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األطفال في تكوين لغة الطفل أغاني أثر  
   مقدمة

االت االقتصادية واالجتماعية  تغيرياتالعصر احلايل  شهد   واسعة مشلت خمتلف ا
وأدت هذه التغيريات إىل حتوالت يف استخدام وسائل اإلعالم ، فقام  ،ولوجية والثقافية والتكن

تمعات اليت  له ماليسإعداد برامج األطفال باسترياد  عن املسؤولون صلة حبياة األطفال وا
تمعاتتنسجم وطبيعة  ال نٍ تأثر األطفال مبا شاهدوه ومسعوه من أغا هلذايعيشون فيها ،   ا
هي أصل االنتماء الوطين والقومي من جهة أخرى  اليتالعربية  باللغة والترتبط، العربية من جهة 

 والفيناملستوى اللغوي  إىل الترقى، فأنتجوا أغاين  األغاين، فاستغل التجار رواج مسلسل 
تمعي ، من هنا كان البد من الوقوف عند هذا الواقع لتقصيه ميدانيًا ،  إىل احللول  للتوصلوا

 .  وعربياً سب ورفع مستوى األغاين املوجهة إىل األطفال حملياً اليت تتنا
:  وأهميته البحثمشكلة -1  

حياة  يفالرتبويون واألدباء مبسألة استخدام وسائل اإلعالم بوصفها املؤثر املباشر  الباحثون اهتم
قرن املاضي ال ايةاألفراد واجلماعات ، واألهم املقدم منها التلفاز الذي أخذ يف االنتشار يف 

الضارة والنافعة يف آٍن معاً  القنواتوبداية القرن احلايل مع تطور األقمار الصناعية اليت أخذت تنقل 
اهلوية يبحر يف كّل مكان وزمان ، وبدأت الشركات  جمهول أخطبوط، فتحول هذا التلفاز إىل 

مبا  وذلكل األطفال ، تروج سلعها اخلاصة بغزو عقول البشر بال ضوابط ، والسيما عقو  التجارية
من أغاٍن مبتذلة ال ترتقي إىل عامل اللغة  العامةمنها اخلاصة أو  سواء التلفازيةتبثه يف احملطات 

تمع والتراعيالفصيح ومعايري التذوق الفين ،   الوطنالذي يعيش فيه األطفال على امتداد  ا
دف طمس معامل اللغة لديهم ، وإبعادهم عن بيئتهم اكتسبوها ،  اليتاألسرية والقيم  العريب ، 

تمع الغريب ، وتقبل تيارات الربجمة املنظمة  األطفال ، وذلك وفق  لعقولليسهل انقيادهم حنو ا
 برنامج غريب يضعف ارتباطهم بالرتاث العريب واإلنساين .
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 عدمنا الرصيد الذي قدمه الشعراء والكتاب من كلمات تغىن ألطفالنا يف املاضي أدرك تأملنا إذا
ا الفرعية اليت جندت عددًا   لقيادة محلة  كبرياً انصهار رجال اليوم يف قرى العوملة األمريكية وتيارا

ا لغة القرآن من جهة ،    الثقايف للوطن العريب مجيعاً  .  واملخزونفنية ولغوية ضد اللغة األم ، أل
سماع ملا يقدمه من أغاٍن االستماع أو ال يفمما سبق أّن خطورة التلفاز مل تعد  نستخلص  

، واعتبار العامية هي لغة التواصل بني  الفصحىللطفولة ، بل هي إبعاد الطفل عن اللغة 
أو ميكن مزج بعض أغاين األطفال ببعض  ، ايغىن  أناآلخرين، واللغة األجنبية هي اليت جيب 

ت فيها كلمة جيد دالة واستخدم لألطفال )وهبه هيفاء(األجنبية كاألغنية اليت غنتها  الكلمات
أّن هذه األغاين  عنفضًال  ، السيءواستخدام كلمة مسيء دالة على الفعل  احلسنعلى الفعل 

تمع احمللية ،  علىقد تؤثر يف النمو املعريف والسلوكي لألطفال ، مما ينعكس سلباً  احنسار ثقافة ا
م فيه األطفا يعيشوشّد هؤالء إىل مدار العوملة اللغوي ، حبيث  ل غرباء اللسان حىت يف أسر

 ، لديهمأغاني األطفال في تكوين المخزون اللغوي  أثرووطنهم ، من هنا تتجلى أمهية تناول 
  والتعّلم . التعليموذلك حفاظاً على اللغة العربية الفصحى ، وحسن استخدامها يف جمال 

 بالوقوفم جلدير يشهدها عصرنا اليو  اليت اإللكترونياتتطور تقنية االتصاالت و إنّ   
املكانة األوىل يف حياة  يتبوأعند اختيار املواد اليت تبثها وسائل اإلعالم ويف مقدمتها التلفاز الذي 

فيما يشاهدون ويسمعون من أغاٍن  ،األسرة واألطفال خاصة ، فهم حيتاجون إىل اهتمام أكرب 
يتمكن من الذود عن حياض الذي حنرص على تربيته الثقافية ، ل اجليل ومستويات التتناسبقد 

  واللغة . الفكروطنه من عوملة 
كان البد من تسليط الضوء على   العريبمن هذا الواقع يف معظم أرجاء الوطن  انطالقاً    

م علمياً وعملياً . وذلك ، األطفالاألغاين املوجهة إىل    مبا يقدم الفائدة اللغوية يف حيا
منها أغاٍن مستقلة ملطربني  خمتلفةأشكال املعروف أّن هذه األغاين تبث على  فمن  

الصغري ، وموطين ، ونشيد سورية الوطين  كالرسامومطربات للكبار، أو أناشيد الكتب املدرسية  
 ، ماناألطفال ، مثل : (ماجد اهلداف ، سوبر  ملسلسالت، وبالد الُعرب أوطاين ، وأغاٍن 

