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  ل  "ــة الطفــص أغنيــ" خصائ
  دادــــإع

 التربية النوعيةفى استكماالً للحصول على درجة الماجستير 
قسم التربية الموسيقية تخصص "موسيقى عربية"

  

  شــرافإ

 
  مساعد بقسم التربية الموسيقيةأستاذ 

  جامعة بنها - كلية التربية النوعية
  تخصص " موسيقى عربية "

       
أستاذ ورئيس قسم الموسيقى العربية كلية 

جامعة حلوان  –التربية الموسيقية 
 "سابقًا"،

ووكيل  ورئيس قسم التربية الموسيقية،
الكلية لشئون الدراسات العليا ووكيل لكلية 
لشئون خدمة المجتمع والبيئة بكلية التربية 

جامعة بنها " سابقاً " –النوعية   

  
                                                              

                                                 
   -مقدمة : 

ال شك فى أن القنوات الفضائية أصبحت حقيقة واقعة ومؤثرة فى حياة المشاهدين 
وبالتالى لم يعد فى اإلمكان تجاهلها لما لها من العديد  من اآلثار على مشاهديها وذلك من  
خالل ما  تقدمة من كم  هائل من البرامج  المتنوعة  من حيث الشكل والمضمون, كما 

أحد الوسائل الهامة التى تنقل المعلومات والمعارف والخبرات إلى تمثل القنوات الفضائية 
  الجمهور . 

والقناة الفضائية هى مد الحدود االتصالية إلى ما وراء"الحدود": الجغرافية والسياسية 
   ١بصرف النظر عن الظروف المكانية والعوائق الطبيعية وبعد المسافات . 

  

  وقد تمثلت القنوات الفضائية العربية فى أنواع عدة نذكر منها : 

 القنوات الفضائية الحكومية .  -

 القنوات الفضائية العربية الخاصة .  -

                                           
عبدالرحمن دمحم سعيد الشامى : " استخدامات القنوات التليفزيونية المحلية والدولية للدوافع واإلشباعات " دراسة  -١

  .م٢٠٠٢الجمهور اليمنى " ، رسالة دكتوراة , كلية اللغة العربية , جامعة األزهر ,  ميدانية على عينة من
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وتعتبر القنوات الدينية المتخصصة  ضمن القنوات الفضائية العربية مثل" قناة أقراء 
ً قنوات خاصة لتقوية الوزاع  –قناة الرحمة  –قناة المجد  – وغيرها " , وظهرت أيضا

قناة  –قناة كراميش  –الدينى عند الطفل عن طريق األغنية الدينية مثل " قناة طيور الجنة 
  قناة نون ،،،،،،، وغيرها.  - قناة محبوبة –ناة كنارىق –قناة براعم –طه

وتقوم تلك القنوات ببث أهدافها الدينية للطفل من خالل الغناء فى صورة أغنيات 
الطفل وقصص وحكايات يقوم بإدائها األطفال متضمنة قيم وأهداف ومبادئ دينية بهدف 

ال منتمية إلى دينها ووطنها تحسين الخلق ونشر التعاليم التربوية الفاضلة بهدف بناء أجي
  وبيئتها وأسرتها بشكل متماثل . 

  

  -مشكلة البحث :

الحظت الباحثة الدور الهام الذى تقوم به القنوات الفضائية الدينية للطفل فى إثراء  
األغنية الدينية للطفل  بأشكالها المتعددة  مما دعا الباحثة إلى دراسة هذه  الظاهرة الجديدة 

  ق إليها الباحثين من قبل . والتى لم يتطر
  

   -أهمية البحث :

تمكن أهمية البحث فى التعامل مع متغيرات تكنولوجية حديثة (القنوات الفضائية) , 
ودراسة جانب إيجابى هام لها  وهو أغنية الطفل الدينية  مما يعطى أهمية اتصال 
تخصص " التربية الموسيقية " بالمتغيرات التكنولوجية التى تؤثر على حياتنا بشكل هام 

