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א א א א5−8א

א
  المقدمة

ة العربية هي العمود الفقري للهوية الوطنية العربية واالعتزاز بها ناهيك عن أن استخدامها يكسبنا العزة اللغ

والوحدة والشعور باألمة الواحدة.إنها ليست انتسابا بل اكتسابا. علينا أن نتحدث بها أمام أبنائنا وبناتنا 

  ى ألسنتهم فيتسع معجمهم اللغوي.بطالقة وحب حتى يتعلموها بالمحاكاة والتقليد وحتى تنساب عل

وتعليم اللغة العربية الفصحى وتعلمها ليس مهمة المدرسة وحدها، ذلك أن الصحف اليومية لها دور في 

هذا المجال وما يدور في حياتنا من إعالنات لغتها بعيدة عن الفصحى واألخطاء اللغوية الشائعة على 

لقواعد النحوية وتخريب اللغة بوعي أو بدون وعي من أسماء ألسنة الكبار واالنتهاكات التي ترتكب بحق ا

المحالت  التجارية التي تبدو فيها الفصحى أشبه بجزيرة وسط طوفان من اللغات األجنبية كل ذلك 

  يضعف من اللغة.

واللغة العربية وسيلة لإلنسان للتعبير عن أفكاره ومشاعره وعواطفه وهي نظام ومستودع تراث األمة وأداة 

تواصل، ونحن ال نولد عارفين للغة استعماًال وفهما فنحن معجبولون على اكتسابها فقد أمرنا اهللا تعالى ال

بالحفظ للغة العربية التي هي لغة القرآن ومن هنا يجب علينا حفظ لغتنا مما يتهددها خاصة أننا نعيش 

  حياتنا.اآلن في ظل عصر التقدم التكنولوجي الذي أثر في جوانب عديدة من أنماط 

على أن توطيد العالقة من خالل   France( 1981)وفرانزى   Brown 1970وقد دللت دراسة براون 

أحاديث الطفل والكبار بصرف النظر عن اللغة األم أو الطبقة االجتماعية واالقتصادية التي ينتمي اليها ، 

بالمهارات كما يشير كل من فتح وتلعب وسائل اإلعالم دورا كبيرا في اكساب المتعلمين اللغة المقترنة 

  ).1984)و سعدون حمادى( 1994و ماجدة عامر(  Lonigan (1992)) ولونجان  1985الباب(

وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أن مهارات الطفل في التعبير السيما في أوائل مرحلة التعليم 

)  1990وضحت دراسة على مدكور( األساسي تتأثر بمهارات االستماع والقدرة على توظيف الكلمات و أ

  أن مهارات االستماع تؤثر على اللغة التعبيرية لألطفال.
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إلى أن نوعية خاصة من البنات تكسب  Rescorla1990، ورسكورال  Sola (1966كما أشارت سوال (

 Glodsteinالكالم التعبيري بمواصفات خاصة، وقد أوضح جولد ستين( (  أن وجود نماذج  1984

لفاظ التعبيرية يفيد في توظيف الكلمات ألطفال ما قبل المدرسة وقد اتفق معه كونل لتصحيح األ

Connell( 1992)   )وايفانزEvans (1993.  

وهذه الدراسة الحالية تحاول تعرف بعض األلفاظ التعبيرية الدخيلة على لغة األطفال الشفاهية وذلك في 

ل في مدينة حمص وريفها بقصد رصد قائمة بهذه سنوات) لمجموعة  من األطفا 8- 5المرحلة العمرية(

األلفاظ ومعرفة تكراراتها للوقوف على حجم مشكلة  تداولها في األحاديث التلقائية ألطفالنا الذين هم صورة 

  مستقبلنا القادم ورمز حضارة الغد.

 مشكلة الدراسة:

ر األمم والشعوب وذلك ألنها من المسلم به أن ارثاء اللغة  يعكس رقى المجتمع وانحدارها يعكس انحدا

 وسيلة التعبير عن أفكارنا وقوميتنا.

اهتمت هذه الدراسة بدراسة ظاهرة لفتت نظر الباحثة، وهي ظهور نوعية خاصة من األلفاظ الجديدة 

) سنوات وتعتبر هذه الظاهرة مشكلة يمكن صياغتها في 8-5والدخيلة على اللغة التعبيرية لألطفال أعمار(

  آلتية:التساؤالت ا

  أسئلة البحث:

 ما األلفاظ الدخيلة المتكررة في أحاديث األطفال التلقائية (عينة الدراسة)؟ - 1

 ما العوامل األكثر إسهامًا في ظهور مثل هذه األلفاظ أو العبارات؟ - 2

 ما معنى هذه األلفاظ الدخيلة من وجهة نظر األطفال؟ - 3

 

  أهداف الدراسة: 

  تهدف هذه الدراسة إلى:
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الدخيلة على لغة األطفال التعبيرية الشفاهية التي يستخدمها األطفال في أحاديثهم  تعرف االلفاظ  - 1

 التلقائية وفي مواقف حياتهم اليومية.

