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  الملخص
التعرف على األشكال  إلىهدفت هذه الدراسة 

التعرف وكذلك أغاني األطفال األردنية بعض المختلفة ل
ق ، ولتحقيهذه األغانيبعض على الخصائص الفنية ل

ذلك قام الباحث باختيار عينة منتقاه من أغاني األطفال 
التي ُتبث على القنوات الفضائية األردنية وتدوينها 

جميع أن  إلىوتحليلها موسيقيًا، وأشارت النتائج 
األغاني لم تكن مصوغة من الدرجة االصلية للمقام 
ولكنها كانت مصورة على درجات أخرى ولم تكن 

حيث تكون  ،ل سليمتؤدى بعض درجاتها بشك
النغمات غير صحيحة على الرغم من تطور تقنيات 

ولكن عدم وجود  ،التسجيل والتصحيح المقامي
الملحن المتخصص المؤهل وعدم كفاية خبرته يؤدي 

من ( المختارةكانت جميع أغاني العينة ، ولهذه النتيجة
في  ىتغن )حيث تنوعها فبعضها فني وبعضها شعبي

إال أن المساحة درجة واحدة  ناقصأو  ديوان كامل
  .الصوتية كانت محدودة

وبالنسبة للمقامات كانت واضحة وال يوجد 
االعتماد في البناء اللحني على انتقاالت مقامية وتم 

التسلسل النغمي الصاعد والهابط والقفزات اللحنية 
ن األطفال من مكِّالتي ال تتجاوز الدرجة الرابعة مما ي

ولتتناسب مع المساحة  ،لأداء اللحن بشكل مقبو
الصوتية للطفل، وفي ضوء هذه النتائج خلصت 

 .عدد من التوصيات إلىالدراسة 
أغاني األطفال األردنية،  :الكلمات المفتاحية
والغناء في حياة  الموسيقاالخصائص الفنية، دور 

  .الطفل، تصنيف غناء األطفال

Abstract 

The study aimed at identifying the 
different forms of some Jordanian 
children's songs and their technical 
characteristics. In order to achieve this, 
the researcher recorded and analyzed a 
sample of children's songs that are 
broadcast on Jordanian satellite channels. 
The results indicated that not all the songs 
were classed or illustrated by other 
degrees, and some of them were not 
properly performed. The tones were not 
correct despite the development of the 
recording and correction techniques. The 
absence of a qualified professional 
composer and insufficient experience lead 
to this result. All the songs of the selected 
sample (of which some were artistic and 
some popular) were sung in a full 
chamber or minus one degree, but the 
sound space was limited and the seats 
were clear with no convex transitions.  
For the construction of the melody, the 
researcher adopted the ascending and 
descending tonal sequence and the 
melodic jumps that do not exceed the 
child's vocal area, the study reached a 
number of recommendations. 

Keywords: Jordanian children's 
songs, artistic characteristics, the role of 
music and singing in   the child’s life, 
classification of children's songs. 
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  :مقدمة
اإلشباع  إلى، ويهدف الغناء اإلنسانيعد الغناء بمفهومه البسيط من أهم اللغات الوجدانية التي عرفها 

الجوانب التي تزود األطفال بمدركات ومفاهيم ، كما يعد الغناُء من وسعادة العاطفي ويضفي على النفس بهجة
 .تنمي المعارف اللغوية والتاريخية والقصصية وتثبت في نفوسهم ما يتضمنه الغناء من قيم وأفكار وأهداف

  )79ص-75، ص1982عوض،(
فينام على صوت أمه وهي  والغناء،فهو يتفاعل مع األصوات  ،يرتبط الغناء ارتباطا تاما بحياة الطفل

وينشأ الغناء مع الطفل  .ويضحك عندما ترقصه بين يديها فيغني ويتفاعل مع الغناء بشكل فطريه تهدهد
، 1994مختار،( ،مسامعه إلىويتطور فتتكون عواطفه ومشاعره ومعارفه وتتطور مداركه بفعل الغناء المنساب 

  )9، ص1986أبو معال،( .األملنطق باللغة اخرة بأدق وأوضح وسائل ازوهي كذلك مدرسة  )495ص
ن للموسيقى والغناء ميزة خاصة في قدرتها على تثبيت الهدف المطروح في ذاكرة الطفل ضمن أكما 

عن أن صياغة األغنية نصًا ولحنًا وتنفيذًا بأداء  فضًال ،اللحن الذي أحبه وأصبح يردده بشكل عفوي تلقائي
سيجعل من  ،بالخصائص الفنية المميزة لألغنية وما يكسبها هويتها جماعي مع الدراية الكاملةأو  فردي

المرئية  اإلعالمكما أن الواقع الحالي لوسائل ، األغنية عامال مهما في تنمية الذوق الفني عند األطفال
ة والمدعمة بأغاني اإلعالنات الجذاب، يفرض على الطفل المئات من األغاني ذوقًا وفنًا وتنفيذًا  والمسموعة

سلبيات لقصرها الزمني وإيقاعها السريع المحبب وما تحتويه هذه اإلعالنات واألغاني التجارية أحيانا من 
لذلك ال يمكن إغفال أهميه األغنية في حياة الطفل بما تحتويه ، ضرر بذوق وقيم وأخالق ومدركات األجيال و

 .على ذوقه الموسيقي وتنميته من خصائص ومميزات وقدرتها على توعيته وتوسيع مداركه والمحافظة
  )445،ص2008دكاك،(

  :مشكلة البحث
ت الخصائص الفنية ألغاني األطفال األردنية وخاصة أولالحظ الباحث ندرة الدراسات واألبحاث التي تن

المرئية  اإلعالموسائل األغاني الهادفة التي تحافظ على الهوية التي تتناسب مع طبيعة الطفل، ومع متابعة 
الحظ  ،أغاني األطفال وبرامجهاعرض وإذاعة صة في ختالم انتشار القنواتالفضائية و والقنواتعة والمسمو
التركيز على صياغتها بأسس سليمة بما  من حيثبشكل واضح عدم االهتمام بأغاني األطفال األردنية الباحث 

بخصائص أغنية الطفل  فيذًاوتن وتلحينًا يضمن عدم ابتعادها عن هويتها لعدم معرفة القائمين عليها نظمًا
األطفال  ألغانيت الخصائص الفنية أوللذا تكمن مشكلة البحث في ندرة الدراسات واألبحاث التي تن األردنية،
  .األردنية