  ل . مما يقوى الوعى الدينى للطف

  

   -أهداف البحث :

 التعرف على القنوات الفضائية  .                  -١
 التعرف على خصائص أغنية الطفل .  -٢

   -أسئلة البحث :
  

  ما هى القنوات الفضائية ؟  -١س 
  ماهى خصائص أغنية الطفل ؟ -٢س 
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   -منهج البحث :
  

 )١(اعتمد البحث على المنهج التحليلى الوصفى (تحليل محتوى)
هذا المنهج شأنه شأن أى بحــث تـــاريخى البد وأن يبدأ  بتحديد المشكلة ، بصياغة  -

فــروض تـحتــاج إـلى تــوافر بيانات  تاريخية ، وهذا المنهج  يقودنا  فى الواقع  إلى 
مثل"شرائط الكاسيت،المدونات الموسيقية   أستخدام قاعدة أساسية من المصادراألولية،

  األعمال،كما أن من ضمن إجراءات البحث تحليل بعض األعمال.الموجودة لهذه 

   - أدوات البحث :

  يعتمد هذا البحث على األدوات التالية : 
 القنوات الفضائية الدينية  " .  -الرسائل العلمية  - )CD"  األسطوانات (

   - حدود البحث :

  ذ نشأتها . أغنية الطفل التى تم إنتاجها للقنوات الفضائية الدينية للطفل من

   -عينة البحث :

سوف تقوم الباحثة بإختيار عينة  البحث أغنية" ماما زمنها جاية "المعبرة عن أغنية 
  الطفل التى تقوم بإنتاجها تلك القنوات من خالل برامجها المتعددة للطفل . 

    -مصطلحات البحث :

   -اشتمل البحث على العديد من المصطلحات ونذكر منها :
  : الفضائيةالقناة 

هى مد الحدود االتصالية إلى ما وراء " الحدود " : الجغرافية والسياسية بصرف النظر 
  )٢عن الظروف المكانية والعوائق الطبيعية وبعد المسافات . (

   -: الوعى الدينى
اد  ول أبع ه ح ة وقيم كال معرفي ى أش وى عل ه يحت ى أن إن مفهوم الوعى الدينى يشير إل
ردى  العالقات بين البشر, وبين البشر والطبيعة,وبين البشر والكون,وهو يتألف من وعى ف
اعى   ى أجتم ى دين اك  وع ة , وهن ام الديني يم و األحك ارف والق رد للمع يعبر عن إدراك الف

                                           
م .         ١٩٧٧امال صادق وفؤاد إبو حطب : " علم النفس التربوى " ، مكتبة االنجلوا المصرية ، القاهرة ،  )١(
ة والدولية للدوافع واإلشباعات " عبدالرحمن دمحم سعيد الشامى : " استخدامات القنوات التليفزيونية المحلي) ٢(

  دراسة ميدانية على عينة من الجمهور اليمنى " ، مرجع سابق .



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٨) فبراير ١العدد (
 

   
٣٣  

 
  

ة  مل  إدراك  الجماع اعى .  ويش ا االجتم ددة  بوجوده دين  المح اد ال وراتها  ألبع وتص
ه .  اده  ومكونات ث أبع ن حي دين م ديولوجى  لل فالوعى الدينى هو إدراك نفسى  وتصور أي

)١(  
  

   -الدراسات السابقة  :
   ١: " أثر الموسيقى العربية على تربية الطفل المصرى " .  الدراسة األولى بعنوان

تناولت هذه الدراسة الموسيقى العربية  وتطورها وكيفية  أثرها على  تربية الطفل 
  المصرى وتنمية الحث الفنى لديه  . 

وترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الراهن بتناولها للموسيقى العربية وكيفية تأثيرها 
  على الطفل المصرى . 
   ٢اديو والتليفزيون " . : " موسيقى الطفل فى الر الدراسة الثانية بعنوان

تناولت هذه الدراسة بدور الراديو والتليفزيون فى  تنمية موسيقى الطفل حيث هناك  تأثير 
  كبير من خالل موسيقى الراديو والتليفزيون على الطفل . 

وترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الراهن  فى تناولها  موسيقى  الطفل التى تذاع  من 
  تليفزيون ومى تأثيرها على الطفل .خالل الراديو وال

   -أوالً : االطار النظرى ويتكون من:

   -: نشأة القنوات الفضائية العربية

:هى مد الحدود االتصالية إلى ما وراء" الحدود":الجغرافية والسياسية القناة الفضائية
  )١النظر عن الظروف المكانية والعوائق الطبيعية وبعد المسافات . (بصرف 

م ثالثة  تطورات رئيسية  قادت إلى  ظهور وانتشار ١٩٩٨وقد حدد ( الترمان )  
  )٢الفضائيات  العربية هى : (

  م .١٩٩٠حرب الخليج الثانية  - أ
  إطالق جيل جديد من االقمار الصناعية . -ب

                                           
نبيل عبدالهادى شوره : " بحث منشور " , كتاب المؤتمر العلمى األول , كلية التربية الموسيقية ,  - ١

 م . ١٩٨٢جامعة حلوان , القاهرة ,
سمحه الخولى : " بحث منشور ", كتاب المؤتمر العلمى األول , كلية التربية الموسيقية , جامعة  -  ٢

 م . ١٩٨٢حلوان , القاهرة ,
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المهنيين العرب الذين  درسوا  وعملوا فى الغرب , لقد ظهور طبقة متميزة من  -ج
أحدثت  حرب الخليج  الثانية  نقلة  نوعية  فى االعالم العربى  يمكن اعتبارها حداً 
ً عن مسار جديد , حيث بدأت مع  فاصالً فى مسيرته , وفرصة مواتية للتوقف بحثا

ـــن خــالل الـنجـــاحـــات حرب الخليج الثانية بداية مرحلة " عالمية التليفزيون " م
الـــتى حققتــها شبـكـة الــكوابل اإلخبارية األمـــريـكيــة فــى الـــتغطيــة الـفــورية 

 ١٥٠ألحـــداث الــــحـــرب علــى الــهواء مباشرة واستقبال من قبل المشاهدين فى 
  دولة حول العالم . 

وبــــدأت الـــمطالبـات بـــإعالم جــديد وسياسية إعالمية جــديدة فـــى ظل تـهافت  
  اآلالف من المشاهدين العرب على متابعة قنوات البث الوافد و االشتراك بها  .

                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) عبدالرحمن دمحم سعيد الشامى : " استخدمات القنوات التليفزيونية المحلية والدولية ١(

مرجع سابق                                                                                               الدوافع واإلشباعات " دراسة ميدانية على عينة من الجمهور اليمنى,  
) نهلة مظفر أبو رشيد : " المعالجة اإلخبارية لقضايا الدول النامية فى الفضائيات ٢(

  م .  ٢٠٠٥العربية " , رسالة دكتوراة , غير منشورة , كلية اإلعالم , جامعة القاهرة , 
ً من القنوات  وسرعان  ما  شهد عقد  التسعينات  من  القرن العشرين  انتشاراً واسعا
الفضائية العربية  وكانت مصر أولى  الدول العربية  التى  بادرت  إلى  إنشاء قناة  

لتليفزيون   القناة األولى م , ثم  قامت ١٩٩٠ى فى  ديسمبر رسم حكومية  بشكل ئيةافض
فضائية خليجية , وثانى قناة  تليفزيونية قناة كأول ببدء إرسالها السعودية العربية المملكة

م, وتالها بعد ذلك مركز تليفزيون الشرق األوسط من لندن فى نهاية ١٩٩٠عربية فى عام
  م برعاية القطاع الخاص السعودى .١٩٩١سبتمبر

   -أنواع القنوات الفضائيات العربية : -
   -ضائيات العربية وفقاً لعدة متغيرات كما يلى :يمكن تناول أنواع الف

