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بناء شخصية ودورىا التربوي في  أللعاب الشعبيةلبعض اأغاني األطفال المصاحبة 
 الحمقة األولى والثانية المدرسة اإلماراتيةالطفل ب

 *د. عبد الكريم نصر وزيزة
 مقدمة: 

تعتبر األغنية الشعبية لألطفاؿ موروثًا ثقافيًا وحضاريًا بارزًا ، حيث تتوارثيا األجياؿ لتستميـ 
مف الماضي أصالتو وقيمو العريقة ولتغذي الحاضر بو مستعينًة بما يممكو الحاضر مف مقومات 

ة الشعبية في تكنولوجية ىائمة يمكنيا نشر الموروث بشكمو األصيؿ عمى أكبر قدر مف الناس ، واألغني
بيعتيا التاريخية والجغرافية ، طكؿ بمد ليا خصائصيا مف حيث الكممات واأللحاف التي تتفؽ مع 

فتختمؼ خصائص األغنية الشعبية في اإلمارات حيث تتنوع فييا البيئات ما بيف الصحراوية والزراعية 
وع مف البيئات، فيذا التنوع قد ال تحتوي عمى ىذا التن، والبحرية والحضرية ، عنيا في بمداف أخرى 

، استقرارىـ في أرضيـ ألطفاليـ عبر  في الغناءالجغرافي والمناخي جعؿ سكاف اإلمارات قديمًا يبدعوف 
والتي تقع ، عمى الخميج العربي تميزت بأغاني الغوص والبحارة  جزءًا مف مدنيا طؿيفاإلمارات التي 

لدفاع عف القبيمة ، والتي توجد فييا زراعة تميزت في الصحراء تميزت بأغاني الشجاعة واإلقداـ وا
وىذا التنوع الجغرافي تبعو تنوعًا فنيًا في ابتكار األغاني  بأغاني النماء واالستبشار بنزوؿ األمطار.

 الشعبية لألطفاؿ والتي ابتكرىا أجدادىـ وتوارثتيا األجياؿ مف بعدىـ.
اإلمارات العربية المتحدة ببعض األلعاب الشعبية وارتبطت األغاني الشعبية لألطفاؿ في دولة 

التي استخدمت األغاني واألىازيج الشعبية فييا أحيانًا بغرض بث روح الحماس أثناء المعب والتشجيع 
في أف لمعب فوائد  يفيو وأحيانًا كنوع مف المتعة والترفيو والتسمية ، ويتفؽ الكثير مف عمماء النفس والترب

ية الطفؿ وتؤثر في نموه االجتماعي الثقافي والمعرفي والوجداني  والسموكي ، ىامة تنعكس عمى شخص
وتجعمو أكثر ثقة في نفسو ، ومحبًا ألقرانو ، ومساعدًا ليـ ، وترسخ روح التعاوف بيف أفراد المجتمع بما 

انية يعود بالفائدة عمى بناء مجتمعات قوية تتمتع بالصفات الحميدة التي تقوـ عمى المباديء اإلنس
 الصحيحية في تنشأة األطفاؿ التي تبدأ مف البيت والمدرسة .

وىنا يأتي دور معمـ التربية الموسيقية في إتاحة الفرصة لألطفاؿ لممارسة األلعاب الشعبية وأغانييا 
بشكؿ عممي منظـ ييدؼ إلى تربية األطفاؿ بشكؿ متوازف ومتكامؿ مف خالؿ ممارسة األنشطة 

                                                           
الموسٌقٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة.التربٌة مدرس 
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شخصية الطفؿ وتيذب سموكياتو وتضبط انفعاالتو والتي تسيـ بشكؿ فعاؿ التي تنمي الموسيقية 
 وممموس في بناء شخصية الطفؿ.

 مشكمة البحث
مف خالؿ عمؿ الباحث بدولة اإلمارات في تدريس التربية الموسيقية في مدارس التعميـ العاـ 

وعشريف عامًا , الحظ أندثار مف المرحمة االبتدائية حتى المرحمة الثانوية ، لمدة تزيد عمى خمسة 
وغياب بعض األغاني الشعبية اإلماراتية لألطفاؿ والتي يحفظوىا بالتمقيف عف طريؽ االستماع إلييا مف 
أمياتيـ وآبائيـ وأجدادىـ , مما دعا الباحث لمبحث في ىذه الظاىرة ومحاولة تذكير األطفاؿ بأغانييـ 

ية وحفظيا وترديدىا وغنائيا مف خالؿ حصة التربية وخاصة األغاني المصاحبة لبعض األلعاب الشعب
الحمقة األولى  الموسيقية  وذلؾ لتأثيرىا اإليجابي ودورىا الفعاؿ في العممية التربوية بالمدارس اإلمارتية

 والثانية.
 أىمية البحث:

تكتسب تمؾ الدراسة أىميتيا كونيا إحدى الدراسات البحثية التي تسمط الضوء عمى األغاني 
عبية لألطفاؿ في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وما يعنيو ذلؾ مف البحث في تراث األغاني الش

الشعبية لألطفاؿ في اإلمارات وتعميميا ليـ وحفظيا مف خالؿ حصة التربية الموسيقية ، مما يساىـ 
أىمية ودور حصة التربية الموسيقية التربوي في بناء  تعزيزو إحياء وحفظ التراث الشعبي ألغاني األطفال

 .بالمدرسة اإلماراتية شخصية األطفاؿ
 أىداف البحث:

في دولة اإلمارات  المصاحبة لبعض األلعاب الشعبيةالتعرؼ عمى خصائص األغنية الشعبية  -1
 العربية المتحدة؟

 اإلماراتية.التعرؼ عمى دور تمؾ الخصائص في بناء شخصية األطفاؿ بالمدرسة  -2
 تدويف بعض أغاني األطفاؿ الشعبية اإلماراتية موسيقيًا حيث أنيا غير مدونة. -3
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 أسئمة البحث:
في دولة اإلمارات العربية  المصاحبة لبعض األلعاب الشعبيةخصائص األغنية الشعبية ما ىي  -1

 المتحدة؟
بناء شخصية األطفاؿ كيؼ يمكف االستفادة مف األغنية الشعبية المصاحبة لبعض األلعاب في  -2

 ؟ الحمقة األولى والثانية بالمدرسة اإلماراتية
 ما األثر المترتب عمى تدويف بعض أغاني األطفاؿ الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ -3

 إجراءات البحث:
 Descriptive Methodologyيتبع ىذا البحث المنيج الوصفي ) تحميؿ محتوى(منيج البحث:

: ىو " الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ (1) والسريحيإف الوصؼ بمعناه الشامؿ كما بيف النياري 
بالحالة الراىنة لمظاىرة موضوع الدراسة لتحديد طبيعة تمؾ الظاىرة والتعرؼ عمى العالقات المتداخمة 

تحاوؿ بعض  في حدوث تمؾ الظاىرة ووصفيا وتصويرىا وتحميؿ المتغيرات المؤثرة في نشوئيا ونموىا".
 الدراسات الوصفية أال تقتصر عمى الكشؼ عف ماىية الظاىرة.

ويتمثؿ في تمؾ الدراسة بوصؼ األغاني الشعبية وتحميميا ومالحظة دورىا في بناء شخصية األطفاؿ 
 في المدرسة اإلماراتية.

ولة بدالمصاحبة لثالثة ألعاب شعبية عينة البحث ثالث مف أغاني األطفاؿ  تشمؿعينة البحث:
 .(ةداق  ق  عبد الرحمف د   – ؿ  س  م  س  وه الم  د  ى  –ي اب  ر  ك  ) : اإلمارات العربية المتحدة وىي 

: بعض أغاني األطفاؿ المرتبطة ببعض األلعاب الشعبية في دولة اإلمارات العربية حدود البحث
 المتحدة.

 :مصطمحات البحث
األطفاؿ بشكؿ تمقائي وعفوي، وما ابتدعو الكبار ىي األغاني التي ابتدعيا :  أغاني األطفال الشعبية

وغنوه ألطفاليـ، وبخاصة أغاني الميد، التي تعد تراثًا شعبيًا مف أغاني األطفاؿ، فيي جزء ال يتجزأ 
مف التراث الشعبي لمكبار، بما تحممو مف تواصؿ في المعنى والمضموف والشكؿ البنائي األدبي 

                                                           
 ، 9111العزٌز، جدة ، مركز النشر العلمً، جامعة الملك عبد “: " التفكٌر والبحث العلمً حسن عواد مهنا السرٌحً وآخرون (8)

 >98 - =91ص                                                    
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ما يتالئـ وقدرات األطفاؿ الفنية والفكرية، والدليؿ عمى ذلؾ ما والموسيقي ، مع شيء مف البتبسيط ب
 (1)نالحظو في كثير مف أغاني األطفاؿ.

ىي ألعاب فردية أو جماعية يمارسيا في الغالب األطفاؿ مف الجنسيف ،  وليا فائد   :األلعاب الشعبية
عداده  بأنشطة تتنوع بيف النشاط البدني والذىني ، وليا فوائد كبيرة تساعد في نشأة الطفؿ وتكوينو وا 

ر والتخميف وسموكو ، كما أنيا تني القدرة الذىنية التي تربي الطفؿ وتنمي فيو موىبة التفكير واالبتكا
وحسف التقدير ، ومف فوائدىا أيضًا أنيا ، تنمي في األطفاؿ روح الجماعة حيث يمثؿ الطفؿ لرأي 
المجموعة ، وتعود الطفؿ االعتماد عمى النفس والصبر وتحمؿ المشاؽ، وليا مردود إيجابي عمى 

ؿ عمى الحياه مف حولو سموكيات الطفؿ وتنمية المعاني السامية ، وليا فوائد تعميمية حيث يتعرؼ الطف
 (2)عف طرؽ األلعاب الشعبية.

