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امللخص :هدفت هذه الدراسة اىل توضيح أمهية استخدام األمثال واألقوال املأثورة يف تدريس اللغة
اإلنجليزية واجتاه طالبات املرحلة الثانوية يف غزة نحو استخدامها .ومتثل جمتمع الدراسة يف طالبات
الصف األول الثانوي بمدرسة فيصل بن فهد الثانوية للبنات .لتحقيق أهـداف الدراسـة تم تطوير
استبانة تم توزيعها عىل ( )40طالبة تم اختيارهن بالطريقـة العشـوائية العنقوديـة وقد تم معاجلة
البيانات باستخدام برنامج التحليل االحصائي ( ،)SPSSوكذلك اجراء مقابالت مع عدد من
الطالبات باإلضافة اىل املالحظة املعمقة ملالحظة ومراقبة أداء وممارسة الطالبات اثناء تطبيق هذه
االسرتاتيجية اجلديدة اثناء احلصص التدريسية .وتوصلت الدراسة اىل العديد من النتائج من أمهها :أن
اجتاهـات الطلبـة بشـكل عـام إجيابيـة نحو تعلـم اللغـة اإلنجليزيـة باستخدام اسرتاتيجية األقوال
املأثورة ،وأن الطلبـة يتمتعـون بـدرجات قابلية متوســطة .كام استنتجت ان استخدام االسرتاتيجية
اجلديدة يزيد من االتصال مع االخرين والتميز عن باقي الطالبات يف املدرسة وذلك من خالل إتقان
التحدث باللغة االنجليزية .ويف ضوء النتائج قامت الباحثتني بتقديم جمموعة من املقرتحات من أمهها
رضورة اكساب الطالبات بعض االقوال املأثورة ألمهيتها يف التحصيل اللغوي ويف عملية التواصل مع
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االخريني .وكذلك مساعدة املعلم للطالب يف استغالل االنشطة املدرسية املتنوعة من اذاعات وانشطة
ملا هلا دور فعال يف تطوير اللغة.
الكلامت املفتاحية :االجتاهات ،الدافعية ،األقوال املأثورة ،التحصيل اللغوي ،اللغة اإلنجليزية
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Abstract: This study aimed to clarify the importance of using proverbs and sayings in
learning English language and the attitudes of secondary school students towards the
use of saying and words of wisdom in learning English as a foreign language in in Gaza.
The study community was represented by the first year secondary students at Faisal Bin
Fahd Secondary School for Girls. To achieve the goals of the study, a questionnaire
was distributed to (40) students who were chosen by the cluster random method. The
data was processed using the statistical analysis program (SPSS). The study reached
many results, the most important of which are that the students' attitudes in general are
positive towards learning English language by using the proverbial strategy, and that
students have intermediate degrees of convenience. It also concluded that the use of the
new strategy increases communication with others and distinguishes from other
students in the school through mastery of speaking English language.
Depending on the results, the researcher presented a set of proposals, the most
important of which are The need for female students to acquire some sayings as a result
of the effectiveness of this strategy compared to the traditional method. Also,
Assistance of the teacher to the students in using the various school activities, as they
have an effective role in developing the language.
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املقدمة
التعلم يكون عادة حمصلة لعملية حتفيز وإثارة قوى الطالب العقلية وفعاليته الذاتية باإلضافة
إىل توفري األجواء واإلمكانيات املالئمة التي تساعد الطالب عىل القيام بتغيري سـلوكه النـاتج عـن
املثريات الداخلية واخلارجية .ومن أجل توجيه التالميذ للمشاركة الفاعلة والواعية يف احلصة الدراسية،
بام يساعد يف حدوث التعلم والذي يتحمل الطالب جزء من عملية التعلم والتعليم ،كمـا أن اثارة اهتامم
الطالب يستوجب من املعلم تطوير طرائق وأساليب التعلم حتى يصبح التعلم أسهل وخاصة يف جمال
اللغات ((Ababneh,2012

وحيث (الطنطاوي )2002،عىل أمهية استخدام طرق تدريس خمتلفة والتي تعمل عىل حتفيز
الطالب ليقوم بأداء نشاطه التعليمي ،وعىل أن يتحول دور املعلم مـن تلقـني املعلومات إىل توجيه
املتعلم وإرشاده وعىل الرغم من تنوع طرق التدريس وازدياد التطور التكنولوجي والتبادل املعريف اهلائل
اال انه يوجد تدنى يف مستوى الطالب يف مادة اللغة االنجليزية.
ويف ضوء تدنى مستويات الطالب يرى (عيساين )2012،رضورة النظر ملوضوع مهم وهو
الدافعية ،فالدافعية هي التي تؤثر يف توجيه سلوكنا ،وقد بني الرتبويني أن هناك ثالث مستويات
للدافعية :مستوى متوسط حيقق نتائج اجيابية (االستثارة) .واملستوى املنخفض من الدافعية يؤدي يف
العادة إىل امللل وعدم االكرتاث ،وهناك املستوى املرتفع عن احلد املعقول يؤدي إىل ارتفاع القلق والتوتر
توكد الدراسات عىل أن الطلبة الذين لدهيم دافعية إجيابية من النوع املتوسط للتعلم ينتبهون إىل
معلميهم أكثر من زمالئهم ذوي الدافعية املتدنية للتعلم .كام أن هؤالء الطلبة يكونون يف العادة أكثر
توجها إىل االستفسار عن بعض االمور وطلب املساعدة من اآلخرين إذا اقتضت احلاجة .ولدهيم
القدرة عىل النظر اىل الدرس عىل انه مادة ذات معنى؛ بدالً من التعامل معها سطحي ًا وبدون تعمق للامدة
التعليمية.
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يستطيع املعلم زيادة دافعية الطلبة يف تدريس اللغة من خالل متكينهم من حتديد أهدافهم بإتباع
العديد من النشاطات ،وصوغها بلغتهم اخلاصة ،ومناقشتها معهم ،ومساعدهتم عىل اختيار األهداف
التي يومنون هبا وحتفيزهم عىل إنجازها؛ بام يتناسب مع قدراهتم ،وكذلك حتديد االسرتاتيجيات املناسبة
املؤثرة التعلم(Petri & Govern, 2004).