  :هدف البحث
 .األردنيةأغاني األطفال بعض التعرف على األشكال المختلفة ل. 1
 .ردنيةاألغاني األطفال بعض أالتعرف على الخصائص الفنية ل. 2

  :أهمية البحث
 اإلعالممن خالل وسائل  اني األطفال األردنية التي ُتبثُّتسليط الضوء على الخصائص الفنية لبعض أغ

من حيث  وتنفيذًا وتلحينًا نظمًااهتمام القائمين عليها  إلىالمرئية والقنوات الفضائية األردنية مما يؤدي 
  .التركيز على صياغتها بأسس سليمة

  :ثحدود البح
التي تبث على القنوات الفضائية األردنية اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من أغاني األطفال 

  .2013 - 1994في الفترة المتخصصة 
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  :البحثإجراءات 
  .)المحتوى تحليل( يتبع هذا البحث المنهج الوصفي: منهج البحث. 1
في على القنوات الفضائية التي تم إنتاجها وبثها األردنية شهر أغاني األطفال منتقاة من أعينة : البحثعينة . 2

  .م 2013وحتى  1994الفترة من 
  :الدراسةأدوات . 3

  .المحتوىاستمارة تحليل و ،مدونات الغاني األطفالو ،األطفال ألغانيأقراص مدمجة . أ   
  .بطاقة تحليلية لعينة البحث. ب   

  :مصطلحات البحث

ويقصد به األغاني المؤلفة خصيصًا للطفل وتكون عادة بسيطة وقصيرة  نوع من أنواع الغناء :أغاني األطفال
تحتوي على هارمونيات بسيطة وتتميز بأنواعها  ،اللحن، ذات إيقاع واضح وصياغة محددة جيدة البناء
أو  من قبل الكبارأو  وهي تغنى من قبل األطفال ،المختلفة ذات المعاني الهادفة والكلمات المحببة للطفل

 )42، ص1967أمين،( .الكبار واألطفال معًا من قبل
التقليد، أو  الصورةأو  الهيئةأو  ومعناه الشكل ،األوروبية الموسيقامصطلح التيني يستخدم في : الصيغة

 .البناء الداخلي للعمل الفني من حيث تكرار أجزاء العمل الداخلية واختالفهاأو  وهو التكوين
  )3، ص2004صالح،(

  :السابقةالدراسات 
  :قد تعرض الباحث لموضوعات تكاد تمس هذا الموضوع منهال 

بالطفل في بداية تعلمه  أساليب العناية( دراسة بعنوان) 2006( أجرت منيجة عباس :ىولالدراسة األ
ما يناسب الطفل في  إلىالوصول  إلىهدفت وقد  تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. )الموسيقا

رة من أساليب تساعد على العناية بتنمية قدراته الموسيقية وكانت اهمية البحث في مرحلة الطفولة المبك
األساليب المناسبة التي يمكن ان  ومعرفةته طرح مفهوم جديد في مجال العناية بالطفل موسيقيًا أولمح

لبداية  لموسيقية المناسبةافروع التربية و يقوم عليها تعليم متطور يساير الدراسات التربوية الحديثة
ان فروع التربية الموسيقية متعددة ومرتبطة ببعضها إال أن ما  إلى ، وخلص البحثتعليم الموسيقي

يناسب طفل رياض األطفال ال يزيد على المفاهيم الخاصة بالغناء واإليقاع المرتبط بالحركة واالستماع 
ى فروع التربية الموسيقية ترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث في التعرف علوالعزف في ابسط صوره، و

  .الالزمة للطفل

طفال الشعبية في أغاني األ(بعنوان دراسة ) 2013( أجرى صبحي الشرقاوي وأكرم البشير :الدراسة الثانية
 إلىهدفت هذه الدراسة وقد  .وتتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. )ودالالتها الرمزية األردن

غاني األطفال الشعبية في األردن وتوضيحها وابرازها حسب دالالتها الدينية تحديد الدالالت الرمزية في أ
لية توظيفها في المجاالت آتوضيح  إلىو ،واالجتماعية والوطنية والتربوية واالقتصادية والميتافيزيقية

اشر الع إلى ولوذلك بتضمينها المناهج التعليمية للمرحلة األساسية من الصف األ ،التربوية والتعليمية
الدالالت الرمزية في أغاني  ، عن طريق معرفةومنهاج اللغة العربية لهذه المرحلة بشكل خاص ،بشكل عام

أن أغنية الطفل الشعبية تتكون من ثالثة عناصر  إلىوخلصت الدراسة  األطفال الشعبية في األردن
ع والعديد من أساسية تندمج مع بعضها لتشكل وحدة أساسية وهي النص الشعري واللحن واإليقا

الشعبية  ترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث في تطرقها ألغاني األطفال األردنيةالنتائج في كل عنصر، و
  .ة توظيفها تربويًاأولوتحليلها ودراستها ومح
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إمكانية توظيف أغاني قناة طيور الجنة في (بعنوان دراسة ) 2011( أجرت أطياف محمد: الدراسة الثالثة
. )ألخالقي لطفل المرحلة االبتدائيةالعربية وتنمية الوعي االجتماعي وا الموسيقاصر تعليم بعض عنا

إكساب طفل المرحلة االبتدائية بعض القيم  إلىهدفت هذه الدراسة وقد  تجريبيالمنهج الدراسة وتتبع ال
فاعلية قياس واألخالقية من خالل بعض األغاني المختارة وغرس بعض السلوكيات االجتماعية السليمة 

وقد افترض  ،العربية لطفل المرحلة االبتدائية الموسيقافي رفع مستوى بعض عناصر  البرنامج المقترح
يمكن اكساب طفل المرحلة االبتدائية بعض القيم األخالقية من خالل بعض األغاني واالناشيد البحث أنه 

السليمة من خالل تدريس بعض يمكن غرس بعض السلوكيات االجتماعية و المختارة من قناة طيور الجنة
ذات داللة  اك فروقلهناأن  إلى، وخلصت الدراسة األغاني واالناشيد المختارة من قناة طيور الجنة

البعدي لصالح االختبار البعدي في رفع / بين متوسط درجات التالميذ في االختبار القبلي  إحصائية
هذه الدراسة بموضوع البحث في التأكيد على ترتبط و .العربية الموسيقامستوى المعرفة لبعض عناصر 