جميع المدراس التي تخضع إلشراؼ وزارة التربية : يقصد بالمدرسة اإلماراتية  المدرسة اإلماراتية
والتعميـ بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، والتي حدد ليا ىذا االسـ ، حيث تعتبر المدرسة اإلماراتية 

ًا وذلؾ إلعداد أجياؿ قادرة عمى قيادة مستقبؿ اإلمارات، وتتميز باستخداـ وسائؿ قالبًا تعميميًا عالمي
التكنولوجيا الحديثة إلثراء إمكانات الطالب لمتعمـ واإلبداع ، وتواكب المدرسة اإلماراتية أفضؿ النظـ 

يجييا التعميمية العالمية التي تتوافؽ مع توجيات الدولة وخططتيا المستقبمية، وتسيـ في جعؿ خر 
عالية، ويضـ ىذا القالب مواىب وميارات طالبية تنافس عمى أفضؿ مقاعد ،  يتمتعوف بقدرات شخصية

 (3)جامعات العالـ، كما توفر بيئة تعميمية جاذبة وتطبؽ استراتيجيات مطورة 
 :جزءينوينقسم ىذا البحث إلى 

 الجزء األول اإلطار النظري ويشمل: 
  المرتبطة بالبحث.الدراسات السابقة /أواًل 
  ًنبذة عف األغنية الشعبية في اإلمارات./ ثانيا 
  ًعيا في اإلمارات.انبذة عف األلعاب الشعبية وأنو /ثالثا 
 

                                                           
 م 8114جامعة الٌرموك، األردن، 1;: " اللعب الشعبً عند األطفال" مجلة التراث الشعبً البغدادٌة، ع محمد الخوالدة( 8)  
 م ، ;811، دبً، 9: " األلعاب الشعبٌة فً اإلمارات العربٌة المتحدة" المطبعة االقتصادٌة، طعبد هللا علً محمد الطابور( 9)

 )بتصرف( : – 9ص                                         
 ات،"، جرٌدة البٌان، عبر اإلمارات، تعلٌم اإلمارالمدرسة اإلماراتٌة قالب تعلٌمً عالمً إلعداد قادة المستقبل: "رحاب حالوة (:)

 م  91-8-9181                           
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 الجزء الثاني ويشمل: 
  ًالوصفية التحميمية. الدراسة /أوال 
  ًالبحث نتائج /ثانيا 

 الجزء األول )اإلطار النظري( /أواًل 
 الدراسات السابقة:

االستفادة من األغاني الشعبية الكويتية في تنمية الميارات بعنوان "الدراسة األولى: دراسة  -1
 (1)الغنائية لطفل المرحمة االبتدائية " 

دراسة األغاني الشعبية الكويتية التي تتناسب مع طفؿ المرحمة االبتدائية، تمؾ الدراسة إلى ىدفت
واتبعت ، تدريبات م ست ن ب طة مف بعض األغاني الشعبية الكويتيةوتنمية الميارات الغنائية لديو مف خالؿ 

 في تنميةدور األغنية الشعبية وما ليا مف دور  أظيرت نتائج البحث، و تمؾ الدراسة المنيج التجريبي
وذلؾ داللًة عمى مناسبة  %،94الميارات الغنائية لطفؿ المرحمة االبتدائية، وجاءت النتيجة بنسبة 

 ت الم قتر حة مف ق ب ؿ الباحثة في تنمية الميارات الغنائية لمطفؿ.وصحة التدريبا
، األغنية الشعبية الكويتية: استفاد الباحث مف تمؾ الدراسة في التعرؼ عمى خصائص تعميق الباحث

في الخميج العربي واإلمارات بصفة خاصة  األغاني الشعبية بشكؿ عاـوالتي تتشابو مع خصائص 
بتنمية الميارات الغنائية لدى الطفؿ الكويتي، في حيف .وقد اىتمتتمؾ الدراسة البحث الحاليموضوع 
التعرؼ عمى خصائص األغنية الشعبية لألطفاؿ في دولة اإلمارات العربية عمؿ عمى يالحالي البحث

 عمى دور تمؾ الخصائص في بناء شخصية األطفاؿ بالمدرسة اإلماراتية. والتعرؼالمتحدة،
الستخدام األغنية في إكساب طفل الروضة مفاىيم بعنوان "دراسة تطبيقية  ةدراس :الثانيةالدراسة  -2

 (9)" جديدة
الميارات إكساب طفؿ مرحمة رياض األطفاؿ بعضعمى كيفيةتسميط الضوء إلىتمؾ الدراسة  ىدفت

المنيج التجريبي، ويعتمد استخداـ أسموب واتبعت تمؾ الدراسة  والمعارؼ المختمفة عف طريؽ األغنية.
بميًا ثـ يطبؽ عمييا البرنامج قحيث يقاس أداؤىا قياسًا  واحدة،القياس القبمي والبعدي عمى مجموعة 

                                                           
 بحث   ،“االبتدائٌةتنمٌة المهارات الغنائٌة لطفل المرحلة  فًالشعبٌة الكوٌتٌة  ًاالستفادة من األغان ": زٌنب حسٌن محمد عوض (8)

 م.9111ماجستٌر غٌر منشور، قسم الموسٌقى العربٌة، أكادٌمٌة الفنون، القاهرة،
 :" دراسة تطبٌقٌة الستخدام األغنٌة فً إكساب طفل الروضة مفاهٌم جدٌدة"، بحث منشور، مجلة  صبحً الشرقاوي وآخرون (8)

 م.9189، الجامعة األردنٌة، األردن، :، العدد 1:العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، المجلد                                         
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ثـ يعاد  (،يتكوف مف عدد مف األغاني التي ال تحمؿ مضاميف تعميمية مختمفة )والذيالموسيقي المعد 
عبارة عف  عينة البحثوكانت  ييس، ثـ يتـ حساب المتغيرات.القياس مرة أخرى باستخداـ نفس المقا

 –مدينة الزرقاء  –أحد صفوؼ رياض األطفاؿ في إحدى المدارس الخاصة )مدرسة المركز اإلسالمي 
أثبتت نتائج البحث أنو يمكف إكساب األطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ بعض المفاىيـ ، و (األردف

 والقيـ الجديدة مف خالؿ األغاني المبتكرة، 
مف حيث  التعرُّؼ عمى أىمية األغنية بشكؿ عاـ  البحث الحاليمع  تمؾ الدراسةتتفؽ  : الباحث تعميق

عمى اد الباحث مف تمؾ الدراسة في االطالع كما استفشخصيتو، في حياة الطفؿ ودورىا في تكويف 
 خصائص أغنية الطفؿ بيف الماضي والحاضر وما طرأ عمييا مف تغيير.   مقارنة

 (1)"بعنوان" دور الموسيقى في تربية الطفلدراسة الدراسة الثالثة: 
تمؾ الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الموسيقى في تنمية بعض جوانب شخصية الطفؿ مف  ىدفت

أجريت التجربة ، وقد التجريبيالمنيج واتبعت تمؾ الدراسة  الموسيقية.خالؿ برنامج يشمؿ األنشطة 
ـ أثبتت النتائج أف البرنامج الموسيقي المعد لو دور ىاو  عمى عينة مف أطفاؿ الصؼ األوؿ االبتدائي.

 في إبراز شخصية الطفؿ وزيادة شعوره بالثقة في النفس.
: استفاد الباحث مف تمؾ الدراسة كونيا أثبتت اف لمموسيقى دور ىاـ تكويف شخصية تعميق الباحث
التعرؼ عمى دور خصائص األغنية الشعبية في مف حيث  ييدؼ إليو البحث الحاليالطفؿ وىو ما 

 راتية.بناء شخصية األطفاؿ بالمدرسة اإلما
  ً مف المعروؼ أف لكؿ دولة أغانييا الشعبية التي تتميز :نبذة عن األغنية الشعبية في اإلمارات/ثانيا

بيا ، وتحتفظ بيا كتراث شعبي ، يعبر عف تاريخ وطموحات الشعوب المختمفة ، ي حكى مف خالؿ 
البداية شخص أو مجموعة األغنية الشعبية التي غالبًا تكوف مجيولة المصدر ، ربما ابتدعيا في 

أشخاص ، أو كانت نتاج لثورات ومعارؾ وحروب ، أو كانت نتاج ألفراح وانتصارات ، فكؿ ذلؾ ال 
يستطيع أي فف التعبير عنو ببساطة وبقوة وبسالسة تستقر في وجداف الشعوب سوى األغنية التي 

ويذكر "بوليكا فسكي" أف  ت نسب لمشعب ، ) األغنية الشعبية( ، أي أف الشعب ىو الذي أبدعيا ،
 (2)األغنية الشعبية ىي التي أنشاىا الشعب ، وليست ىي األغنية التي تعيش في جو شعبي"

                                                           
 ث ماجستٌر غٌر منشور، كلٌة التربٌة الموسٌقٌة، جامعة حلوان، القاهرة، : " دور الموسٌقى فً تربٌة الطفل" بحنفٌسة زغلول (8)
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وكذلؾ  األصيؿ،وتتميز دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخيا القديـ وتراثيا الشعبي العربي 
ومف ىنا كاف إبداع  ،(الجبمية –الزراعية  –البدوية  – )البحريةففييا البيئات  المتنوعة،بجغرافيتيا 

حيث توجد لكؿ بيئة جغرافية ما يميزىا مف األغاني الشعبية  بطبيعتو،اإلنساف اإلماراتي المحب لمفنوف 
التي تعبر عف تاريخ وجغرافية المكاف الذي يقيموف فيو. فيذكر " غساف خروب" أف المتابع لطبيعة 

وتبيف مراحؿ التطور التي مر بيا مجتمع اإلمارات،  القدـ،ية يجد أنيا موغمة في الفنوف الشعبية المحم
، «الصحراوي»و« البحري»و« السيمي»و« الجبمي»رئيسية،ىي: والذي تنقسـ فنونو إلى أربع أنواع 

حيث يتميز كؿ واحد منيا بطبيعة إيقاعاتو وأىازيجو، وحتى رقصاتو، فضاًل عف تأثيره في أركاف 
 (1)المحمي"المجتمع 

ويؤكد إبراىيـ جمعة أف أىـ ما يميز األغنية الشعبية اإلماراتية ىو الميجة ، وكذلؾ اإليقاع ، ويشير 
إلى أف اإليقاع الشعبي اإلماراتي كاف يطمؽ عميو قديمًا ) الردح( بينما اآلف أصبح يطمؽ عميو ) 

« الطنبورة»و« االميو »و« الرومبا»ىناؾ فنوف مشتركة مع دوؿ الخميج مثؿ »البندري( ، وأضاؼ: 
ألواف رئيسة، ىي  4، موضحًا أنيا تنقسـ إلى «وغيرىا، ولكف يظؿ لفنوف اإلمارات خصوصيتيا

، ولكؿ واحدة فروعًا عدة، عممًا بأف لكؿ منطقة «الجبمي»و« السيمي»و« البحري»و« الصحراوي»
شعبية متعددة وتتجاوز ، مشيرًا إلى أف ألواف األغنية ال«بالدولة خصوصيتيا مف ناحية الفنوف الشعبية