مهام يف تدريس اللغة كجزء من اكتساب املعرفة الثقافية وكطريقة
دورا ً
تلعب االقوال املأثورة ً
يف التواصل مع االخريني وايضا حل ملشكلة تدنى مهاريت التحدث والكتابة يف مادة اللغة
االنجليزية( .)GÖZPINAR,2014فيجب النظر إىل املوضوع بعناية يف معنى وطبيعة االقوال املأثورة
التي ربام يشعر الطالب اهنا موجهة لشخصيته .وأوضح أيضا اهنا من أشكال اهلياكل النحوية التي تعلم
الطالب عىل الرتاكيب اللغوية .بشكل قاطع ،االقوال املأثورة هي جزء مهم يف اللغة اإلنجليزية ،وهذا
هو فن كل لغة وكذلك كل ثقافة .استخدمت االقوال املأثورة لنرش املعرفة واحلكمة واحلقائق عن احلياة
من العصور القديمة والثقافات االخرى وحتى الوقت احلارض.
مشكلة الدراسة
يف ظل عمل الباحثتني يف تدريس مبحث اللغة اإلنجليزية لطالبات الصف االول ثانوي والتي
هي قيد البحث والدراسة فان مشكلة الدراسة التي ظهرت هلا من خالل خربهتا وممارستها ومالحظتها
تتمثل يف وجود الكثري من التحديات التي تواجه الطالب أثناء تعلم اللغة اإلنجليزية وخاصة يف تعلم
مهارة التحدث والتواصل وتظهر املشكلة اثناء شعور الطالب باالضطراب وعدم التحكم الذايت يف
نطق بعض اجلمل اثناء قراءة النص يف الكتاب املدريس والذي يكون له تبعات مثل إمهال الطالب وعدم
اإلنصات لألستاذ أثناء احلصة ،اعتبارا منه انه يواجه صعوبة وال يستطيع مواكبة من هم أفضل منه يف
مهارات اللغة اإلنجليزية وبناء عىل دراسة قامت هبا االدارة العامة للقياس والتقويم التابعة لوزارة
الرتبية والتعليم ( )2018حيث بينت النتائج تدنى يف مستوى حتصيل الطلبة يف جمال فهم املقروء
( ،)%34النحو والقواعد( ،)%21التهجئة واالمالء( ،)%3التعبري( ،)%29اخلط( ،)%13كام أظهرت
نتائج الدراسة عىل وجود تدن يف مستوى أداء الطلبة يف بعض املهارات التي شملتها الدراسة مثل
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التحصيل املعريف والذي يتمثل يف التذكر ( ،) 18%الفهم واالستيعاب ( )21%من هنا تظهر مشكلة
الدراسة يف اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
أسئلة الدراسة:
 .1ما اجتاهات طالبات الصف احلادي عرش نحو استخدام اسرتاتيجية االقوال املأثورة؟
 .2ما عالقة اجتاهات الطلبة نحو االقوال املأثورة بتحصيلهم اللغوي يف مادة اللغة االنجليزية؟
أهداف الدراسة
هيدف البحث إىل التعرف عىل اجتاهات الطلبة نحو استخدام االقوال املأثورة اثناء تعلم اللغة
االنجليزية ومناقشة العالقة بني اجتاهات الطلبة نحو مادة اللغة اإلنجليزية والتحصيل اللغوي فيها .

يقدم البحث مقرتحات يمكن أن تفيد يف اإلصالحات الرتبوية والتعليمية الالزم إجراؤها
لتحسني العملية التعليمية وكذلك تقدم الباحثتني اقرتاحات تتعلق برضورة وتنمية االجتاهات اإلجيابية
نحو تعلم مادة اللغة االنجليزية لدى طالب غزة.
أمهية الدراسة


تربز أمهية الدراسة يف التعريف وزيادة الوعي بأمهية اسرتاتيجية جديدة وهي اسرتاتيجية
االقوال املأثورة يف تعليم اللغات وممارستها عىل مستوى املرحلة الثانوية .والتي هتدف اىل
حتقيق التعلم الفعال.



تكمن أمهية البحث يف موضوعه ،حيث أن موضوع االجتاهات والقابلية قد يفيد الطلبة يف
زيادة اجتاهاهتم اإلجيابية نحو اللغة االنجليزية وحتسني مهاريت التحدث والكتابة ،.كام أن
التعرف عىل اجتاهات الطلبة يعترب عامال مهام يف نجاح الطالب أو فشله ،ويؤثر عىل حتصيله
وعىل مستقبله يف اجلامعة والعمل.



يمكن أن تكون هذه الدراسة بمثابة دليل توجيهي ألصحاب املصلحة يف كتابة املناهج
الدراسية ،وتصميم املواد التعليمية عالوة عىل ذلك ،عند تعليم الطالب املعلمني ،يمكن دمج
األمثال يف الفصول الدراسية للغات للمسامهة يف تطوير الكفاءة اللغوية والوعي .وهبذه
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الطريقة ،يمكن هلؤالء الطالب وهم معلمني املستقبل تعزيز مهارة التحدث والتواصل ثم
معرفة جوانب اللغة والثقافة ملتحدثي اللغة األصليني.
حدود الدراسة
حدود الدراسة :اقترصت حدود هذه الدراسة عىل  -1:املحدد البرشي :وهو طالبات الصف
األول ثانوي -الفرع األديب يف املدرسة الثانوية
 -2املحدد الزمني :وهو الفصل االول من العام الدرايس ( (2020-2019كذلك صدق األداة وثباهتا
ومدى توظيفها ملجتمعها.

