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 ملخص الدراسة: 
عبية الدالاة لىاى الدافعياة فاا  تالر الثارون اليم ياة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافر األمثال  ال ا     

م ل ية إثراء المقررات ال فسية بهل؟ ولتحقيق هدف الدراسة قلم البلحث بللخطون األولى:  من األمثل  ال عبية وا 
م عاا  والتااا تاام بهال تحىياا  محتااوى  تاالر  وهاا ب االء ةدان التحىياا    الثاارون اليم ياة ماان األمثاال  ال ااعبيةم الااذ    

م فافحة   497مم  ولادد فافحلت   9191ها ا 9041   محمد لثملن ثلبت األديمام الطبعة األولى  و رح
ًً   الخطاون 56مثلاًلم  ليتوف  إلاى األمثال  التاا تمثا  الدافعياة  ولاددهل   2625والذ  يحتو  لىى   م ماث

م ل ياة إثاراء المقاررات الثل ية: ب لء ةدان الدراسة وها قلئمة بلألمثل  ال عبية موزلاة لىيهال م الالت ا لدراساة وا 
ا  ىم ال فس ب لمعتا  لدنالدراسية بلألمثل  ال عبية  ليطبقهل لىى لي ة الدراسة  وهم ةلضلء هيئة تدريس ل

م مثاااالاًل وذلااال ماااان خااااً  حساااالر م مااااو  56م وبعااااد تفريااااا االساااتبيل لت المتضاااام ة لااااا 04تعااازم ولااااددهم  
 ى ال تلئج التللية: الت رارات وال سر المئوية توف  البلحث إل

الدالااة لىااى الدافعيااة التااا يتضاام هل  تاالر  الثاارون  األو  وهااو:  ماال األمثاال  ال ااعبية لإل لبااة لىااى الساا ا   
 اليم ية من األمثل  ال عبيةم؟

م مثلاًل وذلل من خاً  حسالر م ماو  الت ارارات وال سار المئوياة 56بعد تفريا االستبيل لت المتضم ة لا     
ًً ماان بااين األمثاال  المعروضااة لىااى ةفااراد العي ااة ت تمااا إلااى 65توفاا  البلحااث إلااى إن   ألفااراد العي ااة م مااث

%م ماان م مااو  االسااتبل ة 95.54وتمثاا   ساابة مئويااة   50%)الدافعيااة  وذلاال بت لوزهاال مسااتوى  الموافقااة  
ألمثاااال  م مااان م ماااو  األمثااال  ال اااعبية فاااا  تااالر  الثااارون اليم ياااة مااان ا0.95م  وتمثااا   سااابة مئوياااة  56 

م ةمثاال  لاام تحفاا  لىااى مسااتوى 9مثاالاًلم  بي ماال   2625الااذ  يحتااوى لىااى   -موضااا الدراسااة - ال ااعبيةم
  %م مان م ماو  األمثال  ال اعبية فاا  تالر 24م  وتمثا   سابة مئوياة  90.24الموافقة وتمث   سبة مئوياة  

 األمثل  ال عبية  
  بيااة  الساىبية  تو يا  الدافعياةاإلي لم الالت الدافعياة   الدالاة لىاى مل األمثل  ولإلجابة على السؤال الثاني:

 ؟ فقد حف     م ل  من م لالت الدراسة  مل يىا: لدافعية م من بين ةمثل  الدافعيةا طفلء ا
ًً مااان باااين الم ماااو  ال ىاااا ل مثااال   09اااا  م ااال  الدافعياااة اإلي لبيااااة: بىاااا لاااددهل   م ب سااابة مئوياااة 57م ماااث

 %م 01.90 
م ةمثااااال  مااااان باااااين الم ماااااو  ال ىاااااا ل مثااااال   ب سااااابة مئوياااااة 94دافعياااااة الساااااىبية: بىاااااا لاااااددهل  اااااا م ااااال  ال 
 %م 95.60 
ًً مااااان باااااين الم ماااااو  ال ىاااااا ل مثااااال    ب سااااابة مئوياااااة 90اااااا  م ااااال  تو يااااا  الدافعياااااة: بىاااااا لاااااددهل    م ماااااث
 %م 00.65 
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ا ل مثااال   ب سااابة مئوياااة م ةمثااال  مااان باااين الم ماااو  ال ىااا5اااا م ااال  ا طفااالء الدافعياااة: حياااث بىاااا لاااددهل   
 %م  8.77 

ماال إم ل ياااة إثااراء المقاااررات ال فسااية بلألمثااال  ال ااعبية الدالاااة لىااى الدافعياااة  ولإلجابةةة علةةةى السةةةؤال الثالةةة :
ًً ماان بااين ةمثاال  25المسااتخر ة ماان  تاالر   الثاارون اليم يااة ماان األمثاال  ال ااعبيةم توفاا  البلحااث إلااى   م مااث

ًً  ب سابة مئوياة ب سابة 65راء المقررات ال فسية  من بين ةمثل  الدافعياة الاا  الدافعية دااًل لىى إم ل ية إث م ماث
 %م  52.95مئوية  
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The Availability Range of Motivation Proverbs in "The Yemeni Treasure of 

Proverbs" book and their Possibility of Enriching the Psychological Courses in the 

Yemeni Universities 

 

D . Gamel  Mohammed  Ahmed  AL- Husaini. 

 

   Abstract: 

       This study aimed to know the availability of proverbs that represent the motivation in 

"The Yemeni Treasure of Proverbs" and the possibility of enriching the psychological 

courses with them? To achieve the purpose of the study, the researcher has made the first 

step: that is constructing the analysis instrument. It was applied on analyzing the content 

of (The Yemeni Treasure of Proverbs) book which was collected and explained by 

(Mohammed Othman Thabet Aladimy). The book is first edition (1409 AH- 1989 AD), 

number of pages (497) and contains (2625 proverbs). He used the instrument on the book 

to reach to the total number of  proverbs that represent the motivation which are (65 

proverbs). The second step: constructing the study's instrument which is dependent on the 

proverbs distributed on it the study's fields and the possibility of  enriching the courses 

with proverbs to apply it on the sample of the study. The sample is the teaching stuff of 

psychology courses in both (Aden – Taiz) universities that are (20) members. After 

analyzing the questionnaires including (65) proverbs by calculating the duplication 

totality and the percentages, the researcher found out the following results: 

57 proverbs of the displayed proverbs to the sample belong to the motivation by passing 

(50%) of the acceptance scale, represented in percentages by (87.70%) from the 

questionnaire totality of (65). It represents (2.17) percentage of the totality of proverbs 

mentioned in (The Yemeni Treasure of Proverbs) book – the study subject- which has 

(2625 proverbs). While (8) proverbs didn't pass the acceptance scale and they represent 

(30%) of the proverbs totality in the proverbs book. 

      To answer the second question: what are the proverbs that represent the motivation 

fields (positive, negative, controlling motivation, extinguishing motivation) among the 

motivation proverbs? Each field has got the following: 

The positive motivation field: they are (28) proverbs from the totality of proverbs by 

(49.12%)  

The negative motivation field: they are (10) proverbs from the totality of proverbs by 

(17.54%) 

The controlling motivation field: they are (14) proverbs from the totality of proverbs by 

(24.56%) 

The extinguishing motivation field: they are (5) proverbs from the totality of proverbs by 

(8.77%) 

      To answer the third question: what is the possibility of enriching the psychological 

courses with the proverbs representing motivation, extracted from (The Yemeni Treasure 

of Proverbs) book. The researcher has found out that (36) proverbs of the motivation 

proverbs represent the possibility of enriching the psychological courses from the (57) 

motivation proverbs by (63.16%) percentage. 
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 المقدمة:   
اااام  ا        ماااان يعقىهاااال  لقااااد بىألاااات األمثاااال  در ااااة ساااالمية  ف عىهاااال ا مقيلسااااًل لىعقااااًء  وميزا ااااًل لىعىماااالء  وس 

ِْ َوَمةةةا َيْعِقلرَهةةةا ِإ ا اْلَعةةةاِلمروَن "عمفاااداقًل لقولااا  تعاااللى بااااعالعللمون ع  الع  باااوت  َوِتْلةةةَا اأْلَْمثَةةةالر َنْهةةةِربرَها ِللناةةةا
ونَ َوِتْلَا اأْلَْمثَ م ع02اآلية  ِْ َلَعلاهرْم َيَتَفكارر  م 09ع  سورن  الح ر الر َنْهِربرَها ِللناا
وي عاادا المثاا  خًفااة خباارات وت االرر ال ااعور لباار الزماالن  تع ااس ثقلفااة الم تمااا وفىساافت  فااا الحياالن      

اع  ال الس لىاى فعا   ااء  مال  ةو ويستخدمهل ال الس لىاى اخاتًف طبقالتهم لىتعبيار لان الموقاف الاراهن ول ح 
لماا عهم ماان إتياالن  اااء عخاار  والعاارر ماان ة ثاار وةقاادم ال ااعور التااا اسااتخدمت األمثاال  لىتعبياار لاان واقعهاام 
السيلسا واال تمللا واالقتفلد  وال فسا  ةو لتعىيم ةب الئهم  ومان ه ال ا تسار المثا  ةهمياة  بارى فاا حيالن 

  م 0444لملر    و 9111اإل سلن العربا   ةبو دف  
ة األمثاال  ماان األدر م زلااة ساالمية  وم ل تهاال للليااة ي فهااا قمااة اإلي االز ورقااا البً ااة  و ااذا ي عااد م زلاا    

وزبدن ففلحة العرر العربلء  وبيضة م طقهل  و واما  ىمتهل حياث ي تماا فاا المثا  ةربعاة ة ايلء ال ت تماا 
فلبة المع اى  م  6  0495   لحل اداوحسان الت ابي   و اودن ال  لياة   فا  يره من ال ًم: إي لز الىفظ  وا 

 ماال تعتباار لو ااًل  م لساابًل ولظيمااًل ماان الااوان األدر ال ااعبا  ولااذلل فقااد  ل اات موضااا اهتماالم األماام وال ااعور 
ر لدًا لىعق     لىى اختًف ة  لسهل  فها تتبلين فا فورهل  وت ثر م لالتهل  توضيحًل لىمبهم  وا 

ر الد م بأن عاألمثل  وسي09ا 05  9112ويعزز ذلل ةبو فوف         ىة لإلفهالم وتبفارن لىعقاو   وتو يا  وا 
ق اال  بللح ااة  وي فااا ة هاال ةسااىور ماان ةسااللير التربيااة وب االء الدافعيااة  وتاارويع ال فااوس حيااث ةن التمثاا   وا 
ةلطاااف   ذريعاااة إلاااى تساااخير الاااوهم لىواقاااا  واسااات زال  مااان مقااالم االستعفااالء لىيااا   وةقاااوى وسااايىة إلاااى تفهااايم 

ور  مل فاا خيال  ال الس  أ ا  القلفا من األف لر وتذل  العفا وت ْد  ى ال له   وة هل ًتق ر ر  البعيد ي أل هل ت ف 
م علمال فيهال مان ح ماة ال ايور وثاورن 95  9191ويضايف  األديماا   ع ةيديهم متمثىين إيله فاورن طبيعاة بين

 ع ال بلر  ومل ةحوج  بلب ل اليوم إلى ةن يخوضوا  ملرهل وي هىوا من معي هل ويعمىوا بأهدافهل
لقاااد رةى العااارر فاااا األمثااال    ااازًا إباااداليًلي فتعااالرفوا لىاااى حفظهااال  دون المسااالس بب يتهااال ةو إخضاااللهل     

  9115لمعليير وقوا ين اإللراري فم حوهل خفوفية لم تتأت ل  س ةدبا فا تلريخ الثقلفة العربية   يال   
: عإن األمثاال  ال تألياار  ولااو خللفاات م  وةخااذ لىماالء الىألااة ي اارلون السااتحقلق المثاا  تىاال الحفاال ة فقااللوا92

م  وحي مااال  تأمااا  ذلااال  حاااس بمااادى الساااىطة القسااارية التاااا 1  9111القوالاااد المألوفاااة فاااا الىألاااةع  فااابحا  
 ت مىَّ  تهل األمثل  ال عبية فا الذا رن الثقلفية العربية 