إمكانية توظيف أغاني األطفال في قناة طيور الجنة إلكساب األطفال المهارات الموسيقية والقيم األخالقية 
  .والسلوكيات االجتماعية السليمة

  :النظري ويشتمل على اإلطار

   الطفل أغنية: أوال
 .والغناء في حياة الطفل الموسيقادور . 1   
 .تصنيف غناء األطفال. 2   
  .أغنية الطفل في األردن. 3   

فهي جزء من منظومة التنمية  ،اإلنسانية وجانب رئيس في تنشئة اإلنسانعظم القدرات أمن  الموسيقا
مكون هام في حياة  الموسيقاأخالقية، فأو  اجتماعيةأو  وجدانيةأو  البشرية الشاملة سواء تنمية عقلية

هم مكونات أوتصل لمستوى الحاجات األساسية، ويعد الغناء  ،جزء من وجوده اليوميالطفل ونموه وهي 
الطفل من التعبير عن ذاته،  نكِّمحيث ي ،بصفة عامة والطفل بصفة خاصة اإلنسانالتنشئة الموسيقية في حياة 

ل الطفل لألصوات يبدأ من مرحلة المهد ويعتمد على استقباالذي وتعلم الغناء عند الطفل مثل تعلم اللغة 
  )84ص-83،ص2009عبد اللطيف،( .فاألغاني تشكل اكثر جوانب الثقافة السائدة اثارة وبهجة ،وادراكها
من  ىلقتيحد كبير على مدى ما  إلىتوقف تفومدى انسجامها وتوازنها  هامستقبلوشخصية الطفل أما 

نها وسيلة لتحقيق التوازن عند أال إ وان كانت غاية لذاتها الموسيقاف ،توجيه ورعاية موسيقية في طفولته
ن كان الكالم هو وسيلة للتعبير فالغناء إتنشطه وتحفز عقله اذ تتصل بكل جوانب شخصيته، وفهي  ،الطفل
قناعا عند اآلخرين الن الغناء في حقيقته كالم منظوم إقبوال و أكثربهذه الوسيلة حتى يصبح  االرتقاءهو 

  )9، ص2005الحفني،( .ومنغمموقع 
وان الفترة من سن  ،موهبة تظهر عند األطفال أولالموهبة الموسيقية هي  نأويؤكد هاورد جاردنر 

وان  والفكرية،الثانية حتى الخامسة هي االكثر أهمية في تطور مهارات الطفل االجتماعية والعاطفية والحركية 
للموسيقى، وكل ما  استيعابهتؤثر في ى ولالخبرة الموسيقية التي يمر بها الطفل خالل سنوات عمره الثالث األ

وكلما  ،ى من حياته يشكل أساس كل التطور التربوي الالحقوليتعلمه الطفل خالل السنوات الخمس األ
  )11، ص1998فينسنت،( .الحقاتشكل األساس مبكرا ازدادت القدرة على التعلم 

وأكدت الكثير من  ،ير في فترة قصيرةم الكثن األطفال لديهم القابلية لتعلُّأجمع علماء النفس على لقد أ
من التطور الطبيعي في % 50ن أي ونموه على اإلنساناالختبارات العلمية التي أجريت في مجال السلوك 

سنوات،  8وحتى  4من عمر % 30و ،سنوات 4ونمو الذكاء يحدث عند الوالدة وحتى عمر  اإلنسانتفكير 
أهمية التركيز على رياض األطفال  الخبراء على أكدنتائج لهذه ال وتبعًا ،سنة 17وحتى  8من عمر % 20و
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 القابلية السريعة لتعلم الطفل والتقاطه ألي قول إلىرجعوا ذلك أو ،األساس في تنمية شباب المستقبل اكونه
  )754، ص2012الشرقاوي واخرون،( .فعلأو 

يصدر عنه من أصوات  فر لدى الطفل استعداد فطري للموسيقى يظهر في كثير من حركاته وفيماايتو
وما يصدر عنه فيما بعد من مسايرته للموسيقى بالتمايل والتصفيق والجري والغناء، وكلها تنم  ،منذ والدته

تعامل للطفل  أول، وتبعًا لخصائص مراحل النمو المختلفة يكون للظهورعن استعدادات فطرية كامنة مهيأة 
عناصر ال دراكية لبقيةإنمو الطفل يتكون لديه مهارات  ومع ،من خالل نمو قدرته االيقاعية الموسيقامع 

فالطفل في  ،تقان الطفل لهيكل األغنية يزداد في سن الثالث سنواتإوزمالؤه إن  دفيدسون، ويرى يةالموسيق
على استخدام مخططاته الداخلية بدرجة كافية من المرونة واالتساق، وعندما يصل  هذه الفترة يكون قادرًا

التي يتعرف ) أغاني الحضانة( خامسة تتوافر له حصيلة من أغاني األطفال التي تسمى في العادةالطفل لسن ال
  )33ص ،2000عبد السالم،( .كبر من تعرفه على المواد الموسيقية غير المألوفة لديهأعليها بسهولة 

  والغناء في حياة الطفل الموسيقادور : ثانيا
يحظى بها الطفل  أنل مكون رئيس في عملية التنشئة التي يجب والغناء في حياة األطفا الموسيقان دور إ

والسيكولوجية وفيما يلي توضيح لهذه النمائية  خصائصهفي  سرته متوازنًاأحتى يصبح فاعال في مجتمعه و
  :الجوانب

ذن على الجوانب الحسية فيما تحدثه من تدريب األ في اكبير دورًا الموسيقاتلعب  :الجوانب الحسية. أ
من  مما يحدث نوعًا ،الحركي والعضلي التآزروالحكم بين المثيرات الصوتية المختلفة وتنمية  ييزالتم

ولكن  ،واالجتماعيكساب المتعلم مجموعه من المهارات الحركية لها جانبها العقلي إالتوافق الجسمي و
 واستعمالة يغلب عليها الجانب الجسمي والعضلي كما يحدث في حالة العزف على اآلالت الموسيقي

  .ناجحًا الصوت الغنائي استعماًال

تنمية االدراك الحسي عن طريق الحكم على عمل موسيقي على  الموسيقاتعمل  :الجوانب العقلية. ب
من حيث البناء الموسيقي، وتنمية القدرة على أو  االختالفأو  الضعف من حيث التشابهأو  بالجودة