ال أحد ينكر تأثير األغنية واألىازيج »وتابع: ،  لونًا، ولكف المستخدـ منيا حاليًا عدد محدود 36الػ
الشعبية في المجتمع المحمي، خاصًة في الماضي، فيي تدّلؿ عمى عمؽ الموروث الشعبي، والمؤسؼ 

ادة ترميـ وصقؿ، حتى تتمكف مف مواكبة أنيا أصبحت اليـو ذات تأثير أقؿ، وبالتالي فيي تحتاج إلع
« ال يجوز»، وىذا «الكوبمييات»طبيعة العصر الحالي، فالسائد في األغنية الشعبية الحالية ىو كثرة 

 (2) معاً ألنو يساىـ في قتؿ األغنية والمحف  ،فنياً 
حيث تحتاج  الحالية،يؤكد أىمية الدراسة  "إبراىيـ جمعة": ويرى الباحث أف ما قالو تعميق الباحث

األغنية الشعبية اإلماراتية لمف يذكر بيا األجياؿ الجديدة حتى يتـ المحافظة عمييا كتراث غنائي 
مع  ويختمف الباحثاألجداد،وموسيقي غني ومميء بالكثير مف اإلبداعات التي صاغيا وأبدعيا 

ألف ذلؾ التكرار  كوبمييات(،)ال، في مناداتو بمواكبة األغنية الشعبية لمعصر وعدـ تكرار "إبراىيـ جمعة"
                                                           

 ماضً ومدونة التطور" ، لقاء مع الملحن اإلماراتً إبراهٌم جمعة ، جرٌدة البٌان ،  : " األغنٌة الشعبٌة صوت ال غسان خروب (9)
 9181-1-84اإلمارات ،                            

 نفس المصدر السابق. (8)
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مف وجية نر الباحث ىو سمة مف سمات األغنية الشعبية التي يجب المحافظة عمييا وعمى كؿ سماتيا 
يتفؽ مع أحد أىداؼ الدراسة الحالية وىو تدويف األغنيات الشعبية  كما أبدعيا مبدعوىا األوائؿ. وىو

 ولتبقى لألجياؿ القادمة. ندثار،االاإلماراتية تدوينًا موسيقيا لممحافظة عمييا مف 
  ًدولة اإلمارات العربية المتحدةعيا في اعن األلعاب الشعبية وأنو  نبذة / ثالثا : 

وىي جزء مف ذكريات لدى اآلباء واألجداد،  التقاليد الموروثةًا ىامًا مف األلعاب الشعبية جزءتشكؿ 
ومع اختالؼ الوقت وبمرور الزمف، حاوؿ الكثير مف اآلباء واألجداد توريث جميمة في مرحمة الطفولة ، 

، أبنائيـ ىذا الموروث الشعبي الذي يعبر عف إرث حضاري  ىاـ يشكؿ ذاكرة الشعوب وتاريخيا 
ضرورية لألطفاؿ ال سيما في سف الطفولة  رتعتب“فاأللعاب الشعبية كما يذكر عبد اهلل الطابور 

التي ىي فترة تكوف الشخصية والتطبع االجتماعي، حيث تشير بعض الدراسات الخاصة بعمـ  المتأخرة،
النمو ، أنو يمكف عف طريؽ المعب اكتشاؼ شخصية الطفؿ ومعرفة اتجاىاتو المستقبمية في فترة 

و ، حيث أنيا تعود الطفؿ عمى المشاركة الجماعية ، والبعد عف األنانية  االنطواء، وتكسب(1)مبكرة".
 الثقة بالنفس وحب والعطاء، والصبر وزيادة قوة التحمؿ. 

 ( أف نمو المعب يمر بالمراحؿ األربعة اآلتية: Bigner 1983"ويذكر بعض الباحثيف )
 األنشطة البسيطة الحسية الحركية التكرارية. ( أ
 المعب اإلنشائي أو االستخداـ االبتكاري لممواد. ( ب
 المعب الرمزي والدرامي. ( ج
 (2)"القواعد.األلعاب ذات  ( د

 :إلى دولة اإلمارات العربية المتحدةوتصنف األلعاب الشعبية في 
 ألعاب جماعية وفردية وتشمؿ )األلعاب الحركية( -1
 ألعاب ذىنية  -2
 ألعاب خاصة بالبنات -3
 بعد سف العاشرة. فألعاب خاصة بالبني -4
 ألعاب األطفاؿ دوف سف العاشرة. -5

                                                           
 8: مرجع سابق، ص عبد هللا علً محمد الطابور(2)
 941، ص م.8111القاهرة، الطبعة الخامسة : "نمو اإلنسان"، مكتبة األنجلو المصرٌة، آمال مختار، فؤاد أبو حطب(1)
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 :العربية المتحدةدولة اإلمارات أنواع األلعاب الشعبية في 
"إذا تتبعنا تاريخ األلعاب الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، فإننا نعود إلى الماضي 
قرونًا عديدة ، ألف المعبة التي كانت موجودة منذ مائة عاـ أو أكثر ، طرأت عمييا تطورات وتعديالت 

واع األلعاب الشعبية في اإلمارات وتختمؼ تتعدد أن، و (1)نتيجة لتطور المجتمع وتغيره عبر الزماف " 
 –الزراعية  –البدوية  – )البحريةالبيئةباختالؼ البيئة حيث تتعدد البيئات في اإلمارات وتنقسـ إلى 

ففي البحرية تكوف األلعاب البحرية التي ليا عالقة بالبحر ومينة الصيد التي يمارسيا سكاف  ،(الجبمية
وفي  ليا،ئة البدوية تكوف األلعاب الكالمية التي تتخذ مف الكالـ طابعًا وفي البي الساحمية،المناطؽ 

وكذلؾ البيئة الجبمية يكوف ليا ألعابيا  الزراعية،البيئة الزراعية تكوف األلعاب المصاحبة باألدوات 
، فيناؾ ألعاب صيفية وأخرى  األربعة ، كما أف ىناؾ ألعاب ت معب بحسب الفصوؿ المناخيةالخاصة 

ألعاب ت معب في شير رمضاف فقط وأخرى لشير شعباف وأخرى في األعياد والمناسبات ، ة شتوي
، وألعاب يتـ تصنيفيا  كما ذكر " عبد اهلل الطابور" ىناؾ أيضًا ألعاب ليمية وألعاب نياريةو المختمفة، 

الشباب  حسب العمر والجنس ، فتوجد ألعاب شعبية خاصة لكؿ مرحمة سنية سواء لمبنات أو البنيف أو
وتختمؼ األلعاب وتكوف ليا أسماء مختمفة، متأثرة بالبيئة التي ت معب ، (2).، و ألعاب مشتركةوالفتيات
خامسة الفنوف، فقد أثرت البيئة عمى األلعاب الشعبية وأغانييا كما كاف ليا تأثير عمى باقي  فييا،

حيث أف األلعاب المصاحبة  المعب،وكثير مف األلعاب ليس ليا أغاني أو أىازيج مصاحبة ليا وقت 
 باألىازيج واألغاني الشعبية ىي جزء مف األلعاب الشعبية.

العربية المتحدة في دولة اإلمارات الغنائية األلعاب الشعبية  تصنيفوالجدول التالي يوضح 
 :مرتبة أبجدياً  وأنواعيا المختمفة

 وقت وموسم المعبة الممارسين لمعبةجنس  نوع المعبة اسم المعبة وموضوعيا م
 أوقات غير محددة البنات جماعية -حركية اس سس سيو 1
 أوقات غير محددة البنيف جماعية -حركية اقرع مقيرع 2
 وقت العصر البنيف -البنات  جماعية الحقمة /  قرقعاف 3
 وقت العصر البنيف -البنات  جماعية -حركية الخاتـ 4
 وقت الفراغ البنيف جماعية -حركية الخشخاش يطيح 5
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 أوقات غير محددة البنيف جماعية السبت سبوتة 6
 وقت الفراغ -لياًل  البنيف جماعية -حركية الكرابي 7
 وقت الفراغ -وقت العصر  البنات جماعية -حركية المحاماة 8
 وقت العصر البنات جماعية -حركية المريحانة  9
 غير محددة أوقات البنات جماعية -حركية أـ األوالد 11
 وقت العصر البنيف -البنات  جماعية -حركية  خوصة بوصة 11
 أوقات غير محددة البنات جماعية سمبوسة يا سمبوسة 12
 أوقات غير محددة البنات جماعية -حركية شبرة أمرة 13
 وقت الفراغ -وقت العصر  البنيف -البنات  جماعية شيبة شيبة 14
 أوقات غير محددة البنيف -البنات  جماعية طاح المطر 15
 الصيؼ البنيف -البنات  جماعية طار الطير 16
 وقت الفراغ البنيف -البنات  جماعية -حركية  = التعمب فات طاؽ طاؽ طاقية 17
 أوقات غير محددة البنيف ثنائية عبد الرحمف دقداقة 18
 أوقات غير محددة البنيف جماعية عيش ومقال 19
 وقت الفراغ -وقت العصر  البنات جماعية -حركية غزالة غزلوكي 21
 أوقات غير محددة البنيف حركية -جماعية  كبيش كبيش 21
 أوقات غير محددة األـ مع طفميا الصغير حركية -فردية  ككوؾ كو حمامة 22
 وقت العصر البنيف -البنات  جماعية -حركية كودي بودي 23
 ليالً  الشباب - البنيف جماعية -حركية ىدوه المسمسؿ 24
 أوقات غير محددة البنيف جماعية -حركية ىوؿ 25
 أوقات غير محددة البنيف جماعية -حركية ويف طمع الذيب 26
 أوقات غير محددة البنيف -البنات  جماعية يديو بف عسكر 27

تتبع الباحث في المرجع المشار إليو، ىذه األلعاب وقاـ بتصنيفيا ضمف الجدوؿ وىو : تعميق الباحث
يتبع أسموب السرد وصنؼ األلعاب تبعًا ألنواعيا وأوقاتيا في  (1)المرجعمف إعداد الباحث، حيث أف 

جداوؿ منفصمة، بينما قاـ الباحث بتصنيؼ األلعاب التي ليا مصاحبة غنائية كما يتضح مف الجدوؿ 
 لسابؽ.ا
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األغاني الشعبية المصاحبة لبعض تمؾ نمط موضوع األلعاب الشعبية ينعكس عمى  تنوعأنالباحث ويرى
، فميست كؿ األلعاب ليا أىازيج وأغاني مصاحبة ليا ولكف بعض األلعاب فقط ليا تمؾ الميزة األلعاب،

 وقد قاـ الباحث بجمع جميع األلعاب الشعبية الغنائية في الجدوؿ السابؽ.
 