تعريف مصطلحات الدراسة
االجتاه :حالة فكرية ،أو موقف يتخذه الفرد إزاء موضوع ما ،سواء أكان بالقبول أم بالرفض أم املحايدة،
ويمكن قياسها إجرائي ًا من خالل الدرجة التي حيصل عليها الفرد نتيجة إجابته عن فقرات املقياس.
(املخزومي.(2001 ،
الدافعية :جمموعة الظروف الداخلية واخلارجية التي حترك الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل.
فالدافع هبذا املفهوم يشري إىل نزعة للوصول إىل هدف معني ،وهذا اهلدف قد يكون إلرضاء حاجات
داخلية ،أو رغبات داخلية (الرفوع.)2015،
االقوال املأثورة :هي ُكل ما يقوله القدماء وحف َظ ُه التّاريخ من حك ٍم وأقوال يستفيد منها األجيال
ودروس تع ّلموا منها ليعلِموا األجيال
مرت عليهم يف حياهتم،
ٌ
القادمة .فهي نتيجة جتارب ورصاعات ّ
القادمة (مرعي ،أقوال عربية مأثورة ،موضوع ،موقع الكرتوين) )Sudiran ،2007( .اكدت ان األمثال
هي أدوات فعالة وعملية فعالة لتعليم املفردات ،لتمثيل وممارسة القواعد النحوية ،إلظهار االستخدام
اإلبداعي للغة ،ومهمة ملامرسة النطق بسبب جودهتا املوسيقية.
كذلك االمثال هي أقوال حكيمة وشعبية جتسد حقيقة عامة ويمكن اعتبارها مصدر احلكمة ودرس
أخالقي يف شكل عبارة قصرية (فارياين .)2011
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التحصيل اللغوي :عرفها (بوقصة ،)2016،باهنا "جمموع املفردات واأللفاظ واألساليب التي اكتسبها
املتعلم خالل دراسته ،ويستطيع تفسريها والتعبري عنها لفظا أو كتابة أو كالمها معا مستخدما القواعد
النحوية التي مرت بخرباته السابقة ،كام عرفه (مصلح )2015 ،بانه :مستوى املعرفة اللغوية لدى
الطالب من حيث مهارات اللغة وفروعها ،كالنحو والرصف والبالغة ،ومعاين املفردات ،القراءة
والكتابة بمهاراهتا املختلفة.
الدراسات السابقة
توجد الكثري من الدراسات تتحدث عن التعلم بالطرق الغري تقليدية وذكرها جربان 2002
فهو حيسن الدافعية الداخلية لدى املتعلمـني وحيفـزهم عىل التعلم ،ويكسبهم مهارات التفكري العليا
مثل :التحليل ،والرتكيب ،والتقويم ،ويطـور اجتاهـات اجيابية لدهيم نحو التعلم ،ويشجعهم عىل
العمل بمهارات التواصل والتعاون مع اآلخرين .ولكن هناك بعض التحديات منها :أنـه يربك األدوار
االجتامعيـة املسيطرة عىل الفصل الدرايس ،فاملعلم يف الصف التقليدي حيارض يف مقدمة الصف،
والطلبة جيلسون علـى مقاعدهم ،أما صفوف التعلم النشط فال تلتزم هبذه االدوار ،وكذلك يتطلب
هذا التعلم ختطيطا مسبقا ،ويلزم املعلم جهدا ووقتا من املعلم والطلبة .وضمن التعلم النشط يستخدم
املعلم العديد من االسرتاتيجيات املتنوعة التي حتفز الطالب لإلقبال عىل التعلم ولكن ال توجد
دراسات حتدثت عن اسرتاتيجية جتمع بني التعلم النشط والصف التقليدي.
وربام كانت املثابرة من أفضل املقاييس املستخدمة يف تقدير مستوى الدافعية عند املتعلم .إن
التعلم الناجح هو التعلم القائم عىل دوافع التالميذ وحاجاهتم فكلام كان موضوع الدرس مثريا للدوافع
ومشبعا هبذه الدوافع واحلاجات كلام كانت عملية التعلم أقوى وأكثـر حيويـة (عالونة.)2004 ،
عندما يكون الطلبة مدفوعني داخلي ًا؛ فإهنم يكونون نشطني ومشاركني يف ما يتعلمون ،وبالتايل
يميلون إىل اختيار املهام التي يكون فيها حل ملشكالت وحتدي؛ ليصلوا إىل قدر عال من اإلنجاز
األكاديمي)Lepper, 2005( .
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تناولت العديد من الدراسات خاصة األجنبية منها التعلم النشط وأهدافه حيث استنتج معظم
الباحثني يف دراساهتم ان استخدام االمثال املأثورة يف العملية التعليمية يساعد كل من الطالب واملعلم
يف حتسني املهارات اللغوية األساسية وتعمل عىل تطوير تفكريهم وخياهلم واثراء مفرداهتم.
تؤكد دراسة ) )Nuessel 2013امهية االمثال يف تنمية مهارات الكتابة .بام أن األمثال حتتوي
عىل قيمة أخالقية ،فيمكن استخدامها كأدوات تعليمية ألهنا يمكن أن حتفز الطالب من أجل تعلم
الكتابة بجدية .لذا ،من املتوقع أن حتفز األمثال اإلنجليزية الطالب عىل إتقان الكتابة .ومن نتائج هه
الدراسة ان استجابة الطالب الستخدام األمثال اإلنجليزية إجيابية ،ويعتقد ان معظم الطالب يمكنهم
كتابة فقرة جيدة مع املثل اإلنجليزي كجملة يف موضوع.
توضح دراسة (  )2013 Sterbenzأن هنا العديد من التعابري والعبارات التي جيب أن يأخذ
مدرسو اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية احلساسية الثقافية والدينية ملثل بعض التعابري من أجل جتنب
التضارب مع طالهبم .ولكن األمثال هي جزء متكامل من اللغة اإلنجليزية جيب أن يكون طالب اللغة
اإلنجليزية كلغة أجنبية مألوفني مع التعبريات االصطالحية واستخدامها يف السياقات املناسبة.
واملصطلح االصطالحي هو يف الواقع دليل عىل الطالقة يف اللغة اإلنجليزية؛ ومن هنا جاء أمهية التعابري
التعليمية واألمثال.
واوصت دراسة (عبد اجلواد )2014،بوجوب قيام وزارة الرتبية والتعليم باستحداث مادة
دراسية ضمن مناهج التعليم العام يف كل مرحلة دراسية خاصة باألدب الشعبي واالمثال الشعبية .

ورضورة توظيف املعلمني لألمثال الشعبية عند التدريس ،وزيادة اهتامم ادارة املدارس باألمثال الشعبية
وان حتظى بحيز ال بأس به يف االحتفاالت والندوات واملسابقات وتبنى فكرة إجياد إذاعة تعليمية هتتم
باألدب الشعبي واالمثال الشعبية.
وبينت دراسة ( )Gözpınar,2014ان استخدام األمثال يف العميلة التعليمية تعمل عىل تطوير
الطالب لتفكريهم وخياهلم ،وإثراء مفرداهتم ويتم تعريفهم عىل احلكمة الشعبية .وذلك من خالل
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استخدامها بطرق عديدة لتحسني مهارات الطالب وتطوير فهمهم للغة .ومل تساعد هذه األنشطة
أيضا ،حيث مكنت
الطالب عىل حتسني منهاجيتهم وجتارهبم وانتباههم فحسب ،بل ساعدت املعلمني ً
هذه األنشطة الشباب من تعلم واستخدام األمثال يف السياق الصحيح يف حياهتم اليومية وقدمت
الدراسة عدة اقرتاحات حول عرض االقوال املأثورة للطلبة اثناء احلصة بطرق شيقة.
واتفقت دراسة ( )GÖZPINAR,2014ودراسة (عبد اجلواد )2014،عىل رضورة أن يكون
لألمثال اإلنجليزية مكان يف الكتب الدراسية وأن تكون جز ًءا من منهج اللغة اإلنجليزية ،وأن تعلم
األمثال له تأثري إجيايب عىل تعلم اللغة اإلنجليزية فيام يتعلق بتطوير التعلم الثقايف ،والفهم االستعاري،
وتنمية مهارات التواصل الفعال ،وان معرفة األمثال وفهمها جعل العروض التقديمية الشفوية أكثر
فعالية فتعمل عىل حتسني مهارات القراءة والكتابة وفهم االستامع.
وهدفت دراسة ( )Ajok et al,2015اىل دراسة استخدام األمثال يف تدريس اللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية يف املدارس الثانوية وآثارها عىل مديري املدارس يف نيجرييا .حيث بينت ان االمثال تلعب
مهام يف تدريس اللغة من اكتساب املعرفة الثقافية والفهم االستعاري ،والكفاءة التواصلية.
دورا ً
ً
واستنتجت الدراسة أن األمثال جزء مهم يف اللغة اإلنجليزية ،وهو فن كل لغة وكذلك كل
ثقافة .واستخدامها يف نرش املعرفة واحلكمة واحلقائق حول احلياة من العصور القديمة حتى الوقت
احلارض.
وشددت الدراسة عىل رضورة قيام مديري املدارس بالتأكد من تعيني معلمني مؤهلني لتدريس
اللغة اإلنجليزية .جيب أن خيضع املعلمون احلاليون لربامج بناء القدرات الدورية لالستفادة من األفكار
اجلديدة يف اللغة اإلنجليزية.
وقام كل من ( )Kaya & Yilmaz,2018بعمل دراسة هدفت اىل حتديد املستوى الذي يستخدم
فيه طالب اللغة الرت كية كلغة أجنبية التعابري التي تعلموها يف الفصل أثناء الكتابة .حيث بينت النتائج
ان الطلبة ال يستخدمون التعابري بشكل كاف ،ومن الرضوري زيادة االهتامم والرتكيز عىل تعليم
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التعابري ،التي حتتل مكانة مهمة يف مفردات اللغة الرتكية .كام ينبغي أن تشارك التعابري يف مجيع األنشطة
التي هتدف إىل حتسني املهارات اللغوية األساسية األربعة .عالوة عىل ذلك ،ال ينبغي اعتبار كتاب املقرر
املصدر الوحيد واألخري لتدريس املصطلحات؛ جيب إرشاك مجيع أنواع املواد التي يمكن أن تسهل نقل
املعرفة االصطالحية يف احلياة اليومية يف عملية التدريس.
مهم ايف إظهار ثقافة وعادات األمة ،وبعبارة أخرى يمكن
دورا ً
وايضا تلعب األمثال والتعابري ً
اعتبارها املرايا التي تعكس ثقافة وخصائص جمموعة من الناس فيتفق ) )Martin 2019مع دراسة
(.)Daşkın & Hatipoğlu,2019
وضح (فارياين  )2011عىل ان االمثال هي أقوال حكيمة وشعبية جتسد حقيقة عامة ويمكن
اعتبارها مصدر احلكمة ودرس اخالقي يف شكل عبارة قصرية.
فقد كشفت دراسة ) (Daşkın & Hatipoğlu,2019ان غالبية الطالب واملعلمني يف اللغة
اإلنجليزية كلغة أجنبية لدهيم مواقف إجيابية جتاه تعلم األمثال اإلنجليزية وتعليمها ولكنهم يف نفس
الوقت يعتقدون أهنم مل يكن لدهيم إتقان جيد لألمثال اإلنجليزية وأن معلمي اللغة اإلنجليزية وكتبهم
الدراسية يف املدرسة الثانوية لدهيم ال تدرس األمثال بام فيه الكفاية ،لذلك اوصت الدراسة برضورة
احلاجة إىل تدريس االمثال يف فصول اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية مع اإلشارة إىل استخدام اللغة
الطبيعية يف أشكال خمتلفة من التواصل ،فعند تصميم املواد ودروس التخطيط ،جيب أن يوضع يف
مهام يف الكفاءة
االعتبار أن معرفة العبارات واألمثال اإلنجليزية عىل وجه اخلصوص تشكل مكونًا ً
اللغوية للمتعلمني لكوهنا جزء من املراجع الثقافية واللغة التصويرية والوظيفية والصيغة ،يمكن
لألمثال أن تساعد عىل تعزيز الكفاءة التنظيمية.
وعىل الرغم من وجود دراسات تناولت اجتاهات الطلبة نحو مادة اللغة االنجليزية وعالقتها
بالدافعية كام تم ذكره سابقا اال انه ال توجد دراسات عربية تتحدث عن اجتاهات الطلبة نحو األقوال
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املأثورة بشكل عام اال انه توجد هناك بعض الدراسات االجنبية السابقة التي تتعلق باألمثال وأثرها عىل
تعلم اللغة االنجليزية.
تناولت العديد من الدراسات العربية منها التعلم النشط واسرتاتيجيات التعلم والتعليم
وأهدافه ولكن مل يكن اجتاه نحو دراسة االمثال واالقوال املأثورة يف العملية التعليمية ومدى تأثريها عىل
كل من الطالب واملعلم من اجل حتسني املهارات اللغوية األساسية.
الطريقة واإلجراءات
منهج البحث وإجراءاته وأدواته
جمتمع الدراسة وعينتها
جمتمع الدراسة وعينتها :تألف جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف األول ثانوي األكاديمي يف
مدرسة فيصل بن فهد يف مدينة غزة والبالغ عددهم  300للعام الدرايس  .2019/2020أما عينة
الدراسة فتكونت من  40طالبة.
منهج البحث
استخدمت هذه الدراسة هنج طريقة التثليث املختلط الذي قد تضمني أحد أصغر أشكال
البيانات ضمن جمموعة أكرب من البيانات إىل حتليل األنواع املختلفة من األسئلة ((2009 ،Creswellيف
هذه الدراسة ،قامت الباحثتني باستخدام ثالث طرق يف بحث واحد .قامت الباحثتني بعمل مقابلة مع
 3طالبات يف مدرسة فيصل بن فهد .ثم عملية املالحظة حيث الحظت الباحثتني مدى تأثر الطالبات
هبذ ه االسرتاتيجية اجلديدة يف ثالث فصول وفيام يتعلق بام تم التخطيط له يف احلصص وما تم القيام به
فعال يف الفصول الدراسية.
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املالحظات امليدانية Field notes