ألعاب متفرقة) ،  ، فلة(علكة سهام ، ...) ، والدعايات  سبيدرماناملتحولون ،  ، باورجنرز
  ومستقبًال . حاضراً لنعرف مدى تأثري هذه األغاين يف األطفال 
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أمام التلفاز ، ويكتسبون منه  طويلة أوقاتاً أمهية البحث من أّن األطفال يقضون  تتأتى  
 والسمني ، فال بد أن نبحث يف األغاين املوجهة إىل األطفال شكالً  الغثالضار واملفيد ، 

  ومضموناً .
  :  البحث أهداف
  اإلجابة عن السؤال اآليت : إىل يهدف
  اللغوي لديهم ؟ الرصيدتقدم إىل األطفال يف تكوين  اليت املتلفزةاألغاين  أثر ما        -
، واملخرجني ، واملغنيني ، لتبيني  األطفالكتاب أغاين   إىلمن البحث فهي التوجه  لفائدةا أما

الفصحى اليت تتناسب واملرحلة العمرية لألطفال  اللغةيها من حيث مراعاة نقاط القصور والقوة ف
تمع الذي    فيه من جهة أخرى . نعيشمن جهة ، وثقافة ا

خاصة بثقافة الطفل ليس يف سورية  آلية اتباعالقول يأمل البحث يف التوصل إىل  ومجلة  
تحديات اليت تواجهها مثل :الثورة العريب حفاظًا على لغتنا العربية من ال الوطنفحسب ؛ بل يف 

يف لغته  الطفل، والعوملة اللغوية ، فضًال عن أّن اختيار األغاين يقوم على ترغيب  التكنولوجية
  األم، حبيث جتعله ميارسها يف مواقف احلياة املتنوعة . 

: حتليل حمتوى بعض مجل األغاين  اآلتية األدواتالبحث استخدمت  هدف لتحقيق
األطفال ، واستطالع آراء األطفال حول  لغةاستبانه لتعرف أثر هذه األغاين يف املختارة، و 

  العربية .  الفضائيةاألغاين املقدمة إليهم من خالل القنوات 
(خمس ) CDعلى عينة من مصادر حتليل حمتوى أغاين األطفال ( البحث اقتصر كذلك
ُأخذت من أفالم ، أو مسلسالت ، من النجوم سواء أكانت أغاٍن مستقلة ، أم  موعة أغاٍن)

تمع من خمتلف الشهادات  كانتأو   م ، كذلك تركزت فئة أفراد ا مقدمة للربامج اخلاصة 
األفراد فيها باإلجابة عن بنود أسئلة  يرغب الذين القصديةأو املهن املتنوعة على العينة  العلمية

بلغ عدد األفراد فيها مئة فرد ،  حبيث) 1، كما هو مبني يف امللحق رقم ( مبوضوعية االستبانات
مواطن  لتعرفمستخدمة العينة العشوائية ؛  ،بينما اقتصر جمتمع األطفال على استطالع اآلراء 

توزيع البيئة الطبيعية يف حلب وريفها ، إذ  حبسب وذلكعلى هذه األغاين؛  واإلقبالاجلذب 
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لة الثالثة من مرحلة رياض األطفال حىت ، أي (من الطفو  مثانيةاختري األطفال من عمر مخسة إىل 
األساسي) ؛ وذلك ألن بداية اللغة قد تتشكل عند األطفال يف  التعليمبداية احللقة األوىل من 

 مااألغنيةوطفلٍة ، وتضمن نص سؤال االستطالع : ( طفلٍ  مئيتعددهم  بلغهذه السن ، فقد 
م من أفالم مسلسلة ، أم من برامج أ مستقلةحتّب مساعها) ، سواء أكانت هذه األغاين  اليت

  منوعة .
ا "حتمل يف  باللغةهذا كّله البّد من تعرف عالقة الطفل  على   اإلنسانية عمومًا ، ألّ

ا  ا شيئاً أكثر من كو اللغوي  فالصوتوذلك مبا فيها من تعبري عن داللة معينة ،   ، أصواتاً طيا
بني أقرانه للداللة  الطفل به، مييز  ما شيئاً  بهيقصد  إراديالذي يصدر عن األطفال هو صوت 

مع اآلخرين، إنه حباجة إىل العيش يف جمتمع يضطر  التواصلعلى اخلربات املكتسبة من خالل 
يف املاديات واملعنويات مجيعاً ، وهنا جند أن قيمة اللفظة تتحد  والعطاءإىل أن يتبادل معه األخذ 

تسعف املتحدث يف املناسبات كلها اليت حيتاج فيها إىل  من داللة شيوع ، حبيث لديهامبقدار ما 
مفيد ،  كالمتلك الداللة ، حبيث ال يعرتي داللتها هذه تغري أو التواء ، ومعىن هذا أن اللغة   أداء

املعىن املقصود  علىإذ يدل على معىن ، فهو يرتكب من ألفاظ أسند كل منها إىل اآلخر ، لتدّل 
 السيدكما بدا يف فكره " (   املعىنملعىن ينقل يف احلقيقة صورة هلذا منها. أي أن التعبري عن ا

ميكن أن نبّني أثر اختيار كلمات األغاين املوجهة إىل  هلذا) 153، 152 ص، ص  2001،
االتالطفل يف حياته يف    كافة .  ا

م كاألسرة واملدرسة ووسائل ا أنّ  شكال   إلعالم األطفال يتعلمون اللغة من البيئة احمليطة 
م أكثر من ذي قبل ، بسبب تعدد احملطات  من أمهها التلفاز الذي يسيطر اليوم على حيا

األب  أواملوجهة إليهم ، حبيث يقضي األطفال وقتًا طويًال ؛ نظراً إىل انشغال األم  الفضائية
ضع ت األطفالعنهم بأمور احلياة سواء العملية أو الرتفيهية ، أضف إىل ذلك أّن معظم رياض 

