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 وابط النشر يف جملة كلية اآلدابض

العلمية يف هتتم بنشر البحوث والدراسات  ،اآلداب جملة علمية حمكمةكلية جملة  
 لآليت: العلوم اإلنسانية على َوْفق

يف نفسو الوقت ، وال يكون حتت ادلراجعة يف من قيل يكون البحث مبتكرا غري منشور .1
  .اسابقجمازٍة تنشر اجمللة األحباث ادلستلة من حبوث أو رسائل أي جهة أخرى، وال 

 النشر حلقوق نتهاكا أي دون األصيلة ثهماوأحب اقهمر أو  يقدموا أن حثنيباال على جيب .2
على َوْفق القالب احملدد للنشر، كما أهنم مسؤولون عن مجيع القضايا،  ،طباعةوال

والدعاوى ادلتعلقة حبقوق النشر، وادللكية الفكرية اليت قد تثار من كل ذي مصلحة 
ضد اجمللة بسبب أحباهتم، وىم ملزمون بتحمل مجيع التبعات القانونية ادلرتتبة 

  باخلصوص، دون أدىن مسؤولية للمجلة.
أمساء الباحثني ادلسامهني يف الورقة العلمية أو البحث اعتمادا على نسبة  ُيْسرد جيب أن .3

اإلجناز، حبيث يكون االسم األول للباحث األكثر مسامهة، مث الباحث الذي يليو، 
 وىكذا.

 وذكره داخل الورقة. ،جيب اإلشارة إىل ذلك ،إذا كان البحث مموال من قبل جهة ما .4

 أصول البحث العلمي وضوابطو ومنهجو.ب جيب أن يلتزم الباحث .5

 خطبنوع  (1.15) السطور بني ادلسافة تكون ؛العربية باللغة ادلكتوبة للبحوث بالنسبة .6
(Traditional Arabic) ،العناوين الرئيسة والفرعية ، وتكتب(15) وحبجم 

 (.Bold) غامق بشكل(، و 16) حبجم ولكننفسو، اخلط ب
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 بني ادلسافة تكون أو الفرنسية، أو اإليطالية؛ االجنليزية باللغة ادلكتوبة للبحوث بالنسبة .7
 ، وتكتب(12) وحبجم ،(Times New Roman) خطبنوع  (1.15) السطور
 (. Bold) غامق بشكل(، و 14) حبجم ولكن ،اخلطب الرئيسية والفرعية العناوين

 والبيانات العناوين تشمل على أن ،الصحيحة بأماكنها واألشكال اجلداول توضع .8
 .غريىا أو العربية باللغة للكتابة( 12) خط وحبجم ،الضرورية اإليضاحية

رتك يف كل فقرة جديدة اجلهات، وي جلميع ،سم( 2.52) الصفحة ىوامش تكون .9
 سم(.1مبقدار ) ،للسطر األول مسافة بادئة

 نوع من اخلط ويكون الورقة، أسفل من الصفحة وسط يف الصفحات ترقيم كوني .12
Times New Roman، (.12) حجم 

 مع نسخة مطبوعة على قرص. ،ُيسلِّم الباحُث ثالث نسخ ورقية .11
 (السادسة النسخة) النفس لعلم األمريكية اجلمعية لدى ادلتبع التوثيق اجمللة تعتمد .11

(American Psychological Association, APA 6
th

.) 
، ويستعان بثالث عند  .11 نْيِ  تعارض نتيجة التحكيم.ُُيكم البحث من ِقبل حمكِّمنْيِ علمي َّ
 أو إعادة صياغة. ،أو زيادة ،كحذف  ،يلتزم الباحث بتعديل حبثو إذا طلب منو تعديل .11
 إال مع اإلشارة إىل اجمللة. ،ال جيوز النقل أو االقتباس من البحث ادلنشور .15

األعمال العلمية ادلقدمة للنشر يف اجمللة تصبح من حق اجمللة نشرت أم مل تنشر، واجمللة  .16
لزمة بردىا ألصحاهبا، ويؤول إليها حق النشر والطباعة، وُيق للباحثني االقتباس غري م

 منو بشرط اإلشارة إىل ادلصدر، ولكن ال جيوز إعادة نشره يف جملة أخرى. 
 مبا فيها قائمة ادلراجع وادلالحق. ،صفحة 15ال تزيد عدد صفحات البحث عن  .17
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 مصراتة مدينة من ليبيني أطفال على املصور الذكاء اختبار تقنني

 الدلنسي  مساعيلإ رويدا. أ                            1د. خالد حممد املدين       
 فرع -العليا الدراسات أكادميية                    مصراتة جامعة -اآلداب كلية    

                                                                                                   مصراتة
 

 :البحث ملخص
يهدؼ اختبار الذكاء اؼبصور يف نسختو الليبية إىل تقدير القدرة العقلية العامة 

( سنة، وأظهر استعمالو فائدة كبَتة يف حاالت التشخيص 41( إىل )8) لدى األطفاؿ من
ميكن تطبيقو بشكل  ،األوىل الضطراب التأخر الذىٍت، ويتميز بأنو اختبار غَت لفظي

صباعي، ولفائدة ىذا االختبار واغباجة إليو، يهدؼ البحث اغبايل إىل تقنُت الصورة الليبية 
( تلميذ 207بلغت ) ،ليبيُت من مدينة مصراتةالختبار الذكاء اؼبصور على أطفاؿ 

يف مدينة مصراتة، من خالؿ اختبار اػبصائص  ،من مرحلة التعليم األساسي، وتلميذة
السيكومًتية لالختبار على عينة التقنُت، واشتقاؽ معايَت ؿبلية تصلح لالستخداـ يف اجملتمع 

وثباتو من خالؿ اختبار احمللي، وقد وفر البحث اغبايل مؤشرات جيدة لصدؽ اؼبقياس 
ذوي الدرجات الصدؽ البنائي للمقياس، حيث استطاع االختبار إبراز الفروؽ بُت األطفاؿ 

أظهر التحليل االحصائي أف ما العليا من الذكاء، واألطفاؿ ذوي الدرجات اؼبنخفضة، و 
 %( من التباين بُت درجات اجملموعتُت ميكن أف يعزى إىل الفروؽ بينهما يف27(نسبتو 

(، بينما بلغ معامل ثبات االختبار للعينة الكلية باستخداـ r = .87القدرات العقلية )
 ،ودرجات معيارية ،كما وفر البحث اغبايل معايَت مئينية (،82.معامل الفا كرونباخ )

(، وفقا 41واكبرافها اؼبعياري يساوي ) ،(400متوسطها يساوي ) ،ونسب ذكاء اكبرافية
 ر تصلح لالستخداـ يف مدينة مصراتة. ؼبتغَتي اعبنس والعم

                                                           
1 Khalidelmadani@misuratau.edu.ly 
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 : اختبارات الذكاء، الذكاء اؼبصور، اؼبعايَت، تقنُت االختبارات.الكلمات املفتاحية

Abstract 
The current study aimed to examine the psychometric properties of the 

visual intelligence test (VIT) in the Libyan environment for the age 

group (8-14) years. In addition, it also aimed to develop local norms 

for VIT. The study sample included (702) subjects who were students 

living in Misurata and their age ranged from (08) to (14) years. Using 

the Statistical Package for Social Science (SPSS) software, the 

findings confirmed the validity of VIT.  Moreover, Cronbach's alpha 

reliability values of the VIT scales were acceptable and robust. 

Finally, the study derived local norms from the sample scores for the 

VIT based on age variables. 

Keywords: intelligence, IQ tests, standardization, the visual 

intelligence test. 

 . املقدمة1

 تشتق مناسبة معايَت إجياد ىو النفسية االختبارات تقنُت لعملية األساسي اؽبدؼ إف
 بطرؽ احملولة الدرجات تكوف حيث   ،الدراسة ؾبتمع سبثيل فيها يفًتض اليت التقنُت عينة من

 معايَت مفهـو ويعد ،ؼبعايَتا ؽبذه مصدرا اػباـ العينة أفراد لدرجات معينة إحصائية
 فال ،االختبار  على األفراد درجات وفهم بتفسَت اؼبتعلقة األساسية اؼبفاىيم من االختبارات

 معُت، ؿبك أو دبعيار قورنت إذا إال االختبار على الفرد عليها يتحصل اليت للدرجة معٌت
 ال اػباـ الدرجة أف دبعٌت النسبية، خباصية اؼبعروفة النفسي القياس خصائص إحدى وىذه
 . معُت معيار إىل نسبت إذا إال ؽبا معٌت

 واؼبقاييس االختبارات على اؼبفحوص درجة وتفسَت فهم يف ودورىا اؼبعايَت وألمهية
 الدقيق التحليل رغمعلى  هاأمهيت   ىابناؤ  يتم اليت االختبارات من الكثَت تفقد النفسية،
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 ىذه على القائمُت عمل لعدـ وذلك ؛السيكومًتية خصائصها وحساب ،لفقراهتا
 من االختبارات ىذه دبستخدمي يدفع فبا ،ؽبا ؿبلية معايَت اشتقاؽ على االختبارات
 عربية بيئات يف عينات من اؼبشتقة االختبارات معايَت استخداـ إىل النفسيُت األخصائيُت

 والتقارب التشابو على ذلك يف معتمدين عليو، اؼبقياس تطبيق اؼبراد احمللي اجملتمع من قريبة
 اؼبقاييس، ىذه الستخداـ مسوغ ذلك أف معتربين واحمللية، العربية اجملتمعات بُت الكبَتين

 كانت لو حىت -العربية اجملتمعات بُت الثقافية االختالفات تأثَت عدـ من التأكد دوف
 علميا ذباوزا يعد وىذا والعقلية، النفسية االختبارات على األفراد أداء على -يسَتة

 Anastasi) شك ؿبل قرار ىو االختبارات ىذه نتائج أساس علي يبٌت قرار وأي وأخالقيا،

& Urbina,1997  .) 
 اختبار على( 7042والدلنسي، ،اؼبدين: نظرا) سابق حبث يف الباحثاف عمل وقد 
 ربليل خالؿ من ،مصراتة مدينة من ؿبلية عينة على اؼبصور الذكاء اختبار فقرات صالحية
 اػبصائص واختبار الصاغبة، غَت الفقرات وحذؼ ،فقرة كل صالحية واختبار ،مفرداتو

 نتائج على تأسيسا البحث ىذا ويأيت اؼبفردات، ربليل عينة على لالختبار السيكومًتية
 الذكاء اختبار وىو ،موضوعو أمهية من أمهيتو ويستمد لو، واستكماال ،السابق البحث
 إىل ويهدؼ اؼبصري، اجملتمع يف لالستخداـ( 4727) صاحل زكي أضبد أعده الذي اؼبصور
 على ويعتمد سنة،( 42) إىل( 8) من األعمار يف ،األفراد لدى العامة العقلية القدرة تقدير
 وحدات بُت من اؼبختلف الشكل وانتقاء ،األشكاؿ من ؾبموعة بُت العالقة إدراؾ

 األوىل التشخيص حاالت يف كبَتة فائدة االختبار استعماؿ أظهر حيث اجملموعة،
 على يعتمد ال ،لفظي غَت اختبار أنو يف االختبار فائدة وتزداد الذىٍت، التأخر الضطراب

 أنو كما لألفراد، الثقايف للمستوى اعتبار دوف تطبيقو ميكن وبالتايل عليو، اإلجابة يف اللغة
 وىو ،(42) بعدىا ما إىل الثامنة سن من للتطبيق يصلح إذ ؛كبَتة زمنية مرحلة يف ميتد
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 يف والتكلفة ،والوقت ،اعبهد يوفر فبا –فردي بشكل تطبيقو إمكانية مع –صباعي اختبار
 (.418ص ،7042 والدلنسي، ،اؼبدين) التطبيق

 :التالية البحثية األىداؼ ربقيق إىل اغبايل البحث ويهدؼ
 مدينة من التقنُت عينة على اؼبصور الذكاء الختبار السيكومًتية اػبصائص اختبار 

 .مصراتة
 مصراتة مدينة من التقنُت عينة أداء من اؼبصور الذكاء الختبار ؿبلية معايَت اشتقاؽ. 
 واإلجراءات املنهج. 1
 :التقنني عينة 1. 2

 وقد ،والعمر اعبنس حسب النسبية الطبقية العشوائية بالطريقة التقنُت عينة اختيار مت
 ما أعمارىم تًتاوحمن اإلناث، ( 114)و من الذكور( 114) منهم ،(207) عددىا بلغ
 اعبغرافية اؼبساحة سبثل مناطق( 40) من عشوائيا العينة اختَتت وقد سنة،( 41 -8) بُت

 جملتمع اإلصبايل العدد من( 0.041) وبنسبة منطقة، كل من مدرسة بواقع مصراتة، ؼبدينة
( وإناث ،ذكور) اعبنس ؼبتغَت وفقا البحث ؾبتمع يف الطالب عدد يعكس وبشكل البحث،

 التعليمية واؼبنطقة ،(سنة 41 إىل سنوات 8 عمر من ،عمرية ؾبموعات 2) العمر ومتغَت
 اليت اغباالت البحث عينة تشمل أال على الباحثاف حرص وقد ،(تعليمية مناطق 40)

 أدائهم، على تؤثر بدنية إعاقة لديهم أو الذاكرة، البصر، السمع، يف مشكالت من تعاين
 يوضح( 04) واعبدوؿ باؼبدارس، الدراسية اؼبعامل داخل اصباعي   البحث أداة قتط ب    وقد
 .واؼبنطقة ،والعمر ،اعبنس حسب التقنُت عينة
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 واؼبنطقة. ،عينة التقنُت حسب العمر، واعبنس 04جدوؿ 
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  املصور الذكاء اختبار :البحث أداة 2. 2
( 7) إىل إضافة فقرة،( 11) من احمللية نسختو يف اؼبصور الذكاء اختبار يتكوف 

 طبسة فقرة كل تتضمن اإلجابة، لطريقة الطفل فهم من التأكد لغرض ؛ذبريبية فقرات
 :أي التصنيف، فكرة ىي االختبار ىذا بناء عليها يقـو اليت األساسية والفكرة أشكاؿ،

 أحد وينتقي بينهما، التشابو عالقة حيدد مث فقرة، كل يف اػبمسة األشكاؿ إىل الفرد ينظر
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 االختبار ويصحح األخرى، األربعة األشكاؿ عن اؼبختلف الشكل إنو حيث من األشكاؿ
 يف لالختبار القصوى الدرجة تكوف وهبذا صحيحة، إجابة لكل واحدة درجة بإعطاء
 .درجة( 11) األصلية نسختو

 اػبصائص اختبار هبدؼ( 7042) والدلنسي اؼبدين أجراىا اليت الدراسة أظهرت
 جيدة وصدؽ ثبات مؤشرات ،مصراتة مدينة يف ،اؼبصور الذكاء الختبار ،السيكومًتية

 وإعادة التطبيق طريقة باستخداـ الثبات معامل بلغ حيث ،(117 3 6) لالختبار
 أعمارىم متوسط وتلميذة، تلميذ( 3n 417) بلغت عينة على( 78.) التطبيق

 العينة وعدد ،(83.) كرونباخ الفا معامل باستخداـ االختبار ثبات بلغ بينما ،(40.81)
 اؼبصور الذكاء اختبار ثبات على اقوي   دليال يوفر ا،جد   جيد معامل وىو  ،((117 63

 صدؽ حسب كما(.417-418. ص ص ،7042 والدلنسي، اؼبدين) احمللية البيئة يف
 ،الدراسي التحصيل ؿبكي باستخداـ احملك صدؽ منها أسلوب، من بأكثر االختبار
 باستخداـ البناء وصدؽ اؼبلونة، ريفن مصفوفات وىو ،مشابو آخر اختبار على واألداء
 التحصيل ؿبك باستخداـ االختبار صدؽ معامل بلغ وقد اجملموعات، بُت الفروؽ طريقة

(8 3 0.18, n 3 108)، على األداء ؿبك باستخداـ االختبار صدؽ معامل بلغ بينما 
 وتعطي ،جيدة العمـو يف معامالت وىي ،(n 3 417 ,0.12 3 8) للذكاء ريفن اختبار

 استطاع أيضاو  مصراتة، مدينة أطفاؿ ذكاء لقياس اؼبصور الذكاء اختبار صالحية يف التقو
 الدرجات ذوي واألفراد الذكاء، من العليا الدرجات ذوي األفراد بُت الفروؽ إبراز االختبار

 مستوى عند إحصائيا دالة فروقًا االحصائي التحليل أظهر حيث ،(3117 6) اؼبنخفضة
 درجات بُت التباين من( 0.84( نسبتو ما وأف اجملموعتُت، بُت( 0.04) الداللة

 يدلل فبا ،( 70. 3 8) العقلية القدرات يف بينهما الفروؽ إىل يعزى أف ميكن اجملموعتُت
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 والدلنسي، اؼبدين) اؼبختلفة الذكاء درجات ذوي بُت التمييز على اؼبقياس قدرة على
 (.412-417. ص ص ،7042

 :التقنني إجراءات 3. 2 
 األوىل اغبصة بُت الصباحية الفًتة يف اؼبقياس تطبيق يكوف أف على الباحثاف حرص

 الدراسية اؼبعامل داخل التطبيق ومت وحيويتو، التلميذ نشاط لضماف ؛الرابعة واغبصة
 كل إمكانيات حسب الثاين الباحث طريق عن الدراسية الفصوؿ وكذلك ،واؼبكتبات

 ومت ،مفحوص( 70 -41) قاعة كل داخل اؼبفحوصُت عدد يتجاوز ال حبيث مدرسة،
 توزيع ومت ،سنة( 41 إىل 8) اؼبستهدفة العمرية الفئات عبميع صباعي بشكل التطبيق

 إال الكراسة فتح يتم أال منهم وطلب ،اؼبفحوصُت على جابةاإل وورقات االختبار كراسات
 ،الدراسية والسنة ،و  اظب   يكتب أف مفحوص ك ل من وط لب ،ذلك منهم يطلب أف بعد

 منهم طلب ،اؼبفحوصُت لكل البيانات كتابة من التأكد وعند ،واضح خبط ميالده وتاريخ
 قراءة يف الثاين الباحث وبدأ ،التعليمات من األوىل الصفحة على االختبار كراسة فتح

 اؼبثاؿ شرح خالؿ من عليو اإلجابة كيفية توضيح منو   واؽبدؼ ،االختبار وشرح التعليمات
 اإلجابة نناقش مث ،األوؿ اؼبثاؿ عن اإلجابة اؼبفحوصُت من ويطلب ،(04) رقم للفقرة

 وأسباهبا االجابة ونناقش ،(07) رقم الفقرة يف اؼبثاؿ إىل ننتقل مث ومن ،وأسباهبا الصحيحة
 سبب ويشرح ،الصحيحة اإلجابة ونناقش ،(01) رقم الفقرة يف اؼبثاؿ إىل ننتقل مث ،كذلك

 ،االختبار أسئلة لطبيعة اؼبفحوصُت فهم من التأكد ىو الشرح ىذا من واؽبدؼ ،اختيارىا
 اؼبفحوصُت من ويطلب ،(7 -1 -1) الفقرات أمثلة إىل ذلك بعد اؼبفحوص ينتقل

 إذا اإلجابة طريقة وت شرح ،الصحيحة اإلجابات نناقش مث ،واحدة دفعة عليها اإلجابة
 ،األقالـ ميسكوا أف اعبميع من يطلب األمثلة شرح من االنتهاء بعد األمر، استدعى



 ليبيني أطفال على املصور الذكاء اختبار تقنني                         21العدد  -جملة كلية  اآلداب
_______________________________________________________ 

04 

 

 لكي متسلسلة بأرقاـ لإلجابة ـبصصة ورقة يف تتم واليت اإلجابة، يف البدء منهم ويطلب
 .  اإلجابة ورقة إىل االختبار كراسة من اؼبختلف الشكل حرؼ نقل   اؼبفحوص على يسهل

 البنائي الصدؽ غبساب؛ اؼبتطرفتُت اجملموعتُت أسلوب الباحثاف استخدـ ،إحصائي ا
 يكوف من بُت الفروؽ إبراز على االختبار قدرة اختبار طريق عن التقنُت عينة على للمقياس

 الدرجات سبثل ؾبموعة واعتبارىا ،البحث عينة درجات من%( 72) أعلى ا،عاليً  ىمأداؤ 
 ،الدرجات من%( 72) أقل   ،امنخفضً  ىمأداؤ  يكوف من وبُت ،االختبار على العليا

 التائي، االختبار باستخداـ ،(1101 , 2102) الدنيا الدرجات ذوي األفراد سبثل واعتبارىا
 مربع باستخداـ ،وحد هتا الفروؽ قوة ؼبعرفة (eiiE t effE) التأثَت حجم ختبارا مت كذلك
 متوسط، تأثَت( 0.07)و بسيط تأثَت إىل ،(0.04) القيمة وتشَت ،(r2) بَتسوف معامل

 اؼبقياس ثبات حساب مت كما ،(11. ص ،7041 اؼبدين،) كبَت تأثَت( 0.71)و
 حساب يف( eSee) اإلحصائي الربنامج ـد  خ  ست  ا وقد ،كرونباخ ألفا معامل باستخداـ

 .السابقة اإلحصائية العمليات معظم

 النتائج. 3
الذكاء  وىو اختبار اػبصائص السيكومًتية الختبار -لتحقيق اؽبدؼ األوؿ للبحث

قاـ الباحثاف أوال باختبار خصائص عينة التقنُت للتأكد من  -اؼبصور على عينة التقنُت
 .حسن سبثيل العينة جملتمع الدراسة، مث قاما حبساب صدؽ االختبار وثباتو على عُت التقنُت
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 خصائص عينة التقنني: 1.1.3
ىو  ،من اؼبؤشرات اليت يتم من خالؽبا اختبار حسن سبثيل العينة جملتمع الدراسة

، وكلما كانت قيم ىذه 1كل من اؼبتوسط اغبسايب والوسيط واؼبتوسط اؼبعدؿ  اؼبقارنة بُت قيم
دؿ ىذا على حسن اؼبطابقة بُت توزيع درجات عينة البحث  ،اؼبؤشرات قريبة من بعضها

والتوزيع االعتدايل، كذلك كلما كانت درجة تفرطح والتواء توزيع عينة البحث أقرب إىل 
،  Brace, Kemp & Snelgar, 2006)العينة )ذلك أيضا على حسن سبثيل الصفر دؿ 

(، فإف درجات اؼبتوسط اغبسايب واؼبتوسط اغبسايب اؼبعدؿ 07يظهر يف اعبدوؿ رقم )وكما 
أو لدى عينة الذكور وعينة اإلناث،   ،والوسيط متقاربة سواًء لدى عينة البحث الكلية

، فرغم وبشكل خاص عينة اإلناث ،ليست كبَتة كذلك درجة كل من التفرطح وااللتواء
وجود درجة من االلتواء السالب إال أنو ليس كبَت، األمر الذي يعطي ثقة أكرب يف حسن 

وبالتايل إمكانية تعميم نتائج  ،سبثيل عينة الدراسة للمجتمع األصلي اليت اشتقت منو
  الدراسة، وإمكانية استخداـ اإلحصاء البارامًتي لتحليل بيانات ىذا البحث.

