علًما  امل�ستقبل ون�سائه(. وقد يكون من املنا�سب 
اإنه بناء وا�ستثمار، وال تخفى  اإ�رضاًفا، بل  ُيعد هذا هدًرا وال  وخلًقا وماهرة يف لغتها، وال 
فوائد اإ�رضاف مربية متميزة لغوًيا على اأطفالنا، فمن هذه الفوائد اإعدادهم للمراحل التعليمية 
املحاورة  قادًرا على  ف�سيًحا  ناطًقا  ل�ساًنا  اإك�سابهم  ومنها  قوًيا �سحيًحا،  اإعداًدا  اللحقة 
عليه هنا هو  واملعّول  التي حولهم...  واملفاهيم  للعلوم  ال�سليم  اإدراكهم  بجراأة، ومن حيث 
االإرادة احلقيقية للوالدين والرغبة اجلادة يف اإجناحهم. اإن اهتمام الوالدين باللغة العربية 
بها  واالعتزاز  اأطفاله  ولغة  بلغته  بالعناية  مطالب  وامل�سلم  بالدين،  اهتماما  يعّد  ال�سليمة 
اإىل ذلك �سبيًل، فيبداأ بنف�سه وُيثّني باأوالده.  ا�ستطاع  واالإعلء من �ساأنها يف كل حني ما 
فعلى �سبيل املثال؛ تعد العلقة بني االأم والطفل اأحد العوامل املوؤثرة يف م�ستوى احل�سيلة 
اللغوية للطفل؛ الأن االأم هي البيئة احلا�سنة واملي�رضة لقدرات الطفل ومهاراته، مما يوؤثر على 

مراحل منوه اللغوي املختلفة: املناغاة، ثم االلتقليد، ثم الكلم احلقيقي. )ال�سيد، 2003م(.



د. ريا بنت سالم املنذريمظاهر التأثير اللغوي لعاملة املنزل على الطفل العماني من وجهة نظر الوالدين

150

ومما يدعو للده�سة يف الع�رض احلايل تهاوننا يف لغتنا على اأ�سعدة كثرية، منها على 
�سعيد اخلدم يف املنازل، فنحن اإذا احتجنا اإىل االآخرين تعّلمنا لغتهم، واخلادمة بحاجة 
اأن تتعلم لغتنا، ولكن لهوان لغتنا علينا �رضنا نتعلم لغتها اأو نحدثها بني  اإلينا، وعليها 
بني؛ اأي بلغة لي�ست بعربية وال اأجنبية! وهي حُتّدث اأطفالنا بهذه اللغة الهجينة، وت�رضف 

عليهم يف درا�ستهم وحل واجباتهم، ولرمبا حّلت لهم الواجب اأحياًنا. )�سوان، 2009م(
اأمه  اأن ينعم بدفء كلمات  الطفل على والديه  اأن من حق  كما ال يخفى على اجلميع 
واأبيه، فهو الو�سع الطبيعي يف املنزل؛ فعلى االأم اأن حتدثه كلما �سنحت لها الفر�سة، وال 
ترتك ت�رضًفا له اإال اأثنت عليه اإن كان �سواًبا، اأو اأر�سدته اإىل ال�سواب اإن كان خطاأ، كل ذلك 
بلغة االأم املوؤثرة فيه واملتدرجة يف اإر�ساده. وال يخفى على اأحد اأثر االأحاديث الودية يف 
اإ�سهامها يف بروز جيل ذي �سخ�سية قوية واعية، ومهما كانت الغريبة  االأ�رضة من حيث 
جيدة فلن تقوم مقام االأم، ولن توؤدي ُع�رض ما توؤديه االأم؛ فمخاطر الغريبة يف املنزل كثرية 
جًدا، ولعل اأوىل خطوات الوعي بهذه املخاطر هو الت�ساوؤل عن ماهية هذه املخاطر ملن ال 
يدركها، والوقوف عندها وعلجها، هروًبا من التبعات، وحمًل للأمانة على وجهها االأقوم، 
عمًل بقول املربي ال�سادق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: : » والرُجُل راٍع يف اأهل بيته 
وهو م�سوؤوٌل عن رعيتِه، واملراأة راعيٌة يف بيت زوجها وهي م�سوؤولة عن رعيتها«. وهنالك 
حديث اآخر يف بيان اأثر اجلو املحيط بالطفل ملعلم النا�س اخلري �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه 