 :الجزء الثاني ويشمل الدراسة الوصفية التحميمية
بدولة شعبية  المصاحبة لثالثة ألعابثالث من أغاني األطفال اختار الباحث عينة البحث وىي  

 اإلمارات العربية المتحدة وىي : 
 

 َكرَّاِبي   /أواًل 
 ِىُدوه الِمَسْمَسْل   /ثانياً 
 عبد الرحمن ِدْقداَقة /ثالثًا 

 لتمؾ األلعاب بالترتيب التالي:لدراسة الوصفية التحميمية في ىذا الجزء اوسيعرض الباحث في  
نوع األرض المناسبة   –نوع الغناء  –الميارات الحركية  –دور المجموعة  –نوع المعبة  –) اسـ المعبة  
كممات األغنية الشعبية  –طريقة أداء المعبة  -صورة تعبر عف المعبة   -وقت ممارسة المعبة  -

 .المدونة الموسيقية لألغنية الشعبية( –المصاحبة لمعبة 
 الجماعية لمبنيفالثنائية  األلعاب الشعبية: وىي مف ابيالكرَّ  لعبة /أوالً 

 الكر اب ي اسم المعبة
 ثنائية جماعية نوع المعبة

 ترديد األغنية والتشجيع والمشاركة دور المجموعة
 حفظ التوازف  الحركيةالميارات 
 جماعي نوع الغناء

األرض  نوع
 المناسبة

 أرض مميدة أو صمبة

 وقت الفراغ -لياًل  وقت ممارسة المعبة
 (1)صورة تعبر عن لعب الكرَّابي
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 طريقة أداء لعبة الكرابي:

 كؿ اثنيف مف الالعبيف مع بعضيما البعض.يتـ اختيار  -1
ث يمسؾ كؿ يعف األرض، بح اليمنى فقط رافعًا رجمو اليسر اليسرىيقؼ كؿ منيما عمى الرجؿ  -2

 .اليمنىالمرفوعة بواسطة يده  اليمنىالعب برجمو 
 .اليسرىيقـو الالعبيف بالقفز عمى الرجؿ  -3
 أثناء القفز يكوف كؿ منيما مقابؿ لألخر ويدفع خصمو بيده اليسرى. -4
 خر.إذا وقع الخصـ عمى األرض، يخرج مف المعب، ويحؿ محمو العب آ -5
 يشارؾ بقية المشاركيف بترديد األغنية، وتشجيع المتنافسيف إلثارة الحماس. -6

 :كممات األغنية الشعبية المصاحبة لمعبة الكرَّابي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  ال ع ػػب ك ر ابػػي  و ج 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  ال ع ػػب ك ر ابػػي  و ج 

ماس   ماس  ك ر ابي   ك ر ابي د اس  خ   د اس  خ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ  وال ع ػػب ك ر ابػػي  و ج 
 الحػاك ػػػػػػػػػػوؿ  واش ر ب  م ف  ع ّيف
يتي  ى ػػوي يػػو ىػػػػويِّيػػػػػػو  .. ى ػػوي يػػو  ى ػػوي يػػو ىػػػػوِّ
لو   أحمد الحػ مو    .. ى ػػوي يػػو شارب مف الد 
ب و ب ت و ع ص  ر  ب وت ح ت   ض   .. ى ػػوي يػػو الم ن ص 
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 1الباحث( تدوين -كرَّابي  ألعب)لألغنية الشعبية المصاحبة لمعبة المدونة الموسيقية 

 
 :الوصف التحميمي ألغنية الَكرَّابي 

 :من خالل التدوين الموسيقي الذي قام الباحث بو الحظ الباحث ما يمي

، وقد Noir Pointوىو ميزاف ثنائي مركب وحدتو اإليقاعية ىي وحدة  الميزاف المستخدـ  -1
الحظ الباحث أف ىذا الميزاف يستخدـ في األغاني الشعبية الخميجية بصفة عامة وفي دولة 

زة ، وىو إيقاع سريع نشط ويستخدـ غالبًا إيقاع الد   وومف اشير إيقاعات المتحدة،اإلمارات العربية 
قديمًا لـ تكف تصاحب األلعاب في األلحاف الشعبية المصاحبة لأللعاب الشعبية حديثًا ، حيث أنو 

 الغنائية الشعبية بأي آالت. 

                                                           
" فٌدٌو منشور ، الصفحة  الرسمٌة لوزارة الشئون االجتماعٌة بدولة اإلمارات  MOCDUAE: "  مصدر اللحن الشعبً كرابً (8)

 م  :https://www.youtube.com/watch?v=T4QiyFjLyKI  ،84-=-918العربٌة المتحدة على موقع ٌوتٌوب . 

https://www.youtube.com/channel/UCNYaeo9avtduAoUxJYjllkw
https://www.youtube.com/watch?v=T4QiyFjLyKI


ينويير   –الرابع واألربعوون المجلد  - كلية التربية الموسيقية  –مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م0202
8;18 

 

ومدى النشاط الحركي الذي يقوـ بو  وحيويتيا،يدلؿ استخداـ ىذا اإليقاع عمى سرعة المعبة  -2
 لمغناء،بدنيًا باإلضافة و يبذؿ فييا الالعبوف مجيودًا حركيًا  ةيدؿ عمى أنيا لعبوىو ما  الالعبوف،

الطالب في المدرسة اإلماراتية أثناء  بيفالشريفة  والمنافسةالمرح وىذا بدوره يضفي عمى المعبة جوًا 
 ممارسة المعبة في حصص التربية الموسيقية.

ة المستخدمة في األغنية الشعبية المصاحبة لمعبة الحظ الباحث عدد النغمات والسياؽ المحني لمجمم -3
ؾ ، في غناء جممة /) الكرابي( ، وىي عبارة عف الدرجات الصوتية الثالثة األولى في سمـ دو

، وفي  ”واجوؿ“ألعب كرابي ، والرد مف المجموعة يكوف عمى الدرجة األولى مستخدميف كممة 
مسافة ثانية  عمى بعد (Sequence)التتابع المحنياستخداـ ، ثـ  ”الحاقوؿ“اإلعادة تستخدـ كممة 
الغنائية التالية  ) واشرب مف عيف ( لتصعيد البناء الدرامي لألغنية الشطرة كبيرة صاعدة ، في 

، وبذلؾ يصبح عدد الدرجات المصاحبة لمعبة الشعبية وإلضافة نوع مف الحماس مف خالؿ الغناء
، كما يالحظ ؾ( /ولى دو إلى الرابعة فا في سمـ دوالدرجة األالصوتية المستخدمة أربعة ) مف 

اإلعادة لمجمؿ الشعرية بنفس النمط المحني المتبع السمس البسيط وىو سمة مف سمات األغنية 
 الشعبية.

ال حظ الباحث اتفاؽ النص الشعري الشعبي في الوزف والقافية وىو ما انعكس في المحف المصاحب  -4
يدلؿ ذلؾ عمى سالمة الفطرة المحنية لدى األطفاؿ في الماضي لألغنية والذي ىو لحف شعبي 

 الذيف أبدعوا تمؾ األلحاف الشعبية التي ظمت باقية ويتوارثيا األجياؿ.
التي تشيع جو المرح والسعادة والمنافسة الشريفة بيف ليا،وأغنية الشعبية المصاحبة مف خالؿ المعبة  -5

ترسيخ بعض القيـ التربوية في تعميمية والتربوية والفنية ػ اليمكف لممعمـ أف يستخدـ مياراتو  الطالب،
التنافس (  –التعاوف  –التواصؿ  –) الثقة بالنفس  األطفاؿ، التي تنمي وتسيـ في بناء شخصية 

الطفؿ بطريقة غير وكذلؾ المساىمة في بناء شخصية  المعب،توصيؿ المعمومات مف خالؿ و 
عف طريؽ "االىتماـ بتكامؿ الطفؿ جسميًا ، بالمدرسة اإلماراتيةمباشرة أثناء حصة التربية الموسيقية 

ىدؼ عاـ مف أىداؼ التربية الموسيقية في وىو (1)ونفسيًا ، والعمؿ عمى إعداده إعدادًا خمقيًا طيبًا"
 ما تيدؼ إليو الدراسة الحالية.المدارس وىو 

                                                           
: "التربٌة الموسٌقٌة فً مدارس األطفال" ، بحث منشور فً المؤتمر العلمً األول ، دراسات وبحوث عن الطفل  لٌلى محمد زٌدان (9)

 :81م ، ص   8119المصري والموسٌقى ، كلٌة التربٌة الموسٌقٌة ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 
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 أحد أىداؼ الدراسة الحالية. قاـ الباحث بتدويف المحف الشعبي المصاحب لمعبة "الك ر ابي" وىو -6
مف األلعاب الجماعية التي يمارسيا البنيف والشباب في دولة اإلمارات وىي :ِىُدوه الِمَسْمَسْل   /ثانياً 

 .، حيث ت عرؼ في دولة الكويت بػ ) خروؼ إمسمسؿ (العربية المتحدة وفي بعض الدوؿ الخميجية 
 

م س ؿ   اسم المعبة د وه الم س   ى 
 جماعية المعبةنوع 

غاظة المسمسؿ ) الخروؼ(ترديد األغنية  دور المجموعة  وا 
 الجري والمناورة الميارات الحركية

 جماعي نوع الغناء
نوع األرض 

 المناسبة
 أرض مميدة أو صمبة

 وقت الفراغ -لياًل  وقت ممارسة المعبة
 

 (1): ِىُدوه الِمَسْمَسلْ صورة تعبر عن لعبة 

 
 

 :الِمَسْمَسلْ ِىُدوه طريقة أداء 
 ليمثؿ دور المسمسؿ، ويتـ االختيار بالقرعة، او باالختيار اإلجباري. يختار الالعبوف واحد منيـ (1)
بعد اختيار المسمسؿ يتـ ربط حبؿ طويؿ بحديدة مثبتة باألرض، ثـ ي ربط طرؼ الحبؿ في رجؿ  (2)

 الالعب )المسمسؿ(.
                                                           