 رصد هذه األلفاظ  في قائمة للوقوف على حجم هذه المشكلة. - 2

 تحديد العوامل األكثر إسهامًا في اكتساب هذه األلفاظ . - 3

  عينة الدراسة :

 سنوات) في روضات و مدارس مدينة حمص وريفها. 8-5مر(مجموعات األطفال من ع -

 معلمي ومعلمات  األطفال (عينة الدراسة). -

 أولياء أمور األطفال عينة الدراسة. -

  حدود الدراسة:

مالحظات غير مباشرة لألطفال (عينة الدراسة) أثناء (الفرصة أواالستراحة)  و األحاديث الجانبية  - 1

 لالطفال .

 علمين والمعلمات وأولياء األمور (عينة الدراسة).المقابلة الشخصية للم - 2

 م.2007إجريت هذه الدراسة  خالل شهري شباط وآذار من عام  - 3

 إجريت الدراسة على عينة من أطفال مدينة حمص وريفها في الروضات والمدارس. - 4

  أهمية الدراسة:

، فهي تعكس الطابع اللغة التعبيرية لها داللة على االنطباع الشخصي االجتماعي للفرد والمجتمع - 1

 القومي الخاص كما انه برقيها يرقى المجتمع وبانحدارها ينحدر .

سنوات) حيث  8- 5تركز االهتمام في هذه الدراسة على اللغة التعبيرية الشفاهية لألطفال أعمار( - 2

إن األطفال في هذه المرحلة يحاولون تكوين عالقات قوية مع األقران في بداية دخولهم مرحلة 

م ، ويشير علماء النفس والتربية إلى أن الطفل في هذه المرحلة  يحاول إثبات ذاته حتى التعلي
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يكون جديرًا  بانتمائه إلى هذه الجماعة وتتسع دائرة اتصاالته بمدى استخدامه للغة التعبيرية 

 وبمدى الجهد الذي يبذله من أجل الحفاظ على مكانته من خاللها .

لة المتداولة في األحاديث التلقائية لألطفال النتشار هذه األلفاظ التي تهتم الدراسة باأللفاظ الدخي - 3

قد تستقر في المحصول اللغوي لألطفال والذي تدعمه البيئة التي يعيشونها دون قصد، وما 

 يتعلمه الطفل في  هذا السن ليس من السهل محوه أو نسيانه.

  مصطلحات الدراسة

  و المكتوبة التي تعبر عن أفكار ومفاهيم معينة لدى الفرد. اللغة: هي الرموز أو األلفاظ الشفاهية - 1

اللغة التعبيرية الشفاهية: هــي مجموعــة الكلمــات التــي يســتخدمها الفــرد شــفاهه لنقــل رســالة معينــة أو  - 2

 التعبير عن شيء معين.

األلفاظ الدخيلة: هي ما انحــرف عــن الكــالم العــادي ويســتخدمها الطفــل عنــدما يكــون كالمــه العــادي  - 3

واف  ومحقق للغرض فيبتكر ألفــاظ تكنيكيــة جديــدة ذات رطالــة خاصــة بــه، يصــممها  للتعبيــر  غير

 عن المعنى المحدود لديه والذي يتوافق مع درجة تفكيره.

رجعت الباحثة إلى دراسات عديدة في هذا المجال منها::الدراسات السابقة−*

ـــ Lonigan,(1992دراســـة لونجـــان(  65طفًالمـــن العـــاديين و 50ى التـــي  أجريـــت هـــذه الدراســـة عل

طفــًال مــن الــذين لــديهم بعــض المشــكالت  فــي التعبيــر اللغــوي ووجــدت عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــين الوســائل 

الســـمعية واللغـــة التعبيريـــة بالنســـبة لألطفـــال العـــاديين واتفقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة أجراهـــا كـــولى( 

Colle,(1977   ر وســائل األعــالم وبصــفة خاصــة (التلفزيــون) تســهل والتي أظهــرت نتائجهــا أن تــأثي