أو  هارات الموسيقية العليا مثل الحكم على صحة العملالمالحظة يتمثل في تنمية مجموعه من الم
حدوث أخطاء معينة فيه ويساعد ذلك في تركيز االنتباه، كما يعمل على تنمية القدرة على القراءة 

تكرار جمل أو  وتنمية القدرة على التنظيم المنطقي وتنمية الذاكرة السمعية سواء بالعزف من الذاكرة
مرات عدة تزداد في طولها بازدياد قدرة المتعلم على التكرار الصحيح،  ايقاعيةأو  موسيقية لحنية

وتنمية اإلحساس الزمني عند المتعلمين وتنمية القدرة على االبتكار وزيادة المعلومات الموسيقية كعلم 
  .لمواد الدراسية األخرىل هصوله وقواعده مما يزيد من حصيلة معارفه، وتحسين تعلمأله 

 ،في النواحي المزاجية واالنفعالية وتكوين الميول الفنية عند األطفال الموسيقا تؤثر :فعاليةالجوانب االن. ج
في التحكم في االنفعاالت المختلفة عن  الموسيقافي السلوك كما تؤثر  امًاهتلعب هذه الميول دورا  إذ

 الموسيقاتعمل كما ة، طريق االستماع واستثارة انفعاالت مقبولة كالسرور والبهجة والمشاركة الوجداني
  .واالعمال الفنية والمؤلفين الموسيقيين الموسيقاعلى تكوين اتجاهات إيجابية نحو فن 

تكوين جماعات اجتماعية في المدرسة تجمعها  إلى الموسيقاتؤدي  :الجوانب االجتماعية والثقافية. د
الناشئة األجيال  إلىي للمجتمع كما تقوم بوظيفة هامة في نقل التراث الثقافي والجمال ،هداف مشتركةأ

تسهم في تثبيت القيم الدينية وتدعيمها، و ،في األغراض القومية والوطنية هامًا ، وتلعب دورًاوالالحقة
صبري ( وسيلة واسعة نافعة وممتعة في قضاء وقت الفراغكبدور ترفيهي هام  الموسيقاكما تقوم 

  .)208- 201، ص1973وصادق،
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  فالطألتصنيف غناء ا: ثالثا
م فالجد والجدة واألب واأل ؛باألسرة وثيقًا دب األطفال والغناء على وجه الخصوص يرتبط ارتباطًاأن إ
فأدب األطفال هو النتاج  ،فهي وسيلة وغاية في وقت واحد ؛الن الغناء يرتبط بالتربية ؛ألطفالهميغنون  كانوا

على الفهم والتذوق وفق طبيعة العصر عمارهم وقدرتهم أألطفال حسب مستوياتهم وا يالئمدبي الذي األ
آدمية ومومة وطفولة أفحيثما توجد  ،مومة والطفولةاألطفال قديم قدم األ فأدب ،والمجتمع الذي يعيشون فيه

 ،وال يخرج على هذا القانون لغة وال يشذ عنه جنس ،غانيهأدب األطفال وأيوجد بالضرورة 
  .غاني أطفال فنيةأأغاني أطفال شعبية و إلىل ويمكن تقسيم أغاني األطفا )47ص- 43،ص1993حسن،(

  :أغنية الطفل في األردن: رابعا
فظهر اهتمام المغنيين والمغنيات العرب بأغنية  ،لقد تزايد االهتمام بالطفل منذ منتصف القرن العشرين

 ،لعشرينالطفل لما لها من سوق رائجة في اإلذاعات والتلفزيونات العربية وذلك في الستينيات من القرن ا
 .فأصدر بعضهم أغاني يشترك فيها األطفال في الغناء وظهرت أسطوانات وأشرطة تسجيل

  )66،ص2001حمام،(
وكانت أغاني األطفال التي تبث في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية في تلك الفترة تأتي من مصر ولبنان  

مواضيع اجتماعية مختلفة، ولقد  أولوتتنوكانت مضامين هذه األغاني تتغنى بالوطن وصلة الرحم والجار 
من  ساهم التبادل الثقافي بين الدول العربية في اثراء مكتبة أغنية الطفل، حيث تزودت اإلذاعة األردنية بأغان

مصر ولبنان والسعودية والكويت، وفي السبعينيات والثمانينيات ساهم عدد كبير من الشعراء والملحنين 
د أمين ومن وطفال ومنهم الشعراء محمد الظاهر وعلي البتيري ومحمد الشلبي ومحماألردنيين في أغاني األ

  .الموسيقيين إلياس فزع ووائل أبو السعود ومحمد وهيب وحسين راتب
ما أنتج كان مجموعة أغاني  أولوجهه إلنتاج أغاني األطفال في السبعينيات، والتلفزيون األردني َت أوبد

، وفي الثمانينيات أنتج التلفزيون كذلك العديد من البرامج التي كان )البلونة(غنية لمحمد ضياء الدين منها أ
 ،ومجلة المناهل ،ودكان األلعاب ،يتخللها أغاني أطفال كانت تعد لخدمة البرامج منها، برنامج قوس قزح

تي اهتمت بحقوق وقطار ومحطات، وفي التسعينيات تم إنتاج العديد من أغاني األطفال ال ،وتلفزيون األطفال
  .كما زادت مشاركة المدارس الحكومية والخاصة في إنتاج هذه األغاني بشكل ملحوظ ،الطفل

األثر الكبير في وضع أسس ثابتة  م1994وكان للمهرجان األردني ألغنية الطفل الذي بدأ في عام 
شجيع الكتاب والملحنين إثراء ثقافة الطفل وت إلىوواضحة لمسيرة أغنية الطفل من خالل أهدافه الرامية 

والمبدعين، فقد استطاع أن ينتج على مدى خمسة أعوام ما يقرب من مئة أغنية أطفال هادفة باللغة العربية 
عمال التي ينتجها المهرجان عن ى التلفزيون األردني األالفصحى موجهة للفئات العمرية المختلفة، كما تبّن

  )100ص-97، ص1999عناب،( .ها برامجهطريق بثها ضمن ساعات البث اليومية وتضمين
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  :اإلطار التطبيقي
للتوصل وتحليلها  المنتقاة من أغاني األطفال األردنيةيقوم الباحث في هذا الجزء باستعراض العينة 