   -تقسيم الفضائيات العربية وفق متغير الملكية ومكان البث إلى : -أ
   -القنوات الفضائية الحكومية الرسمية : -١

ويقصد بها تلك القنوات التى تمتلكها أو تستأجرها الهيئات التليفزيونية الرسمية , 
وتتبعها تبعية كاملة " تمويالً وسياسة وتوجيها .. " وهذه القنوات هى  األكثر عدداً 
وهيمنة, وتبث من  داخل الدول العربية  باللغة  العربية  وبلغات  أجنبية , وتشغل قرابة 

ائى العربى مثل(القناة الفضائية المصرية األولى والثانية, القناة %من البث الفض٧٤
الفضائية السورية , قناة أبو ظبى اإلماراتية , القناة الفضائية اللبنانية, والقناة الفضائية 
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الليبية, القناة الفضائية السعودية,والقناة الفضائية األردنية, القناة الفضائية الفلسطينية 
  ,,,,,الخ . 

ــ                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوات التليفزيونية المحلية والدولية ) عبدالرحمن دمحم سعيد الشامى : " استخدمات الق١(

  الدوافع واإلشباعات " مرجع سابق .
   -القنوات الفضائية العربية الخاصة : – ٢

هى تلك القنوات التى ينتفى عنها صفة الرسمية أو التبعية الصريحة المباشرة لدول أو 
باللغة  حكومات عربية, وهى تمول من القطاع الخاص , وتنقسم إلى قسمين : قنوات تبث

%من البث الفضائى العربى , وقنوات  تبث ١٦العربية من خارج الوطن وتحتل  حوالى 
  % تقريباً من البث الفضائى العربى .  ١٠باللغة العربية من الداخل وتشغل 

   -سمات وخصائص القنوات الفضائية العربية : -
   -تتسم القنوات الفضائية العربية بعدة سمات منها :

  أن غالبية هذه القنوات هى قنوات مفتوحة غير مشفرة(ماعدا استثناءات قليلة).  -١
  أنها تقوم ببث البرامج المقدمة على القنوات األرضية مع بعض التعديالت الطفيفة.  -٢
  أن القنوات العربية المشفرة مثل األوائل وأوربت تخضع لملكية خاصة .  -٣
ً يزداد نحو أن أغلب القنوات الفضائية  بدأت  -٤ كقنوات عامة, ولكن  بدأ االتجاه حاليا

  فتح قنوات متخصصة لجذب جمهور محدد . 
 تعتمد جميع القنوات الفضائية العربية على اإلعالن لتغطية تكاليفها جزئياً . -٥
برزت خالل السنوات الماضية بعض القنوات اإلخبارية التى جذبت جماهير عريضة  -٦

وأشبعت احتياجاً فعالياً لمصدر عربى يقدم الحقائق بسرعة كما خاصة من المثقفين , 
)                                                                                               ١(يرة , النيل لألخبار , العربية .يقدم التفسير والتعليق بشكل متوازن , مثل قناة الجز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
) نهلة مظفر أبو رشيد:"المعالجة اإلخبارية لقضايا الدول النامية فى الفضائيات ١(

  مرجع سابق. العربية " ,
  )١( -خصائص األغنية الجيدة :
تسرى على أغنية الطفل فى مختلف بلدان العالم فهى أغنية لألغنية الجيدة خصائص 

  : ذه الخصائص تبعاً للتصنيف التالىتتوفر فيها البساطة ويسعد الطفل بغنائها وسنعرض ه
  )٢( -: الخط الغنائى (اللحن)  -١
ً من العبارات اللحنية القصيرة التى يبتكرها الطفل أثناء لعبة  - أ أن يكون اللحن منبثقا

  اليومى . 
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  أن يكون اللحن سلساً يسهل تذكره فى أى وقت .  -ب
أن يكون إيقاع اللحن شيقاً وواضحاً , متميزاً بالحيوية حتى يتناسب مع طبيعة الطفل  -ج

