
241

 فاعلية توظيف األمثال الشعبية 
يف التحصيل الفوري واملؤجل 
يف البالغة باملرحلة الثانوية

د. إياد إبراهيم خليل عبد اجلواد

   تاريخ التسليم: 14/ 9/ 2013م، تاريخ القبول: 17/ 11/ 2013م. 
     أستاذ مساعد في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية/ جامعة األقصى/ غزة/ فلسطين. 



242

د. إياد إبراهيم خليل عبد اجلواد
فاعلية توظيف األمثال الشعبية في التحصيل الفوري واملؤجل 

في البالغة باملرحلة الثانوية

ملخص: 

هدفت الدرا�صة تعّرف فاعلية توظيف الأمثال ال�صعبية عند تدري�ص البلغة لطالبات 
املنهج  الباحث  اعتمد  ذلك  ولتحقيق  واملوؤجل،  الفوري  حت�صيلهن  على  الثانوية  املرحلة 
على  ع�صوائيًا  تخ�صي�صها  مت  طالبة   )67( قدرها  ع�صوائية  عينة  اختار  حيث  التجريبي، 
للمجموعتي،  التجريبي  الت�صميم  الباحث  اعتمد  والتجريبية، حيث  ال�صابطة  املجموعتي 
موؤجل،  بعدي  قيا�ص  ثم  فوري  بعدي  قيا�ص  ثم  معاجلة  ثم  قبلي  بقيا�ص  جتريبية  الأوىل: 

الثانية: �صابطة بقيا�ص قبلي ثم قيا�ص بعدي.
ا�صتمل على  البلغة  اختبار حت�صيلي يف  ببناء  الباحث  الدرا�صة، فقد قام  اأدوات  اأما 
)30( فقرة من نوع الختيار من متعدد، كما قام باإعداد دليل معلم ا�صتخدمته املعلمة التي 

قامت بتنفيذ الدرو�ص البلغية.
ومما تو�صلت اإليه الدرا�صة حتديد جمموعة اأ�ص�ص يجب مراعاتها عند اختيار الأمثال 
ال�صعبية ثم توظيفها، كما اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل وجود فروق دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 
طالبات  درجات  ومتو�صط  التجريبية،  املجموعة  طالبات  درجات  متو�صط  بي   )0.01(
املجموعة ال�صابطة يف الختبار التح�صيلي البعدي للبلغة، ل�صالح املجموعة التجريبية، 
حيث كان حجم التاأثري كبرياً، كما اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل وجود فروق دالة اإح�صائيًا عند 
البعدي  التطبيقي  التجريبية يف  م�صتوى )0.01( بي متو�صط درجات طالبات املجموعة 

الفوري والبعدي املوؤجل، ل�صالح البعدي املوؤجل.
ويف نهاية الدرا�صة قدم الباحث بع�ص التو�صيات منها: على وزارة الرتبية والتعليم 
ا�صتحداث مادة درا�صية �صمن مناهج التعليم العام يف كل مرحلة درا�صية خا�صة بالأدب 

ال�صعبي والأمثال ال�صعبية.
اللغة  اأفرع  ال�صعبية عند تدري�ص بقية  العربية للأمثال  اللغة  �رصورة توظيف معلمي 

العربية 
الكلمات املفتاحية: توظيف الأمثال ال�صعبية – التح�صيل الفوري واملوؤجل – البلغة 

– املرحلة الثانوية.



243

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

Effective Employment of Popular Proverbs in Belated 
and Immediate Achievement of Eloquence at Secondary Stage

Abstract: 

This study aimed to identify the effectiveness of popular proverbs in 
teaching eloquence to female students at secondary stage on immediate 
and belated achievement.To achieve this , the researcher depended on the 
experimental method and selected a random sample of (67) female students 
from the two groups (control & experimental) .

The researcher depended on the experimental design for the two groups.
The first one: former experimental measurement, then remedy followed by 
immediate measurement then later measurement.As for the second group or 
control one: former measurement, then belated measurement.

As for the tools of the study , the researcher has prepared an achievement 
test in eloquence consisted of (30) items of multiple choice and has also 
prepared a guide used by the teacher in carrying out eloquence lessons.The 
study came to a conclusion identifying a group of basics to be considered 
when popular proverbs are selected and employed.

The outcomes of the study pointed out that there were statistical 
significant differences at the level of (0.01) between the average scores of 
experimental group and average level of students scores of control group in 
later achievement test in eloquence which was in favour of the experimental 
group with great effect.

The results of the study also indicated that there were statistical significant 
differences at the level (0.01) between the average scores of students in the 
experimental and later one in favour of later belated one.

At the end of the study the researcher offered some recommendations: 
Ministry of Education should introduce a new material on popular literature 
and popular proverbs within the curriculum of the public education in all 
stages of study.

Moreover , the Arabic language teachers should employ popular 
proverbs when teaching the other branches of Arabic language.

Key words: Employing popular proverbs – immediate & belated 
achievement – eloquence – Secondary stage.
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اإلطار النظري: 
اأبرز  من  ال�صعبية  والأمثال  ال�صعوب،  لدرا�صة  الهامة  املداخل  من  ال�صعبية  الثقافة 
ال�صعوب، فاإنها تعرب عن طبيعة  الزاوية يف معرفة  عنا�رص هذه الثقافة؛ لأنها متثل حجر 
النا�ص وت�صوراتهم، فهي مظهر من مظاهر الثقافة يف اأي جمتمع؛ لأنها تلعب دوراً موؤثراً 

يف تكوين �صخ�صية الفرد واإك�صاب اجتاهاته.
فل �صبيل اإىل قيام تربية ل ترفدها الثقافة: �صعبّيها ور�صمّيها بالقيم واخلربات؛ لتتفاعل 
النا�صئة معها، وباملقابل ل جمال لثقافة ل متهد لها وتر�صخ قواعدها تربية نا�صطة مق�صودة 
وغري مق�صودة )متويل والأتربي، 2006( .فاملثل واحد من اأ�صكال التعبري يف الآداب على 
اختلفها، وياأتي ا�صتخدامه يف اللغة من قبيل التفل�صف الجتماعي لت�صبيه حوادث ومواقف 
احلا�رص مبا ي�صابهها من املا�صي بكلمات بليغة )عليان، 1997( ، بل هو نتاج لتداخلت 
التاريخ والثقافة واجلغرافيا والأدب والقت�صاد والدين والعادات والتقاليد، فحي تن�صهر 
العبقري بفل�صفته  العطاء  ال�صعوب، يخرج للوجود هذا  العوامل جمتمعة يف ذاكرة  كل هذه 
املتقدة التي تفرز احلكمة البالغة يف قليل من الكلمات.فالأمثال هي حكم ال�صعوب ومراآة 
والطبقية، فهي  الجتماعية  اختلف م�صتوياتهم  النا�ص على  اأحا�صي�ص  تعك�ص  الأمم، فهي 
املتنف�ص الوحيد مل�صاكلهم، واملعرّب ال�صادق عن همومهم، فكل مثل اإما اأن يكون نابعًا من 
ق�صة اأو حادثة جرت يف وقتها، واأ�صبحت يف هذا املثل املوجز، تو�صف احلالة التي جرت 
، لذلك  م�صابهة للحادثة التي كانت �صائدة يف الوقت الذي ن�صاأ فيه املثل )قديح، 2003( 
َعّد العرب املثل باأنه العبارة الفنية ال�صائرة املوجزة التي ت�صاغ لت�صور موقفًا اأو حادثة، 
ولت�صتخل�ص خربة اإن�صانية ميكن ا�صتعادتها يف حالة اأخرى م�صابهة لها، وقد عرف العرب 
املعنى  واإ�صابة  اللفظ  اإيجاز  فيها  يجتمع  اأن  منها  �رصوطًا  لها  وحددوا  الأمثال،  القدامى 

وح�صن الت�صبيه وجودة الكتابة وال�صريورة وال�صيوع )ملك والكندري، 2011( .
اأحا�صي�صها،  اأ�صدق  فيها  تنعك�ص  التي  الأمة  حلياة  املراآة  مبثابة  ال�صعبية  فالأمثال 
وتت�صمن خل�صة جتارب اأفرادها وحكمتهم، وملعات اأفكارهم يف جمالت حياتهم املختلفة، 
فالأمثال �صواء ما جاء منها باللغة العربية الف�صيحة اأم باللهجة العامية الدارجة، اإن هي 
اإل مراآة �صادقة تعك�ص م�صاعر النا�ص وت�صور جتاربهم، فعند مراجعة الأمثال ال�صعبية يف 
اختلفت  واإن  حتى  ومعناها،  م�صمونها  يف  الت�صابه  مدى  يتبي  املختلفة  العربية  البلدان 
اللهجات من بيئة اإىل اأخرى، ذلك لأن احلياة الجتماعية العربية املختلفة تبدو متقاربة، 
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ومكان،  زمان  كل  يف  الإن�صان  ميار�صها  التي  املت�صابهة  الإن�صانية  التجربة  ب�صبب  كذلك 
اإ�صافة اإىل اأن لكل �صعب اأمثاله التي متيزه عن غريه )�رصمي 2007( .

اأخلقية ي�صعها عقلء القوم وحكماوؤهم، لتكون  ال�صعبية عن معايري  وتعرب الأمثال 
العامة  ي�صعى  تداوله  خلل  فمن  ال�صعب،  لعامة  اأخلقيًا  ومنهجًا  مميزاً  �صلوكيًا  �صابطًا 
ونظرتهم  وتقاليدهم  وعاداتهم  الجتماعية  ونظرياتهم  الأخلقية  معايريهم  تعميق  اإىل 
حيث  الجتماعي؛  بال�صبط  ال�صعبية  الأمثال  ارتباط  اإىل  اإ�صافة   ،  )2003 )قديح،  للأمور 
اإنها متثل د�صتوراً للحياة الجتماعية للأفراد، كما متثل من ناحية ثانية عامًل اأ�صا�صيًا من 
عوامل ال�صبط الجتماعي، لأنها عند بع�ص النا�ص خا�صة القرويي منهم قواني ود�صاتري 
وف�صل  احلكم  هو  املثل  وكاأن  غريهم،  حجج  ورد  حججهم،  لدعم  اإليها  يلجاأون  تخطئ  ل 

اخلطاب )متويل والأتربي، 2006( .
وهناك من نظر اإىل الأمثال ال�صعبية من زاوية اأبعد من ذلك، على اعتبار اأن للأمثال 
ال�صعبية علقة باحلياة ال�صيا�صية، وي�صتدلون على ذلك باأن النا�ص تعودوا القول: ” على راأي 
املثل “ قبل اطلقهم املثل، وكلمة “ راأي “ تعني موقفًا، ويف املجال ال�صيا�صي تعني “ مع 
“ اأو “ �صد “ اأو “ بي بي “، فاملثل موقف، اأو هو الراأي والراأي الآخر بلغة الدميقراطية 
ال�صيا�صية، ب�رصف النظر عن �صكل �صياغته )ن�صيحة – حتذير – �صخرية – تربير( ، وهذا 
املوقف ل يعرب عن راأي فردي فح�صب، لكنه ميتد اإىل اجلماعة، ومن ثم فاملوقف راأي عام 