 بعض اػبصائص اإلحصائية لعينة التقنُت 22جدول 
الدرجة   اؼبتوسط اؼبعدؿ اؼبتوسط اغبسايب 

 الوسيط
 التفرطح االلتواء

 2.22 1.15- 31 30.3 29.93 العينة الكلية
 1.04 0.730- 30 29.71 29.40 الذكور
 2.66 1.5- 32 31.06 30.50 اإلناث

 

 

                                                           
1
 Trimmed mean %5 % من الدرجات اؼبتطرفة1 حذؼاؼبتوسط اؼبعدؿ ىو اؼبتوسط اغبسايب بعد  
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 Construct Validityصدق التكوين )البناء(   2.1.3
رغم أف االختبار أظهر مؤشرات جيدة تشَت إىل صدؽ اؼبقياس يف مدينة مصراتة 

(، وهبدؼ تأكيد صدؽ االختبار لقياس الذكاء يف اجملتمع 7042)انظر: اؼبدين والدلنسي، 
احمللي، قاـ الباحثاف حبساب الصدؽ البنائي للمقياس على عينة التقنُت عن طريق حساب 

ار إبراز الفروؽ ، فإذا استطاع االختب Group Differencesالفروؽ بُت اجملموعات 
 ، فسيكوفاىم منخفضً ؤ ا على االختبار، وبُت من يكوف أداىم عاليً ؤ بُت من يكوف أدا

 ,Brace, Kemp & Snelgar)، 1980فرج، ( صادؽ  بأنو االختبار تقدير

اـ ىذه وقد ربقق الباحثاف من الصدؽ البنائي الختبار الذكاء اؼبصور باستخد ،(2006
ؼبعرفة داللة الفروؽ بُت  ؛الطريقة من خالؿ تطبيق االختبار التائي على عينة البحث

ومتوسط درجات اجملموعة  ،% من الدرجات(72متوسط درجات اجملموعة العليا )أعلى 
ورصدت النتائج يف اعبدوؿ  ،% من الدرجات( على العينة الكلية لالختبار72الدنيا )أدىن 

 (.01رقم )

% من درجات عينة التقنُت على اختبار الذكاء 72% وأدىن 72حساب داللة الفروؽ بُت أعلى   23جدول
 اؼبصور

االكبراؼ  اؼبتوسط اؼبقياس
 اؼبعياري

 t Effectقيمة  درجة اغبرية
size r 

 376 2 36.66 اجملموعة العليا
 

**34.33 0.87 
 5.56 21.90 اجملموعة الدنيا

** p < .01 (2-tailed). 

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  اأف ىناؾ فروقً  (01يظهر اعبدوؿ رقم )
%( من التباين 27(أف ما نسبتو ( بُت اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا من الذكاء، و 0.04)
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 (،r = .87بُت درجات اجملموعتُت ميكن أف يعزى إىل الفروؽ بينهما يف القدرات العقلية )
  اؼبقياس على التمييز بُت ذوي درجات الذكاء اؼبختلفة.فبا يدؿ على قدرة 

 ثبات املقياس   3.1.3
غبساب ثبات  ،Cronbach’s alphaقاـ الباحتاف باستخداـ معامل الفا كرونباخ 

، وشيوع استخدامو يف (، وذلك لسهولة حسابو = 207Nعلى عينة التقنُت )االختبار 
ويشَت معامل ألفا إىل اؼبتوسط العاـ لثبات اؼبقياس اؼبمكن ، البحوث والدراسات النفسية

يف وكما ىو واضح  ،(Henson,2001)اغبصوؿ عليو جبميع طرؽ التجزئة النصفية احملتملة 
ويوفر  ،الفا كرونباخ الختبار الذكاء اؼبصور جيدة جد  أ( فإف معامالت 01اعبدوؿ رقم )

 ا على ثبات ىذا االختبار. قوي   دليال

 لفا كرونباخ الختبار الذكاء اؼبصور على عينة التقنُتأ معامل 24جدول

 اإلناث الذكور العينة الكلية العينة
 84. 80. 82. معامل ألفا

 

 معايري اختبار الذكاء املصور على عينة مدينة مصراتة   2.3
وىو اشتقاؽ معايَت ؿبلية  ،ه اػبطوة إىل ربقيق اؽبدؼ الثاين للبحثذدؼ ىهت

وبناًء على  -مدينة مصراتة، ولتحقيق ذلك يفالختبار الذكاء اؼبصور من أداء عينة التقنُت 
نظر: اؼبدين أ(، واألعمار األكرب سنا )40، 7، 8الفروؽ الدالة إحصائيا بُت األعمار) 

لكل من  الباحثاف بتحويل الدرجات اػباـ إىل درجات مئينية قاـ -(7042والدلنسي، 
( 41 -44تُت: األوىل تضم األعمار من )الذكور واإلناث، موزعُت على ؾبموعتُت عمري

( سنوات، ورصدت النتائج يف اعبدوؿ 40 -8موعة الثانية تضم األعمار من)سنة، واجمل
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( على التوايل، مت ح و لت الدرجات اؼبئينية إىل درجات معيارية، وبعد 07( ورقم )01رقم )
 ،(400متوسطها يساوي ) ،رجات اؼبعيارية إىل نسبة ذكاء اكبرافيةذلك ح ولت الد

 (. 02(، ورصدت النتائج يف اعبدوؿ رقم )41اؼبعياري يساوي ) واكبرافها

الدرجات اػباـ و ما يقابلها من مئينيات الختبار الذكاء اؼبصور على عينة مدينة مصراتة وفقا ؼبتغَت   25جدول
 سنة. 14 -11للعمر من  اعبنس

 

 

  املئينيات    املئينيات 
الدرجة 

 اخلام
الدرجة  إناث ذكور

 اخلام
الدرجة  

 اخلام
الدرجة  إناث ذكور

 اخلام
44  4 44  72 47 8 72 
47  4 47  78 74 44 78 
41  4 41  77 72 41 77 
41  4 41  10 12 71 10 
41 4 4 41  14 11 10 14 
47 4 4 47  17 17 11 17 
42 4 4 42  11 74 17 11 
48 4 4 48  11 72 74 11 
47 4 7 47  11 27 20 11 
70 7 7 70  17 22 22 17 
74 1 7 74  12 87 81 12 
77 1 7 77  18 70 77 18 
71 1 7 71  17 71 71 17 
71 7 7 71  10 72 72 10 
71 7 1 71  14 78 78 14 
77 41 7 77  17 77 - 17 
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يقابلها من مئينيات الختبار الذكاء اؼبصور على عينة مدينة مصراتة وفقا ؼبتغَت ما الدرجات اػباـ و  ( 26جدول )
 ( سنوات.12، 9، 8لألعمار ) اعبنس
الدرجة 

 اخلام
الدرجة  ناثإ ذكور

 40 7 8 40 7 8 اخلام
7 4   4 4  7 
2 1   1 1  2 
8 1 4  1 7  8 
7 7 7  1 2  7 

40 7 7  1 2  40 
44 2 1  2 2  44 
47 7 1 4 7 8 4 47 
41 7 1 7 40 8 7 41 
41 40 1 7 41 7 7 41 
41 42 7 7 41 40 7 41 
47 48 7 7 41 44 7 47 
42 47 2 1 41 47 1 42 
48 70 7 1 47 41 1 48 
47 74 41 1 47 41 1 47 
70 77 47 1 71 47 1 70 
74 72 42 1 71 74 1 74 
77 17 48 2 17 77 1 77 
71 11 71 44 11 71 1 71 
71 10 77 41 14 77 7 71 
71 11 11 47 11 77 40 71 
77 20 10 71 10 11 47 77 
72 80 11 11 17 10 48 72 
78 82 71 10 72 17 71 78 
77 70 77 10 21 17 11 77 
10 77 84 18 81 71 11 10 
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14 77 82 77 87 21 17 14 
17 77 70 71 77 81 77 17 
11 78 71 21 71 82 21 11 
11  77 87 78 77 80 11 
11  78 77  71 87 11 
17   77  71 71 17 
12   72  72 72 12 
18   78  78 78 18 
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 ( IQربويل اؼبئينيات اىل نسبة ذكاء اكبرافيو )  (27جدول )
 نسبة الذكاء الدرجة اؼبئينية  نسبة الذكاء الدرجة اؼبئينية

4 65  10 100 
7 69  17 101 
1 72  11 102 
1 74  17 103 
1 75  70 104 
7 77  74 104 
2 78  77-71 105 
8 79  72 107 
7 80  20 108 

40-44 81  27 109 
47 82  21 110 
41 83  22 111 

41-41 84  80-84 113 
47-42 85  87 114 

48 86  81 114 
47-70 87  81 116 
74-77 88  82 117 
71-71 89  87 118 
71-77 90  70 119 
72-78 91  77 121 
77-10 92  71 123 
17-11 93  71 125 
11-11 94  77 126 
17-12 95  72 128 

10 96  78 131 
11 98  77 135 

 .41 ، واالكبراؼ اؼبعياري 4003مالحظة: متوسط نسبة الذكاء 3 
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والسبب يف  ئينية،( عدـ وجود بعض من الدرجات اؼب02ظ من اعبدوؿ رقم )ح  ل  نػ  
ف و ئ  فعلى سبيل اؼبثاؿ اؼب   ؛ن األحواؿذلك ىو عدـ إمكانية اغبصوؿ عليها بأي حاؿ م

 ،سواء من الذكور أو اإلناث ،( ال توجد أي درجة خاـ تقابلها71 -74 -17 -18)
 .ذا يصبح االختبار جاىز لالستخداـوهب

 لتصنيف وكسلر امستويات الذكاء وفقً   (28جدول )

 IQ 410+ 477- 470 447-440 407-70 نسب الذكاء
 متوسط متوسط مرتفع متفوؽ امتفوؽ جد   التصنيف
  وأقل IQ 87   -80 27-20 77 نسب الذكاء
  منخفض جداً  منطقة حدية متوسط  منخفض التصنيف
  (4777 ،اؼبصدر )مليكة

  النتائج مناقشة. 4
 ومت األصلية، اؼبصور الذكاء اختبار فقرات بتحليل( 1106) والدلنسي اؼبدين قاـ

 إىل السهل من صعوبتها حسب اؼبتبقية الفقرات ترتيب وإعادة الصاغبة غَت الفقرات حذؼ
 اشتقاؽ مث اغبايل، البحث ويف لالختبار، السيكومًتية اػبصائص وحساب الصعب،
 أصبح وهبذا ،مصراتة مدينة من ليبيُت أطفاؿ أداء من اكبرافية ذكاء ونسب ،مئينية درجات
 :بالتايل القياـ للمستخدـ وينبغي مصراتة، مدينة أطفاؿ على للتطبيق جاىزا االختبار
 :االختبار إجراء. 2.4

 أف لو   ويتيسر نشطًا، الفرد يكوف حُت الصباح يف الذكاء اختبار جيرى أف يفضل
 وقت فخَت ،اؼبدارس تالميذ على االختبار تطبيق حالة ويف ،فبكن عقلي أداء أفضل يعطي
 الطريق عوامل إزالة نضمن حىت ،الرابعة هناية حىت( األوىل) اغبصة بُت الفًتة ىي لذلك

 :يلي فيما االختبار إجراء خطوات تلخيص وميكن ،ذىنو   ينشط بدأ قد التلميذ أف ونضمن
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 أو ،فيها وينظر كراستو يفتح أف فرد ألي يسمح وال ،التالميذ على الكراسات توزع •
 .هبا ما يقرأ

 تاريخ يكتب مث ،األسئلة كراسة على واضح خبط اظبو   يكتب أف فرد كل من يطلب •
 .ميالده تاريخ أو عمره   يكتب مث ،االختبار يـو

 .والعمر ،والتاريخ ،االسم وىي ،األساسية البيانات كتابة من الفاحص يتأكد •
 قراءة يف ويبدأ ،(1) الصفحة على االختبار كراسة فتح اؼبمتحنُت األفراد من يطلب •

 .االختبار من اؽبدؼ وشرح ،التعليمات
 مث ،وأسباهبا الصحيحة اإلجابة نناقش مث ،األوؿ اؼبثاؿ عن اإلجابة اؼبمتحنُت من يطلب •

 وتناقش ،الثالث إىل ينتقل مث ،وأسباهبا الصواب اإلجابة وتناقش ،الثاين اؼبثاؿ إىل ينتقل
 .أسباهبا ويشرح ،الصحيحة اإلجابة

 أسئلة لطبيعة اؼبفحوصُت فهم من التأكد ىو الصحيحة اإلجابة شرح يف السبب •
 .االختبار

 دفعة عليها اإلجابة اؼبفحوصُت من ويطلب ،(5-4-3)  األمثلة إىل ذلك بعد ينتقل •
 .ذلك األمر استدعى إذا اإلجابة طريقة وتشرح ،الصحيحة اإلجابات تناقش مث ،واحدة

 ويقوؿ ،األقالـ يضعوا أف اعبميع من يطلب األمثلة شرح من االنتهاء بعد
 التالية الصفحة إىل انتقل صفحة من انتهيت إذا ،اآلف االختبار سنبدأ :الفاحص

 . اإلجابة ابدأ اآلف واحد، سؤاؿ على طويالً  اوقتً  تضيع وال ،مباشرة
 :املعايري واستخراج التصحيح طريقة. 1.4

 كاف من والتاسع ،تسع من وأقل ،سنوات شباين   عمره كاف من ،الثامنة طفل إف
 هنايتها، إىل السنة أوؿ من سبتد الزمنية السنة أف: أي عشر من وأقل ،سنوات تسع عمره
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 عشر حىت ،شهرين أو اوشهر  سنوات عشر عمره كاف من ىو العاشرة طفل أف :أي
 اؼبئوية درجتو أو ،الفرد ذكاء نسبة هبا تستخرج اليت والطريقة شهرًا، عشر وأحد سنوات

 :يلي كما
 .باالختبار اػباص اؼبفتاح قف  و  على  االختبار يصحح (0
 .صفرب اؼبًتوؾ أو واػبطأ ،بدرجة الصواب حيسب (1
 .الصحيحة جاباتاإل ذبمع( 2
دد االختبار يف الفرد ناؽبا اليت اػباـ للدرجة اؼبقابلة الذكاء نسبة الستخراج (3  العمر حي 

 من مئينية درجة إىل اػباـ الدرجة ربويل مث ،السابقة الفقرة يف جاء ما ضوء يف للفرد الزمٍت
( 01- 7) لألعمار( 15)واعبدوؿ ،سنة( 03- 00) لألعمار( 14) رقم اعبدوؿ
 ذكاء نسبة إىل اؼبئينية الدرجة ربوؿ مث ،التقنُت بعينة اؼبفحوص مقارنة من مي  ك ن فبا ،سنوات

(IQ )إذا: اؼبثاؿ سبيل فعلى ،(16) رقم باعبدوؿ باالستعانة الفرد ذكاء مستوى لتحديد 
 باالستعانة فإننا ،(23) تساوي خاـ درجة على سنوات( 01) عمره   ذكر طفل ربصل

 عينة أطفاؿ من%( 71) أف يعٍت فبا ،(71) اؼبئُت تقابل درجتو أف قبد( 15) باعبدوؿ
 فإننا ذكائو مستوى ولتحديد ،(23) درجتو من أقل درجة على ربصلوا الذكور من التقنُت

 كما وىي ،(71) للمئُت اؼبقابلة الذكاء نسبة عن بالبحث( 16) رقم باعبدوؿ نستعُت
 الذكاء ؼبستويات (وكسلر) تصنيف إىل اواستنادً  ،(003) تساوي( 16) اعبدوؿ يظهر

 .اؼبرتفع اؼبتوسط الذكاء فئة ضمن الدرجة ىذه تضعو ،(17) رقم جدوؿ

 والتوصيات االستنتاجات. 5
 مدينة من ليبيُت أطفاؿ أداء من مشتقة اؼبصور الذكاء اختبار معايَت ألف نظرا

 إليها توصل اليت اؼبعايَت استخداـ بعدـ االختبار مستخدمي الباحثاف يوصي مصراتو،
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 دبدينة خاصة ىي اؼبعايَت ىذه فإ حيث   ،أخرى مدينة من طفل على للحكم اغبايل البحث
 عينة أداء دبقارنة صالحيتها اختبار إىل أوالً  حيتاج اؼبدينة خارج استخدامها فوإ ،مصراتة
 من عينة بأداء( البحث عينة لدرجات اؼبعياري واالكبراؼ ،اغبسايب اؼبتوسط) اغبايل البحث
 من عينة على دراسة إجراء الباحثاف يقًتح كما. فيها االختبار استخداـ اؼبراد اؼبنطقة

 من اؼبقياس مستخدـ وسبكن ،الفئة ىذه زبص معايَت الشتقاؽ ذىنية اؼبعاقُت األطفاؿ
 يقًتح كما ذكائهم، لنسب وفقا اؼبنخفضة الذىنية القدرات ذوي األطفاؿ تصنيف
 ؛أخرى ليبية مدف من وعينات البحث ىذا عينة أداء بُت مقارنة دراسة إجراء الباحثاف

 .اؼبدف ؽبذه اؼبعايَت توحيد مكانيةإ مدى ؼبعرفة

 

 

 املراجع قائمة
 املراجع العربية:أوال: 

 اؼبطبعة: القاىرة .التعليمات كراسة: اؼبصور الذكاء اختبار(. 4727) زكي أضبد صاحل،
 .العاؼبية

 .العريب الفكر دار: القاىرة. النفسي القياس(. 4780) صفوت فرج،

 مدينة يف ليبيُت أطفاؿ على اؼبلونة ريفن مصفوفات تقنُت(. 7041) ؿبمد خالد اؼبدين،
 .70-11 ،4،مصراتة جامعة اآلداب كلية ؾبلة. مصراتة



 ليبيني أطفال على املصور الذكاء اختبار تقنني                         21العدد  -جملة كلية  اآلداب
_______________________________________________________ 

16 

 

 الختبار السيكومًتية اػبصائص(. 7042) ظباعيلإ رويدا والدلنسي، ؿبمد خالد اؼبدين،
-414 ،40 ،مصراتة جامعة اآلداب كلية ؾبلة. ليبية عينية على اؼبصور الذكاء
478. 

 دليل: والراشدين اؼبراىقُت لذكاء بليفيو – وكسلر مقياس(. 4777) لويس مليكة،
 .اؼبصرية النهظة دار: القاىرة. اؼبقياس

 :اإلجنليزية: املراجع ثانيا
Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th ed). New 

Jersy: Prentice-Hall, Inc. 