  .للخصائص الفنية التي تميز هذه األغاني

  عيوني تشتاقله: ولالنموذج األ
  محمد الغرابلي: كلمات
  ليمحمد الغراب: اللحن

  هــــــّله بعمري ِكــفديأ دــبي محمب قّلـيـحب  هـــــــــــــــــــــّلـّنـيح ِبـلـوالق هــّلـاقـتـشـي تـونـيـع

  الله الله الله
والجذع حن لِف وبكيـأش  يـــــــــالهادي المكّْ راقو في بعقلوهالشي  دـــــــنّلِح ا موْتَنبه  

ه يبكيرجيُل مْلوالج دمعه َخ علىده يجري  عن جوعمُلوِح هه يشكي ن حاُلوعّله قايه  
  هـــــــّلـِك قِدـِص هــكالم قالح من دمؤي هـط  قره افَتـبعض عن صفِن انشق طهِل مرـوالَق
  هــــــّله بعمري ِكــفديأ دــبي محمب قّلـيـحب  هـــــــــــــــــــــّلـّنـيح ِبـلـوالق هــّلـاقـتـشـي تـونـيـع
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  التحليل
  عيوني تشتاقله  اسم العمل

  العامية  اللهجة المستخدمة
  ديني  موضوع األغنية

  محمد الغرابلي  الملحن
  أطفال وكبار  نوالمؤد

  المقام 
   على درجة الدوكاه كرد

  )على درجة الحسيني وأصلها كرد( 

  الميزان
 

  اإليقاع المصاحب
  صعيدي   )الضرب( 

 ABAB2A  الصيغة

  طقطوقة  القالب

  المساحة الصوتية
  

 النماذج االيقاعية
    المستخدمة

  التحليل

  العبارة البسيطةمقدمه تشبه  )5م: 1ناكروز مأ( 
ه بالتبادل بين الصولو والكورال وهو يتبع التسلسل ؤمن المذهب يتم غنا ولطع األالمق )12م: 6م( 

  .النغمي الهابط في مقام كرد حيث بدء الغناء من الجهاركاه والركوز في الدوكاه
ه بالتبادل بين الصولو والكورال وهو يتبع التسلسل ؤالمقطع الثاني من المذهب يتم غنا )19م: 13م( 

والركوز في  ىالنو نهاوندم الهابط في مقام كرد حيث بدء الغناء من الجهاركاه حتى النغمي الصاعد ث
  .الدوكاه

مع اظهار قفزة الدرجة الرابعة الهابطة والتسلسل النغمي  ىابتدأ من النو ولاألالغصن  )25م: 20م( 
لسل السلمي الهابط الهابط من النوا على النوا والجملة الثانية من اللحن قفزة الدرجة الخامسة مع التس

  آالت ايقاعيةورغ وأجهاز اآلالت الموسيقية   حتى درجة الدوكاه والركوز على درجة الدوكاه 

  التعليق

 .األغنية قائمة على لحن جديد .1
 ال يوجد تنوعات مقامية واألغنية مبنية على المقام األساس ويحتوي على بعض التحويالت النغمية .2
 ).ج المقاملمس لنغمات من خار(
 .لحن المذهب مبني على التتابع اللحني والبناء السلمي الصاعد والهابط .3
 .لحن الكوبليه مبني على قفزة الدرجة الرابعة والبناء السلمي الهابط .4
 .درجات لتتناسب مع طبيعة المساحة الصوتية للطفل المساحة الصوتية سبع .5
 .على التتابع الجمل اللحنية تميزت بالبساطة في صياغتها والقائمة .6
 .لم يتم استخدام اآلالت الموسيقية الحية .7
 .اللحن قائم على خط لحني واحد وال يوجد توزيع موسيقي وتعدد أصوات .8
عدم مالئمة اللحن للتقطيع العروضي في بعض الكلمات مثل مد حرف القاف في كلمة تشتاقله ومد  .9

 .حرف القاف في كلمة القمر
  .الكبار والصغار وجد توزيع أدوار في الغناء بيني .10
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  طيبه يا: النموذج الثاني
  تراث: كلمات
  تراث: اللحن

  اـــــــــــــاداَنــن وىــالهك ِوــاِلـنـقـِتـاش  ْاـــــــــانـيـوا العيا د ْةـبـيـيا َط
  يــــــــــانــَفـا جــم عـــمدـوا والارـس  يـــــــاِنـسَن بـرَكـالم ا ساِرـلم
  انــــــــــــــهـلوـال مـيـا تـة يــَبـيـا َطـي  يــــــــانـنـي مع جـلبـَق دوــــَخَأ
  رـــــــــــــــــــــــــزاِئ ِكـًا َلـــــــومـي يــنـَّلـع  رـــــــــــــابـص اللِه ُتـي بيـتـَبلِق
  ْاـــــــــــــــــانــمَأـي بــرنـمـغـُت ْةـبــعـَكـلـل  رـــــــــَتراني ناِظل رى هــُت يا
  يــــــــــــاتـيـحـة برـــــــَو مــــــــك لزورأ  يـــــــــــــاتـيـِنـمُأ ىـلـَأغا ــَـنـيـبـَن

  رآنــــــــــــُالق اوـلـي واْتــــــــبر رُكْذَأو  يــــــــالتي صــلِّك صوارـجـوب
راِكـشبديَني الميــــِكشراة ب  ــُقـبــاله دومـي ادييــــــــــراِكــشـا ب  

لي  ْلفهأوىَتأ  اِكــــــِحمفي  مى َفّلمالنور سبانا نوركم باناس  
  اـــــــــــــاداَنــن وىــالهك ِوــاِلـنـقـِتـاش  ْاــــــــانوا العييا د ْةـبـيـيا َط
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 :التحليل
  يبةيا ط  اسم العمل

  العاميةاللهجة 
  ديني  موضوع األغنية

  تراثيلحن   الملحن

  أطفال  المؤديين

  المقام 
   على درجة الدوكاه كرد

  )على درجة الكرد كرد( الدرجة األصلية

  الميزان
  

اإليقاع 

  المصاحب
  وحدة كبيرة 

  غربي 

 ABAB2AB3AB4A  غةالصي
    طقطوقة  القالب

المساحة 

  الصوتية
  

النماذج 

 االيقاعية
  المستخدمة

  