)متويل والأتربي 2006( .
“ يجتمع من  اإبراهيم النظام للمثل حيث يقول  اأورد )قديح، 2003( ما و�صفه  و قد 
املثل اأربع ميزات ل جتتمع يف غريه من الكلم، ففيه اإيجاز يف اللفظ، اإ�صابة يف املعنى، 

ح�صن يف الت�صبيه، وجودة يف البلغة ونهايتها.
فقد عّرف )لوباين، 1999( املثل باأنه: ”جملة مفيدة موجزة، متوارثة �صفهيًا من جيل 
على  ال�صعبية  الأو�صاط  يف  النت�صار  وا�صعة  املعنى،  بليغة  البناء،  حمكمة  وهي  جيل،  اإىل 

اختلف م�صتوياتها وطبقاتها، تلخ�ص جتربة �صابقة عاناها فرد اأو جماعة “.
اخلربة،  ونبت  احلكمة،  غر�ص  باأنها:  للأمثال  و�صفًا   )2002 )اليو�صف،  اأورد  قد  و 
ومقيا�ص الأدب، فهي مراآة �صادقة لكل قوم، تتجلى فيها اأخلقهم وعاداتهم، و�صاهد عدل 

على حالة لغتهم.
اأنها توؤثر يف العقول ما ل يوؤثره و�صف ال�صيء ذاته،  و املق�صود من �رصب الأمثال 
ذلك باأن الغر�ص من املثل ت�صبيه اخلفي باجللي، والغائب بال�صاهد، فيتاأكد الوقوف على 
ماهيته، وي�صري احل�ص مطابقًا للعقل، وذلك هو الغاية يف الإي�صاح.كما اأن الأمثال م�صدر 
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ثابت للنموذج الجتماعي والأخلقي، فعن طريقها نتعّرف على اأخلقيات وعادات وتقاليد 
الأمم وال�صعوب، فهي تعك�ص املتناق�صات املوجودة يف املجتمع، فهناك اأمثال واأ�صدادها، 
الباقي،  )عبد  وال�صعب  وال�صلطة  واملحكوم،  واحلاكم  وال�رص،  واخلري  وال�صعف،  القوة  فيها 

. )1992
فالأمثال من اآداب العرب املهمة، لأنها جتري على األ�صنتهم جمرى ال�صعر، وهي عظات 
ن ال�صعراء اأ�صعارهم اأمثاًل فزينتها، ويكفينا دليًل  بالغة من ثمار الختبار الطويل، لذلك �صمَّ
على ما ورد، اأن اأبا العتاهية �صمن اأرجوزته التي تعد من بدائع �صعره اأمثاًل عديدة، حتى اأنه 

قيل اإن له فيها اأربعة اآلف مثل، لذلك �صماها “ ذات الأمثال “ )اليو�صف، 2002 ( .
الأمثال  لظهور  الأ�صلية  املادة  يظل  اأفراده  مبجمل  فال�صعب  املثل،  من�صاأة  ويتعلق 
اللحظة  اأفراد اجلماعة، يح�صنون و�صف  �صائر  اأ�صخا�ص متميزين عن  ون�صاأتها، عن طريق 
الوام�صة، واملوقف الغريب، واحلادثة امل�صحكة املبكية، والق�صة احل�صنة الن�صج، لين�صجوا 
ولريدده  بعد،  فيما  وعليه  به  ليحكي  حينه  يف  يقال  ما،  تركيبًا  اأو  األفاظًا  اأو  لفظًا  منها 

�صامعوه، ليكتب له من ثم ال�صيوع والتبادل، نظراً لطرافته اأو لطافته )لوباين، 1999( .
وقد مّيز )عليان، 1997( بي عدة اأنواع من الأمثال ال�صعبية منها: املثل املوجز، وهو 
القول ال�صائر املوجز الذي ي�صتمل على معنى �صائب، وت�صبه به حالة م�رصبه بحالة مورده، 
ويدخل فيه احلكم املوجزة التي �صاعت بي النا�ص، واملثل القيا�ص، وهو ال�رصد الو�صفي اأو 
الق�ص�صي الذي ي�صتهدف تو�صيح فكرة ما، اأو الربهنة عليها عن طريق الت�صبيه اأو التمثيل 
الكلمات  تلك  وهو  اخلرايف،  واملثل  ما،  مبداأ  لتج�صيد  والقيا�ص  املقارنة  على  يقوم  الذي 
للأمثال  اآخر  تق�صيمًا  اأورد  كما  احليوان،  األ�صنة  على  العرب  اأجراها  التي  ال�صائرة  املوجزة 
النا�صئ عن حكمة،  املثل  اأو  ت�صبيه،  النا�صئ عن  املثل  اأو  النا�صئ عن حادث،  املثل  منها: 
الأمثال  بعد  ن�صاأت  التي  وهي  املولدة  الأمثال  اإليها  ي�صاف  ال�صعر،  عن  النا�صئ  املثل  اأو 

الف�صحى، وهذه الأمثال م�صتقاة من اأمثال اأف�صح )عليان، 1997( .
من  فهي  بواقعيتها،  تتميز  اأنها   )2007 خلف،  )بني  راأى  فقد  الأمثال  لغة  عن  اأما 
الأ�صاليب املقنعة للعقل، واملمتعة للح�ص، والفاعلة يف الوجدان، حيث حفظت لنف�صها مكانًا 
الغافلة، وتليي  القلوب  الأبية، وترقيق  العقول  تاأثري يف تطويع  والذاكرة، فلها  الذهن  يف 
اأو�صح  كان  مثًل  جعل  اإذا  فالكلم  الذهن،  يف  واأثبت  للقلب،  اأنفذ  فهي  الع�صية،  النفو�ص 

للمنطق واأبي للمعنى.
بال�صمائر  يعلق  ما  منها  فيوؤثر  البلغة،  يف  مثل  اأعلى  اإىل  الكلم  �صور  ت�صل  وقد 
الأمثال  تلك  حفظ  ف�صهل  لرقته،  بالقلب  ويت�صل  مدخله،  للطف  الأ�صماع  وتعيه  لنفا�صته، 
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كما �صهل انت�صارها، فكانت اأكرث �صريورة يف النا�ص، ودورانًا على الأل�صنة من �صائر الكلم 
)اليو�صف، 2002( .

يف  ا�صتخدامها  عن  التحدث  فيمكن  واأغرا�صها،  ال�صعبية  الأمثال  فوائد  عن  اأما 
ب�صورة  وت�صويره  للعقل،  املراد  وتقريب  والعتبار،  والزجر  واحلث  والتذكري،  الوعظ 
مبا�رص،  غري  تعليمي  باأ�صلوب  والتعليم  والتهذيب  والرتهيب،  والرتغيب  املح�صو�ص، 
فا�صتخدمت  ممار�صتها،  وواقع  احلياة  يف  عديدة  جمالت  ال�صعبية  الأمثال  �صورت  فقد 
من  التخل�ص  اإىل  يقود  الذي  الوعي،  م�صتوى  لرفع  والتعليم  التهذيب  بق�صد  الأمثال 
والذكر  والفقري،  والغني  والكبري،  ال�صغري  الأمثال  تخاطب  حيث  ال�صلبية،  ال�صلوكيات 

. والأنثى، واملتعلم والأمي )بني خلف 2007( 
وقد راأى )متويل والأتربي، 2006( اأهمية الأمثال ال�صعبية يف اأنها تعرب عن ما�صي 
للأجيال  نافذة  ب�صرية  عن  تعرب  اأنها  كما  وامل�صتقبل،  احلا�رص  يف  يوؤثر  الذي  املجتمع 
النا�ص  اإىل عقول  النفاذ  اأنها �رصيعة  اإىل  بالإ�صافة  والتقدير،  الحرتام  اإىل  تدعو  ال�صابقة، 
ونفو�صهم، لأنها يف الغالب ق�صرية ووا�صحة وفيها جر�ص مو�صيقي ذو وقع طيب على الأذن.
اأن ذلك م�صجع لإجراء هذه الدرا�صة ملا للأمثال من طبيعة مو�صيقية  و يرى الباحث 

ترتبط ارتباطًا كبرياً باملو�صوعات البلغية خا�صة املح�صنات البلغية.
واجلوانب  امل�صامي  ال�صعبية  الأمثال  عنها  عرّبت  التي  احلياتية  املجالت  فمن 
ال�صحية، حيث ركزت هذه الأمثال على القيم والقواعد واملمار�صات ال�صحية ال�صليمة منها: 
 “ علة  كل  �صبب  “ و” الربد  الدواء  بيت  واحلمية  الداء  بيت  “ “ املعدة  دواء  له  داء  ” كل 
اإل  اإل واأنت جوعان ول ت�رصب  “ل تاأكل  اإىل العتدال واأثره على ال�صحة قالوا:  وللإ�صارة 
واأنت عط�صان ول تنم اإل واأنت نع�صان “ و” رّب اأكلة منعت اأكلت “ و” الأكل يف ال�صبعان 

خ�صارة “ و” اجلزر بغذي النظر “ و” اتع�صى وامت�صى واتغدى ونام “.
و عند اطلع الباحث على جمموعة من الأمثال ال�صعبية )عراف وعطا اهلل، 1996( تبي 
له اأن الأمثال ال�صعبية ارتبطت بكافة مناحي حياة الإن�صان العربي: النف�صية والجتماعية 
الفل�صطيني  ارتباط  �صورت  التي  الفل�صطينية  الأمثال  هي  فها  وال�صيا�صية،  والقت�صادية 
باأر�صه ووطنه مثل: “اأر�صك عر�صك “ و”اللي بطلع من داره بقل مقداره “ و” البلد طلبت 
اأهلها “ حيث ي�رصب يف من حّن اإىل وطنه، “ الوطن قتال “ يدل على مدى حب الإن�صان 

لوطنه.
ومن الأمثال التي ارتبطت دللتها باملعاين الدينية والقيم ال�صامية قولهم: “ ت�صّكر 
من باب تفتح من بابي “ ُي�رصب على اأن الأمل موجود، و” املكتوب ع اجلبي لزم ت�صوفه 
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و”  عليه،  والعتماد  باهلل  الثقة  عن  التدبري” ليعرب  يف  واهلل  التفكري،  يف  “ “ احنا  العي 
ال�صكوى لغري اهلل مذلة “ يقال للمظلوم الذي يجب األ يعتمد اإل على اهلل.