 " ، مصدر سابق. MOCDUAE: : " مصدر الصورة (:)

https://www.youtube.com/channel/UCNYaeo9avtduAoUxJYjllkw
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 األغنية الشعبية التي تثير غضب المسمسؿ.عند المعب يقـو مجموعة الالعبيف بترديد وغناء  (3)
 عند إثارة غضب المسمسؿ يقوـ بالجري ورائيـ محاواًل اإلمساؾ بأحدىـ. (4)
 مف يتـ اإلمساؾ بو يصبح ىو المسمسؿ. (5)
 تكرر المعبة. (6)

 الِمَسْمَسْل:ِىُدوه كممات األغنية الشعبية المصاحبة لمعبة 
ػػػػػػػػػػؿ  د وه ػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػم س  ػس   د وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   الم 

 د وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػده بيػػػػػػػػػػػػػػػػػضػػػػػةػػػػعػػػػنػػػػػػػػػػ
 د وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   ق طاعي ػػػػػػػػضػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػـ  د وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   تػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك 
 د وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   خػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ب  غػ ػػػػػػػػػػػػػػػداك ـ
ة  د وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   فػػي ريػ ػػػػػػػػػػػػػمو ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح 
 د وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   كػ بػر البػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر احػػػة

ػػػػػػػػػػػػػػػـتػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه    د وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك 
 
عبد المزيف ( أو المزنجؿ وىو شيطاف )حكايةلعبة المسمسؿ ببعض القصص والحكايات منيا  وترتبط"

في مربوط بالسالسؿ يركب عمى حمار ) دب اري( أي بطريقة معاكسة لممألوؼ ، ويخرج ىذا الشيطاف 
منتصؼ الميؿ ، وأف ىذا الشيطاف مف الشياطيف العتاة ، أثناء طموعو ، تسمع لو أصوات مخيفة، 
ويخرج مف دابره الجمر، ويذكر "عبد اهلل الطابور" أف بعض األشخاص مف كبار السف كانوا يسمعوف 

 (1)صوت سالسمو أثناء جريو مف داخؿ المنزؿ".
 
 
 
 

                                                           
 98:: مرجع سابق ، ص عبد هللا علً محمد الطابور (8)
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 (1)تدوين الباحث( - الِمَسْمَسلْ ِىُدوه مصاحبة لمعبة )لألغنية الشعبية الالمدونة الموسيقية 

 
 

 :الِمَسْمَسلْ ِىُدوه الوصف التحميمي ألغنية 
 :من خالل التدوين الموسيقي الذي قام الباحث بو الحظ الباحث ما يمي

، وقد Noir Pointوىو ميزاف ثنائي مركب وحدتو اإليقاعية ىي وحدة  الميزاف المستخدـ  -1
الحظ الباحث أف ىذا الميزاف يستخدـ في األغاني الشعبية الخميجية بصفة عامة وفي دولة 

 2واستخداـ إيقاع  ، وقد الحظ الباحث وضوح التقسيـ الداخمي لوحدةالمتحدةاإلمارات العربية 
 في المحف الغنائي لألغنية الشعبية ىجوه المسمسؿ. 3مقابؿ 

نسبيًا ليده األغنية المرتبطة بالمعبة حيث أف  اليادئمزاج المعبي اليدلؿ استخداـ ىذا اإليقاع  -2
مما ال يسمح بحرية  األرض،الالعب الرئيسي يكوف مربوط في حبؿ طويؿ مثبت بحديدة )وتد( في 

مف بدوره يضفي عمى المعبة جوًا  وىذاجيد، بينما يسمح بحرية الغناء بشكؿ ، الحركة وسرعتيا

                                                           
 " فٌدٌو منشور ، نفس المصدر السابق.  MOCDUAE: "  الِمَسْلَسلْ مصدر اللحن الشعبً ِهُدوه (8)

https://www.youtube.com/channel/UCNYaeo9avtduAoUxJYjllkw
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بيف الطالب في المدرسة اإلماراتية أثناء ممارسة المعبة في حصص  النفسالسعادة ويشيع الثقة في 
 التربية الموسيقية.

الحظ الباحث عدد النغمات والسياؽ المحني لمجممة المستخدمة في األغنية الشعبية المصاحبة لمعبة  -3
اء ؾ ، في غن/( ، وىي عبارة عف الدرجات الصوتية الثالثة األولى في سمـ دوىدوه المسمسؿ) 

  ”، ”ىدوه“مستخدميف كممة  الثانية، والرد مف المجموعة يكوف عمى الدرجة  ىدوه المسمسؿجممة 
إلضافة نوع  تراه ياكـ(، في الشطرة الغنائية التالية  ) 7السكتةكما ىو موضح في ـ ثـ استخداـ 

( ) تراه ياكـوتأىبيـ بمجيء المسمسؿ  يـاإلحساس باإليقاع والمتعة السمعية الناتجة عف تخويفمف 
)  ثالثة، وبذلؾ يصبح عدد الدرجات الصوتية المستخدمة وىروبيـ منو حتى ال يسمؾ بأحدىـ  ،

ؾ(، كما يالحظ اإلعادة لمجمؿ الشعرية بنفس النمط  /في سمـ دو ميمف الدرجة األولى دو إلى 
 المحني المتبع السمس البسيط وىو سمة مف سمات األغنية الشعبية.

اتفاؽ النص الشعري الشعبي في الوزف والقافية وىو ما انعكس في المحف المصاحب ال حظ الباحث  -4
لألغنية والذي ىو لحف شعبي يدلؿ ذلؾ عمى سالمة الفطرة المحنية لدى األطفاؿ في الماضي 

 الذيف أبدعوا تمؾ األلحاف الشعبية التي ظمت باقية ويتوارثيا األجياؿ.
احبة ليا، التي تشيع جو المرح والسعادة والمنافسة الشريفة مف خالؿ المعبة وأغنية الشعبية المص -5

بيف الطالب، يمكف لممعمـ أف يستخدـ مياراتو التعميمية والتربوية والفنية ػ في ترسيخ بعض القيـ 
 –التعاوف  –التواصؿ  –التربوية التي تنمي وتسيـ في بناء شخصية األطفاؿ،  ) الثقة بالنفس 

مات مف خالؿ المعب، وكذلؾ المساىمة في بناء شخصية الطفؿ بطريقة التنافس ( وتوصيؿ المعمو 
بتعمـ الميارات غير مباشرة أثناء حصة التربية الموسيقية بالمدرسة اإلماراتية، عف طريؽ "االىتماـ 

الجسمية الالزمة لأللعاب ، واطراد وضوح فردية األطفاؿ ، واكتساب اتجاه سميـ نحو الذات ، 
، 1جتماعية والخروج العقمي إلى المدرسة والمجتمع واالنضماـ لمجموعة جديدة "واتساع البيئة اال

خراج مخزوف الطاقة لدييـ مف خالؿ المعبة لتخرج بشكؿ منظـ  وكذلؾ التنفيس االنفعالي لألطفاؿ وا 
وىو ىدؼ  وفعاؿ بداًل عف أف تخرج في شكؿ انفعاالت ومشاكؿ بيف األطفاؿ وبعضيـ البعض ، 

 التربية الموسيقية في المدارس وىو ما تيدؼ إليو الدراسة الحالية.عاـ مف أىداؼ 

                                                           
 : " أثر الغناء الجماعً فً تكوٌن شخصٌة الطفل المصري"، بحث منشور، المؤتمر العلمً األول، دراسات  عناٌات وصفً (8)

 1>م ، ص 8119وبحوث عن الطفل المصري والموسٌقى، كلٌة التربٌة الموسٌقٌة، جامعة حلوان، القاهرة ،  



ينويير   –الرابع واألربعوون المجلد  - كلية التربية الموسيقية  –مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م0202
8;1= 

 

" وىو أحد أىداؼ الدراسة ىدوه المسمسؿقاـ الباحث بتدويف المحف الشعبي المصاحب لمعبة " -6
 الحالية.

 أىزوجة لألطفاؿ يقوليا الطفؿ لزميمو الذي يسمى :  "عبد الرحمن ِدْقداَقة"/ثالثًا 
 لممزاح بيف األطفاؿ. باسـ )عبد الرحمف(، وذلؾ
 عبد الرحمف دقداقة اسم المعبة
 بعض األحياف جماعية ثنائية وفي نوع المعبة

 والمزاح ترديد األغنية  دور المجموعة
 حركة دائرية خفيفة الميارات الحركية

 فردي - جماعي نوع الغناء
نوع األرض 

 المناسبة
 رممية 

 وقت غير محدد وقت ممارسة المعبة
 
 

 (1): عبد الرحمن دقداقةصورة تعبر عن لعبة 

 
 

                                                           
 " ، مصدر سابق. MOCDUAE: : " مصدر الصورة (8)

https://www.youtube.com/channel/UCNYaeo9avtduAoUxJYjllkw


ينويير   –الرابع واألربعوون المجلد  - كلية التربية الموسيقية  –مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م0202
8;14 

 

 :عبد الرحمن دقداقةطريقة أداء 
تمارس ىذه المعبة كنوع مف المزاح بيف الالعبيف بعد أف يخسر أحدىـ في لعبة ما فيقوموف بغناء ىذه 

 األىزوجة لو كنوع مكمؿ مف المعب بشكؿ غنائي فردي أو جماعي.
 
