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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل تعرف الأثر الذي حتدثه عاملة املنزل الأجنبية على لغة
الطفل العماين ،من خالل ا�ستك�شاف مظاهر الت�أثري املختلفة على لغته .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة �أع ّدت الباحثة ا�ستبانة موجهة �إىل بع�ض �أولياء الأمور ،وقد احتوت اال�ستبانة
على جمموعة من مظاهر الت�أثري املختلفة لوجود عاملة املنزل يف بيوت الأ�رس على لغة
الطفل العماين ،وبلغ حجم عينة الدرا�سة  172فرداً من النوعني :ذكور و�إناث .وبعد حتليل
البيانات �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل ت�أثر الطفل العماين بعاملة املنزل من خالل دمج بع�ض
كلمات لغتها مع الكلمات العربية يف �أثناء احلديث ،بالإ�ضافة �إىل النطق غري ال�صحيح
ملخارج بع�ض احلروف العربية .ويف املقابل ت�شري النتائج �إىل �ضعف ت�أثر الطفل بعاملة
املنزل يف جانب متييز الأعداد ،وت�أخر احلديث بالعربية �إىل مراحل عمرية متقدمة .كما
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف حتديد �أثر عاملة املنزل على الطفل
العماين بني �أولياء الأمور الذكور والإناث يف اجلوانب التالية :العزلة واخلجل من التفاعل
اللفظي مع الآخرين ،وت�أخر احلديث بالعربية �إىل مراحل عمرية متقدمة ،وتقليد العاملة
يف حركاتها و�إمياءاتها للتعبري عن حاجاتهم املختلفة ،والبطء يف مراحل التطور اللغوي،
وقد جاءت الفروق كلها ل�صالح الذكور .ووفقا لنتائج الدرا�سة ق ّدمت الباحثة جمموعة من
التو�صيات التي تركزت على زيادة توعية املجتمع مبخاطر اخلدم بالتعاون مع و�سائل
الإعالم املختلفة ،وتفعيل دور املعلم يف عالج بع�ض جوانب النطق عند الطفل بتهيئة
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 addressed 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 addition 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 statistically 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. According to the results of the study, the researcher presented a set of recommendations, 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 appropriate educational environment for the child.
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تعد اللغة نظام ًا له �أ�س�سه ومقوماته ،ويع ّد املجتمع الإن�ساين �أهم مقومات اللغة؛ �إذ
يولد املرء م�ستعداً للنطق والكالم ،ولديه �أجهزته و�أع�ضا�ؤه ،ولكنه ال ميكن �أن ينطق �أو
يتكلم �إذا عا�ش مبعزل عن النا�س (ر�سالن2005 ،م) .لذا كان البد من االهتمام منذ والدة
الطفل بتنمية ح�صيلته اللغوية حتى ي�صبح عند بلوغه العام ال�ساد�س قادراً على التعبري عن
نف�سه واحتياجاته بلغة وا�ضحة( .الطائي2009 ،م)
كما �أن اللغة �أحد الروابط الأ�سا�سية التي تربط �أفراد الأمة بع�ضها ببع�ض ،وكلما ازدادت
عناية �أفراد هذه الأمة بهذه اللغة كانت الرابطة �أقوى و�أحكم ،ومبا �أن الطفل جزء مهم يف
أي�ضا؛ كان من ال�رضوري
الأمة ،ويحتاج �إىل اللغة حتى يتوا�صل مع َمن حوله ،وكي ُيفكّر بها � ً
االعتناء بلغته من خالل التوا�صل معه باللغة العربية؛ كي يرتبط مبجتمعه ويظهر والءه له
عما جتي�ش به نف�سه؛ لأنه – بذلك – �سيفهم جي ًدا
ً
وا�ضحا جل ًّيا ،وي�سهل عليه التعبري بها ّ
املفردات و�أ�ساليب القول ،و�سيكون قري ًبا من لغة القر�آن .ومن املعلوم � ّأن ثروة الأمم �أطفالها؛
لذلك نراها ت�سعى �إىل �إك�سابهم الثقافة والأدب الذي تريدهم �أن يتم ّثلوه يف امل�ستقبل من
الآن .وال يخفى دور الأ�رسة يف عملية ال ّتمثُّل و الإك�ساب هذه�( .صوان2009 ،م).
وقد �أ�صبحت اللغة العربية -وكذلك وظيفتها -من املو�ضوعات بالغة الأهمية يف
ت�شكيل هوية الطفل .ويف ظل ظاهرة العوملة باتت تتكون خماوف عدة ،وتظهر بع�ض
الر�ؤى ،وتثار جمموعة نقا�شات حول ت�أثر لغة الطفل العربي بانعكا�ساتها كونه الأكرث
ت�أثرا مبتغريات الع�رص التي حلقت باملجتمع على كافة الأ�صعدة( .الطائي2009 ،م)
وللأ�سف ال�شديد ف�إن الطفل يف وقتنا احلا�رض ال يلقى االهتمام املنا�سب لتعلمه اللغة
العربية ال�سليمة؛ فالبيئة التي يعي�شها حما�رصة ما بني لهجات حملية متعددة ،و�أمية
لغوية منت�رشة بني الأ�رس ،ومربيات من بيئات متباينة حتت�ضنه ،وو�سائل �إعالم متنوعة،
�إ�ضافة �إىل الألعاب الإلكرتونية التي يق�ضي معها �أكرث �ساعات يومه؛ مما ي�ؤدي �إىل ت�أثر
اكت�ساب الطفل لغته الأم �سلبا قبل دخوله املدر�سة.
وللأ�رسة دور بارز ومهم يف تربية الطفل وتنمية ح�صيلته اللغوية ،فكلما زادت
ح�صيلة الطفل اللغوية ،كلما زاد ر�صيد الطفل الثقايف والفكري ،وتطورت معلوماته ومنت
�شخ�صيته ،وتفاعلت م�شاعره مع الآخرين ،وزادت ثقته بنف�سه وقدرته على التكيف مع
�أفراد جمتمعه .والعك�س �صحيح فقلة ح�صيلته اللغوية تقلل من ن�ضجه الفكري وقدرته على
التوا�صل والتكيف مع البيئة املحيطة و�أفراد جمتمعه حتى ي�صبح غري متفاعل ومعزوال عن
�أقرانه( .الطائي2009 ،م)
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وت�ستخدم بع�ض البيوت العربية يف منطقة اخلليج وبع�ض البلدان العربية الأخرى خدم ًا
و�سائقني للعمل يف املنزل ،وكذلك مربيات للعناية بالأطفال خا�صة ال�صغار منهم ،و�أغلب ه�ؤالء
اخلدم واملربيات من الدول الآ�سيوية كالهند والفلبني وباك�ستان و�سرييالنكا ،وهم �إما يتكلمون
بلهجة عربية هجينة م�شوهة �صوتي ًا ونحوي ًا وداللياً ،و�إما يتحدثون ب�إجنليزية �أكرث ت�شويه ًا
ب�سبب م�ستواهم الثقايف واالجتماعي الذي ال ي�سمح لهم باكت�ساب اللغة الإجنليزية والتحدث بها
ب�صورة مقبولة .وتقرر الدرا�سات اللغوية �أن لغة الأطفال تت�أثر بلغة املربيات واخلدم وت�سمى
هذه الظاهرة يف علم اللغة”بالتداخل اللغوي” الذي يع ّد �إبداال لعن�رص من عنا�رص اللغة الأم
بعن�رص من عنا�رص اللغة الثانية( .ج��ادو2010،م) .لذا كان البد من تفعيل دور الأ�رسة يف
حماية �أبنائها من الت�أثر �سلب ًا بعاملي املنزل لديها ،خا�صة فيما يتعلق ب�سلوكاتهم ولغتهم.