اأما الأمثال التي حتدثت عن الرتبية والتعليم فمنها: “ كرث ال�صد برخي “ يدل على اأن 
كرثة ال�صدة تعك�ص هدف الرتبية، و” اخل�صارة بتعلم ال�صطارة “ اأي اأن التجربة تعلم وت�صقل، 
و” اجلاهل اإن ن�صحته يعاديك “ ي�رصب للحث على املعرفة العقلنية، و” ما قلت لك يا 
النا�ص  اإذا عا�رص اجلاهل، و” كلِّم  ” يدل على لوم الإن�صان نف�صه  عقلي ل تعا�رص اجلاهل؟ 
ع قد عقولها “ يدل على م�صايرة النا�ص ح�صب فهمهم، و” فخر الغني بكي�صه وفخر العامل 

بكراري�صه “ اأي اأن الغني يفخر بغناه، والعامل يفخر بعلمه.
الأمثال  �صورتها  فقد  واإنفاق،  توفري  من  بها  يرتبط  وما  القت�صادية،  احلالة  اأما 
ال�صعبية ت�صويراً دقيقًا ومنها: “ احفظ قر�صك الأبي�ص ليومك الأ�صود “ “ من وّفر ما جاع 
“ “ قر�صك يف جيبك �صاتر عيبك “ للحث على العتدال يف الإنفاق وقيمة املال يف كرامة 
الإن�صان، اأما الأمثال التي دعت اإىل جتنب الَدين )بفتح الدال وت�صكي الياء( “ الَدين هم يف 

الليل وذل يف النهار “.
اأما الأمثال التي �صّور فيها قائلوها تقلبات املناخ والع�صور فمنها “ اآذار اأبو الزلزل 
والأمطار” تعبرياً عما ينزل فيه من اأمطار �صديدة، و” يف ال�صتا ثّقل فرا�صك وخفف غطاك 
البتعاد عن رطوبة الأر�ص، و” ل ت�صافر يا هادي بي الغطا�ص  اإىل �رصورة  “ حيث ي�صري 
وامليلدي “ فهذا املوعد ح�صب التقومي ال�رصقي ما بي 6-1/19 ين�صح بعدم ال�صفر فيه 

ل�صدته.
الأداء  وحت�صي  التعليم  جمال  يف  عظيمة  قيمة  للأمثال  اأن   )2007 )معاطي،  ويرى 
اللغوي، والأخذ بالكلم الف�صيح والبليغ، حيث يفيد باأنه ما اأحوج طلب املرحلة الثانوية 
اإىل تعلم جمموعة من الأمثال ال�صعبية لتجري على األ�صنتهم، وتوجه �صلوكهم، بل ينتجون 

منها اأمثاًل يف حدود قدراتهم واإمكاناتهم العقلية واللغوية.
ا�صتخدم  روحية، حيث  له جذور  التعليمية  الأغرا�ص  ال�صعبية يف  الأمثال  فا�صتخدام 
القراآن الكرمي وال�صنة املطهرة �رصب الأمثال كو�صيلة تربوية لغر�ص القيم يف النفو�ص، حيث 
والذهن،  الفكر  اإعمال  على  ت�صاعد  �صيغة  بو�صفها  الأمثال  اأهمية  على  الكرمي  القراآن  اأكد 
وكذلك تر�صيد ال�صلوك، حيث وردت الأمثال كعبارات ت�صويرية تثري حب ال�صتطلع، فتميزت 
يقنع  والرباهي مبا  الأدلة  ويقدم  احلقائق  يب�صط  الذي  الأ�صلوب  بو�صوح  القراآنية  الأمثال 
العقل )اجلزار وعّلم، 2004( .ومن دلئل الأ�صلوب القراآين الذي حتدث عن الأمثال كو�صيلة 
“ وتلك الأمثال ن�رصبها للنا�ص  العقل قوله تعاىل يف الآية )21( من �صورة احل�رص  ل�صحذ 
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لعلهم يتفكرون “ وقوله تعاىل يف الآية )43( من �صورة العنكبوت “ وتلك الأمثال ن�رصبها 
فقد  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  الكرمي  الر�صول  خطاب  اأما   ،“ العاملون  اإل  يعقلها  وما  للنا�ص 
ا�صتطاع بالأمثال توجيه النفو�ص احلائرة حول اأمور كثرية، فا�صتطاع من خللها الو�صول 
“ و” املال مال اهلل  “ ال�صدقة تدفع البلء  اأمثلتها  اإىل القلوب وامل�صاعر والعواطف، ومن 

وكلنا عبيد له “.
ومن القيم الرتبوية امل�صتنبطة من الأمثال ال�صعبية، اأن خلق الب�رص مبا بينهم من فروق 
هي اإرادة اهلل حيث يقول املثل: ” َخَلَق العباد كيف ما ا�صتهى وراد “، فهو اإ�صارة للمعلم اأن 
ل ي�صع الطلب يف قالب واحد يف املعاملة وم�صتوى التح�صيل، فهناك فروق متنوعة بينهم 
يف عدة جمالت )اإبراهيم، 2003( ، وترى )حممد، 2001( اأنه ميكن العتماد على الأمثال 
ال�صعبية ب�صفة عامة لدرا�صة الظواهر اللغوية، والك�صف عن عوامل املوؤثرات التي تدخل يف 
كل ع�رص من ع�صور احلياة الأدبية العربية، لتكون ظواهر لغوية تختلف من ع�رص اإىل اآخر، 

فالأمثال لها القدرة على تقييم احلياة اللغوية مبا فيها من اإبداع اأو خربة.
و البلغة العربية من اأهم و�صائل الت�صال التي يحتاجها الإن�صان للتعبري عما يجول 
بخاطره، وفق املوقف الذي يتحدث فيه، حيث ي�صتخدم عامة النا�ص الأداء البلغي توارثًا 
عن الأجيال كاحلكم والأمثال ال�صعبية، فالباعة اجلائلون ي�صتخدمون الأداء البلغي لرتويج 
اأكرث  اللغوي  البيان  الطماطم بالتفاح، فالذي ميلك نا�صية  اأحدهم  ب�صاعتهم، كاأن ي�صف 

تاأثرياً وتوا�صًل مع الآخرين، فالبلغة مطابقة الكلم ملقت�صى احلال )الفار، 2012( .
وقد اأكدت العديد من الدرا�صات وجود �صعف لدى الطلبة، يف عدم قدرتهم على معرفة 
احلميد،  )عبد  ودرا�صة   )2004 )�صعد،  ودرا�صة   )2000 )خليل،  كدرا�صة  البلغية  القواعد 
جداول  يف  البلغة  لدرو�ص  يعر�صون  املدر�صي  بع�ص  اأن  ذلك  �صبب  يكون  وقد   ،  )2007
اأثناء �رصحها على ال�صبورة، فهذه الطريقة –اإن اأ�صيئ ا�صتخدامها- تق�صي بتمزيق ال�صورة 
وت�صويه جمالها، كما يلجاأ بع�ص املعلمي اإىل الأمثلة املقت�صبة امل�صنوعة، للتخفيف من 
موؤونة ال�رصح الأدبي، للو�صول ب�رصعة اإىل حتديد الألوان البلغية لبع�ص الن�صو�ص التي 

تت�صمن هذا اللون البلغي املراد �رصحه )عبد احلميد، 2007( .
الغاية  اإىل  بالطلبة  الو�صول  الإخفاق يف  اإىل  يوؤدي  البلغة،  فاإن واقع تدري�ص  لذلك 
املرجوة منها، حيث ي�صعر الطالب اأن در�ص البلغة �صيء متكلف، فيقف موقف احلرية وال�صك 
البلغية  امل�صطلحات  عند حتيد  بالطلبة  يوقف  اأن  الآن  يفعل  ما  فكل  الأدبية،  قيمته  يف 
وتعريفها، فامل�صاألة كلها حفظ القاعدة، واملران عليها ب�صورة ي�صهل المتحان فيها )الفار، 
2012( ، فطريقة تدري�ص البلغة ل حتقق الغاية منها، وهي تكوين الذوق الأدبي كو�صيلة 
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بقواعد  اأ�صبه  تدري�ص  تدري�صها بطرق  املعلمون يف  �صار  الأدبي، عندما  الن�ص  قيمة  لبيان 
النحو، جافة وخالية من كل جمال، فعمد الطلبة اإىل حفظها دون اأن ترتك يف نفو�صهم اأثراً 

فنيًا.
البلغة،  تدري�ص  يف  جديدة  واآليات  اأ�صاليب  اتباع  اإىل  امللحة  احلاجة  دعت  هنا  من 
لديهم،  اإيجابيًا  ن�صاطًا  وحتقق  النف�صية،  والوجدانية  العلمية  الطلب  م�صاركة  على  تعتمد 
املفاهيم  ا�صتيعاب  اإىل  التو�صل  يف  وت�رصكهم  يقدم،  ملا  واهتمامًا  حما�صًا  فيهم  وتثري 
البلغية، الأمر الذي يح�صن من اأدائهم، ويوؤثر يف اجتاهاتهم نحو تعلمها، وكما يقولون، اإن 
اأردنا اأن نعد معلمًا ناجحًا للغة العربية، فمن ال�رصوري اأن يتقن جمموعة مهارات متثل يف 
جمملها قدرته على تنفيذ اأ�صاليب تدري�صية خمتلفة، وتنفيذ اأن�صطة متنوعة طبقًا ملقت�صى 

احلال )عبد احلميد، 2007( )يون�ص، 2001( )مو�صى، 2001( .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لتوظيف  اأن يكون  �صابقًا من جانب نظري، يدفع يف اجتاه  اأن ما ورد  الباحث  يرى 
الأمثال ال�صعبية دور كبري يف تعلم املواد املختلفة، ومنها اللغة العربية بفروعها املختلفة، 
التي  التقليدية  الطرق  فاعلية  انح�صار  ظل  يف  خا�صة  الأمثال،  لغة  الأ�صل  يف  هي  التي 
ي�صتخدمها معلمو اللغة العربية، ومما �صجع الباحث لإجراء هذه الدرا�صة جهود ال�صابقي، 
الذين اأكدوا يف نتائج درا�صاتهم على فاعلية ا�صتخدام الأمثال ال�صعبية يف تعلم فروع العلم 
املختلفة، من فل�صفة وتاريخ وعلوم، كما اأكدت هذه الدرا�صات – وهذا م�صجع اآخر لإجراء 
الدرا�صة – على دور الأمثال ال�صعبية يف تنمية اللغة، حيث اإنها لغة ال�صعب بجميع طبقاته 
وم�صتوياته الفكرية، وهي �صادقة يف التعبري عن احلياة؛ لأنها ت�صف الواقع كما هو دون 
مبالغة اأو تهويل اأو خيال، فتمثل الأمثال ال�صعبية الإن�صان عرب تاريخ كل �صعب، بالإ�صافة 
لها من  فهي  اللغة؛  درا�صة  بها يف جمال  ي�صت�صهد  التي  اللغوية  ال�صواهد  تعد من  اأنها  اإىل 
الكلم موقع الأ�صماع والتاأثري يف القلوب؛ لأن املعاين بها لئحة، وال�صواهد بها وا�صحة، 

والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة.
وملا كانت املو�صوعات البلغية من الفنون اللغوية التي يتع�رص على الطلبة فهمها 
بل توظيفها، خا�صة يف ظل �صعف الأثر لأ�صاليب التدري�ص التقليدية، جاءت هذه الدرا�صة 

التي متثلت م�صكلتها يف االأ�صئلة االآتية: 
لطالبات  ♦ البلغية  املو�صوعات  تدري�ص  عند  ال�صعبية  الأمثال  توظيف  اأ�ص�ص  ما 

ال�صف احلادي ع�رص؟ 
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ما فاعلية توظيف الأمثال ال�صعبية يف التح�صيل الفوري لطالبات ال�صف احلادي  ♦
ع�رص يف البلغة؟ 

ما فاعلية توظيف الأمثال ال�صعبية يف التح�صيل املوؤجل لطالبات ال�صف احلادي  ♦
ع�رص يف البلغة؟ 

فروض الدراسة: 

لالإجابة عن ال�صوؤالني الثاين والثالث من اأ�صئلة الدرا�صة �صاغ الباحث الفر�صني 
االآتيني: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى α ≥ 0.05 بي متو�صطي درجات  ♦

لختبار  الفوري  البعدي  التطبيق  يف  ال�صابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  طالبات 
البلغة.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى α ≥ 0.05 بي متو�صطي درجات  ♦

لختبار  املوؤجل  والبعدي  الفوري  البعدي  التطبيقي  يف  التجريبية  املجموعة  طالبات 
البلغة.

أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�صة حتقيق االأهداف االآتية: 
تعّرف اأ�ص�ص اختيار الأمثال ال�صعبية وتوظيفها عند تدري�ص املو�صوعات البلغية  ●

لطالبات ال�صف احلادي ع�رص.
ال�صف  ● لطالبات  الفوري  التح�صيل  يف  ال�صعبية  الأمثال  توظيف  فاعلية  تعّرف 

احلادي ع�رص يف البلغة.
ال�صف  ● لطالبات  املوؤجل  التح�صيل  يف  ال�صعبية  الأمثال  توظيف  فاعلية  تعّرف 

احلادي ع�رص يف البلغة.

أهمية الدراسة: 

تتمثل اأهمية الدرا�صة يف النقاط االآتية: 
تنبع اأهمية الدرا�صة من اأهمية الأمثال ال�صعبية. ♦
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هذه الدرا�صة الأوىل – على حد ا�صتطلع الباحث- التي ك�صفت عن فاعلية توظيف  ♦
الأمثال ال�صعبية يف تدري�ص البلغة العربية على ال�صعيدين الفل�صطيني والعربي.

قدمت الدرا�صة دليًل ملعلمي اللغة العربية لتدري�ص املو�صوعات البلغية بتوظيف  ♦
الأمثال ال�صعبية.

اأن يفيد  ♦ البلغية ميكن  مًا يف املو�صوعات  كَّ الدرا�صة اختباراً حت�صيليًا حُمَ قدمت 
منه معلمو اللغة العربية يف ال�صف احلادي ع�رص.

تفتح الدرا�صة اآفاقًا جديدة لباحثي اآخرين لتوظيف الأمثال ال�صعبية يف اأفرع اللغة  ♦
العربية الأخرى.

حدود الدراسة: 
نفِّذت الدرا�صة يف الف�صل الأول من العام الدرا�صي 2013- 2012. ♦
للمحافظة  ♦ التابعة  والتعليم  الرتبية  مديرية  مدار�ص  يف  الدرا�صة  اأدوات  ُطبِّقت 

الو�صطى.
املرحلة  ♦ بداية  ميثل  لأنه  ع�رص،  احلادي  ال�صف  طالبات  على  الدرا�صة  اقت�رصت 

الثانوية، اأما ال�صف العا�رص فتم ا�صتبعاده لأنه نهاية مرحلة اأ�صا�صية، كما فا�صُتبعد ال�صف 
الثاين ع�رص )الثانوية العامة( ، حل�صا�صيته و�صعوبة تطبيق اأدوات الدرا�صة عليه ل�صيق الوقت 

مقارنة باملقررات الدرا�صية.
اأما احلد الأكادميي )املو�صوعي( ، فاقت�رصت الدرا�صة على اأربعة درو�ص من درو�ص  ♦

الأول  للف�صل  العربية  اللغة  خطة  �صمن  ع�رص،  احلادي  ال�صف  طلبة  على  املقررة  البلغة 
ح�صب املنهاج الفل�صطيني، وهي: اجلنا�ص – الطباق – املقابلة – ال�صجع.

مصطلحات الدراسة: 

)م.ث.ل(  ◄ مادة  يف  ال�صحاح  خمتار  يف  مثل  كلمة  وردت  ال�صعبي:  املثل 
)ال�صيخ  �صفته  ال�صيء  ومثل  الأمثال،  من  به  ي�رصب  ما  اأي�صًا  وهو  ال�صبيه  هو  واملثل 

حممد، 1998: 290( .
“ عبارة  - اأوردت )�رصمي2007: 54( يف درا�صتها تعريفًا للمثل ال�صعبي باأنه  و قد 

موجزة ي�صتح�صنها النا�ص �صكًل وم�صمونًا، فتنت�رص بينهم، ويتناقلها اخللف عن ال�صلف دون 
تغيري، متمثلي بها غالبًا يف حالت م�صابهة ملا �رصب لها املثل اأ�صًل”.
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اأما اجلزار وعّلم )2004: 100( فقد تبنيا تعريفًا للمثل باأنه “ خل�صة احلكمة  -
بالن�صبة لأي �صعب، لأنها جت�صيد لقيم ومعتقدات و�صلوك ال�صعب احلقيقية، وقد تكون بع�ص 
لكرثة  �صارت  فل�صفية  مقولة  اأو  ال�صعر  اأبيات  اأحد  اأو  �رصيفًا  حديثًا  اأو  قراآنية  اآية  الأمثال 

تداولها بي العامة مثًل “.
طالبات  ◄ عليها  حت�صل  التي  »الدرجة  باأنه  اإجرائيًا  يعّرف  الفوري:  التح�صيل 

املجموعتي ال�صابطة والتجريبية يف اختبار البلغة، بعد النتهاء من تدري�ص املو�صوعات 
البلغية«.
التح�صيل املوؤجل: عّرفته )عبد احلميد، 2007: 180( باأنه “الدرجة التي يح�صل  ◄

اأ�صابيع من  عليها الطلب عينة البحث يف اختبار البلغة الذي يقدم لهم بعد مرور ثلثة 
درا�صة الربنامج املقدم”.

البالغة: عّرف اخلطيب القزويني كما اأوردت )عبد احلميد، 2007: 179( البلغة  ◄
باأنها “فن القول، وتعرف يف الكلم باأنها مطابقته ملقت�صى احلال مع ف�صاحته، وتعرف 

بلغة املتكلم باأنها ملكة يقتدر بها على تاأليف كلم بليغ”.
ويعّرف الباحث البلغة اإجرائيًا باأنها “ فن من فنون اللغة العربية، يزين اللفظ،  -

ويقوي املعنى، وُيفهم املق�صود، ويو�صل الر�صالة “ اأما املق�صود بالبلغة يف هذا البحث، 
 ، الثانوي(  )الأول  ع�رص  احلادي  ال�صف  طلبة  على  املقررة  البلغية  الدرو�ص  جمموعة 
واملوجودة يف كتاب اللغة العربية )العلوم اللغوية( اجلزء الأول، حيث اختار الباحث منها 

اأربعة درو�ص وهي: اجلنا�ص – الطباق – املقابلة – ال�صجع.

الدراسات السابقة: 
الباحث  ا�صتطلع  احلالية،  الدرا�صة  والإفادة منها يف  ال�صابقة  الدرا�صات  لأهمية  نظراً 
اأو  العربية  ال�صابقة  الدرا�صات  من  جمموعة  اإىل  تو�صل  حيث  العلقة،  ذا  الرتبوي  الأدب 
ال�صابقة  الدرا�صات  الباحث  ي�صتعر�ص  و�صوف  ال�صعبية،  للأمثال  تعر�صت  التي  الأجنبية 
العربية اأو الأجنبية مرتبة زمنيًا من احلديث اإىل القدمي، ثم �صيعر�ص ملخ�صات خمت�رصة 
لدرا�صات اأو اأوراق عمل تو�صل اإليها الباحث من خلل املواقع الرتبوية اللكرتونية، متبعًا 

هذا العر�ص بتعقيب وذلك على النحو الآتي: 
درا�صة )Girardi, 2012( : التي هدفت تدري�ص علم القت�صاد با�صتخدام جمموعة من 
الأمثال ال�صائعة يف جميع اأنحاء العامل والتي تتعلق بالرثوة املالية، ومعرفة اإىل اأي مدى 
ميكن للطلب العتماد عليها م�صدراً موثوقًا بها من العلم واحلكمة، وقد اأعدَّ الباحث مترينًا 
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يتكون من جمموعة من الأمثال، وقد ُجمعت البيانات الكمية باإجراء مقابلة مع خم�ص من 
م الباحث ا�صتبانة تتكون من )30( فقرة مت توزيعها على )7( طلب، كما  الطلب كما �صمَّ
ا�صتخدمت جمموعة متنوعة من املناهج الرتبوية لتعزيز الناحية النظرية، وتقومي ا�صتخدام 
من  اأكرث  ت�صم  القت�صاد  ملدر�صي  بيانات  قاعدة  ولتوفري  الدرا�صية،  الف�صول  يف  الأمثال 
اأن  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  وقد  القت�صادية،  بالق�صايا  تتعلق  التي  الأمثال  من   )200(

للأمثال دوراً اإيجابيًا يف تدري�ص القت�صاد.
العلوم نحو  ا�صتق�صاء اجتاهات معلمي  اإىل  التي هدفت   :)2007( بني خلف  درا�صة 
للمرحلة  العلوم  الواردة يف كتب  ال�صحية  ال�صعبية يف تدري�ص امل�صامي  الأمثال  توظيف 
الأ�صا�صية يف الأردن، وكذلك اأثر النوع الجتماعي واخلربة التعليمية يف ت�صكيل اجتاهاتهم، 
وكانت اأداة البحث ا�صتبانة مكونة من )20( فقرة، طبقت على عينة البحث البالغة )138( 
معلمًا ومعلمة، وك�صفت نتائج البحث عن وجود اجتاهات اإيجابية لدى معلمي العلوم نحو 
النتائج عدم وجود  اأظهرت  ال�صحية، كما  تدري�ص امل�صامي  ال�صعبية يف  الأمثال  توظيف 
النوع الجتماعي، يف حي ظهرت  اإىل  اإح�صائيا يف اجتاهات املعلمي تعزى  فروق دالة 
فروق ذات دللة اإح�صائية تعزى للخربة التعليمية، ل�صالح ذوي اخلربة املتو�صطة والطويلة، 
املدر�صية  الكتب  ت�صمي  منها:  التو�صيات  من  عدداً  الباحث  قدم  فقد  النتائج،  �صوء  ويف 
وكمحتوى  تعليمي،  كاأ�صلوب  توظيفها  من  املعلم  ليتمكن  ال�صعبية،  بالأمثال  واأن�صطتها 