�سانِه.. « انِه اأو مُيجِّ و�سلم: »ما من َمولوٍد اإالَّ يوَلُد على الِفطرِة؛ فاأََبواُه ُيهوِّدانه اأو ُيَن�رضِّ
اإن كل تق�سري من الوالدين نحو اأبنائهم عقوق �سيجنيان مرارته، كذلك فاإن كل اهتمام 

ورعاية لهم �سيجنيان حلوته، فهم الرثوة احلقيقية لهما والأمتهم. )�سوان، 2009م(

تأثري العمالة األجنبية على األطفال: 
منها  اأكرث  منو  عملية  امليلد-  عند  التن�سئة  – عملية  اللغة  اكت�ساب  مراحل  اأوىل  تعّد 
عملية تعليم، ويعتمد فيها الطفل على تقليد من حوله لي�ستطيع التعاي�س مع بيئته املحيطة؛ 
فالتقليد اأمر ال مفر منه كي ي�سبح الطفل قريبا من املحيطني به، لي�سبح بعدها داخل دائرة 
حيث  بطبيعتها؛  مكت�سبة  اجتماعية  ظاهرة  فاللغة  2003م(.  )لوي�س،  االإن�ساين  االختلط 
يكت�سبها الطفل من خلل املجتمع الذي يعي�س فيه الذي تقع عليه م�سوؤولية ت�سويب اأخطائه، 
وقد ثبت علميًا اأن اهلل –�سبحانه- قد خلق مع االإن�سان قدرة لغوية خالية، ي�ستطيع اأن ميلأها 

باأي لغة يف العامل، �سواء اكانت ب�سيطة �سهلة اأم �سعبة �سعبة معقدة. )م�سطفى، 2002م(.
اإذن تعّد مرحلة الطفولة مرحلة تاأ�سي�س مهمة، والبد اأن تكون الرتبية ال�سحيحة من 
خلل غر�س مبادىء االإ�سلم والعادات والتقاليد النافعة، والعاملة االأجنبية قد تكون لديها 
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عادات وتقاليد تتنافى مع مبادئ الدين احلنيف، مما قد يوؤثر �سلبًا على �سلوكات الطفل 
ولغته، وحتى اإذا كانت م�سلمة تظل دخيلة على عاداتنا وتقاليدنا، ويف نهاية االأمر تن�ساأ 

االأ�رضة مفككة، اأبناوؤها بل هوية، وواأفكارهم غريبة )القا�سم، 2008م(
االأ�رضة  ثقافة  بني  الطفل  �سياع  املربيات  ب�سبب  الطفل  على  الكبرية  االأخطار  ومن 
وثقافة املربية، وهذه بع�س اأوجه ال�سياع: اأ�سلوب املربية مع الطفل هو ا�ستجابتها غري 
الوالدين مع  اأ�سلوب  اأما  اأمام والديه،  املحدودة جلميع رغباته؛ الأن املربية مطالبة بذلك 
انتقل  اإذا  االآخر، حتى  الطفل فاإنهما يناق�سان رغباته ويلبيان بع�سها، ويرتكان بع�سها 
يقع يف  الطفل  واالأوام��ر. ومن هنا جند  النظم  من  املدر�سة وجد الئحة طويلة  اإىل  الطفل 
من  خمتلفة  األوان  بني  نف�سه  ويجد  االأمور،  عليه  وتختلط  الل�سعورية،  واحلرية  التناق�س 
ياأخذ  ال�سواب واخلطاأ، وفيما  اأين يكمن  ال�سلوكية، ال يعرف  واالأمناط  القيم واالجتاهات 

ويدع. )القا�سم، 2008م(
للطفل  اللغوية  املنظومة  اأن  اإىل  الدرا�سات  فت�سري  اللغوي،  اجلانب  اإىل  بالن�سبة  اأما 
اإىل ثلث منظومات لغوية رئي�سة  العربي قبل املدر�سة يف الوطن العربي ميكن تق�سيمها 

قبل املدر�سة وهي : )جادو، 2010م(
الطفل يف بيئة عربية خال�سة.. 1
وتعتمد . 2 اأجانب  بيوت  اأجنبيات وخدم  مربيات  ت�ستخدم  لكنها  عربية  بيئة  الطفل يف 