تم األخذ باملالحظات امليدانية لألسباب التالية .أوالً ،يمكن استخدامها لوضع إطار عام
للبحث ثاني ًا ،املقابالت والتسجيالت الصوتية التي جيري االحتفاظ هبا يف املالحظات امليدانية تساعد
الباحث أال يفقد املعلومات ويتجنب التحيز.
االستبيان
يف هذه الدراسة ،يتم استخدام استبيان للطالبات الستخراج البيانات املهمة يف أذهان املشاركني
يف مواقفهم أو مشاعرهم أو ردود أفعاهلم .عالوة عىل ذلك ،بعض أجزاء أداة االستبيان ذايت االجابة
وهذا يعطي الباحث فرصة لرشح للمشاركني األساس املنطقي وراء البحث وغريها من العنارص التي
حتتاج إىل تفسري.
يعتمد نمط االستبيان عىل األداة التي صممها يو  )2010( Yuلتحديد مواقف املتعلمني نحو
اللغة اإلنجليز ية يف الصني لدراسة اللغة اإلنجليزية .وتستند دراسة يو نفسها عىل مقياسني من جاردنر
( )1985اختبار املوقف  /الدافع ()AMTB
يتضمن القسم األول من االستبيان  9عنارص من نوع  .Likertواستطاع املشاركون االجابة كل
عبارة وف ًقا ملستوى اتفاقها =5 :يوافق بشدة عىل؛  = 4أوافق  = 3حمايد  = 2غري موافق = 1ال أوافق
بشدة.
تم جتميع خيارات اإلجابات اخلاصة بالبنود يف االستبيان إىل ثالث جمموعات :منخفضة
ومتوسطة وعالية .يوضح اجلدول  1اإلجراءات لتجميع تصنيف Likertمن  5نقاط إىل ثالثة
مستويات :منخفضة ومتوسطة وعالية ،واجلدول عبارة عن مؤرش الدرجات املعنوية ملستوى املواقف
اإلجيابية جتاه مواقف الطالب.
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اجلدول ( )1تصنيف  Likertمن  5نقاط إىل ثالثة مستويات
املؤرش

املدى

منخفض

1-2.33

متوسط

2.34-3.67

مرتفع

3.68-5

)Source: Green, Salkind & Akey (1997

ملساعدة الطالب يف االجابة عىل االستبيان قام الباحثتني برتمجة االستبيان إىل العربية ومن
أخريا ،متت مقارنة الرتمجات اإلنجليزية بالنسخة األصلية إىل
ترمجت النسخة العربية إىل اإلنجليزيةً .
العربية.
تشري موثوقية األداة إىل الدرجة التي حتقق فيها الدرجات تم احلصول عليها باستخدام أداة
قياس ثابت ألي استبيان ( .)1990 ،Frankel & Wallenهلذه الدراسة ،واالتساق الداخيل من تم قياس
لكل جمال من مقياس نوع ليكرت باستخدام معامل ألفا (ألفا كرونباخ)؛ تم اختبار االستبيان التجريبي
مع  5طالب املدرسة .ألغراض هذه الدراسة ،واملوثوقية كان معامل لتلبية احلد األدنى من  0.6إىل
 )1994 ،Nunnally & Bernstein( 0.7لتكون موثوقة.
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مصفوفة البحث
يتم استخدام مصفوفة البحث كام هو موضح أدناه كدليل ملعرفة البيانات مصادر وطرق،
وكذلك وحدات وطرق التحليل ،كام هو مبني يف اجلدول ()2
اسئلة البحث

االداة

طرق التحليل

مالحظات

 .1ما اجتاهات طالبات
الصف احلادي عرش
نحو استخدام
اسرتاتيجية االقوال

استبيان-
مالحظة

الغرض هو مجع بيانات عن
Descriptive statistics
SPSS version 15
Interview

رىض الطالب الستخدام طريقة
االقوال املأثورة.