  التحليل 

الدرجة الرابعة الهابطة  إلىثم القفزة ى من المذهب بدأ من درجة النو ولالجزء األ) 4م: 1م( 
  .الدرجة الثالثة والرابعة وختامها في درجة الحسينيوالتسلسل اللحني على الدرجة الثانية ثم قفزة 

ثم تسلسل سلمي هابط مع استخدام ى البدء من درجة النوالجزء الثاني من المذهب ) 9م: 5م( 
  .الزمن المنقوط والرباط في االشكال االيقاعية والصمت في بداية الغناء والركوز على درجة الدوكاه

على التسلسل النغمي الهابط حتى درجة  واالعتمادالمقام  يبدأ من سادسة الغصن) 12م : 10م( 
  .الجهاركاه

  وتسلسل نغمي هابط ى البداية من النو) 15م :13م( 
البداية في رابعة المقام وقفزة الدرجة الرابعة الهابطة واالعتماد في البناء اللحني على ) 19م :16م( 

تسلسل النغمي الصاعد بين الدرجة الثالثة والرابعة اللحن المتعرج باستخدام قفزات الرابعة والثالثة وال
  .والختام على الجهاركاه

واالعتماد في البناء اللحني على قفزة الدرجة الرابعة والثالثة ى البدء من درجة النو) 23م :20م( 
اآلالت   .والتسلسل النغمي الهابط واستخدام الزمن المنقوط والركوز على درجة الدوكاه على الدوكاه

  الموسيقية 

  وآالت ايقاعية اورغ

  التعليق

 .األغنية قائمة على لحن تراثي .1
 .ال يوجد تنوعات مقامية واألغنية مبنية على المقام األساس .2
لحن المذهب مبني على قفزة الدرجة الرابعة التتابع اللحني والبناء اللحني الهابط مع بعض  .3

 .التنويعات
من الدرجة السادسة والبناء السلمي الهابط مع بعض التنويعات والركوز على لحن الغصن مبني  .4

 .الدرجة األساس
 .المساحة الصوتية ثماني درجات تتناسب مع طبيعة المساحة الصوتية للطفل .5
 .الجمل اللحنية تميزت بالبساطة في صياغتها والقائمة على التتابع .6
 .دام إيقاع مصاحب فقطلم يتم استخدام اآلالت الموسيقية الحية واستخ .7
 .اللحن قائم على خط لحني واحد وال يوجد توزيع موسيقي وتعدد أصوات .8
 .عدم مالئمة اللحن للتقطيع العروضي في بعض الكلمات مثل مد حرف الالم في كلمة والهوى .9

  .استخدام إيقاع مصاحبة غربي وايقاع الوحدة .10
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  حي يا وردةفّت: النموذج الثالث
  ين الدين عبد القادر ز: كلمات
  تراث: اللحن

  ةردنَغ ا اليومة بدَنلوة الِحوْناي الِغــه  دةري يا وـضـمـدة َغرا وـي يـحتَّف

  قاهاْلبي الشوِكا بـهـْفـُطـقي أولحـي بـْلـلإ  اــــــالهـَغـى بنسا ما ِنــالهحب الوردِة

ردِةالو بالشرْةج ــِبوبـحمة ومـَطعلي واْل  هرق َأتفاِربـصال دــالِنــبـــــتـَعـه ومهر  

ردِةالو ا ِنلمسقيبِن ذوِرها البيهارو  بتزحال اَألَأ هرالُكار ِوزهل ّفبيرح هافي  

  ةردنَغ ا اليومة بدَنلوة الِحوْناي الِغــه  دةري يا وـضـمـدة َغرا وـي يـحتَّف
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 :التحليل
  فتحي يا وردة  م العملاس

  عاميةاللهجة 

  تعليمي  موضوع األغنية

  لحن تراثي  الملحن

  أطفال  المؤديين

  المقام 
  عشيران عجم على 

  )عجم على الصبا( والدرجة األصلية

  الميزان
  

 اإليقاع المصاحب

  )الضرب(

    صعيدي

   قسوم م

 ABAB2A  الصيغة

  طقطوقة  القالب

  المساحة الصوتية

  
 النماذج االيقاعية

    المستخدمة

  التحليل

ثم قفزة نغمية ما بين تسلسل نغمي صاعد للدرجة الرابعة البداية من درجة العجم ب) 4م  :1م( 
  .است والجهاركاه على الدرجة الخامسة والهبوط والركوز على عجم الحسينيالر
  تكرار الجملة السابقة بدون تنويعات) 8م  :5م( 
  عشيرانى والركوز على درجة العجم ولتنويعات على الجملة اللحنية األ) 12م  :9م( 
هابط حتى درجة البداية من درجة الجهاركاه وهي خامسة المقام وتسلسل نغمي ) 16م  :13م( 

  .الركوز والمازورة األخيرة تعتمد على قفزة الدرجة الرابعة والخامسة
  عشيرانولكن بتنويعات لحنية صاعدة والركوز على درجة العجم  السابقةإعادة الجملة ) 16م  :13م( 

  لمسات مقامية اخرىأو  في مقام واحد بدون تنويعات

اآلالت الموسيقية 

  المستخدمة

  يقاعيةأورغ وآالت ا

  التعليق

 .األغنية قائمة على لحن تراثي .1
 .ال يوجد تنوعات مقامية واألغنية مبنية على المقام األساس .2
لحن المذهب مبني على قفزة الدرجة الرابعة التتابع اللحني والبناء اللحني الهابط مع بعض  .3

 .التنويعات
عض التنويعات والركوز على الدرجة السادسة والبناء السلمي الهابط مع ب علىلحن الغصن مبني  .4

 .الدرجة األساس
 .المساحة الصوتية ست درجات تتناسب مع طبيعة المساحة الصوتية للطفل .5
 .الجمل اللحنية تميزت بالبساطة في صياغتها والقائمة على التتابع .6
   .استخدام األورغ واإليقاع .7
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  رغدة: النموذج الرابع
  عبد القادر زين الدين : كلمات
  عبد القادر زين الدين: اللحن

ةوِدــــــــــــــغر ةوِدـــــــــــــغر  
  ييوِني وعوِتي وصحكاِتِض  يـــوِنـبـتِحــِي بـالِّ ِدَغا رـنأ