مسؤولية اآلباء اجتاه أبنائهم:

تعد اللغة عامة واللغة العربية خا�صة ذات �أهمية عظيمة ،و�أثر كبري يف جميع مراحل
التعليم اخلا�صة بالفرد؛ فحتى يتمكن التلميذ من الو�صول �إىل امل�ستويات التح�صيلية
املطلوبة ،البد �أن يكون قادراً على ا�ستخدام اللغة ا�ستخدام ًا �صحيحاً ،ميكنه – على الأقل-
من مهارات التعبري والقراءة ،وبناء اجلمل وربطها ،وترتيب الأفكار وتنميتها (جاب اهلل،
وال�شيزاوي ،وجمل2005 ،م) .لذا هنالك كثري من امل�س�ؤوليات املهمة التي ينبغي �أن
يتحملها الوالدان اجتاه �أبنائهم كم ّد ج�سور لغوية �سليمة ومتينة لأبنائهم ،وتقدمي الأر�ضية
املنا�سبة لهم لالنطالق يف م�ستقبلهم .فاهلل �سبحانه قد �أودع ملكات كثرية وعظيمة يف
ه�ؤالء الأبناء� ،إن مل ن�ستثمرها ونعمل على تنميتها ورعايتها ،ف�إنها �سوف تذبل وت�ضمحل
من دون �شكّ  ،ومن الطبيعي �أن ُي�س�أل الوالدان عن �أي تق�صري يف حق ه�ؤالء الأطفال( :رجال
علما
امل�ستقبل ون�سائه) .وقد يكون من املنا�سب �أن تتابعهم مربية عربية م�سلمة موثوقة ً
هدرا وال �إ�رسافًا ،بل �إنه بناء وا�ستثمار ،وال تخفى
وخل ًقا وماهرة يف لغتها ،وال ُيعد هذا ً
فوائد �إ�رشاف مربية متميزة لغو ًيا على �أطفالنا ،فمن هذه الفوائد �إعدادهم للمراحل التعليمية
قادرا على املحاورة
�صحيحا ،ومنها �إك�سابهم ل�سا ًنا ناط ًقا
الالحقة �إعدا ًدا قو ًيا
ً
ً
ف�صيحا ً
واملعول عليه هنا هو
بجر�أة ،ومن حيث �إدراكهم ال�سليم للعلوم واملفاهيم التي حولهم...
ّ
الإرادة احلقيقية للوالدين والرغبة اجلادة يف �إجناحهم� .إن اهتمام الوالدين باللغة العربية
ال�سليمة يع ّد اهتماما بالدين ،وامل�سلم مطالب بالعناية بلغته ولغة �أطفاله واالعتزاز بها
والإعالء من �ش�أنها يف كل حني ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيالً ،فيبد�أ بنف�سه و ُيث ّني ب�أوالده.
فعلى �سبيل املثال؛ تعد العالقة بني الأم والطفل �أحد العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى احل�صيلة
اللغوية للطفل؛ لأن الأم هي البيئة احلا�ضنة واملي�رسة لقدرات الطفل ومهاراته ،مما ي�ؤثر على
مراحل منوه اللغوي املختلفة :املناغاة ،ثم االلتقليد ،ثم الكالم احلقيقي( .ال�سيد2003 ،م).
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ومما يدعو للده�شة يف الع�رص احلايل تهاوننا يف لغتنا على �أ�صعدة كثرية ،منها على
�صعيد اخلدم يف املنازل ،فنحن �إذا احتجنا �إىل الآخرين تعلّمنا لغتهم ،واخلادمة بحاجة
�إلينا ،وعليها �أن تتعلم لغتنا ،ولكن لهوان لغتنا علينا �رصنا نتعلم لغتها �أو نحدثها بني
بني؛ �أي بلغة لي�ست بعربية وال �أجنبية! وهي تحُ ّدث �أطفالنا بهذه اللغة الهجينة ،وت�رشف
عليهم يف درا�ستهم وحل واجباتهم ،ولرمبا حلّت لهم الواجب �أحيا ًنا�( .صوان2009 ،م)
كما ال يخفى على اجلميع �أن من حق الطفل على والديه �أن ينعم بدفء كلمات �أمه
و�أبيه ،فهو الو�ضع الطبيعي يف املنزل؛ فعلى الأم �أن حتدثه كلما �سنحت لها الفر�صة ،وال
ترتك ت�رصفًا له �إال �أثنت عليه �إن كان �صوا ًبا� ،أو �أر�شدته �إىل ال�صواب �إن كان خط�أ ،كل ذلك
بلغة الأم امل�ؤثرة فيه واملتدرجة يف �إر�شاده .وال يخفى على �أحد �أثر الأحاديث الودية يف
الأ�رسة من حيث �إ�سهامها يف بروز جيل ذي �شخ�صية قوية واعية ،ومهما كانت الغريبة
جيدة فلن تقوم مقام الأم ،ولن ت�ؤدي ُع�رش ما ت�ؤديه الأم؛ فمخاطر الغريبة يف املنزل كثرية
ج ًدا ،ولعل �أوىل خطوات الوعي بهذه املخاطر هو الت�سا�ؤل عن ماهية هذه املخاطر ملن ال
يدركها ،والوقوف عندها وعالجها ،هرو ًبا من التبعات ،وحم ًال للأمانة على وجهها الأقوم،
راع يف �أهل بيته
عم ًال بقول املربي ال�صادق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« : :
والرجلُ ٍ
ُ
وهو م�س�ؤولٌ عن رعيتهِ ،واملر�أة راعي ٌة يف بيت زوجها وهي م�س�ؤولة عن رعيتها» .وهنالك
حديث �آخر يف بيان �أثر اجلو املحيط بالطفل ملعلم النا�س اخلري �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه
هودانه �أو ُي َن�صرِّ ان ِه �أو يمُ ِّج�سانهِ» ..
و�سلم« :ما من َمولودٍ �إ َّال يو َل ُد على الفِطرةِ؛ ف�أَ َبوا ُه ُي ِّ
�إن كل تق�صري من الوالدين نحو �أبنائهم عقوق �سيجنيان مرارته ،كذلك ف�إن كل اهتمام
ورعاية لهم �سيجنيان حالوته ،فهم الرثوة احلقيقية لهما ولأمتهم�( .صوان2009 ،م)

تأثري العمالة األجنبية على األطفال:

تع ّد �أوىل مراحل اكت�ساب اللغة – عملية التن�شئة عند امليالد -عملية منو �أكرث منها
عملية تعليم ،ويعتمد فيها الطفل على تقليد من حوله لي�ستطيع التعاي�ش مع بيئته املحيطة؛
فالتقليد �أمر ال مفر منه كي ي�صبح الطفل قريبا من املحيطني به ،لي�صبح بعدها داخل دائرة
االختالط الإن�ساين (لوي�س2003 ،م) .فاللغة ظاهرة اجتماعية مكت�سبة بطبيعتها؛ حيث
يكت�سبها الطفل من خالل املجتمع الذي يعي�ش فيه الذي تقع عليه م�س�ؤولية ت�صويب �أخطائه،
وقد ثبت علمي ًا �أن اهلل –�سبحانه -قد خلق مع الإن�سان قدرة لغوية خالية ،ي�ستطيع �أن ميلأها
ب�أي لغة يف العامل� ،سواء اكانت ب�سيطة �سهلة �أم �صعبة �صعبة معقدة( .م�صطفى2002 ،م).
�إذن تع ّد مرحلة الطفولة مرحلة ت�أ�سي�س مهمة ،والبد �أن تكون الرتبية ال�صحيحة من
خالل غر�س مبادىء الإ�سالم والعادات والتقاليد النافعة ،والعاملة الأجنبية قد تكون لديها
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عادات وتقاليد تتنافى مع مبادئ الدين احلنيف ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سلوكات الطفل
ولغته ،وحتى �إذا كانت م�سلمة تظل دخيلة على عاداتنا وتقاليدنا ،ويف نهاية الأمر تن�ش�أ
الأ�رسة مفككة� ،أبنا�ؤها بال هوية ،وو�أفكارهم غريبة (القا�سم2008 ،م)
ومن الأخطار الكبرية على الطفل ب�سبب املربيات �ضياع الطفل بني ثقافة الأ�رسة
وثقافة املربية ،وهذه بع�ض �أوجه ال�ضياع� :أ�سلوب املربية مع الطفل هو ا�ستجابتها غري
املحدودة جلميع رغباته؛ لأن املربية مطالبة بذلك �أمام والديه� ،أما �أ�سلوب الوالدين مع
الطفل ف�إنهما يناق�شان رغباته ويلبيان بع�ضها ،ويرتكان بع�ضها الآخر ،حتى �إذا انتقل
الطفل �إىل املدر�سة وجد الئحة طويلة من النظم والأوام��ر .ومن هنا جند الطفل يقع يف
التناق�ض واحلرية الال�شعورية ،وتختلط عليه الأمور ،ويجد نف�سه بني �ألوان خمتلفة من
القيم واالجتاهات والأمناط ال�سلوكية ،ال يعرف �أين يكمن ال�صواب واخلط�أ ،وفيما ي�أخذ
ويدع( .القا�سم2008 ،م)
�أما بالن�سبة �إىل اجلانب اللغوي ،فت�شري الدرا�سات �إىل �أن املنظومة اللغوية للطفل
العربي قبل املدر�سة يف الوطن العربي ميكن تق�سيمها �إىل ثالث منظومات لغوية رئي�سة
قبل املدر�سة وهي ( :جادو2010 ،م)
1 .1الطفل يف بيئة عربية خال�صة.
2 .2الطفل يف بيئة عربية لكنها ت�ستخدم مربيات �أجنبيات وخدم بيوت �أجانب وتعتمد
�أ�سواقها على العمالة الأجنبية.
3 .3الطفل يف بيئة تتكلم لغة وطنية غري العربية.
وهنالك �س�ؤال مهم ينبغي �أن ُيطرح هنا :كيف ت�صل الر�سالة اللغوية عربية �سليمة �إذا
كان من يحتكّ بطفلنا غري عربي ،وال يعرف من العربية �شي ًئا؟ ونحن هنا ن�شري �إىل الآثار
ال�سلبية على م�ستوى اللغة ،فقط .و�أيمّ ا �أ�رسة �أوكلت �أمر �صغريها لغريبة عنه لغة وغريها؛
فرطت يف دورها احلقيقي .و�إن كان البد منها فبمقدار ما تنتفي ال�رضورة واحلاجة؛
فقد ّ
فالغريبة لن تكون �أب ًدا بدي ًال عن الأبوين على م�ستوى اللغة وما حتمله من م�ضامني؛ لأن
الأطفال نعمة عظيمة رزقنا �إياها اهلل ،ال يقدر قدرها �إال من حرمها �أو فقدها ،والنعمة
ت�ستحق ال�شكر الذي من �أج ّل مظاهره ُح�سن تربيتهم ورعايتهم ،وعماد الرتبية اللغة،
ّ
قدميا وحدي ًثا .ونحن-
واهتمام الوالدين بلغة �أطفالهم �رضورة من �رضورات الرتبية
ً
امل�سلمني -يتح ّتم علينا االهتمام الكامل والواعي بلغتنا ولغة �أطفالنا؛ لأن العناية باللغة
فكرا وثقافة ودي ًنا
فرط بديننا؟ وهل نرتك بعد هذا �أطفالنا لغريبة ع ّنا ً
من ال ِّدين .فهل ُن ِّ
ولغة؟ (�صوان2009 ،م)
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وقد �أكدت الدرا�سات �أن وجود املربية واخلادمة ي�ؤثر �سلبي ًا على النمو اللغوي؛ حيث
يكت�سب الطفل من خالل املربيات مفردات لغوية ركيكة غري متما�سكة والتي تت�ضح يف
كثري من املفردات الآ�سيوية مثل املفردات الهندية والفلبينية وال�رسيالنكية ،كما �أثبتت
الدرا�سات �أن هناك ن�سبة من الأطفال يعانون من عيوب يف النطق يف ظل وجود اخلادمة
يف املنزل كالث�أث�أة �أو الف�أف�أة �أو التهتهة ،بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت الآتية:
 ميل الأطفال لالنطواء والعزلة بن�سبة .%14 امليول العدوانية لدى الطفل بن�سبة .%20 اخلمول والك�سل لدى الطفل بن�سبة .%10ويقول العقاد “ :لي�ست الأبجدية العربية �أوفر عدداً من الأبجدية يف اللغات الهندية
اجلرمانية �أو اللغات الطورانية �أو اللغات ال�سامية ،ف�إن اللغة الرومية مثال يبلغ عدد حروفها