درا�صي ملناق�صة ق�صايا علمية و�صحية.
ال�صحية  الرتبية  جوانب  تعّرف  اإىل  هدفت  التي  )2006م(:  واالأتربي  متويل  درا�صة 
وتناولت  التحليلي،  الو�صفي  املنهج  الباحثان  وا�صتخدم  امل�رصية،  ال�صعبية  الأمثال  يف 
الأمثال  حمتوى  حتليل  يتم  الأخري  ويف  وامليداين،  النظري  جانبي:  الدرا�صة  اإجراءات 
عينة  مثلت  والتي  با�صا،  تيمور  لأحمد   « العامية  »الأمثال  كتاب  يف  املت�صمنة  ال�صعبية 
الدرا�صة، حيث بلغت )3188( مثًل، وقد ك�صف حتليل املحتوى عن توفر )252( مثًل �صعبيًا 
تتعلق بال�صحة، وذلك بن�صبة )7.9%( من اإجمايل الأمثال، منها )157( مثًل اإيجابيًا بن�صبة 
)62.3%( ، و )95( مثًل �صلبيًا بن�صبة )37.7%( ، وجاءت هذه الأمثال حتت �صتة جمالت 
للرتبية ال�صحية وهي: الطعام، ال�صحة اجل�صمية، ال�صحة العقلية، ال�صحة النف�صية، ال�صحة 

الإجنابية، والوقاية والعلج.
كاأحد  الأمثال  ا�صتخدام  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  التي   :)Al- Tikriti,  2004( درا�صة 
النطق باللغة الجنليزية، ولتحقيق  التدري�ص على حت�صيل الطلب يف مادة  ا�صرتاتيجيات 
هدف الدرا�صة واإثبات فر�صياتها، اأجرت الباحثة جتربة ملدة اأربعة اأ�صهر ون�صف، وقد تكونت 
عينة الدرا�صة من )81( طالبة من طالبات ال�صف الرابع الإعدادي، مت اختيارهن بالطريقة 
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الع�صوائية، من مدر�صة املركزية الثانوية للبنات يف بغداد للعام الدرا�صي 2003- 2002، 
، و قد مت تق�صيم  الباحثة بت�صميم اختبار يتكون من ق�صمي )�صفوي وكتابي(  وقد قامت 
العينة اإىل جمموعتي: جتريبية و�صابطة، حيث مت تدري�ص املجموعة التجريبية با�صتخدام 
طريقة الأمثال، واملجموعة ال�صابطة بالطريقة العادية، ولتحليل نتائج الدرا�صة ا�صتخدمت 
الباحثة اختبار t- test & chi- square ملعرفة الفروق بي املجموعتي.وقد اأظهرت نتائج 
الدرا�صة اأن هناك فروقًا دالة اإح�صائيًا يف حت�صيل الطالبات ل�صالح املجموعة التجريبية، 
واأن الأمثال ت�صهم يف حل م�صكلت النطق اخلاطئ، وتعد اأف�صل تقنية لتعليم وت�صهيل تعلم 
اإجراء  ب�رصورة  الباحثة  اأو�صت  النتائج،  هذه  �صوء  ويف  اأجنبية،  كلغة  الجنليزية  اللغة 
درا�صات اأخرى للتاأكد من فعالية ا�صتخدام مواد النطق باللغة الإجنليزية التي تعتمد على 

الأمثال يف مراحل اأخرى من التعلم.
درا�صة اجلزار وعالم )2004م(: التي هدفت اإىل تعّرف فاعلية مدخل احلكم والأمثال 
ال�صعبية يف تدري�ص التاريخ على تنمية بع�ص القيم القت�صادية والتفكري الناقد لدى طلب 
وزعت  الثانوي،  الأول  بال�صف  طالبة   )80( من  الدرا�صة  عينة  وتكونت  الثانوية،  املرحلة 
على ف�صلي روعي تكافوؤ وتقارب امل�صتوى التح�صيلي بينهما، وا�صتخدم الباحثان الأدوات 
للتفكري  واختباراً  للقيم،  ومقيا�صًا  حت�صيليًا،  واختباراً  القت�صادية،  بالقيم  قائمة  التالية: 
الناقد، ودليل معلم ل�صتخدام مدخل احلكم والأمثال، وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدة نتائج من 
اأهمها: اأن ا�صتخدام مدخل احلكم والأمثال قد اأ�صهم يف تنمية التح�صيل للمعارف املرتبطة 
بالقيم القت�صادية، وكذلك يف اختبار التفكري الناقد، كما اأ�صارت اإىل وجود علقة اإيجابية 

بي حت�صيل الطالبات للقيم والتفكري الناقد.
وامل�صامي  الأ�صا�صية  املحاور  تعّرف  اإىل  هدفت  التي  )2003م(:  اإبراهيم  درا�صة 
الرتبوية للأمثال ال�صعبية الليبية، حيث ا�صتخدم الباحث املنهج التاريخي والو�صفي وكذلك 
اأن هذه الأمثال �صنفت  اإىل نتائج مفادها،  اأ�صلوب حتليل امل�صمون، وقد تو�صلت الدرا�صة 
اإىل اأمثال مرتبطة باحلياة الدينية كالعتماد على اهلل والتقرب اإليه واملحافظة على ال�صلة 
الطمع  عن  والبعد  كال�صرب  الثقافية  باحلياة  مرتبطة  وم�صامي  والزكاة،  واحلج  وال�صوم 

وتقبل الآراء وعدم التع�صب.
لتنمية  ا�صرتاتيجية مقرتحة  اإىل تعّرف فاعلية  التي هدفت  )2001م(:  زيدان  درا�صة 
الثانوية،  باملرحلة  الفل�صفة  مادة  نحو  والجتاهات  ال�صعبية  الأمثال  من  الفل�صفية  القيم 
والك�صف عن العلقة بي تنمية القيم الفل�صفية والجتاهات نحو مادة الفل�صفة، حيث ا�صتخدم 
الباحث املنهجي الو�صفي والتجريبي، ومن الأدوات التي ا�صتخدمها الباحث مقيا�ص القيم 
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الفل�صفية، ومقيا�ص الجتاهات نحو مادة الفل�صفة، حيث مت تطبيقها على عينة قدرها )80( 
طالبة، وقد دلت نتائج الدرا�صة على وجود فرق دال اإح�صائيًا بي متو�صط درجات طالبات 
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�صابطة على مقيا�ص القيم الفل�صفية ل�صالح التجريبية، 
وكذلك وجود فروق بي املجموعتي ل�صالح التجريبية على مقيا�ص الجتاهات، كما دلت 

النتائج على وجود علقة اإيجابية بي تنمية القيم الفل�صفية والجتاهات نحو الفل�صفة.
اإ�صافة اإىل الدرا�صات التي عر�صت، تو�صل الباحث اإىل جمموعة من امللخ�صات لبع�ص 
الدرا�صات الأجنبية الأخرى واأوراق العمل التي ركزت على الأمثال ال�صعبية ومنها: درا�صة 
)Nippold & Haq, 1996( التي هدفت معرفة مدى ا�صتيعاب ال�صباب للأمثال ال�صعبية، وقد 

تكونت العينة من )180( طالبًا من طلبة ال�صف اخلام�ص والثامن واحلادي ع�رص، وتو�صلت 
الدرا�صة اإىل اأن القدرة ال�صتيعابية للطالب تتاأثر باملرحلة العمرية له، واأكدت الدرا�صة على 
عديدة.ودرا�صة  تعليمية  جمالت  يف  تعليمي  كاأ�صلوب  ال�صعبية  الأمثال  ا�صتخدام  �رصورة 
)Manzo, 1981( والتي هدفت ا�صتخدام الأمثال ال�صعبية لتعليم القراءة والتفكري “الطريقة 

ال�صعبية  الأمثال  ا�صتخدام  اإمكانية  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  وقد  جدتي”،  ا�صتخدمتها  التي 
كنموذج واأ�صلوب تعليمي، لتطوير القدرات العقلية للطلبة.اأما درا�صة )Essing, 1989( ، فقد 
تبي من نتائجها اأن ا�صتخدام اأ�صلوب الأمثال ال�صعبية كن�صاطات تعليمية، ي�صهل من تطوير 
املهارات الذاتية للطلبة.يف حي هدفت درا�صة )Charteris- Black, 1995( اإىل معرفة اأثر 
الأمثال ال�صعبية يف عملية الت�صال، وبينت الدرا�صة قيمة الأمثال ال�صعبية واأهميتها يف فهم 
وتطوير عملية الت�صال بي ذوي اللغات املتعددة، اإذ �صكلت الأمثال ال�صعبية نظاما ترميزيا 
�صواء يف الغرب اأو الدول العربية، يتم التوا�صل من خلله بي ال�صعوب، وفهم كل منهم الأخر.

اأما درا�صة )Power et al, 2001( فهدفت اإىل معرفة مدى ا�صتيعاب الأمثال التي قد تبدو 
�صحيحة مقابل الأمثال التي قد تبدو غري �صحيحة، على عينة �صابطة وجتريبية لقيا�ص 
وكان  عامًا،   )9.11.14( بي  ما  اأعمارهم  تراوحت  اللذين  واملراهقي،  الأطفال  حت�صيل 
حجم العينة لكل من ال�صابطة والتجريبية )31( طالبًا، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل عدم وجود 

فروق ذات دللة اإح�صائية يف �صهولة ال�صتيعاب بي املجموعتي.

تعقيب على الدراسات السابقة: 	
من خالل عر�س الدرا�صات ال�صابقة واالطالع على م�صامينها يتبني االآتي: 

اإجراء  ♦ اأهمية  الدرا�صات دليل على  اأجريت فيها هذه  التي  الأزمنة والأمكنة  تباين 
درا�صات تتناول الأمثال ال�صعبية.
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املنهج  ♦ اأخرى  ا�صتخدمت  حي  يف  الو�صفي  املنهج  ا�صتخدمت  الدرا�صات  بع�ص 
التجريبي.