ِم سمِةوالبعـَلْطبِت لِبالَق ن  لما عــاِشـالشيــوِنـوفة تش  
  ي هيهي َالَال لي َالَاللي 

ـبـبــِتح ديـيـخـلَل  القيْخَأل ونيـبـلـَي بقالِل ريــباْق ي  

ـاُكـا القـلمُك  القيَأدي ـم بحِدل وَقخْلة بة مةـــيوِنز  

ةوِدــــــــــــــغر ةوِدـــــــــــــغر  
ماما وبابا بيرضـوال  يــّنوا عـبيــــــــنـْفـا بـهاـقـْلــَة بــِكر  

يدُكِعسم زسِعي ماينيد  ـــي لــــدعوِلإيـــــــوِنـبـِحـْتـب و  

ةوِدــــــــــــــغر ةوِدـــــــــــــغر  
  ريــــــل غيـْثي ِمـِلْثنا ِمَأن لِك  ريـيـر ختَِّكـي يـوِنـيتـبـح

  ةـــــــِننوح ضى بعَلا عـنـْتِمُأ  رِةا غيوْل ِدسح ما بدنا
ةوِدــــــــــــــغر ةوِدـــــــــــــغر  

  ييوِني وعوِتي وصحكاِتِض  يـــوِنـبـتِحــِي بـالِّ ِدَغا رـنأ

ِم سمِةوالبعـَلْطبِت لِبالَق ن  لما عــاِشـالشيــوِنـوفة تش  

  ي هيهي َالَال لي َاللي َال
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  :التحليل
  رغودة  اسم العمل

  العاميةاللهجة 

  تعليمي  موضوع األغنية

  عبد القادر زين الدين  الملحن

  أطفال   المؤديين

  )النوىعلى  نهاوند( الدرجة األصلية، نهاوند على درجة الراست  المقام 

  الميزان
  

اإليقاع 

 المصاحب

   )الضرب(

   تشياكر

  ملفوف 

 ABAB2AB3A  الصيغة
  طقطوقة  القالب

المساحة 

  الصوتية
  

النماذج 

 االيقاعية

  المستخدمة

  

  
  

  التحليل

   رأستمن درجة نهاوند  غنيةألامقدمة ) 2م: 1م( 
وقفزة الدرجة الثالثة  المذهب يبدأ من درجة الراست واالعتماد على النغمة الواحدة) 6م: 3م( 

  والتسلسل النغمي الصاعد والهابط
  جملة غير مكتملة) 8 م: 7م( 
وصاعد حتى الكرد بتسلسل نغمي وهابط حتى  ىالزمن الثنائي والبدء من النو إلىالتحول ) 11م: 9م( 

  والركوز على الجهاركاه  صارالح
  الكردسيكونس للجملة السابقة والركوز على ) 14م: 12م( 
وتسلسل نغمي  ىالنو إلىوقفزة  عربة كردالزمن الرباعي والبدء من درجة  إلىالتحول ) 16م: 15م( 

  هابط ثم والركوز في درجة الراست
  لمسات مقامية أخرىأو  مقام واحد بدون تنويعات

  اورغ وآالت ايقاعيةاآلالت 

  التعليق

 قائمة على لحن جديداألغنية  .1
 .ال يوجد تنوعات مقامية واألغنية مبنية على المقام األساس .2
 .لحن المذهب مبني على النغمة الواحدة وقفزة الدرجة الثالثة التتابع اللحني والبناء اللحني الصاعد .3
 .الدرجة الخامسة والبناء السلمي الهابط والركوز على الدرجة األساس علىلحن الغصن مبني  .4
 .احة الصوتية ست درجات تتناسب مع طبيعة المساحة الصوتية للطفلالمس .5
 .الجمل اللحنية تميزت بالبساطة في صياغتها والقائمة على التتابع .6
 .استخدام آلة األورغ مع إيقاعات األورغ .7
 .اللحن قائم على خط لحني واحد وال يوجد توزيع موسيقي وتعدد أصوات .8
 .4/4والزمن االيقاعي  2/4تنقل اللحن بين الزمن االيقاعي  .9

 .استخدام ايقاعات مصاحبة غربية مثل الكراتشي .10
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  :نتائج الدراسة
لحن  والقائمة علىالمصوغة أو  نوعين هما أغاني األطفال الشعبية إلىتقسم أغاني األطفال األردنية 

الخصائص  إلىتوصل الباحث  ااألطفال الفنية التي تكون مصوغة في كلمة ولحن فني جديد كم شعبي وأغاني
  :حيثأغاني األطفال في األردن من  ت بهاالفنية التي تميز

  :النص
عدد وأخرى مصوغة في لهجات الدول المجاورة بسبب ت )العامية( يوجد أغاني مصوغة في اللهجة المحكية.1

غ ووجنسياتهم في بعض الحاالت فمنها ما هو مص واتجاهاتهمكتاب هذه األغاني وتعدد ميولهم  خلفيات
 غ باللهجة المصريةوغ باللهجة الشامية ومنها ما هو مصواللهجة المحكية المحلية ومنها ما هو مصب

 .وغيرها من اللهجات
جو من  إلضفاءورد العديد من الكلمات والمفردات التي ليس لها معنى شعري في النص ولكنها صيغت . 2

 .المعنى إلكسابالمرح وليس 
خالق وتوجه السلوك االجتماعي والديني عند األ إلىينية التي تدعو الد لألغانيهناك انتشار واضح . 3

 .األطفال
ن الطفل يكتسب أعلى الرغم  شعراءالكافي من قبل ال االهتمامطريقة صياغة الكلمات والمعاني ال تلقى .4

 متلق ألنه لألغنيةبمعانيها خالل استماعه وترديده  ويتأثرويوظفها بشكل مناسب  الكلمات والمعاني
 .بارع

  :اللحن
ولم  ،ولكنها كانت مصورة على درجات أخرى ،صلية للمقامجميع األغاني لم تكن مصوغة من الدرجة األ. 1

حيث تكون النغمات غير صحيحة على الرغم من تطور تقنيات  ،تكن تؤدى بعض درجاتها بشكل سليم
م كفاية خبرته يؤدي ولكن عدم وجود الملحن المتخصص المؤهل وعد ،التسجيل والتصحيح المقامي