Brace, N., Kemp, R., & Snelgar, R. (2006). SPSS for psychology. 

Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Henson, R. K. (2001). Understanding internal consistency reliability 

estimates: A conceptual primer on coefficient alpha. 

Measurement & Evaluation in Counselling & Development, 

34(3), 177-189 

Nandy, K. (2012). Understanding and quantifying effect sizes, 

available at:   

http://nursing.ucla.edu/workfiles/research/Effect%20Size%204-

9-2012.pdf 

 

 

 

 



 ليبيني أطفال على املصور الذكاء اختبار تقنني                         21العدد  -جملة كلية  اآلداب
_______________________________________________________ 

17 

 

  المالحق
 1: بعض فقرات اختبار الذكاء املصور21ملحق 

 
                                                           

 للحصوؿ على كامل االختبار، يرجى االتصاؿ بالباحثُت. 1
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 الكتابة الصوتية

 

 
 1مفتاح بشرد. فرحة      

 جامعة سرت –كلية اآلداب        
            

 

 ملخص البحث:
كالدراسة  باالىتماـ ظيالذم حث موضوع الكتابة الصوتية يتناكؿ ىذا البح

ادلتمثلة يف من ادلواضيع ذات العالقة  االباحثُت منذ فًتة، كيتناكؿ عددن  ل العديد منبى من قً 

كعالقة ذلك بلغة  ؟ماىية لغة الفكر، ككيفية التعبَت عنها، كما مدل اختالؼ اللغات

كماىية  ،اكحديثن  اتالؼ اآلراء العلمية حولو قددين كاخ ،الفكر، مث ماىية نظرية الفونيم

تم باإلجابة عن خيي ك  ؟تابة الصوتية الدكلية كاخلاصةالكتابة الصوتية، كما ادلقصود بالك

 ؟خاصةن  ان رموز رموز لؤلصوات العربية كاعتمادىا ىل ديكن كضع  :سؤاؿ مهم، أال كىو

 
 
 

 

                                                 
1 farhaalshreedi@gmail.com 
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Abestract 

The current research deals with the subject of sound writing in Arabic 

Languge which has been studied by many researchers for a while. It 

discussess a number of related topics, namely the nature of the 

language of thought, how it is expressed, how different the languages 

are and how they are related to the language of thought. In addition, 

the meanings of international and private sound writing are discussed. 

At the end of this study, an attempt is made to answer an important 

question, which is whether it is possible to set symbols for Arabic 

sounds and adopt them as special symbols. 

 . املقدمة 1
كتشمل الوحدات ادلطلقة،  ،اللغة ىي كحدات فكرية يدركها العقل البشرم

كادلوت،  ،كاحلياة ،كالسكوف ،مثل احلركة ،كادلتمثلة يف الصفات اليت ذلا صدكر ذىنية
إضافة للوحدات ادلقيدة ادلتمثلة يف الذكات احملسوسة اليت إخل،  كاجلينب... ،كالشجاعة

 خل.. كإ.إلنساف، كالشجرة، كالسمكة.مثل ا ،دتتلك صور ذىنية
ا يف التمييز بُت الذكات كصفاهتا، كتتسم ىذه مهم  كرية دكرا ملة الفكتلعب اجل

اللغة الفكرية لكل إنساف ىي نتيجة زلصلة ثقافتو اللغوية من  ، مبعٌت أفاللغة بالذاتية
كحدات مطلقة ككحدات مقيدة، كتنسحب ىذه الصفة على اللغات العامة، مبعٌت أف 

رب عن كحداهتم ادلطلقة كادلقيدة اليت تع ،لغات اجملتمعات اإلنسانية ىي لغات خاصة هبا
 تؤدم أغراضهم ىم.

منها ما ىو مطلق، كمنها ما ىو مقيد،  ،مبا أف لغة الفكر ىي كحدات فكريةك 
فإف اإلنساف ىو حباجة إىل التعبَت عن ىذه الوحدات، كقد مرت مرحلة التعبَت عن لغة 
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 أك تلك الوحدات إذلامنا لتعبَت عناستخداـ اإلشارات لبفكانت البداية  ،الفكر مبراحل
 ،مث انتقل العقل البشرم بعد ذلك إىل مرحلة التعبَت عن لغة الفكر بالصور ،(1)زلاكاة

كقد خلقت ىذه ادلرحلة العديد من اآلثار اليت تيعد اليـو دالئل ، (2)كالنحت ،كالنقش
، على حضارات أمم انتهت منذ زمن، كإشارة إ مث ىل معامل لغات غدت ميتة اليـو

كاستخداـ احلرؼ ليدؿ على الوحدات الفكرية  ،ءت بعد ذلك مرحلة التعبَت بالكتابةجا
اإلنساف قد كصل إىل مرحلة يرمز  مبعٌت أف ،ادلطلقة كادلقيدة اليت رسخت يف ذىن الفرد

ليكوف فيما بعد كسيلة للتواصل اإلنساين  ؛تلك الوحدات بأصوات يصدرىا ىوإىل 
أصوات ييعرب "كلذلك فإف اللغة ىي  أك بدكف قصد؛ ، سواءن بقصد،داخل رتاعة معينة

 .(3) "هبا كل قـو عن أغراضهم
ىذه  دلا تلقتو إف دراسة الكتابة الصوتية موضوع ييلح على الذىن منذ فًتةو 

لذم دعاين كمن حبث كحتليل يف جوانبها ادلختلفة، كلرمبا ىذا السبب ا ،الظاىرة من أمهية
أرل أهنا ىي أساس اخلوض يف موضوع  ،فيها من خالؿ طرح عدة مواضيع للكتابة

ىذه الدراسة تدخل يف إطار ادلنهج الوصفي ذلذه الظاىرة  منك  ،الكتابة الصوتية
 كالتارخيي من خالؿ التتبع العلمي لؤلطوار اليت مرت هبا الظاىرة.

ية لغة الفكر، متمثلة يف ماى ،من ادلواضيع كيتناكؿ البحث يف ىذا البحث عددنا
كعالقة ذلك بلغة الفكر، مث ماىية  ؟ككيفية التعبَت عنها، كما مدل اختالؼ اللغات

كماىية الكتابة الصوتية، كما  ختالؼ اآلراء العلمية حولو قددينا كحديثنا،كا ،نظرية الفونيم

                                                 

 .275-269الدراسات اللهجية عند ابن جٍت،  :ينظر( 1)
 .25تاريخ اللغات السامية، ص :ينظر( 2)
 1/22،اخلصائص، ابن جٍت( 3)
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 :ختم باإلجابة عن سؤاؿ مهم، أال كىوتابة الصوتية الدكلية كاخلاصة، كأادلقصود بالك
 ات العربية، كاعتمادىا كرموز خاصة؟ىل ديكن كضع رموز لؤلصو 

تكمن أمهية ىذا البحث يف كونو دراسة كصفية لظاىرة الكتابة الصوتية، اليت و
أصبحت مطلبا ضركرم يف مستويات التحليل اللغوم احلديث، إضافة إىل أنو زلاكلة 

غتنا العربية، تتمشى صوتية خاصة بل رموز لفتح باب احلوار من أجل إمكانية اعتماد
 كقواعدىا، كحتافظ على حليها، كرتاذلا، كدتكننا من إيصاؿ معانيها لآلخر. 

 . املنهج واإلجراءات2
فرضت طبيعة البحث استخداـ ادلنهج الوصفي، كذلك من خالؿ 

استعراض بعض القضايا اللغوية ذات العالقة ادلباشرة بالكتابة الصوتية، إضافة للمنهج 

كادلتجسد يف التتبع التارخيي لنشأة العالقة بُت اللغة كالفكر، كتررتتها التارخيي 

 ألصوات لغوية، إضافة لتتبع مراحل االىتماـ العامي كالعريب بنشأة الكتابة الصوتية.

 . النتائج ومناقشتها3
 اختالف اللغات وعالقته بلغة الفكر: 1 .3

اف عن اآلخر، كبالتايل يعود اختالؼ لغات البشر إىل اختالؼ لغة فكر كل إنس
حبسب موقعو اجلغرايف، كالزمٍت، كالظركؼ  كل   ،اختالؼ لغات اجملتمعات اإلنسانية
 لتارخيية، كالسياسية اليت يعيشها.االجتماعية، كاالقتصادية، كالدينية، كا
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ا  كالسبب ىو  ،( ك )قطة(catعقد مقارنة بُت كلمة ) عليو، فإنو ال ديكن أبدن
تستخدـ للداللة على الوحدات ادلطلقة  ،اختصاص كل رلتمع أك أمة بأصوات معينة

اخل اللغة إضافة إىل كجود تباين يف استخداـ األصوات د، (1)كالوحدات ادلقيدة
 كاستعينوا بالصرب كالصالة  :-تعاىل -يف قولو الواحدة، كمن ذلك أف صوت )السُت(

 لست عليهم مبسيطر :-تعاىل -يف قولو استخداـ )السُت(( غَت 45)البقرة، اآلية: 
ق قانوف ادلماثلة الصوتية، فٍ كى على حيث حتولت الثانية إىل الصاد  ،(22 :)الغاشية اآلية

ؿ( كما يف )أ  ،كالعكس ،كانعدامها يف الصوت ،إضافة إىل كجود صور الرمز يف اللفظ
 .)الكتاب( ك)الناس( ك)اذىب(، كما يف كالقمرية، كمهزة الوصل ،الشمسية

 ت ادلستخدمة يف كل أمة أك رلتمع،كىذا االختالؼ من حيث نوعية األصوا
األلفاظ، كىذا ما أدل إىل اختالؼ  من مثم ك  ،يؤدم إىل اختالؼ دالالت تلك األصوات

 .(2)لغات البشر

تضاؼ  ، فأحيانناكاخلالصة: أف كل رلتمع خيتار أصوات دالة على احتياجاتو
 ايتم استبداذلا بأصواتو أخرل، كأحيانن  أصوات جديدة، كأحياننا اأصوات قددية، كأحيانن 

، كقد دير صوت بأكثر من تغَت كاحد ،تنحرؼ سلارج األصوات عن موضعها األساسي
 ،أك اخلط يبقى كما ىو يف النطق، على أنو اخلط اجلامد الذم ال يتغَت إال أف الرسم

 القاؼ يف العربية. كىذا ما حدث مثالن مع

                                                 

 .6النعيمي، ص سعيد الكتابة الصوتية، د. حساـ( 1)
 275، ص، عبد الواحد كايفعلم اللغة( 2)



                                                     الكتابة الصوتية                                      12العدد -جملة كلية  اآلداب
________________________________________________________ 

26 

 

الصوائت أيضنا، كاليت تلعب كيدخل يف ىذا االختالؼ قضية االختالؼ يف رسم 
كبالتايل فإف لغات اجملتمعات ىي لغات  جٌدا يف اختالؼ اللغات بُت األمم، امهم   دكرنا

اختلفت تلك األصوات مع اللغة األدبية ادلوجودة، أك ف حىت كإ ،تيعرب عن احتياجاهتم
"اختالؼ اللغات  :كلذلك قاؿ ابن جٍت اليت ارتضاىا رتهور العرب ألدهبم؛ادلثالية 

  .(1)كحكمها حجة"

 كدتعن ،، انظر يف ىذه اجلملةكينسحب ىذا على الصوائت أيضنا

 ذىب سامل إىل اجلامعة

الصوائت القصَتة، كأف يكوف رمز  فحُت كتابتها بالضبط القدمي لوضعت رموز
 كالضمة )ك( ،كالكسرة )يػػ( ،الفتحة )ا(

 كتكتب ىكذا

 (ذا هابا ساليمون إيالى اجلاميعاة)

 ظاهرة التحريف والتصحيف: 2. 3

كمن ظواىر االختالؼ بُت اللغات، ظاىرة التحريف كالتصحيف اليت يعود سبب 
فيتمثل يف ذلك الكم اذلائل من  ،ا، كأما حديثن نتشارىا إىل إغفاؿ اإلعجاـ قدديناا

األخطاء ادلطبعية أثناء النقل عن القدماء، إضافة إىل االختالؼ يف القيمة الصوتية، 
 ضلو قولك: ،كالصرفية للصوت الواحد

 ، كيقوؿ، كيد، كليس()كعد
                                                 

 2/12، اخلصائص، ابن جٍت( 1)
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كاالختالؼ ىنا اختالؼ بُت الصامت كالصائت، فالواك يف )كعد( ىي صوت 
)صوت مد(، ككذلك احلاؿ يف  طويالن  ايف )يقوؿ( جاءت صائتن هنا حُت أيف  ،احتكاكي

 .الياء يف )يد( ك)ليس(

على آلية نطق الصوت إال يف ادلساحة الزمنية   أف ىذا االختالؼ ال يؤثر كثَتناإال
اليت يستغرقها حدكث ادلد، كىذا ال حيدث إال يف العربية، إضافة إىل حالة حدكث 

 .(1)االحتكاؾ من عدمو

فإنو ال يوجد فرؽ يف رسم الواك الصائتة كالواك الصامتة،  ،حيث الرسمأما من 
ككذلك الياء يف العربية، كإمنا االختالؼ فقط يف الكتابة الدكلية حيث يرمز للواك 

 (.uuكالصامتة بالرمز ) ،(Wالصامتة بالرمز )
الواك ، حيث ديكن التعبَت عن اكبَتن   اكتغَتن  حُت أنو يف اإلصلليزية حيدث فرقنايف 

، (one- wat)( كذلك oك) (،wحتكاكية أم الصوت الصامت برمزين )اال
كقولك   (oo- w)ها برمزين ديكن التعبَت عن إذٍ  ؛ككذلك احلاؿ مع الواك الصائتة

(food- two) (2). 
 الفونيم: نظرية 3. 3

كىي أصغر كحدة يف  ،يمةالذم ىو الصوتفونيم اختلف العلماء حوؿ مفهـو ال
يز بُت الكلمات، كال ديكن ذلا أف تتحلل إىل يحتمل معٌت، كتقـو بوظيفة التم اللغة ال

                                                 

 12، صالنعيمي الكتابة الصوتية، حساـ سعيد :ينظر( 1)
-1678، كعلم اللغة، زلمود السعراف، 42دار االصللو، مصر،  األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، :ينظر( 2)

 .12، النعيمي ، كالكتابة الصوتية، حساـ سعيد89، كعلم اللغة العاـ )األصوات(، كماؿ بشر، 185-198
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أم كظيفة التميز بُت الوحدات اليت حتمل  كحدات أصغر تقـو بالوظيفة نفسها،
 .(1)معٌت

 ،سلتلفة حبسب استعماؿ اجملموعات اللغوية ذلا ة حتمل أشكاالن مىذه الصوتي
اختالؼ أعضاء النطق بُت البشر، كالثقافة،  :منها ،كحبسب عدة عوامل تؤثر يف ذلك

 .(2)خلإن، كالنفسية، كالبيئة اجلغرافية كالس

استعملها ألكؿ مرة  ،)فرنسي( فونيم، كأصل كلمة (3)ىو الصورة العقلية للصوتك 
يف اجتماع اجلمعية )دفريش دسكنيت(  ـ1992نيت( عاـ يودكاف دم كور بالعامل )

الذم  (دم سوسَت)، مث استعملو )لوم ىايف( مث (4)ـ1973اللغوية الفرنسية يف أذار 
كاعتربه احلصيلة النهائية لالنطباعات السمعية كحركات  ،ربط بُت النطق كالسمع

 .(5)النطق

ذف كحدة إلسمعية، كالوحدات ادلنطوقة، فهي ت الوحدااألثر ادلتبادؿ ل"كىو 
، كيعد أزتد سلتار "كآخر يف السلسلة السمعية ،ذلا جدار يف السلسلة ادلنطوقة ،مركبة

دراستو ) وباللفظ يف كتاب الفونيم عمر من بُت علماء العرب الذين اىتموا باستخداـ
كزلمد ، (2)، كعبد الصبور شاىُت(1)، كما ذكره كل من دتاـ حساف(6)(الصوت اللغوم

                                                 

القضماين، مديرية الكتب كادلطبوعات، جامعة البعث كلية اآلداب، سوريا،  ( مدخل إىل اللسانيات رضواف1)
 .74، ص1988-1989

 .55، ص2004، 1دراسات لغوية، مسح عبد هللا أبو مغلي، دار رلد األكىل للنشر، األردف، ط :( ينظر2)
 .97( األصوات اللغوية، إبراىيم أنيس، ص 3)
 .151ر عمر، صدراسة الصوت اللغوم، أزتد سلتا :( ينظر4)
 .14الكتابة الصوتية، حساـ النعيمي، ص :( ينظر5)
 دراسة الصوت اللغوم، أزتد سلتار عمر. :( ينظر6)
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، (6)قرمادم، كعبد القادر ال(5)اذلامشي ، كالتهامي الراجحي(4)، كميشاؿ زكريا(3)احلناش
 .(7)البكوش طيبكال

، كما استخدـ غَتىم (8) الفونيمة( بدؿ مخركف استخداـ لفظة )صوتيآكيرل 
كىي  ،"Primaryالرئيسية  :األكؿ ؛إىل نوعُت الفونيمات، كتنقسم (9)ة(تلفظ )صوي

ثانوم  :عن السياؽ، كاآلخر من أبسط صيغة لغوية ذات معٌت منعزلة االيت تكوف جزء
(Secondary)أك الصفة الصوتية اليت حتمل معٌت يف الكالـ ، كىي تلك الظاىرة ،

 .(10) كادلفصل ،كالتنغيم ،كالنرب  ،ادلتصل

 الكتابة الصوتية: 4. 3

وية، حيث الىتمامها بدراسة األصوات اللغ ،تنقسم الكتابة الصوتية إىل قسمُت
 .(11)بو اا خاص  كتابي    جتعل لكل صوت لغوم رمزنا 

                                                                                                                   

 .17مناىج البحث اللغوم، دتاـ حساف، ص :( ينظر1)
 ..58-56( علم اللغة العاـ، عبد الصبور شاىُت، ص2)
 .124( البنيوية يف اللسانيات، زلمد احلناش، ص3)
 .199األلسنية مبادئها كأعالمها، ميشاؿ زكريا، ص( 4)
، كبعض مظاىر التطور اللغوم، التهامي الراجحي 83-82(الثنائيات اللسانية، التهامي الراجحي اذلامشي، ص5)

 .110اذلامشي، ص
 .13-12جاف كانتينو، تررتة عبد القادر القرمادم، صدركس يف علم أصوات العربية،( 6)
 .220جورج موناف، تررتة، الطيب البكوش، ص (مفاتيح األلسنية،7)
 .74( ينظر مدخل اللسانيات، القضماين، ص8)
 .15( الكتابة الصوتية، حساـ، النعيمي، ص9)
، 2009، 1األصوات اللغوية عند ابن سينا، عيوب النطق كعالجو، نادر أزتد جرادات، ط :( ينظر10)

 .125ص
 .127دراسة يف الصوت اللغوم، ص :( ينظر11)
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كىو نظاـ ديكن بو التعبَت عن أصوات أية لغة  أكذلما: الكتابة الصوتية األكلية،
 Phonetie، كيطلق اسم )(1)دتثل إمكانيات أصوات الكالـ تكوف رموزا، ،يف العامل

Alphabet)، .]   [كتوضع رموزىا بُت معكوفُت 

عليو اسم  كيطلق ،كىو نظاـ خاص بلغة معينة ر: الكتابة الصوتية اخلاصة،كاآلخ
 /. كتوضع رموزىا بُت خطُت مائلُت /  ،(phonemie Alphahetاألجبدية الصوتية )

دس عشر على يد اللغوم كقد ظهرت الكتابة الصوتية الدكلية يف القرف السا
نشأ اجلمعية الصوتية الدكلية عاـ ـ( الذم أ1912اإلصلليزم )ىنرم سويت( )ت

 ذلا. ا فخري اككاف رئيسن  ،ـ1986

 ،فيها الرموز الركمانية ىذه اجلمعية الرموز اليت كضعها )سويت( مستخدمنا كتبنت
كمن ادلبادئ اليت نادت ، كما تطلب التطور اللغوم ذلك  ،إدخاؿ بعض التعديالتمع 

 هبا اجلمعية:
 فال بد أف يرمز لو بنفس الرمز. ،حُت يوجد صوت كاحد يف عدة لغات -1

شلكن من رموز األلفبائية على اختالؼ جيب أف تشتمل األجبدية على أكرب قدر  -2
ـ، ىي 1951، كتعد النسخة اليت كردت ذلذه الكتابة سنة (2)يسَت يف شيء منها

 .(3)معدلة ةآخر صور 

                                                 

 .15النعيمي، سعيد ، كالكتابة الصوتية حساـ 72دراسة يف الصوت اللغوم، أزتد سلتار، ص :ينظر (1)
 .16النعيمي، صسعيد الكتابة الصوتية، د. حساـ  :( ينظر2)
 .61دراسة الصوت اللغوم، أزتد سلتار، ص :( ينظر3)
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أف اجلمعية خرجت على ادلبدأ حُت كجدت الرموز الركمانية غَت كافية لتمثل  "إال
لثاء يف العربية ث/ ]   ، مثل صوت ا(1)"اإلمكانيات الصوتية ادلوجودة يف سلتلف اللغات

أما الضاد /ض/ ، كالظاء/  ،ككذلك الذاؿ يف العربية /ذ/ ]    [ ،/th[ يف اإلصلليزية /
 ظ/.