 الِمَسْمَسْل:ِىُدوه كممات األغنية الشعبية المصاحبة لمعبة  (1)

 ياكؿ حشيش الناقة عبد الرحمف دقداقة
 تصبح اتكحؿ عينو يبالو حرمة زينة
 ياكؿ حشيش الناقة عبد الرحمف دقداقة
 يا شيخ الصبياني أحمد يا احمداني
 وثوبو خريساني كندورتو حمرا

 تراه معاه تاني تقوؿ واحد والمي
 (1)تدوين الباحث( -عبد الرحمن دقداقةلألغنية الشعبية المصاحبة لمعبة )المدونة الموسيقية 

                                                           
 " فٌدٌو منشور ، نفس المصدر السابق.  MOCDUAE: "  الِمَسْلَسلْ مصدر اللحن الشعبً ِهُدوه (9)

https://www.youtube.com/channel/UCNYaeo9avtduAoUxJYjllkw
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 :عبد الرحمن دقداقةالوصف التحميمي ألغنية 

 :من خالل التدوين الموسيقي الذي قام الباحث بو الحظ الباحث ما يمي
بعض وقد الحظ الباحث أف ىذا الميزاف يستخدـ في  ميزاف ثالثي بسيط،وىو المستخدـ الميزاف  -1

 بصفة خاصة. ألغاني الشعبية الخميجية بصفة عامة وفي دولة اإلمارات العربية المتحدةا
 :المستخدمةحيث اإليقاعات وضوح وسيولة استخداـ اإليقاع، وقد الحظ الباحث   -2
الجممة المحنية المعبرة عف  الخميجي في اختيارالمزاج عمى سالسة يدلؿ استخداـ ىذا اإليقاع  -3

ه ذنسبيًا لي الكممات البسيطة ببساطة لحنية تتناسب مع إيقاع الكممات، المميء بالحيية والنشاط
ىو العب خسر في إحدى العاب ويقـو األغنية المرتبطة بالمعبة حيث أف الالعب الرئيسي 

ويشيع المرح مف مى المعبة جوًا وىذا بدوره يضفي ع ، أصدقاؤه بالمزاح معو بغنائيـ ليذه األغنية 
بيف  الثقة في النفسالسعادة بيف األطفاؿ ، ويزيؿ العقبات النفسية واالنطواء عند بعضيـ ، ويزيد 

 الطالب في المدرسة اإلماراتية أثناء ممارسة المعبة في حصص التربية الموسيقية.
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ألغنية الشعبية المصاحبة لمعبة الحظ الباحث عدد النغمات والسياؽ المحني لمجممة المستخدمة في ا -4
ؾ ، في غناء /وىي عبارة عف الدرجات الصوتية الثالثة األولى في سمـ دو (،الرحمف دقداقة )عبد
يبدأ الغناء مف الدرجة الثانية مستخدمًا حركة لحنية ىابطة حتى الدرجة ،  يبالو حرمة زينةجممة 

وىي ؾ، لكف عدد النغمات ال يتعدى األربعة نغمات ،  /"سي" ، وىي الدرجة السابعة في سمـ دو 
 المتحدة .األغاني الشعبية في دولة اإلمارات العربية  صفة تتميز بيا

، في الشطرة 2كما ىو موضح في ـ األشكاؿ اإليقاعية المناسبة لتقطيع الكممات عروضياً ثـ و   -5

، كما يالحظ اإلعادة يقاعيحيث استخدـ النموذج اإل( ياكؿ حشيش الناقةالثانية )الغنائية 
والذي يتسـ بالبساطة المحنية والسالسة واستخداـ لمجمؿ الشعرية بنفس النمط المحني المتبع والتكرار 

 الدرجات الصوتية بتسمسؿ لحني ىابط أو صاعد.
ال حظ الباحث اتفاؽ النص الشعري الشعبي في الوزف والقافية وىو ما انعكس في المحف المصاحب  -6

ة والذي ىو لحف شعبي يدلؿ ذلؾ عمى سالمة الفطرة المحنية لدى األطفاؿ في الماضي لألغني
 الذيف أبدعوا تمؾ األلحاف الشعبية التي ظمت باقية ويتوارثيا األجياؿ.

مف خالؿ المعبة وأغنية الشعبية المصاحبة ليا، التي تشيع جو المرح والسعادة والمنافسة الشريفة  -7
أف يستخدـ مياراتو التعميمية والتربوية والفنية ػ في ترسيخ بعض القيـ  بيف الطالب، يمكف لممعمـ

حب  –االحتراـ المتبادؿ  –المدرسة  )حباألطفاؿالتربوية التي تنمي وتسيـ في بناء شخصية 
 (.القيادة -التسامح  –التعمـ 

الدراسة " وىو أحد أىداؼ ىدوه المسمسؿقاـ الباحث بتدويف المحف الشعبي المصاحب لمعبة " -8
 الحالية.
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 نتائج البحث:
 :من خالل الوصف التحميمي لعينة البحث يتم اإلجابة عمى أسئمة البحث كما يمي

 السؤال األول:
في دولة اإلمارات العربية  المصاحبة لبعض األلعاب الشعبيةما ىي خصائص األغنية الشعبية 

 المتحدة؟
خصائص األغنية الشعبية المصاحبة لبعض األلعاب مف خالؿ عينة البحث تبيف لمباحث أف اإلجابة:

 الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ىي:
 سيولة الكممات وبساطتيا وسالستيا في التعبير عف موضوع المعبة.( 1
 ،ساحميةية،استخداـ مفردات بالميجة المحمية تتناسب مع البيئة سواء كانت بيئة ) بدو ( 2

 زراعية(.،جبمية
ألحاـ األغنية الشعبية المصاحبة لبعض األلعاب الشعبية في عدد الدرجات الصوتية المستخدمة في  (3

 دولة اإلمارات العربية المتحدة ) عينة البحث( ال تزيد عف أربعة درجات صوتية.
 .ؾ /السمـ الموسيقي المستخدـ ىو سمـ دو  (4
أو ميزاف ،  بوحدة ثالثية التقسيـ ميزاف مركب ، الميزاف الموسيقي المستخدـ إما ميزاف ثنائي  (5

وفي كمتا الحالتيف يعبر ذلؾ عف الخصائص اإليقاعية بوحدة ثنائية التقسيـ ، ثالثي بسيط 
، والمقابالت  Polyrhythemالخميجية واإلماراتية المميزة والتي يكوف مف ضمنيا اإليقاع المتعدد 

 .Crossrhthemاإليقاعية 
 المتفقة مع تقطيع الكممات عروضيًا مثؿ:عبارات المحنية لوااؿ اإليقاعية استخداـ وتكرار األشك (6

  -  
 كما في عينة البحث) عبد الرحمف دقداقة( :

 
 ) الكرابي(: وكما في عينة البحث
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بشكؿ لحني متكرر كما في عينة البحث) عبد الرحمف  3مقابؿ  2استخداـ المقابالت اإليقاعية  (7

 دقداقة(:

 
في غالبية األغاني الشعبية المصاحبة لأللعاب الشعبية  ”RESTATIVE“استخداـ اإللقاء المنغـ  (8

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
الجممة الموسيقية الممحنة ال تتعدى مازورتيف ويتـ التكرار بحركة لحنية ىابطة أو صاعدة عمى بعد  (9

 مسافة الثانية الكبيرة.
 :السؤال الثاني

المصاحبة كيف يمكن بناء شخصية األطفال بالمدرسة اإلماراتية من خالل خصائص األغنية الشعبية 
 لبعض األلعاب الشعبية؟

خصائص األغنية الشعبية يمكف بناء شخصية األطفاؿ بالمدرسة اإلماراتية مف خالؿ اإلجابة:
 كالتالي :المصاحبة لبعض األلعاب الشعبية 

ارتباط الطفؿ سيولة الكممات وبساطتيا وسالستيا في التعبير عف موضوع المعبة ، يؤدي ذلؾ إلى  (1
 ويحفزه عمى البحث عف مفردات المغة العربية مما ينمي مياراتو المغوية .بالمغة بشكؿ عاـ 

–ية جبم –ساحمية  –استخداـ مفردات بالميجة المحمية تتناسب مع البيئة سواء كانت بيئة ) بدوية  (2
زراعية( ، يؤدي ذلؾ إلى زيادة إدراؾ  الطفؿ بالميجة التي يستخدميا في حياتو اليومية بشكؿ 

 خاص  وينمي لديو حب االنتماء لموطف والتمسؾ بالعادات والتقاليد.
األغنية الشعبية المصاحبة لبعض األلعاب الشعبية  فعدد الدرجات الصوتية المستخدمة في ألحا (3

، يؤدي ذلؾ في دولة اإلمارات العربية المتحدة ) عينة البحث( ال تزيد عف أربعة درجات صوتية
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إلى تعرؼ الطفؿ عمى األغاني الشعبية لأللعاب التي مارسيا أجداده وحفظيا بسيولة لنقميا 
 لألجياؿ القادمة والمحافظة عمى التراث.

ؾ ، يؤدي ىذا لممعرفة الموسيقية التي يجب أف يتمتع بيا  /سمـ الموسيقي المستخدـ ىو سمـ دو ال (4
األطفاؿ مف خالؿ دراستيـ لمادة التربية الموسيقية فيعرفوف أف األلحاف البسيطة تستخدـ نغمات 

 وساللـ بسيطة ، وقد يكوف ىذا مدخاًل مناسبًا لدراسة الساللـ وأنواعيا.
، أو ميزاف   يقي المستخدـ إما ميزاف ثنائي مركب ، بوحدة ثالثية التقسيـ ميزاف الميزاف الموس (5

بوحدة ثنائية التقسيـ ، وفي كمتا الحالتيف يعبر ذلؾ عف الخصائص اإليقاعية  ثالثي بسيط 
، والمقابالت  Polyrhythemالخميجية واإلماراتية المميزة والتي يكوف مف ضمنيا اإليقاع المتعدد 

، ويؤدي ىذا أيضًا إلى التعرؼ عمى أنواع الموازيف كدروس يتـ  Cross rhthemاإليقاعية 
دراستيا فيمناىج التربية الموسيقية في المدرسة اإلماراتية ، لتعميؽ المعرفة والثقافة الموسيقية لدى 

ية الموسيقية لبناء شخصية الطالب لمواكبة التعميـ الحديث في العالـ الذي يعتمد عمى دراسة الترب
 متوازنة.

استخداـ وتكرار األشكاؿ اإليقاعية والعبارات المحنية المتفقة مع تقطيع الكممات عروضيًا ، ىذا  (6
يؤدي إلى تنمية ميارة الحفظ والتذكر واإلحساس بالشعر وتقطيعو  عروضيًا يساعد الطفؿ في 

 وىي ميارات ىامة لبناء شخصة الطفؿ. مما ينمي ذائقتو الفنية ويسمو بأخالقو  ،تذوؽ الشعر
بشكؿ لحني متكرر كما في عينة البحث) عبد الرحمف  3مقابؿ  2استخداـ المقابالت اإليقاعية  (7

يـ ، حيث اإلدراؾ يدقداقة(، وىي تنمي اإلحساس اإليقاعي الذي ىو أصاًل سمة موجودة بالفطرة لد
الحركات اإليقاعية مف خالؿ األلعاب  اإليقاعي والتعبير عنو باستخداـ الطبوؿ الخميجية أو

نكار الذات وطاعة القائد واحتراـ رأي المجموعة.  ،الشعبية  تنمي الثقة بالنفس واالبتكار والتعاوف وا 
في غالبية األغاني الشعبية المصاحبة لأللعاب الشعبية   ”RESTATIVE“استخداـ اإللقاء المنغـ  (8

تعبير باستخداـ الصوت ، ومعرفة متى يرفع صوتو ومتى بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ينمي ال
 يخفضو ، وكيؼ يستخدمو ويحافظ عميو ، وىذا لو أىمية كبيرة في االتزاف النفسي واالنفعالي. 