ــــدة ألطفــــال الصــــف الرابــــع االبتــــدائي، أمــــا دراســــة بوتشــــر(     Boucher,(1988اكتســــاب ألفــــاظ جدي

) ســنة، وانتهــت 15-11لمقارنة توظيف الطفل للكلمــات  وٕانتاجــه للكلمــات الجديــدة واســتخدامها فــي عمــر (

ـــة إلـــى تســـاوي المجموعـــة التجريبيـــة والضـــابطة ب النســـبة إلنتـــاج الكلمـــات الجديـــدة ووجـــدت فـــروق ذات دالل

لصـــــالح المجموعـــــة الضـــــابطة فـــــي اإلنتـــــاج المتنـــــوع ومتعـــــدد االســـــتعمال للكلمـــــات ،أمـــــا دراســـــة شـــــارلوب 

Charlop,1991  ) ســنوات) ذوي التحصــيل  8-7فقد أجريت على آباء وأمهات األطفال في أعمار

م المهــذب بمعــدل منــتظم لفتــرة محــددة طبقــا لقائمــة مــن الكلمــات العــالي ووضــع لهــم برنامجــًا  لتعلــيمهم الكــال

المهذبــــة، أثبتــــت النتــــائج أن كــــل األطفــــال أبنــــاء هــــؤالء اآلبــــاء واألمهــــات زاد اســــتخدامهم للكلمــــات المهذبــــة 
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التلقائيــة وعممــت هــذه الكلمــات فــي التعبيــر اللغــوي الشخصــي لألطفــال، ونتــائج هــذه الدراســة تتفــق مــع مــا 

  مرجع سابق من أن المستوى اللفظي الذي نتحدث به األم التعبيرية لألطفال. 1981تر()توصل إليه لن

دراســة العالقــة بــين الــنمط الســائد  لحيــاة المجتمــع وعالقتــه باللغــة   Sola,1985وقــد حاولــت ســوال 

ما يشــعر بــه لمعرفة التعبير اللغوي الروائي والكتابي وعالقته ب ةالتعبيرية لألطفال فأجرت دراسة أنثروبولوجي

األفـــراد خـــالل الحـــرب وذلـــك بالنســـبة لألطفـــال فـــي مرحلـــة الطفولـــة المتـــأخرة ، وقـــد وجـــدت أن أفـــراد العينـــة 

  يحاولون البحث عن نماذج تعبيرية تعبر عن الحالة التي يعيشونها.

) بدراســـة تهـــدف تحديـــد المفـــردات الشـــائعة فـــي حـــديث األطفـــال مـــن 1974وقـــد قـــام فتحـــي علـــي يـــونس (

ألولــى مــن المرحلــة األولــى مــن المرحلــة االبتدائيــة وقــد اتبــع الباحــث تحليــل ثــالث كتــب للقــراءة الصــفوف ا

%مــن كــل كتــاب وقــد 10مقــروءة مــن الصــفوف الثالثــة األولــى مــن التعلــيم األساســي وقــد اخــذ عينــة قــدرها 

ائج يمكــن اســتخدم بطاقــات لتســجيل الكلمــات الــواردة وتحديــد المعنــى المقصــود منهــا وقــد توصــل إلــى عــدة نتــ

  عرضها فيما يلي:

كلمـــة تصـــيب  65955إن مجمـــوع الكلمـــات الجاريـــة المشـــتقة مـــن مصـــادر الكتابـــة المختلفـــة بلـــغ  -

% مــــن مجمــــوع هــــذه الكلمــــات ونصــــيب 30.51كلمــــة بنســــبة 20022التعبيــــر التحريــــري منهــــا 

% مــن مجمــوع الكلمــات الجاريــة وأيضــًا 22.08كلمــة بنســبة  14562الواجبــات المنزليــة منهــا 

  %.36.80كلمة بنسبة  25245لمذكرات الشخصية ا

  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مفرداتهم اللغوية،

الرصيد اللغوي المنطوق لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة وهــدفت هــذه الدراســة  1986وقد قدم حسن شحاته 

ل المرحلـــة االبتدائيـــة ليشـــكل رافـــدًا مـــن روافـــد لغـــة  إلـــى إعـــداد قـــوائم بـــالمفردات اللغويـــة المنطوقـــة لـــدى أطفـــا

عربيـــة أخـــرى تتجمـــع معـــًا لنضـــج الرصـــيد اللغـــوي القـــومي وقـــد توصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج هـــي :أن 