تم بتنمية اجلانب  واحلس املوسيقي  اللغويمن الربامج املقدمة إليهم بعض األغاين اليت ال 
املواقف احلياتية ، والسعي  يفلديهم ، بل املهم املتعة ألجل املتعة ، وليس االستفادة منها 

  حنو تكوين اللغة الفصحى املبسطة عند األطفال .
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املخزون اللغوي عند الطفل قد  تكوينغاين يف القول : إّن احلديث عن أثر األ وميكن  
وسائل اإلعالم (برامج األطفال) ،  تناولتيكون أشري إليه يف ثنايا الكتب أو املقاالت اليت 

اعتمدت فيه على اجلانب امليداين ، ألنه  هلذالكين مل أجد هذا البحث يف دراسة خاصة ، 
  يفي بغرض البحث .

  :  العملي الجانب
  : البحث نتائج

واملقارنة بني واقع  ، األطفال إلىيقدم اليوم من أغاٍن  ماحتليل حمتوى بعض  لدى    
باللهجة العامية عدم وجود  األغايناألغاين بني املاضي واحلاضر جند أّن من اآلثار السلبية لشيوع 

 جعل معظم امللحنني ، خيتارون كلمات ممارقابة لغوية وتربوية وفنية على أغاين األطفال ، 
الرتاثية الشعبية اليت غنتها األمهات لألطفال  األغايناألغاين من هنا وهناك ، وحنن نعلم أّن 

 السلوك واتباعمعينة منها : االستمتاع واهلدوء النفسي ،  أهدافاً باللهجة العامية كانت تؤدي 
فس وتعطي لألطفال يف القدمي تغذي الروح والن املختارة فاملوسيقا ، النمائيةاحلسن يف حياته 

ا تنام يال تنام يالباجلمال ، مثل : ( إحساساً  ) البلونة) حملمد فوزي (جايه) لفريوز ، و (ماما زما
) اليت متأل شغاف القلب والعقل باحلماسة يابين( الصايفوأغنية الفنان وديع  ، ضيا حملمد

ضة الوطن ، بينما جند اليوم ضعف األغاين احلماسية با والتضحية ،  املاضيلقياس إىل يف سبيل 
 صاخبة موسيقابالعامية اليوم ، ألّن فيها  تغىناليت  األغاين التشبهفضًال عن أّن هذه األغاين 

ا آلياً.  حركةتعتمد على    اجلسد واإلثارة االنفعالية ، مما جيعل األطفال يقلدو
بناء الطفل ألّف يف املاضي قد أسهم يف  الذيهذا ميكن القول : إّن نتاج األغاين  على  

لسان األوطان يف احملافل الرمسية واألعياد الوطنية  اليوملغويًا واجتماعيًا ووطنياً، حىت غدا 
تمع احمللية ،  اليومواالجتماعية ، بينما جند  عدم تناسب األغاين املوجهة إىل الطفل وثقافة ا

  ازدياد عدد األغاين على حساب النوع . عنألنّنا نغفل 
األطفال اليوم جند عناوين كثرية منها الصاحل  أغاينالذكر أننا إذا تابعنا نتاج اجلدير ب فمن  

أغنية على السماع متفاوتًا بني جيل األمس واليوم من خالل  كلّ منها والطاحل ، ومازال أثر وقع  
على بعض هذه املعطيات من دون االهتمام باجلانب اللغوي ،   الرتكيزمعطيات عدة، إذ مت 
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وشاطر ، وعيد  ، شخابيط شخبطواملونتاج ، مثل :  ، واملوسيقا،  والصوتركي، كاألداء احل
  . إخل(ماجدة الرومي).... بيسه) عندي عجرمميالد (نانسي 
 كالنظرلديه    احلواسفيه ، تعمل بعض  له مايعرضيشاهد التلفاز ويستمع  الذي فالطفل

تعمل يف حالة مقاربة اللفظ مع عن القدرة العقلية اليت ميكن أن  فضالً والسمع واليدين ، 
فهناك تفاوت بني إقبال الطفل وإحجامه على حماكاة ما يعرض يف التلفاز  هلذااملعىن فقط . 

للكلمات ،  املرافقة واملوسيقاعلى مدى تقبل هذا الطفل للصور املتحركة  يعتمد، ألنه 
إثارة للخيال وتتابع  يهافوالسيما التمثيل فيها : فهذه (نانسي) تغين من خالل لوحة متثيلية 

 احليطعلى  ورسمالقلم   مسك خلابيط) خلبط شخابيط شخبطباحلركات ، باللهجة احمللية (
  ... شاطر: شاطر  منقلو شو أهلو كلمة بيسمع مني...وأغنية (شاطر)  ،

  احلية تطغى على اللفظ الفصيح . والصور املوسيقا هنا
وجدنا أننا ميكن غناء الكلمات بالفصحى  ، شخابيط شخبطبعض كلمات أغنية  بدلنا إذا

  ، مثًال نقول :
  ياصغارتقولون له  ماذاعلى الجدران    الطفل خط

  جميل غير سلوك
  ياأطيارتقولون له  ماذارفاقه باأللوان      ثياب مأل

  جميل غير سلوك
   

نتالعب بالكلمات مع إطالق أصوات حمببة تعرب عن القبول أو  أن.....نستطيع  وهكذا
  . اإلجيايبلرفض يف اختاذ السلوك ا
عندما يريدون  لكنللكبار  بالفصحى يغنونأن هناك بعض املغنني واملغنيات  جند كذلك   

الغناء لألطفال فهم يزاوجون بني اللغة الفصحى واللهجة العامية مثل (هيفاء وهبه) ، وهذا 
(عندي بـأغنيتها  تبدأجيعل االضطراب واضحاً يف مفردات األطفال ، فهذه (ماجدة الرومي) 