لة  بماال ي عاا  وفااا الوقاات  فساا  ظىاات األمثاال  ال ااعبية محفاا ة ضااد المساالس ةو ال قاال  ةو المساالء        
الساا ا  م اارولًلي لماالذا المثاا  ال يمااس بااللتأليير؟ وة  سااطون وسااىطة يتمتااا بهاال المثاا  ال ااعبا؟   ةتاارى أل اا  
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ذا رن  الم تما فيستمدَّ قوت  مان قاون الم ماو  ؟   وةمتىال حفال  ت  مان هيباة اإل مال   ةو أل ا  يحما  ساىطت  
وااللتاراع   ةو أل اا  امتىال ساىطت  م همال معااًل ؟   ع فاا بً تا ي فلمتىال قاون سااحرية تعفام  مان المسالء لة 

م  وياارى البلحااث بااأن  اا  التساال الت الساالبقة قااد ة ساابت المثاا  ال ااعبا  اا  القاادرات 05  0490 الحساالما  
 الخلرقة التا لم تتأت لأليره من األدر ال عبا    

هاال وفسااروهل ودرسااوهل قااديمًل ااا ل ليااة  بياارن ف معو  ااا وماا هم لىماالء الاا فس لىماالء العاارروو اادت األمثاال  ل ااد 
وحااااديثًل  وةفاااابحت م اااالاًل خفاااابًل لدراسااااة مفهومهاااال فااااا التاااالريخ المعلفاااار دراسااااة سااااي ولو ية  حيااااث ياااارى 

اادق وحااق قااد تمهااد ةفااعر الطاارق مثاال  ال ااعبية تمثاا  فااا حااد ذاتهاال عم: إن األ1  9111 فابحا    ىماة ف 
ت ساىو ية تم ح ال القادرن لىاى ةن   تالز ةساوة ةملم ل وتقومهل  وذلل لمل تتضامن مان فحاوى ساي ولو ية وةمالرا

الظااروف  ولىااى ت ااوين االت لهاالت السااىو ية السااىيمة  والحاارم الاادائم المسااتمر لىااى تحقيااق حياالن إ ساال ية 
 مى هل الحر والعطلءع 

وي لد البلحثون ي معون لىى ةهمية األمثل  فا حمىهل هموم الم تما  مثبتين األوافر ال لمعة بين المثا    
 تما  ف أن المث  قد ولد من رحم الم عل لن اال تمللية  فها تسا   ل ال  ا  مظالهر التف يار اال تماللا  والم

وماان ذلاال ماال تحظااى باا  ال مللااة ماان سااىطة تملرسااهل لىااى الفااردي بماال ت اا ى  ماان مفاالهيم  رساات فياا  خااً  
 م  0445لملر  ا  0494مراح  حيلت  العمريةي حتى ت     سقًل ل  تأثير فا سىول الفرد  مزرو   

 ااأ ا باا  قااد  اادا لقاادًا ا تملليااًل بااين ةفااراد الم تمااا لىااى اخااتًف م: ع01  0490ويقااو : الحساالما      
لقاد لعبات األمثال  اليمل ياة دورًا حلسامًل فاا تالريخ حياالن ع م ذلال بقولا :949  0440ماراتبهمع  وي  اد األ او   

العفبية مسيطرن سيطرًن  لمىة لىى تفارف القبيىاة   ال عر اليم ا السيمل فا الم لطق القبىيةي حيث ملتزا 
 ولقد بىا من تأثير األمثل  لىى األفراد وال ملللت ة هل حسمت  ثير من الم  ًت اال تملليةع 

فيعااد ماان ة ثاار موضااوللت لىاام الاا فس ةهميااة  باالل ظر لماال يفضااا  Motivationةماال موضااو  الدافعيااة       
 ظااار  والتطبيقاااا فاااا وفاااف وتفساااير ساااىول ال ااالئن الحاااا  والت بااا  بااا  إليااا  مااان دالالت لىاااى المساااتويين ال

دوافا السىول تزياد مان فهام اإل سالن ل فسا  عإن دراسة  م961  0442في   ويذ ر التميما   وضبط  والتح م
ياالم ولأليااره ماان ال االس ألن معرفت اال بأ فساا ل تاازداد  ثياارًا إذا لرف اال القااوى الداخىيااة  الاادوافام التااا ت اادفع ل إلااى الق

 بأ وا  السىول المتعددن فا سلئر الظروف والمواقفع  
ةمل ةهمية الدافعيةي فت من فا ة هل ت عدُّ األسلس فا التفلوت والتبلين بين من ل  همة فا بىوغ المرام وبين     

هااالبط الهماااة المتفاااف باااللخمو  وال سااا ي ولاااذلل  ثيااارًا مااال يتسااالء   اآلبااالء لااان ةسااابلر اخاااتًف الطىباااة فاااا 
ي فا حاين ي قبا  الابعع اآلخار ب ااء  بحملس  بير  داً هم الدراسا  حيث ي قب  البعع لىى الدراسة تحفيى

 م  4  2003من الفتور لرضله بللمستوى الم خفع  وهذه األسئىة من طبيعة مفهوم الدافعية    اواتا  
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معىام لىاى فهام بعاع إن الوقوف لىى طبيعة مفهاوم الدافعياة ولًقتهال بللتحفاي  المدرسااي يساللد ال      
العواما  الماا ثرن بتحفااي  الطىبااة  ويم  اا  ماان بعااع االسااتراتي يلت التااا ت اا ا هاا الء الطىبااة لىااى اسااتثملر 

ا  004  0440قادراتهم و  الطلتهم لىاى  حاو ة ثار فللىياة فاا م ال  تحقياق ةهاداف تربوياة مت ولاة  را ا   
ةم  وةمثال  الدافعياة لهاال ارتبالط بالإلدرال والتف ياار مي لااذلل يقال :  ال ت ع ى ام إال بدافعياا 20  0445ةباو حطار  

 م  207 2009الربيا   وي عدُّ ذلل من ةلملق لىم ال فس 
ال سا  ةبان مثال : عومن ه ل  ل ت ةمثل  الدافعية ت ق  المتعىم من لللم الف ر والخيال  إلاى لاللم الواقااي ف    

المثا  يت قا  باين المراحا  العمرياة والزم ياة  م  يًحظ ةن95  9191ع  األديما  ابن هلت ةلط ا لم الف  
لىمتعىم توفى  إلى واقا للقباة ال سا  هاو الف ا ي والف ا  سابب  ضامور الدافعياة  وال تي اة مادُّ الياد والتساو ي 

              والتسو  يذير الذات وال خفية  مل تذير الحرارن الثىج    
اااا  تو يااا   ساااة  تتمثااا  فاااا: تحريااال الساااىول وت  ااايط ويااارى لىمااالء الااا فس ةن لىااادوافا ثاااًث وظااالئف رئي    

 م 925  0445ةوز    السىول التو ي  الم لسبة ا  المحلفظة لىى السىول وفو   من اال طفلء 
اد ارتبلطاًل  بيارًا باين الادوافا و امولية ةمثال         ذا تعرض ل لهذا التقسيم وربط  بلألمثل  ال عبية   ده  ي و   وا 

ل السىول وت  يط  يتمثا  باا الدافعية االي لبياةم  وي  اق مان هاذا الم ال ي م ال  الدافعياة الدافعية لهلي فتحري
السىبية  التا تحتلج إلى  إللدن الدافعيةم  ىمال ةفالبهل الخماو  وال سا ي وال ي عادُّ ال سا  مان الوا هاة ال فساية 

ال ساما  ذلال ةن فقادان   يلر إرادن العم  فحسار بقادر مال ي عادُّ لرضاًل مان ةلاراع االضاطرار ال فساا ةو
ال هد والطلقة ل  ةسبلر قد ت ون را عة إلاى ساوء التألذياة ةو اإل هالد ةو ةساىور الت  ائة اال تمللياة  ةوز   

م  ومهمل ت ن األسبلر إال ة   فا األخيار ةوفاىت الفارد إلاى ضاعف الدافعياة بااع فقادان ال هاد 096  0445
 م ن إللدن الدافعية   والطلقةع وبللتخىم من األسبلر ووضوح الهدف ي

  0445وفط ت األمثل  ال عبية لذللي ف لن م هل مل هو اي لبا ومل هاو ساىبا  ولاذلل يارى ةحماد الهمادا ا 
ألضاواء لىاى فهاا تىقاا ام ةن تقسيم األمثل  من حيث المألزى إلى إي لبا وسىبا ضارورن ال مفار م هالي 20

ت ب فر ل بللطريق الفحي  إلى فهما   واساتيعلر  ظرتا   ثير من القضليل المهمة فا األدر ال عبا اليم ا  و 
 إلى الحيلن وال لسع  

ع الاذ  يقاوم بادوره بعمىياة تو يا  الساىول الو هاة الم لسابةةمل الوظيفة الثل ية من وظلئف الدوافاي فها: ع     
ن الدافعية الزائدن توازن الدافعية التا تسللد الفرد لىى المفلبرن واستمرارية السىول  حو الهدف المقفودي أل

ت د  إلى رفا ال ل ار اال فعاللا فاوق المساتوى المطىاور الاذ  يا ثر لىاى ساىول الماتعىمي أل هال توفاى  إلاى 
م  950  9115مسااتوى لاال   ماان القىااق الااذ  ياا د  إلااى  تاالئج ل سااية تتمثاا  فااا ا هياالر المااتعىم  الزبيااد   

دت  ادت  لىاى حاد معىاوم لطا  الاتعىم  فاللخوف إن الادافا إن زاعم بقول : 006  0442وي  د ذلل  را    
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و اامىت األمثاال  ال ااعبية هااذا الم اال ي  ع متحاالن قااد يعطاا  الطللاار لاان التحفااي ال ااديد ماان الف اا  فااا اال
بدلوتهل إلى التوازن واالستمرارية والمفلبرن واالتقلن بت  يط سىول الفرد  حو هدف ي لتحقياق ساعلدت  وت  يبا  

ن بعدت ا لم  ال س  مث اع    التعر واأللم  ويًحظ ذلل  لىى المثىين:عالطريق السه  وا 
  عي حيااث قاالظااة لىااى السااىول وفااو   ماان اال طفاالءالمحلفعةماال الوظيفااة الثللثااة ماان وظاالئف الاادوافا  فهااا: 

الطبيعاااا  فاااتن االساااات لبة  إذا ظهااار المثياااار ال ااارطا دون تااادليم بااااللمثير بااالفىوفم فاااا قاااال ون اال طفااالء: ع
م  وا طفااالء الدافعياااة:  يااالر متااادرج السااات لبة  ااارطية 056  2003ةو ت طفاااا  التميماااا تضاااعف  ال ااارطية

ا و الن ل مثاال  ال عبيةاام  .Raynal, 2001 Fل ادمل يااتم حاذف التاادليم الاذ  يااربط االساتثلرن بلالساات لبة  
ب ور ا  ا فا ذلل  ومن ةمثل  اال طفلء عا ةيضًل بل  الدراسةموضو  ق يَّل ي لل  م و ع ال  ي ْ ق م و ال ي ْ د   ح   ب ْ ره ب ل س 

وممال سابق يتضا  ةنَّ هاذه الدراساة تعياد االلتبالر لىمثاا  ال اعبا  ت ت اى  مان وضاا الو اود باللقون إلاى وضااا 
بىألاة الحلساور  قاوم ع م بقولا :20  0490ي  اد لىاى ذلال  الحسالما  الو ود بللفع  ا  مل يقو  الم لطقة ا و 
السيلق الثقلفا العلم   ثير   وام   العميقاة ليقاوم بلإل بالت وا  تالج الحيالنع  بتحديث المث   وتفعيى   ودم   فا 

فقاااد حاااث لىمااالء التربياااة عم 90  9192المااالورد    يقاااو  وتقاااديرًا لااادور األمثااال  فاااا تااادليم العمىياااة التربوياااةي
 ع   طىبتهم لىى حفظ األمثل ي أل هل تع س ال عور والتف ير وللدات اآلخرين وتقلليدهم لىى العموم
 ول همية البللألة ل مثل  ال عبية  مىتهل العديد من األقوا  والم لفلت  والدراسلت وها  مل يىا: 

 اأن األمثال  بقليال ح   ام قديماة ةدر هال الخارار  فساىمت عا  ةقوا  الفًسفة واألدبالء: لقاد قال  ل هال ةرساطو:  9
ًً  الن ةوضا  لىم طاق    وقل  ابنها من بين تىل الح   م لمتل تهل و زالة ةلفلظهل المقفا: عإذا   ع  ال ًم ماث

عر الحديث  م 00  0445 لملر    وة قى لىسما وةوسا ل  
لى  ما األمثل  وتف يفهل و ذا إ راء ا قديمًل وحديثلً  إ راء الم لفلتا  ةمل الم لفلت: فذهر العىملء إلى  0 ا وا 