المفــردات اللغويــة غيــر الفصــحى تحظــى بنســبة مرتفعــة مــن أحاديــث تالميــذ الصــفوف الثالثــة األولــى مــن 

للغوية غير الفصحى لدى تالميذ الصفوف الثالثــة األخيــرة، وتــؤثر البيئــة االبتدائية إذا ما قيست بالمفردات ا

على المفردات اللغوية المختلفة المنطوقة في  جميع الصفوف الدراسية بالمرحلة االبتدائيــة، وان هــذا التــأثير 

ة تــدريجيًا جاء لصالح تالميذ الحضر بفعل تكرار المفردات في األحاديث المنطوقة لتالميذ المرحلة االبتدائيــ

  تبعًا لتقدم التلميذ في العمر وتنمو المفردات اللغوية المنطوقة من صف دراسي إلى صف دراسي أعلى.
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ويتضــح مــن عــرض  الدراســات الســابقة أهميــة إجــراء هــذه الدراســة فــي البيئــة الســورية للتعــرف علــى مشــكلة  

  التعبيرات الشفهية الدخيلة عند االطفال.

  إجراءات الدراسة: -*

توجيــه اســتبانة  مفتوحــة  لمعلمــي ومعلمــات مجموعــات األطفــال (عينــة الدراســة) وكــذلك ألوليــاء تــم  - 1

  أمورهم تحتوي على السؤال التالي::

التلقــائي لألطفــال والمرجــو مــن  يظهرت بعض األلفاظ أو التعبيرات الدخيلة  والغريبة على التعبير اللغو   -

ســنوات) واســتعانت الباحثــة بطــالب  8-5ديــث األطفــال مــن(ســيادتكم تــدوين هــذه الكلمــات المتداولــة فــي أحا

كليــة التربيــة أثنــاء وجــودهم فــي روضــات و مــدارس الحلقــة األولــى مــن التعلــيم األساســي فــي مقــرر التربيــة 

  العملية لتدوين تلك األلفاظ من أولياء األمور الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة.

  يلة في  قائمة محدودة.تم حصر  هذه األلفاظ الغريبة والدخ -

 تم حساب تكرار الكلمات والعبارات في ضوء العينة . -

 تم حذف الكلمات التي اعتبرت عادية من وجهة نظر التربويين وخبراء علم النفس واللغة. -

 )*.1تم إعداد قائمة باأللفاظ والغريبة كما هي موضحة بالجدول( -

طــالب كليــة التربيــة بجامعــة البعــث فــي حمــص تــم إجــراء مقابلــة مــع أطفــال العينــة مــن قبــل  -

أثنـــاء تنفيـــذ مـــرر التربيـــة العمليـــة وســـؤالهم عمـــا يعنونـــه مـــن هـــذه الكلمـــات وكـــذلك ســـؤالهم عـــن 

  المصادر التي قد يكونوا قد سمعوا منها تلك  األلفاظ.

  

  

  ) تكرارات األلفاظ الدخيلة والغربية في أحاديث األطفال التلقائية1ملحق(
 

  ة وتفسيرها:نتائج الدراس

بالنظر إلى قائمة االلفاظ المكتوبة والغربية أو الدخيلة المتداولة بين األطفال (عينــة الدراســة) لــوحظ أن هــذه 

األلفـــاظ  تنحـــرف عـــن اللغـــة العربيـــة بمـــا يؤكـــد أن هنـــاك ألفـــاًظ غربيـــة ودخيلـــة وعبـــارات اكتســـبها األطفـــال 

  ويستعملونها في أحاديثهم اليومية*.
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ابـــة علـــى الســـؤال االول مـــن اســـئلة الدراســـة وهومـــا االلفـــاظ الدخيلـــة المتكـــررة فـــي احاديـــث وبـــذلك تمـــت االج

  االطفال التلقائية عينة الدراسة

وحظيت بعض األلفاظ الدخيلة على تكــرارات عاليــة تؤكــد مــدى اســتخدام هــذه الكلمــات أو العبــارات، ونوعيــة 

األطفـــال واألمهـــات والمخـــالطين لألطفـــال فـــي األلفـــاظ المتداولـــة يتكـــرر ورودهـــا فـــي وســـائل اإلعـــالم وبـــين 

المنــزل وخــارج المنــزل ، واتضــح أن بعــض هــذه األلفــاظ الدخيلــة لهــا معنــى محــدد يقصــده األطفــال فــي هــذا 

السن ، وبالبحث عن العوامل األكثر إسهامًا في إكساب هؤالء االطفال هذه االلفــاظ تــتم المناقشــة فــي ضــوء 