لفظ قطة أمجل ، ليتم التماثل بني الصورة والكلمة لدى الطفل ، ألننا نعلم  أليس) بيسه
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أن األطفال ينجذبون إىل حركات اجلسم ، وتعبريات الوجه ، واإلشارات ، وأسلوب  مجيعاً 
م توافق الصورة مع الكلمة ليتم استيعاب معىن الكالم م حيللون يف أذها ،  الكلمة ، أي أ

  . املختلفةمث يقوموا بعد ذلك بعملية تركيب للكلمات عند استخدامها يف مواقف احلياة 
) يكتب على C.Dفيها هذه األغاين فهي عبارة عن شريط ( يروجون اليت الطريقة أما  

باللهجة العامية  إال اليغنونالغالف أغاين النجوم ، وحنن ندرك أن بعض هؤالء النجوم 
،  اللغوية؟ كذلك بعض امللحنني ال يهتمون بضبط الكلمات  لألطفال يغنواأن فكيف نقبل 

 املوسيقايتم الرتكيز يف هذه األغاين على  فهنا ، واملوسيقااملهم املقدم لديهم األداء احلركي 
يتحرك ال إراديًا بفعل السماع ال االستماع الذي يهدف إىل تنمية التذوق  الطفلجتعل  اليت

والنفس يف آٍن معًا ،  والعقلترافق الكلمات ختاطب الروح  اليت املوسيقاألن  ، لديهالفين 
يف املاضي ، من هنا ال بد أن  ممنوعاً وهذا جيعل التلوث السماعي للغة مألوفًا بعد أن كان 
األغاين ؟ أهم الشعراء ، أم  كلماتنقف عند مصادر األغاين ، ونتساءل من الذي يؤلف  

ال املعىن املؤدى منها ؟  احلركية املوسيقاالتالعب بالكلمات وفق الذين ميتهنون صناعة 
إثارة للحواس أكثر من  وفيهااألغنية بالعامية املبتذلة املوجهة إىل األطفال  من مااهلدف

الذي خيلط قواعد  االنرتنيت) اليت انتشرت كفريوس الواوا إيدهذيب لنفس الطفل ؟ مثل: (
  البيانات بعضها ببعض .

الرئيسي لتدين مستوى األغاين اليت تبث إىل األطفال عرب التلفاز هو غياب  السبب ويعد
 الذينالعلمية واالجتماعية واملسؤولية الوطنية لدى بعض القائمني على وسائل اإلعالم  اخلربة

ا عامل من   عوامليرتتب عليهم وضع الضوابط لبث األغاين لألطفال ، أو إنتاجها ، أل
  نتماء الوطين واهلوية القومية . احملافظة على اال

: إنّه على الرغم من اإلساءة جليل الطفولة يف اختيار كلمات األغاين اليت   القول ومجلة
العربية ، يبقى اجلانب الناصع من الطفولة ، وهو وجود شعراء كتبوا  قاموسيف  هلا الجذر

الذين  ، العيسى يمانسل وونصرت سعيد ،  ، حيدريمنهم : عبد الكرمي  نذكرلألطفال ، 
  فحسب ، بل يف الوطن العريب . سوريةيعدون من رواد الكتابة لألطفال ليس يف 
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ا األشد  املبسطةكتابة األغاين لألطفال جيب أن تكون بالفصحى   إن:  القول وخالصة ، أل
 باللغة السليمة ، وتنمي متدهمتأثريًا يف أذهان األطفال ماضيًا وحاضرًا ومستقبًال ، إذ 

  .  نساينإحساسهم الفين، وتريب فيهم الذوق اإل
 ،من ستة عشر سؤاًال  ويتألف القسم المغلق األولقسمت قسمني :  فقد االستبانات أما

  ) .1هو مبني يف امللحق ( كماالثاني من ثمانية أسئلة  والقسم
  : يأيتواقع األغاين املوجهة إىل األطفال يف القسم األول تبني لنا ما  تقصي لدى

نسب إجابات املوافقني على األسئلة اآلتية حبسب تواترها  معظم تركزت                -1
)16 ،12 ،9 ،4 ،3  ،5  ،1  ،15  ،7  ،2  ،13  ،6  ،10  ،14  ،8  ،11  ،(

املهارات اللغوية املتنوعة ، وتعدد مصادر  الفصحىحبيث تضمنت إكساب األغاين باللغة 
فهم للمعىن ، وإقباله عليها لإليقاع املوسيقي ، واتصاف  بالغاين األغاين ، وترديد الطفل األ

لدى مساعه األغاين ، وحتدد اجتاهاته السلوكية سلباً أو إجياباً ، كذلك  باالنفعاليةاستجابة الطفل 
لديه  اللغويتركيز األغاين على القدرة اللغوية للطفل ، وعدم االستفادة منها يف تنمية الرصيد  قلة
عن إسهام األغاين بتنمية الذوق الفين ، وغرس  فضالً اختيارها املعىن واملبىن ،  يف اعىوالير ، 

اإلجابات باإلشارة إىل تلويث لغة الطفل باألغاين العامية  تندرجالقيم اإلجيابية لديه ، وبعد ذلك 
ة اليت توفر كمًا ثقافيًا متنوعًا ، بينما تنخفض اإلجابات حول األسئل األغاين، فضًال عن أن 

إىل  املغننيلغويًا لألغاين، وحماكاة األغاين باللهجة العامية عامل الطفل ، واستناد  ضبطاً تتضمن 
  الشعراء يف اختيار كلمات األغنية املوجهة إىل الطفل .