 حيث تنطق /ض/ داال ،حيث رمزت ذلما بناءن على النطق اللهجي ادلصرم
زام مفخمة، كىذا يتعارض كادلبادئ  :أم ،{Žكالظاء } ،فرمزت ذلا /  / ،مفخمة

 العامة للجمعية الصوتية.

كأشار )دم سوسَت( إىل أف استعماؿ الكتابة الصوتية جيب أف يكوف ضمن 
ما  كىذا، (2)ادلألوفةالدرس اللغوم الصويت، مبعٌت أف ال تكوف بديلة عن الرموز الكتابية 

تكوف غَت رموز الكتابة  ،صوتية علمية للغة العربية مبعٌت أنو جيب أف توضع رموزه  ا،يهمن
 ادلألوفة حتت رعاية اجلمعية الصوتية الدكلية.

أم  ا،صوتي   اكيقوؿ )دم سوسَت( يف ذلك "علينا أف نرسم لكل لغة ندرسها نظامن 
لؤلصوات اليت تعمل هبا تلك اللغة، فكل لغة تعتمد يف عملها على عدد من 

 .(3)"اللغويات

                                                 

 .16اـ النعيمي،، كالكتابة الصوتية، د. حس72دراسة الصوت اللغوم، أزتد سلتار عمر، ص( 1)
 .52،  ص1985، بغداد،1علم اللغة العاـ، دم سوسَت، تررتة يوفيل يوسف عزيز، طينظر:  (2)
 .53-52علم اللغة العاـ، دم سوسَت، ص (3)
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عيمي "أف يكوف الرسم بالرموز الكتابية اليت يستخدمها أىل تلك كأضاؼ الن
( Allo Phonesاللغة، مع اإلفادة من الرموز العادلية يف الرموز التنوعات الصوتية )

 بإمالة اخلطوط، أك زيادة اخلطيطات، أك التنقيط، أك قلب صورة الرمز، كغَت ذلك.

 ؛ادلألوفة على السطر باستخداـ خطيطكديكن استخداـ الصوائت القصَتة برموزىا 
ضلو: الفتحةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػ، الكسرة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًػػػػػػػػػػػػ،  ،لتكوف الرموز الصوتية يف مستول أفقي كاحد

 .(1) ياء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًػػػًػػػػػػػػػػػػػ، الواكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػىػػػػػػػػػػػػالضمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػ، األلف ػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػىػػػػػػ، ال

كقد ظهرت أصوات عربية كثَتة تنادم بتغيَت الرموز ادلستخدمة يف الكتابة الصوتية 
ـ يف 1943كمن ىؤالء الدكتور عبد العزيز فهمي الذم نادل سنة  ،احلالية برموز عربية

 .(2)عريبباحلرؼ ال لعربية بتيسَت الكتابة العربية، كاستبداؿ احلرؼ الالتيٍترلمع اللغة ا

خذ من كاأل ،ـ طرح الرموز العربية1958 اقًتح الدكتور دتاـ حساف سنة مث
 .(3)، ككتابة العربية من اليسار إىل اليمُتاإلغريقية كالالتينية معنا

اإلغريقية كالالتينية،  ؛عربية من األجبديتُتكيرل النعيمي إمكانية اشتقاؽ رموز 
كتكتب من  ،حبسب حاجة اللغة العربية، مث استكماؿ ما يبقى من الرموز اإلغريقية
 الشماؿ إىل اليمُت، كلعل ذلك يساعد على مواكبة التيار الفكرم العادلي.

                                                 

 17ص الكتابة الصوتية، د. حساـ النعيمي، :( ينظر1)
 .17ة كالصوتية، النعيمي، ص، كالكتاب144تاريخ الدعوة إىل العامية كآثارىا يف مصر،........ ص :( ينظر2)
 .7، كالكتابة الصوتية، النعيمي، ص152-150اللغة ادلعيارية كالوصفية، دتاـ حساف، ص :( ينظر3)
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أما األدلاين )براجسًتسر( فهو أكؿ من استخدـ احلركؼ الالتينية للتعبَت عن 
التطور النحوم للغة )بعنواف  ـ،1929األصوات العربية يف زلاضراتو اليت طبعت عاـ 

 .(1)(العربية

كمل حياكؿ ذلك يف احلرؼ العريب، كديكننا ىنا عرض بعض من األجبدية الالتينية 
اليت زادىا ادلستشرقوف لتأدية احلركؼ  اليت استخدمها بزيادة بعض اإلشارات ادلتممة

 ضلو: ،(2)السامية اخلاصة
 T التاء     S الصاد  
 Š السُت    H احلاء  

 Ğ اجليم     K القاؼ  
 Y الغُت     D الذاؿ   
 د اذلمزة     H اخلاء  

 C العُت     A األلف   
 đ الضاد    D الظاء   

 
 احلركات: تعبري الرموز وأشكال 5. 3

للصوائت العربية قبل  رموزنااء العربية كانوا قد كضعوا جتدر اإلشارة إىل أف علم
ىػ( 58حيث رمز أبو األسود الدؤيل )ت ،، إضافة إىل الصوامت(3)ألف كثالذتائة عاـ

                                                 

(
1
 .47الكتابة الصوتية، حسام سعيد النعيمي،ص  (

2
 47( المرجع السابق،ص(
 .60م، صالعريب كآدابو، زلمد طاىر الكرد ( ينظر تاريخ اخلط3)
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ىػ( جبرات علوية كسفلية للداللة على 464إىل احلركات بالنقاط، مث أبدذلا اخلليل )ت
 كيرأس كاك للداللة على الضم. ،الفتح كالكسر

دئ لصامتُت دكف العربية ال ديكن أف تبتكيدرؾ العقل العريب حقيقة أف اللغة 
كلذلك فإف عدـ كجود احلركات على الصوامت ال يغَت من معٌت  صائت يفصل بينهما؛

 ،الكلمة كوف العقل يقدر كجودىا، كإضافة رمز للحرؼ خارج رسم احلرؼ أمر طبيعي
 ضلو كضع نقطة على الفاء كنقطتُت على القاؼ.

 ربية:إشكالية الرموز الصوتية الع 6. 3
ديكن القوؿ بأف الرموز الصوتية الدكلية ال حتمل من الصفة العادلية سول االسم،  
كوف ىذه الرموز رتيعها مصطنعة من احلرؼ الركماين، كال أثر فيها للحرؼ العريب، أك 

 السامي، أك غَت السامي.
فمنهم ادلؤيد  ،كاختلفت آراء العلماء حوؿ استخداـ ىذه الرموز الدكلية

خيم، كمنهم ادلؤيد الستخدامها باحلرؼ الالتيٍت، ها يف صويت اإلمالة كالتفالستخدام
الذم  ،أزتد سلتار -على سبيل ادلثاؿ -ستشرقُت، كنذكركمنهم من استخدـ رموز ادل

استخدـ الرموز الدكلية عند حديثو عن الصوتيات )فونيمات( العربية رسم األصوات 
 (1)الالتينيةكسلارجها استخداـ الرموز العربية 

أما عبد الصبور شاىُت، فقد استخدـ رموز ادلستشرقُت يف كتابة ادلنهج الصويت 
كاستخدـ الراجحي اذلامشي الرمز العريب، كمع ذلك فقد استخدـ النظاـ ، (2)للبنية العربية

                                                 

 .275دراسة الصوت اللغوم، أزتد سلتار عمر، ص :( ينظر1)
 .27دراسة ادلنهج الصويت للبنية العربية، شاىُت، ص :( ينظر2)
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إال أنو  ،كاستخدـ رمضاف عبد التواب الرمز العريب، (1)ادلعيارم يف مواضع اإلمالة العربية
 م كاإلمالة.يخركات ادلعيارية عند حديثو عن التفجلأ إىل احل

أما داكد عبده فاستخدـ الرمز العريب دكف أف خيلطو بغَته، كقد فرؽ بُت رمز الياء 
 ادلدية كغَت ادلدية / م/ ادلدية /ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػًػػػػػػػػػ/ غَت ادلدية، كاأللف / ا / ادلدية، / _ى _ى /

/ غَت ادلدية  .(2) غَت ادلدية، كالواك /ك/ ادلدية، ك/ _ي _ي
 ، كأكرد حساـ سعيد النعيمي(3)كيعد دتاـ حساف أكثر من استخدـ الرمز الالتيٍت

 :(44رقم )موضحا باجلدكؿ ( 4)للرموز الصوتية العربية ان اقًتاح
 الرموز الصوتية العربية (11جدول )
 الرمز الصوت الرمز الصوت الرمز الصوت
 /ض/ الضاد الفصيحة /خ/ اخلاء /ء/ اذلمزة
 /د/ الضاد ادلصرية /ؽ/ القاؼ /ىػ/ اذلاء
 /ؿ/ الالـ ادلرققة /ؾ/ الكاؼ /ع/ العُت
 /ؿ/ الالـ ادلفخمة /ج/ اجليم /ح/ احلاء
 /ف/ النوف ادلظهرة /ش/ الشُت /غ/ الغُت

 /ذ/ الذاؿ /د/ الداؿ / / النوف احملققة
 النوف ادلدغمة

 بغنة
 /ث/ الثاء /ت/ التاء /ف/

                                                 

 .102بعض مظاىر التطور اللغوم، التهامي الراجحي ص :( ينظر1)
، آب 1ترتيب تطبيق القواعد الصوتية يف اللغة العربية، مكتب يف رللة العربية للدراسات اللغوية، ع :( ينظر2)

 .126-109، ص1982
 .161مناىج البحث يف اللغة، دتاـ حساف، ص :( ينظر3)

4
 34-33( ينظر: الكتابة الصوتية، حسام سعيد النعيمي، ص(
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 /ؼ/ الفاء /ص/ الصاد /ء/ الراء ادلرتفعة
 /ـ/ ادليم /ز/ الزام /   / الراء احملققة

 /مػ/ ادليم ادلفخمة /س/ السُت /ط/ الطاء
 _ً_/  / الياء غَت ادلدية /م/ الياء ادلدية /ظ/ الظاء
 /__ى_/ الفتحة /تػػػ/ صوت اإلمالة /ك/ الواك ادلدية

صوت تفخيم  /__ي_/ الواك غَت ادلدية
 األلف

 /_ً__/ األلف كالكسرة /ك/

     /_ي__/ الضمة

يف مقابل الرموز الدكلية ادلقًتح الستخداـ الرمز العريب  (43كيتضمن اجلدكؿ رقم )
 اليت كضعها ادلستشرقوف:

 الرمز العريب يف مقابل الرموز الدكلية( 43جدكؿ رقم )
 ادلقًتح ادلستشرقوف الرمز الدكيل الصوت

 ء > ɚ اذلمزة
 ب b b الباء
 ت t t التاء
 ث t  الثاء
 ج d j اجليم
 ح h h احلاء
 خ .x h اخلاء
 د .d d الداؿ
 ذ -d d الذاؿ

 ر r R الراء ادلرققة
 ر - - الراء ادلفخمة
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 ز z Z الزام
 س s S السُت
 ش *S S الشُت
 ص .S. s الصاد

 ض - - الضاد القددية
 د. *d d الضاد احلديثة

 ط .t. T الطاء
 ظ =Z d الظاء
 ع < < العُت
 غ g  الغُت
 ؼ f F الفاء

 ؽ q Q القاؼ
 ؾ k K الكاؼ

 ؿ L .l الالـ ادلرققة
 ؿ. .L l الالـ ادلفخمة

 ـ m M ادليم
 ف n n النوف

    غنة النوف ادلخفية

    غنة النوف ادلدغمة
 ق *H h اذلاء

 ك   االحتكاكيةالواك 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  I I الكسرة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  i ii الياء ادلتة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  a a الفتحة
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  a aa األلف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  u u الضمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  u uu الواك الصامتة

 ؿي  - 3 الةمصوت اإل

 كى  - ou صوت التفخيم
 

 . االستنتاجات والتوصيات5
كأخرل مقيدة تعرب عنها لغات  ،إف لغة الفكر ىي عبارة عن كحدات مطلقة .1

 اجملتمعات.
 التعبَت عن تلك اللغة مر بعدة مراحل حصلت خالذلا أنظمة اللغات.ف إ .2
 ف اختالؼ لغات البشر إمنا أصلو اختالؼ اللغات الفكرية بُت البشر.إ .3
 يف حتديد داللة الكلمة. مهم اا رن ف الفونيمات تلعب دك إ .4
الكتابة الصوتية ىي نظاـ خاص بلغة ما، كمبا أف اللغات الفكرية عند البشر  .5

للغات الفكرية اليت  اابة الصوتية أف تكوف سلتلفة تبعن بد ألنظمة الكت فال ،ختتلف
 تعرب عنها.

 استخداـ الكتابة الصوتية ال يكوف إال ضمن الدرس اللغوم الصويت. .6
كإف كاجهتو  ،للعرب زلاكالت مثبتة من أجل كضع رموز صوتية خاصة بالعربية .7

 العراقيل. ضبع
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 مدلوالت الوجود احلقيقي بني هريقليطس وبارمنيدس
                                                                                                                                                                                         

 1د. مفتاح سليمان أبوشحمة
 جامعة مصراتة -كلية اآلداب 

 ملخص البحث
جود احلقيقي بُت الواحد وادلتعدد، الثبات دايات األوىل دلشكلة الو إف الب

حيث كاف دت بوضوح لدى ىَتقليطس وبارمنيدس، جتس، السكوف واحلركةوالصَتورة، 
وذلك خلضوعو حلتمية   ؛متمثال يف كونو موجودا وال موجودالوجود احلقيقي اذلَتقليطي 

وىذا كلو ناتج لالوجود احلقيقيُت على السواء، وان مها ذاتية الوجود ، والصَتورة، اللذيالتغَت
، وما حيدث عنها من تغليب أحد األطراؼ على بفعل التفاعل ادلستمر بُت األضداد

ىذا  واالئتالؼ احلاصل يف، مع ضرورة ظهور االنسجاـ نتيجة الوحدةالطرؼ اآلخر، 
، ود يف تغَتهالذي يسَت عليو الوج، (  Loqosاللوجوس الصراع حبكم قانوف التغَت )

بكوف أف النار عند ، بذلك عن ماىية طبيعتو النارية ضد، معلًنا إىلوصَتورتو من ضد 
 .قدر على أحداث التغَت والصَتورةىَتقليطس ىي األ

كلية من التغَت   إىلو خفإهنا تظهر يف كون، أما حقيقة الوجود لدى بارمنيدس
وواحد  ،وثابت ،فهو كامل، طالؽعلى أساس أنو ال يصبح وال يفسد على اإلوالصَتورة، 

نو حاضر ؛ إذ إرلرد من ادلاضي واحلاضر وادلستقبل ،غَت قابل للقسمة والفناء والنقصاف
متماثل مع نفسو وطبيعتو ظاىر يف وجوده الذي يدرؾ  ،منزه عن احلركة، خالد بال زماف

        .بالعقل فقط
 الثبات.  ، التغَت والصَتور ،بارمنيدس، ىَتقليطس، الوجود :الكلمات املفتاحية

                                                 
1 mo.adushma@art.misuratau.edu.ly 
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Abestract 

This research focusas on clarifyinq the implications of the real 

existence both on the one hand and on the other, between the chanqinq 

and becominq of Heraclitus that based on the basis of the variabie 

sense and the permanence of the Parmenides constancy, that based on 

reasonable reason. On accordance of sterkinq philosophical 

contradiction, as for Heraclitus is represented in elucidation of 

chaqinq becominq concepts, that occurred after the lnconqruity of 

opposites, thus the real existence of Heraclitus is that throuqh which 

the exists becomes iridescent, therefore become by the rule of the 

canon of the continuous interaction between the opposites, And the 

deep correlation and harmony that exists under qeneral system, which 

includes justice and equality, which form the union of opposites and 

their alliance, accordinq to the General canon of”Loqos" lt is throuqh 

flre which added to it which represents the maximum deqree of 

chanqe and the process, but at Parmenides, this conflict appears loud 

with the principle of true existence, as true subject to the mind in the 

unity of the thinkinq subject and the unity of truth, and thus it is hard 

to separate the abstract nature of existence and the variabie nan- 

existence one, which subjects to variable and becominq, and cominq 

to us throuqh the senses, throuqh which the ordinary man interprets 

his own materialistic universe. 

 keywords: Real existence, Heraclitus Parmenides,Chanae & process 

Stabilitv 

 . املقدمة1
السكوف  ،الثبات والصَتورة، تُعَد مشكلة الوجود احلقيقي بُت الواحد وادلتعدد       
إباف االجتاه ادلطروحة يف ادلناقشات الفلسفية من أوىل ادلشكالت الفكرية الكربى ، واحلركة

 ،اف الفالسفة ادللطيوف قد أثاروىاواليت ك، وتبنيو دلشكلة ادلادة األوىل خللق العامل ،الواحدي
وذلك بُغية اإلجابة عن ذاؾ السؤاؿ ، ف ىَتقليطس واإليليوف ىم الذين أطاروىاإيث ح
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ات الثب، وادلتعلق بكيفية معرفة وإدراؾ الوجود احلقيقي بُت الواحد وادلتعدد ،الفلسفي ادلهم
 .السكوف واحلركة، والصَتورة

فكر عنها تشعب الونانية نتج إلىتشهدىا الفلسفة صحيح أننا ىنا أماـ نقلة نوعية      
يف وجود التغَت  ،الذي يتبنو ىَتقليطس ،: يتمثل األوؿاجتاىُت رئيسيُت إىلالفلسفي 

 ،واالجتاه الثاين فيتمثل يف قوؿ بارمنيدس بالثبات، بكوهنا أساس الوجود احلقيقي ،ورةوالصَت 
 هبذا الشكل تتبلور مدلوالت الوجود احلقيقي بُت، و باعتباره جوىر الوجود احلقيقي

يف ىذا البحث أف نتتبعها  -إف شاء هللا -واليت سوؼ ضلاوؿ، ىَتقليطس وبارميندس
 .وذلك من خالؿ ادلباحث القادمة ،كل منهمافق تصورات  وَ على بالدراسة والتحليل 

 أهمية البحث  1. 1

، دراسة بدايات الفلسفة حوؿ مشكلة مدلوالت الوجود احلقيقي بُت الواحد وادلتغَت -1
تلك اليت أثرت فيما بعد يف ُجل مباحث ، السكوف واحلركة، والصَتورةالثبات 
جتلت بوضوح عند فالسفة  ،وما نتج عنها من مذاىب فلسفية كربى ،الفلسفة

 .وفالسفة ادلذىب التجرييب، إىلادلذىب ادلث

 ا؛واالتساؽ بينهم ومبدأ الثبات يف معرفة الًتابط ،والصَتورة ،دراسة أمهية دور التغَت -2
  .لوقوؼ على مدلوالت الوجود احلقيقيل

 أهداف البحث  2. 1
يف  ،وفلسفة ىَتقليطس وبارمنيدس خاصة، ونانية عامةإلىزلاولة بياف سبق الفلسفة  -1

احملسوس حوؿ مشكلة مدلوالت الوجود احلقيقي بُت  ،حبث ودراسة اجلدلية الفلسفية
 .ادلتغَت وادلعقوؿ الثابت
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 والصَتورة ،ق قانوف التغَتف  وَ على  ،طساحلقيقي عند ىَتقليإبراز مدلوالت الوجود  -2
 .حبكم صراع األضداد

ق مبػدأ الثبػات ادلػدرؾ عػن طريػق ف ػوَ على إبراز مدلوالت الوجود احلقيقي عند بارمنيدس  -3
 .حدة موضوع التفكَت ووحدة احلقيقةالذي ىو و  (العقل)

 مشكلة البحث 3 .1
 :التساؤالت اآلتيةالبحث يف تعيُت تظهر مشكلة 

الت الوجود احلقيقي عند والصَتورة يف معرفة صحة مدلو  إمكانية التغَتما مدى  -1
 ؟ىَتقليطس

  ؟الوجود احلقيقي عند بارمنيدس ة الثبات يف معرفة صحة مدلوالهتاما مدى إمكاني -2

 :فرضية البحث

ؾ مبدأ الثبات تأيت معرفة مدلوالت الوجود احلقيقي عند ىَتقليطس من خالؿ إدرا -1
 .البارمنيدي