وماان هااذه الم لفاالت مثاا :  تاالر قاالموس األمثاال  الدراساالت المختىفااة لىااى المسااتويين المحىااا والعربااا لهاال  
م 554مم فااا طىيعااة ال تاار المفاا فة فااا األمثاال  اليم يااة و مااا فياا   9122العد يااة لم لفااة  خاالن العااد ا  

ًً  وقلمت ب  ره  لمعة لدن   مم فا سىسىة مئة  تلر لن لادن  و تالر األمثال  اليم ياة لىقلضاا 0445مث
ن  لن ل تلر ا0440 األ و    ألمثل  العد ية فضا  السابق  فاتن ل تالر األمثال  اليمل ياةي فضا  الاوفرن  مم وا 

ًً 5095إذ بىاااااا لاااااددهل   و تااااالر  ح ااااام وةمثااااال   اااااعبي  مااااان الم ااااالطق ال ااااارقيةم لم لفااااا   لباااااد ا   م ماااااث
ًً  و تاالر  664  مم   مااا فياا 9115السااقلف  ًً 9901األمثاال  ال ااعبية فااا لاادنم   مااا فياا   م مااث م مااث

ًً 9901مم   ما في   0440ه السقلف  لم لف   ا تبل  م مث
ًً من األمثل  ال عبية 2060مم  ما في   0445و تلر  ال لئا من ةمثل  يلفام لم لف   الخًقا       م مث

 م044م  ما في   0440المتداولة فا  يلفام  و تلر  األقوا  ال قية فا األمثل  العولقيةم لم لف   العولقا  
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ًً  و تلر  األمثال م م 0955مم  ما في   0445ألمثل  اليمل ية  لم لف   الهمدا ا مث   و تلر قلموس ا مث
ًً لم لف  252م  ما في   0495الحل د   لم لف     م مث

ولربيااًل ةو   تاالر ة لاافَّ فااا األمثاال  العلميااة فااا الاابًد العربيااة  وهااو م مااو  لىااى الااف مثاا  ومثاا  ماان     
 ارف الادين بان ةساد فاا مطىاا القارن الثالمن ل ار المايًد   تر ما  السالئ  األمثل  العلمية المفارية  الفا  

األلمل ا  بور خلرتم إلى االلمل ية ثم تر م بعاد ذلال الاى اإل  ىيزياة  و الن مان ةوائا  مان  تباوا فاا األمثال  
   الحساالما 9992 االرلو ال ااد باارغم وطبعهاال فااا لياادن بهول اادا  ساا ة لميااة ال االمية المست اارق السااويد   الع

 م  02  0490
وممل سبق يًحظ اهتمالم البالحثون قاديمًل وحاديثًل بلألمثال  ال اعبية لىاى الفاعيدين العرباا واأل  باا  وهاذا   

إن د   فت ماال يااد  لىااى دور األمثاال  فااا  لفاات م االالت الحياالن وم هاال م اال  لىاام الاا فس حيااث تعماا  لىااى 
 اقر الخمو  وال س   تعدي  سىو    حو األفض  بللتعزيز والتدليم  واظهلر لو 

 استعرع البلحث لدد من الدراسلت ذات الفىة بموضو  البحث م هل:ة الدراسات السابقة:  3
م حااو  التربيااة ووحاادن ال خفااية القوميااة المفاارية  فااا ضااوء 9110دراسااة  اا  ماان  رباالح  والط طاالو     

والسااىبية لى خفااية ماان خااً  األمثاال  األمثاال  ال ااعبية  حيااث هاادفت الدراسااة إلااى تحىياا  ال وا اار اإلي لبيااة 
 ال عبية وتوفىت الدراسة إلى مل يىا: 

 السملت اإلي لبية لى خفية  المعرفة  التدين  المحلفظة لىى التراث  االلتدا   الواقعيةم  -
 السملت السىبية فها الت لقع بين القو  والمملرسة  ضعف اإلحسلس بللمسئولية  افتقلد القدون الحس ة  -
م معرفاااة  المفهومياااة  دراساااة ساااي ولو ية مااان خاااً  األمثااال  ال اااعبية 9111دراساااة  فااابحا   تهدفتاساااو  

المفريةم وت و ت ةدان الدراسة من استبل ة طبقت لىى ةفراد العي ة الم و اة مان ةقسالم  لمعاة ةسايوط ت و ات 
ا: تفوقاا  فااا م طللبااًل وطللبااًة  وتوفااىت الدراسااة إلااى ةن ال ااخم فاالحر المفهوميااة يتميااز فاا9694ماان  

  االتااازان به اااة والمااارحا لمياااق التف يااارم  والساااملت اال فعللياااة  وم هااال  الوم هااال  ذ ااالء لللااا الفااافلت العقىياااة 
 اال فعللام 

م فقاااد اسااتهدفت عاألمثاال  ال اااعبية ودورهاال فااا ت ميااة التف يااار ال لقااد والقاايم لااادى 0445ةماال دراسااة  لماالر    
  وقاد توفا  البلحاث إلاى "دراسالت اال تمللياة وتعىمهال فاا مفارتًميذ الحىقة اإللدادية من خاً  تعىايم ال

م ب مااا 0445ةن ل مثاال  دور فااا ت ميااة التف ياار ال لقااد وت ميااة القاايم  وفااا البيئااة الفىسااطي ية قاالم  المباايع  
ًً  عبيًل  ضم هل فا  تلر   ما البلحث األمثل  ال عبية من الم للس العلماة والخلفاة و بالر 0251  م مث

البلديااة والحضاار  وماان خااً  هااذه األمثاال   ااخَّم  مًماا  ال ااعر الفىسااطي ا بلل  ااف لاان البيئااة  الساان فااا
 الثقلفية واال تمللية وال فسية لى عر الفىسطي ا  
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ت سايد  قاد األوضال  السيلساية فاا المثا  ال اعبا فاا م: التاا هادفت إلاى معرفاة ع0490ا  ودراسة  الحسالم
 لقدن لىى األ سلق الثقلفية التا  سدهل المث  ال عبا فا  قده ل وضل  اليمنعوتوفىت إلى توزيا األمثل  ال

 السيلسية  وم هل: 
 ا  سق الهيم ة والت تتمث  فا: الفحولة  والسيلسة  والقون  والثبلت  

 ا  سق الموا هة: ال عور بللذات  وسوءات السىطة  والتأليير 
لمت بب لء ةدان الدراسة  وذلل من خً  تحىي  محتاوى وتختىف هذه الدراسة لن الدراسلت السلبقة فا ة هل ق 

 تلر األمثل  ال عبية ا موضو  الدراسة ا لىتوف  إلى ةمثل  الدافعية وحسلر ثبلت وفدق األدان  وتفا يف 
األمثال  إلاى م الالت ةربعااة  ولرضاهل لىاى مح مااين  وتام التعادي  بحسار تو يهاالتهمي وتوفا  البلحاث إلااى 

 ن الفورن ال هلئية ل دا 
لىى مل سبق يًحظ بأن التعلم  ما األمثال  ت عى ال  وضا  حقيقاة مهماة مان خاً  هاذه الدراساة وب لًء      

  بألية التوفا  إلاى م مولاة   الدراسةا موضو  ةمثل  الدافعية فا  تلر األمثل  مفلدهل ة  ل  سعى إلى معرفة
البلحاث ةن هاذه الدراساة مسالهمة فاا إثاراء من الدالالت ال فسية  التا تهادف إليهال هاذه الدراساة  ولاذلل رةى 

المقررات ال فسية بففة للمة ومقرر لىم ال فس التربو  بففة خلفة بلألمثل  ال عبية الدالة لىى الدافعية  
وهذا الموضو  لم يدرس من قب  وهذا ال تلر لم يحى  من قب  وممل يعزز هاذا االهتمالم بات راء الدراساةي ة ا  

اا األمار الاذ   اا بحسار لىام البلحاث ىاة لىاى المساتوى المحىاا ةو العرباادراساة مملثلم ت ار فاا الميادان ة  
   ع  لىى القيلم بهذه الدراسة 

 ت با م  ىة الدراسة من خً  اآلتا:  مشكلة الدراسة:
اا لىام  لىمقاررات ال فساية  لىام  فاس ال ماواا  لمعاة تعاز  لىبلحاث فاا تدريسا  ب ىياة التربياة ا العم  الميدا ا 9
اا  تعادي   المفالهيم ال فسايةإضلفة إلى تدريسا  لمقاررات    م0499واإلر لد ال فسام م ذ للم  ا التربو  فسال 

 ا  ظريلت فا تربية الطف م فا مر ز خدمة الم تما ا  لمعة تعز   السىول
الىألاة  ا الدراسة االستطًلية التا قلم البلحث بدراسة استطًلية لىى لي ة من طىبة المستوى الثل ا قسم 0

م  اساااتخدم فاااا تدريسااا  بعاااع األمثااال  ال اااعبية  وم هااال:  مااان دام  ساااى  خااالر ةمىااا   25العربياااة لاااددهم  
اان الىَّياا م  وقااد الحااظ ةثاار اسااتخدامهل فااا ت االور الطىبااة  اابل ح م  ااة الفَّ ل   فاالحر الحل ااة مع ااى بللطىاار  ح 

ياد مان دافعياة الطىباة فاا تعىام وتفللىهم ما موضوللت لىم ال فس  ممل دفع  لىحفو  لىى األمثل  التاا تز 
 المقررات ال فسية بففة للمة ولىم ال فس التربو  بففة خلفة 

 ا  استحسلن ةسلتذن لىم ال فس دراسة هذا الموضو  بعد م لورتهم  2
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وماان  اا  ماال ساابق است ااعر البلحااث ةهميااة إ ااراء هااذه الدراسااة  واسااتقرت م اا ىة الدراسااة بلإل لبااة        
 لن الس ا  التللية:

ة  ما مدى توافر األمثال الشعبية الدالة على الدافعية في كتاب )الثروة اليمنية من األمثال  الشعبية( ومةا  
 ويتفر  من الس ا  الرئيس األسئىة التللية:ية إثراء المقررات النفسية بها؟ إمكان

لثاارون اليم يااة ماان األمثاال  ااا الساا ا  األو : ماال األمثاال  ال ااعبية  الدالااة لىااى الدافعيااة التااا يتضاام هل  تاالر  ا
 ال عبيةم؟

  ا طفااالء تو يااا  الدافعياااة  الساااىبية  ةاااا السااا ا  الثااال ا: مااال األمثااال  الدالاااة لىاااى م ااالالت الدافعياااة  اإلي لبياااا
 الدافعيةم من بين ةمثل  الدافعية؟

المسااتخر ة ماان ااا الساا ا  الثللااث: ماال إم ل يااة إثااراء المقااررات ال فسااية بلألمثاال  ال ااعبية الدالااة لىااى الدافعيااة 
  تلر  الثرون اليم ية من األمثل  ال عبيةم؟

  يرى البلحث ةن هذه الدراسة الحللية تسهم فا اآلتا: أهمية الدراسة:
قلئمة بلألمثل  ال عبية الدالة لىى الدافعية تساللد ةلضالء هيئاة التادريس لىاى االساتفلدن م هال فاا   ا  تقديم 9

 تدريسهم لىمقررات ال فسية  
ااا تو ياا    ااا اال طفاالء ااا الدافعيااة السااىبية يااة اإلي لبيااةيااد م االالت األمثاال  ال ااعبية الدالااة لىااى: الدافعا تحد 0

 الدافعية 
 ا إثراء المقررات ال فسية بلألمثل  ال عبية الدالة لىى الدافعية ل د تأليف مقررات لىم ال فس  2
 ا  تفعي  األمثل  ال عبية   0

 لىى:اقتفرت الدراسة حدود الدراسة: 
ا  األمثاال  ال ااعبية الدالااة لىااى الدافعيااة التااا ي اامىهل محتااوى  تاالر األمثاال   الثاارون اليم يااة ماان األمثاال   1 

م ع  و رح   محماد لثمالن ثلبات األديماام الطبعاة األولاى   مم  ولادد فافحلت  9191هاا ا 9041ال عبيةم   
بحساار الحاااروف اله لئيااة   يااار ةن مثاالاًلم وقاااد بوباا  الم لاااف  2625م فاافحة  ولااادد األمثاال  فيااا   497 