املأثورة؟
 .2ما عالقة اجتاهات
الطلبة نحو االقوال
املأثورة بتحصيلهم يف

الغرض هو مجع بيانات عن
مقابلة-دراسة

حتليل املقابالت.

عالقة اجتاهات الطلبة نحو

حالة

حتليل املالحظات.

االقوال املأثورة بتحصيلهم يف
مادة اللغة االنجليزية.

مادة اللغة االنجليزية؟

نتائج البحث:
ما اجتاهات طالبات الصف احلادي عرش نحو استخدام اسرتاتيجية االقوال املأثورة؟
تم مجع البيانات املتعلقة هبذا السؤال باستخدام استبيان االجتاهات من الطالب ،تم استخدام
أيضا يف عملية مجع البيانات .يتم قياس اجتاه الطالبات باستخدام مقياس  Likertاملكون من 9
مقابلة ً
عنارص وتم وحتكيم مقياس املواقف عن طريق حتليل البند .الرتددات والنسب املئوية للمقياس من
أيضا .واستخدم التحليل الوصفي عن طريق
(بقوة غري موافق عىل املوافقة بشدة) لكل عنرص تم حسابه ً
حساب متوسط املوقف الكيل متبوعًا بـ تصنيف النتيجة يعني من املوقف اإلجيايب العام سواء يف
انخفاض أو معتدلة أو مستوى عال.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.4
185
International Journal of Research in Educational Sciences

د .وفاء ابراهيم عطية النجار & د .ريم حييى حممود شحادة
املجلد ( )4العدد (2021 )3م

اجلدول ( )3اجتاهات طالبات الصف احلادي عرش نحو استخدام اسرتاتيجية االقوال املأثورة
Descriptive Statistics
Mean

N

4.5500

40

4.3500

40

4.3000

40

4.2000

40

4.1500

40

4.1000

40

3.1500

40

1.5500

40

1.5000

40

Sayings and Words of Wisdom help me to speak English.

تساعدين األقوال املأثورة عىل التحدث باللغة االنجليزية.
Sayings and Words of Wisdom Makes me understand the
lesson better.

األقوال املأثورة جتعلني افهم الدرس بصورة أفضل
Sayings and Words of Wisdom are excited and want the
lesson to continue.

األقوال املأثورة ممتعة وأحب استمرار الدرس
Teacher usually tells us Sayings and Words of Wisdom in
class.

املعلمة عادة حتكي لنا األقوال املأثورة.
I often happy when I listen to teacher`s Sayings and Words
of Wisdom.

اشعر بالسعادة عندما استمع لألقوال املأثورة املعلمة.
Sayings and Words of Wisdom help me to learn some
language.

تساعدين األقوال املأثورة يف تعلم اللغة
I can retell the Proverbs.

أستطيع أن أحكى األقوال املأثورة مرة ثانية
Sayings and Words of Wisdom are completely bored

األقوال املأثورة مملة
”They make the class noisy and make me forget the “real
lesson

األقوال املأثورة جتعل الفصل فوىض وأنسى الدرس احلقيقي

كام هو مبني يف اجلدول رقم  ،3أن الطالبات كانوا راضني للغاية اجتاه هذه االسرتاتيجية اثناء
دروس اللغة االنجليزية ،فقد وافقت الطالبات عىل أن األقوال املأثورة تساعدهم عىل التحدث باللغة
االنجليزية يمثل الرضا بنسبة عالية 54.5كام هو موضح يف اجلدول .تليها األقوال املأثورة جتعلهم
يفهموا الدرس بصورة أفضل .ويف ضوء النتائج األقوال املأثورة ممتعة وحتب الطالبات استمرار الدرس
من املعلمة وكانت يف املستوى الثالث بنسبة  .4.35وايضا تشعر الطالبات بالسعادة عندما تستمع
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لألقوال املأثورة من املعلمة بنسبة  .4.1وجاء البند املعلمة عادة حتكي لنا األقوال املأثورة ليحتل املركز
الرابع بنسبة .4.2

