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 ملخص الدراسة

 مقدمة: 

جتماعياً للغة المستهجنة في مختارات من الألفالم المخصصة لألطفال. إينتاول هذا البحث تحليالً لغوياً  

(  2019الى   2009تم تطبيق هذه الفكرة على أربعة أفالم مختلفة تم إصدارها في العشر سنوات األخيرة )من 

أسترو) الفتى  )   200)9وهى:  مدغشقر  بطاريق   ،2014( زوتوبيا  شبكة  2016(،  يحطم  رالف  وأخيراً   )

 (. 2018) 2األنترنت: رالف المدمر 

 أهداف البحث: -أ

 تتضمن الدراسة بعض األهداف األساسية وهى: 

 تحديد األنواع المختلفة للغة المستهجنة المستخدمة في األفالم المخصصة لألطفال.  -

 داولة في األفالم المخصصة لألطفال. توضيح وظيفة اللغة المستهجنة المت -

 والظروف التي دفعت المتحدث للتلفظ بكلمات مستهجنة.  سباب األمعرفة  -

ستخدام اللغة المستهجنة مثل الطبقة اإلجتماعية والنوع  اكانت هناك فروق إجتماعية في    معرفة اذا -

 . أم الوالعمر

 مشكلة البحث:  -ب

الباحثة بأن دراسة اللغة المستهجنة في األفالم المخصصة لألطفال لم تكمن مشكلة هذا البحث في مالحظة 

تنقائى في  إلهتمام العلمى كدراسة األفالم التي تقدم للبالغين، باإلضافة الى  قلة استخدام المنهج اإل تحظى نفس ا

اللغوى، خاصة التحليل اللغوى  ختيار هذه الفكرة كمحاولة لتعزيز التحليل  إدراسة هذا النوع من اللغة. لذلك تم  

 في أفالم األطفال. مستهجنةجتماعى، لاللفاظ الإلا

 منهج البحث:  -ت

اإلعالم   وسائل  في  واسع  نطاق  على  المتداولة  النابية  األلفاظ  لدراسة  اإلنتقائى"  المنهج  اختيار"  تم 

ة خطيرة من جوانب  جتماعيإهم ما يميز هذا المنهج هو دراسة ظاهرة  أوخاصة األفالم المخصصة لألطفال.  

 جتماعية مختلفة كاآلتى: إلغوية و



 ب
 

وا  - والعوامل  المتغيرات  التركيزعلى  األتم  االجتماعى إلبعاد  اللغة  علم  منظور  من  جتماعية 

 (. 2013( و هولمز )2012لتاجليمونت ) 

منظور  ى جانب التعبير اللطيف )الكناية( من  إلتم اختيار المعنى الداللى للكلمة )الحرفى والضمنى(   -

 (. 2006علم الداللة الالن وبريدج )

 (. 2010( لجورج يول ) النصية ستراتيجية الدياكسس )اإلشارةإنتقاء إتم  -

 أقسام البحث: -ث

 كما يلى:  وملحق ، وقائمة بالمراجع المستخدمة فى البحث فصول خمسلى إينقسم البحث 

يعرض فكرة عامة عن موضوع الدراسة التي تنطوى على مشكلة البحث، أهدافه،    الفصل األول: )المقدمة(

 .موضوع البحث نظرية عن  خلفيةب تقديم نلى جا إأهميته و أسئلته

بعض الدراسات اإلطار النظرى و  يعرض هذا الفصل  الدراسات السابقة(  اإلطار النظرى و  الفصل الثانى: )

 السابقة المرتبطة بموضوع البحث. 

ينقسم هذا الفصل الى جزئين:  يتناول الجزء األول منهج البحث    منهج واجراءات البحث(ال)  ل الثالث:الفص

 جراءات المتبعة فى التطبيق.إلويناقش الجزء الثانى ا 

ألربعة أفالم مخصصة لألطفال مختارة    مفصالً   يتناول هذا الفصل تحليالً   الفصل الرابع: )التحليل والمناقشة(

 مختلفة. من سنوات 

ً   الفصل الخامس: )النتائج والخاتمة( للنتائج التي توصلت اليها الباحثة وخاتمة البحث   يقدم هذا الفصل ملخصا

التوجدفروقفيالعمرإلى جانب بعض المقترحات لألبحاث المستقبلية. من أبرز ما توصل اليه البحث انه  

كأسلوبواإلهانات،العنفاللفظي،لشتائممثل:امستهجنةاللفاظاألفياستخدامنوعأوالطبقةاالجتماعيةأوال

والعدوانيةلل السلبية المشاعر عن والفرحوتعبير والتضامن والفكاهة الحميمية إظهار هذه .كذلك تُستخدم

المتحاورين.وإثارةالمواجهاتبينلمخاطبالكلماتأيًضالتشويهسمعةا

يحتوىعلىالنصدمجمناقشتهافيالبحثوتموضعهاعلىقرصميتضمنالمادةالعلميةالتيتمالملحق:

وذلكلمراعاةحجمالبحث.

 