اقتصرت حبسب تواترها على األسئلة   املوافقنيإجابات غري  نسبجند أّن معظم   حني على
) اليت  16،  4،  12،  9،  3،  15،  14،  7،  6،  1،  13، 5، 2، 11،  8، 10(

اللغوي ، واعتماد تأليف  الضبطتشمل متكن الطفل من حماكاة األغاين بسهولة ، ومراعاة 
للطفل ، وحماكاة األغاين باللهجة  اللغويةاألغاين على الشعراء ، وقلة تركيز األغاين على القدرة 

الرصيد اللغوي لديه ، وتوفري األغاين خمزوناً ثقافياً  منوعلى العامية عامل الطفل ، ومساعدة الطفل 
يف غرس القيم ، وتنمية التذوق الفين عند الطفل ، وتلويث لغة  األغاينللطفل ، كذلك إسهام 

، فضًال عن عدم مراعاة اختيار األغاين وفق املعىن واملبىن ، وحتديد  العاميةالطفل باألغاين 
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األغاين بال معىن ، وتعدد  ترديد يف املوسيقاوعة لدى الطفل ، وتأثري املتن االجتاهاتاألغاين 
باالنفعالية ، وإكساب األغاين  لألغاينمصادر األغاين بال ضوابط ، واتصاف استجابة الطفل 

  بالفصحى املهارات اللغوية املتنوعة .
 14،  6 -15 -11احملايدين فقد اقتصرت النسب حبسب تواترها على األسئلة ( إجابات أما
) اليت مشلت اعتماد تأليف 16،  12،  5،  9،  3،  1،  2،  4،  7،  10،  13، 8، 

الشعراء ، وعدم اختيار األغاين حبسب املعىن واملبىن ، وتوفري األغاين املضمون  علىاألغاين 
،  يةلألغناملتنوع للطفل ، وتلويث لغة الطفل باألغاين العامية ، وإغفال الضبط اللغوي  الثقايف

بسهولة ، وتنمية  الطفلوحماكاة األغاين باللهجة العامية عامل الطفل ، وعدم حماكاة األغنية عامل 
تتصف باالنفعالية ، وتسهم  لألغاينالتذوق الفين عند الطفل ، فضًال عن أّن استجابة الطفل 

طفل ، كذلك االجتاهات املختلفة لدى ال وحتدداألغاين يف زيادة الرصيد اللغوي لدى الطفل ، 
القدرة اللغوية يف  علىمن الكلمات اليت يرددها آليًا ، وقلة الرتكيز  أكثر باملوسيقااهتمام الطفل 

هذه األغاين مهارات  وإكساباختيار كلمات األغاين ، فضًال عن تعدد مصادر األغاين ، 
  لغوية متنوعة .

تمع  مما   قني وغري املوافقني بني املواف تفاوتتسبق نستخلص أن إجابات أفراد ا
وتنوعها ، ومدى تقبل هؤالء األفراد هلذا الكم  األفرادواحملايدين ، حبيث متثل اإلجابات ثقافة 

فهذه اإلجابات مثلت  ، واملوسيقامعايري يف األداء والكلمات  إىل اليستندمن األغاين الذي 
م  تمع واجتاها فاز الذين يشاهدون ، ما يقدم إىل أطفاهلم عرب التل حنوأغلب شرائح ا

، كذلك يعرفون أنه من اخلطأ تلويث لغة الطفل باألغاين اليت  األغاينويسمعون مع أطفاهلم هذه 
األطفال ، لكن نظرًا لشيوع هذه الظاهرة يف احلياة االجتماعية واملدرسية  إىلتوجه بالعامية 

تمعاه أبنائهم حنو ثقافة تغافلوا عنها من جهة ، وأخذوا يشكون من تغري اجت اإلعالمووسائل   ا
  جهة ثالثة .    مناحمللية من جهة ثانية ، فضًال عن التذمر من ضعف أبنائهم يف اللغة العربية 

إىل مثانية أسئلة،  تفرعت فقد االستبانة من القسم الثاني بأسئلةالنتائج اخلاصة  أما  
تمع يفضلون بث  علىتركزت اإلجابات يف األسئلة األربعة األوىل حبسب تواترها  أّن أفراد ا

املتحركة  والصور املوسيقاينجذبون إىل  األطفالاألغاين املوجهة إىل األطفال بالفصحى ، وأّن 
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، فضُال عن أّن هذه األغاين تنمي الرصيد اللغوي لديهم يف احلياة العملية ،   الكلماتأكثر من 
 املسلسالت ، وميكن أن يستفيد يرغب األطفال يف ترديد األغاين املتنوعة ، وأغاين كذلك
م الدراسية ، وتنخفض اإلجابات عندما تتعلق باجنذاب  األطفال من لغة األغاين يف حيا
 األغاينحنو الكلمات فقط ، وحّب ترديد كلمات الربامج املنوعة ، وعدم الرضا عن  األطفال

  اليت تبث باللهجة احمللية .
تم مما   بث األغاين باللغة الفصيحة أكثر من  علىع تركز سبق جند أّن إجابات أفراد ا

املتحركة أكثر من الكلمات ، فضًال عن أّن  والصور املوسيقاالعامية ، واجنذاب األطفال حنو 
اليت  األغايناألغاين يف حياة األطفال العملية أكثر من الدراسية ، كذلك ترديد األطفال  تأثري

  الربامج املختلفة ،  أغاين، وأغاين املسلسالت أكثر من يشاهدها يف التلفاز كاألغاين املنوعة 
تمع  وهكذا   قبول شيوع األغاين املتنوعة بال ضوابط على  عن مسؤولونجند أّن أفراد ا

تمع  األغاينفضًال عن أّن الرضا عن ترديد  ، املوسيقاالصور أو  أوالكلمات  وانتشارها يف ا
لألغاين املوجهة إىل األطفال ، مما  ضوابطا فالبد من وضع احمللي واملدرسي أصبح مبتذًال ، هلذ