مي ولااذلل باادا القساام الخاالم باا   ةمثاال  التااا باادةت بااأدان التعريااف  الم لااف ةدرج تحاات حاارف األلااف  اا  األ
ًًم  تميز ال تلر بتقديم  رح مو ز ل ا  مثا   يباين مع اله  مست اهدًا بلآليالت  595متضخمًل  إذ تضمن   مث

   عرية واألمثل  التوضيحية الم لسبة لىمث  المستهدفالقرع ية واألحلديث ال بوية واألبيلت ال 
 م   0495 /0490يد الزمل ا: العلم ال لمعا ا  التحد 2 
 ولدنم   تعزديد الم ل ا: ال لمعلت اليم ية  ا  التح 3 
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 مصطلحات الدراسة:
ال اء بلل اء: سو  ب    مث م مث : مثى  ومثيى  ومملثىة ومث ى  ب   بي   ومث عالمث  فا الىألة: : المث ة  1

ثااا   وهاااو ال ظيااار وقاااد ر تقاااديره  ويقاااو  ال  ااالف: المثااا  فاااا ةفااا      0449الاااراز      عًمهااام بمع اااى الم 
 م  629

إليا  هاام الم الر 264اا ت:9150  الفالرابادياد مان التعريفالت  فقاد ورد لادى  وورد فا تعريف المثا  الع     
المثاا  مال تراضااله العلمااة والخلفااة فااا لفظاا  ومع االهي : عبااا فااا  ديااوان األدرم م95  0490ل اد  الحساالما  

حتى ابتذلوه فيمل بي هم  وق عوا ب  فا السراء والضراء   وهاو مان ةبىاا الح ماةي ألن ال الس ال ي تمعاون لىاى 
  لقم ةو مقفر فا ال ودن ع  

اعوفا الموسولة العربية العللمية بأ  :  وهاو حللاة الحقاة بحللاة سالبقة ع ب     قو ا مو زا سلئرا فلئر  المع ى  ًت  
األسااىور عم  ويعاارف  اذلل بأ اا  21  2012بهاذا المع ااى قاالئم بذاتا   لل ااعر والخطلبااة والقفاةع  الحساالما  

 الع تي    ااااعباعالبً ااااا القفااااير الااااذائا بللروايااااة ال اااافوية  المبااااي ن لقللاااادن الااااذوق ةو السااااىول ةو الاااارة  ال
 م 299 9150

 مىاة قفايرن ماو زن مفايبة المع اى  الئعة عرد فاا الموساولة البريطل ياة  المثا م: وفا الثقلفاة الألربياة: و     
 مىاة قفاايرن ماو زن مفايبة المع ااى تستحضار بدقااة لمعالرف األمري ياة فتعرفاا  بأ ا : عاالساتعمل ع  ةمال دائاارن ا

ًً فى ىورياال  االئع ًل فااا  اا  الحقيقااة ال االئعة  وتتولااد ةسلسااًل ماان الم تمعاالت األولااى بأسااىور لاالما ت  ااون  اا 
ر فاا  ىمالت قىيىاة األ يل ع  ووردت فا دائرن المعلرف الفر سية:ع األمثل  ةفداء لىت ربة وها اختفلر معبا

المثااا  ح ماااة ال مللاااة  عويعااارف  الىاااورد راسااا م المثااا   بقولااا :  م 95  0445المبااايع  ةفااابحت  اااعبية ع 
 م   09  0440ع  ال عًن  وذ لء الفرد

خطاالر م ثااف مااو زا  يختااز  ت ربااة م تمااا ماال  ي ضاارر فااا أن المثاا  عم باا20  2012ويعاارف الحساالما  
ع  وهااو ماال تب االه البلحااث فااا هااذه ولااىي ليعباار لاان الت االرر المملثىااةموقااف معااين  ويااتم تداولاا  بفاايألت  األ

 الدراسة  
خطاالر  فسااا م ثااف مااو زا  يختااز  معرفااة وسااىول م تمااا ماال  ي ضاارر فااا ويعاارف البلحااث المثاا  بأ اا      

 لن الت لرر ال فسية المملثىة  ية معي ة  ويتم تداول  بفيألت  األولىي ليعبر موقف  فس
ع الدافعيااة بأ هاال Hebb,1989.46)هاار اا young  9159  00بااو  يااو ج يعرفهاال  ا  ماان    ةةة الدافعيةةة:2 

 ع  ريل السىول وت ظيم   حو هدف معينلمىية استثلرن وتح
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ي Beck, 1986, 34ي وباال Driver, 1971, 36ي دريفاار Atkinson 88 ,1998 ,ةت  سااون ةماال  
حللاااة داخىياااة لااادى الفااارد تساااتثير ساااىو   وتعمااا  لىاااى م فيتفقاااون لىاااى ةن  الدافعياااة ع959  9115قطااالما  

 استمراره وتو ه   حو تحقيق هدف معينع  
م مولة العواما  الدي لمي ياة م بأن الدافعية ها: ع925  0445  ةوز ي و 51  0440را    ويتفقل    من  

  ع فيع التوتر ويستعيد الفرد تواز  لتا تحدد سىول الفرد وت  ط  حتى يتم خا
دف معاين وبتحقيقا  يساتعيد الطلقة ال لم ة فا الفرد التا ت  ط ساىو    حاو هاويعرف البلحث الدافعية بأ هل: 

الدراساة والتااا  إ البتهم لىاى ةدان هاا الدر اة التاا يحفا  لىيهال ةفاراد العي اة مان خاً  أمةا إجراييةا : تواز ا  
       ال عبية  لم لف  محمد األديما   تضم األمثل  الدالة لىى الدافعية فا  تلر األمثل 

 الدراسة واجراءاتها:  منهجية 
اسااتخدم البلحااث الماا هج الوفاافا التحىيىااا لم لساابت  لطبيعااة هااذه الدراسااة بلسااتخدام ةسااىور  مةةنها الدراسةةة:

 موضو  الدراسة  لىى الدافعية التا ي مىهل ال تلرال عبية الدالة تحىي  المحتوىي لتحديد األمثل  
 وي م : مجتمع الدراسة وعينتها:

ا البااللا لااددهل عااا موضااا الدراسةاارون اليمل يااة ماان األمثاال  ال عبيةالثاام تمااا ولي ااة التحىياا : وهااو  تاالر عةااا   
ح األمثااال م  متفقاااًل باااذلل ماااا مااال اساااتث ت  و ااار  اااا مااان لمىياااة التحىيااا   مقدماااة ال تااالر مثااالاًلم مساااتث يلً  2625 

 م  9116والمطىس     1999الدراسلت السلبقة  وم هل دراسلت  األ بر  
 وتعازم     دريس لىم ال فس فا  لمعتا  لادنر ا  م تما الدراسة: ال لمعلت اليم ية  وهم ةلضلء هيئة ت

   ة عينة الدراسة:
تعازم المتوا اادين فاا وقاات   دريس لىاام الا فس ب االمعتا  لادنتحاددت لي اة الدراسااة ب ا  ةلضاالء هيئاة تا   

 م ةستلًذا   04الدراسة ولددهم   تطبيق ةدان
 قلم البلحث بب لء ةدان الدراسة  متبعًل اال راءات األتية:  أداة الدراسة:

 ا  االطً  لىى األدبيلت والدراسلت السلبقة وثيقة الفىة بموضو  الدراسة   1 
 من عراء المتخففين فا  فس الم ل   وبللذات فا موضو  األمثل  والدافعية   ا  االستفلدن   2

   ة االي لبيااةالدافعيااال ي تمااام  والم االالت  األربعااة    ي تمااااسااتملرن التحىياا  و اامىت: المثاال   ا إلااداد   3
م األمثااال  التاااا ا طفااالء الدافعياااةم  و اااذا خل اااة خلفاااة بهااادف اساااتخً اااا و يااا  الدافعياااةت اااا الدافعياااة الساااىبية

 بتم ل يلتهل إثراء المقررات ال فسية  
م ماان األساالتذن المتخففااين فااا الم اال   وبعااد األخااذ بمًحظاالتهم اسااتقرت اسااتملرن 2ا  لرضااهل لىااى   0
                          م 9 حىي  بفورتهل ال هلئية ا ظر مىحقالت
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م لألاارع ب االء قلئمااة بلألمثاال  Content Analysisتاام اسااتخدم ةسااىور تحىياا  المحتااوى   تحليةةل المحتةةوى:
 ال عبية التا ت تما إلى الدافعية   

 المزهر
 وعند عملية التحليل قام الباح  باتباع الخطوات اآلتية:

    ن  تلر األمثل  ا موضا الدراسةوهو استخراج ةمثل  الدافعية م ة  تحديد الهدف من التحليل:  1 
حدد وحدن التحىي   بلل مىةم  و هال ة ثار دقاة بلإلضالفة إلاى م لسابتهل لألارع تتة  تحديد وحةدة التحةلةيل:  2 

 هذه الدراسة  
 وها ةربا فئلت:  ة  تحديد فيات التحليل: 3
 افعية    ا     ا طفلء الدافعية الدافعية اإلي لبية   ا   الدافعية السىبية    ا   تو ي  الد 

 : تعريف فيات أداة الدراسة إجراييا ، كما يلي
ة ا الدافعياة االي لبياة: هاا األمثال  التاا تقاوم بت  ايط ساىول الفارد  حاو تحقياق هادف معايني لىوفاو  إلاى   

 سعلدت  
ااا الدافعيااة السااىبية: هااا األمثاال  التااا توضاا  لواقاار الخمااو  وال ساا  لتعيااد ت  اايط سااىول الفاارد  حااو  ر  

 تحقيق هدف معيني لىوفو  إلى ت  ر ةلم  مل    
لدافعيااة: هااا األمثاال  التااا تقااوم بتو ياا  وت  اايط سااىول الفاارد  حااو التااوازن والمفاالبرني إلتقاالن ااا تو ياا  ا ج  

 هدف معين لتحقيق سعلدت  وت  ب  األلم 
دافعياة واالسات لبة  حاو هادف ا ا طفلء الدافعية: ها األمثال  التاا تادل ل لىاى ةن ال اخم لام يعاد لديا  ال د  

 معين 
         صدق وثبات أداة التحليل:

يقفاد باا  الحفااو  لىااى ال تالئج  فسااهل بللتحىياا   فساا  حتاى لااو اختىااف المحىاا  ةو تفاالوت  أو  : ثبةةات األداة:
م ولتحقيااق ذلاال ة اارى البلحااث  لمىيااة  التحىياا  مااارتين 05  9111الاازمن الااذ  يااتم فياا  التحىياا   األ باار   

مم  وقاد 2017/ 1/ 1  فاا تالريخ  متتلليتين تفف  بي همال فتارن زم ياة مادتهل  اهران حياث  الن التحىيا  األو 
ًً 19توف  إلى   ًً  ثام قالرن باين  تالئج 55مم  وقد توفا  إلاى  2017/ 2/ 9  والتحىي  الثل ا  م مث م ماث

م  ويعااد ثبلتااًل 99.00ت مقااداره  التحىيىااين بلسااتخدام معلدلااة  ااوبر لحساالر  ساابة االتفاالقي ليحفاا  لىااى ثباال
           اتفلقًل يفا بألرع الدراسة            و 
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   ثانيا : صدق األداة: 
   المرحلة األولى: 

تاام فيهاال لاارع ةدان الدراسااة: ةلاادَّ البلحااث اسااتملرًن تحااو  ةمثاال  الدافعيااة المسااتخر ة ماان لمىيااة التحىياا     
ًً  ولرضاااهل لىاااى  55ولاااددهل   م مااان المح ماااين المتخففاااين فاااا لىااام الااا فس مااان خااالرج لي اااة 6م ماااث

ى فااحة ا تملئهاال لىدافعيااة  وبلل ساابة ل مثاال  الأللمضااةي فقااد لرضاات مفااحوبة الدراسااة  بألاارع تحديااد مااد
 ب رح م لف  تلر األمثل    

ةلىااى  مثىااة التاا حفااىت لىااى  سابة موافقااةاا  لااد   البلحاث  ةدان  الدراسااة بحساار عراء المح ماين  وقبااو  األ  
ًً  واساتبعلد األمثال  التاا حفاى65%م فمل فوق  ووف  لاددهل  50من   ت لىاى الحاد األد اى لىقباو  م ماث

ًً  وبهذه اإل راءات تم التوف  إلى الفورن األ12ولددهل    م  9 ولية ألمثل  الدافعية ا ظر مىحقم مث
ة م ااالالت: فااا َّف البلحاااث  األمثااال   التاااا توفااا  إليهااال فاااا المرحىاااة األولاااى إلاااى ةربعاااةةةة  المرحلةةةة الثانيةةةة: 