اأ�سواقها على العمالة االأجنبية.
الطفل يف بيئة تتكلم لغة وطنية غري العربية.. 3

وهنالك �سوؤال مهم ينبغي اأن ُيطرح هنا: كيف ت�سل الر�سالة اللغوية عربية �سليمة اإذا 
كان من يحتّك بطفلنا غري عربي، وال يعرف من العربية �سيًئا؟ ونحن هنا ن�سري اإىل االآثار 
ال�سلبية على م�ستوى اللغة، فقط. واأمّيا اأ�رضة اأوكلت اأمر �سغريها لغريبة عنه لغة وغريها؛ 
فقد فّرطت يف دورها احلقيقي. واإن كان البد منها فبمقدار ما تنتفي ال�رضورة واحلاجة؛ 
فالغريبة لن تكون اأبًدا بديًل عن االأبوين على م�ستوى اللغة وما حتمله من م�سامني؛ الأن 
والنعمة  فقدها،  اأو  اإال من حرمها  قدرها  يقدر  ال  اهلل،  اإياها  رزقنا  نعمة عظيمة  االأطفال 
اللغة،  الرتبية  وعماد  ورعايتهم،  تربيتهم  ُح�سن  مظاهره  اأجّل  من  الذي  ال�سكر  ت�ستحّق 
ونحن- وحديًثا.  قدمًيا  الرتبية  �رضورات  من  �رضورة  اأطفالهم  بلغة  الوالدين  واهتمام 

امل�سلمني- يتحّتم علينا االهتمام الكامل والواعي بلغتنا ولغة اأطفالنا؛ الأن العناية باللغة 
اأطفالنا لغريبة عّنا فكًرا وثقافة وديًنا  ُنفرِّط بديننا؟ وهل نرتك بعد هذا  الدِّين. فهل  من 

ولغة؟ )�سوان، 2009م(
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وقد اأكدت الدرا�سات اأن وجود املربية واخلادمة يوؤثر �سلبيًا على النمو اللغوي؛ حيث 
تت�سح يف  والتي  لغوية ركيكة غري متما�سكة  املربيات مفردات  الطفل من خلل  يكت�سب 
اأثبتت  كما  وال�رضيلنكية،  والفلبينية  الهندية  املفردات  مثل  االآ�سيوية  املفردات  من  كثري 
الدرا�سات اأن هناك ن�سبة من االأطفال يعانون من عيوب يف النطق يف ظل وجود اخلادمة 

يف املنزل كالثاأثاأة اأو الفاأفاأة اأو التهتهة، باالإ�سافة اإىل امل�سكلت االآتية:
- ميل االأطفال للنطواء والعزلة بن�سبة %14.

- امليول العدوانية لدى الطفل بن�سبة %20.
- اخلمول والك�سل لدى الطفل بن�سبة %10.

الهندية  اللغات  اأوفر عدداً من االأبجدية يف  العربية  “ لي�ست االأبجدية  العقاد:  ويقول 
اجلرمانية اأو اللغات الطورانية اأو اللغات ال�سامية، فاإن اللغة الرومية مثل يبلغ عدد حروفها 
عنها،  االأجنبية  االأعلم  من  امل�ستعارة  احلروف  ببع�س  تزيد  وقد  حرفًا،  وثلثني  خم�سة 
ولكنها على هذه الزيادة يف حروفها ال تبلغ مبلغ العربية يف الوفاء باملخارج ال�سوتية” 

)�سلح، والر�سيدي، 1999م، �س116(.
الطفل  منها  يكت�سب  الذي  تقريبًا  والوحيد  االأ�سا�س  امل�سدر  االأجنبية هي  املربية  اإن 
قيمه وتقاليده وعاداته، هذا غري اللغة الداخلية التي قد يتاأثر بها الطفل ب�سكل عام، التي 
اأو االأ�رضة، في�سبح للطفل عملية  اأو املربية بلغة املجتمع  قد تن�ساأ باختلط لغة اخلادمة 
تناق�س بني ما قد ي�سمعه من االأم يف طريقة املعاملة واملحادثة وما قد ي�سمعه من اخلادمة 