راؾ التغَت والصَتورة تأيت معرفة مدلوالت الوجود احلقيقي عند بارمنيدس من خالؿ إد -2
 . اذلَتقلطية

 . املنهج واإلجراءات2
، يُدرس ىذا البحث وفق منهجية تقـو على ادلنهج السردي التارخيي يف العرض

قسم و ، ادلقارف يف ادلفاضلة واإلثبات والنفيوالنهج النقدي ، والنهج التحليلي يف ادلعاجلة
 .ومبحثُت رئيسيُت ،مقدمة عامة إىلىذا البحث 
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   1املبحث األول :الوجود احلقيقي عند هريقليطس. 3
صريورة الناتج عن صراع مدلوالت الوجود احلقيقي يف مفهوم التغري وال 1. 3
 األضداد

فكل ، مفهـو التغَت والصَتورةيف  ت الوجود احلقيقي عند ىَتقليطستتمثل مدلوال
وال  ،على اعتبار أف كل ادلوجودات ال تفتأ تتحوؿ وتصَت ،األشياء عنده يف تغَت متصل

فال ثبات ، ه وزوالو يوماؤ بل سيأيت فنا ،من الزمن طويال اوباقيًا أمد ،يوجد شيء يظل ثابتا
، أخرى إىلظة فالكل يتغَت ويصَت من حل، وال حىت ثبات األشياء النسيب موجود، مطلق
أنو موجود وغَت موجود يف أي  ،وال موجود ابكونو موجود،  يكمن يف اآلف الواحدمثومن 

ن مها ياللذ ،فهو خيضع لضرورة الصَتورة اليت ىي ذاتية الوجود والالوجود، الوقت نفسو
، 7;>4، )ستيس .والصَتورةفهما صادقاف ومتماثالف حبكم التغَت  ،حقيقياف على السواء

 .(4:ص
 ."ويصبح اجلاؼ رطبا، وجيف الرطب، واحلارة تصَت باردة، األشياء الباردة تصَت حارة"

 .(409ص، >500، )األىواين
 .(409ص، >500، )األىواين ."وتزيد وتنقص، إهنا تفًتؽ وجتتمع"

                                                 
  Ephesosأندروكليس يف مدينة إفيسوس  Blysonـ(  ابن بليسوف  .ؽ555)  Herakleitosنشأ ىَتقليطس  1

 ،ربة اخلصب( أرطميس) منصب الكاىن األعظم دلعبد اإلذلة وترأس بعض الوقت، إحدى ادلدف األيونية االثنىت عشرة
 ،زاىدا يأكل احلشائش واعتزؿ يف اجلبل، دوف إكراهتنازؿ عنو ألخيو طواعية مث  (،إفيسوس)واألمومة يف مدينتو  ،والتناسل

 (يف الكل) امسو، وديٍت، وسياسي ،فلسفي :ا يف ثالثة أجزاءإنو كتب كتابا واحدً  :وقيل، بعد أف ترؾ السياسة وحياة ادللوؾ
Peri tu Pantos، أو  (الغامض)لق على ىَتقليطس بسبب الفيلسوؼ وقد اشتهر أسلوب الكتاب بالغموض شلا أط 

 .(153 ،152، 151ص ، 2559، األىواين) .معدودة فقط من ىذا الكتاب إال بضع فقرات ومل تبقَ ، (ادلظلم)
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 من[ فاألوىل، وكرب ،صغر، ونـو ،يقظة، وموت ،حياة :ما يوجد فينا شيء واحد“
، >500 ،)األىواين ."واألخَتة تصبح األوىل، األخَتةوتصبح ، تتحوؿ ]األضداد

  .(>40ص
فإف طبيعة األشياء ختضع  ،فبحكم مبدأ التغَت والصَتورة عند ىَتقليطس، فإذ

ف اإللو نفسو ألدرجة ، لقانوف التفاعل ادلستمر بُت األضداد ادلالـز للعامل وادلتأصل فيو
 .الشبع واجلوع، والسلماحلرب ، الشتاء والصيف، أضحى النهار والليل

خذ ولكنو يت، الشبع واجلوع، احلرب والسلم، الشتاء والصيف، هللا ىو النهار والليل"
  .(409ص، >500، )األىواين .”أشكاال سلتلفة

شرات اليت تعيش بداية من احل ،ذلا دورة تظهر من خالذلا وتنقضيفكل األشياء 
فالتغَت والصَتورة ، اجلباؿ اخلالدة أمد طويل من الزمن وأيضا،  دتوتمث ،ساعة واحدة فقط

وال حىت ثبات ، فال ثبات مطلق ،جاًل آ أـ بد من أف يطرأ على الكل عاجاًل  يف النهاية ال
 تكمن يف مثومن ، أخرى إىلفجميع األشياء تتغَت وتصَت من حلظة ، األشياء النسيب موجود

، أهنا موجودة وغَت موجودة يف الوقت نفسوي: أ ،بكوهنا موجودة وال موجودة، اآلف الواحد
ن مها حقيقياف على ياللذ ،فهي ختضع لضرورة الصَتورة اليت ىي ذاتية الوجود والالوجود

 .(4:ص، 7;>4، )ستيس .فهما صادقاف ومتماثالف حبكم التغَت والصَتورة ،السواء
، ااجلاؼ رطبً ويصبح ، وجيف الرطب، اواحلار يصبح بارد، االبارد يصبح حار  ،نعم

وكل من ىذه ، صغر وكرب، يقظة ونـو، حياة وموت :وما يوجد فينا فهو شيء واحد
َت والصَتورة مها بل التغ ،فال رلاؿ ىنا للثبات يف ىذا الوجود، األخرى إىلاألضداد تتحوؿ 

 ؛ال ديكننا أف ننزؿ مرتُت يف النهر نفسو”:فنحن حبسب رأي ىَتقليطس، القانوف السائد
      .(409ص، >500، )األىواين ."جديدة تغمرنا باستمرار األف مياى
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 ،على ىذا ادلنواؿ ارتسمت مدلوالت الوجود احلقيقي وفق مفهـو التغَت والصَتورة
على فبهما ال يبقى شيء على طبيعتو ، وىر واألساس الستمرارية الوجودبكوهنما اجل

 .(407ص، >500، )األىواين ."حتب الطبيعة أف ختتفي”.ضده إىلوإمنا يتغَت  ،اإلطالؽ
الذي ، إف ذلك كلو حيدث لدى ىَتقليطس كضرورة حتمية لقانوف صراع األضداد

 ،فاألشياء تتغَت، وذلك عندما حيل بعضها زلل بعض، ة تبادؿ األدوارآلييتجلى بوضوح يف 
فال وجود لضد ، خر وحيتويوف كل ضد يشمل الضد اآلأبكوف  ،ضد إىلوتصَت من ضد 

عملية التغَت لكي حتدث  ؛يف اآلخر مبعٌت جيب أف يكوف متمثال :أي، خراآلبدوف الضد 
 (    p. 1784<:; ،freeman ,) .والصَتورة ادلفروضة

فاالئتالؼ ؟ ومتفقا مع نفسو ،جيهل الناس كيف يكوف الشيء سلتلفا"
harmonia كاحلاؿ يف القوس والقيثارة،  يقـو على الشد واجلذب بُت األضداد" .

 (.:40ص، >500، )األىواين
 ،خلق تالـز إىليهدؼ  -سب تصور ىَتقليطسحب -إف كل ما يتمثل ىنا     

لن نعرؼ  إف مل حيل بنا ادلرض أبدا -مثال -فنحن، وانسجاـ عميق يف فلك النظاـ العاـ
وإف مل تنشب ، لن نسعد بتناوؿ كفايتنا من الطعاـ ،اجلوع يوما سِ اوإف مل نق، قيمة الصحة

 .احلروب لن نقدر قيمة السالـ

وذلك ، فعامل ادلوجودات ال ديكن أف يوجد بغَت ىذا الصراع الناتج عن التغَت والصَتورة 
ف ديناميكية استمرار وجود ىذا العامل تكوف بالضرورة مشروطة يف االنتقاؿ من إمن حيث 

واليت ال وجود ، وىذا االنتقاؿ ىو السبب يف تدفق الوجود الذي ىو احلياة ، ضد إىلضد 
ا على معطيات إثبات استمرار ؤىوذلك من حيث احتوا، ذلا بدوف صراع ىذه األضداد

 مثومن  ،الذي يشملو وحيتويو ،دوف وجود الضد اآلخرفال وجود لضد ، وجود دواهتا
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وىذا ما أورده ىَتقليطس يف  ،اليت هبا يتولد وجوده ،يكسبو دديومة االستمرارية يف الصراع
 :أفعديد من نصوصو اليت منها قولو ب

 .(157ص، 2559، )األىواين ."الضد ىو اخلَت لنا"

 .(157ص، 2559، )األىواين ."االئتالؼ اخلفي أفضل من الظاىر"

 .(157ص، 2559، )األىواين ."لصحة وادلرض واحد"ا

الواحد  ،مؤتلفاف ومتنافراف، أحدمها حتت اآلخر ،يرمساف معا، الزوجاف كل وال كل"
، 2559، )األىواين ."وخترج مجيع األشياء من الواحد ،يتكوف من مجيع األشياء

 .(158ص

 ."وديوت حبياة اآلخر، وأحدمها يعيش مبوت اآلخر، والفانوف خالدوف، اخلالدوف فانوف"
  .(158ص، 2559 )األىواين

لكي يستمر تدفق  ؛عند ىَتقليطس ال مناص من الصراع والكفاح بُت األضداد ف،إذ     
 ىقائم عل ىل ىو ؟ولكن كيف ىي طبيعة ىذا الصراع ؟!ي وتتحقق ماىيتوالوجود احلقيق

 األضداد يف صراعها بُت اوانسجام اوتوازن أف ىناؾ عدال والظلم واجلور والبهتاف؟ أ
 ؟الوجودي ىذا

عند قولو بتغليب أحد وذلك ، ىنا جيهر ىَتقليطس بالعدؿ وادلساوة يف صراعو ىذا      
واحلد من  ،وىذا التغليب ليس إقصاء لآلخر، كيلاوىكذا دو  ،طريف الصراع على اآلخر

غلبتو من قبل اآلخر وإمنا بتحقيق وجوده يف  ،تدفق وجوده بغلبتو من قبل اآلخر استمرار
 .(34ص، 1999، كـروالعكس صحيح )
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يع األشياء وأف مج، دؿوأف التنازع ع، جيب أف نعرؼ أف احلرب عامة لكل شيء"
 .(158ص، 2559، )األىواين ."تكوف وتفسد بالتنازع

بعض ولكن الناس يعدوف ، اإللو مجيلة وحق وعدؿ إىلمجيع األشياء بالنسبة "
 .(158ص، 2559، )األىواين .ال"وبعضها اآلخر عد ا،األشياء ظلم

 حقيقة الوحدة واالئتالف يف صراع األضداد ومتثل النار  3.2 

وإف   ،وإمنا ىي عنده موجودة، ىَتقليطس مل ينكر الوحدة واالئتالؼ يف العاملإف 
فقواـ العامل احلقيقي عنده ، ة وائتالؼ صيغت من احتاد األضدادكانت يف صورة وحد

 -دلقادير زلسوبة وفقا -اليت من صراعها، يكمن يف الوحدة واالئتالؼ ادلتوازف بُت األضداد
خارج الكثرة  امل يف وحدة وائتالؼ مل تكن أبداأو تناغم جوىر الع ،يتعايش انسجاـ خفي

ف إحيث ، فهي كثَت وواحدة، ة صراحة يف األضداد نفسهابل ىي متمثل، أو ادلتضادات
كما عرفنا   –وذلك ال يعٍت فناء أحد الطرفُت ،ضده إىلالتغَت والصَتورة يعٍت حتوؿ ادلوجود 

مث يعقب ىذه الوحدة ، وحدة وائتالؼ من األضدادبل يكمن وراء ىذا التضاد  –سابقا
ألف التغَت والصَتورة ىي حقيقة ؛ ماال هناية إىلواالئتالؼ تضاد وتستمر ىذه الدورة 

 .(lewis,1973,p.322) .الوجود

على ىذا الشكل تظهر حقيقة الوحدة واالئتالؼ عند ىَتقليطس اليت نستنتج من 
أف الوحدة واالئتالؼ الذي يعقب  :أي، غَت والصَتورةخالذلا التوتر الذي ىو سر دديومة الت

 ،تضاد يعقبو وحدة وائتالؼ وىكذا احلاؿ إىلفال بد من أف يفضي  ،التضاد غَت ثابت
و إلىوالذي يرمز ، فمسَتة ادلوجودات اذلَتقليطية ادلتمثلة لنا يف التغَت والصَتورة الدائم

ال تشهد على التغَت والصَتورة الدائم ، و ـىَتقليطس بتدفق وجرياف النهر ادلنساب على الدوا
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بل على سنة التضاد والوحدة واالئتالؼ ادلتعاقبُت اللذين ال خيتلفاف إال يف ، فحسب
والتزامو القوؿ بالتغَت والصَتورة الدائمة  ،فالوحدة الوجودية عند ىَتقليطس، الظاىر فقط

ىو قانوف  ،مع أصل ثابت ،جتعل من فلسفتو تقـو على تغَت وصَتورة يف الكيف ،لؤلشياء
ذاؾ الذي عرب ،  تتضح حقيقة الوحدة واالئتالؼ يف صراع األضدادمثومن  ،التغَت بالذات

، الذي يسيطر على كل شيء (Logosاللوجوس ) عنو ىَتقليطس بالقانوف العاـ أو
، إدراكو ومعرفتو إال عن طريق العقل الذي ىو مشًتؾ بُت مجيع الناس إىلوالذي ال سبيل 

ب بالضرورة أف على تفسَت ُجل ادلوجودات اليت جي -أي اللوجوس -ا يكوف قادر مثمن و 
 .(141ص، 1958، بدويختضع وتنصاع لو. )

،  إال أف الناس يعجزوف عن فهمها عند مساعها، أزلية Log0sف كلمة فإومع ىذا "
إال أف  -ولو أهنا جتري مطابقة ذلذه الكلمة -وذلك أف األشياء؛ كأهنم يسمعوهنا ألوؿ مرة

، . )األىواين"عندما يصنفوف األمساء واألفعاؿ، ال جتري ذلم األشياء مالناس يبدوف كأهن
  .(153ص، 2559

كما تتمسك ،  فيجب أف يتمسكوا مبا ىو مشًتؾ للجميع ،إذا تكلم الناس بالعقل"
ألف مجيع قوانُت البشر ؛ شدبل جيب أف يكوف دتسكهم أ، Nomosادلدينة بالقانوف 

 ."بل وأكثر، ويشمل كل شيء، ما يشاءحيكم ك، إذلي، مستمدة من قانوف واحد
   .(115ص، 2559، )األىواين

أف نعي حقيقة  بالعقل نستطيع حبسب زعم ىَتقليطسباللوجوس ادلدرؾ ، إذف
وصَتورتو من ضد  ،الذي يسَت عليو الوجود يف تغَته، وحدة واالئتالؼ يف صراع األضدادال

باعتبارىا  ،ادلتبلور يف النار ،مدركُت بذلك أشد وأقصى أنواع التغَت والصَتورة ،ضد إىل
وأدؿ على  ،فهي أسرع حركة، بكوهنا األقدر على التغَت والصَتورة، ادلادة األوىل يف الطبيعة
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بل تتشكل وتتنوع حبسب  ،أخرى إىل فال تظل كما ىي من حلظة مثومن ، الوجود احلقيقي
، 1958، )بدوي .هاإلىفالكل يًتكب من النار ويعود ثانية ، ة ذلامادة األشياء ادلكون

 .(145ص

ولكنو كاف ، مل خيلقو إلو أو بشر -وىو واحد للجميع -Kosmosىذا العامل "
 metraاليت تشتعل حبساب ، إنو النار، األزؿ إىلوسوؼ يوجد ، وىو كائن، منذ األبد

 .(155ص، 2559، األىواين) ."وختبو حبساب ]بنسبة  –مبقياس[

أو الذىب  ،كالتبادؿ بُت السلع والذىب  ،ىناؾ تبادؿ بُت النار وبُت مجيع األشياء"
 .(155ص ، 2559، األىواين) .”والسلع

ف ىذه النار ىي األقدر إحيث ، فطبيعة الوجود عند ىَتقليطس طبيعة نارية، إذف
هنا وحدىا أوذلك على أساس ، التغَت والصَتورة على ضلو حسيواألكمل على إحداث 

 .اليت دتتلك دواـ التغَت والصَتورة

، . )األىواين"فإهنا سوؼ حتكم عليها وتدينها ،عندما تعلو النار على مجيع األشياء"
 .(155ص، 2559

ولكننا ىنا ال جيب أف نفهم بأف النار اليت يقصدىا ىَتقليطس ىي نار مادية صرفة 
 ،حية ،نسمة حارة، أثَتية ،لطيفة للغاية ،هنا نار إذليةأندركها باحلواس؟! بل يف احلقيقة 

 ،(87، 86ص، 1993، )قرين .مادية زلسوسة فتصَت نارا ،يعًتيها وىن، أزلية ،عاقلة
فهناؾ دورة ، فاللهب يلتهم كل ما ديسو، أرض إىلوتارة أخرى ، ماء إىلفهي تتحوؿ تارة 

ىو النار  الذي ،حتدث دوف توقف وال انقطاع بُت العنصر احملرؾ ،صَتورةدائمة التغَت وال
، وتلتهب الريح، وادلاء يتبخر سحابا مث رحيا، فاألرض تصبح ماء، الباردةوالعناصر الرطبة 
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        وىذه النار، ا عن طريق الربؽيهإل ذوالنار اليت حتيط باألرض تنف، النار إىلفتعود 
 .فيستوىل على األرض نفسها ،ادلياه إىلوديتد الربؽ ، تلهب السحب

(lewis,1973,p.327) 

تلك اليت  ، هبذا التصور اذلَتقليطي تتمثل لنا نار التغَت والصَتورة يف الوجود احلقيقي
سلتفية داخل األرض أو ، على صورة صراع يزداد أو يقل قوة ،كما عرفنا توجد يف كل مكاف

ويأيت بعد ذلك اذلواء ، وتنشأ عن النار ريح حارة ،حلريقمث يهدأ ا، يف أعماؽ ادلياه
وىذا ىو الصراع ، األبد ىكذا إىلوسيظل األمر ، األرض وأخَتا، والسحاب وماء البحر

ىي يف نفس ، النار األصلية إىلف العودة أويبدو فيو ، ادلتجدد بال انقطاع للحياة وادلوت
تكوين عوامل األشياء ال يكف و  ،غَت ثابتةوإف كاف ذلك بصفة وقتية ، الوقت تطهَت وتقدـ

 .اليت هبا يتبلور الوجود احلقيقي عند ىَتقليطس ،عن التغَت والصَتورة أبدا
(179،p.1978 freeman). 