خم�سة وثالثني حرفاً ،وقد تزيد ببع�ض احلروف امل�ستعارة من الأعالم الأجنبية عنها،
ولكنها على هذه الزيادة يف حروفها ال تبلغ مبلغ العربية يف الوفاء باملخارج ال�صوتية”
(�صالح ،والر�شيدي1999 ،م� ،ص.)116
�إن املربية الأجنبية هي امل�صدر الأ�سا�س والوحيد تقريب ًا الذي يكت�سب منها الطفل
قيمه وتقاليده وعاداته ،هذا غري اللغة الداخلية التي قد يت�أثر بها الطفل ب�شكل عام ،التي
قد تن�ش�أ باختالط لغة اخلادمة �أو املربية بلغة املجتمع �أو الأ�رسة ،في�صبح للطفل عملية
تناق�ض بني ما قد ي�سمعه من الأم يف طريقة املعاملة واملحادثة وما قد ي�سمعه من اخلادمة
التي تكون غالب ًا لغة اخلادمة الأ�صلية مع بع�ض املفردات املحلية.
(�سلبيات اخلادمات واملربيات على الأطفال )http:\\forum.stop55.com\73653.html
ومن املظاهر اللغوية ال�سلبية التي تالحظ على ال�شباب حاليا �أنهم ال يح�سنون النطق
باللغة العربية؛ لأنهم ي�أكلون احلروف ويخطفون الكلمات وينحتون �ألفاظ ًا وتراكيب غريبة
للداللة علي ما يريدون ،واملالحظ �أن املدر�سني هم من ي�شتكون من �أن الطلبة �أنف�سهم ال
ينطقون اللغة العربية نطق ًا وا�ضحاً ،بل ميهمهون ويتغنجون بها ..و�أولياء الأمور كذلك
ي�شتكون من �سوء النطق! �إذاً من امل�س�ؤول عن ت�صحيح النطق؟ هل هو الإعالم؟ �أم املدر�سة؟
�أم املنزل؟ لو فكرنا يف عمل مناظرة بينهم لوجدنا اجلدال �أكرث من الو�صول �إىل احلل،
وقد جند من بني املوجودين يف املناظرة من ي�ستخدم مفردات غربية ،ما احلل يف كيفية
حت�سني النطق؟ قد يقول ال�سائل� :إن هناك �أموراً �أهم من التح�سني وهو اختيار املناهج
الدرا�سية بعناية؛ �أي نختار مناهج تعالج م�شكالتنا وتنا�سب بيئتنا ال مناهج تغفل كثرياً
من م�شكالتنا ،وقد نتفق جميع ًا ونختلف �أي�ضاً ،نتفق يف �أن م�شكالتنا ال حتتاج من غرينا
حلها ،ويف الوقت نف�سه نختلف ب�أن ال نهمل املناهج العلمية الأخرى التي حتتاج �أن ت�أخذ
من العلوم الغربية كثري .وعند مالحظة الأطفال الذين تعلموا وحفظوا القر�آن الكرمي يف
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�صغرهم يتفوقون على نظرائهم بنطق �سليم وخمارج للكلمات وا�ضحة ونقية ،ولكن ال�س�ؤال
هو لي�س �سالمة النطق بقدر ا�ستخدام مفردات غربية بعيدة عن جمتمعنا وفكرنا ،وال جنهل
�أن املربيات واحتكاكهن املبا�رش مع �أطفالنا له الأثر الكبري يف ذلك( .القا�سم2008 ،م)
ولقد �أثبتت معظم الدرا�سات �أن ت�أثري املربيات على الإناث من الأطفال ال يقت�رص على اللغة
فقط ولكن قد ت�صبح الطفلة �أي�ضا خجولة وقليلة الكالم ،وحتب الهدوء ،وكرثة النفور من الكبار
وبخا�صة الغرباء ،وقد ت�ؤثر هذه الظاهرة على �أ�سلوبها يف املعاملة من حولها من �أ�صدقاء
وزمالء ،وقد ت�صبح عدوانية؛ �إذ ي�صبح العدوان و�سيلتها لإفراغ �شحنات الغ�ضب الكامنة يف
نف�سها .كما بينت درا�سات �أخرى �أن الطفلة قد ت�صبح عدوانية مع �إخوتها فقط؛ ك�أن ت�صبح
ع�صبية وعنيدة �إذا �أرادت �شيئ ًا و�صممت عليه ،فال ب َّد �أن حت�صل عليه .مل تتوقف الت�أثريات
ال�سلبية الناجمة عن املربيات واملربيات على الأطفال؛ �إذ �إن وجودهم �أدى �إىل الركون �إليهم
من قبل ربات البيوت على �أداء معظم الأعمال املنزلية حتى رعاية الطفل( .القا�سم2008 ،م)
ففي درا�سة للجرف ( )Al-Jarf, 2009بحثت عن ت�أثري عاملة املنزل يف اكت�ساب
الطفل ال�سعودي للغة العربية؛ �أو�ضحت النتائج �أن الت�أثر بلغة عاملة املنزل من قبل الأطفال
معتمد على ثالثة عوامل :املدة الزمنية التي يق�ضيها الطفل مع العاملة ،واملدة التي تق�ضيها
الأم مع �أطفالها ،وما �إذا كان الأطفال لديهم �إخوة و�أ�صدقاء �أو ال ،كما �أ�شارت نتائجها �إىل
�أن الأطفال يت�أثرون بعاملة املنزل من خالل ا�ستخدام لغتها� ،أو مواجهة بع�ض ال�صعوبات
يف �صياغة اجلملة العربية ،خا�صة فيما يتعلق بالتعبري عن املذكر وامل�ؤنث ،املفرد واجلمع.
ويذكر الأو�س (� )Al Aous, 2008أن لعاملة املنزل ت�أثريات خمتلفة على الأطفال؛
حيث �إنهم يتعر�ضون لثقافات متعددة ،وعادات قد تكون غريبة على جمتمعاتهم؛ فين�ش�أون
على �أياديهن وقد �أثرن �سلب ًا على م�ستواهم الثقايف وبالتايل التعليمي ،خا�صة فيما يتعلق
باجلانب اللغوي .كما ت�ؤكد هال (� )Hala, 2005أن خلادمات املنزل ت�أثرياً على اجلوانب
االجتماعية والنف�سية على الأطفال �أي�ضاً ،ولي�س اجلوانب الثقافية واللغوية فقط.
من خالل ما �سبق؛ يظهر الت�أثري ال�سلبي الكبري الذي قد حتدثه عاملة املنزل على لغة
الطفل ،خا�صة يف ظل غياب رقابة الأ�رسة ومتابعتها لأبنائها بدرجة جت ّنبهم �أي نوع من
�أنواع هذه الت�أثريات.