التي تكون غالبًا لغة اخلادمة االأ�سلية مع بع�س املفردات املحلية. 
)http:\\forum.stop55.com\73653.html سلبيات اخلادمات واملربيات على االأطفال�(
ومن املظاهر اللغوية ال�سلبية التي تلحظ على ال�سباب حاليا اأنهم ال يح�سنون النطق 
باللغة العربية؛ الأنهم ياأكلون احلروف ويخطفون الكلمات وينحتون األفاظًا وتراكيب غريبة 
للداللة علي ما يريدون، وامللحظ اأن املدر�سني هم من ي�ستكون من اأن الطلبة اأنف�سهم ال 
كذلك  االأمور  واأولياء  بها..  ويتغنجون  بل ميهمهون  وا�سحًا،  نطقًا  العربية  اللغة  ينطقون 
ي�ستكون من �سوء النطق! اإذاً من امل�سوؤول عن ت�سحيح النطق؟ هل هو االإعلم؟ اأم املدر�سة؟ 
احلل،  اإىل  الو�سول  من  اأكرث  اجلدال  لوجدنا  بينهم  مناظرة  عمل  يف  فكرنا  لو  املنزل؟  اأم 
وقد جند من بني املوجودين يف املناظرة من ي�ستخدم مفردات غربية، ما احلل يف كيفية 
املناهج  اختيار  وهو  التح�سني  من  اأهم  اأموراً  هناك  اإن  ال�سائل:  يقول  قد  النطق؟  حت�سني 
الدرا�سية بعناية؛ اأي نختار مناهج تعالج م�سكلتنا وتنا�سب بيئتنا ال مناهج تغفل كثرياً 
من م�سكلتنا، وقد نتفق جميعًا ونختلف اأي�سًا، نتفق يف اأن م�سكلتنا ال حتتاج من غرينا 
حلها، ويف الوقت نف�سه نختلف باأن ال نهمل املناهج العلمية االأخرى التي حتتاج اأن تاأخذ 
الكرمي يف  القراآن  تعلموا وحفظوا  الذين  االأطفال  وعند ملحظة  كثري.  الغربية  العلوم  من 
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�سغرهم يتفوقون على نظرائهم بنطق �سليم وخمارج للكلمات وا�سحة ونقية، ولكن ال�سوؤال 
هو لي�س �سلمة النطق بقدر ا�ستخدام مفردات غربية بعيدة عن جمتمعنا وفكرنا، وال جنهل 

اأن املربيات واحتكاكهن املبا�رض مع اأطفالنا له االأثر الكبري يف ذلك. )القا�سم، 2008م(
ولقد اأثبتت معظم الدرا�سات اأن تاأثري املربيات على االإناث من االأطفال ال يقت�رض على اللغة 
فقط ولكن قد ت�سبح الطفلة اأي�سا خجولة وقليلة الكلم، وحتب الهدوء، وكرثة النفور من الكبار 
اأ�سدقاء  اأ�سلوبها يف املعاملة من حولها من  الظاهرة على  توؤثر هذه  الغرباء، وقد  وبخا�سة 
اإذ ي�سبح العدوان و�سيلتها الإفراغ �سحنات الغ�سب الكامنة يف  وزملء، وقد ت�سبح عدوانية؛ 
اإخوتها فقط؛ كاأن ت�سبح  الطفلة قد ت�سبح عدوانية مع  اأن  اأخرى  نف�سها. كما بينت درا�سات 
التاأثريات  تتوقف  عليه. مل  اأن حت�سل  بدَّ  عليه، فل  �سيئًا و�سممت  اأرادت  اإذا  ع�سبية وعنيدة 
ال�سلبية الناجمة عن املربيات واملربيات على االأطفال؛ اإذ اإن وجودهم اأدى اإىل الركون اإليهم 

من قبل ربات البيوت على اأداء معظم االأعمال املنزلية حتى رعاية الطفل. )القا�سم، 2008م(
اكت�ساب  يف  املنزل  عاملة  تاأثري  عن  بحثت   )Al-Jarf، 2009( للجرف  درا�سة  ففي 
الطفل ال�سعودي للغة العربية؛ اأو�سحت النتائج اأن التاأثر بلغة عاملة املنزل من قبل االأطفال 
معتمد على ثلثة عوامل: املدة الزمنية التي يق�سيها الطفل مع العاملة، واملدة التي تق�سيها 
االأم مع اأطفالها، وما اإذا كان االأطفال لديهم اإخوة واأ�سدقاء اأو ال، كما اأ�سارت نتائجها اإىل 
اأن االأطفال يتاأثرون بعاملة املنزل من خلل ا�ستخدام لغتها، اأو مواجهة بع�س ال�سعوبات 
يف �سياغة اجلملة العربية، خا�سة فيما يتعلق بالتعبري عن املذكر واملوؤنث، املفرد واجلمع. 
ويذكر االأو�س )Al Aous، 2008( اأن لعاملة املنزل تاأثريات خمتلفة على االأطفال؛ 
حيث اإنهم يتعر�سون لثقافات متعددة، وعادات قد تكون غريبة على جمتمعاتهم؛ فين�ساأون 
على اأياديهن وقد اأثرن �سلبًا على م�ستواهم الثقايف وبالتايل التعليمي، خا�سة فيما يتعلق 
باجلانب اللغوي. كما توؤكد هل )Hala، 2005( اأن خلادمات املنزل تاأثرياً على اجلوانب 