ولكن بند "أستطيع أن أحكى األقوال املأثورة مرة ثانية" احتلت نسبة متوسطة  .3.15النسبة
املتوسطة يمكن ان يرجع ذلك الو مواجهة الطالبات لصعوبة يف احلفظ .اختيار الطالبات لبند "األقوال
املأثورة مملة" تشري إىل أن الطالبات يدعمون استخدام االقوال املأثورة .ومل يشجع الطالبات فكرة ان
األقوال املأثورة جتعل الفصل فوىض وجتعلهم ينسوا الدرس احلقيقي النتيجة تشري .1.5000
يوضح اجلدول تفضيل الطالب السرتاتيجية االقوال املأثورة يف دروس اللغة اإلنجليزية هذا
ألنه ترى الطالبات يرون فائدة يف مساعدهتم عىل فهم كلامت الكتاب املدريس .ما هو ملحوظ ترى
معظم الطالبات ان األقوال املأثورة تساعدهم عىل التحدث باللغة االنجليزية .وايضا الطالبات لدهيم
مواقف إجيابية جتاه هذه االسرتاتيجية وهذا يتضح من النسب العالية املعطاة للبيانات.
فيام يتعلق بالسؤال الثاين ما عالقة اجتاهات الطلبة نحو االقوال املأثورة بتحصيلهم يف مادة اللغة
االنجليزية
متت االجابة عىل هذا السؤال من خالل املقابالت .يميل الطالبات إىل استخدام هذه
االسرتاتيجية ال هنا جتعلهم جييدون اللغة اإلنجليزية بام فيه الكفاية .فالطالبات يشعرن باخلجل اثناء
التحدث أو غري متحمسات للتواصل باللغة االنجليزية .فهذه االسرتاتيجية تزيد تركيز الطالبات ألهنا
تثري االنتباه من خالل مواضيع مهمة واكدت احدى الطالبتني ان هذه االسرتاتيجية متنح الفرصة للتعبري
عن أنفسهم بحرية عند استخدام اللغة اإلنجليزية .وبالتايل هناك تغيري أكثر يف فيام يتعلق بموقفهم
ودوافعهم اجتاه مادة اللغة االنجليزية .واضافت الطالبة جتعلني اللغة اإلنجليزية فخورة بنفيس وأدعو
أيضا إىل استخدامها ،وايضا تنمى طريقة تفكري الناس وختيلهم.
اجلميع ً
اإلجابات عىل األسئلة املفتوحة تدعم االستنتاج بأن هناك مواقف إجيابية نحو التعلم من خالل
االقوال املأثورة وتشري هذه البيانات إىل أن اهلدف من االستخدام هلذه االسرتاتيجية كوسيلة للتعليم هو
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"تعلم اللغة اإلنجليزية"  .عالوة عىل اإلشارة إىل أن استخدام اللغة اإلنجليزية كوسيلة للتعليم هو أمر
جيد من وجهة نظر الطالب" ،الدراسة بواسطة هذه االسرتاتيجية تساعدنا عىل معرفة اللغة اإلنجليزية
بشكل أكرب كطالب ،وقد يتنافس الطالب للتحدث باإلنجليزية" .بمعنى اخر تصبح إجادهتم للغة
اإلنجليزية أفضل .أيضا ،إن استخدام اللغة اإلنجليزية كوسيلة للتعليم يساعد يف النهاية عىل استخدامه
عىل نطاق أوسع.
وهكذا ،كتبت الطالبة  " 1نتعلم اللغة اإلنجليزية يف املدرسة نحن يف فلسطني نريد أن نتعلم
االنجليزية من أجل تسهيل التواصل مع اآلخرين ،ال سيام البلدان يف اخلارج واثناء التعلم واتقان اللغة
اإلنجليزية يساعدنا يف احلصول عىل أفضل العالمات " .رصحت الطالبة قائلة" :سيساعدين أن أكون
أخريا ،فإن استخدام اللغة
اجتامع ًيا مع أشخاص غريبني؛ وسوف يساعدين يف التميز عن الطلبة
ً
اإلنجليزية كوسيلة جتعلني حمط انظار الطالبات""(مقابلة .)1
وبالتايل فإن قائمة آراء الطالبات مثل هذه طويلة جدً ا .من ناحية أخرى آراء الطالبة  2تذهب
بنفس املعنى .أهنا تشري إىل ذلك استخدام االسرتاتيجية املستخدمة كوسيلة ‘يزيد من االتصال مع
االخريني والتميز عن الطالبات.
ومن املثري لالهتامم أن نالحظ أن اللغة املستخدمة للحديث عن اسرتاتيجية االقوال املأثورة
حتتوي عىل أفعال مثل يمكن أن تساعد .متكن؛ يسهل يزيد  /يمكن أن تزيد؛ الخ تظهر موافقة الطالبات
أيضا التأكيد عىل أنه يف مجيع األمثلة املذكورة أعاله تعتقد
عىل استخدام االقوال املأثورة .من املهم ً
الطالبات استخدام اللغة اإلنجليزية أمر جيد واتضح من خالل املصطلحات كلام تعلمت أكثر كلام
قمت بتحسني اللغة اإلنجليزية؛ "استخدام اللغة اإلنجليزية يف اثناء احلصة جتعلني أشعر أنني متحرض
كام اهنا ستساعدين كي اكون اجتامعيا'؛ ‘استخدام اللغة اإلنجليزية للتدريس والتعلم يساعد الفلسطينيني
عىل التواصل مع اآلخرين ،كلها األسباب النهائية املرتبطة بتعلم اللغة .ولذلك يمكن أن نستنتج أن
الطالبات هلن قابلية إجيابية(" .مقابلة .)2
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االقوال املأثورة مهمة من وجهة نظر الطالبات لعدة أسباب .األسباب األكثر شيوعا
مهام يف
دورا ً
شملت أن ( )1هي األداة الرئيسية لكي احتدث و ( )2تلعب اللغة اإلنجليزية ً
حتسني درجايت عن العام املايض ،ويعتقد معظم الذين أجريت معهم مقابالت أن هذه االسرتاتيجية
تلعب دور ًا يف حتسن مستوياهتم يف مادة اللغة االنجليزية .توضح االقتباسات املذكورة أعاله مواقفهم
اإلجيابية .طالبة اخرى تضيف:
"أعتقد أن التعلم بلغة االقوال املأثورة مهم جدً ا يف فلسطني؛ إهنا وسيلة وأداة .نحن نتعلم هذه
اللغة للتواصل مع األجانب .من ناحية أخرى ،فإن البعض منا يمل اللغة اإلنجليزية الحتوائها عىل
جمموعة واسعة من الكلامت والقواعد "(مقابلة .)3
ولإلجابة عىل السؤال ما رأيك يف التعلم من خالل االقوال املأثورة ممن أجريت معهم مقابالت
يؤكدون:
"نحن نستمتع بالتعلم من خالل هذه االسرتاتيجية؛ يمكننا احلصول عىل مزيد من املعلومات
من ذي قبل .كام نعجب باملعلمة حيث تتحدث باللغة اإلنجليزية بطالقة .كام أنني أشعر باإلنجاز عندما
أحتدث مثلها " وايضا" كرس اجلمود والرتابة ،واكتساب الكثري من املهارات بطريقة غري شعورية فانا
قادرة عىل فهم الكثري من الرتاكيب والتعبريات".
تم طرح األسئلة التالية خالل املالحظات الصفية:
ما هو مكان االقوال املأثورة يف كتب اللغة اإلنجليزية؟ وإىل أي مدى تفاعل الطالب مع هذه
االسرتاتيجية يف تعلم مادة اللغة االنجليزية؟ ،ما هو تأثري االسرتاتيجية عىل تعلم املوضوع؟ لذلك تم
بناء قائمة التحقق من املالحظة بمساعدة بعض الدراسات السابقة .املالحظة تناولت قائمة مراقبة
طريقة التحدث باستخدام اسرتاتيجية االقوال املأثورة .بعد ذلك مجع املعلومات املتعلقة بجميع جوانب
احلصة مثل أداء الطالبات .باإلضافة إىل ذلكُ ،طلب من مجيع الطالبات الذين متت مالحظتهم التقدم
يف قائمة مراجعة املالحظة.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.4
189
International Journal of Research in Educational Sciences

د .وفاء ابراهيم عطية النجار & د .ريم حييى حممود شحادة
املجلد ( )4العدد (2021 )3م

بدأت املالحظات يف شهر اكتوبر  2019واستمرت ملدة  4شهور (انظر جدول املراقبة) هبدف
حتديد املواقف التي عىل حد سواء وتستخدم اللغة اإلنجليزية والعربية يف الرشح .الحظت الباحثتان
اداء الطالبات خالل الفصل االول (انظر امللحق) .استمرت كل مالحظة ملدة  45دقيقة .عدد الفصول
التي تم مالحظتها كانت ثالثة من هذه احلاالت.
حالة 1
هدفت هذه الدراسة ملعرفة اجتاهات الطلبات نحو اسرتاتيجية جديدة وهي االقوال املأثورة
وأثرها عىل التحصيل اللغوي عند طالبات الصف احلادي عرش ادبى يف املرحلة الثانوية ولقد لوحظ
مدى تركيز الطالبات ألهنا تثري االنتباه من خالل مواضيع مهمة ومتنح الفرصة لتعرب الطالبات عن
أنفسهم بحرية باستخدام اللغة اإلنجليزية .وبالتايل هناك مواقف اجيابية اجتاه مادة اللغة االنجليزية
يمكن ان تنمى طريقة تفكري الطالبات.
وقد لوحظت هذه احلالة يف شهر اكتوبر 2019عىل مدى  18حصة يف الفرع األديب طالب
الصف األول ثانوى .واهتمت بعض الطالبات باألفول املأثورة التي كتبت عىل السبورة .سأل أحد
الطالب املعلمة عام إذا كان يمكنهم فهمه باللغة العربية .بدأت املعلمة برشح املقولة وربطها بأية قرانيه.
احيانا يتم عرضها عىل رشحية PowerPointأو البطاقات امللونة باللغة اإلنجليزية ،ومن ثم
ترمجتها إىل العربية للتأكد من فهم ا ُلطالب ،فمثال" Be patient, great things take time

قامت املعلمة بربط القول املأثور باآليات القرآنية "وبرش الصابرين" فكان له أثر عميق عىل
الطالبات وانتباه شديد.
Sometimes you win, sometimes you lose.