ا طفالء الدافعياةم  ولرضاهل لىاى األسالتذن المح ماين اا  تو يا  الدافعياةاا  دافعياة الساىبيةال اا  الدافعية اإلي لبية
المتخففاايني لمعرفااة فااحة التفاا يف  ووضااا خل ااة خلفااة بلإل االرن لىااى األمثاال  التااا يم اان ةن تثاار  
المقااااررات ال فسااااية  ومعرفااااة وضااااوح تعىيماااالت األدان  وقااااد قاااالم البلحااااث  بللتعاااادي  بحساااار تو يهاااالتهم  وماااان 

 م 0ة الدراسة  ا ظر المىحق رقم الذ ر ةفبحت ةدان الدراسة  لهزن لىتطبيق لىى لي اإل راءات سللفة 
 تحديد معيار للحكم على قبول الفقرات:

م ماان ةلضاالء هيئااة 6فرضااا توفاا  لاا  البلحااث ماان خااً  تح اايم   تحاادد معياالر قبااو  األمثاال  بمتوسااط   
 لسابًل لقباو  األمثال   وبأخاذ المتوساط لى سار تدريس لىم ال فس  وذلل بوضا    م هم  سبة مئوية لمل يراه م
 %م فمل فوق 64لقبو  األمثل  هو  المئوية التا اقترحوهل توف  البلحث إلى ةن المعيلر الم لسر 

 تطبيق أداة الدراسة على العينة: 
م 25طبقت ةدان الدراسة لىى ةفراد العي ة  وهم ةلضالء هيئاة التادريس فاا  المعتا  لادن ا وتعازم بتوزياا    

مم حتااى 11/0495/ 99م يومااًل ماان تاالريخ  95م  سااخة  واسااتألرق تطبيااق األدان  20 سااخة  اسااتعيد م هاال  
م  وتفرياا البيل الت لى اداو  التاا ةلادت 20ا  1مم  ثم رقم البلحث  ال سخ  المساتعلدن مان  0495/ 11/ 27 

ا تااام اساااتخدام ال سااار المئوياااة التااان لىمعلل اااة اإلحفااالئية  لاااذلل  وباااذلل افااابحت بيل ااالت ةدان الدراساااة  ااالهز 
 والت رارات فا المعلل ة اإلحفلئية لىبيل لتم     

 عرض النتايا ومناقشتها
 تم لرع ال تلئج بحسر ترتير ةسئىة الدراسة وها  مل يىا: 
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 لإلجابة على السؤال األول من أسيلة الدراسة، الذي ينص على: 
ما مدى تةوافر األمثةال الدالةة علةى الدافعيةة فةي األمثةال التةي يتهةمنها كتةاب )الثةروة اليمنيةة مةن األمثةال 

 الشعبية(؟ 
م مثلاًل وذلل من خاً  حسالر م ماو  الت ارارات وال سار المئوياة 56بعد تفريا االستبيل لت المتضم ة لا     

ًً ي ت65ألفاراد العي اة توفا  البلحاث إلااى ةن   فماال  %50)ماا لىدافعياة  وذلاال بت لوزهال  سابة الموافقاة  م ماث
%م ماااان م مااااو  األمثاااال  0.95%م ماااان م مااااو  االسااااتبل ة  و ساااابتهل  95.54فااااوق  وتمثاااا   ساااابة مئويااااة  

م ةمثال  لام تحفا  9اا بي مال   ا موضاا الدراساة األمثل  ال عبيةممثلاًلم فا  تلر  الثرون اليم ية من  2625 
  %م مااان م ماااو  األمثااال  24م  وتمثااا   سااابة مئوياااة  90.24ثااا   سااابة مئوياااة  لىاااى مساااتوى الموافقاااة وتم

 ال عبية فا  تلر األمثل  ال عبية 
وتأسيسًل لىى مل سبق توف  البلحث إلى قلئمة بلألمثل  التا تمث  الدافعية  وتعد لددهل م لسار  و هال     

 تبحث لن موضو  من موضوللت لىم ال فس فقط  
 الثاني من أسيلة الدراسة، الذي ينص على: ولإلجابة على السؤال

( مةن بةين ال الدالة على مجا ت الدافعية )اإليجابيةة، السةلبية، توجيةا الدافعيةة، انطفةاء الدافعيةةما األمثة 
تاام ت االو   اا  م اال  ماان م االالت الساا ا  لىااى حاادن  بعااد تقساايم ولإل لبااة لىااى هااذا الساا ا  أمثةةال الدافعيةةة؟ 

 إلى فئلت وفقًل ل   م ل  من الم لالت  وال دو  التللا يوض  ذلل:  است لبلت ةفراد العي ة
 م يبين الفئلت وال سر المئوية وةلدادهل9 دو   

 العدد النسبة المئوية التي تمثلها الفئة رقم الفئة

 31 %(100ـ   90)  الفئة األولى

 61 %(89ـ  80)  الفئة الثانية

 61 %(79ـ   65)  الفئة الثالثة

 75 ـ  ـ  ـ وعالمجم
 

                                 ة المجال األول: ما األمثال الدالة على مجا ت الدافعية اإليجابيةة من بين أمثال الدافعية؟
لإل لبااة لىااى هااذا الم اال  ماان الساا ا  الثاال ا تاام حساالر الت اارار وال ساار المئويااة ل مثاال  ال ااعبية التااا      

ًً من بين الم مو  ال ىا 09لئهل إلى م ل  الدافعية االي لبية  حيث بىا لددهل  ة لر ةفراد العي ة بل تم م مث
%م  وماان المًحااظ ةن ةفااراد العي ااة تفلوتاات تقااديراتهم ال تماالء األمثاال  01.90م ب ساابة مئويااة  57ل مثاال   

 ل إلى الفئلت والمستويلت اآلتية:ال عبية لهذا الم ل   وتم تقسيمه
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م 95م ولااددهل  16 -9إلي لبيااة لهااذه الفئااة  وهااا ماان  ةمثاال  الدافعيااة ا %(:100ة   90الفيةةة األولةةى ) 
ًً ماان بااين الم مااو  ال ىااا لهااذا الم اال    ًً  ب ساابة مئويااة  28مااث %م  تاام تقساايمهل إلااى ثًثااة 65.90م مااث

 مستويلت   مل هو موض  بلل دو  اآلتا:

 (100%ـ  90( يبين الفئة األولى  )9جدول )

 ية اإليجابيةالدافع م
 دافعية موجبة

 م/ الفئة
 %بنسبة التكرار

باَح ِمن اللَّيل          1  100% 20 َحاَجة الصَّ

5 

 100% 20 َمن يَْزَرْع يَْحُصد     2

3 
 الَ تَْرَكْن إالّ َعلَى شقَى زْندَك     

 )جهدك: ال تركن على ما بيد اآلخرين(
20 %100 

 100% 20 قَد تََمنىَمن َشقَى لَقَى وَمن رَ  4

 100% 20 َمن َطلَب اْلعُلى َسِهر الَّلَيَاِلي 5

 95% 19 الَ بُد ِمن َصْنعَاء ولَو َطال السَّفَر    6

3 7 
 َمن َهْمَهم َغنَّى َوَمن دَقَّ اْلِحنَّا تَحنَّى

 )من اهتم أو عزم على شيء البد أن يصل إليه(
19 %95 

 95% 19 اْلغَد     الَ تَدَع َعمل اْليَوم إلى  8

 90% 18 َمن َجد َوَجد 9

 

 

 

 

8 

 90% 18 اْلَمْجد والَ اْلِغنَى 10

11 

 ُشْق اْلَجلَْب والَ يُهِمْك ِكّساره 

)البتلة حول الزرع حين يكبر، والمعنى أن 

 عليك أن تصل للمراد ولو بتضحية منك(

18 %90 

12 

 المطرقة َضْربة بِاْلِمسبَط َخير ِمن َمائة قِْبقَابَة

الكبيرة التي تكسر األحجار، المعنى إذا عملت 

 فأعمل بقوة وال تداهن في عملك

18 %90 

غَر كالنقش في اْلَحَجر      13  90% 18 اْلِعْلم في الصَّ

 90% 18 اسع يا عبدي ورزقك من ِعْندي      14

 90% 18 َمن لَْم يَرَكْب األْهواْل لَْم يَْبِلغ اآْلَمال 15

    90% 18 َمن سار َعلَى الدَّْرب َوَصْل  16

 م يتبين اآلتا:0ا من ال دو   
م  وتمثااااا  5م  ولاااااددهل  5اااااا 1: وهاااااا األمثااااال  مااااان  100%)حفااااا  لىاااااى ال سااااابة  ةةةةةة المسةةةةةتوى األول، 

 م فردًا ي وهم    ةفراد العي ة 20م  وقد ة لر بل تملئهل  16%م من م مو  هذه الفئة  31.25 
م  وتمثااااا  3م  ولاااااددهل  9اااااا 6%م: وهاااااا األمثااااال  مااااان  95حفااااا  لىاااااى ال سااااابة   ،ةةةةةة المسةةةةةتوى الثةةةةةاني

 م فردًا من ةفراد العي ة 19م  وقد ة لر بل تملئهل  16%م من م مو  هذه الفئة  18.75 
%م 50م  وتمثا   8م  ولاددهل  16اا 1%م: وهاا األمثال  مان  90ال سابة   حف  لىاىة المستوى الثال ، 

 م فردًا من ةفراد العي ة 18م  وقد ة لر بل تملئهل  16من م مو  هذه الفئة  
 %(:89ة  80الفية الثانية)  
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م ةمثاال  ماان باين الم مااو  ال ىااا 5م  ولاددهل  23ااا 17ةمثال  الدافعيااة اإلي لبياة لهااذه الفئااة  وهاا ماان       
ًً ب سبة مئوية  28لهذا الم ل     و  اآلتا:%م تم تقسيمهل إلى مستويين   مل هو موض  بلل د06م مث

 %(89ـ 80( يبين الفئة الثانية )3جدول )

 الدافعية اإليجابية م
 دافعية موجبة

 م/ الفئة
 % موجب

 85% 17 الجمل الجيد يحمل عدلتين أو ثالث 17

5 

 85% 17 َخْير اْلبِر َعاِجلُه 18

 85% 17 السَّْيل ِمن أّولُه 19

ْينَا اْلعََصافِْير ما ذََرأ 20  85% 17 اعادةدُْخن نا لَو َهمَّ

 85% 17 أْلفَتَى َمْن قاْل أنَا 21

 80% 16  العْيس ينهض بحمله 22

 اْلَحاَجة نَقََضْت اْلِميعَاد   23 2
16 %80 

 

 م يتبين اآلتا:2ا من ال دو   
م وتمثااااا  5م  ولاااااددهل  21اااااا 95: وهاااااا األمثااااال  مااااان  85%)اااااا المساااااتوى األو   حفااااا  لىاااااى ال سااااابة  

 م فردًا من ةفراد العي ة 17م وقد ة لر بل تملئهل  5من م مو  هذه الفئة  %م 59.00 
م وتمثااااا  0م  ولاااااددهل  23اااااا 22%م: وهاااااا األمثااااال  مااااان  80اااااا المساااااتوى الثااااال ا  حفااااا  لىاااااى ال سااااابة  

 م فردًا من ةفراد العي ة 16م  وقد ة لر بل تملئهل  5%م من م مو  هذه الفئة  09.65 
 :%(79ة  65الفية الثالثة )

م ةمثاال  ماان بااين الم مااو  ال ىااا لهااذا 6م  ولااددهل  28ااا 24ةمثاال  الدافعيااة اإلي لبيااة لهااذه الفئااة  وهااا ماان  
ًً  ب ساابة مئويااة  28الم اال    يلت   ماال هااو موضاا  بلل اادو  %م  تاام تقساايمهل إلااى ثًثااة مسااتو 95.95م مااث

 ( يبين مستويات الفئة الثالثة4جدول )       اآلتا:

 الدافعية اإليجابية م
 فعية موجبةدا

 م/ الفئة
 % التكرار

94 
أن ال تترك )اْضِرب ِبَسْيف القُبُول حتى يأتي كاسره 

 (افرصة للقبول تمضي دون أن تستغله
15 75 

3 25 
أي أن  المرء إذا أصاب ربحاً )الِرْبْح مسامير الركب 

 في عمله اشتد همته وأمله في السعي(
15 %75 

 75% 15 الماشي طائر والواقف حجر 26

27 
أْقرأ ياِسْين وِبيَدَك َحَجر :)المعنى: مع التوكل على هللا 

 واألخذ باألسباب(
14 %70 

 