  ونشاطة . 
  موسيقية قصيرة , يمكن غناؤها على نفس واحد .أن يكون اللحن من عبارات  -د
أن ال تلحن الحروف الثقيلة ( مثل القاف والخاء ) على درجات صوتية  حارة نسبياً  -ه

ً  للحفاظ على سالمة  حتى يمكن  أداءها بسهولة  دون  ضغط على الحنجرة  وأيضا
من رى إلى  نطقها وأن ينحصر لحنها فى حدود منطقة األوكتاف من دو إلى دو , أو

  رى . 
ــــــ                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة , ات سيكولوجية الموسيقى والتربية الموسيقي) أمال مختار صادق:" بحوث ودراس١(
) نادية عبدالعيز عوض :" الطفل واألغنية , بحث غيرمنشور, دراسات ٢( مرجع سابق .

                                                                                           وبحوث عن الطفل المصرى والموسيقى , مرجع سابق . 
  الكلمات والمضمون : – ٢
ً من عالمه ( مثل حبه  - أ ً للطفل ومستوحيا ً مشوقا أن يكون موضوع النص موضوعا

  حبه للعب ) .  –حبه للحيوانات  –لوالديه وأخوته الصغار 
  أن يكون النص ذات قيمة مع مالحظة سهولة كلماتة وارتباطها باللحن .  -ب
أن تناسب كلمات األغنية إدراك الطفل حتى يسهل علية حفظها وتذكرها فال يستغرق  -ج

  حفظه وقتاً طويالً فتصبح األغنية سبباً للملل وليس مصدر سعادة . 
أن تتراوح الكلمات مع روح اللحن واألشكال اإليقاعية فيه حتى يتحقق الترابط العميق  -د

  بين الكلمة واللحن . 
ً يجب اإل يؤثر طريق الوصول إليه على جماليات  -ه عندما يكون هدف النص تعليميا

  موسيقى األغنية . 
   )١( -الخصائص الموسيقية ألغنية الطفل :

  أن يحتوى على جمل موسيقية صغيرة ومنتظمة أو متساوية .  – ١
  أن تكون سهلة المسافات ليس بها قفزات واسعة .  – ٢
ة ص – ٣ ى منطق ن ف ات أن تلح ط الطبق ى متوس ل وه وت الطف ة ص بة لمنطق وتية مناس

ن  ن س ال م ذ األطف وتية من ى  ١٣: ٥الص طى وحت ة (دو) الوس ن نغم نة م س

ـ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            ـــــ

ة ١( ى اإلذاع ة , ف ة هادف يلة تربوي رى كوس ل المص ة الطف ) عفاف دمحم عبدالحفيظ :" أغني
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ة  يقية , جامع ة الموس ة التربي ى األول , كلي ؤتمر العلم ور , الم ث منش ون , بح والتليفزي

                                     م .             ١٩٨٢حلوان , القاهرة , 

ة (دو)  ١٣:  ٥نغمة (ال) للبنين , أما البنات من سن  ى نغم طى وحت سنة نغمة (سى) الوس

  الجواب .

أن تستعمل الساللم المتنوعة فى تلحينها مثل السلم الخماسى والسداسى والساللم  -٤

  الصغيرة والكبيرة والمقامات العربية . 

صاحبة الهارمونية بسيطة حتى يسهل على االطفال متابعة اللحن يجب أن تكون الم -٥

  األساسى الذى يسايرون ايقاعة . 

يجب أن تكون اآلت األوركسترا أو الغرفة المصاحبة مالئمة لكل مرحلة نمو ومناسبة  -٦

  لألغنية . 

  إظهار التكوين الموسيقى من األداء .  -٧

أن تستعمل اإليقاعات البسيطة مع اختيار المصاحبة المتنوعة التى تعطى الغرض  -٨

  المطلوب لطابع االغنية . 