اليت  ،أي: القشرة الرقيقة من اذلواء ادلتكاثف، إف قبة السماء نفسها عند ىَتقليطس
، ذلا إال وجود مؤقت ككل ما يعيش ليس، تفصل بُت نار السماء واذلواء الذي نعيش فيو

فالتغَت والصَتورة جيري أبدا يف  ،(65ص، 1958، )ريغو، وال مناص من أف ينتهي بادلوت
اليت ىي النار  ،مع بقاء كمية ادلادة األوىل، أعلى إىلوطريق ، أسفل إىل:طريق طريقُت
غَت أف النار  ،دين يتولد النبات واحليواف على وجو األرضومن تقابل ىذين الض، واحدة

 ،فيأيت وقت ال يبقى فيو سوى النار بتغَتاهتا وصَتورهتا، ويإلشلا حتولت  ،تتخلص شيئا فشيئا
اإللو الذي ىو عنده  ذاؾ ،دلتمثل يف وجود اإللواي الوجود احلقيقي عند ىَتقليطس اليت ى

اليت ال توحي إال بالعادات واألفكار ادلعيبة وادلخجلة ادلأخوذة  ،ذلة الشعبيةآلليس كمثل ا
الذي يعده ىَتقليطس اإللو األعلى ، (زيوس)والسيما فيما خيص اإللو ، من ادلعارؼ احلسية
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 ،وادلعروؼ للعقل اإلنساين ،على اعتبار أنو وحده ادلدرؾ، الذي يستحق التقديس واالحًتاـ
 .(34ص ، 1965، طر)م .عن الصفات اإلنسانية بعيدا

فهو مل يعتمد فيها على ، رتفع ىَتقليطس عن الواحدية ادلادية الصرفةاهبذا الشكل 
عالوة على  -بل أوضح، غَت زلسوس ليت اعتبارىا العنصر األوؿ عنصراتوضيح أف النار ا

  .إديانو بوحدة كامنة يف تلك األضداد وورائها -ذلك

 بارمنيدس الوجود احلقيقي عند :املبحث الثاين. 7

 طريق احلق ومدلوالت الوجود احلقيقي كما يتصوره العقل  1. 4

ي الذي ىو              إدراؾ ومعرفة الوجود احلقيق إىليف ىذا الطريق  توصل بارمنيدس
كما   -فالعامل، من خالؿ مالحظتو للتغَت والصَتورة احلادث يف األشياء ( عنده،)الثابت
وال شيء يظل   ،وصَتورة على اعتبار أف كل األشياء تظهر وتنقضي ،عامل تغَت -تصوره

ف الشيء يف حلظة ما ال يكوف ىو نفسو يف حلظة أخرى وذلك على أساس أ، كما ىو
ويصبح ، أثناء حكمنا عنو بأنو ليس موجودا الشيء الذي بو يصبح قولنا صادقا، قادمة
، اوالالوجود موجود ،ود غَت موجود يصبح الوج، ومن مثإذا حكمنا عليو بأنو موجود صادقا

قيٍت القائم على اليوالعلم الطبيعي غَت  ،فهو ديثل طريق الظن ،وىذا عند بارمنيدس مرفوض
، 0>>4، )رسل، وعلى اللغة غَت الدقيقة. والتجارب ادلتكررة ادلعتمدة على احلواس ،العادة

 .(78، 77ص
                                                 

   نشػػأ بارمنيػػدسParmenides  بػػن فػػَتوسPyres  يف مدينػػة إيليػػاElae، أنشػػأىا ادلهػػاجروف يف غػػرب  ،وىػػي إغريقيػػة
ولقػػد ، نػػو كػػاف فقػػَت احلػػاؿأرغػػم علػػى مػػن أشػػراؼ القػػـو  ويُعػػد  ، ؽ.ـ ( 515)  يلاوكػػاف مولػػده حػػو ، ؽ.ـ 545ا عػػاـ اليػػإيط

 الػيت يػرى أهنػا وحػي ،ختػذ مػن الشػعر أداة للتعبػَت عػن فلسػفتواولقػد ، وشرع ذلػا قانونػا ،شارؾ بارمنيدس يف سياسة مدينتو إيليا
 (  128، 127ص، 2559، )األىواين: نظرا.ال يليق أف يصاغ إال يف أسلوب الشعر ،يإذل
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 ،]للبحث األوؿ[الطريق وأف ترجع عن ذلك ، إين آمرؾ أف تتأمل ىذه األمور" 
 ؛و بوجهُتإلىرين ، ناظوال يعرفوف شيئا، وعن ىذا الطريق اآلخر أيضا الذي يضل فيو البشر
 ، حىت لقد يعيشوف، كالصم، والعمي،ألف االرتباؾ ادلوجود يف صدورىم يضلل عقوذلم

الوجود وأف ، والالوجود موجود ،أف الوجود موجود إىلفيذىبوف ، والطغاـ الذين ال دييزوف
، >500، ) األىوين.أف كل شيء يتجو يف اجتاىات متضاد" إىلو ، والالوجود شيء واحد

  .(>45 ص

إنو باؽ ، (إليو؟ما صار والصَتورة تعٍت أف الوجود كاف موجودا، مل يكن موجودا )
الكثرة تعٍت أف كل وحدة  أليست، (ومع ذلك فهو ليس موجودا )على ما كاف؟، يف الوجود

ف قولنا عن : ليست وجودا؛ إذ إأي ،وليست كذا، أي وجود معُت ،ي كذامن وحداهتا ى
، كـر) .وىذا يعٍت غَت معقوؿ، أف ىذا الشيء حاصل الالوجود معناه ،إنو كذا :شيء

 (.   >5ص، 99>4

متمثلة يف  ،فحقيقة الوجود عند بارمنيدس ليست كما ىي عند ىَتقليطس إذف،
على اعتبار أف معرفة الوجود مستحيل أف تتولد  ،ىذا العامل الذي ىو عامل التغَت والصَتورة

، الذي ىو إهنا ال تتولد من شيء أمساه بارمنيدس الالوجود، من شيء دائم التغَت والصَتورة
احلسي . إنو الالوجود ..ومتصالً  ، بكونو متغَتا تغَتا دائماعلى اإلطالؽ عنده ليس شيئا

والذي يستحيل معو أف نعرؼ حقيقة الوجود معرفة ، ادلعروؼ لنا عن طريق احلواس ،الومهي
 .(6>ص، 6>>4، )قرين .ثابتة

الذي ىو وحدة  ،واآلف جيب علينا أف نعرؼ ماىية الوجود احلقيقي عن بارمنيدس
فهو  ىلاوبالت، ومدلوالتو مدلوالت معقولة تدرؾ بالعقل، ووحدة احلقيقة، موضوع التفكَت

 .لتفكَت العقلي شلكنادوف ىذا الوجود لن يكوف او ، أساسها حقيقة الوجود ،حقيقة عقلية
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الذي ينص على أنو يستحيل أف ، ولكننا ىنا صلد أنفسنا مباشرة أماـ مبدأ التناقض
فالقوؿ بأف الوجود موجود ىو حكم  ا، وغَت موجود يف نفس الوقت،يكوف الشيء موجود

، وال ديكن أف تصدر احلقيقة عن النفي ينفي الوجود، -ا ىو معروؼكم  -واإلثبات، مثبت
ومصدر  ،ىو مصدر األشياء، ىو مصدر كل شيء بات والتأكيد، فالوجود إذفبل عن اإلث

 .نو موجود، وىو أ ىناؾ زلموؿ واحد يصدؽ على الوجودومن مث، بل ىو احلقيقة، احلقيقة
      .(458ص، 8;>4، )بدوي

الذي ىو موجود وغَت سلتلط  ،نسلم حبقيقة الوجود البارمنيدي ىكذا جيب علينا أف
، بكونو ال يصبح وال يفسد على اإلطالؽ، كلية من كل التغَت وصَتورة  ايلواخل، بالالوجود

إال طريق واحد  فلم يبقَ "  ديكن أف يكوف أكمل شلا ىو عليو،وال ،أنو كامل ثابت :أي
تدؿ على أف الوجود  ،الطريق عالمات كثَتة ويف ىذا، وىو أف الوجود موجود، نتحدث عنو

ولن ، وأنو مل يكن، وال هناية لو، ال يتحرؾ، ووحيد الًتكيب ،ألنو كل ؛ال يكوف وال يفسد
 .؟"فأي أصل ذلذا الوجود تريد أف تبحث عنو، متصل واحد رلتمع ألنو اآلف كل   ؛يكوف

 .(465ص، >500، )األىواين

 وحىت على فرض أنو ينشأ، يدخل عليو وال فناء فَ ومبا أنو واحد متصل، فال تكو 
فكيف يأيت ، ألنو غَت موجود ؛وال من الالوجود، ألننا نتحدث ىنا عنو ؛ليس من الوجود

 الوجود من الالوجود؟

ألف الالوجود ال ديكن  ؛ين لن أمسح لك بالقوؿ أو التفكَت أنو نشأ من الالوجودإ"
 .(465ص ، >500، )األىواين ."أف يعرب عنو أو التفكَت فيو
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ال عليو  وال ديكن أف يدخل، ألف الوجود كل متجانس ؛كذلك فالوجود ال ينقسم
، )رسل .ألنو شللوء كلو بالوجود ؛وال أف ينقص منو شيء، شيء إضايف يغَت من دتاسكو

بل ىو ، وجود ألنو ال ديكن للوجود أف يصَت ال ؛فال ديكن أف ينقص، (66ص، 97>4
وال يوجد ىنا أو ىناؾ أي شيء ، ألنو كٌل متجانس ؛الوجود منقسماليس " :، مثلكامل

بل  ، أو أقل منو يف مكاف آخر ،وليس الوجود يف مكاف أكثر، ديكن أف دينعو من التماسك
 ."ألف ادلوجود متماسك مبا ىو موجود ؛فهو كل متصل، كل شيء شللوء بالوجود

    .(465ص، >500، )األىواين

، وليس مثل الطبيعة نفسها ا،رلرد اشيئً  ود البارمنيدي يُعد  كالـ فإف الوجومجلة ال
، وإمنا ىو حاضر خالد بال زماف، وال مستقبل ،وال حاضر ،ال يوجد لو ماضٍ فهو عنده 

ن من الوجود أشكاؿ التغَت والصَتورة، ادلستبعدياليت ىي شكل من ، منزه عن احلركة
فهو   مع نفسو،جيب أف يكوف متماثال . إنو الوجود الذي..بكوهنما من مكونات الالوجود

ال يعتمد على شيء آخر من أجل وجوده  ىلاوبالت، ال ينشأ من أي شيء آخر غَت نفسو
وال ديكن أف ، وجوده وإمنا طابعو الوحيد ىو ببساطة،  ليس لو شيء إجيايومن مث، وحقيقتو

نو أو أ، أو تلك، نو ال ديكن أف يشار أف لو ىذه الصفة. كما أ..: إنو ىذا أو ذاؾيُقاؿ
وذلك على أساس أف  ؛(أو اآلف؟. بل ىو بكل بساطة )يكوف، أو وقتذاؾ، أو ىناؾ، ىنا

 .والكينونة فقط، (صفتو الوحيدة ىي )الكينونة

 طريق الظن ومدلوالت الالوجود غري احلقيقي كما تتصوره احلواس 2. 4

وذلك أثناء ، أف يتبع الظواىر احملسوسة إىلإف بارمنيدس يف ىذا الطريق مضطر 
، (144ص، 1964، سإلى)ط ."كثَتة يف احلس  ،إف األشياء واحدة يف العقل"قولو: 

العلم  إىلومن الفلسفة ، ظن احلواس إىلنتقل من يقُت العقل ايء الذي بو نراه الش
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فقبل الوجود  ،و الظن فيهايإلوأف يورد ما يبلغ ، بذلك أف يفسر الظواىر زلاواًل ، الطبيعي
أنو  ولكنو يعلم أيضا، وىو يعلم أف ىذا الطريق معارض للعقل، والالوجود يف آف واحد

هنما ليسا شيئا أمث ، أىوف للعقل من طريق الذين يعتقدوف أف الوجود والالوجود شيء واحد
 .(58ص، 1998، )فرنر .(واحدا

التسلسل اخلادع  إىل مصغيا، عليك من اآلف فصاعدا أف تتعلم آراء البشر"
 (  133ص، 2559، )األىواين ."أللفاظي

 ؟لقد حاوؿ بارمنيدس ىنا أف يُبُت لنا كيف يفسر العامل من وجهة الرجل العادي
 إىلفإف ظن البشر يضع الالوجود ، فإذا كانت احلقيقة أف الشيء الكائن الوحيد ىو الوجود

واحد منهما يقابل ، نويفكر يف كل شيء على أنو مركب من عنصري، جانب الوجود
وىو ما ، والثقل والربد ،والليل والظالـ، الضوء والنار من جهة، والثاين الالوجود ،الوجود

اللذاف عن تزاوجهما ، أو مها الزوج والزوجة، من جهة ثانية منيدس باألرض أيضايسميو بار 
، 1958، )بدوي وعن ىذا اإلروس ينشأ باقي الوجود.، احلب أي:، ينشأ اإلروس

 .(124ص

كر إحدامها عند االضلراؼ وجيب أف ديسكوا عن ذ ، لقد تعود البشر تسمية صورتُت"
بعالمات واستدلوا عليهما ، وقد ميزوا بينهما من حيث تضادمها يف الصورة ،عن احلق

، متجانسة من مجيع اجلهات، لطيفة، وىي نار رقيقة، النار يف السماء :اإحدامه، سلتلفة
جسم ، إهنا الليل ادلظلم :وىذه الصورة األخرى تضادىا دتاما ،األخرىولكنها ختتلف عن 

 ."تفكَت إنساف يسبقك حىت ال ،وإين واصفة لك نظاـ العامل كما يظهر ،ثقيل كثيف
   .(133ص، 2559، )األىواين



 مدلوالت الوجود احلقيقي بني هريقليطس وبارمنيدس                  12العدد  -جملة كلية  اآلداب
_______________________________________________________ 

9< 

 

، لقد كاف على بارمنيدس يف ىذا الطريق أف يبحث يف ادلعرفة احلسية )دوكسا(
وذلك حىت يُبُت لنا كيف يُفسر العامل من وجهة نظر ، للظواىر احلسيةوذلك أثناء تتبعو 

،  يقف على قيمة ىذا التفسَت يف حتصيل ادلعلومات وإدراؾ احلقائقمثومن ؟ الرجل العادي
مٌ  ،يلامذىب عقلي مث إىلوقد انتهى عن ىذا الطريق   ،يصور الوجود اخلارجي على أنو َوى 

، )بدوي ىو الوجود الذي يكشف لنا عنو العقل. ،آخر وجيعل الوجود احلقيقي وجودا
 .(122ص، 1958

وماذلم من معرفة حسية ظنية وومهية عند  ،إف ىذا الطريق طريق الناس العاديُت
ومن ، ألف احلواس فيو تصور لنا الوجود يف شكل تغَت ؛تصورات شعبية ومهية بارمنيدس يُػَعد  

حُت أف العقل ىو الذي يصور لنا الوجود على ، فحسب اوُحل مً   تصبح احلقيقة خيااًل مث
فال خارج ، الذي ىو ليس بشيء، وما عداه ىو العدـ ،احلقيقي ادلطلق الذي ىو كل شيء

 ؛بل العدـ نفسو ال نستطيع أف نصوغو يف صيغة السلب، الوجود ديكن أف يعقل أو يؤكد
وليس ، اذىني اوجود ولو، من الوجود معناه أننا مننح العدـ شيئا ،ألف صوغو أو تصوره

، 1965 ،)مطر .ومن ىنا فال نستطيع أف نَػع ِقَل العدـ أو أف نتصوره، وجودا واقعيا
 .(39ص

والالوجود الذي ىو  -لية وبُت ادلعرفة احلسية )الوجودوهبذه التفرقة بُت ادلعرفة العق
 .ف بارمنيدس وضع ألوؿ مرة مشكلة ادلعرفة يف وضعها الصحيحإ :العدـ( نستطيع أف نقوؿ

فمن واقع ىذا التصور شرع بارمنيدس يف تفسَت خلق العامل ، وعلى أية حاؿ
، ومن كواكب أخرى سلتلفة ،فوصف بنية العامل على أهنا تتكوف من أرض دائرية، وتكوينو

 ،وىذه الكواكب تتجمع حوؿ األرض، وبعضها خليط، وبعضها ضوء، بعضها ظالـ
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 تصبح األرض كرة كاملة يف وسط التجويف مثومن ، السماء الثابتة قبةُ  اوحتيط هبا مجيعً 
 (58ص، 1998، )فرنر .سماء اليت تكوف زليط دائرة الكوفالذي ىو ال، الكروي

وعلى ىذا فإف أفكار البشر متناسقة مع التكوين ، واإلنساف عنده خرج من األرض
يدرؾ  ،ن تتكوف منهما تلك األجساـيفكل عنصر من العنصرين اللذ، ادلادي ألجسادىم

وتتوقف ىيئة أفكار البشر على أي من العنصرين ىو األغلب ، ا يشبهو يف ادلوجوداتم
أعظم حُت يكوف  ص من طريق احلق )الوجود( اقًتاباويقًتب الشخ، عند ىذا الفرد أو ذاؾ

، 1964، يف تكوينو على العنصر اآلخر. )رسل ىو السائدَ  ،أي: الوجود، )الضوء والنار(
 .(45ص

ألف العقل  ؛كذلك العقل ديتزج يف البشر،  دتتزج يف كل اإلنسافوكما أف األعضاء "
ألف زيادة النور أو الليل  ؛وىو تركيب األعضاء يف كل شخص من الناس، الذي يفكر واحد

 .(134ص، 2559، )األىواين ."ىي اليت تكوف العقل

 الذي، مبا فيها اإلنساف، على ىذا األساس تصور بارمنيدس خلق العامل بكل أشيائو
األرض( والذي  –لليل والظالـ والثقلاالالوجود ) إىلبو  نده يتكوف من جسد منتمٍ ىو ع

والذي عنده  ،الوجود )الضوء والنار( إىلونفس منتمية هبا ، ىو عنده يعرؼ بطريق الظن
. ارمنيدس بصفات أقرب أف تكوف إللوذاؾ الطريق الذي وصفو ب، يعرؼ بطريق احلق

عندما ندرؾ بأنو قد فضل أف تكوف قصيدتو من ( وخاصة 121ص، 1958، )بدوي
  -يكشف لو عن احلقيقة اليت ال يستطيع مبفرده ،اإذلي   اننا صلد لديو كائنً إإذ  ؛وحي اإللو

تلك اليت يعتقد ، (Dike)العدالة ػػػػ وذلك وفق ما تسمى عنده ب، أف يكتشفها -كبشر
 النهار. إىلعربىا الليل  ذعند البوابة اليت ينف اخاص ابأف ذلا مسكن
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وأوقفتٍت اآلذلة ، حيث ىفا قليب إىل األفراس اليت كانت حتملٍت بعيدا قادتٍت
 ،يهدي احلكيم العارؼ بسائر ادلدف عند ذلك الطريق ادلشهور الذي

والعذارى ترشد  ،جتر عربيت يف ذلك الطريق ،وأسرعت ي األفراس احلكيمة
مث ، كأنو الزمر  اوصرت صريرً ، وجتويف العجلةو. وتطاير الشرر من الرحى يإل

بأيديهن النقاب عن  نوكشف، ضاعفت العذارى بنات الشمس من سرعيت
حيث  إىلوقد خرجن من مسكن الليل ، النور إىلليحملنٍت  ؛وسهنؤ ر 

وعتبة من حجر ، وقد سدت بعوارض من فوؽ، بوابات طريقي الليل والنهار
واحتفظت ، يف اذلواء بأبواب عظيمةوأغلقت البوابات الذاىبة ، من حتت
وخاطبتها العذارى  ،العقاب الشديد يف يدىا مبفاتيحهاذات  dikeالعدالة 

فلما  ،يغرينها بإنزاؿ العوارض عن البوابات بغَت إبطاء، بألفاظ عذاب
 إىلمث عادت مسامَتىا الربونزية ، انفتحت األبواب كشفت عن فضاء واسع

ستقيم اجتهت ي العذارى يقدف العربة ويف ىذا الطريق ادل ،مواضعها
مٌت بُت اليوأخذت يدي ، حيث استقبلتٍت اآلذلة بًتحاب، واألفراس
، يا رفيق اذلاديات اخلالدات، وخاطبتٍت قائلة: مرحى أيها الشاب، راحتيها

.. لقد أرسلت يف ىذا الطريق باألمر .مرحى ،بييت إىلالاليت أرشدف عربتك 
بعيد لطريق  اوإنو حق   يء،ال لبقدر الس Dikeوالعدالة  Themisاإلذلي 

 (135-129ص.  ص، 2559، )األىواين .عن أقدـ البشري

نيدس ومعارضو ىَتقليطس قد نظر  ا سبق نرى بأف بارمفمن مجلة م، وعلى أية حاؿ
تلك الشهادة بوسيلة  وحاوؿ كالمها أف يصحح، شهادة احلواس إىلمنهما بعُت الشك  كل  

كما   -حيث رأى ىَتقليطس، اختذا يف ىذا السبيل طريقُت متعارضُت دتاماولكنهما ، الفكر



 مدلوالت الوجود احلقيقي بني هريقليطس وبارمنيدس                  12العدد  -جملة كلية  اآلداب
_______________________________________________________ 

:5 

 

بينما اعترب أف مادة النار الدائمة التغَت ، أف احلواس تعطينا وىم الوجود الدائم -عرفنا سابقا
نو رأى وىم احلواس فيما تريو إيانا من إأما بارمنيدس ف. ىي احلقيقة القابعة وراء ذلك الوىم

واعترب أف احلقيقة ىي الوجود الثابت وراء ذلك ، الفناء إىلوتغَت من الوجود  ،صَتورة ظاىرة
     .(93، 94ص، 1993، ) قرين .الوىم

والالوجود احلقيقي ، ىكذا تصور بارمنيدس مدلوالت الوجود احلقيقي )طريق احلق( 
الطريق  :نانية فيما بعد طريقُتاليو )طريق الظن( يف قصيدتو اليت من خالذلا ستتخذ الفلسفة 

وسيأيت الفالسفة بعد ذلك من ، والطريق القائل بالوجود ادلتغَت ،الذي يقوؿ بالوجود الثابت
كما آليا،   سيكوف ىذا التوفيق إما توفيقا، و أجل التوفيق بُت ىذين القولُت ادلتعارضُت

جيمع  اتوفيقً أو ، كما سيفعل أنكساغورس  ا،ا عقلي  أو توفيقًا روحي  ، سيفعل الَذرَيوف من بعد
، (77ص، 1995، )أبورياف كما سيفعل أنبادوقليس.  ،بُت االثنُت وفيو عنصر أسطوري

        .(121ص، 1958، )بدوي

 . االستنتاجات 5
، الثبات والصَتورة، إف البدايات األوىل دلشكلة الوجود احلقيقي بُت الواحد وادلتعدد -1