الجممة الموسيقية الممحنة ال تتعدى مازورتيف ويتـ التكرار بحركة لحنية ىابطة أو صاعدة عمى بعد  (9
دي لسيولة حفظ األلحاف الشعبية وترديدىا وتوريثيا لحفظ التراث مسافة الثانية الكبيرة، وىذا يؤ 
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ثاره ، كما تنمي حب الغناء الجماعي الذي يؤثر في جوانب الشخصية وبنائيا بشكؿ متزف دوعدـ ان
 واكتساب مقومات أخالقية وسموكية حميدة والبعد عف السموكيات الغير مرغوبة

 السؤال الثالث:
 تدوين بعض أغاني األطفال الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ما األثر المترتب عمى 

 : األثر المترتب عمى تدويف بعض أغاني األطفاؿ الشعبية في دولة اإلمارات العربية اإلجابة
بشكؿ عممي وعممي في المحافظة عمى تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة  ةالمساىم ىو المتحدة

 بة لأللعاب الشعبية بالتدويف الموسيقي.حلبعض األغاني المصا
  تدريب الطالب في المدرسة اإلماراتية عمى قراءة وغناء المدونات الموسيقية التي قاـ الباحث

 بتدوينيا.
 .تشجيع الطالب عمى االستماع لألغاني الشعبية التي يحبونيا ويحفظونيا وتدوينيا موسيقيًا 
 حيث القراءة والكتابة والتدويف، حيث ينقؿ الطالب في  زيادة الوعي بالثقافة الموسيقية كمغة مف

 المدرسة اإلماراتية إلخوانيـ وأصدقائيـ ما تعمموه فينشروف الثقافة الموسيقية.
  التعاوف مع مؤسسات المجتمع المحمي الثقافية والفنية والتعميمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 احث بتدوينيا.لحفظ المدونات الموسيقية التي قاـ الب
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 :التوصيات والمقترحات
 في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا الباحث يوصي بما يمي: 
 .في دوؿ الخميج العربيالشعبية واأللعاب الدراسات الوصفية التحميمية لألغاني التوسع في  -1
دوؿ الخميج المساىمة في جمع وتصنيؼ وتدويف األغاني الشعبية المصاحبة لأللعاب الشعبية في  -2

 . العربي لممحافظة عمييا مف االندثار
في تنظيـ دورات  االجتماعي،مف خالؿ استخداـ وسائؿ التواصؿ نشر الثقافة والوعي الموسيقي  -3

 لمباحثيف،ويتـ احتسابيا كساعات عمؿ تدريبية  الباحثوف،وورش تدريبية تعميمية مجانية يقـو بيا 
 ديمي كخدمة مجتمعية.األكا سب ضمف ممؼ اإلنجاز لمباحثتوتح

لمناىج وطرؽ ضمف المناىج التطبيقية  وأنواعيا،إدراج اآلالت اإليقاعية الخميجية بكؿ أصوليا  -4
بكمية التربية الموسيقية ، جامعة واالرتجاؿ تدريس التربية الموسيقية والصولفيج واإليقاع الحركي 

المنتشرة بمحافظات جميورية مصر حمواف  ، وأقساـ التربية الموسيقية بكميات التربية النوعية 
عدادىـ لسوؽ العمؿ الخميجية  الدارسيف تدريب، وذلؾ لضماف العربية كنوع مف التنمية المينية وا 

المعرفة التامة بألواف الموسيقى الخميجية وخاصة المرتبطة منيا بالنواحي التعميمية التي تتطمب 
 المستخدمة فييا ، خاصة اآلالت اإليقاعية. كألعاب األطفاؿ الشعبية واألغاني التراثية واآلالت

ضرورة توفير كميات مف اآلالت اإليقاعية الخميجية في كمية التربية الموسيقية بجامعة حمواف  -5
عدادىـ لسوؽ العمؿ بشكؿ جيد.  وكميت التربية النوعية لتدريب الدارسيف عمييا وا 
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 المراجع:
الييئة المصرية العامة  "،" األغنية الشعبية :أحمد مرسي (1

، القاىرة 245 الثقافية، العددلمتأليفوالنشرالمكتبة 
 .ـ1971

"نمو اإلنساف"، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة،  :آمال مختار، فؤاد أبو حطب (2
 ـ.1999

مركز النشر العممي،  ،“" التفكير والبحث العممي  :حسن عواد مينا السريحي وآخرون (3
 ـ. 2119جدة،  العزيز،عبد ،جامعة الممؾ

" االستفادة مف األغاني الشعبية الكويتية في تنمية  :زينب حسين محمد عوض (4
بحث ، “الميارات الغنائية لطفؿ المرحمة االبتدائية 

غير منشور، قسـ الموسيقى العربية، ماجستير 
 ـ.2119أكاديمية الفنوف، القاىرة،

تطبيقية الستخداـ األغنية في إكساب طفؿ " دراسة  :صبحي الشرقاوي وآخرون (5
الروضةمفاىيـ جديدة"، بحث منشور، مجمة 

لجامعة األردنية، االمجمد واالجتماعية،العموماإلنسانية
 ـ.2112األردف، 

" األلعاب الشعبية في اإلمارات العربية المتحدة"  :عبد اهلل عمي محمد الطابور (6
 ـ.1994 ،دبي،2االقتصادية، طالمطبعة 

أثر الغناء الجماعي في تكويف شخصية الطفؿ  :عنايات وصفي (7
المصري"، بحث منشور، المؤتمر العممي األوؿ، 
دراسات وبحوث عف الطفؿ المصري والموسيقى، 

القاىرة، كمية التربية الموسيقية، جامعة حمواف، 
 .ـ1982

بحث  "،"التربية الموسيقية في مدارس األطفاؿ :ليمى محمد زيدان (8
دراسات وبحوث  األوؿ،منشور في المؤتمر العممي 
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كمية التربية  والموسيقى،عف الطفؿ المصري 
 .ـ 1982 حمواف،القاىرة،جامعة  الموسيقية،

" المعب الشعبي عند األطفاؿ" مجمة التراث الشعبي  :محمد الخوالدة (9
 ـ 1987، اليرموؾ األردفجامعة48البغدادية، ع 

اجستير م" دور الموسيقى في تربية الطفؿ" بحث  :فيسة زغمولن (11
غيرمنشور،كمية التربيةالموسيقية، جامعة حمواف، 

 ـ.1971القاىرة، 
 المصادر اإلعالمية:

 
المدرسة اإلماراتية قالب تعميمي عالمي إلعداد قادة "  :رحاب حالوة (1

بر اإلمارات، تعميـ عالمستقبؿ"، جريدة البياف، 
 ـ. 2119-1-28اإلمارات، 

، “التطور " األغنية الشعبية صوت الماضي ومدونة  غسان خروب: (2
البياف جريدة  جمعة،إبراىيم اإلماراتيمعالممحنءلقا

 2118-9-17 اإلمارات،
 مواقع اإلنترنت:

 ".  MOCDUAEلوزارة الشئوف االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة "  الصفحة الرسمية (1)
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCNYaeo9avtduAoUxJYjllkw
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 ممخص البحث

أغاني األطفال المصاحبة لبعض األلعاب الشعبية ودورىا التربوي في بناء شخصية 
 الطفل بالمدرسة اإلماراتية

 *الكريم نصر وزيزة دد. عب
ارتبطت األغاني الشعبية لألطفاؿ في دولة اإلمارات العربية المتحدة ببعض األلعاب الشعبية 

كنوع مف المتعة والترفيو والتسمية  ،و التي استخدمت األغاني واألىازيج الشعبية بغرض بث روح الحماس 
والمعرفي والوجداني  لمعب فوائد ىامة تنعكس عمى شخصية الطفؿ وتؤثر في نموه االجتماعي الثقافي وا

يأتي دور معمـ  وتكسبو السموكيات الحميدة المرغوب فييا ،والسموكي، وتجعمو أكثر ثقة في نفسو،
التربية الموسيقية في إتاحة الفرصة لألطفاؿ لممارسة األلعاب الشعبية وأغانييا بشكؿ عممي منظـ 

الموسيقية التي واأللعاب األنشطة ييدؼ إلى تربية األطفاؿ بشكؿ متوازف ومتكامؿ مف خالؿ ممارسة 
 بشكؿ فعاؿ وممموس في بناء شخصية الطفؿ. وتنمي شخصية الطفؿ 
 ىدف البحث إلى:

في دولة اإلمارات  المصاحبة لبعض األلعاب الشعبيةالتعرؼ عمى خصائص األغنية الشعبية  -1
 العربية المتحدة؟

 بالمدرسة اإلماراتية.التعرؼ عمى دور تمؾ الخصائص في بناء شخصية األطفاؿ  -2
 تدويف بعض أغاني األطفاؿ الشعبية اإلماراتية موسيقيًا حيث أنيا غير مدونة. -3

 Descriptive Methodologyيتبع ىذا البحث المنيج الوصفي ) تحميؿ محتوى(منيج البحث:
اؿ ويتمثؿ في تمؾ الدراسة بوصؼ األغاني الشعبية وتحميميا ومالحظة دورىا في بناء شخصية األطف

 في المدرسة اإلماراتية.
بدولة المصاحبة لثالثة ألعاب شعبية عينة البحث ثالث مف أغاني األطفاؿ شمؿ تعينة البحث:

م س ؿ   –اإلمارات العربية المتحدة وىي : ) ك ر اب ي  ق داق ة(. –ى د وه الم س   عبد الرحمف د 

                                                           
الموسٌقٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة. التربٌةس مدر 
*
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وتوصؿ مف خالؿ ذلؾ إلى وتحميميا،ووصفيا  البحث،األغاني الشعبية لعينة  حيث قاـ الباحث بتدويف
 نتائج البحث التالية: 

 نتائج البحث:
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة المصاحبة لبعض األلعاب الشعبيةخصائص األغنية الشعبية 
استخداـ مفردات بالميجة المحمية تتناسب مع البيئة سواء كانت بيئة ) ،سيولة الكممات

) عينة البحث( ال تزيد  األلحاففي عدد الدرجات الصوتية المستخدمة ، جبمية،زراعية(بدوية،ساحمية، 
الميزاف الموسيقي المستخدـ إما ،ؾ /السمـ الموسيقي المستخدـ ىو سمـ دو ،عف أربعة درجات صوتية

بوحدة ثنائية التقسيـ  ، أو ميزاف ثالثي بسيط   ميزاف ثنائي مركب ، بوحدة ثالثية التقسيـ ميزاف 
، وفي كمتا الحالتيف يعبر ذلؾ عف الخصائص اإليقاعية الخميجية واإلماراتية المميزة والتي يكوف مف 

استخداـ وتكرار ،Cross rhthem، والمقابالت اإليقاعية  Polyrhythemضمنيا اإليقاع المتعدد 
استخداـ المقابالت اإليقاعية  ،ممات عروضيًا األشكاؿ اإليقاعية والعبارات المحنية المتفقة مع تقطيع الك

، الجممة الموسيقية الممحنة  ”RESTATIVE“بشكؿ لحني متكرر، استخداـ اإللقاء المنغـ  3مقابؿ  2
 ال تتعدى مازورتيف ويتـ التكرار بحركة لحنية ىابطة أو صاعدة عمى بعد مسافة الثانية الكبيرة.