  المحاور اآلتية:

 واثرها على اكتساب اللغة الدخيلة: العوامل النفسية  ) أ(

ترى المدرسة السلوكية أن اللفظ يكتسب لدى األطفــال عــن طريــق تــدعيم الكبــار وذلــك عنــدما يشــعر الطفــل  

) وقـــد واجهـــت 1978أن هـــذا اللفـــظ يـــؤدي غرضـــًا معينـــًا  يـــوحي بـــالفهم مـــن ناحيـــة الكبار(رمزيـــة الغريـــب 

) ويــتلخص نقــده فــي أن اكتســاب اللفــظ الجديــد 1993مســكى(نظريــة التــدعيم نقــدًا شــديدًا مــن قبــل تــوم كو 

يتكون نتيجة مالحظة الطفل للكبار وتقليده لهم ونحن نجد أن كومسكى معه الحق في عدم اعتبــار التــدعيم 

فقــط مــؤثرًا فــي عمليــة اكتســاب اللفــظ فحقيقــي أن عــدم اهتمــام اآلبــاء والكبــار بتصــحيح وتوجيــه الطفــل إلــى 

اله، يمكــن ان يؤكــد تكــرار اســتعماله فــي مواقــف مشــابهة ، ولكــن النقــد الــذي يمكــن أن تعــديل اللفــظ أو اســتبد

يوجه لكومسكى هو تأكيده وجود عوامل بيولوجية وراثية يولد بها الفرد وهي المسؤولة عــن عمليــة االكتســاب 

يولــد بكــل أي أن األطفــال لــديهم  تراكيــب لغويــة ســابقة وهــذا الــرأي قــد قوبــل بنقــد شــديد فحقيقــي أن الطفــل 

االســتعدادات البيولوجيــة والتــي هــي علــى اتــم االســتعداد للتفاعــل مــع البيئــة يمنحــه فرصــًا للتــدريب، وقــد عبــر 

عـــن هـــذا الـــرأي بياجيـــه الـــذي يؤيـــد النظريـــة الســـلوكية إلـــى حـــد مـــا بالنســـبة العتبـــار التقليـــد والتـــدعيم معـــززًا 

التــي لــم تســتقر فــي حصــيلته اللغويــة تنشــأ عــن  لالكتساب.فيشــير إلــى أن األداء فــي صــورة التراكيــب اللغويــة

طريق التقليــد إال أن الكفــاءة والقــدرة علــى إنتــاج كلمــات وتوظيفهــا ال تكتســب إال بنــاء علــى تنظيمــات داخليــة 

ورموز تبدأ أوليــة ثــم يعــاد تنظيمهــا بنــاء علــى تفاعــل الطفــل مــع البيئــة الخارجيــة وال يعنــي ذلــك وجــود نمــاذج 

ســتعداد للتعامــل مــع هــذه الرمــوز وهــي ال تعبــر عــن مفاهيمــه التــي تنشــأ مــن خــالل لغويــة بقــدر مــا يوجــد ا

تفاعــل الطفــل مــع البيئــة منــذ المرحلــة الحركيــة وقــد تعرضــت نظريــة بياجيــه للنقــد حيــث أن بياجيــه  اعتبــر 

  اكتساب اللغة كأي سلوك آخر يكتسبه الفرد بصرف النظر عن المحيط الثقافي االجتماعي.
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  ئمة األلفاظ الدخيلة والغريبة المتداولة لدى األطفال.) انظر قا1ملحق( •

  العوامل الثقافية واكتساب اللغة الدخيلة: -2

الشك أن الثقافة هي أسلوب حياة األفراد بما تفيضه من تهذيب وتأديب وتعليم حتى يصبح اإلنســان واعيــًا  

ج لخبرة الفرد بخصــائص مجتمعــه لكل ما يدور حوله ويدركه لتصبح عنده القدرة على التفاعل معه وهي نتا

مظاهر ســلوكه وقيامــه وطعامــه وابتســامته.........كما يشــير رالــف  يوأسلوبه المميز الذي يلتزمه اإلنسان ف

أن األفــراد إذا حــادو عــن لغــة مجــتمعهم وثقافتــه فــان ذلــك يعبــر عــن  Ralphlinton,1965لنتــون 

الحيـــاد بـــالخلط عنـــد التعبيـــر باســـتخدام مفـــردات ثـــورتهم علـــى األوضـــاع االجتماعيـــة القاســـية ، ويحـــدث هـــذا 

مستوردة من اللغات األجنبية أو باقتباس صيغ وتراكيب ليس لها معنى، ذلك أن األنماط الثقافيــة المســتوردة 

  يعكسها اختالف اللهجات المحلية كما يعكس اختالف مستوى إدراك االستعمال وظروف المعيشة.