والسيما ، وناف القدامىاليبال ريب لدى فالسفة  السكوف واحلركة جتسدت
 .ىَتقليطس وبارمنيدس

فهو خيضع ، وال موجود االوجود احلقيقي عند ىَتقليطس يتمثل يف كونو موجود -2
مها حقيقياف على السواء  ينىي ذاتية الوجود والالوجود اللذحلتمية الصَتورة اليت 

 إىلتوصل  ،حبكم ما يطرأ عليهما من تغَت وصَتورة ،ُت ومتماثلُتبكوهنما صادق
 .تو للثبات الذي ىو عنده رلرد وىممعرفتهما من خالؿ معرف
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ال يًتؾ  ،وادلتأصل فيو عند ىَتقليطس ،التفاعل ادلستمر بُت األضداد ادلالـز للعامل -3
وإمنا ختضع كل األشياء للتغَت والصَتورة بكوهنا اجلوىر ، للثبات يف الوجود رلاال

 .األساسي

وذلك  ؛حد األطراؼ على اآلخرأطي ما ىو إال تغليب داد اذلَتقليصراع األض -4
 .لكي يتحقق الوجود احلقيقي

يف  ازلسوب اوتناغم اخفي ابالوحدة واالئتالؼ يف صراع األضداد يتعايش انسجام -5 
مع البقاء على أصل ثابت  ،وذلك وفق تغَت وصَتورة يف الكيف، جوىر العامل

الذي يسَت عليو الوجود يف تغَته  L0g0s ”اللوجوس” متمثل يف قانوف التغَت
 .ضد إىلوصَتورتو من ضد 

ف النار ىي األقدر إحيث ، طبيعة نارية د  إف طبيعة الوجود عند ىَتقليطس تُػعَ  -6
بكوهنا ىي اليت دتتلك ، واألكمل على إحداث التغَت والصَتورة على ضلو حسي

 .دواـ التغَت والصَتورة

، ووحدة احلقيقة، يف وحدة التفكَت نيدس متمثاليُعترب الوجود احلقيقي عند بارم -7
وذلك عند مالحظتو للتغَت ، ومدلوالتو مدلوالت معقولة تدرؾ بالعقل فقط

  .ازائف اوالصَتورة ال مكاف ذلا يف الوجود بكوهنا ومه

من التغَت  اكلي  الياخ قي عند بارمنيدس متمثلة يف كونوخصائص الوجود احلقي -8
فهو كامل وثابت ، وال يفسد على اإلطالؽ ،نو ال يصبحأعلى أساس ، والصَتورة

وال  بال ماضٍ  اا رلردشيئً  د  نو يُػعَ أكما ،  وواحد غَت قابل للفناء والقسمة والنقصاف
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متماثل مع ، منزه عن احلركة ،وإمنا حاضر خالد بال زماف، حاضر وال مستقبل
 .فقطوصفتو الوحيدة ىي الكينونة ، وطبيعتو متمثلة يف وجوده، نفسو

العقل وحده عند بارمنيدس ىو القادر على أف يصور لنا الوجود احلقيقي ادلطلق  -9
 .ئاما عداه ىو العدـ الذي ىو ليس شيو ، الذي ىو كل شيء

فكل ، مل يستطيع أي من ىَتقليطس وبارمنيدس حسم حقيقة الوجود لصاحلو -15
، قد أغفال وجود اخلالق -وبكل بساطة -ألهنما ؛من الصواب امنهما ديتلك جانب

 دونو  الذي ال ديكن تفسَت الوجود 
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 املنهج التارخيي قيمتو وآلية توظيفو
                                                                                                                                                                                         

 1سليمان خمتار إمساعيلد. 
 جامعة مصراتة  -كلية اآلداب

            
 

 البحثملخص 
ولعل ىذا  ،تمعو، فال شك يف كونو يتأثر هبماألف اإلنساف انعكاُس بيئتو ونِتاج رل

 ،األثر يظهر جلّيا لدى األديب أكثر من غَته، فهو حُت يعرب عن أفكاره فيكتبها وينشرىا
 أو ادلنهج. ،أو ادلكاف ،فإنو يًتؾ بصمة تدؿ على أنو ابن ذلك الزماف

ويعد ادلنهج التارخيي من أوؿ ادلناىج اليت عنيت بالبحث تتعدد ادلناىج النقدية، 
 ،ونظرياتو ،والدراسة بغية  دراسة تطور الفكر واللغة، وهبدؼ االستفادة من حقائق التاريخ

يف ىذه الدراسة يهدؼ الباحث إىل بياف معٌت ىذا ، وقوانينو يف دراسة األدب ونقده
يبُت أمهية ادلنهج التارخيي يف جوانب العلم ادلنهج، وشرح حقيقتو، فيتتبع داللة الكلمة، و 

ادلختلفة، كما يفّرؽ بُت تاريخ األدب والتاريخ العاـ، ويعّرؼ الباحث بادلنهج التارخيي 
 ،فيجّلي عيوبو ،وأعالمو الغربيُت، وبقيمتو يف النقد العريب قدديو وحديثو، ويضعو يف ادليزاف

ائج وادلستخلصات اليت تؤكد دد من النتمث ينتهي الباحث إىل ع، من مآخذ وما أخذ عليو
و، فالبد أف فإنو ليس للمنهج التارخيي أف يستقل بنفس -الرغم من أمهيتوعلى و  -أنو

 ألف التذوؽ واحلكم ودراسة اخلصائص الفنية ضرورة يف كل مرحلة. ؛يسانده ادلنهج الفٍت

 .العريبادلنهج التارخيي، ادلناىج األدبية، النقد  =الكلمات املفتاحية 
 
 

                                                 
1 Smi77512@gmail.com 
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Abestract 

The culture of any society influences thoughts, behaviors, trends, 

tastes and it can influence literature and poetry as well. Also, we are a 

reflection of our societies. Writers can show that effect in a clearer 

way more than others as they can reflect this impact by expressing 

their ideas through writing them down. That gift of writing gives the 

writers the ability to mirror their backgrounds, then their writings 

could be considered as a fingerprint which indicates their time, place 

and method.  

There are many critical methodologies, and the historical approach is 

one of the first approaches that has received the attention of scholars 

in order to study the evolution of thought and language .In this study, 

the researcher aims at presenting and explaining the meaning of this 

historical approach by defining it and showing its importance in 

different scientific aspects. The researcher also tries to distinguish 

between the history of literature and the general history, showing the 

value of the historical approach in the old and modern Arabic 

criticism and putting it in the balance to illustrate its disadvantages 

and problems. At the end of the study, the researcher lists several 

results and confirms that the historical approach is important, but it 

cannot rely on itself. So, it needs and must be supported by the 

technical approach as the technical characteristics are necessary at 

every stage 

 املقدمة. 2  
إذا كانت وظيفة النقد األديب وغايتو تتلخص يف تقومي العمل األديب من الناحية الفنية 

التعبَتية والشعورية، وتعيُت مكانو يف خط سَت األدب، وقياس مدى  وادلوضوعية، وقيمو
تأثره بايط وتأثَته فيو، وكشف العوامل النفسية اليت اشًتكت يف تكوينو، والعوامل اخلارجية 
اليت أسهمت يف تشكيلو، وتصوير مسات صاحب العمل األديب من خالؿ أعمالو، فما ىو 

 ىذه الغايات؟ ادلنهج الذي ديكن اتباعو لتحقيق
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إف ادلناىج النقدية كثَتة ومتنوعة، فمنذ بداية القرف التاسع عشر تقدمت الدراسات 
وازدىرت العلـو الطبيعية، فحاوؿ الباحثوف والنقاد تبعا لذلك االستفادة من  ،التارخيية

كاف ادلنهج ف ...وقوانينها يف دراسة األدب ونقده ونظريات تلك العلـو ،حقائق التاريخ
 من أوؿ ادلناىج النقدية اليت طبقت على األدب -موضوع ىذا البحث -ارخييالت

وتتبع داللة ىذه الكلمة يف  ،يهدؼ ىذا البحث إىل عرض وبياف معٌت ادلنهج 
ويف اصطالح أىل االختصاص، كما يقف عند الفرؽ بُت تاريخ األدب  ،معاجم اللغة

ويف   ،أي جانب من جوانب العلم وادلعرفةوالتاريخ العاـ، مث يبُت أمهية ادلنهج وضرورتو يف 
كل دراسة يرغب الباحث خوض غمارىا، مث يعرض البحث لظهور ادلنهج التارخيي 

وما أخذ عليو،  ،وأعالمو الغربيُت، ومعرفتو يف النقد العريب قدديو وحديثو، وأختم ببياف عيوبو
 وخاسبة بأىم النتائج وادلستخلصات، وثبت بادلصادر وادلراجع.

 ملنهج واإلجراءات. ا1
وتتبع داللة ىذه الكلمة يف  ،يهدؼ ىذا البحث إىل عرض وبياف معٌت ادلنهج 

ويف اصطالح أىل االختصاص، كما يقف عند الفرؽ بُت تاريخ األدب  ،معاجم اللغة
ويف   ،والتاريخ العاـ، مث يبُت أمهية ادلنهج وضرورتو يف أي جانب من جوانب العلم وادلعرفة

كل دراسة يرغب الباحث خوض غمارىا، مث يعرض البحث لظهور ادلنهج التارخيي 
وأعالمو الغربيُت، ومعرفتو يف النقد العريب قدديو وحديثو، وأختم ببياف عيوبو وما أخذ عليو، 

 وخاسبة بأىم النتائج وادلستخلصات، وثبت بادلصادر وادلراجع.
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 . املنهج التارخيي مفهومو ومعناه3
 املنهج يف اللغة واالصطالح  1. 3

ىو الطريق الواضح،  (ادلنهاج)أو  (ادلنهج)يرى الناظر يف معاجم اللغة أف معٌت 
﴿لكل جعلنا منكم ىو الطريق ادلستقيم، ويف القرآف الكرمي  -بتسكُت اذلاء -(النْهج)و

ادلعجم )وأضاؼ هنج(،  =) ابن منظور، مادة، (;8)سورة ادلائدة، اآلية=  شرعة ومنهاجا﴾
قاؿ= ومنو منهاج و ىو اخلطة ادلرسومة،  =فقاؿ (،ادلنهج)داللة زلدثة لكلمة  )الوسيط

يشَت أمحد مطلوب إىل  (معجم النقد العريب القدمي)الدراسة، ومنهاج التعليم وضلومها، ويف 
لح ادلنهاج يف بعض أف ادلنهج ىو الطريق واالسلوب، وقد استعمل حامت القرطاجٍت مصط

اف قد قسم كتابو إىل أربعة يريد بو الباب، وك (ج األدباءمنهاج البلغاء وسرا )و أقساـ كتاب
أما ادلعٌت العاـ  ىل فصوؿ.إفسمى كل قسم منهجا، وقسم ادلنهج  ،أو أقساـ، أبواب

، )رللة للمنهج فهو األسلوب الذي يقود إىل ىدؼ معُت يف البحث والتأليف والسلوؾ
 (.1>>3 ،أفكار

وسيلة زلددة توصل إىل غاية معينة، أما ادلنهج العلمي فهو  =كما يُعرَّؼ ادلنهج بأنو  
أو الربىنة  ،بغية الوصوؿ إىل كشف حقيقة ،أو حسية ،خطة منظمة لعدة عمليات ذىنية

 (.1>1، 8;>3)وىبة، وادلهندس،  عليها.

    أمهية املنهج 2. 3

خطوة بالغة األمهية  -يف ظل أي قراءة نقدية حديثة أو قددية -يشكل ادلنهج
وحيدد مسارىا، وادلنهج ىو الذي يتوقف على استقامتو  ،والقيمة، فهو يضبط ُخطى القراءة

 النتائج اليت تفضي إليها القراءة أو اضلرافها. استقامةُ  ،أو اضلرافو
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، فاؽ النصو ودقة آلياتو استشراؼ آادلنهج ىو الذي يًتتب على وضوح
واستشفاؼ جوانبو، واستجالء مكنوناتو أو مكوناتو، ويًتتب على ذلك اإلقباؿ على النص 

شرطها احليوي  وأو النفور منو، فادلنهج ضرورة الزمة ألي قراءة أو دراسة نصية، بل ى
غلب األحياف، أإف قراءة من غَت منهج واضح ال ينتظر منها نتائج يعتمد عليها يف و األوؿ، 

 (.9>، >>>3)ادلومٍت،  جدت فغالبا ما تكوف تلك النتائج مشوىة وزلرفة.وإف و 

بل ىو قائد  ،فادلنهج ىو قائد األفكار وعاصمها من الزلل، ليس ىذا فحسب
أخالقي؛ ألف روح العلم روح أخالقية، وكما خيشى على الفرد الذي يزاوؿ احلياة العملية 

اخلطر نفسو على من يزاوؿ أعماؿ فكذلك خيشى من  ،من االضلراؼ عن مبادئ الشرؼ
بعث منها اجلزاء، أما ألف وقائع احلياة قد ين ؛شدأبل ردبا كاف اخلطر ىنا أعظم و  ،الفكر

 وإف يكن ضرر االضلراؼ فيو أكرب وخطره أوسع انتشارا، إال أف اجلزاء فيو قد ال الفكر فإنو
وتلك  ،ادلؤلف ثقة القراءأف يكوف فقد  وألنو ال يعد ؛وال أكيدا ،وال فعال ،يكوف سريعا

 ( 31،ػ 31) النسوف، مسألة ىروب.

الذي  ،ولعل أوؿ منهج وضع للبحث العلمي وطرؽ االستدالؿ ىو منهج أرسطو
اجلنس، والنوع، والفصل، واخلاصة، وربدث فيو عن الكليات اخلمس ) (،ادلنطق)مساه باسم 

معتقدين بأنو   ،ر الوسطىوالعرض(، وقد أسلم األوربيوف أنفسهم دلنطق أرسطو يف العصو 
سس ادلنطق أحىت كاف فرنسيس بيكوف الذي  ،يف استنباط القوانُت العامة كلها كاؼ  

ومن بعده ديكارت، الذي ىاجم ادلنهج األرسطي، ووضع للعلـو كلها منهجا  ،احلديث
ف يضع مكاف قواعد ادلنطق األرسطي أورأى  ،(صوره يف حبثو )مقاؿ يف ادلنهج ،واحدا

زبتصر ادلنهج السديد لكل البحوث النظرية، ىي= قاعدة  ،قواعد التعقيد أربع   شديدِ القدمي 
اليقُت، والتحليل، والًتكيب، واالستقراء التاـ، ومن حينها كثر القائلوف بأف ادلنطق األرسطي 
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وأنو ال بد من  ،قد انتهى زمنو، وأف الدراسات جيب أف تعتمد على رصد الظواىر وتتبعها
 (. 8;ػ  1:>3)ضيف،  وادلالحظة والتجربة ،لنظريلتفكَت ااجلمع بُت ا

 التاريخ العام وتاريخ األدب 3. 3

مجلة األحداث اليت دير هبا كائن ما، وتصدؽ على الفرد  =يُعرَّؼ التاريخ العاـ بأنو
ىو تسجيل  -زباذلم -(التأريخ)واجملتمع، كما تصدؽ على الظواىر الطبيعية واإلنسانية، و

 ىذه األحداث.

فهو تطبيق مناىج التاريخ على وصف األدب يف عصر أو عصور  ،أما تاريخ األدب
فعلى ادلؤرخ األديب أف حيدد العصور اليت يريد ، أو شعوب سلتلفة ،متتالية عند شعب واحد

وبُت احلدث األديب الذي  ،نتاج أدبائهاإدراستها، مبينا أىم اذباىاهتا، وزلاوال الربط بُت 
سياسية كانت أـ اجتماعية، وعليو أيضا أف يصف  ،يريد دراستو، واألحداث التارخيية العامة

أو  ،نتيجة لرد فعل ،وإمنا كظاىرة تتغَت وتتطور مع مرور الزمن ،األدب ال كظاىرة ثابتة
 (8;، 8;>3 )وىبة، وادلهندس،. وتفاعل بُت عناصر أدبية سلتلفة بُت العصور ،تأثر

وادلشاعر ادلمتدة  ،فتاريخ األدب جزء من تاريخ احلضارة الذي حيوي تيارات األفكار
وادلركزة على النظم، فالتاريخ األديب حياوؿ أف يصل  ،واالجتماعية ،من األحداث السياسية

ع  يكشف العالقة بُت الوقائع العامة والوقائمثإىل الوقائع العامة، ودييز الوقائع الدالة، ومن 
 الدالة.

بواسطتها  ،أو أنقاض ،منو إال أمارات إف موضوع التاريخ ىو ادلاضي الذي مل يبق  
 ، فهو من ادلاضي واحلاضر معا.باؽ   ولكنو ماض   ،يعاد بعثو، أما تاريخ األدب فهو ماض  
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كما كانت تؤثر يف   ،إف مادة ادلؤرخ لألدب ىي ادلؤلفات اليت أمامو، اليت تؤثر فيو
 .(13ػ، 19، 1;>3، )النسوف،أوؿ مجهور عرفها

التارخيي،  ادلنهجُ  ،ومن ادلناىج العلمية ادلتبعة يف الوصوؿ إىل احلقائق اليت يراد كشفها
 ادلنهج النفسي واالجتماعي. و شأفُ فهو من ادلناىج اخلارجية، شأنُ 

  ظهور املناىج األدبية 4. 3

ذباىا منهجيا منذ البعث العلمي يف بداية القرف الثامن بدأ البحث األديب يتجو ا
وبدأت تصبغ الفكر كلو بصبغة علمية منهجية، وكانت  ،عشر، فقد ازدىرت احلياة العلمية

دب ونقاده على السواء يستفيدوف من الباحثوف يف األأ وبد ،الدراسات التارخيية قد تقدمت
 .(31، 9>>3)ظالـ،  مناىجها، وحياولوف تطبيقها على األدب والنقد.

ويعد ادلنهج التارخيي أوؿ ادلناىج النقدية ظهورا يف العصر احلديث، فقد ارتبط 
 بالفكر اإلنساين، وبالتطور األساسي لو، وانتقالو من العصور الوسطى إىل العصور احلديثة،

دخلت أوربا مع القرف التاسع فقد  (،3:، 9>>3، وىويدي،18، :>>3) فضل،
حُت تطورت العلـو الطبيعية التجريبية تطورا  ،مرحلة هنضة علمية -كما ذكرنا -عشر

كانت لو نتائجو على واقع اجملتمع، شلا دفع النقاد إىل أف يضعوا لألدب قوانُت    ،مذىال
فطبقوا على األدب واألدباء  ،أمسوىا بالتاريخ الطبيعي لألدب ،كقوانُت العلـو الطبيعية

 فصائل   وصنفوىم ،واحليواف، ورتبوا األدباء طبقاتمنهج الطبيعيُت يف تصنيف النبات 
قوانُت اجلنس  -كما سيأيت-دبية، وطبق عليهم بعض الدارسُتحبسب خصائصهم األ

والبيئة والزماف، وطبق آخروف على األدب نظرية داروف يف النشوء واالرتقاء، أو تطور 
 (.31، 9>>3)ظالـ، الكائنات.
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درسة الرومانسية وانبثق عنها، فالرومانسية ىي لقد تبلور ادلنهج التارخيي داخل ادل
اليت بلورت وعي اإلنساف بالزمن، وتصوره للتاريخ، ووضوح فكرة التسلسل، والتطور 
واالرتقاء، والقضاء على فكرة الدورات الزمانية، واحلركة االنتكاسية للزمن والتاريخ، اليت  

ر باعتباره ربلال واهنيارا، وتصدعا كانت تضع العصور الذىبية يف ادلاضي، وتنظر إىل احلاض
وتدىورا، ىذه ىي الفكرة اليت كانت سائدة، وىي فكرة الكالسيكية، فجاءت الرومانسية 
وعكست ىذا ادلفهـو بشكل أساسي، فكاف تصورىا دلسَتة اإلنساف يف الزمن طبقا لقوانُت 

 حلة األكثر تقدما.النشوء واالرتقاء، والتطور واالنتقاؿ، من ادلرحلة البدائية إىل ادلر 

زلاكاة  بالتطور التارخيي عكس النظرية الكالسيكية اليت كانت ترى أف األد
األقدمُت ديثلوف النموذج األرقى يف رلاؿ التطور التارخيي، فجاءت  لألقدمُت، وأف

،ػ 18، :>>3)فضل، الرومانسية ووضعتهم يف موضعهم الطبيعي يف سلم التطور البشري.
19) 

  املنهج التارخيي أىم أعالم 5. 3

 وىم= ،عتقد أهنم أىم أعالـ ادلدرسة التارخييةيُ  ،يقف الدارس على ثالثة من النقاد الغربيُت

 1869ـ  1884ـ سانت بوف  1

سانت بوؼ ىو أوؿ ناقد سعى إىل تأسيس تاريخ طبيعي لألدب، فدرس أدباء 
مثلما صنف العلماء النبات واحليواف حُت  ،وصنفهم إىل طوائف وأمناط ،عصره دراسة كلية
 حددوا فصائلها.