االجتماعية والنف�سية على االأطفال اأي�سًا، ولي�س اجلوانب الثقافية واللغوية فقط.
من خلل ما �سبق؛ يظهر التاأثري ال�سلبي الكبري الذي قد حتدثه عاملة املنزل على لغة 
الطفل، خا�سة يف ظل غياب رقابة االأ�رضة ومتابعتها الأبنائها بدرجة جتّنبهم اأي نوع من 

اأنواع هذه التاأثريات.
مشكلة الدراسة:

يف الوقت الذي تنت�رض فيه العمالة االأجنبية الوافدة يف منطقة اخلليج العربي، تبدو 
هناك العديد من املخاوف على م�ستقبل اللغة العربية للأ�رض اخلليجية، ف�سًل عما ميكن اأن 

تعك�سه هذه العمالة من تاأثرياٍت عك�سيٍة على عادات وِقَيِم هذه االأُ�رَض.
ومن هنا تبدو خماطر انت�سار مثل هذه العمالة على م�ستقبل اللغة العربية للأ�رض بدول 
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اخلليج، يف ِظلِّ انت�سار اجلن�سيات االأجنبية الوافدة اإىل منطقة اخلليج، وا�ستخدام اخلادمات 
االأجنبيات، خا�سًة االآ�سيويات منهن. )حممد، 2009م(

اأكرث  اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي تعد من  اأكدت درا�سات اقت�سادية حديثة  وقد 
-وبخا�سة  الوافدة  العمالة  وهذه  الوافدة،  العاملة  بالقوى  وا�ستعانة  جذبًا  عامليًا  الدول 
االآ�سيوية- لها ثقافتها وحتاول املحافظة عليها حتى يف غري دولتها؛ فالعمالة االأجنبية 
تن�رض تاأثرياتها وتوؤثر يف الهوية العربية خا�سة اللغة، ويتوقع ظهور جيل ال ينتمون اإىل 
االأ�رض  وتعتمد  2010م(،  )العوي�زش،  اخلليج.  ملنطقة  واللغوي  والتعليمي  الثقايف  الن�سيج 
العمانية، خا�سة على وجود العمالة االأجنبية يف البيوت للم�ساعدة يف االأعمال املنزلية؛ 

مما ي�سكل خطراً كبرياً على لغة الطفل العماين؛ نظراً الحتكاكه املبا�رض بها. 
سؤاال الدراسة: 

على  االأجنبية  للعمالة  اللغوي  التاأثري  مظاهر  حتديد  يف  البحث  الدرا�سة  هذه  حتاول 
اللغوي  التاأثري  مظاهر  ما  االآتيني:  ال�سوؤالني  عن  االإجابة  خلل  من  وذلك  العماين،  الطفل 
للعمالة االأجنبية على الطفل العماين ب�سلطنة عمان؟هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا بني اآراء 
اأولياء االأمور يف اأثر عاملة املنزل على لغة الطفل العماين تعزى اإىل متغري النوع االجتماعي؟

عينة الدراسة: 
متثلت عينة الدرا�سة يف عدد من اأولياء االأمور اختريوا ع�سوائيا؛ وبلغوا 172 فرداً من 

الذكور واالإناث، بواقع 80 فرداً من الذكور، و 92 من واالإناث.
اأداة الدرا�صة: 

من  عدد  على  ا�ستملت  االأم��ور،  اأولياء  اإىل  موجهة  ا�ستبانة  يف  الدرا�سة  اأداة  متثلت 
مظاهر التاأثري اللغوي الذي ميكن اأن حتدثه العمالة االأجنبية على الطفل. وللتاأكد من �سدق 
االأداة، ُعر�ست على عدد من املحكمني، وقد اأبدوا عددا من امللحظات، اأهمها: تغيري بع�س 
باأهم احللول املقرتحة من وجهة  �سوؤال خا�س  الفقراتاإ�سافة  لبع�س  اللغوية  ال�سياغات 

نظر اأولياء االأمور للحد من ظاهرة التاأثري اللغوي ال�سلبي لعاملة املنزل على الطفل.
اأما عن ثبات االأداة فقد طبِّقت على عينة مماثلة لعينة الدرا�سة، بلغ حجمها  18  فرداً 
، وبعد ح�ساب معامل الثبات كرونباخ، األفا وجد اأن ن�سبة الثبات 0.95 ، وهي ن�سبة عالية 

علميًا، وتدل على ات�ساف اال�ستبانة بن�سبة ات�ساق كافية الأغرا�س الدرا�سة.
نتائج الدراسة: 

الطفل  على  االأجنبية  للعمالة  اللغوي  التاأثري  مظاهر  ما  االأول:  ال�سوؤال  عن  للإجابة 
العماين ب�سلطنة عمان؟، ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات 

العينة، واأظهرت النتائج ما ياأتي:
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اجلدول )1(
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الأثر عاملة املنزل على لغة الطفل العماين

املتو�سط العددالفقرات
احل�سابي

االنحراف
 املعياري

دمج بع�س كلمات لغة العاملة مع الكلمات العربية 
1713.50291.26665يف اأثناء احلديث.