مشكلة الدراسة:
يف الوقت الذي تنت�رش فيه العمالة الأجنبية الوافدة يف منطقة اخلليج العربي ،تبدو
ف�ضل عما ميكن �أن
هناك العديد من املخاوف على م�ستقبل اللغة العربية للأ�رس اخلليجية ،اً
أثريات عك�سيةٍ على عادات و ِق َي ِم هذه الأُ�سرَ .
تعك�سه هذه العمالة من ت� ٍ
ومن هنا تبدو خماطر انت�شار مثل هذه العمالة على م�ستقبل اللغة العربية للأ�رس بدول
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اخلليج ،يف ظِ ِّل انت�شار اجلن�سيات الأجنبية الوافدة �إىل منطقة اخلليج ،وا�ستخدام اخلادمات
الأجنبيات ،خا�ص ًة الآ�سيويات منهن( .حممد2009 ،م)
وقد �أكدت درا�سات اقت�صادية حديثة �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي تعد من �أكرث
الدول عاملي ًا جذب ًا وا�ستعانة بالقوى العاملة الوافدة ،وهذه العمالة الوافدة -وبخا�صة
الآ�سيوية -لها ثقافتها وحتاول املحافظة عليها حتى يف غري دولتها؛ فالعمالة الأجنبية
تن�رش ت�أثرياتها وت�ؤثر يف الهوية العربية خا�صة اللغة ،ويتوقع ظهور جيل ال ينتمون �إىل
الن�سيج الثقايف والتعليمي واللغوي ملنطقة اخلليج( .العوي�زش2010 ،م) ،وتعتمد الأ�رس
العمانية ،خا�صة على وجود العمالة الأجنبية يف البيوت للم�ساعدة يف الأعمال املنزلية؛
مما ي�شكل خطراً كبرياً على لغة الطفل العماين؛ نظراً الحتكاكه املبا�رش بها.