اأو  ♦ الأ�صا�صية  ال�صابقة، منها املرحلة  الدرا�صات  اأجريت فيها  التي  تعددت املراحل 
الثانوية.
ال�صابقة فيها الأمثال ال�صعبية، منها  ♦ تعددت املو�صوعات التي تناولت الدرا�صات 

الفل�صفة اأو التاريخ اأو القت�صاد.
تنوعت اأدوات الباحثي يف درا�صاتهم منها ال�صتبانات اأو اأداة حتليل امل�صمون، يف  ♦

حي ا�صتخدم الباحث يف هذه الدرا�صة الختبار التح�صيلي ودليل املعلم كاأداتي لدرا�صته.
اأفاد الباحث من الدرا�صات ال�صابقة يف بناء الإطار النظري، ويف منهجية الدرا�صة،  ♦

وكذلك يف تدعيم نتائجه.
اأما ما متيزت به هذه الدرا�صة، ففي حدود علم الباحث فهي الدرا�صة الأوىل التي  ♦

هدفت اإىل معرفة فاعلية توظيف الأمثال ال�صعبية على حت�صيل الطالبات يف البلغة العربية، 
كما اأنها هدفت اإىل معرفة فاعلية توظيفها على التح�صيل الفوري واملوؤجل.

إجراءات الدراسة امليدانية: 

منهج الدراسة: 

ا�صتخدم الباحث يف هذه الدرا�صة املنهج التجريبي، حيث اختريت عينة الدرا�صة من 
جمتمعها اختياراً ع�صوائيًا، كما ُخ�ص�صت املجموعتان التجريبية وال�صابطة ع�صوائيًا، واتبع 
الباحث الت�صميم التجريبي املعتمد على جمموعتني )جتريبية و�صابطة( كما ياأتي: 

املجموعة التجريبية:  ●
قيا�ص بعدي              قيا�ص موؤجل - قيا�ص قبلي       معاجلة  
املجموعة ال�صابطة:  ●
قيا�ص بعدي - قيا�ص قبلي    

جمتمع الدراسة: 

الإن�صانية  العلوم  احلادي ع�رص يف  ال�صف  طالبات  الدرا�صة من جميع  تكون جمتمع 
عدده  بلغ  حيث  بغزة،  الو�صطى  املنطقة  يف  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة  باملدار�ص 

)1650( طالبة.
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عينة الدراسة: 

ح�رص الباحث اأ�صماء املدار�ص الثانوية للطالبات يف املنطقة الو�صطى حيث بلغ عددها 
احل�صي  بنت  �صكينة  مدر�صة  وهي  ع�صوائيًا،  اختياراً  مدر�صة  منها  فاختار  مدر�صة،   )14(
منها  ف�صلي  اختري  ع�رص،  للحادي  ف�صول   )7( على  ت�صتمل  والتي  للبنات،  )ب(  الثانوية 
اختياراً ع�صوائيًا، وتخ�صي�صهما ع�صوائيًا على املجموعتي ال�صابطة والتجريبية، حيث بلغ 

عدد اأفراد العينة )67( طالبة، واجلدول )1( يبي توزيع اأفراد الدرا�صة.
الجدول )1( 

عدد الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة

املجموعاملجموعة ال�صابطةاملجموعة التجريبيةالطالبات

343266العدد
100%48.5%51.5%الن�صبة املئوية

أداتا الدراسة: 

اعتمد الباحث يف هذه الدرا�صة على اأداتني من اإعداده هما: 
اأوالً: االختبار التح�صيلي يف البالغة، )قبلياً – بعدياً – موؤجالً( :  ●

الهدف من االختبار: 
ال�صابطة  املجموعتي  طالبات  حت�صيل  متو�صط  قيا�ص  اإىل  الختبار  هذا  يهدف 

والتجريبية يف املو�صوعات البلغية )اجلنا�ص – الطباق – املقابلة – ال�صجع( .
خطوات بناء االختبار: 

املذكورة،  البلغية  الدرو�ص  م�صامي  وحتليل  البلغة،  مادة  حمتوى  على  الطلع 
وحتليل الأهداف ال�صلوكية املرتبطة بها.

متعدد،  الختيار من  نوع  ، من  مو�صوعيًا(  )اختباراً  الأولية  ب�صورته  الختبار  بناء 
حيث بلغ عدد فقرات الختبار ب�صورته الأولية )30( فقرة.

قام الباحث بتوزيع الختبار على جمموعة من املحكمي ملعرفة �صلحيته، وتعديل 
ما اأ�صاروا اإليه.
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ا�صتطلعية  عينة  على  الختبار  بتطبيق  املدر�صة  مديرة  مع  بالتن�صيق  الباحث  قام 
تبلغ )30( طالبة من خارج العينة الأ�صلية، وذلك ملعرفة �صدقه وثباته، ومعامل ال�صهولة 
وال�صعوبة لفقراته، وكذلك لتحديد الوقت اللزم لتطبيقه، حيث بلغ متو�صط زمن الختبار 
بي اأول طالبة اأنهته واآخر طالبة )60( دقيقة، وهو الزمن الذي �صيعتمده الباحث عند تطبيق 

الختبار على عينة الدرا�صة.
ح�صاب معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات االختبار، كما هو مو�صح فيما يلي: 
وعليان،  )الزيود  للمعادلة:  وفقًا  ال�صعوبة  معامل  ُح�صب  ال�صعوبة:  معامل  اأوالً- 

 )170 :1998
جمموع الإجابات ال�صحيحة على الفقرة من املجموعتي العليا والدنيا

درجة �صعوبة الفقرة = × %100 
عدد الأفراد الذين اأجابوا عن الفقرة يف املجموعتي

و بتطبيق املعادلة على درجات طالبات العينة ال�صتطلعية تبي اأن معاملت �صعوبة 
الفقرات تراوحت بي )22 % و 78 %( ، بينما بلغ متو�صط معاملت ال�صعوبة للختبار ككل 

)45 %( ، حيث يت�صح بذلك اأن جميع معاملت ال�صعوبة مقبولة.
ثانياً- معامل التمييز: 

ح�صبت معاملت التمييز للفقرات وفقًا للمعادلة الآتية: )الزيود وعليان، 1998: 171( 
عدد الإجابات ال�صحيحة على الفقرة يف املجموعة العليا – عدد الإجابات ال�صحيحة 

يف املجموعة الدنيا 
معامل متييز الفقرة = ×100 
عدد اأفراد اإحدى املجموعتي 

متو�صط  بلغ  بينما   ،  )%  89 و   %  22( بي  للفقرات  التمييز  معاملت  تراوحت  حيث 
معاملت التمييز للختبار ككل 56%، وهي ن�صب مقبولة تطمئن الباحث لتطبيق الختبار.

العلمة  النهائية، يتكون من )30( فقرة وتكون  اأ�صبح الختبار يف �صورته  و بذلك 
الكلية للت�صحيح )30 درجة( بواقع درجة واحدة لكل فقرة.

وارتباطها  الباحث،  بناها  التي  الختبار  لفقرات  الن�صبي  بالوزن  يتعلق  فيما  اأما 
الن�صبي للأهداف املعرفية للدرو�ص فيت�صح ذلك من جدول املوا�صفات الذي بني  بالوزن 

الختبار يف �صوئه، والذي يو�صحه اجلدول رقم )2( : 
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الجدول )2( 
 جدول مواصفات االختبار

الوزن الن�صبياأرقام الفقراتعدد الفقراتامل�صتويات املعرفية

 13 %2، 17، 18، 428تذكر
 27 %1، 3، 4، 6، 9، 15، 19، 829فهم

 43 %5، 7، 8، 10، 11، 12، 16، 20، 21، 22، 23، 27، 1330حتليل
 7 %13، 214تركيب
 10 %24، 25، 326تقومي

 100 %ــــــــــــ30املجموع

 )Test Validity( :صدق االختبار

ما  قيا�ص  على  الختبار  “ قدرة  باأنه  الختبار  �صدق   )15  :1988 )عبيدات،  يعرف 
و�صع لقيا�صه “. 

�صدق املحكمني )Trusties Validity( : أ. 
قام الباحث بعر�ص الختبار على جمموعة من املحكمي كما متت الإ�صارة اإليه. 

 .	 : )Internal Consistency Validity( صدق االت�صاق الداخلي�
مت ح�صاب �صدق الت�صاق الداخلي للختبار عن طريق ح�صاب معامل الرتباط بي كل 

فقرة من فقرات الختبار مع الدرجة الكلية للختبار، واجلدول )3( يو�صح ذلك: 
الجدول )3( 

معامات ارتباط فقرات االختبار بأبعادها وبالدرجة الكلية

معامل ارتباط الفقرة
معامل ارتباط الفقرةالفقرة باالختبار

معامل ارتباط الفقرةالفقرة باالختبار
الفقرة باالختبار

1*0.45110.53210.53
2**0.72120.59220.65
3**0.68130.70230.68
4*0.39140.64240.48
5**0.65150.62250.39
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معامل ارتباط الفقرة
معامل ارتباط الفقرةالفقرة باالختبار

معامل ارتباط الفقرةالفقرة باالختبار
الفقرة باالختبار

60.54160.49260.74
70.41170.54270.68
80.69180.61280.57
90.74190.79290.40

100.46200.76300.73

 قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى 0.05     قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى 0.01

ويت�صح من اجلدول ال�صابق اأن جميع معاملت الرتباط دالة اإح�صائيًا، وهذا يدل على 
قوة الت�صاق الداخلي للختبار. 

�صدق املقارنة الطرفية )ال�صدق التمييزي( : ت. 
ُح�صب �صدق املقارنة الطرفية للختبار عن طريق اإيجاد الفروق يف الأداء عليه لكل 
من املجموعة العليا )اأعلى 27% من جمموع ا�صتجابات اأفراد العينة( ، واملجموعة الدنيا 
ا�صتخدام اختبار مان- ويتني  ، وقد مت  العينة(  اأفراد  ا�صتجابات  )اأدنى 27% من جمموع 
Mann- Whitney يف املقارنة بي املجموعتي نظراً ل�صغر حجم العينتي، واجلدول التايل 

يو�صح ذلك: 
الجدول )4( 

اختبار مان ويتني لصدق المقارنة الطرفية لاختبار

الداللة االإح�صائيةاالإح�صائي Zقيمة Wقيمة Uجمموع الرتبمتو�صط الرتباملجموعة

545دنيا 
دالة عند 0453.6040.01

14126عليا

القيمة الحرجة لإلحصائي Z عند مستوى داللة 0.01 = 2.576

يت�صح من اجلدول ال�صابق اأن قيمة Z دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى دللة 0.01 مما يدلل 
على اأن الختبار يتمتع ب�صدق املقارنة الطرفية )ال�صدق التمييزي( . 