1723.36051.28794النطق غري ال�سحيح ملخارج بع�س احلروف العربية.

تقليد العاملة يف حركاتها واإمياءاتها للتعبري عن 
1693.21891.24618حاجاتهم املختلفة.

1693.18341.24717برت )حذف( بع�س االأحرف يف اأثناء نطق الكلم.
1713.15201.30620ا�ستخدام األفاظ غريبة للتعبري عما يريدون.

1712.95321.12623اخلطاأ يف تركيب �سيغة اجلمع.
1702.88821.14322اخللط بني اأ�سماء االأ�سياء يف اأثناء احلديث عنها.

1692.83431.12695�سعوبة تركيب اجلملة ب�سكل �سحيح.
1722.83141.18002حذف االألف واللم من بع�س الكلمات.

1722.77911.16379البطء يف مراحل التطور اللغوي.
1692.77511.21855اخلطاأ يف االإ�سارة اإىل اجلن�سني: الذكور واالإناث.

1712.64911.12967تقدمي املعدود على العدد.
1702.64711.21340العزلة واخلجل من التفاعل اللفظي مع االآخرين.

1722.64531.11178التلعثم يف اأثناء احلديث.
1632.62581.26728تاأخر احلديث بالعربية اإىل مراحل عمرية متقدمة.

1722.49421.05685اخلطاأ يف متييز االأعداد.
Gender1721.534950024.

يلحظ من اجلدول اأعله اأن الطفل العماين يتاأثر بعاملة املنزل من خلل دمج بع�س 
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ال�سحيح  غري  النطق  اإىل  باالإ�سافة  احلديث،  اأثناء  يف  العربية  الكلمات  مع  لغتها  كلمات 
بالعاملة،  اإىل طبيعة االحتكاك املبا�رض  اأمر راجع  العربية، وهذا  ملخارج بع�س احلروف 
الذي بدوره يوؤدي اإىل تقليدها يف لغتها امل�ستخدمة؛ فيخلط بني األفاظها واألفاظ العربية 
العربية،  يتاأثر م�ستوى نطقه مبخارج احلروف  اأن  الطبيعي  ليدجمهما معا، وبالتايل من 
حركاتها  يف  العاملة  يقلد  العماين  الطفل  اأن  اإىل  اأي�سا  النتائج  اأ�سارت  االأ�سباب  ولهذه 
اأراد التعبري عن حاجاته املختلفة، وهو االأمر الذي يعك�س تاأثره الكبري  اإذا ما  واإمياءاتها 
مراحله  يف  التقليد  على  االأوىل  بالدرجة  معتمدان  املختلفة  وتعبرياته  الطفل  فتعلم  بها؛ 

العمرية االأوىل. 
ويف املقابل ت�سري النتائج اإىل �سعف تاأثر الطفل بعاملة املنزل يف جانب متييز االأعداد، 
وتاأخر احلديث بالعربية اإىل مراحل عمرية متقدمة، والعزلة واخلجل من التفاعل اللفظي مع 
االآخرين، وهو موؤ�رض مريح اإىل حد ما خا�سة فيما يتعلق بجانب التاأثري ال�سعيف لعاملة 
املنزل يف تاأخر حديث الطفل بالعربية اإىل مراحل عمرية متقدمة. وقد يعود ال�سبب يف هذا 
التاأثري ال�سعيف يف اجلوانب املذكورة �سابقا اإىل طبيعة املجتمع العماين الذي تغلب عليه 
�سمة التوا�سل االجتماعي املكثف بني اأفراده؛ فنجد اأن االأ�رض كثرياً ما جتتمع مع بع�سها 
بع�سًا، وتوجد فر�س احتكاك كثرية بني الطفال مع بع�سهم بع�سًا مما قد ال يرتك جماال 
كافيًا لتاأثري العاملة يف اجلوانب املتعلقة بالنمو الطبيعي للتحدث بالعربية، باالإ�سافة اإىل 

التفاعل اللفظي مع االآخرين.
وللإجابة عن ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق دالة اإح�سائيا بني اآراء اأولياء االأمور يف 
اأثر عاملة املنزل على لغة الطفل العماين تعزى اإىل متغري النوع االجتماعي؟ اأجرى اختبار 