  . ومستقبالً  حاضرأينعكس سلباً على حياة أطفالنا 
عند وضع معيار لضبط  األطفالاليت ميكن أن جينيها  الفوائد الخامس لسؤالا وتضمن  

م مهارا األطفاللغة األغاين ، نذكر من أمهها : تنمية الرصيد اللغوي لدى  ت ، وإكسا
لديهم ، وتعلم القيم الوطنية  العاماالستعمال السليم للكلمات ، وتنمية احلس الفين والذوق 

الذي تتضمنها األغاين ، واإلحساس بالعروبة  املعاينواالجتماعية والقومية والثقافية ، والتمييز بني 
ذي اإلسهاموالشعور باملسؤولية ، فضًال عن    ب أخالقهم . يف منو الذكاء اللغوي لديهم ، و 

اهتم القائمون على برامج  إذامما سبق أّن هذه الفوائد ميكن أن تتحقق  نستخلص  
، مما يؤدي إىل حتقيق السالمة  التلفازاألطفال ، بضبط واقع األغاين املوجهة إىل األطفال عرب 

تمعية يف البيئة اليت يعيشون    .  فيهااللغوية وا
األغاني باللهجة العامية  بثر التي تنجم عن السؤال السادس على اآلثا واحتوى  

  : االستباناتفي لغة الطفل ، وذلك بحسب تواترها في إجابات 
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عن اللغة الفصحى يف الكالم ، وفساد التذوق الفين لديهم ، واعتياد اللهجة  األطفال ابتعاد
 اللغويواصل ، وتدين املستوى اللغوي لديهم علميًا وعمليًا ، مما يؤثر يف ضعف الت العامية

  واالجتماعي لديهم مع اآلخرين . 
باللغة العربية الفصحى  األغانيشمل السؤال السابع اآلثار الناجمة عن بث  بينما  
االت كافة  التآلف: الُمْعربة بني األطفال ولغتهم ، حبيث يتمكنون من استعمال املفردات يف ا

رغب بالتعبري عنها ، فضًال عن تقوية باختيار الكلمة اليت تتناسب والفكرة اليت ي وذلك، 
النطق بالفصحى ، وتنوع الثقافة اللغوية لديهم ، وهذا يؤدي إىل استخدام اللغة  مهارات
  .  تهميف جوانب حيا الفصحى

 بحسب االستباناتالثامن فقد تضمن المقترحات التي وردت في إجابات  السؤال أما
  تواترها :
 ،األغاين املوجهة إىل ألطفال ، حبيث تراعي املرحلة العمرية يف اختيار كلمات  بالفصحى التقيد

غرس  يفوميوهلم ، وتتضمن قيمًا ، وأهدافًا معينة ، كذلك تنمي التذوق الفين لديهم ، وتسهم 
من قضايا  األغنيةالقيم واالجتاهات اإلجيابية جتاه البيئة اليت يعيشون فيها ، وتستمد كلمات 

م ،  املبتذلة ، واملزاوجة بني العامية واللغة األجنبية الثانية ،  العامية عن تبتعدوو األطفال واهتماما
هذه األغاين اليت تبث عرب التلفاز احمللي والعريب ، حبيث يتم االعتماد على  لضبطووضع املعايري 

من قبل املتخصصني باللغة والفن وعلم نفس الطفل والقائمني على إعداد برامج  األغاينوضع 
 حول، لتنسجم ومستويات التفكري عند األطفال ، وترسيخ املفاهيم السليمة لديهم  لاألطفا

تمع الذي يعيشون فيه حملياً أو عربياً .    ثقافة ا
يفضلون بث األغاين اليت يكون  األطفالخالل النتائج السابقة نستخلص أن  من  

م تعتمد على لغ انفعاليةإيقاعها املوسيقي صاخباً ، وفيها إثارة  ة اجلسد أكثر من الكلمات ، أل
اليت يعيشون فيها حىت البيئة املدرسية ، فأصبح األطفال يقبلون  البيئةاعتادوا اللهجة العامية يف 

أجسادهم من دون فهم للمعىن ، وهذا يسيء إىل حياة األطفال الذين  حتركعلى كّل أغنية 
ضاء على اهتمام أبناء األمة العربية بلغتهم حنو العوملة اللغوية املنظمة للق تفكريهميسهل انقياد 
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رئيسة  وسيلةواحلفاظ عليها ، فيجب علينا أن نسارع إىل االهتمام مبا يقدمه التلفاز بوصفه  األم
التآمر اليت حتاك ضد  بدائلمن وسائل اإلعالم اليت تشد حياة ماليني األطفال إليه ، بغية إبعاد 

  هذه األمة . 
األسرة  أنّ  فنجدع آراء األطفال حول األغنية المفضلة لديهم تحليل استطال نتائج أما

األغاين اليت ذكرها  منتسهم يف توجيه استماعهم إىل األغاين يف التلفاز عرب القنوات الفضائية ، 
  األطفال حبسب تواترها :

 واوا إيده ، الكتكوتة،  دعيد ميال ، شاطرشاطر  ، شخابيط شخبط:  منوعة أغانٍ    -1
...  