  مراعاة سرعة االغنية بما يتفق وطابعها .  -٩

وتقدم الباحثة موجزاً مختصراً للمبدع "دمحم فوزى"الذى قدم عالمات بارزة وخالده  -

أغنية" ماما زمنها جاية " لتناولها فى  فى مجال أغنية الطفل وقد اختارت الباحثة

الجانب التطبيقى للتعرف على خصائص أغنية الطفل والتى اتبعها "دمحم فوزى " فى 

  العمل .
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   -ثانياً : االطار التطبيقى  " عينة البحث " :
  أغنية " ماما زمنها جاية "

  

  لعب وحاجات... وية  *** جايبةــايـة *** جاية بعد ش:  مـامـا زمـنهـا جـ المذهب
  طـة *** بتقول واك واك واك ...ها وزة وبـة *** فــيـــجاية معاهـا شنط             

  ادل ***  جه الدكتور وعملله ايه .ـــواد اللى اسمه عــارف الــ: ع الكوبلية األول
  جـوه عــنـيـه .ويـة ـتلـة ***  بـــص شـــــوا زى الــفــليه كانــلقـى رج                     
  رة ***  عارف اداله الـحقـنة ليه .ـيـــحـــقــنــة كــبــ هـيــلراح مــ                    
  وكل اصحابه ضحكوا عليه . ح *** ن الــصـبـــبـيـشــربــش اللـبــمـا                    
  رب وبيكير***   واتراباله عضل فى ايديه . ــــها شــو من يومـــواه                    

  ة *** جاية بعد شوية  *** جايبة لعب وحاجات...:  مـامـا زمـنهـا جـايالمذهب 
  ة *** بتقول واك واك واك ...ها وزة وبطة *** فـيـــجاية معاهـا شنط             

  ماه ــــمامته ليه مخاصده مربوطة *** وعارف ــــه ايـد برضــــ: وأحم الكوبلية الثانى
  اه ـيـله مــعـعـب ***  بـلــكبــريـت ويــشــــللى يـلـــيـحـب تـمـان بـكـ                      

  ***  واخته بوسى كانت شايفاه  وفى يوم جاب كام عود ولعهم                      
  اه راحـت النــار ملــهـــلبــه ايده *** ولسه ايديه االتنين واجع

  اه ــــرت ***  وال بيشيل كبريت ويـها ال بيتعفــوه من يومــاه                     
  

  ات...ـايـة *** جاية بعد شوية  *** جايبة لعب وحاجـا جه:  ماما زمـنالمذهب 
  ة *** بتقول واك واك واك ...طها وزة وبـطة *** فـيـجاية معاهـا شن            
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  ماما زمنها جاية "مدونة  أغنية " 
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  تابع مدونة  أغنية " ماما زمنها جاية "
  البطاقة التعريفية ألغنية " ماما زمنها جاية "

  طقطوقة  القالب

  دمحم فوزى  اسم المغنى
  دمحم فوزى  اسم المؤلف
  دمحم فوزى  اسم الملحن

  مازورة ١٣٣  عدد الموازير
  عجم الراست ( تبريز )  المقام

  الفوكس  االيقاع
  ٢/٤  الميزان

  م"١٩٥٨أغنية داخل فيلم سينمائى فيلم" معجزة السماءعام   شكل تصوير العمل
  

  

  -التحليل الوصفى ألغنية " ماما زمنها جاية " :
" كوبليه فى مقام عجم مصور على درجة  ٢جاءت هذه األغنية مكونة من مذهب وعدد" 
المطرب دمحم فوزى بمصاحبة  من غناء ٢/٤الراست (مقام تبريز) بإيقاع الفوكس بميزان 

  ضحكة من طفل صغير موضوع السكتات الموسيقية داخل اللحن.
  ) فى جنس عجم اليكاه .  ٤: م ١:  من ( م الالزمة الموسيقية

  ) فى جنس عجم اليكاه والركوز على درجة الراست . ٢٨: م ٥: من ( م المذهب
  كاه .) فى جنس عجم الي ٣٢: م ٢٩: من ( م الالزمة الموسيقية

) فى مقام عجم الراست على درجة الراست والركوز  ٨٢: م ٣٣: من( م الكوبلية األول
  على درجة الدوكاه فى نهاية الكوبلية . 