“ت” على ا�ستجابات العينة، واأظهرت النتائج ما ياأتي: 

اجلدول ) 2 (
اختبار “ت” للفروق االإح�صائية يف اأثر عاملة املنزل بني الذكور واالإناث

الداللةتاالنحراف املعيارياملتو�سطالعددالنوعالفقرة
النطق غري ال�سحيح ملخارج 

بع�س احلروف العربية.
.397-.803.45001.2619122159ذكور
.396-.923.28261.3120422055اإناث

العزلة واخلجل من التفاعل 
اللفظي مع االآخرين.

.782.91031.1863512404.009ذكور
.922.42391.1973812426.009اإناث

ا�ستخدام األفاظ غريبة للتعبري 
عما يريدون.

.063-.803.35001.2837802034ذكور
.063-.912.97801.3079101990اإناث
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الداللةتاالنحراف املعيارياملتو�سطالعددالنوعالفقرة
برت )حذف( بع�س االأحرف يف 

اأثناء نطق الكلم.
.970-.783.17951.2140338839ذكور
.970-.913.18681.2816038683اإناث

دمج بع�س كلمات لغة العاملة مع 
الكلمات العربية يف اأثناء احلديث.

.784-.793.53161.1857633121ذكور
.782-.923.47831.3381832769اإناث

.154-.802.77501.1135009209ذكورالتلعثم يف اأثناء احلديث.
.155-.922.53261.1039509235اإناث

تاأخر احلديث بالعربية اإىل 
مراحل عمرية متقدمة.

.742.91891.3319815090.007ذكور
.892.38201.1629314575.007اإناث

تقليد العاملة يف حركاتها 
واإمياءاتها للتعبري عن 

حاجاتهم املختلفة.
.783.46151.1474707605.019ذكور
.913.01101.2952407953.018اإناث

اخللط بني اأ�سماء االأ�سياء يف 
اأثناء احلديث عنها.

.187-.793.01271.0560411385ذكور
.183-.912.78021.2092411056اإناث

�سعوبة تركيب اجلملة ب�سكل 
�سحيح.

.077-.783.00001.0930703342ذكور
.076-.912.69231.1420503230اإناث

البطء يف مراحل التطور 
اللغوي.

.803.03751.2059313860.006ذكور
.922.55431.0829813585.007اإناث

اخلطاأ يف تركيب �سيغة 
اجلمع.

.146-.793.08861.0523508824ذكور
.142-.922.83701.1792808531اإناث

اخلطاأ يف االإ�سارة اإىل 
اجلن�سني: الذكور واالإناث.

.954-.782.76921.1834738331ذكور
.953-.912.78021.2543538166اإناث

حذف االألف واللم من بع�س 
الكلمات.

.220-.802.95001.1462713382ذكور
.218-.922.72831.2053313259اإناث

.618-.802.537599293.23865ذكوراخلطاأ يف متييز االأعداد.
.615-.922.45651.1134823610اإناث

.992-.802.65001.0919734115ذكورتقدمي املعدود على العدد.
.992-.912.64841.1678433967اإناث

ت�سري النتائج اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا يف حتديد اأثر عاملة املنزل على الطفل 
العماين بني اأولياء االأمور الذكور واالإناث يف اجلوانب االآتية: العزلة واخلجل من التفاعل 
العاملة  اإىل مراحل عمرية متقدمة، وتقليد  االآخرين، وتاأخر احلديث بالعربية  اللفظي مع 
يف حركاتها واإمياءاتها للتعبري عن حاجاتهم املختلفة، والبطء يف مراحل التطور اللغوي، 
وقد جاءت الفروق كلها ل�سالح الذكور؛ اأي اأن اأولياء االأمور الذكور يرون اأن عاملة املنزل 
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هذه  اأ�سباب  تعزى  وقد  االإن��اث.  خلف  على  اجلوانب  هذه  يف  العماين  الطفل  على  توؤثر 
النتيجة اإىل النظرة املختلفة لدى الذكور مقارنة مع االإناث يف طبيعة لغة الطفل وحتديد 
مدى تاأثرها بلغة عاملة املنزل، وهذا بطبيعته راجع اإىل م�ستوى احتكاك كل من الذكور 
واالإناث باأطفالهم. فقد يكون بع�س الذكور اأكرث احتكاكًا من االإناث باأطفالهم، مما يجعلهم 
قادرين على متييز هذه اجلوانب من غريها على لغتهم، اأو قد يكون العك�س متامًا. فاالأمهات 
بطبيعتهن اأكرث تعامًل واحتكاكًا باأبنائهن مما يجعلن اأكرث قدرة على احلكم يف مثل هذه 
غري  وارتباطاتهم  باأعمالهم  االآباء  الن�سغال  نظراً  دقة؛  اأكرث  تكون  وامللحظة  امل�سائل، 

املنزلية مما يختزل من فر�س االحتكاك املبا�رض وملحظة االأبناء جيداً.