 : )Reliability( ثبات االختبار

ُح�صب معامل ثبات االختبار بطريقتني هما: 
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1 . : )K- R20( معادلة كودر- ريت�صارد�صون
وتباين  الختبار  فقرات  يف  ال�صحيحة  الإجابات  ن�صب  ح�صاب  على  تعتمد  والتي 

الإجابات عن كل فقرة، وتاأخذ هذه املعادلة ال�صيغة الآتية )ملحم، 2005: 264( : 
 K – R20: rxx = (n/ n- 1) { 1 – (∑ ρ σ/ S2( }

حيث اإن: 
n = عدد الفقرات. 

ρ = ن�صبة الإجابات ال�صحيحة عن الفقرة. 

σ = ن�صبة الإجابات اخلطاأ عن الفقرة. 

S2= التباين جلميع ال�صتجابات. 

2 . : ) Split Half Method( طريقة التجزئة الن�صفية
اعتمدت هذه الطريقة على جتزئة الختبار اإىل ن�صفي، بحيث ي�صتمل اجلزء الأول على 
بي  الرتباط  معامل  اإيجاد  ومت  الزوجية،  الفقرات  على  الثاين  وي�صتمل  الفردية،  الفقرات 
ن�صفي الختبار، ثم مت اإجراء ت�صحيح وتعديل اإح�صائي ملعامل الثبات املح�صوب بطريقة 
 Spearman – Brown( التجزئة الن�صفية وذلك بوا�صطة معادلة �صبريمان براون التنبوؤية

Prophecy Formula( ، و هذه املعادلة هي: )اأبو حطب و�صادق، 1980: 14( 

ث = 2 ر/ )1 + ر( 
حيث اإن: 

ث = معامل ثبات الختبار كله. 
ر = القيمة املح�صوبة ملعامل الرتباط بي الدرجات على ن�صفي الختبار. 

واجلدول الآتي يو�صح قيم معامل الثبات للختبار بكل الطريقتي: 
الجدول )5( 

 قيم معامل الثبات لاختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون والتجزئة النصفية

معامل الثباتالطريقة

0.86معادلة كودر ريت�صارد�صون 20
0.83التجزئة الن�صفية

نلحظ اأن قيم معامل الثبات املح�صوب بكل الطريقتي مرتفعة، مما يدلل على متتع 
الختبار بدرجة عالية من الثبات. 
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 ثانياً- دليل املعلم:  ●
ملا كان الهدف الرئي�ص للدرا�صة تعّرف فاعلية توظيف الأمثال ال�صعبية عند تدري�ص 
مبا�رصاً  اعتماداً  يعتمد  تطبيقها  فاإن  احلادي ع�رص،  ال�صف  البلغة، على حت�صيل طالبات 
على املعلم، الذي �صيقوم بتدري�ص املو�صوعات البلغية، لذلك قام الباحث ببناء دليل ملعلم 
العنا�رص  من  الدليل  تكون  حيث  الدرو�ص،  �رصح  تنفيذ  يف  عليه  اعتمد  الذي  العربية  اللغة 

التالية: 
�صفحة الغلف وا�صتملت على ا�صم الدليل ومكوناته.  -
الهدف العام للدليل.  -
تدري�ص  - يف  ال�صعبية  الأمثال  توظيف  عند  املعلم  يراعيها  اأن  يجب  التي  الأ�ص�ص 

املو�صوعات البلغية. 
الو�صائل التعليمية امل�صاعدة.  -
اأداوت التقومي التي ت�صتخدم ملعرفة م�صتوى حت�صيل الطالبات.  -
ال�صعبية، حيث  - الأمثال  بتوظيف  املعلم  �صي�رصحها  التي  البلغية  للدرو�ص  عر�ص 

يت�صمن كل در�ص: عدد احل�ص�ص لتنفيذه، واخلربات ال�صابقة، والأهداف ال�صلوكية، وخطوات 
تنفيذه مت�صمنة دور املعلم واملتعلم فيها، واأخرياً تقومي الدر�ص، وي�صري الباحث هنا اأن هذا 
واملقابلة  والطباق  اجلنا�ص  وهي:  اختيارها  مت  التي  الأربعة  الدرو�ص  على  ا�صتمل  الدليل 

وال�صجع. 

صدق الدليل: 

عر�ص الباحث بعد اإعداده الدليل على جمموعة من املتخ�ص�صي بطرائق تدري�ص اللغة 
العربية، طالبًا منهم احلكم على �صلحيته. 

تثبيت بعض املتغريات: 

من اأجل احل�صول على نتائج �صحيحة، ورد اأي فروقات يف حت�صيل طالبات املجموعتي 
ال�صابطة والتجريبية اإىل توظيف الأمثال ال�صعبية، قام الباحث بتثبيت املتغريات الآتية: 

متغري التح�صيل يف اللغة العربية: حيث اعتمد الباحث درجات طالبات املجموعتي 
ال�صابطة والتجريبية يف اختبار ن�صف الف�صل الأول يف مادة اللغة العربية. 

 متغري العمر: حيث رجع الباحث اإىل ال�صجلت املدر�صية وت�صجيل اأعمار املجموعتي 
ال�صابطة والتجريبية، 
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االختبار القبلي: حيث طبق الباحث الختبار قبل تطبيق التجربة على املجموعتي 
ال�صابطة والتجريبية. 

واجلدول )6( يبي ذلك: 
الجدول )6( 

تكافؤ طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر والتحصيل 
في اللغة العربية والتطبيق القبلي لاختبار

الداللة االإح�صائيةقيمة tاالنحراف املعيارياملتو�صطالعدداملجموعةاملتغري

العمر
16.400.54 32�صابطة

غري دالة1.369
16.200.67 34جتريبية

التح�صيل يف اللغة العربية
3219.096.26 �صابطة

غري دالة- 1.255
21.036.26 34جتريبية

الختبار القبلي
11.163.01 32�صابطة

غري دالة- 0.345
11.443.64 34جتريبية

يت�صح من اجلدول )6( اأن جميع قيم )t( غري دالة اإح�صائيًا مما يدل على تكافوؤ طالبات 
املجموعتي التجريبية وال�صابطة يف املتغريات املو�صحة اأعله.

خطوات التطبيق: 

بعد النتهاء من اإعداد الإطار النظري للدرا�صة، وبناء اأدواتها والتاأكد من �صلحيتها،  ♦
قام الباحث باختيار عينتها، وتخ�صي�ص املجموعتي ال�صابطة والتجريبية.

اأخذ الباحث اإذنًا من مديرة املدر�صة لإجراء الدرا�صة، ثم عقد جل�صة مع املعلمة التي  ♦
تدر�ص طالبات العينة، حيث �رصح الباحث لها هدف الدرا�صة، وكيفية اإجرائها.

طبق الباحث الختبار القبلي على طالبات املجموعتي ال�صابطة والتجريبية، ثم  ♦
ت�صحيحه ور�صد الدرجات.

الأربعة  ♦ البلغية  املو�صوعات  بتدري�ص  الباحث-  من  مبتابعة  املعلمة-  بداأت 
حيث ا�صتغرق التدري�ص �صتة اأ�صابيع وذلك بواقع ح�صة واحدة لكل مو�صوع وكذلك ح�صتي 

للختبار القبلي والبعدي، اإ�صافة اإىل ذلك ح�صة للختبار املوؤجل .
الختبار  ♦ بتطبيق  الباحث  قام  البلغية،  املو�صوعات  تدري�ص  من  النتهاء  بعد 
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البعدي، ثم بعد مرور اأربعة اأ�صابيع قام الباحث بتطبيق الختبار بعديًا مرة اأخرى لقيا�ص 
التح�صيل املوؤجل.

التو�صل  ♦ ثم   ،)SPSS( برنامج  طريق  عن  الإح�صائية  املعاجلات  الباحث  اأجرى 
للنتائج.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اأ�ص�س توظيف  ما  اأ�صئلة الدرا�صة والذي ين�ص على:  ال�صوؤال الأول من  الإجابة عن 
االأمثال ال�صعبية عند تدري�س املو�صوعات البالغية لطالبات ال�صف احلادي 

ع�رض؟ 
راأى  البلغية،  املو�صوعات  تدري�ص  يف  توظيفها  ثم  ال�صعبية  الأمثال  اختيار  عند 
الباحث اأنه ل بد من مراعاة جمموعة من الأ�ص�ص التي ترتبط باخل�صائ�ص النمائية للمرحلة 
التي  ال�صعبية  االأمثال  طبيعة  مع  تتنا�صب  كما  عليها،  الدرا�صة  اأجريت  التي  العمرية 

اعتمدت عليها الدرا�صة ومنها: 
اأوالً- االأ�ص�س العلمية:  ♦
البلغية  - املو�صوعات  معناها  اأو  لفظها  ميثل  التي  ال�صعبية  الأمثال  اختيار 

املق�صودة بالدرا�صة.
اختيار الأمثال ال�صعبية القريبة من اللغة العربية الف�صحى، والبتعاد عن الأمثال  -

التي �صيغت بلهجة عامية بحتة.
ميكن للمثل الواحد اأن يت�صمن حم�صنًا بديعيًا اأو اأكرث. -
الأقوال  - بع�ص  عن  والبتعاد  الأ�صلية،  مراجعها  من  ال�صعبية  الأمثال  اختيار 

املتداولة من اأقوال اأو حكايات.
ثانياً- االأ�ص�س الرتبوية والنف�صية:  ♦

اعتمد الباحث عند اختياره للأمثال ال�صعبية وتوظيفها يف ح�صة البلغة على الأ�ص�ص 
التالية: 

ت�صتخدم الأمثال ال�صعبية يف تدري�ص املو�صوعات البلغية، �صمن اأ�صلوب املناق�صة  -
واحلوار بي الطالبات ومعلمة اللغة العربية.

يكون دور الطالبة اإيجابيًا، فل يقت�رص الأمر على �رصح املعلمة. -
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ربطه  - من  الطالبة  تتمكن  حتى  ومعناه،  املثل  دللة  تو�صيح  من  للمعلمة  بد  ل 
باجلانب البلغي.

ترتبط  - التي  ال�صعبية  الأمثال  من  قدر  باأكرب  الطالبات  ترفد  اأن  املعلمة  على 
باملو�صوع البلغي.