) وهو إعاده الكوبلية األول بنفس اللحن وإختالف  ١٣٣: م ٨٤: من ( م الكوبلية الثانى
  الكلمات . 

  
  

   - تعليق الباحثة :

قام المطرب " دمحم فوزى " بغناء األغنية فى طبقة صوتية تناسب غناء االطفال 
" لتبسط اإليحاء بضرب منتظم ٢/٤وقد صيغت االغنية على ايقاع الفوكس من ميزان " 

لتأكيد الوحدة الزمنية  التى تتناسب  مع  إداء االطفال  وجاءت األغنية  من خالل الزمة  
الباحثة  بساطة األداء من جانب المطرب إلى جانب اللحن موسيقية  بسيطة  ، والحظت 

  مما يجعله يتناسب مع جميع مراحل االطفال المختلفة . 
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٤٢  

 
  

  -نتائج البحث  :
تتضمن نتائج البحث من خالل االجابة على أسئلة البحث والتى تمت فى الجزء 

  -النظرى للبحث : 
جاءت االجابة على السؤال األول فى التعرف على القنوات الفضائية والبث الفضائى لها 

  والتعرف على قنوات االطفال المتنوعة . 
ثم جاءت االجابة على السؤال الثانى فى التعرف على خصائص أغنية الطفل من حيث 

  الخصائص العامة والخصائص الموسيقية ألغنية الطفل . 
  -حات :التوصيات والمقتر

توصى الباحثة بجمع جميع االعمال الغنائية لألطفال المصورة التى يعرضها  -١
  التليفزيون المصرى ، للحفاظ على تلك األعمال التراثية . 

توصى الباحثة باالستعانة بتلك االعمال واختيار المناسب منها فى مراحل رياض  -٢
  ة لدى االطفال . االطفال لتنمية الجوانب الحسية والنفسية والتعليمي

توصى الباحثة الكليات المتخصصة باالستعانة من أعمال أغانى االطفال المصورة  -٣
  لالستفادة منها لتنمية الجوانب النفسية والحسية والتعليمية لدى الدارسين.
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  -ث :ــع البحــمراج

، امال صادق وفؤاد إبو حطب :" علم النفس التربوى " ، مكتبة االنجلوا المصرية  -١

 م .١٩٧٧القاهرة ، 

أمال مختار صادق:" بحوث ودراسات سيكولوجية الموسيقى والتربية الموسيقية ,   -٢

 م .                  ١٩٩٤مكتبة االنجلوا المصرية ، القاهرة ، عام 

محه الخولى : " بحث منشور ", كتاب المؤتمر العلمى األول , كلية التربية س  -٣

 م . ١٩٨٢قاهرة ,الموسيقية , جامعة حلوان , ال

عبدالرحمن دمحم سعيد الشامى : " استخدامات القنوات التليفزيونية المحلية والدولية  -٤

للدوافع واإلشباعات"دراسة ميدانية على عينة من الجمهور اليمنى"، رسالة 

 .م٢٠٠٢دكتوراة , كلية اللغة العربية , جامعة األزهر , 

ى كوسيلة تربوية هادفة, فى اإلذاعة عفاف دمحم عبدالحفيظ :" أغنية الطفل المصر -٥

والتليفزيون, بحث منشور, المؤتمر العلمى األول, كلية التربية الموسيقية , جامعة 

 م . ١٩٨٢حلوان , القاهرة , 

نادية عبدالعزيز عوض :" الطفل واألغنية , بحث غيرمنشور, دراسات وبحوث  -٦

 م. ١٩٨٢جامعة حلوان, عن الطفل المصرى والموسيقى, كلية التربية الموسيقية, 

نبيل عبدالهادى شوره : " بحث منشور " , كتاب المؤتمر العلمى األول , كلية التربية  - 
م١٩٨٢الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة ,