سؤاال الدراسة:

حتاول هذه الدرا�سة البحث يف حتديد مظاهر الت�أثري اللغوي للعمالة الأجنبية على
الطفل العماين ،وذلك من خالل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني :ما مظاهر الت�أثري اللغوي
للعمالة الأجنبية على الطفل العماين ب�سلطنة عمان؟هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني �آراء
�أولياء الأمور يف �أثر عاملة املنزل على لغة الطفل العماين تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي؟

عينة الدراسة:

متثلت عينة الدرا�سة يف عدد من �أولياء الأمور اختريوا ع�شوائيا؛ وبلغوا  172فرداً من
الذكور والإناث ،بواقع  80فرداً من الذكور ،و  92من والإناث.

�أداة الدرا�سة:

متثلت �أداة الدرا�سة يف ا�ستبانة موجهة �إىل �أولياء الأم��ور ،ا�شتملت على عدد من
مظاهر الت�أثري اللغوي الذي ميكن �أن حتدثه العمالة الأجنبية على الطفل .وللت�أكد من �صدق
الأداةُ ،عر�ضت على عدد من املحكمني ،وقد �أبدوا عددا من املالحظات� ،أهمها :تغيري بع�ض
ال�صياغات اللغوية لبع�ض الفقرات�إ�ضافة �س�ؤال خا�ص ب�أهم احللول املقرتحة من وجهة
نظر �أولياء الأمور للحد من ظاهرة الت�أثري اللغوي ال�سلبي لعاملة املنزل على الطفل.
طبقت على عينة مماثلة لعينة الدرا�سة ،بلغ حجمها  18فرداً
�أما عن ثبات الأداة فقد ِّ
 ،وبعد ح�ساب معامل الثبات كرونباخ� ،ألفا وجد �أن ن�سبة الثبات  ، 0.95وهي ن�سبة عالية
علمياً ،وتدل على ات�صاف اال�ستبانة بن�سبة ات�ساق كافية لأغرا�ض الدرا�سة.

نتائج الدراسة:

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما مظاهر الت�أثري اللغوي للعمالة الأجنبية على الطفل
العماين ب�سلطنة عمان؟ُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
العينة ،و�أظهرت النتائج ما ي�أتي:
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اجلدول ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأثر عاملة املنزل على لغة الطفل العماين
الفقرات

العدد

املتو�سط
احل�سابي

دمج بع�ض كلمات لغة العاملة مع الكلمات العربية
يف �أثناء احلديث.

171

1.26665 3.5029

النطق غري ال�صحيح ملخارج بع�ض احلروف العربية.

172

1.28794 3.3605

تقليد العاملة يف حركاتها و�إمياءاتها للتعبري عن
حاجاتهم املختلفة.

169

1.24618 3.2189

برت (حذف) بع�ض الأحرف يف �أثناء نطق الكالم.

169

1.24717 3.1834

ا�ستخدام �ألفاظ غريبة للتعبري عما يريدون.