2 

 28 

ثمرة شجرة تشبه رأس المغزل ) اْلَحَظي تَْغزل بِعْرصام

والمعنى الذكي يكيف الظروف مهما ساءت الظروف 

 لصالح إتمام عمله(

14 %70 
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 م يتبين اآلتا:0من ال دو   
%م 60م وتمثاا   3م  ولااددهل  26ااا 24  وهااا األمثاال  مان  75%) توى األو   حفاا  لىاى ال ساابة اا المساا

 م فردًا من ةفراد العي ة 15م  وقد ة لر بل تملئهل  5من م مو  هذه الفئة  
%م ماان 40م وتمثاا   0م ولااددهل  09ااا 27%م  فااا المثىااين  70ااا المسااتوى الثاال ا  حفاا  لىااى ال ساابة  

 م فردًا من ةفراد العي ة 14م  وقد ة لر بل تملئهل  6م مو  هذه الفئة   
 المجال الثاني: ما األمثال الدالة على مجال الدافعية السلبية من بين أمثال الدافعية؟

لإل لبة هذا الم ل  من الس ا  الثل ا تم حسلر الت رار وال سر المئوية ل مثل  ال عبية التا ة لر ةفراد     
ًً ماان بااين الم مااو  ال ىااا ل مثاال  94م اال  الدافعيااة السااىبية حيااث بىااا لااددهل   العي ااة بل تملئهاال إلااى م مااث

%م  وماان المًحااظ ةن ةفااراد العي ااة تفلوتاات تقااديراتهم ال تماالء األمثاال  ال ااعبية 95.60م ب ساابة مئويااة  57 
 ل إلى الفئلت والمستويلت اآلتية:لهذا الم ل   وتم تقسيمه

م ةمثال  مان 6م ولاددهل  6اا 1ةمثل  الدافعياة الساىبية لهاذه الفئاة وهاا مان  %(: 100ة   90الفية األولى ) 
ًً  ب ساابة مئوياااة  94بااين الم ماااو  ال ىااا لهاااذا الم اال    %م  تاام تقسااايمهل إلااى مساااتويين   ماال هاااو 64م ماااث

  موض  بلل دو  اآلتا:

 ( يبين مستويات الفئة األولى من قائمة الدافعية السلبية 5جدول ) 

 الدافعية السلبيةقائمة ب م  
 دافعية سلبية 

 م/ الفئة
 % التكرار

 100% 20 اْلَكَسل إبن َعم اْلفََشل إْبن َهات إعْطينيِ  1
 

3 
 100% 20 الَكسل يورث الجوع، والجوع يبطل شجاعة 2

 100% 20 َمْن دَاْم َكَسلُْه َخاْب أَملُهْ  3

  95% 19 َعاقِبَةَ اْلَكَسْل اإلهانة 4

9 
 95% 19 ق ما يأتي لجالس  الرز 5

 ( يتبين اآلتي:5من الجدول )     
%م 54م  وتمثاا   2م ولااددهل  2ااا 9وهااا األمثاال  ماان   100%)ااا المسااتوى األو   حفاا  لىااى ال ساابة    

 م فردًا وهم    ةفراد العي ة 20م  وقد ة لر بل تملئهل  6من م مو  هذه الفئة  
%م من م مو  هذه الفئة 04م  وتمث   6ا  4%م فا المثىين  95 ا المستوى الثل ا  حف  لىى ال سبة    
 م فردًا من ةفراد العي ة 19م  وقد ة لر بل تملئهل  5 

م مان باين 0م  ولاددهل  5ا  5ةمثل  الدافعية الساىبية لهاذه الفئاة وهاا مان   %(: 89 -_80الفية الثانية ) 
ًً  ب سبة مئوية  94الم مو  ال ىا لهذا الم ل    ةحد لذلل لم يحسار لهال %م  وها تمث  مستوى و  04م مث

    مل هو موض  بلل دو  اآلتا: سبة مئوية
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 ( يبين مستويات الفئة الثانية من قائمة الدافعية السلبية6جدول )

 قائمة بالدافعية السلبية م
 دافعية سلبية 

 م/ الفئة
 بنسبة التكرار

6 
فة الخفي السحب والغيوم) اْلَكسْل تَْفرح باْلغَوى:

 (حتى تعفى من العمل المنوط بها
17 %85 

2 

 85% 17 اْلَخاِدع اْلماِكر يَُخِلص يَْوُمه أعذار 7

م ةمثال  2م  ولاددهل  94اا   9ةمثال  الدافعياة الساىبية لهاذه الفئاة وهاا مان  % (: 79ة  65الفيةة الثالثةة ) 
ًً ب سابة مئوياة  94من بين الم مو  ال ىا لهذا الم ال    %م  وتام تقسايمهل إلاى مساتويين   مال هاو 24م ماث

 موض  بلل دو  اآلتا:

 ( يبين مستويات الفئة الثالثة من الدافعية السلبية7جدول )

 قائمة بالدافعية السلبية م
 دافعية سلبية

 م/الفئة
 % التكرار

 1 75% 15 الرسول الكسل يَُرجع لك الجواب من خلف الباب 8

 70% 14 ه للظَّهر يشقي مع الناس للمغرباِللّي ما يَْشقي َمع أبو 9

9 
01 

ً عن من يتخوف من إنجاز  يَُضيِعُوا َمقَاتِْيل")يقال تشجيعا

 مهمة يسيرة المنال سهلة اإلنجاز(
04 %70 

 م يتبين اآلتا:5ا  من ال دو   
%م ماااان 22.24م  وتمثاااا   9م ولااااددهل  9: وهااااو المثاااا   75%) ااااا المسااااتوى األو   حفاااا  لىااااى ال ساااابة 

 م فردًا من ةفراد العي ة 15م  وقد ة لر بل تملئهل  2 مو  هذه الفئة  م
%م مان م ماو  هاذه 55.54م  وتمثا   94ا  1%م: فا المثىاين  70ا المستوى الثل ا  حف  لىى ال سبة  

 م فردًا من ةفراد العي ة  14م  وقد ة لر بل تملئهل  2الفئة  
 توجيا الدافعية من بين أمثال الدافعية؟ المجال الثال : ما األمثال الدالة على مجال

ولإل لباة لىاى هااذا الم ال  ماان السا ا  الثال ا تاام حسالر الت اارار وال سابة المئوياة ل مثاال  ال اعبية التااا      
م من بين الم مو  ال ىا ل مثل  90ة لر ةفراد العي ة بل تملئهل إلى م ل  تو ي  الدافعية  حيث بىا لددهل  

 %م  وتم تقسيمهل إلى الفئلت والمستويلت اآلتية: 00.65  م  ب سبة مئوية65 
 (:100ة   90الفية األولى ) 

م  90م ةمثل  من بين م مو  هاذا الم ال   5م ولددهل  5ا 1إن ةمثل  تو ي  الدافعية لهذه الفئة  وها من  
 %م  تم تقسيمهل إلى مستويين   مل هو موض  بلل دو  اآلتا:  64ب سبة مئوية  

 
 
 



                          اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 
 م2019 ( ديسمبر7)العدد           

 

222 
 

 ( يبين مستويات الفئة األولى من توجيه الدافعية8ل )جدو

 توجيه الدافعية م
 توجيه الدافعية

 عـ/ الفئة
 %بنسبة التكرار

 95% 19 الَ َراَحة في الدُّْنيا 6

7 

 95% 19 َعَمْل اْلَكِسْل َمثْْني 2
 95% 19 ِبغَْير تَعَب ) يأتي( يَِجيالَ َشْي  3

 95% 19 اْلتَّعَْب َمْنِسيْ  4

 95% 19 الذّي يَْشتيِ اْلَحاليِ يُْصبر على اْلَُمر 7

 90% 18 الّرقَّاصة َما تَْنِفعها إالّ رْجلَها 1
2 

 90% 18 َمن ِرِكن َعلَى ِسْبغ َغْيِره أَكلَها ُخِسْيم 5

 م يتبين اآلتا:  9من ال دو       
%م 59.02م  وتمث   6م ولددهل  6ا  1 : وها األمثل  من 95%)ا  المستوى األو   حف  لىى ال سبة  

 م فردًا من ةفراد العي ة 19م  وقد ة لر بل تملئهل  5من م مو  هذه الفئة  
%م مان م ماو  هاذه 09.65م  وتمثا   5اا  5%م: فاا المثىاين  90ا  المستوى الثل ا  حف  لىى ال سابة  

 م فردًا من ةفراد العي ة 18م  وقد ة لر بل تملئهل  5الفئة  
م ةمثاال  4م ولااددهل  99ااا  9ةمثاال  تو ياا  الدافعيااة لهااذه الفئااة  وهااا ماان    %(: 89 -_80لفيةةة الثانيةةة) ا

%م  تام تقساايمهل إلااى مساتويين   ماال هااو موضاا  09.65م  ب ساابة مئويااة  14مان بااين م مااو  هاذا الم اال   
 بلل دو  اآلتا:

 ( يبين مستويات الفئة الثانية من توجيه الدافعية 9جدول ) 

 توجيه الدافعية م 
 توجيه الدافعية

 م/ الفئة
 %بنسبة التكرار

 85% 17 اْلعَاِطَشة تَْعْرف اْلماء      8
9 

 85% 17 َمن دَّور لَقَى ومن رقد تمنى  9

 80% 16 الطَّرْيق السَّهل ولَْو بَعُدَتْ  10

2 

 80% 16 إذَا َجاءْك اْلقَبُوْل اْستَِقْم لُهْ  00

 ( يتبين اآلتي:9من الجدول )     
%م مااان  64م  وتمثااا   0م ولاااددهل  1اااا 9: فاااا المثىاااين  85%)اااا المساااتوى األو   حفااا  لىاااى ال سااابة  

 م فردًا من ةفراد العي ة 17م  وقد ة لر بل تملئهل  0م مو  هذه الفئة  
 %م ماان 64م  وتمثاا   0م ولااددهل  99ااا 10%م: فااا المثىااين  80ااا المسااتوى الثاال ا  حفاا  لىااى ال ساابة  
 م فردًا من ةفراد العي ة 16م مو  هذه الفئة  وقد ة لر بل تملئهل  
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م من بين م مو  2م ولددهل  14ا 12ةمثل  تو ي  الدافعية لهذه الفئة  وها    :%(79ة  65الفية الثالثة )
%م  ومااان المًحاااظ ةن ةمثااال  تو يااا  الدافعياااة لهاااده الفئاااة تمثااا  09.00م  ب سااابة مئوياااة  14هاااذا الم ااال   

 توى واحد   مل هو موض  بلل دو  اآلتا: مس

 ( يبين مستويات الفئة الثالثة من توجيه الدافعية01جدول )

 توجيه الدافعية م
 توجيه الدافعية

 م/الفئة

 %بنسبة التكرار

 75% 15 الحب له دالئل، وله سمره وَمقَايل 09

3 
 %75 15 َصاِحب اْلَحاَجة ُمِعنّى بِالطَّلَب 03

 %75 19 ق اْلِعز ُمْشِوكَطِريْ  04

 المجال الرابع: ما األمثال الدالة عن مجال انطفاء الدافعية من بين أمثال الدافعية؟
لإل لباة لىاى هاذا الم ال  مان السا ا  الثال ا تام حسالر الت ارار وال سار المئوياة ل مثال  ال اعبية التااا       

م ةمثاال  مان بااين الم مااو  ال ىااا 5ة حيااث بىاا لااددهل  ة الر ةفااراد العي ااة بل تملئهال إلااى م اال  ا طفالء الدافعياا
 %م وتم تقسيمهل إلى الفئلت والمستويلت اآلتية:  8.77م ب سبة مئوية  57ل مثىة  

م ةمثال  3م  ولاددهل  3اا 1ةن ةمثال  ا طفالء الدافعياة لهاذه الفئاة  وهاا مان    (:100ة   90الفية األولةى ) 
%م تام تقسايمهل إلاى مساتويين   مال هاو موضا  54م  ب سابة مئوياة  5من بين الم مو  ال ىا لهذا الم ال   

 بلل دو  اآلتا:    

 ( يبين مستويات الفئة األولى من انطفاء الدافعية 00جدول ) 