 ساندريال،  وجرييتوم  ، توييت ، سبيدرمان ، تابيز تيالاألطفال :  مسلسالت أغاين   -2
  . فلةمومياء ، أبطال النينجا ،  ، ساندبيل ، مانبات  ،

ا  شعبية أغانٍ    -3   ... البلونة ، جاية: ماما زما
،  املدينة ياأطفال ، ياريب ، ياحممد ، يامكةأغلى صاليت ،  ، ياطيبة:  دينية أغانٍ    -4

  .  بتحبك السماءأرض 
لو  ، يأسناين آه ، ياحلوة: النظافة ، األرنب نط ، املدرسة ، ماما  مدرسي نشيد   -5

  أحلى روضة ... ، ياماميمسحت 
البعث ،  نشيدسنوات ، الرسام الصغري ، موطين ،  ست:  املدرسية الكتب نشيد   -6

  النشيد السوري ...
  . لألطفالألعاب  ، ةفل:  الدعايات أغاين   -7
  ...... تنورة: عمرك شفت باب عم يبكي ، تقّصر  الكبار أغاين   -8

ا  علىمن هذه اإلجابات أن األطفال يقبلون  نستخلص   استماع هذه األغاين ومشاهد
حنو  أطفاهلاواحلركة ، وأن األسرة هلا الدور الكبري يف توجيه  ، املوسيقا، لعوامل عدة أمهها : 

يشاهده األطفال من  مبا التبايلاليت جيب حفظها كاألغاين الدينية ، كذلك هناك أسر األغاين 
اأغاٍن عرب القنوات الفضائية  بال فهم ملعناها ، وأسر أخرى توجه أطفاهلا حنو األغاين  ويرددو

  املنوعة اهلادفة .
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هات صحيحة حتمل قيمًا متنوعة واجتا اليتاملدرسة بدور آخر يف تعليم األناشيد  وتأيت  
عن ذلك أّن هذه األناشيد بالفصحى ، لكن ال  فضالً ،  األطفالحنو البيئة اليت يتعامل معها 

  األطفال إىل الربط بينها وبني االستعماالت اللغوية املختلفة . هؤالءتوجه 
اليت يرددها األطفال جند أن اللهجة العامية  األغاينإذا نظرنا إىل الكم الكبري من  وهكذا  
األغاين من أجل الكلمة ، بل من  على اليقبلون األطفالر على ألسنتهم ، ألن معظم تسيط
 حنوالصاخب واحلركات ، واإلشارات اليت تعتمد عليها األغاين . وإّن توجيه األسر  اإليقاعأجل 

ا . اعتقادالسالمة اللغوية ، بل من  من اليتأيتاألغاين الدينية    ديين جيعل األطفال يرددو
قد أفسدت املخزون الثقايف عند  املبتذلةمما سبق أن سيطرة األغاين العامية  لصنستخ  

سلباً  انعكسالفصيح والعامي ، وال بني معاين األغاين ، مما  بني المييزوناألطفال ، وأصبحوا 
االت كافة .   على استعمال مفردات اللغة لديهم يف ا

 حبيث،  األطفالت األغاين املوجهة إىل يفرض علينا اليوم وضع معايري لكلما الواقع هذا
تمعيةنعمل على ارتقائها من الناحية اللغوية  ، بعد أن أصبحت بعيدة عن القاموس  وا

  اللغوي ، والنمط اللغوي الفصيح املبسط .
  : التوصيات        -

  إىل التوصيات اآلتية : البحث خلص
الطفل يف  تعليم وطرائق،  لطفولةااملتخصصني بلغة الطفل وعلم نفس  على االعتماد   -1

  اختيار ضوابط ألغاين األطفال حملياً وعربياً .
  األطفال . أغاينإىل وسائل اإلعالم كافة للنهوض بواقع  التوجه    -2
بغرس املفاهيم  واألهليةرعاية األطفال يف املؤسسات احلكومية  عن املسؤولني قيام   -3

  والرتبوية عند األطفال .  الصحيحة حول خمتلف القضايا اللغوية 
  يف التلفاز حول معايري لضبط األغاين املوجهة إىل األطفال . برنامج وضع   -4
 املهرجاناتضمن فعاليات  وذلك،  لألطفالألفضل كلمات تغىن  مبسابقات القيام   -5

  .   ااحمللية والعربية ، لالرتقاء 
يدين واملهتمني بقضايا الشعراء انتقاء   -6 االت كافة . ا م يف ا   األطفال واهتماما
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اختيار كتاب األغاين  عن املسؤولةالكوادر اإلعالمية  إلعداد تأهيلية دورات عمل   -7
  املوجهة إىل األطفال .

  وعربياً . حملياً عرب القنوات الفضائية  فيها املتجارةاألطفال عن  أغاين إبعاد   -8
  . وعربياً يار األغاين ذات املستوى املتدين حملياً حيمي األطفال من ت قانون إحداث   -9

،  لألطفال يغنون الذينتأسيس هيئة فنية يف نقابة الفنانني تصنف املغنيني واملغنيات -10
  شهادة بالغناء لألطفال ضمن ضوابط معينة . منح هدفها

  مبهرجانات حملية وعربية لرفع مستوى األغاين املوجهة إىل األطفال . القيام -11
  ندوات ومؤمترات حملية وعربية حول واقع األغاين املوجهة إىل األطفال . إقامة -12
لألطفال وفق اللغة العربية  الغناءتعليم  دف،  العريبأفراد يف املعهد املوسيقي  تأهيل -13

  الفصحى املبسطة . 
  : المقترحات

األطفال وتصنفها منذ عربية مشرتكة تؤرخ زمن األغاين املوجهة إىل  دراسات قيام    -1
ا حىت  ، لالطالع على تطور املسرية الفنية هلا ، وما اعرتاها من جناح أو فتور  اليومنشأ

.  
 للوقوف،  وعربياً حتليلية حول حمتوى األغاين املوجهة إىل األطفال حمليًا  حبوث قيام    -2

  لقوة فيها .، وتعزيز نقاط ا لتالفيهاعند الثغرات اليت بدت يف هذه األغاين ،  
حول إجياد معايري عربية لألغاين املوجهة إىل األطفال تتناسب  بدراسات القيام    -3

تمع الذي    .  فيه يعيشونوا
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  : المراجع
   

  ) ، علم النفس اللغوي ، مطبوعات جامعة دمشق .2001أمحد ، ( حممود ، السيد   -1
  )1( رقم امللحق