لغة الدخيلة:العوامل االجتماعية واكتساب ال  -3

أن الطفــل اكثــر تقليــدًا لــألم فمســتوى األم التعليمــي والثقــافي ونــوع  Lentz,1981أظهــرت دراســة لينتــز

األلفاظ المستخدمة يؤثر على لغة الطفل التعبيرية، كما أظهرت دراســة عبــد الباســط خضــر عالقــة المســتوى 

ـــــــــ ـــــــــة الســـــــــورية وف ـــــــــى البيئ ـــــــــال عل ـــــــــك الثقـــــــــافي لألســـــــــرة بالمســـــــــتوى اللغـــــــــوي لألطف ـــــــــات كلي ي دراســـــــــة لف

Vankleek,1978 وجــدت أن المخــالطين لهــم تــأثير علــى اكتســاب األطفــال للكلمــات ممــا يتضــح أن

العوامل االجتماعية والثقافية ونمو الطفل تعبر عــن عوامــل مهمــة بالنســبة الكتســاب األلفــاظ اللغويــة الجديــدة 

  المستخدمة في التعبير الشفاهي.

  

  الدخيلة:وسائل اإلعالم واكتساب اللغة  -4

إن وسائل اإلعالم قادرة على أن تسهم في خدمــة اللغــة واكتســابها وتصــحيحها واالرتفــاع بهــا عــن ألســنة 

العامة وقد اصــبح لوســائل اإلعــالم تــأثير كبيــر علــى ســلوك النــاس وتغيــر مــداركهم وتشــكيل آرائهــم علــى 

 يقــدم التكنولــوجي الحــادث فــنحــو يجعلهــم ينزعــون إلــى التجديــد ولعــل الهــوة بــين اللغــة الســليمة وبــين الت

وســائل االتصــال واســتعمال اللغــة المزاوجــة بــين الفصــحى والعاميــة والعربيــة واألجنبيــة قــد أدى إلــى نشــأة 

لغة جديدة تختلف عن لغة األدب والعلم وتشير الدراسات إلى أهميــة تــأثير وســائل اإلعــالم علــى الطفــل 
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جيهــه ووســائل اإلعــالم لهــا دور كبيــر فــي اكســاب العربــي  بصــفة عامــة ودورهــا الفعــال فــي تعليميــة  وتو 

الطفــل تراكيــب لغويــة جديــدة لمــا تدمــه  بالعربيــة وتــارة باإلنجليزيــة وأخــرى بالعاميــة وهــذا يتــراكم عشــوائيًا 

فــي  ذاكــرة الطفــل وينتهــي إلــى توليــد لغــة جديــدة والفــاظ غريبــة  تشــكل عناصــر التحــول فــي  شخصــية 

  الطفل.

لســؤال الثــاني مــن اســئلة البحــث وهــو مــا العوامــل االكثــر اســهامًا مــن ظهــور وبذلك نكون قــد اجبنــا عــن ا

 مثل هذه االلفاظ او العبارات؟

  ما معنى هذه الكلمات الدخيلة من وجهة نظر األطفال؟أما بالنسبة للتساؤل الثالث:

فل عن معنــى وبعد وضع األلفاظ الدخيلة في قوائم تم اختيار مجموعة من هذه األلفاظ عشوائيًا وسؤال الط 

كل لفظ وفي ضوء ذلــك تــرى الباحثــة أن اطفــال العينــة لــديهم وعــي بمــدلوالت هــذه األلفــاظ، وكمــا يشــير علــم 

ال يتغيـــر  أياللغـــة إلـــى أن تركيـــب المعنـــى وطبيعتـــه الســـيلوكوجية فـــي إطـــار تـــاريخ تطـــور اللغـــة ال يتغيـــر 

، وفي ضــوء نظريــة المعنــى نجــد أن الــذي مضمونه بل تتغير الطريقة التي تم بها استخدام اللفظ في التعميم

أن التغيـــر الـــذي يحـــدث لـــيس لـــه عالقـــة  أييتغيـــر بتغيـــر النمـــو هـــو الترابطـــات الخارجيـــة لمعنـــى اللفـــظ ،

بـــالتغيرات النفســـية والتركيبـــة األساســـية التـــي تحـــدث فـــي نمـــو اللغـــة ،أمـــا (الجشـــتالت) فينظـــرون إلـــى عمليـــة 

