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 ثانیة لغة تعلّم تأثیر حول لألدبیات مراجعة

 
 

  خلفیة
 وقراءة المال، من المزید وكسب أكبر، بحریة السفر من ستمّكنك واحدة خطوة تخطو أن بإمكانك بأنھ أخبرك أحدھم أن تخیّل
 غیر االدعاءات ھذه تبدو. األخرى للثقافات فھمك وتعزیز تركیزك، وزیادة المدرسة، في أداءك وتحسین العالمیة، اآلداب أفضل
 الفوائد ھذه إلى ستؤدي والتي اتخاذھا، للمتعلّمین یمكن التي الخطوة ھو ثانیة لغة تعلّم أن وھ السعید الخبر. ما حد إلى معقولة
 . وغیرھا

 
 وتركز. ذلك یةوكیف اللغة دارسي على یؤثر ثانیة لغة تعلّم كان إذا مما التحقّق في الحالیة األدبیات مراجعة من الغرض یتمثل

 واالقتصاد ككل، والمجتمع الشخصیة، والحیاة األكادیمیة، والفعالیات اإلدراك،: التالیة المجاالت في البحوث على المراجعة
 اللغات ودارسي الخاصة القدرات ذوي الطالب قدرة بمدى خاصا اھتماما تولي فھي ذلك، إلى وباإلضافة. الثقافات بین والتفاھم
. عوامل عدة على یستغرقھ الذي الوقت مقدار عتمدوی وجھدا، وقتا اللغات تعلّم یستغرق. إضافیة لغات اكتساب على اإلضافیة
 لغة لتعلّم یكون األحیان، معظم في. الحصر ال المثال سبیل على المتعلّم، وعمر التعلّم وأھداف التعلّم، سیاق العوامل ھذه تشمل
 على ھنا المعروض البحث یركز.  صعوبات على اللغات تعلّم ینطوي قد األحیان، بعض في. اللغة دارس على إیجابي تأثیر ثانیة

 . ثانیة لغة بتعلّم المتعلقة والتحدیات الفوائد
 

 بجامعة اللغة أبحاث مركز من الباحثین من فریق أجراه الذيثانیة لغة بتعلّم المتعلقة لألدبیات مراجعة إلى الحالیة المراجعة تستند
 قد المراجعة ھذا في تلخیصھا تم التي البحوث فإن النحو، ھذا وعلى  1  .2006 عام في تنقیحھ وتم ،2004 عام في كالغاري
 على أكبر وبصورة اللغات تدریس كیفیة على أقل بصورة الحالیة المراجعة ترّكز ذلك، إلى وباإلضافة. 2006 عام بعد نُشرت
 . ثانیة لغة تعلّم تأثیر

1  www.acpi.ca/documents/litreview.pdf 
  



 المعرفي التأثیر
 . للدارسین العامة المعرفیة المھارات تنمیة على إیجابي تأثیر المدرسة سیاق في ثانیة لغة لتعلّم •
 .أكبر بسرعة أخرى لغات تعلّم على الدارسین یساعد قد مما الدارسین، لدى اللغة تنمیة على یساعد أن ثانیة لغة تعلّم شأن ومن •
 .الصلة ذات غیر المعلومات تجاھل على وقدرتھم بلغتین یتحّدثون من تركیز یعزز أن واحدة لغة من بأكثر التحدث شأن من •
 مھام وأداء المشكالت، حل ذلك في بما المعرفیة المھام من العدید في واحدة لغة یتحدثون من على بلغتین یتحّدثون من یتفوق •

 .المھام بین والتبدیل المعلومات من أطول قوائم وتذّكر متعددة،
 االجتماعیة المكانة وتدني والصرع الشیخوخة، عن الناجمة المعرفیة العیوب تعویض على واحدة لغة من أكثر تكلّم یساعد •

 . واالقتصادیة
 

 األكادیمي ریأثتال
 .األولى اللغة من أفضل أو مساویا مستوى إما ثانیة لغة یتعلّمون الذین األطفال یظھر •
 مقارنتھم عند القراءة فھم في متفوق مستوى عن فضال اإلمالئي التدقیق على محّسنة قدرة ثانیة لغة دارسو یظھر ما غالبا •

 . اللغة األحادیي بأقرانھم
 والعلوم الریاضیات ذلك في بما الدراسیة، المجاالت من طائفة في أعلى إنجازات ثانیة للغة الدارسین األطفال یظھر ما كثیرا •

 .اللغویة والفنون
 . الثانیة اللغة دارسي لدى الجمل وھیاكل الكالم بأصوات والوعي  النحویة المعرفة یعزز ثانیة لغة تعلّم إن •

 

 الشخصي التأثیر
 اللفظیة، وغیر اللفظیة المھارات استخدام ذلك في بما التواصل، قدرات تعزیز إلى) متعددة لغات أو( ثانیة لغة تعلّم یؤدي •

 . األشخاص بین والتفاھم النظر، وجھات تبني ومھارات
 والتفكیر والمرونة، نوعھا، من فریدة بطرق المشكالت حل تعزیز طریق عن اإلبداعیة القدرة یعّزز ثانیة لغة تعلّم إن كما •