   
األغاني الموجهة إلى األطفال في  بثمهور حول نظر الج وجهاتعلى  للوقوف استبانة

في القنوات الفضائية العربية التلفاز  
  

/ أختي .  أخي  
عربية وبعد . تحية    

  
إلى  الموجهةاإلجابة عن السؤال اآلتي : ما أثر األغاني  إلى االستبانة تهدف  

 األطفال في اكتسابهم اللغة السليمة ؟ 
ذي آلت إليه األغاني الموجهة لألطفال عبر التلفاز ، خالل الواقع الحالي ال من وذلك

علميًا وعمليًا ،  الطفلوانعكاس هذه اللغة على حياة  ، بهااللغة التي يغنى  علىللوقوف 
كافة ، ألن األطفال   المجاالتودرء مخاطر البعد عن اللغة العربية ، والمحافظة عليها في 

والمجتمع ووسائل  والمدرسةا البيت يكتسبون اللغة من مصادر مختلفة ، نذكر منه
  .   الطفلاإلعالم والسيما التلفاز الذي يمكن أن نعده ألصق بحياة 

من ستة  تتألفقسمين : القسم األول : يتوزع على مجوعة بنود،  من االستبانة تتألف    
حول تأثير  أسئلةعشر سؤاًال ، والقسم الثاني يشتمل على أسئلة مفتوحة تتضمن ثمانية 

على المستوى اللغوي التي وصلت إليه األغاني الموجهة  للوقوفألغاني في لغة الطفل ؛  ا
الجمهور المتلقي لهذه األغاني ، ثم التوصل إلى المقترحات التي  آراءلألطفال ، وعرض 

  من خالل التلفاز . ألطفالالموجهة إلى  األغانيبواقع   االرتقاءتسهم في 
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أمام اإلجابة التي تناسب × ) إشارة (  بوضعاألساسية اإلجابة عن البيانات  يرجى   
 : والمهني،  العلميوضعك 
    :                                                                                      المهنة

    .. ثانوية.....   إعدادية....   ابتدائية:  تحملها التي الشهادات
  ......... جامعيةالمدرسين......إجازة  إعداد معهد.. .  ...المعلمين لتأهيل معهد

  .... دكتوراة......... ماجستير(دبلوم) ....   عليا شهادات
 ،في الجدول المرافق   المخصصفي المكان (×) اإلجابة بوضع إشارة  يرجى  

  واقع األغاني المشاهدة في التلفاز. يوافقبحسب ما تجده 
باللهجة العامية الرضا عنها . األغاني تلقى:  توضيحي مثال  

 االستجابات
موافق غري حمايد موافق  

    × 
من خالل التلفاز.    الطفلأسئلة مفتوحة عن تأثير األغاني في لغة  يتضمن:  الثاني القسم

   
تدلي برأيك في المكان المخصص له . أن يمكن  

                                            
    لتعاونكم وشكراً                                                    

حوري عهد.د الباحثة  
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تحت الكلمة التي تعبر عن رأيك في كّل عبارة ( × )   إشارة  ضع  
 من العبارات اآلتية :

      

 موافق األسئلة بنود
  

 غير محايد
 موافق

       رصيد اللغوي .األغاين اليت يسمعها الطفل ال تنمي -1
       األغاين يف غرس القيم لدى الطفل . تسهم -2
       األغاين االجتاهات لدى الطفل . حتدد -3
       استجابة الطفل لألغاين بصبغة انفعالية ال إدراكية . تتسم -4
       تم األغاين بالرتكيز على القدرة اللغوية للطفل . ال -5
       . الطفلمضموناً ثقافياً متنوعاً لدى  األغاين توفر -6
       . الطفلاألغاين التذوق الفين عند  تنمي -7
       يف اختيار األغاين الضبط اللغوي للكلمات . يراعى -8
       ترديد الطفل األغاين بال معىن . يف املوسيقا تؤثر -9

       . بسهولةيتمكن الطفل من حماكاة األغاين  ال -10
       . الشعراءيف تأليف األغاين على  يعتمد -11
       . متفرقةكلمات األغاين من مصادر   تؤخذ -12
       األغاين باللهجة العامية عامل الطفل . حتاكي -13
       األغاين باللهجة العامية إىل تلويث لغة الطفل معىن ومبىن . دف -14
       توافق املعىن واملبىن . اختيار األغاين يف اليراعى -15
       األغاين باللغة الفصحى املهارات اللغوية املتنوعة .  تكسب -16

  : املفتوح القسم -2
  حيب األطفال ترديدها : اليت مااألغاين   -1

  ؟ خمتلفة أغانٍ  -أ                                       
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  األطفال ؟ مسلسالت أغاين - ب                                       
  املنوعة ؟ الربامجأغاين  - ج                                       

  تؤثر األغاين يف تكوين الرصيد اللغوي عند الطفل : هل -2
  الدراسية ؟ احلياةيف  -أ                                      
  ملية ؟ الع احلياةيف  - ب                                      

  تعتقد أن الطفل ينجذب إىل األغاين بسبب : هل -3
  ؟ املتحركة الصور -أ                                      
  ؟ الكلمات - ب                                      
  ؟ املوسيقا - ج                                       

  أنت راض عن بث األغاين : هل -4
  . العاميةباللهجة  - أ                                   

  . املبسطة الفصحىباللغة  -ب                                   
لغة األغاين يسهم يف  لضبطاليت ميكن أن جينيها الطفل عند وجود معيار  الفوائد اذكر -5

  ارتقائها ؟ ...........
  ................ الطفلهجة العامية يف لغة اآلثار اليت تنجم عن بث األغاين بالل اذكر -6
  ................... املعربةاآلثار اليت تسفر عن بث األغاين باللغة الفصحى  اذكر -7
  ؟تأليف األغاين املوجهة للطفل  عند اجيب األخذ  اليت مااملقرتحات -8
  ....................-أ

  ..................- ب
  ....................- ج