التوصيات: 
وفقا ملا �سبق تو�سي الدرا�سة مبا ياأتي: 

- زيادة توعية املجتمع مبخاطر كرثة اخلدم، بالتعاون مع و�سائل االإعلم املختلفة. 
- ت�سمني املناهج التعليمية بع�س الدرو�س التي تناق�س مثل هذه النوعية من الق�سايا 

مبا يلفت انتباه اأولياء االأمور اإليها؛ لتجنب خماطرها.
 -تخفي�س عدد �ساعات عمل املراأة مبا ي�سمن متابعتها اأطفالها اأوال باأول، ويجعلها 

قادرة على جتنب كثري من التاأثريات ال�سلبية لعاملة املنزل على لغة اأبنائها.
اأو  لديهم  النطق  تاأخر  حاالت  ت�سخ�س  االأطفال،  على  ت�سخي�سية  اختبارات  -تطبيق 
واإيجاد  اأ�سبابها احلقيقية،  الوقوف على  اللغوية، مبا يكفل  ال�سلبي على مهاراتهم  التاأثري 

احلول املنا�سبة لها.
- تفعيل دور املعلم يف علج بع�س جوانب النطق عند الطفل بتهيئة البيئة التعليمية 

املنا�سبة لذلك، واالهتمام بتنفيذ املنا�سط اللغوية املتنوعة املحققة لهذا الهدف.
- عقد دورات تدريبية توعوية مكثفة الأولياء االأمور؛ لتعزيز متابعتهم الأطفالهم يف 

ظل وجود العاملة االأجنبية. 
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املصادر واملراجع:
أوالً- املراجع العربية:

جادو، اأميمة منري )0102م(: بع�س خماطر تعلم اللغة االأجنبية على اللغة العربية يف 1. 
مرحلة الطفولة.

http:\\pulpit.alwatanvoice.com\content\print\213221.html

)5002م(: 2.  جهاد  حممد  وجمل،  حممد،  عبدالغفار  ال�سيزاوي،  �سعد،  علي  اهلل،  جاب 
االأن�سطة اللغوية: اأنواعها.. معايريها.. ا�ستخداماتها، العني: دار الكتاب اجلامعي.

مركز 3.  االإ�سكندرية:  والتطبيق،  النظرية  بني  اللغة  )3002م(:  الرزاق  عبد  خالد  ال�سيد، 
االإ�سكندرية للكتاب.

ر�سلن، م�سطفى )5002م(: تعليم اللغة العربية، القاهرة: دار الثقافة للن�رض والتوزيع.4. 
�سلح، �سمري يون�س، والر�سيدي، �سعد حممد )9991م(: التدري�س العام وتدري�س اللغة 5. 

العربية، الكويت: مكتبة الفلح.
�سوان، اأحمد حممد علي)9002م(: اأثر اخلادمة االأجنبية لغويًا على االأطفال،6. 

 http:\\www.muslm.net\vb\showthread.php

الطائي، عزيزة )9002م(: لغة الطفل والعوملة،7. 
http://zawyh.maktoobblog.com/1618262/%D9%84%D8%BA

%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D9
%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85
%D8%A9/

والوافدة 8.  االأجنبية  العمالة  تاأثري  )0102م(:  عبداهلل  بن  حممد  بنت  نورة  العوي�زش، 
والثقايف  ال�سيا�سي  البعد  خلل  اخلليجي:من  املجتمع  يف  وال�سخ�سية  الثقافة  على 

واالجتماعي، جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سلمية: اململكة العربية ال�سعودية.  
القا�سم، عبد امللك بن حممد )002 8م�(: يف بيتنا خادمة، دار القا�سم للن�رض.9. 
لوي�س، م.م )2003م(: اللغة يف املجتمع، ترجمة مّتام ح�ّسان، القاهرة: عامل الكتب. 10

11. حممد، عمرو )9002م(: العمالة االأجنبية. . خطر يهدد االأ�رض اخلليجية،
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-110292.htm

12. م�سطفى، عبداهلل علي)2002م(: مهارات اللغة العربية، عّمان: دار امل�سرية.
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