 .لهذه النتيجة
أو  في ديوان كامل ىتغن -شعبيمن حيث تنوعها فبعضها فني وبعضها - المختارةكانت جميع أغاني العينة . 2

 .إال أن المساحة الصوتية كانت محدودةناقص درجة واحدة 
 .المقامات كانت واضحة وال يوجد انتقاالت مقامية. 3
ني على التسلسل النغمي الصاعد والهابط والقفزات اللحنية التي ال تتجاوز الدرجة االعتماد في البناء اللح. 4

الرابعة مما ييتناسب مع مساحتهم الصوتية ن األطفال من أداء اللحن بشكل مقبولكِّم. 
نقص في معرفته بأصوات اآلالت  إلىعلى آلة االورغ مما يؤدي بالطفل ت الموسيقية الاآل استخدامقتصر ا. 5

 .وبالتالي عدم قدرته على تمييزها إذا سمعها وطبيعتها الصوتية األخرى موسيقيةال
 أكثرفتارة تكون فكرة واحدة وتارة فكرتين ال  ،أفكار لحنية بسيطة غير متنوعةعلى أغاني األطفال تقوم . 6

 .وتتكرر في األغنية حسب طول النص
 .البسيطة ولم يتم التطرق لألوزان المركبةوزان الموسيقية الرباعية والثنائية تم استخدام األ. 7
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  :األشكال االيقاعية المستخدمة
  :استخدمت في أغاني األطفال التي تضمنها البحث االشكال التالية

  

  

  

  

  
  

  :نتائج تتعلق باإليقاعات والضروب المستخدمة
  :ستخدمت في أغاني األطفال التي تضمنها البحث االيقاعات والضروب التاليةا

  اإليقاع الصعيدي . 1

   تشياكر. 2

 ملفوف . 3

  مقسوم . 4

 وحدة كبيرة . 5
  االيقاعات الغربية. 6

 

أو  إما أطفاالن المؤدين ألغاني األطفال كانوا االحظ الباحث في أغاني األطفال التي تضمنها البحث : األداء
  .بمصاحبة األطفال اكبار

  :التوصيات
  :يةالتوصيات التال إلىفي نتائجه خلص الباحث  هذا البحثفي ضوء ما توصلت اليه  

طفال ويراعي خصائصهم النمائية والتطورية وتوظيف القيم التربوية صياغة النصوص بشكل يتناسب مع األ. 1
 .واالجتماعية واألخالقية والدينية التي يرغب المجتمع بإكسابها لألطفال

كبة شكال االيقاعية المرأللحان بما يناسب المساحة الصوتية عند األطفال مع البعد عن األصياغة ا. 2
 .والتنويع في االيقاعات والضروب المصاحبة لتغذية المخزون الموسيقي عند الطفل

وفنيًا ويمتلكون الفكر والمهارة والخبرة الالزمة بكتابة  أكاديمياالتأكيد على قيام المتخصصين المؤهلين . 3
 .بة في اكسابها لألطفالوتلحين أغاني األطفال لالبتعاد عن التشوهات في بنية األغنية والمفاهيم غير الحب

في تسجيل األغاني واالبتعاد عن أصوات االورغ حتى يتمكن الطفل من الحية استخدام اآلالت الموسيقية . 4
 .الموسيقية المختلفة التعرف على أصوات اآلالت

فهي تشكل المخزون الموسيقي للطفل والتي سوف تستمر معه حتى الهادفة االهتمام بأغاني األطفال . 5
  .احل عمره المتقدمةمر
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  :المراجع
 .، األردنعمان ، دراسات في أناشيد األطفال وأغانيهم، دار البشير،)1986( عبد الفتاح ،أبو معال .1
الطرق الخاصة بالتربية الموسيقية، الجهاز المركزي للكتب المدرسية  ،)1967(، أمين، أميمة، إكرام مطر .2

  .والجامعية، القاهرة،
  .، عمان، األردنمؤسسة الرسالة، دب األطفال أهدافه وسماتها، )1993( محمد ،حسن .3
 .القاهرة الحياة الموسيقية، منشور، مجلةوالغناء، بحث  ، الطفل)2005( رتيبة الحفني، .4
، التأثيرات األجنبية على أغنية الطفل األجنبية، ورقة عمل منشورة، وزارة )2001( ،حمام، عبد الحميد .5

  .ردنالثقافة األردنية، عمان، األ
 منشور، جامعة ، بحث- إذاعة دمشق نموذجا–قيم حقوق الطفل في أغاني األطفال ، )2008( أمل ،دكاك .6

 .دمشق
مجلد العاشر، بحث ، الالموسيقاالغناء الشعبي المعاصر، مجلة علوم وفنون  ،)2004(، رضا، صالح .7

  .منشور، القاهرة
في اكساب طفل الروضة مفاهيم  األغنيةدراسة تطبيقية الستخدام ، )2012( خرونآو ،صبحي ،الشرقاوي .8

  .عمان، األردن ية واالجتماعية،اإلنساندراسات العلوم منشور، جديدة، بحث 
منشور، أغاني األطفال الشعبية في األردن ودالالتها الرمزية، بحث ، )2013( خرونآو ،صبحي ،الشرقاوي .9

 .للفنون، عمان، األردناألردنية  المجلة
 .القاهرة مكتبة االنجلو المصرية،، الموسيقاتعليم  ، طرق)1973( ئشةآمال، وصبري، عا صادق، .10
علوم وفنون  بحث منشور، ،الموسيقاأساليب العناية بالطفل في بداية تعلمه ، )2006( منيجةعباس،  .11

  .القاهرة ،الموسيقا
فل دور األغنية المسموعة والمرئية في تنمية البيئة الموسيقية للط، )2000( وفاء ،عبد السالم .12

 .، القاهرةكلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، غير منشورة رسالة ماجستير، المصري
التقنيات التكنولوجية المستخدمة في أغنية الطفل العربي الدينية  بعض ،)2009( شيريناللطيف، عبد  .13

  .، عمان، األردنالمجلة األردنية للفنون منشور،الملحنة في مقامات عربية، بحث 
، تجربة التلفزيون واإلذاعة األردنية مع أغنية الطفل، ورقة عمل منشورة، وزارة )1999( هيةعناب، زا .14

  .الثقافة األردنية، عمان، األردن
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