المصاحبة يمكن بناء شخصية األطفال بالمدرسة اإلماراتية من خالل خصائص األغنية الشعبية  و
 :من خالللبعض األلعاب الشعبية

، يؤدي ذلؾ إلى ارتباط الطفؿ  بالمغة بشكؿ عاـ ويحفزه  سيولة مفردات الكممات ومعانييا
استخداـ مفردات بالميجة المحمية ،عمى البحث عف مفردات المغة العربية مما ينمي مياراتو المغوية 

زراعية( ، يؤدي ذلؾ إلى زيادة إدراؾ    –جبمية  –ساحمية  –تتناسب مع البيئة سواء كانت بيئة ) بدوية 
الطفؿ بالميجة التي يستخدميا في حياتو اليومية بشكؿ خاص ، وينمي لديو حب االنتماء لموطف 

ية ال تزيد عف أربعة درجات صوتية، يؤدي ذلؾ إلى والتمسؾ بالعادات والتقاليد.عدد الدرجات الصوت
تعرؼ الطفؿ عمى األغاني الشعبية لأللعاب التي مارسيا أجداده وحفظيا بسيولة لنقميا لألجياؿ القادمة 

 والمحافظة عمى التراث.
ؾ ، يؤدي ىذا لممعرفة الموسيقية التي يجب أف يتمتع  /السمـ الموسيقي المستخدـ ىو سمـ دو 

استخداـ وتكرار األشكاؿ اإليقاعية ، فاؿ مف خالؿ دراستيـ لمادة التربية الموسيقية بيا األط
والعبارات المحنية المتفقة مع تقطيع الكممات عروضيًا ، ىذا يؤدي إلى تنمية ميارة الحفظ 
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والتذكر واإلحساس بالشعر وتقطيعو  عروضيًا يساعد الطفؿ في تذوؽ الشعر ، مما ينمي 
استخداـ المقابالت ، يسمو بأخالقو وىي ميارات ىامة لبناء شخصة الطفؿذائقتو الفنية و 

بشكؿ لحني متكرر وىي تنمي اإلحساس اإليقاعي ، تنمي الثقة بالنفس  3مقابؿ  2اإليقاعية 
نكار الذات وطاعة القائد واحتراـ رأي المجموعة استخداـ اإللقاء المنغـ ،واالبتكار والتعاوف وا 

“RESTATIVE”  الجممة الموسيقية ،وىذا لو أىمية كبيرة في االتزاف النفسي واالنفعالي
الممحنة ال تتعدى مازورتيف ويتـ التكرار بحركة لحنية ىابطة أو صاعدة عمى بعد مسافة الثانية 

ثاره ، دالكبيرة، وىذا يؤدي لسيولة حفظ األلحاف الشعبية وترديدىا وتوريثيا لحفظ التراث وعدـ ان
واكتساب ب الغناء الجماعي الذي يؤثر في جوانب الشخصية وبنائيا بشكؿ متزف كما تنمي ح

 .مقومات أخالقية وسموكية حميدة والبعد عف السموكيات الغير مرغوبة
 عمى تدوين بعض أغاني األطفال الشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ ةالمترتب اآلثار

بشكؿ عممي وعممي في المحافظة عمى تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة لبعض األغاني  ةالمساىم
تدريب الطالب في المدرسة اإلماراتية عمى قراءة وغناء ، المصاحبة لأللعاب الشعبية بالتدويف الموسيقي
لشعبية التي تشجيع الطالب عمى االستماع لألغاني ا، المدونات الموسيقية التي قاـ الباحث بتدوينيا

زيادة الوعي بالثقافة الموسيقية كمغة مف حيث القراءة والكتابة ، يحبونيا ويحفظونيا وتدوينيا موسيقياً 
والتدويف، حيث ينقؿ الطالب في المدرسة اإلماراتية إلخوانيـ وأصدقائيـ ما تعمموه فينشروف الثقافة 

الفنية والتعميمية في دولة اإلمارات العربية التعاوف مع مؤسسات المجتمع المحمي الثقافية و ، الموسيقية
 المتحدة لحفظ المدونات الموسيقية التي قاـ الباحث بتدوينيا.
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Research Summary 

Children's songs accompanying some popular games and their 

educational role in building the character of the child in the Emirati 

school, the first and second cycle. 

Dr.Abdelkareem Waziza
*
 

 

Folk songs for children in the United Arab Emirates have been associated with 

some popular games that used folk songs and songs to spread the spirit of 

enthusiasm, as a kind of fun, entertainment and entertainment, and to play 

important benefits that reflect on the child's personality and affect his social, 

cultural, cognitive, emotional and behavioral development, and make him 

more confident in himself And win him the desirable good behaviors, the role 

of the music education teacher is to provide children with the opportunity to 

practice popular games and their songs in an organized scientific manner 

aimed at raising children in a balanced and integrated manner through 

practicing musical activities and games that develop the child's personality 

effectively and tangibly in building the child's personality. 

The research aims to: 

1- Knowing the characteristics of the folk song accompanying some popular 

games in the United Arab Emirates? 

2- Knowing the role of these characteristics in building the personality of 

children in the Emirati school. 

3- Musically jotting some Emirati children's songs, as they are not recorded. 

Research methodology: This research follows the Descriptive Methodology 

The study consists of describing and analyzing folk songs and noting their role 

in building the personality of children in the Emirati school. 

The research sample: The research sample consists of three children's songs 

accompanying three popular games in the United Arab Emirates, namely: 

(Karabi - Houdawh Al-Muselsal - Abd al-Rahman Daqdaqa). 

                                                           
*
Teacher of Music Education, Ministry of Education, in the United Arab Emirates. 
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Where the researcher transcribed the popular songs of the research sample, 

described and analyzed them, and through that, he reached the following 

research results: 

Characteristics of the folk song accompanying some of the popular games in 

the United Arab Emirates 

Ease of words, the use of vocabulary in the local dialect that suits the 

environment, whether it is an environment (Bedouin, coastal, mountainous, 

agricultural), the number of phonemic degrees used in the melodies (the 

research sample) does not exceed four degrees, the musical scale used is the 

scale of C / Major, the balance The musician in use is either a combined dual 

scale, with a triple split unit balance, or a simple triple scale with a dual split 

unit balance. In both cases, this expresses the distinctive Gulf and Emirati 

rhythmic characteristics, which include polyrhythm, cross-rhythmic 

interviews, the use and repetition of rhythmic forms and melodic expressions 

consistent with the presentation of word chopping, the use of rhythmic 

interviews 2 versus 3 repeatedly melodic, the use of melodic speech. 

"RESTATIVE”  ،  the melodic sentence does not exceed two rhymes and is 

repeated with a downward or upward melodic movement at a large 

second.The character of children in the  

Emirati school can be built through the characteristics of the folk song 

accompanying some popular games through the Ease of vocabulary of words 

and their meanings. 

This leads to the child's attachment to the language in general and stimulates 

him to search for the vocabulary of the Arabic language, which develops his 

language skills, the use of vocabulary in the local dialect commensurate with 

the environment, whether it is an environment (nomadic - coastal - 

mountainous - agricultural), this leads to an increase in awareness of The child 

uses the dialect he uses in his daily life in particular and develops his love of 

belonging to the homeland and adherence to customs and traditions. The 

number of vocals degrees do not exceed four degrees, this leads to the child 

recognizing the popular songs of the games that his grandparents practiced and 

memorizing them easily for transmission to future generations and preserving 
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the heritage. The musical scale used is the scale C / Major, this leads to the 

musical knowledge that children should have through their study of the subject 

of musical education, the use, and repetition of rhythmic shapes and melodic 

phrases consistent with the presentation of word chopping, this leads to the 

development of the skill of memorizing and remembering and a sense of 

poetry and cutting its presentation helps The child tastes poetry, Which 

develops his artistic taste and elevates his morals, which are important skills to 

build the character of the child, the use of rhythmic interviews 2 for 3 in a 

melodic manner repeatedly which develops the sense of rhythm develops self-

confidence, innovation, cooperation, self-denial, obedience to the leader and 

respect for the opinion of the group, the use of melodic recitation 

“RESTATIVE” and this is of great importance In psychological and emotional 

equilibrium, the composed musical sentence does not exceed two Measures 

and is repeated in a downward or upward melodic movement at a distance of 

the large second, and this leads to the ease of preserving, reciting and 

inheriting folk tunes to preserve the heritage and not to extinguish it, as well as 

develop a love of collective singing that affects aspects of the personality and 

its construction in a balanced manner And the acquisition of good moral and 

behavioral foundations and the distance from unwanted behaviors. 

The implications of the codification of some popular children's songs in 

the United Arab Emirates: 

Contributing scientifically and practically to preserving the heritage of the 

United Arab Emirates for some of the songs accompanying folk games with 

musical notation, training students in the Emirati school to read and sing the 

musical notations that the researcher wrote down, encouraging students to 

listen to the folk songs that they love, memorize and record them 

musically,Increasing awareness of musical culture as a language in terms of 

reading, writing and blogging, as students in the Emirati school pass on to their 

brothers and friends what they have learned and spread the musical culture, 

cooperate with the cultural, artistic and educational community institutions in 

the United Arab Emirates to preserve the musical notes that the researcher has 

written down. 