171

1.30620 3.1520

اخلط�أ يف تركيب �صيغة اجلمع.

171

1.12623 2.9532

اخللط بني �أ�سماء الأ�شياء يف �أثناء احلديث عنها.

170

1.14322 2.8882

�صعوبة تركيب اجلملة ب�شكل �صحيح.

169

1.12695 2.8343

حذف الألف والالم من بع�ض الكلمات.

172

1.18002 2.8314

البطء يف مراحل التطور اللغوي.

172

1.16379 2.7791

اخلط�أ يف الإ�شارة �إىل اجلن�سني :الذكور والإناث.

169

1.21855 2.7751

تقدمي املعدود على العدد.

171

1.12967 2.6491

العزلة واخلجل من التفاعل اللفظي مع الآخرين.

170

1.21340 2.6471

التلعثم يف �أثناء احلديث.

172

1.11178 2.6453

ت�أخر احلديث بالعربية �إىل مراحل عمرية متقدمة.

163

1.26728 2.6258

اخلط�أ يف متييز الأعداد.

172

1.05685 2.4942

Gender

172

50024.

1.5349

االنحراف
املعياري

يالحظ من اجلدول �أعاله �أن الطفل العماين يت�أثر بعاملة املنزل من خالل دمج بع�ض
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كلمات لغتها مع الكلمات العربية يف �أثناء احلديث ،بالإ�ضافة �إىل النطق غري ال�صحيح
ملخارج بع�ض احلروف العربية ،وهذا �أمر راجع �إىل طبيعة االحتكاك املبا�رش بالعاملة،
الذي بدوره ي�ؤدي �إىل تقليدها يف لغتها امل�ستخدمة؛ فيخلط بني �ألفاظها و�ألفاظ العربية
ليدجمهما معا ،وبالتايل من الطبيعي �أن يت�أثر م�ستوى نطقه مبخارج احلروف العربية،
ولهذه الأ�سباب �أ�شارت النتائج �أي�ضا �إىل �أن الطفل العماين يقلد العاملة يف حركاتها
و�إمياءاتها �إذا ما �أراد التعبري عن حاجاته املختلفة ،وهو الأمر الذي يعك�س ت�أثره الكبري
بها؛ فتعلم الطفل وتعبرياته املختلفة معتمدان بالدرجة الأوىل على التقليد يف مراحله
العمرية الأوىل.
ويف املقابل ت�شري النتائج �إىل �ضعف ت�أثر الطفل بعاملة املنزل يف جانب متييز الأعداد،
وت�أخر احلديث بالعربية �إىل مراحل عمرية متقدمة ،والعزلة واخلجل من التفاعل اللفظي مع
الآخرين ،وهو م�ؤ�رش مريح �إىل حد ما خا�صة فيما يتعلق بجانب الت�أثري ال�ضعيف لعاملة
املنزل يف ت�أخر حديث الطفل بالعربية �إىل مراحل عمرية متقدمة .وقد يعود ال�سبب يف هذا
الت�أثري ال�ضعيف يف اجلوانب املذكورة �سابقا �إىل طبيعة املجتمع العماين الذي تغلب عليه
�سمة التوا�صل االجتماعي املكثف بني �أفراده؛ فنجد �أن الأ�رس كثرياً ما جتتمع مع بع�ضها
بع�ضاً ،وتوجد فر�ص احتكاك كثرية بني الطفال مع بع�ضهم بع�ض ًا مما قد ال يرتك جماال
كافي ًا لت�أثري العاملة يف اجلوانب املتعلقة بالنمو الطبيعي للتحدث بالعربية ،بالإ�ضافة �إىل
التفاعل اللفظي مع الآخرين.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق دالة �إح�صائيا بني �آراء �أولياء الأمور يف
�أثر عاملة املنزل على لغة الطفل العماين تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي؟ �أجرى اختبار
“ت” على ا�ستجابات العينة ،و�أظهرت النتائج ما ي�أتي:

اجلدول ( ) 2
اختبار “ت” للفروق الإح�صائية يف �أثر عاملة املنزل بني الذكور والإناث
الفقرة
النطق غري ال�صحيح ملخارج
بع�ض احلروف العربية.
العزلة واخلجل من التفاعل
اللفظي مع الآخرين.
ا�ستخدام �ألفاظ غريبة للتعبري
عما يريدون.

النوع
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

العدد
80
92
78
92
80
91

املتو�سط
3.4500
3.2826
2.9103
2.4239
3.3500
2.9780
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1.26191
1.31204
1.18635
1.19738
1.28378
1.30791

ت
22159.22055.12404.
12426.
02034.01990.-

الداللة
397.
396.
009.
009.
063.
063.
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الفقرة
برت (حذف) بع�ض الأحرف يف
�أثناء نطق الكالم.
دمج بع�ض كلمات لغة العاملة مع
الكلمات العربية يف �أثناء احلديث.
التلعثم يف �أثناء احلديث.
ت�أخر احلديث بالعربية �إىل
مراحل عمرية متقدمة.
تقليد العاملة يف حركاتها
و�إمياءاتها للتعبري عن
حاجاتهم املختلفة.
اخللط بني �أ�سماء الأ�شياء يف
�أثناء احلديث عنها.
�صعوبة تركيب اجلملة ب�شكل
�صحيح.
البطء يف مراحل التطور
اللغوي.
اخلط�أ يف تركيب �صيغة
اجلمع.
اخلط�أ يف الإ�شارة �إىل
اجلن�سني :الذكور والإناث.
حذف الألف والالم من بع�ض
الكلمات.
اخلط�أ يف متييز الأعداد.
تقدمي املعدود على العدد.