 انطفاء الدافعية م
 أفراد العينة %

 م/الفئة
 %بنسبة العدد

1 
 الَ يَْنقَم َوال يُْنِدي ُحبُوب

 )أي أنه ضعيف المقدرة(
19 %95 0 

 90% 18 بُْكرة َشأبُني ِلي بَْيت 2

9 
3 

 بَْكره بَاََسِقيَّك يالكمول

 يقال للذي يسوف في عمله()
18 %90 

 ( يتبين اآلتي:11من الجدول )     
%م مان 22.22م  ويمثا   1: وهاو المثا   95%)ا  المساتوى األو   وهاو المثا  الاذ  حفا  لىاى ال سابة  

 م فردًا من ةفراد العي ة 19 تملئهل  م  وقد ة لر بل2م مو  هذه الفئة  
%م مان م ماو  هاذه 55.55م  وتمثا   3ا  2: فاا المثىاين  90%)ا  المستوى الثل ا  حف  لىاى ال سابة  

 م فردًا من ةفراد العي ة 18م  وقد ة لر بل تملئهل  2الفئة  
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 %(: 89 -_80* الفية الثانية ) 
م  5م مان باين الم ماو  ال ىاا لهاذا الم ال   2م ولاددهل  5اا 4إن ةمثل  ا طفلء الدافعية لهاذه الفئاة  وهاا   

%م  ومن المًحظ ةن ةمثل  تو ي  الدافعية لهده الفئة تمث  مستوى واحد   مل هاو موضا  40ب سبة مئوية  
 بلل دو  اآلتا:     

 ( يبين مستويات الفئة الثانية من انطفاء الدافعية 09جدول ) 

 انطفاء الدافعية م
 نةأفراد العي

 م/ الفئة
 % العدد

 85% 17 ُمش كل من تَأّزر قال أنا رجال 4
9 

 85% 16 أْنَت تَْزَرْع وَغْيُرْك يَْقلَعْ  5

 ولإلجابة عن السؤال الثال  من أسيلة الدراسة، الذي ينص على: 
وة اليمنيةة مةن الثةر ما إمكانية إثراء المقررات النفسية باألمثال الدالة على الدافعية المستخرجة مةن كتةاب )

ولإل لبة لىى هاذا السا ا  تام حسالر الت ارار وال سابة المئوياة ل مثال  ال اعبية التاا ة الر  األمثال الشعبية(؟
ًً ماان بااين الم مااو  ال ىااا 36ةفااراد العي ااة إلااى إم ل يتهاال فااا إثااراء المقااررات ال فسااية حيااث بىااا لااددهل   م مااث

 تقسيمهل إلى الفئلت والمستويلت اآلتية:                  %م  وتم 52.95م ب سبة مئوية  65ل مثل   
م 20ااا 1إن إثاراء المقااررات ال فسااية بأمثال  الدافعيااة لهااذه الفئاة وهااا ماان   %(: 100ة   90الفيةةة األولةةى )

ًً من بين الم مو  ال ىا لهذا الم ال   04ولددهل   ًً  ب سابة مئوياة  25م مث %م تام تقسايمهل  66.66م ماث
 ثة مستويلت   مل هو موض  بلل دو  اآلتا:إلى ثً
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 في إثراء المقررات النفسية بأمثال الدافعية( يبين مستويات الفئة األولى 03)جدول 

 األمثال التي يمكن أن تثري  م

 المقررات النفسية

 أفراد العينة 
 م/ الفئة 

 %بنسبة التكرار 

باَح ِمن اللَّيل 1   100% 20 َحاَجة الصَّ

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 100% 20 َمن يَْزَرْع يَْحُصد 2

 100% 20 الَ تَدَع َعمل اْليَوم إلى اْلغَد 3

 100% 20 أْلفَتَى َمْن قاْل أنَا 4

 100% 20 َصاِحب اْلَحاَجة ُمِعنّى بِالطَّلَب 5

 100% 20 الطَّرْيق السَّهل ولَْو بَعُدَتْ  6

 100% 20 ىَمن َشقَى لَقَى وَمن َرقَد تََمن 7

 100% 20 َمن َطلَب اْلعُلى َسِهر الَّلَيَاِلي 8

 100% 20 اسع يا عبدي ورزقك من ِعْندي 9

 95% 19 الذّي يَْشتيِ اْلَحاليِ يُْصبر على اْلَُمر 10

5 

 95% 19 الَكسل يورث الجوع، والجوع يبطل شجاعة 11

 95% 19 اْلَمْجد والَ اْلِغنَى 12

 95% 19 دَمن َجد َوجَ  13

غَر كالنقش في اْلَحَجر 04  95% 19 أْلِعْلم في الصَّ

 90% 18 َمن لَْم يَرَكْب األْهواْل لَْم يَْبِلغ اآْلَمال 15

6 

 90% 18 َمن سار َعلَى الدَّْرب َوَصلْ  16

 90% 18 َخْير اْلبِر َعاِجلُه 17

 90% 18 السَّْيل ِمن أّولُه 18

 90% 18 ْل اْستَِقْم لُهْ إذَا َجاءْك اْلقَبُو 19

 90% 18 ُمش كل من تَأّزر قال أنا رجال 20

 م يتبين اآلتا:92من ال دو        
%م 06م وتمثا   9م ولاددهل   9ا  1وهاا األمثال  مان  : 100%)المستوى األول، حصل علةى النسةبة )ة 

 .راد العي ةم فردًا  وهم    ةف 20م  وقد ة لر بل تملئهل  04من م مو  هذه الفئة  
%م 06م  وتمث   5م ولددهل  14ا  10: وها األمثل  من  %(95ة المستوى الثاني، حصل على النسبة )

 م فردًا من ةفراد العي ة 19م  وقد ة لر بل تملئهل  04من م مو  هذه الفئة  
م  وتمثااا  6م ولاااددهل  20ا  15وهاااا األمثااال  ماان  %(: 90ةةة المسةةةتوى الثالةةة ، حصةةةل علةةةى النسةةبة )

 م فردًا من ةفراد العي ة 18م  وقد ة لر بل تملئهل  04%م من م مو  هذه الفئة  24 
م 32ااا 09إن إثااراء المقااررات ال فسااية بأمثاال  الدافعيااة لهااذه الفئااة وهااا ماان  (: %89ة  80الفيةةة الثانيةةة ) 

ًً من باين الم ماو  ال ىاا لهاذا الم ال   90ولددهل   ًً ب سابة مئوياة  25م مث   تام تقسايمهل %م22.22م ماث
 إلى مستويين   مل هو موض  بلل دو  اآلتا :
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 في إثراء المقررات النفسية بأمثال الدافعية( يبين مستويات الفئة الثانية 04جدول )

 م
 األمثال التي يمكن أن تثري

 المقررات النفسية

 أفراد العينة
 مجموع  الفئة

 %بنسبة ينتمي

  85% 17 يعَاداْلَحاَجة نَقََضْت اْلمِ  21

 

 

 

 

8 

 

 

 

 85% 17 َمْن دَاْم َكَسلُْه َخاْب أَملُهْ  22

 85% 17 َطِرْيق اْلِعز ُمْشِوك 23

 85% 17 الَ بُد ِمن َصْنعَاء ولَو َطال السَّفَر 24

 85% 17 َعاقِبَةَ اْلَكَسْل اأِْلهانَةْ  25

 85% 17 الرزق ما يأتي لجالس   26

 85% 17 فََشل إْبن َهات إعْطينيِ اْلَكَسل إبن َعم الْ  27

 85% 17 الَ َراَحة في الدُّْنيا 28

  80% 16 َعَمْل اْلَكِسْل َمثْْني 29

 

4 

 

 

 80% 16 الَ َشْي يَِجي بِغَْير تَعَب 31

 80% 16 اْضِرب بَِسْيف القُبُول حتى يأتي كاسره 31

 80% 16 الحب له دالئل، وله سمره وَمقَايل 32

  ( يتبين اآلتي:11الجدول ) من    
م  وتمثاااا  9  م ولااااددهل09ااااا 09وهااااا األمثاااال  ماااان   %(:85ةةةةة المسةةةةتوى األول، حصةةةةل علةةةةى النسةةةةبة )

 م فردًا من ةفراد العي ة  17م  وقد ة لر بل تملئهل  90%م من م مو  هذه الفئة  55.55 
م  وتمثااا  0ددهل  م ولااا20اااا 01وهاااا األمثااال  مااان   :)%80ةةةة المسةةةتوى الثةةةاني، حصةةةل علةةةى النسةةةبة )

 م فردًا من ةفراد العي ة 16م  وقد ة لر بل تملئهل  90%م من م مو  هذه الفئة  22.22 
وماان المًحااظ ةن  اايو  األمثىااة ودقتهاال ومقلربتهاال ماان ال ل اار ال فسااا قااد ةدى إلااى حفااولهل لىااى مسااتوى   

 لللا من بين بقية األمثىة  
م 36ااا 33رات ال فسااية بأمثاال  الدافعيااة لهااذه الفئااة  وهااا ماان  إن إثااراء المقاار  %(:79ة  65الفيةةة الثالثةةة )

%م تام تقسايمهل إلاى 99.99م  ب سابة مئوياة  36م  ةمثال  مان باين الم ماو  ال ىاا لهاذا الم ال   0ولددهل  
 مستويين   مل هو موض  بلل دو  اآلتا:    

 مثال الدافعيةفي إثراء المقررات النفسية بأ ( يبين مستويات الفئة الثالثة 67جدول ) 

 م
 األمثال التي يمكن أن تثري

 المقررات النفسية

 الدافعية
 م/ الفئة

 %بنسبة التكرار

 75% 15 الرسول الكسل يَُرجع لك الجواب من خلف الباب 33
2 

 75% 15 اْلَحَظي تَْغزل بِعْرصام 34

 70% 14 اِللّي ما يَْشقي َمع أبوه للظَّهر يشقي مع الناس للمغرب 35
2 

 70% 14 اْلَكسْل تَْفرح باْلغَوى 36
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 ( يتبين اآلتي:15من الجدول )
%م 64  وتمثا   2)م ولاددهل  20ا  22وفا المثىاين مان   %(:75ة المستوى األول، حصل على النسبة )

 م فردًا من ةفراد العي ة 15م  وقد ة لر بل تملئهل  0من م مو  هذه الفئة   
م %64  وتمثا   2)م ولاددهل  25ا  26وفا المثىين من   :)%70لنسبة )ة المستوى الثاني، حصل على ا

 م فردًا من ةفراد العي ة 14م  وقد ة لر بل تملئهل  0من م مو  هذه الفئة  
 مناقشة النتايا:  

ًً  و امو  هاذا األمثال  ألربعاة 65لقد توفىت الدراسة إلى األمثل  الدالة لىى الدافعياة ولاددهل         م ماث
 م  95ت وال سبة المئوية ل   م ل  والمرتبة التا حف  لىيهل    م ل   مل فا ال دو   م لال

 ( مجاالت األمثال ككل، والنسبة المئوية لكل مجال:06جدول )

 الرتبة النسبة% العدد المجال م

 األول 491093 98 الدافعية اإليجابية 1

 الثاني 071544 01 الدافعية السلبية 2

 الثالث 941560 14 يةتوجيه الدافع 4

 الرابع 81779 ـ5 انطفاء الدافعية 3

 ـ %100 (57)  م

ًً ماان األمثااال  ال ااعبية التاااا تخااام الدافعيااة  وذلااال بت لوزهااال 65اسااتطل  البلحاااث التوفاا  إلاااى       م ماااث
 ياة %م من م مو  األمثل  ال عبية فا  تالر  الثارون اليم0.95وتمث   سبة مئوية   50%)مستوى الموافقة  

مثلاًلم  وها  سبة البأس بهال  و هال تمثا   2625ا الذ  يحتوى لىى   م ا موضا الدراسةمن األمثل  ال عبية
موضااو  واحااد ماان الموضااوللت ال فسااية  وتفسااير ذلاال ربماال ير ااا إلااى رفاال تهل و اايولهل ولمقهاال فااا إي االد 

 ال فسية فا  تلر األمثل  ال عبية   الدافعية ال فسية  وهذا إن د َّ لىى  اء فت مل يد  لىى وفرن األمثل 
لقاااد ةظهااارت ال تااالئج  اااذلل اهتمااالم ةفاااراد العي اااة بلألمثااال  ال اااعبية الدالاااة لىاااى م ااالالت الدافعياااة  ومااان     

المًحاااظ لىاااى هاااذه األمثااال  ة هااال  ااامىت م ااالالت  الدافعياااة  المو باااة  والساااللبة  وتو يااا  الدافعياااة  وا طفااالء 
وهاو م  ار دا  لىاى  امو  األمثال  ال اعبية  لايس  م95وضا  ذلال  ادو   متفلوتاة   مال يالدافعيةم ب سار 