أن اللفــظ يــدخل فــي تركيــب األشــياء ويكتســب معنــى وظيفيــًا  أياكتســاب اللفــظ فــي ضــوء التركيــب أو البيئــة 

لهـــا ،ومـــن وجهـــة أخـــرى يتحـــول( محمـــود رشـــدي خـــاطر) أن مـــا ينتقـــل مـــن شـــخص إلـــى آخـــر لـــيس هـــو 

يقـــوم المســـتقبل بتلقـــي هـــذه األمـــور وترجمتهـــا إلـــى  ث(المفـــردات) وٕانمـــا المعنـــى عـــن طريـــق المفـــردات  حيـــ

لحالــة يــتم االتصــال، ويشــير بياجيــه فــي هــذا الصــدد إلــى أن المعنــى مدلوالت معينــة يتفــق عليهــا، وفــي هــذه ا

يعد عنصرًا ضــروريًا للفــظ واللفــظ دون معنــى يعــد صــوتًا فارغــًا ويعــد المعنــى فــي ضــوء ذلــك تعميمــًا لمفــاهيم 

  أن معنى اللفظ يعد ظاهرة للتفكير اللفظي. أيوأفكار لدى الطفل 

ابطيــة تنشــأ مــن خــالل اإلدراك المتــأني المتكــرر لصــوت معــين كمــا ان العالقــة بــين اللفــظ والمعنــى عالقــة تر 

أن المعنى ينمو كمــا ينمــو اللفــظ ويضــعف بضــعفه  أيولموضوع معين فاللفظ يستدعى إلى العقل مضمونه 

  أيضًا نجد أن مدلوالت األلفاظ تعالج األلفاظ كترابط بين صوت اللفظ ومضمونه.
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ل هذه العينة لديــه قــدرة علــى إدراك المفــاهيم والتعبيــر عنهــا وال وترى الباحثة في ضوء النتائج الحالية أن طف

يــردد كالمــًا وألفاظــًا  ال يفهــم معناهــا،  وقــد اعتبــر هــؤالء األطفــال أن عــدم التــوبيخ أو النقــد الفــوري لأللفــاظ 

غيـــر الالئقـــة يعـــد تـــدعيمًا واستحســـانًا مـــن المجتمـــع، وبـــذلك تظـــل األســـرة ووســـائل اإلعـــالم وثقافـــة المجتمـــع 

والبيئــة التعليميــة مســؤولة عــن ظهــور مثــل هــذه األلفــاظ ثــم تلعــب ســيكولوجية الطفــل وســمات شخصــيته دورًا 

  في  استغاللها.
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  تكرارات األلفاظ الدخيلة والغربية في أحاديث األطفال

  

  التكرار  المفردات  التكرار  المفردات

 953 طز  998 مين

 950 ال تّنح 997 ليش

 950 شو متقول 997 منشان شو

 950 اتلهى 995 بس

 950 تعا ساعدني 993 بدي اتفرج

 947 خود 992 استنى شوي
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 946 تعا بكرة 990 أنا رايح

 940 ما حدا قدنا 988 أنا طبت؟

 940 يا ريت 987 لوين رايح

 939 شغلك كتير حلو 980 هدوكي

 939 شوي شوي 977 نتوفة

 938 شو متحكي 977 هات

 938 زحلق من هون 976 ما حّلك تجي

 938 زنكيل 970 إي

 937 روح من هون 970 تعا لعندي

 937 ما بدي 965 جيب

 936 مّهل 965 ال تقطشلي حديثي

 936 ال ولوه 965 ركوض

 936 تعا خود 958 ماني فاضي

 935 قشاط 934 فركها

 934 فاضية 933 ّدكما حدا ق

 858 مو متفهم علي 930 بّلط البحر

 856 كويس 928 رح ندوخه

 855 شغلة 924 دّبر حالك

 850 قلقان 920 داير

 848 مثل ما بدك 920 ّدّله

 848 بالّله 918 مايع

 843 مغّنح 917 موس

 840 مالي دخل 915 بحّلق فيّ 

 838 مدري ليش 914 امور

 838 نطققه 912 انبسط

 833 ةمو مستاهل 912 أنا قبضاي

 830 حّرك حالك 910 اتهرب

 828 مالي عالقة 898 شو بدك
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 825 ع راحتك 897 مالي نفس