النوع
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور

العدد
78
91
79
92
80
92
74
89
78

املتو�سط
3.1795
3.1868
3.5316
3.4783
2.7750
2.5326
2.9189
2.3820
3.4615

االنحراف املعياري
1.21403
1.28160
1.18576
1.33818
1.11350
1.10395
1.33198
1.16293
1.14747

ت
38839.38683.33121.32769.09209.09235.15090.
14575.
07605.

الداللة
970.
970.
784.
782.
154.
155.
007.
007.
019.

�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

91
79
91
78
91
80
92
79
92
78
91
80
92
80
92
80
91

3.0110
3.0127
2.7802
3.0000
2.6923
3.0375
2.5543
3.0886
2.8370
2.7692
2.7802
2.9500
2.7283
2.5375
2.4565
2.6500
2.6484

1.29524
1.05604
1.20924
1.09307
1.14205
1.20593
1.08298
1.05235
1.17928
1.18347
1.25435
1.14627
1.20533
99293.
1.11348
1.09197
1.16784

07953.
11385.11056.03342.03230.13860.
13585.
08824.08531.38331.38166.13382.13259.23865.23610.34115.33967.-

018.
187.
183.
077.
076.
006.
007.
146.
142.
954.
953.
220.
218.
618.
615.
992.
992.

ت�شري النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا يف حتديد �أثر عاملة املنزل على الطفل
العماين بني �أولياء الأمور الذكور والإناث يف اجلوانب الآتية :العزلة واخلجل من التفاعل
اللفظي مع الآخرين ،وت�أخر احلديث بالعربية �إىل مراحل عمرية متقدمة ،وتقليد العاملة
يف حركاتها و�إمياءاتها للتعبري عن حاجاتهم املختلفة ،والبطء يف مراحل التطور اللغوي،
وقد جاءت الفروق كلها ل�صالح الذكور؛ �أي �أن �أولياء الأمور الذكور يرون �أن عاملة املنزل
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ت�ؤثر على الطفل العماين يف هذه اجلوانب على خالف الإن��اث .وقد تعزى �أ�سباب هذه
النتيجة �إىل النظرة املختلفة لدى الذكور مقارنة مع الإناث يف طبيعة لغة الطفل وحتديد
مدى ت�أثرها بلغة عاملة املنزل ،وهذا بطبيعته راجع �إىل م�ستوى احتكاك كل من الذكور
والإناث ب�أطفالهم .فقد يكون بع�ض الذكور �أكرث احتكاك ًا من الإناث ب�أطفالهم ،مما يجعلهم
قادرين على متييز هذه اجلوانب من غريها على لغتهم� ،أو قد يكون العك�س متاماً .فالأمهات
بطبيعتهن �أكرث تعام ًال واحتكاك ًا ب�أبنائهن مما يجعلن �أكرث قدرة على احلكم يف مثل هذه
امل�سائل ،واملالحظة تكون �أكرث دقة؛ نظراً الن�شغال الآباء ب�أعمالهم وارتباطاتهم غري
املنزلية مما يختزل من فر�ص االحتكاك املبا�رش ومالحظة الأبناء جيداً.

التوصيات:

وفقا ملا �سبق تو�صي الدرا�سة مبا ي�أتي:

 زيادة توعية املجتمع مبخاطر كرثة اخلدم ،بالتعاون مع و�سائل الإعالم املختلفة. ت�ضمني املناهج التعليمية بع�ض الدرو�س التي تناق�ش مثل هذه النوعية من الق�ضايامبا يلفت انتباه �أولياء الأمور �إليها؛ لتجنب خماطرها.
تخفي�ض عدد �ساعات عمل املر�أة مبا ي�ضمن متابعتها �أطفالها �أوال ب�أول ،ويجعلهاقادرة على جتنب كثري من الت�أثريات ال�سلبية لعاملة املنزل على لغة �أبنائها.
تطبيق اختبارات ت�شخي�صية على الأطفال ،ت�شخ�ص حاالت ت�أخر النطق لديهم �أوالت�أثري ال�سلبي على مهاراتهم اللغوية ،مبا يكفل الوقوف على �أ�سبابها احلقيقية ،و�إيجاد
احلول املنا�سبة لها.
 تفعيل دور املعلم يف عالج بع�ض جوانب النطق عند الطفل بتهيئة البيئة التعليميةاملنا�سبة لذلك ،واالهتمام بتنفيذ املنا�شط اللغوية املتنوعة املحققة لهذا الهدف.
 عقد دورات تدريبية توعوية مكثفة لأولياء الأمور؛ لتعزيز متابعتهم لأطفالهم يفظل وجود العاملة الأجنبية.
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8 .العوي�زش ،نورة بنت حممد بن عبداهلل (0102م) :ت�أثري العمالة الأجنبية والوافدة
على الثقافة وال�شخ�صية يف املجتمع اخلليجي:من خالل البعد ال�سيا�سي والثقايف
واالجتماعي ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية :اململكة العربية ال�سعودية.
9 .القا�سم ،عبد امللك بن حممد (8 002مـ) :يف بيتنا خادمة ،دار القا�سم للن�رش.
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