قامت املعلمة بربط القوا املأثور السابق بالية القرآنية " عرس ربنا يبدلنا خري منها" وهكذا كل
قول مأثور يتم ربطه بحديث او اية قرآنية.
Whatever you are, be a good person.
When words fail, actions speaks.
Life is really simple, but we insist on making it complicated.
Aspire to inspire before we expire.
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احلالة :2
وقد لوحظت هذه احلالة طوال شهر يناير  2020املعلمة كان يف بداية كل حصة قول مأثور ثم
تفرسه للطالب وحتاول ربطه بموضوع الدرس .أمثلة عىل ذلك الكلامت املستخدمة يف صياغة االقوال
املأثورة موجودة يف الوحدة الثامنة من منهاج الصف احلادي عرش ""The food on your table .
""A recipe is a story that ends with a good meal.

يف القول املأثور السابق الكلامت الظاهرة تدرسها الطالبات يف الوحدة الثامنة ،ومع ذلك حيتاج
الطالب إىل مزيد من التوضيح باللغة العربية .وحاولت املعلمة ربطها بآيات من القران الكريم وربطها
بمواقف يف حياتنا اليومية .وبعد توضيح املعلمة لألقوال املأثورة كتب الطالب هذه االقوال يف دفرت
احلصة باللغة اإلنجليزية وترمجنها باللغة العربية.
Good food cannot be made of inferior ingredients.
Aspire to inspire before we expire.
Whatever you are, be a good person.

تشري احلالة أعاله حيث ترجم بعض الطالب األمثال اىل العربية إىل أن كمية الطالب الواثقني
كافية للكتابة أو اإلجابة باستخدام اللغة اإلنجليزية حمدودة والسبب وراء ذلك هو قدرة املتعلمني
املحدودة يف اللغة اإلنجليزية.
حالة 3
وقد لوحظت هذه احلالة طوال شهر فرباير  2020املعلمة كانت يف بداية كل حصة قول مأثور
ثم تفرسه للطالبات وحتاول عرضه بطريقة جديدة الصور او سامع الطالبات للقول املأثور من شخص
اخر من الفصول املجاورة وكذلك وربطه بموضوع الدرس.
ا اجلمود والرتابة ،واكتساب الكثري من املهارات بطريقة غري شعورية وبالتايل فهم الكثري من
والتعبريات اجلديدة باللغة االنجليزية" .واظهرت املالحظات الصفية مدى تفاعل الطالب مع هذه
االسرتاتيجية يف تعلم مادة اللغة االنجليزية ومن خالل قائمة التحقق.
أمثلة عىل ذلك successful ways for a happy day
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بدأت الطالبات بتقديم امثلة من االقوال املأثورة التي تم حفظها .بدأت الطالبات بعرض
A problem is a chance for you to do your best.
Once you choose hope, anything’s possible.
Don’t wait for opportunity. Create it.
Just treat me the same. No better, no worse.

اخلامتة وأهم النتائج:
اكدت نتائج املقابلة واملالحظات الصفية وكذلك نتائج االستبيان فيام يتعلق بتصورات
واجتاهات الطالب حول فعالية استخدام االقوال املأثورة بشكل غري متوقع ،فأكد  3ممن متت مقابلتهم
عىل فاعلية االقوال املأثورة يف جعلهم يتحدثون بشكل أفضل من السابق وان املعلمة تقدمها يف بداية
كل حصة بغرض املتعة ولكنها ترتبط بمفردات موجودة يف الكتاب املدريس ما أكد عليه الطلبة ان كتبهم
الدراسية عادة ما تضمنت القليل جدا من األمثال واالقوال املأثورة كمكونات إضافية وعشوائية .وفقا
ملعظم هؤالء املشاركني ظهرت االقوال املأثورة مرتني يف القصة وىف بعض الدروس كتبهم الدراسية.
يف هذا الصدد ،قال أحد من متت مقابلتهم :مل يعط مكان كثري (لألمثال يف الكتب الدراسية) .يف بعض
األحيان كنت أراهم يف النصوص لكننا مل نشعر باحلاجة إىل االنتباه إليهم مما يعني أنه مل نشعر بأمهيتها
اال بعد ان لفتت املعلمة انتباهنا اىل هذه االقوال املأثورة ورضورة حفظها.
فيام يتعلق بمسألة مكان االقوال املأثورة يف كتب اللغة اإلنجليزية يصف

)Vanyushkind

 )2005,استخدام االمثال واالقوال املأثورة يف الكتب املدرسية يتم استخدامها فقط لتقوية األفكار يف
النص املدريس دون أي تركيز رصيح عليهم عن طريق بعض األنشطة .فهذه األمثال عبارة عن "أيتام
بال مأوى" ألهنم "ال ينتمون إىل أي مكان ومستقبلهم ميؤوس منه" .عندما سئلت الطالبات حول ما
إذا كان جيب أن تدمج كتبهم املزيد من االقوال املأثورة ،فقد أعربوا مجي ًعا عن رغبتهم يف تعلم املزيد منها
يف الكتب الدراسية كام هو موضح يف التعليق التايل :نعم ،جيب أن توضع (دروس كاملة) مكانًا
(لألقوال املأثورة) .من املؤكد أن لدى بعض الطالبات الرغبة اللتحاق بتخصص اللغة اإلنجليزية
والعمل يف جمال التدريس أو الرتمجة وهذا حيتاج بالتأكيد إىل تعلم االقوال املأثورة ونتيجة لذلك،
ستكون اللغة اإلنجليزية جز ًءا من حياهتم واالقوال املأثورة جزء من اللغة اإلنجليزية .تؤكد النتائج
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بشكل عام ونتائج العديد من الدراسات عىل الرغم من البعد الثقايف يف اللغة يعترب تدريس االمثال
وبعض املصطلحات مهم ،فبدونه التدريس غري متكامل بشكل منهجي )) Rizq., 2015
واتفقت الدراسة احلالية مع دراسات عدة حول أمهية األمثال واألقوال املأثورة يف تعلم اللغة
مثل ( )GÖZPINAR,2014ودراسة (عبد اجلواد )2014،و

Kaya, F. B., & Yilmaz, M. Y.