لىى مستوى الدافعية فحسر ب  لىى  ميا م لالتهل ةيضًل لىى الر م من ة   لم ي ن من المتوقا ةن ت ام  
 األمثل  ال عبية هذه ال وا ار  وهاذا يظهار ل ال العًقاة اإلي لبياة والوطيادن باين األمثال  ال اعبية ولىام الا فس 

 وي عدَّ مل تم التوف  الي  إضلفة  ولية لعىم ال فس   
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 الن  اوار  إمكانية إثراء المقررات النفسية باألمثال الشعبية الدالةة علةى الدافعيةةوةملم تسل   الدراسة لان 
ًً ماان بااين الم مااو  ال ىااا ل مثاال   37ةفااراد العي ااة إي لبيااًل حيااث بىألاات األمثاال  ال ااعبية   م  ب ساابة 65م مااث

%م  ومن بين األمثل  التا ة لر ةفراد العي ة لىى ة هال ة ثار ةهمياة تىال التاا حفاىت لىاى  50.19ية  مئو 
ًً  ب سابة مئوياة  20%م فمل فوق والذ  بىألت  94  م مان م ماو  األمثال  التاا تثارى المقاررات 95.01م مث

 ال فسية 
لداد المقررات ال فسية من قب  ةلضلء وهو م  ر دا   لىى إم ل يلت االستفلدن من األمثل  فا مرحىة إ      

هيئااااة التاااادريس ال اااالمعا فااااا م اااال  ةمثاااال  الدافعيااااة  وب اااالًء لىياااا  يم اااان أللضاااالء هيئااااة التاااادريس ال فسااااا 
اسااتخدامهل فااا إثااراء المحلضاارات  وبعااث لمىيااة الت ااويق والحيويااة فااا  فااوس الطىبااة  وه ااذا ي االهد  اامو  

 افعية وم لالتهل األمثل  ال عبية ا موضو  الدراسة ا لىى الد
ةمل م لق ة الدراسة الحللية ما الدراسلت السلبقة لم ي د البلحث دراسلت سالبقة حسار لىما  فاا هاذا الم ال  
 ا ي لق هل ومعرفة مدى االختًف ةو االتفلق ةو تقلطعهل ما  تلئج هذه الدراساة  حياث تميازت هاذه الدراساة 

 55ي وهاا: تحىيا  المحتاوى ليتوفا  مان خًلا  إلااى  لان الدراسالت األخارى بلساتخدام طارق البحاث العىمياة
مثالاًلم  ولارع مال توفا  إليا  لىاى ل  اة مان المح ماين مان ةلضالء هيئاة التادريس توفا  مان خًلا  إلااى 

مثلاًلم  ولىى ضوء ذلل قلم البلحث بب لء قلئمة بلألمثل  وبعد تح ايم القلئماة طبقهال لىاى لي اة الدراساة  56 
ًً مان 65ةلضلء هيئة التدريس فا  المعتا  لادن ا تعازم ليتوفا  إلاى  م لضو من 04الم و ة من   م ماث

    50%)األمثل  ال عبية التا تخم الدافعية  وذلل بت لوزهل مستوى الموافقة  
 ا ستنتاجات:

م فاا  تالر 0506م مث   عبا من بين األمثال  ال اعبية  65ا ةن  ميا ةفراد العي ة ة معوا لىى ةن ه لل  
 لثرون اليم ية من األمثل  ال عبيةم لم لف  ةحمد األديما فا  تلر  ا

ااا  ا السىبيةااا التو ياا اإلي لبيةااة لاادى المااتعىم بمختىااف م لالتهاال  ااا إن هااذه األمثاال  ماان  ااأ هل ةن ت مااا الدافعياا
 م   اال طفلء

ًً من باين الم ماو  ال ىاا ل مثال   36ا يم ن تضمين   المقاررات م التاا توفاىت اليهال الدراساة فاا 65م مث
 ال فسية أل هل تزيد من دافعية التعىم 

 لىى ضوء ال تلئج السلبقة يوفا البلحث بلآلتا : التوصيات: 
ا تضمين مقررات لىام الا فس بمال توفاىت اليا  الدراساة مان األمثال  ال اعبية الدالاة لىاى الدافعياة التاا تعما  

 لىى ت  يط دافعية الطىبة  حو التعىم 
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تاادريس لىاام الاا فس ل مثاال  ال ااعبية الدالااة لىااى الدافعيااة ل ااد تدريسااهم موضااوللت ااا اسااتخدام ةلضاالء هيئااة 
الدافعياة ةو مًحظااة ضااعف دافعيااة الطىبااة  حاو الااتعىم  لماال لهاال ماان ت ال م مااا  فوسااهم لتحفيااز دافعيااة الااتعىم 

 لديهم    
 المقترحات: يقترح الباح  إجراء دراسات في:

 ة فا موضوللت  فسية ةخرى ل تلر األمثل  ال عبية ل ديما ا القيلم بدراسة  فسية ل مثل  ال عبي
 ا دراسة األمثل  ال عبية لم لفلت ةخرى فا موضو  الدافعية 

 ا دراسة  فسية ل مثل  ال عبية لم لفلت ةخرى فا موضوللت  فسية ةخرى  
 المراجع

 المفرية: القلهرن م تبة األ  ىو  علم النفْ التربوي.م  0445ةبو حطر  ف اد  وعمل  فلدق    -
عدراساة تحىيىياة مان  القيم المتهةمننة فةي األمثةال الشةعبية الفلسةطينيةم  9111ةبو دف  محمود خىي     -

م ظاااور إساااًماع  مااا تمر القااايم والتربياااة فاااا لاااللم متأليااار والم عقاااد ب ىياااة التربياااة والف اااون ب لمعاااة 
 اليرمول  األردن 

   دار القىم: ال ويت فْ التربويعلم النم  9115ةبو لًم  ر لء محمود    -
  م تبااة المحتساار: األمثةةال العربيةةة ومصةةادرها فةةي التةةرا م  9112ةبااو فااوف   محمااد لبااد الىطيااف    -

 لملن  األردن 
  م سسااة الفاابلغ 9  طالثةةروة اليمنيةةة مةةن األمثةةال الشةةعبيةم  9191األديمااا  محمااد لثماالن ثلباات    -

 لىطبللة وال  ر: بيروت  لب لن 
المفاهيم البييية في كتاب الجغرافية للصف الثالة  الثةانوي   م9111 بر   طلرق لبد الواحد ةحمد   األ -

رسللة مل ستير  ير م  ورن   ىية التربياة   في اليمن ودورها في تعميق الوعي البييي لدى الطلبة
  لمعة ف علء 

   ف علء  اليمن 9قلفة  جزارن الث   و األمثال اليمنيةم م  0440األ و   القلضا ةسمللي     -
ال اااعبية فاااا لااادن  مر اااز لبااالد  لىدراسااالت وال  ااار: األمثةةةال م  0440ا تباااله الساااقلف  السااايد ةباااوب ر    -

 ف علء  اليمن 
 م  9  مطبعة ال  لح ال ديدن  الدار البيضلء  ط   جودة التربية و تربية الجودة  م0445ةوز   ةحمد   - 
 م 2  دار الف ر دم ق ط  فنون األدب الشعبي في اليمن  م9116البردو ا  لبد ا   - 
   م تبة دار األفلق ا ف علء  علم النفْ التربوي  م2003التميما  لبد ال ىي  مرتضى   - 
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األمثال  ال اعبية  دار ال تالر لىطبللاة وال  ار  ودار ال تالر العرباا لىطبللاة   م0495الحل د   محمد   -
 وال  ر ا ف علء 

سسااة السااعيد لىعىااوم والثقلفااة     م  النقةةد السياسةةي فةةي المثةةل الشةةعبي  م0490لبااد الحميااد  الحساالما   - 
 ا ال مهورية اليم ية تعز

 فدر لن مر ز لبلد  لىدراسلت وال  ر  ف علء  الشايع من أمثال يافع،  مم0445الخًقا  لىى   -  
ث لىطبللااااة وال  اااار    الم تاااار المفاااار  الحااااديأصةةةةول علةةةةم الةةةةنفْ  م0446را اااا   ةحمااااد لاااازت   - 

 م 1اإلس  درية  ط  
 م  2  دار المعرفة بيروت ط  مختار الصحاح  م0449الراز   محمد بن ةبا ب ر بن لبد القلدر   - 
التربيااة ووحاادن ال خفااية القوميااة المفاارية فااا ضااوء األمثاال    م9110رباالح  ةحمااد  وةحمااد الط طاالو    -

م 55بللقاالهرن  ال اازء  لاان رابطااة التربيااة الحديثااة    سىسااىة ةبحاالث تفاادردراسةةات تربويةةةال ااعبية  
 م    900 –946   1مج 

  لىاام الاا فس الااتعىم  لماالن: دار المساايرن لى  اار علةةم الةةنفْ التعليمةةي  م2009الربيااا  محمااد  ااحلت    - 
 والتوزيا 

  م9  وزارن التربية والتعىيم  اليمن  ط  علم النفْ التربوي  م9115الزبيد   لبد القو    - 
   الطبعة االولى حكم وأمثال شعبيا من المناطق الشرقية  مم9115السقلف  لبد ا لبد الرحمن   -
  الهيئاة المفاارية العلماة لى تاالر  الشةعب المصةةري فةي أمثالةةا العاميةة  م0440  إباراهيم ةحمااد  ال اعًن -

 م 9القلهرن  ط  
  دار ال تلر ل األمثال الشعبية المصريةالمفهومية، دراسة سيكولوجية من خل   م9111فبحى  سيد   -

 المفرية  
 ف ف  فا األمثل  اليم ية  قاموْ األمثال العدنيةم م0445خلن فلحر لبد ا يعقور  خلن العد ا   -
األمثةةال الشةةعبية ودورهةةا فةةي تنميةةة التفكيةةر الناقةةد والقةةيم لةةدى تلميةةذ الحلقةةة م 0445لماالر  حاالرم   -

  رساللة د تاوره  فاا الم الهج وت  ولو يال م الدراسةات ا جتماعيةة وتعلمهةااإلعدادية من خةلل تعلةي
 E-mail : haresgeo_2006@yahoo.comالتعىيم   لمعة سوهلج  

    القلهرن  دار الهً  لىطبا وال  ربين الفلكلور والثقافة الشعبية  م9150الع تي   فوز    -
  دراسااة تحىيىيااة دار األقةةوال النقيةةة فةةي األمثةةال العولقيةةة  م0440العااولقا  محساان باان لىااو  باان فريااد   -

 م 9الثقلفة العربية ال لرقة ط 
 لملن األردن مطبعة ال روق  الطبعة العربية الثل ية  علم النفْ المدرسي،  م9114قطلما   لئف     -

mailto:haresgeo_2006@yahoo.com
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   م تبة لب لن في أمثال أهل الشام معجم دررر الكلم  م9115 يل   م ير   -
  دار ال تاالر لىطبللااة أمثةةال وأقةةوال يمنيةةة مةةن الحيةةاة اليوميةةة  مم0494ماازرو   ةحمااد محمااد لتيااق   -

 م 0ا ف علء  ط  ار ال تلر العربا لىطبللة وال  روال  ر  ود
الهيئاة المفاارية  ملمة  الشخصةةية الفلسةطينية فةي أمثالهةةا الشةعبية،  م0445المبايع  ساىيم معرفالت   -

 ا القلهرن  لى تلرالعلمة 
فاااااا دروس الماااااواد  ألسااااائىة ال ااااافوية والتألذياااااة الرا عاااااةتحىيااااا  ا  م9116المطىاااااس  لباااااده محماااااد  ااااال م   -

م 94-5  الجمعيةةة المصةةرية للمنةةاها وطةةرق التةةدريْاال تملليااة بللمرحىااة الثل ويااة فااا الاايمن  
 م  9م  م ىد  5مدي ة  فرا  القلهرن  العدد   ة سطس  

 م  0  دار الفارقلن  لملن ا األردن  ط  علم النفْ التةربوي  م0442الم يد     اواتا  لبد -
 م 9  افدارات  لمعة لدن ط قاموْ األمثال اليمانية  مم 0445الهمدا ا  ةحمد    -
حاارمين   دار اللماا عم ةحماادم فاا اد لبااد ا األمثةةال والحكةةم تحقيةةق  م9192الماالورد   اإلماالم ةبااا الحساان   -
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