 825 شغلة فاضية 880 زمكة

  824  كتلوت 875 موهلق

  822  كيفك  875  شو حشرك

  820  غنوج 870 دايخ

  820  غّير جو  810  دير بالك

  820  فتاح  800  افركها

  820  عملنا اللي ما انعمل  787  شو متعمل

  815  يا كسل  776  متنحة

  815  روح ولوه  770  فايق ورايق واهللا

  766  قلّعو
نحنا اللي اخترعنا 

 الصين
730 

 730 أنا مزاعلتك  765  ماشي حاله

 727 بيصير هيك  765  شو اس

 726 ضباط  765  عيني يا عين

 725 شو رأيك 760 صرعتني

 725 شو بدك يو 760 دلوع

 725 بيطير العقل 760 شلونك

 720 انتبه 745 مفكر حالو عنتر

 720 هلق 745 شوف

 720 بايخ 742 مشي ندّرج

 717 مظبوط 740 وين صافن

 715 مدا بدك ع جيبتك 737 يا سالم

 715 منسو لف 735 يا ويلي

 712 عالي العال 735 مليحة كتير

 712 مّليت 685 بّعد عني

 710 موع باله بال 685 احكيلك كلمة

 710 لقله 680 كّمل
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 710 انفلق 677 راسي مليان

 700 يا استاذ 676 مخو سميك

 700 بيعني سكوتك 675 مقنزع

 698 حل عني 675 شّلتي

 698 احكيلي 670 ضجت

 697 قّحط 668 ال تشفط

 697 فاتر حيلي 665 سّكر عالموضوع

 695 فتح مخك 660 نزعتا

 690 مشي معي 660 بيعونا سكوتكم

 688 ةمالي مرو  656 شّعل

 614 ظبطت 655 يا حرام

 610 معاه وشة 655 خليها تعلق

 600 يا معلم 645 بيجين

 595 ماني 635 دّبق

 595 يا قلب أمك 630 ولد ملعون

 585 مزقني 630 ارتاح منها

 585 مشرشح 625 مقّنص

 582 خّلصنا  625  ارّيح

 582 اطلع 620 منسلم

 575 رحت فته 620 ما في مشكلة

 575 دمه تقيل 617 اقتلها

  570  بيكفي تزعجني 615 سودها عليهم

  565  ال تأسرع 615 عنده هفة

  565  جايبلي الفقر 510 زعّلتني عليك

  560  خليني شوفك 500 خطه مفشكل

  555  كلك ذوق 496 ملّزق فيّ 

  550  نشتغل فيه 495 بال كذب

  550  اخلص منه 486 شفطه كف
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  545  معفشك 485 روحة بال رجعة

  545  العمى 485 شيل

  540  خالص 480 عم يرقع

  535  بدو شغل كتير 480 ما ادعفر فيك

  535  مافي متلنا 475 نفقعه

  530  ال تاكل هوى 475 بلحظة طيش

  525  مبهدل 470 ال تغلط

  525  كشت نفسي 465 حكا بدري

  520  شكله بالغلط 460 مفكر حالك مين

  520  دمه خفيف 460 راحت عليك

 410 حبوك 455 اهللا مع دواليبك

 408 فزيت 450 بطل زمانو

 408 حّيطقت حرارته 442 رح يظلمه

 405 فكحا 440 مفشكل

 405 يا حالوة 440 كمر

 400 سكرنا اليوم 435 محروم

 398 بنقول ما الخير 430 مأمنين علينا

 398 بيّوشي 425 اجيته الهفة

 397 عم يتمسكن 425 اجيته الوشة

 396 لكعم تفقر حا 415 مقّشط

 395 غشيم 415 خنت

 390 متزوقة 410 مّلص

 390 شوهاليوم النحس 280 ال تلعب بدنبك

 385 انطبلت الدنيا 275 نوري

 385 وال، ولي 270 جّكو

 380 عنتر حارتو 265 امورك ميسرة

  380 خالصين هيك 240  عامل فتوة

 375 رح نغيظه 122 معسنة
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  370  الف مسا 121 مجدوب

  365  تم 120 معجعج

  360  انبشه  120 هاي

  355  نستلمه    

  350  يا خرابي    

  330  سيارة شبح    

  320  زت حكي    

  310  نفرعه    

  118 روش    

  117  انطين    

  115  حبظلم    

  115  بلط في الخط     

  112  سواح مداح    

  112  كوسه    

  112  شم هوا    

  105  شيلني وشيلك    

  105  صافي يالبن    

  104  معجوع    

  104  بنجور    

  104  بنجورين    

  102  ميرسي    

  101  ثاكيو    
  