) )2018وكذلك) . (Cakir,I. 2011ومجيع هذه الدراسات أكدت عىل رضورة أن يكون لألمثال
اإلنجليزية مكان يف الكتب الدراسية وأن تكون جز ًءا من منهج اللغة اإلنجليزية ،وأن تعلم األمثال له
تأثري إجيايب عىل تعلم اللغة اإلنجليزية وتعمل عىل حتسني مهارات القراءة والكتابة وفهم االستامع.
ركزت دراسة ) )Kaya, F. B., & Yilmaz, M. Y. 2018عىل امهية استخدام االمثال الشعبية
يف كتابات الطالب باللغة االنجليزية وقد كانت نتيجة الدراسة ان هؤالء الطالب قد استخدموا 14
مثل خمتلف بكفاءة وقد اوصت الدراسة اىل امهية استخدام االمثال يف املهارات اللغوية االربعة .بينام
ركزت الدراسة احلالية عن أمهية تعليم االقوال املأثورة للطالب يف اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
ملساعدهتم عىل بناء كفاءاهتم التواصلية مع االخريني.
عىل الرغم من تأكيد الدراسة احلالية عىل املواقف اإلجيابية نحو تعلم اللعة االنجليزية من خالل
اسرتاتيجية االقوال املأثورة واتفاقها مع الدراسات السابقة اال ان هناك نتيجة مهمة توصلت اليها
الدراسة احلالية إىل أن كمية الطالب الواثقني كافية للكتابة أو اإلجابة باستخدام اللغة اإلنجليزية حمدودة
والسبب وراء ذلك هو قدرة املتعلمني املحدودة يف اللغة اإلنجليزية وقد تم استنتاجها من خالل
املقابالت واملالحظات الصفية.
اكدت الدراسة احلالية عىل املواقف اإلجيابية نحو تعلم اللعة االنجليزية من خالل اسرتاتيجية
االقوال املأثورة ولقد منحت هذه االسرتاتيجية الطالبات الفرصة للتنافس والتحدث باإلنجليزية من
خالل االنشطة املدرسية ،بمعنى اخر اصبحت إجادة الطالبات للغة اإلنجليزية أفضل .وبالتايل،
تكشف هذه الدراسة عن مدى تعليم االقوال املأثورة للطالب املدرسني يف اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
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ملساعدهتم عىل بناء كفاءاهتم التواصلية من أجل تطورهم التعليمي املهني فيام بعد .تشري النتائج إىل أن
غالبية الطالبات لدهيم مواقف إجيابية جتاه تعلم االقوال املأثورة باللغة اإلنجليزية ولكنهم يف نفس
الوقت يعتقدون أهنم ال يملكون رصيد جيد من األقوال باللغة اإلنجليزية وأن مدريس اللغة اإلنجليزية
وكتبهم الدراسية يف املدرسة الثانوية ال تدرس األمثال بام فيه الكفاية .إىل جانب ذلك ،هناك بعض
االفكار اخلاطئة عن صعوبة اللغة اإلنجليزية وتم تصحيحها بعد حفظ بعض االقوال البسيطة.
هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسات سابقة حول تدريس االمثال يف كتب اللغة اإلنجليزية
كلغة أجنبية مثل ) )Syzdykov, 2014و ) (Driscoll, Earl and Cable,2013مع اإلشارة إىل ان
الدراسة احلالية ركزت عل األقوال املأثورة كجزء من اللغة هبدف تلبية حاجة التواصل للمتعلمني.
فلذلك من وجهة نظر الباحثتني انه عند تصميم املواد ودروس اللغة االنجليزية ،جيب أن يوضع يف
مهام
االعتبار أن معرفة عبارات اللغة اإلنجليزية واالقوال املأثورة عىل وجه اخلصوص تشكل مكونًا ً
من الكفاءة اللغوية للطالب ليتكون لدهيم خلفية لثقافة جمتمع اخر وبناء مجل صحيحة باللغة
االنجليزية .وايضا يمكن لألمثال أن تساعد عىل تعزيز الكفاءة التحصيل اللغوي والتحدث باللغة
االنجليزية مثل فلسطني حيث يكون االستخدام حمدو ًدا للغة اإلنجليزية خارج الفصل الدرايس،
فلذلك بتحمل معلم اللغة اإلنجليزية والكتب الدراسية أمهية قصوى يف دمج االقوال املأثورة
واستخدامها يف احلصص الدراسية .وهذا يعني احلاجة إىل تدريب املعلمني املحتملني وتصميم املواد
واملناهج التعليمية بطريقة مشجعة.
يمكن أن تكون هذه الدراسة بمثابة دليل توجيهي ألصحاب املصلحة يف كتابة املناهج
الدراسية ،وتصميم املواد التعليمية عالوة عىل ذلك ،عند تعليم الطالب املعلمني ،يمكن دمج األمثال
يف الفصول الدراسية للغات للمسامهة يف تطوير الكفاءة اللغوية والوعي .وهبذه الطريقة ،يمكن هلؤالء
الطالب وهم معلمني املستقبل تعزيز مهاة التحدث والتواصل ثم معرفة جوانب اللغة والثقافة ملتحدثي
اللغة األصليني.
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وتشري البيانات ان هناك استخدام أمثل هلذه االسرتاتيجية كوسيلة الستخدام اللغة اإلنجليزية
كوسيلة للتعلم من خربات االخريني وجتارهبم هو أمر جيد من وجهة نظر الطالب ،التعلم بواسطة هذه
االسرتاتيجية تساعدنا عىل معرفة اللغة اإلنجليزية وثقافتها بشكل أكرب كطالب ،وحتى إذا تم اعتبار
كثافة املناهج واالمتحانات املدرسية عقبة أمام أي اضافة للمنهاج يف مادة اللغة اإلنجليزية يف املدارس
الثانوية ،يمكن عندئذ اقرتاح بعض االقوال املأثورة كوسيلة لتعلم الرتاكيب اللغوية واملفردات الصعبة
وكذلك الثقافة ،لذلك جيب أن يكون هناك تعاون بني الباحثني يف جمال اللغويات ومصممي املناهج
الدراسية املسئولني يف وزارة الرتبية والتعليم وكذلك الطالب.
اقرتاحات تربوية ملتعلمي اللغة االنجليزية


اكساب املعلم للطالب بعض االقوال املأثورة هلا أمهيتها يف التحصيل اللغوي ويف عملية
التواصل مع االخريني.



مساعدة املعلم للطالب يف استغالل االنشطة املدرسية املتنوعة من اذاعات وانشطة ملا هلا دور
فعال يف تطوير اللغة.



االستخدام األمثل للغة هو االستخدام العفوي التلقائي للغة ويف سياق واقعي من البيئة
املحيطة حول الطالب.



من املهم إتباع اسرتاتيجية االقوال املأثورة باإلضافة اىل التطرق اىل مصادر املعرفة املتنوعة؛
فنخصص يوم ًا لتعلم معنى أخالقي ،وثاني ًا لظاهرة اجتامعية ،وثالث ًا ملعنى ديني وهكذا.



جيب تطوير مهارة التحدث فال جيب أن تبقى خاملة ،فال بد من التحدث مع زميلك يف
الفصل ،او االشرتاك يف نادى اللغة االنجليزية يف املدرسة ،وإن تعذر ذلك وهو ليس باألمر
الصعب فحاول أن تتحدث مع نفسك والتدرب عىل النطق السليم وتكراره.



عن طريق االستامع إىل عبارات ذات قيمة ،وقراءة فقرات ومقاالت ،وكتابة مجل هذا يدعم
تعلم قواعد اللغة اإلنجليزية ،وتيقن أهنا املرحلة النهائية يف عملية التعلم .فتستطيع اآلن
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استيعاب الكثري من القواعد النحوية ووضع تراكيب لغوية من خالل املامرسة؛ وبالتايل إتقان
اللغة اإلنجليزية.


استخدام الطالب لوسائل التكنولوجيا املتطورة وصفحات الفيس البوك يدعم تطور
التحصيل اللغوي.



ان التفكري برتمجة اجلمل واملفردات يعيق كثري ًا مهارة التحدث ويقلل من قيمة الفكرة وينتج
مج ً
ال ضعيفة .فال جيب ان يلجأ هلا املعلم اال يف حاالت قليلة يف توضيح بناء مجل ذات تراكيب
لغوية سليمة من أجل وضعها يف املواقف املختلفة.
وختاما جيب اال ختاف الطالبات من اخلطأ ألنه كلام مارست اللغة سرتتكب أخطاء يف املواقف

التعليمية ،ولكن من اخلطأ تتعلم وتزيد الفرصة يف التحصيل وحتسني الكفاءة؛ فاملحاولة واخلطأ هي
السبيل الوحيد للوصول إىل الصواب.
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