 .اإلبداعي
 .األقارب مع التواصل وتسھیل العائلي والتاریخ الثقافیة بالھویة االرتباط زیادة في ثانیة لغة تعلّم یساھم أن ویمكن •
 . الذات واحترام للفخر مصدرا ثانیة لغة معرفة تكون أن الممكن ومن •
 . المختلفة الثقافیة والممارسات النظر بوجھات والوعي الغموض تقبّل ثانیة لغة تعلّم یعزز •
 السعي على الطالب تحفز أنھا كما. الثانیة اللغة قدرات تعزیز إلى اللغوي التبادل وبرامج الخارج في الدراسة تؤدي ما غالبا •

 . والمرونة بالصبر والتحلي والنضج باالستقالل الشعور في وتساھم والسفر، العمل في فرصھم توسیع إلى
 

  االجتماعي األثر
 . االجتماعیة بالعدالة أكبر وإحساسا الختالف،ل وتقبُّال بالتنوع، ووعیا أكثر، تعاطفا ثانیة لغة دارسو یُظھر •
 . العالم من أخرى أجزاء في الناشئة والبیئیة واالجتماعیة العلمیة األفكار تبني على الدارسین الثانیة اللغات تعلّم یشجع •
 . لمیةالعا والمواطنة الدولي والتعاون الحوار من ثانیة بلغة التعلّم ویعزز •
 . اللغات عبر الثقافة لنقل أعمق تقدیر في ویسھم الثقافیة الھویات تنمیة ثانیة لغة تعلّم یعزز كما •

 

  الثقافات بین العالقات
 ومتكلمیھا األخرى اللغات على وانفتاحا إیجابیة أكثر مواقف عن فضال بالذات، للوعي معززة تنمیة ثانیة لغة دارسو یظھر •

 . وثقافاتھا
 . أقل سلبیة نمطیة وقوالب ثقافیة تحیزات ثانیة لغة دارسو یظھر ما وغالبا •
 . المتنازعة األطراف بین العداء وتخفیف الثقافات بین الحوار لتعزیز إمكانات ثانیة لغة لتعلّم •

  



 

  االقتصادي ریأثتال
 . الواحدة اللغة متحّدثي نظرائھم من أكثر ثانیة لغة یتحدثون الذین الموظفون یكسب ما غالبا •
 التحصیل طریق عن مباشر غیر أو مباشر بشكل سواء ، إیجابیا األرباح على ثانیة بلغة التحدث على القدرة تؤثر ما غالبا •

 بامتالكھم المحتملین العمل ألرباب التلمیح وكذلك والعالمیة، المحلیة األسواق في المشاركة فرص نطاق وتوسیع التعلیمي،
 . محّسنة وإدراكیة معرفیة ومھارات التواصل على أفضل لقدرات

 مجموعة بخدمة لھم یسمح كما والدولیة المحلیة األسواق عبر الحركة حریة من مزیدا لألفراد ثانیة لغة مھارات اكتساب یتیح •
 . الزبائن من أوسع

 . المحتملون العمل أرباب یتوقعھا كما عالیة، قیمة ثانیةال لغةال مھاراتل تكون ما غالبا •
 العالمي االقتصاد في المنافسة على قدرة أكثر الشركات تجعل ألنھا النطاق، واسعة اقتصادیة بفوائد الثانیة اللغة مھارات تتمتع •

 .الدولیة التجارة وتعّزز
 
 

  الخاصة القدرات ذوو الطالب
 . جدیدة لغة تعلّم من متنوعة خاصة قدرات یمتلكون الذین الطالب یستفید قد •
 . الخاصة القدرات ذوي الطالب لدى وياللغ تطّورال حیث من إضافیا تأخیرا بالضرورة ینلغت تعلّم یسبب ال قد •
 یواجھھا التي التحدیات عن كبیرا اختالفا الخاصة القدرات ذوي األطفال یواجھھا التي اللغات تعلّم تحدیات تختلف ال ما غالبا •

 . الطبیعي النمو ذوي األطفال
 .أیضا الطبیعي النمو ذوي األطفال تُفید قد الخاصة القدرات ذوي للطالب ثانیة ةلغ لتعلیم المستخدمة التدخالت إن •

 
  اإلضافیة اللغات دارسو

 .إضافیة لغات تعلّم عند فقط واحدة لغة معرفة من فائدة أكثر لغتین معرفة إن •
 .لغتین من أكثر تعلّم عند التواصل ومھارات األكادیمیة المھارات تطویر منھا ومعرفیة أكادیمیة فوائد لذلكف •
 .والتعاطف باالنفتاح أكبر شعور إلى لغتین من أكثر تعلّم یؤدي ما غالبا •
 الثقافات، متعدد وعي اكتساب على أیضا الطالب یساعد بل فحسب، عام بشكل اللغة تعلّم على إیجابیا إضافیة لغة تعلّم یؤثر ال •

 . األكادیمیة كفاءتھمو األصلیة غیر بلغاتھم التواصل نحو إیجابیة توجھات واكتساب
 تعلّم أثناء الفرنسیة، اللغة مثل بنجاح، إضافیة لغة تعلّم لألطفال یمكن مجتمعیة، لغة تكون ال قد للطفل األولى اللغة أن وبرغم •

 .نفسھ الوقت في ثانیة كلغة اإلنجلیزیة
 