اإف�صاح املجال للطالبات لإنتاج اأمثال جديدة على قدر ا�صتطاعتهن. -
اختيار الأمثال ال�صعبية املت�صمنة قيمة تربوية اأو خلقًا حميداً. -
تخد�ص  - اأو  قرية،  اأو  عائلة  مت�ص  التي  اجلارحة  اأو  الفاح�صة،  الأمثال  عن  البتعاد 

حياء اأو تتعار�ص مع الدين اأو العادات والتقاليد.
اختيار الأمثال املنا�صبة للمرحلة العمرية )الثانوية( . -

وللإجابة عن ال�صوؤال الثاين من اأ�صئلة الدرا�صة والذي ين�ص على: « ما فاعلية توظيف 
الأمثال ال�صعبية يف التح�صيل الفوري لطالبات ال�صف احلادي ع�رص يف البلغة؟ قام الباحث 
بالتحقق من �صحة الفر�ص الأول والذي ين�ص على: « ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
عند م�صتوى )α ≥ 0.05( بي متو�صطي درجات طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة 
ال�صابطة يف التطبيق البعدي الفوري لختبار البلغة » حيث ا�صتخدم اختبار )t( لعينتي 
م�صتقلتي Independent Samples t- test وذلك للتعرف على دللة الفروق يف التح�صيل 

بي املجموعتي التجريبية وال�صابطة، واجلدول )7( يو�صح ذلك: 
الجدول )7( 

اختبار )t( لعينتين مستقلتين لداللة الفروق في تحصيل الباغة العربية 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار البعدي الفوري

املتو�صط العدداملجموعة
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

قيمة
 )t( 

الداللة 
االإح�صائية

مربع اإيتا
η2

حجم 
التاأثري

3214.383.08�صابطة
كبري0.389دالة عند 0.01 6.379

3419.943.93جتريبية

 قيمة ت الجدولية بدرجات حرية (64) عند مستوى 0.01 تساوي 2.660

دللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )7( اجلدول  من  يت�صح  حيث 
)α = 0.01( بي متو�صط درجات طالبات املجموعة التجريبية، ومتو�صط درجات طالبات 
املجموعة ال�صابطة يف الختبار التح�صيلي للبلغة ل�صالح املجموعة التجريبية، وبذلك مت 

رف�ص الفر�ص ال�صفري وقبول الفر�ص البديل.
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الناجتة با�صتخدام  الفروق  اأن حجم  للتاأكد من   )η2( اإيتا  الباحث مربع  ا�صتخدم  وقد 
اإذ يعترب  اإىل ال�صدفة،  الدرا�صة، ول تعود  اإىل متغريات  هي فروق حقيقية تعود   )t( اختبار 
حجم التاأثري الوجه املكمل للدللة الإح�صائية ول يحل حملها، وقد تبي اأن قيمة مربع اإيتا 
تدل على حجم تاأثري كبري، حيث اأ�صار )عفانة، 2000: 42( اأن حجم التاأثري يعترب كبرياً اإذا 

كانت قيمة مربع اإيتا ≤ 0.14
ويرجع الباحث ذلك اإىل اأن توظيف الأمثال ال�صعبية اأكرث فاعلية من ا�صتخدام الأمثلة 
البلغية التي غالبًا ما تكون م�صطنعة، حيث اأحدث توظيفها م�صاركة فاعلة للطالبات يف 
اأثناء �رصح املو�صوعات البلغية مما انعك�ص على فهمهن لهذه املو�صوعات، وهذا ما اأكدته 
ان�صجامًا نف�صيًا لدى  ال�صعبية يحدث  اأن توظيف الأمثال  الدرو�ص، كما  التي نفذت  املعلمة 

الطالبات.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدة لدرا�صات �صابقة اأكدت فاعلية توظيف الأمثال 
ال�صعبية، ومنها درا�صة )اجلزار وعلم، 2004( التي اأ�صارت نتائجها اإىل اأن توظيف الأمثال 
 Al-( ال�صعبية قد اأ�صهم يف تنمية حت�صيل طلبة املرحلة الثانوية.كما اتفقت مع نتائج درا�صة
اأن هناك فروقًا دالة يف التح�صيل ل�صالح طالبات املجموعة  اأظهرت  التي   )Tikriti 2004
Girar-(  للتجريبية، كما بينت اأن الأمثال ت�صهم يف حل م�صاكل النطق اخلاطئ، اأما درا�صة

di2012( فقد اأ�صارت هي الأخرى اأن للأمثال ال�صعبية اأثراً اإيجابيًا يف تدري�ص القت�صاد.

و مما يف�رصه الباحث لهذه الفروق، اأن فهم ال�صورة البلغية وت�رصبها، ارتبط بت�رصب 
املثل ال�صعبي، الذي ي�صاعد على تكوين الذوق الأدبي، كو�صيلة لتبيان قيمة الن�ص.

فما يراه الباحث لهذه الفروق لي�ص غريبًا، فللأمثال ال�صعبية قيمة عظيمة يف جمال 
اأن  اإليه )معاطي، 2007( من  التعليم والتعلم يجهلها كثري من الرتبويي، وهذا ما ذهبت 
للأمثال ال�صعبية اأثراً اإيجابيًا يف حت�صي الأداء اللغوي، فما اأحوج طلبة املرحلة الثانوية اإىل 

تعلم الأمثال ال�صعبية، لتجري على األ�صنتهم، وتوجه �صلوكهم، ورمبا ينتجون منها اأمثاًل.
و للإجابة عن ال�صوؤال الثالث من اأ�صئلة الدرا�صة، والذي ين�ص على: “ ما فاعلية توظيف 
الأمثال ال�صعبية يف التح�صيل املوؤجل لدى طالبات ال�صف احلادي يف البلغة؟ قام الباحث 
اإح�صائية  الثاين والذي ين�ص على: » ل توجد فروق ذات دللة  ال�صفري  الفر�ص  باختبار 
يف  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متو�صط  بي   )0.05  ≤  α( دللة  م�صتوى  عند 
التطبيق الفوري، ومتو�صط درجاتهن يف التطبيق املوؤجل على الختبار التح�صيلي للبلغة 
 Paired Samples t- test لعينتي مرتبطتي )t( العربية”، حيث ا�صتخدم الباحث اختبار
الفوري واملوؤجل للمجموعة  التطبيقي  التح�صيل بي  الفروق يف  اإىل دللة  للتعرف  وذلك 
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التجريبية، واجلدول الآتي يو�صح ذلك: 
الجدول )8( 

اختبار )t( لعينتين مرتبطتين لداللة الفروق في تحصيل الباغة العربية 
بين التطبيقين الفوري والمؤجل للمجموعة التجريبية

املتو�صط العددالتطبيق
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

فروق 
املتو�صطات

االنحراف 
املعياري للفرق

قيمة
 )t( 

الداللة 
االإح�صائية

مربع 
η2 اإيتا

حجم 
التاأثري

3419.943.93فوري
دالة عند 3.2354.7683.957

كبري0.010.197 
3423.183.86موؤجل

 قيمة ت الجدولية بدرجات حرية 64 عند مستوى 0.01 تساوي 2.660

م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه   )8( اجلدول  من  يت�صح 
دللة )α =0.01( بي متو�صط درجات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيق الفوري، 
ومتو�صط درجاتهن يف التطبيق املوؤجل على الختبار التح�صيلي للبلغة العربية ل�صالح 

التطبيق املوؤجل.
الناجتة با�صتخدام  الفروق  اأن حجم  للتاأكد من   )η2( اإيتا  الباحث مربع  ا�صتخدم  وقد 
اإىل ال�صدفة، وقد بّي  الدرا�صة، ول تعود  اإىل متغريات  هي فروق حقيقية تعود   )t( اختبار 

اجلدول اأن قيمة مربع اإيتا تدل على حجم تاأثري كبري.
الأمثال  با�صتخدام  البلغة  ملو�صوعات  الطالبات  درا�صة  باأن  ذلك  الباحث  يف�رص  و 
التطبيقي  اأكرث ارتباطًا بهذه املو�صوعات، مما جعلهن خلل الفرتة بي  ال�صعبية جعلهن 
الفوري واملوؤجل يداومن على ا�صتذكار تلك الأمثال وبالتايل ا�صتح�صار املفاهيم البلغية، 
اإ�صافة اإىل ذلك فاإن الأمثال ال�صعبية اأكرث تداوًل يف الأ�رص الفل�صطينية مما ي�صمح للطالبات 
التي ت�صتمل على جوانب بلغية مبا تعلمنه، لذلك كان  الأمثال اجلديدة  بربط بع�ص هذه 

حت�صيلهن يف الختبار املوؤجل اأف�صل من الختبار الفوري.
كما يرى الباحث اأن ال�صبب يف هذه الفروق، لعله يكمن يف الإملام بوجه �رص الإعجاز 
البلغي، وهو الإيجاز، والبلغة يف الإيجاز كما يقولون، ومعروف اأن املثل ال�صعبي يقف 
على قمة الإيجاز البلغي تركيزاً، وهذا األ�صق يف ذهن املتعلم واأدوم، فكرثة الكلم يذهب 

بع�صه بع�صًا.
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توصيات الدراسة: 

يف �صوء نتائج الدرا�صة، فاإن الباحث يو�صي باالآتي: 
ا�صتحداث مادة �صمن مناهج التعليم العام يف كل مرحلة تعليمية خا�صة بالأدب  ♦

ال�صعبي.
ال�صعبية  ♦ الأمثال  من  جمموعة  الثانوية  للمرحلة  العربية  اللغة  كتب  ت�صمي 

الفل�صطينية التي جت�صد الرتاث احلياتي الفل�صطيني مبجالته املتعددة.
توظيف معلمي اللغة العربية للأمثال ال�صعبية عند تدري�ص بقية فنون اللغة العربية  ♦

كالنحو والتعبري...اإلخ
يو�صي الباحث اإدارات املدار�ص بالهتمام بالأمثال ال�صعبية، واأن حتظى بحيز ل  ♦

باأ�ص به يف الحتفالت والندوات وامل�صابقات.
يو�صي الباحث وزارة الرتبية والتعليم الفل�صطينية بتبني فكرة اإيجاد اإذاعة تعليمية  ♦

تهتم بالأدب ال�صعبي والأمثال ال�صعبية.

مقرتحات الدراسة: 

يقرتح الباحث اإجراء الدرا�صات االآتية: 
التعبري  ♦ مهارات  تنمية  على  ال�صعبية  الأمثال  توظيف  فاعلية  حول  درا�صة  اإجراء 

ال�صفوي.
لدى  ♦ النطق  ال�صعبية على علج �صعوبات  الأمثال  اأثر توظيف  درا�صة حول  اإجراء 

طلبة املرحلة البتدائية. 
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املصادر واملراجع

أوالً- املراجع العربية: 
اإبراهيم، جمال جمعة )2003( “ امل�صامي الرتبوية للأمثال ال�صعبية الليبية، درا�صة . 1

حتليلية » املجلة العلمية، كلية الرتبية، جامعة اأ�صيوط، املجلد التا�صع ع�رص، العدد الأول، 
اجلزء الأول. 

اأبو حطب، فوؤاد و�صادق، اآمال )1980( “ علم النف�ص الرتبوي » ط2، القاهرة: مكتبة . 2
الأجنلو امل�رصية. 

اأبو لبدة، �صبع )1982( “مبادئ القيا�ص النف�صي والتقومي الرتبوي« ط3، عمان: اجلامعة . 3
الأردنية. 

الأمثال . 4 توظيف  نحو  العلوم  معلمي  اجتاهات   “  )2007( ح�صن  حممود  خلف،  بني 
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