كاف بوؼ يؤمن بالعالقة اليت تربط بُت األديب وأدبو؛ فاىتم بدراسة الشخصية 
اىتماما بالغا، ودرس أذواؽ شخصيات األدباء دراسة عضوية ونفسية واجتماعية، كما 
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نواع أبقات وفصائل و وقسم األدباء إىل طتدرس الثمرة يف شجرهتا لتتبُت خصائصها، 
على ضلو ما يصنع علماء النبات، فاستحاؿ النقد على يديو  ،حبسب ما بينهم من تشابو

 إىل علم ديكن أف يسمى بالتاريخ الطبيعي لألدب.

سانت بوؼ مل يهتم بدراسة النص األديب ذاتو، وكانت لديو قدرة على تتبع األدباء 
رة ادلادية والعقلية واألخالقية، حىت إنو  والتجسس على حياهتم اخلاصة؛ فاستقصى الظاى

كاف ال يتورع يف سبيل معرفة ما كاف يسميو )بوعاء الكاتب(، فهتك من أجل ذلك 
األسرار اخلاصة واحلياة اخلاصة لألدباء، وأدى ذلك إىل امتعاض معاصريو، أما فيما خيص 

هتم تتبعا ابع حيدراستو لألدباء القدامى فقد اعًتؼ سانت بوؼ بأنو من العسَت أف نتت
 (.11ػ  13، 9>>3)ظالـ،  ألف ما وصلنا عنهم صورة ناقصة. ؛دقيقا

فنجد سانت بوؼ قد أمهل اجلوانب ادلميزة لشخصيات األدباء، وىي اجلوانب اليت 
وطباعو اخلاصة  ،ومالزلو ،ذبعل لكل واحد منهم كيانا مستقال، ولكل واحد منهم أصالتو

اليت سبيز هبا وتفرد عن نظرائو يف عصره وبيئتو، فالشخص الواحد ال ديكن أف يتكرر، فال 
)ضيف،  سقط بوؼ أىم ما ديتاز بو األدباء من فردية وذاتية.أمن وجود اختالؼ، فبد 
;:) 

 1893ـ  1828: ـ ىيبوليت تني2

جلديد بعد أستاذه سانت ىو ناقد فرنسي محل لواء الدعوة إىل ادلنهج التارخيي ا
فهو يرى أف األديب إنساف ساـ،  ،بوؼ، وإف كاف أكثر ربمسا ذلذا ادلنهج من أستاذه

ينتج األشعار والفلسفة مثلما تنتج دودة القز خيوط احلرير، فأسقط الفردية األدبية إسقاطا 
عية تاما، ونفى أف تكوف ىناؾ خصائص ادبية يتميز هبا األديب، إمنا ىناؾ خصائص مجا
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جاعال ىذه القوانُت قوانُت حتمية، وىي ال زبرج  (،:;)ضيف،  ذبمع بينو وبُت دباء أمتو،
 ػ العصر. 1 ػ البيئة. 1 ػ اجلنس. 3 عن ثالثة عوامل=

فهو يرى أف أدباء كل أمة خيضعوف ذلذه القوانُت الثالثة خضوعا جربيا ملزما، فلكل 
 ،ثوولكل زماف وكل عصر أحدا صة،فيتها اخلاجنس خصائصو ولكل بيئة مناخها وجغرا

 والدينية. ،والثقافية ،واالقتصادية ،وظروفو السياسية

لتوافر دواعيو وعواملو، وىو  ؛فإذا توافرت ىذه القوانُت ألمة من األمم أنتجت أدبا
ألف العبقرية ال ديكن أف زبضع لظروؼ، وال ربدىا  ؛يتجاىل العبقرية وادلوىبة الفذةهبذا 

 (.11، 9>>3) ظالـ  قوانُت.

ويقصد تُت باجلنس الساللة ادلتمثلة يف رلموعة الصفات ادلوروثة يف األمة، فلكل 
أمة خصائصها، وىذه فكرة صلدىا حىت لدى غَته، كاجلاحظ يف حديثو عن األجناس، 
وابن خلدوف يف مقدمتو عند حديثو عن اجلنس العريب وخصائصو، وأثر ذلك يف حياتو 

، حيث  ذىب إىل أف األمم اآلرية 1>;3ػ  11;3د ذلك عند رناف ػ السياسية، كما صل
سبتاز عن األمم السامية بفلسفتها وشعرائها، وفنوهنا وآداهبا الرفيعة، لكن ىذه الفكرة ذىبت 

ألف اجلنس إمنا ىو أناس سكنوا إقليما  ؛ومل يعد ذلا اثر، فهي فكرة خاطئةاليـو أدراج الرياح 
حىت تشاهبت عاداهتم وتقاليدىم ومعارفهم، فأفضلية  ،يو معاوأخذوا يعيشوف ف ،واحدا

اجلنس مقولة خاطئة وحاوؿ االستعمار األبيض تروجيها، فادعى أف البياض رمز تقدـ 
 (.    >;، 1:>3)ضيف،  خبالؼ السواد.

فيعٍت هبا ادلكاف وادلميزات اجلغرافية لو، الذي ينشأ فيو أفراد األمة نشوءا  =أما البيئة
 يعدىم دلمارسة حياة مشًتكة يف العادات واألخالؽ والروح االجتماعية.
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وكذلك  ،فيمثل واقع التيارات السياسية اليت تسود يف حقبة زمنية ما =أما الزماف
اليت حييا األديب يف ظلها  ،ثقافية والدينيةالظروؼ االقتصادية واالجتماعية، والعوامل ال

 (.8:، 9>>3) ىويدي،  وينشئ أدبو.

شاد بالعبقرية الشخصية لدى شكسبَت يف ألكن تُت تدارؾ ىذه الفكرة عندما 
 (.18ػ  18،  :>>3)فضل،  مقدمة كتابو عن األدب اإلصلليزي.

 1986ـ  1849ـ فرديناند برونتيري ـ  3

الفرنسي زلاولة ثالثة تقـو على نظرية داروف يف النشوء  أضاؼ ىذا األديب وادلفكر
وطبقها على (، سبنسر)قلها من العضويات إىل ادلعنويات واالرتقاء، وكاف قد سبقو إىل ن

ىل كيفية نشوء األنواع إاألخالؽ واالجتماع، فحاوؿ برونتيَت أف ينقلها إىل األدب ليصل 
وقد توصل إىل نتيجة أف الشعر الغنائي األدبية، وكيف منت وتطورت من عصر إىل عصر، 

عن الوعظ الديٍت الذي شاع يف فرنسا يف القرف  تطور   ،الرومانسي يف القرف التاسع عشر
غَت أننا صلد موضوع استخداـ عبارة النشوء  (،11، 9>>3)ظالـ،  السابع عشر

يقوؿ= وىذه  (نسوفال)ػػلة فيها نظر، فأوالتدليل هبا على تطور اخلطابة الدينية مس ،واالرتقاء
عبارة ال معٌت ذلا إال عند من يعرفوف الوقائع، أما عند أولئك الذين جيهلوهنا فإف معناىا 

وذلك ألنو ليس يف الوقائع ذاهتا ما يدؿ على تطور نوع أديب إىل آخر، وإمنا ىو  ؛خطأ
ونقوؿ  ،حبيث يكوف من اخلَت أف نسقط ىذا االصطالح العلمي ،ادلذىب الذي يرى ذلك

قد ازبذ مادة لو تلك  ،يف لغة مجيع الناس= "إف الشعر الغنائي يف القرف التاسع عشر
إال  ،ادلشاعر اليت مل يكن يعرب عنها يف فرنسا خالؿ القرنُت السابع عشر والثامن عشر

ولكنها أوضح  ،بواسطة اخلطابة الدينية"، وىذه العبارة ال شك أهنا أقل إشراقا من السابقة
 .(>8، 1;>3، )النسوف وأصدؽ.
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، فتصور أف (رونتيَتب)نبغي أف ال نبالغ فيها كما بالغ إف نظرية التطور مع صحتها ي
ى فيو على ضلو ما تالشى نوعا أدبيا قد يفٌت يف نوع أديب آخر، أو يتحوؿ إليو حبيث يتالش

يف القرف السابع عشر يف شعر الرومانسيُت يف القرف  على رأيو وعظ الوعاظ الفرنسيُت
إف ادلشاعر اليت كاف يشبعها  =سع عشر عند "فيكتور ىيجو"، وكاف األوىل بو أف يقوؿالتا

الوعظ الديٍت يف القرف السابع عشر أصبح يشبعها الشعر الغنائي الرومانسي بعد قرنُت من 
 (.8>)ضيف،  الزمن.

 ملنهج يف النقد األديب عند العربالتارخيي ا 6. 3

وال  ،يعتمد على اللمحة الذوقية ،بدايتو فطرياكاف النقد العريب عند العريب يف 
أو حيدد  ،وال يتجو إىل أصوؿ نقدية ،وال يفصل ،اوإف علل فإنو يعلل تعليال عام ،يعلل

طة جتماعية الضيقة والبسيوكاف ذلك من آثار احلياة الفكرية واال ،إطارا يتحرؾ من خاللو
 ،مفهـو احلياة يف العصر العباسيوبعد أف تطور  -ولكن ،يف العصرين اجلاىلي واإلسالمي

ساء إر و  ،وتكوين فلسفة خاصة بو ،بدأ النقد يتجو إىل ربديد منهج -ازدىرت الثقافةو 
 (.;1، 9>>3)ظالـ،  .قواعد عربية يف النقد والبحث

سار فيو على فقد  ،بن سالـ اجلمحي يف طبقات الشعراءوأوؿ من حاوؿ ذلك ا
 ،وشعراء ادلدينة ،و مباحث لشعراء القرى العربيةتفخصص يف طبقا ،ضوء ادلنهج التارخيي

وتسليمو بأثر البيئة  ،ي ىذا التخصيص دليل على معرفتوفف ،وشعراء اليهود ،وشعراء مكة
ي تقسيمو ىذا  فف ،لكل طائفة خصائص مستقلة سبيزىا نو كاف يلحظ أفأو  ،يف كل طائفة

 (.8:، 9>>3)ىويدي،  ادلكاف.كاف يراعي الزماف و 
رده إىل عمـو الرؤية التارخيية ما ذىب إليو األصمعي من أثر ادلتغَتات  وشلا ديكن

االجتماعية والعقدية يف شعر حساف بن ثابت يف عبارتو النقدية ادلشهورة "الشعر نكد بابو 
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 فقاؿ= ،فإذا دخل يف اخلَت الف وضعف"، مث استدؿ على صحة قولو بشعر حساف ،الشر
شعره"،  ف  فلما جاء اإلسالـ ال ،اجلاىلية"ىذا حساف فحل من فحوؿ الشعر يف 

وقد شهد لو الناس يف اجلاىلية  ،فاألصمعي يرى أف شعر حساف ضعف بعد اإلسالـ
بالفحولة، وما ذلك إال للتحوؿ الذي طرأ على حياتو وزليطو االجتماعي والثقايف 

 (.;>ػ  8>، 8;>3)زلمد عثماف،  ، بعد بزوغ فجر اإلسالـ.والفكري
القاضي اجلرجاين الربط بُت أحواؿ البداوة والتمدف االجتماعي والصياغة وقد حاوؿ 

األدبية وعادات الناس واخالقهم، ويف ىذا دليل على معرفتو بادلنهج التارخيي، وإحساسو 
 (.8:ػ  8:، 9>>3)ىويدي،  بالعوامل ادلؤثرة يف األدب.

 عض النقاد العربب العصر احلديث سار النقد العريب مع النقد الغريب، فأخذويف 
، وكتب (وتأثروا بو، فكتب العقاد )شعراء مصر وبيئاهتم يف اجليل ادلاضي ،بادلنهج التارخيي

)وذكرى أيب العالء(، و)حديث األربعاء(، ويف ىذه الكتب درسوا  ،طو حسُت )مع ادلتنيب(
 أثرت اليت ،وأنشأ شعره، والظروؼ السياسية واالقتصادية ،البيئات اليت عاش فيها األديب

 (.  9>>3 ، وىويدي،9>>3)ظالـ،  فيو.
 عيوب املنهج التارخيي 7. 3

إننا كما صلد للمنهج التارخيي أنصاره ادلشيدين بو، الذين يروف أنو منهج زلاؾ 
لقوانُت العلم وآليات مالحظتو وفحصو ودراستو، فكذلك لو خصـو تتبعوه وبينوا عيوبو، 

 فمن تلك العيوب=
  األدب والسياسة، والوقوؼ عند حيوات ادللوؾ واألمراء، وجعل الربط احلتمي بُت

 حياة األدباء مرتبطة هبم ارتباط الظل بالشاخص.
  ألهنا مجيعا تعكس ظروؼ  ؛هائبُت النصوص مجيعا جيدىا ورديىذا ادلنهج يساوي

 العصر وطوابعو. 
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 اجلامد الدرس التارخيي واالنتقاؿ باألدب إىل ،يؤدي ىذا ادلنهج إىل جفاؼ الذوؽ 
 (.;>>3)عبود، 

  االستقراء الناقص الذي يؤدي دائما إىل خطأ يف احلكم؛ العتماده على احلوادث
البارزة والظواىر الفذة اليت ال سبثل سَت احلياة الطبيعية، فأدلع احلوادث وأبرز الظواىر 

 ليست أكثر داللة من احلوادث ادلهمة والظواىر الصغَت.
 يف حوادث قددية ومسائل تارخيية ليست لدينا مجيع  األحكاـ اجلازمة اليت يصدرىا

 مستنداهتا، فالظن والًتجيح وترؾ الباب مفتوحا دلا جيد كشفو أسلم من اجلـز والقطع.
  التعميم العلمي الذي أوقعهم فيو تطبيق نظرية داروف والنشوء واالرتقاء، ومل ينتبو إىل

 أف األدب غَت العلم.
 واعتبارىا من آثار البيئة والظروؼ ايطة  ،يةعدـ فسح رلاؿ للعبقريات الشخص

 (.99>3 )قطب، بادلبدع.

 . االستنتاجات 5
ىذا البحث أف اإلنساف ابن بيئتو، وأف األديب البد أف يتأثر بالظروؼ ايطة  يؤكد

بو، وأف للمنهج التارخيي قيمة كبَتة وأمهية بالغة، فهو يعيننا على دراسة تطور الفكر واللغة، 
 .قارنا مثال بُت شاعرين من بيئة واحدة أو يف عصرين سلتلفُت إذا ما

يضيء جوانب  ،كما أف ادلنهج التارخيي جيد يف دراسة األدب كمنهج خارجي
 .ويبُت أمناطو وأشكالو وربوالتو ،ويكشف ادلعٌت العاـ لألدب ،النص
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اللغوية، وادلغامرات األسرار الفنية، واالنزياحات دراسة الطبيعة اجملازية لألدب، و أما 
الذي ال  ،دراستها هبذا ادلنهج اخلارجيو  ،إف من العبث البحث عن ذبلياهتاالتشكيلية، ف

 ،وال يقوى على معاجلتها، بل ردبا أضعف صلتنا بالنصوص ،يتصل بالنصوص األدبية
تعبَت عنها، واحلقيقة أف العمل األديب تأويل و  ،فنتصور أف النص معادؿ لعواطف صاحبو

 وليس ترمجة ذلا .  ،اطفةللع
بد أف يكوف معو قسط من ادلنهج الفٍت،  فال ،إف ادلنهج التارخيي ال يستقل بنفسو

فالتذوؽ واحلكم ودراسة اخلصائص الفنية ضرورة يف كل مرحلة، فمن أراد دراسة األطوار 
مث  ،وسيجمع نصوصو من مصادرىا ،فإنو سيتتبعو منذ نشأتو ،التارخيية لفن من الفنوف

 .تبها ترتيبا تارخييا قبل دراستهاير 
البواعث و  ،فإف أخطر سلاطر ادلنهج التارخيي إلغاء قيمة اخلصائص ،وأخَتا

وىو أمر  ،الظروؼ ايطة بادلبدعو  ،حسباهنا من آثار البيئةو  ،إغفاؿ العبقريةو  ،الشخصية
 .فيو مغالطة كبَتة

 

 قائمة املراجع
 أوال: املراجع العربية

القاىرة= دار  ،9ط ،البحث األديب طبيعتو أصولو مصادره (.1:>3) .ضيف، شوقي
 .ادلعارؼ

، مكتبة هنضة 1ط، مناىج البحث األديب دراسة ربليلية تطبيقية، (9>>3) .ظالـ، سعد
 الشرؽ، جامعة القاىرة.

 رلدالوي للنشر.= عماف .مدخل إىل النقد األديب احلديث (.;>>3) .عبود، شلتاغ
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دار  =بَتوت .عصر النبوة والراشدين وبٍت أمية =يف أدب اإلسالـ (.8;>3) .عثماف، زلمد
 األوزاعي.

 دار اآلفاؽ العربة. =القاىرة .مناىج النقد ادلعاصر (.:>>3.)فضل، صالح

الدار العربية للطباعة  =بَتوت .8ط، النقد األديب أصولو ومناىجو (.99>3) .قطب، سيد
 .والنشر والتوزيع

  .1طزلمد مندور،  =ترمجة .منهج البحث يف األدب واللغة (.1;>3)النسوف، وماييو 
 دار العلم للماليُت. =بَتوت

 دار اجليل ودار لساف العرب. =بَتوت، لساف العرب (.;;>3)  ابن منظور

ادلؤسسة العربية للدراسات  =بَتوت. يف قراءة النص األديب (.>>>3) .ادلومٍت، قاسم 
 والنشر.

جامعة السابع  . الزاوية=النقد األديب احلديث قضاياه ومناىجو (9>>3) .ىويدي، صاحل
 من أبريل، ليبيا.

. 1ط،معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب (.8;>3) وىبة، رلد، وادلهندس، كامل
 مكتبة لبناف.  بَتوت= 

 .99 -89ص.ص.  333العدد  (.1>>3)رللة أفكار 
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     دراسة حتليلية :التوفيق بني العقل والنقل عند الكندي

                                                                                                                                                                                     
 أ. حممد علي احممد عبد الصادق

 جامعة مصراتة / كلية الًتبية
 ملخص البحث 

كندي السبق يف مسألة التوفيق بُت العقل والنقل، فأثبت العالقة بُت العقل والنقل، للكان 
سعى إىل التوفيق بُت ىذين ادلصدرين بادلنطق للوصول إىل اليقُت، وكان ذلك مؤكًدا عند و 

الكندي يف مؤلفاتو ادلختلفة وادلتمثلة يف رسائلو ادلختلفة ادلذكورة يف البحث، ومن خالل 
والت للوصول إىل حقائق بأن الفلسفة هتتم بالعلل واألسباب والعلم بادلعل تأكيد الكندي

بٌت اسًتاتيجيتو يف الدفاع عن الفلسفة من خالل ما جاء يف إشارتو بأن  وقد، ويقينيات
الفلسفة تعٍت الوجود بأنو موجود، وبأن الفلسفة علم األشياء حبقائقها، وبقدر طاقة 

مراتبو حيث عرفو بأنو جوىر بسيط يدرك األشياء  اإلنسان، كما اىتم بالعقل وحدد
حبقائقها. كما قسم العقل إىل أربعة أقسام، كما كان لو أفكار ربتوي على أدلة حدوث 

 العامل وتناىي الزمان واحلركة.
وبشأن مسألة التوفيق بُت العقل والنقل ينظر الكندي للدين نظرة عقلية، زلاواًل تفسَت 

ا ما دفعو للدفاع عن الدين بأسلوب عقلي زلاواًل رباشي أخطاء الدين بأدلة عقلية، وىذ
آراء ادلعتزلة وبعض أىل السنة الذين وقعوا يف متناقضات عدة على الرغم بأنو حيسب على 
ادلعتزلة يف بداية حياتو الفكرية، وكان ينزع عند تفسَته آليات القرآن الكرمي نزعة عقلية، 

على عقلو، وىذا ما يبعده عن هتمة أنو اعتزايل بصورة فكان جيتهد يف تفسَتىا اعتماًدا 
 خالصة؛ ألن الطابع الفلسفي كان يغلب عليو إلديانو الراسخ بالدين والفلسفة يف آٍن واحد.

 -الفلسفة الدينية -التوفيق -العقل والنقل -الرأي الفلسفي -: الكنديالكلمات املفتاحية
 .ادلعتزلة
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Abestract 

Al-Kindī was among the earliest Muslim intellectuals who meditated 

about the problematic of Mind and Transference. He proved with 

brilliant thought the relationship between mind and transference, and 

sought to reconcile between these two sources with rationality to reach 

certainty.   

This reconciliation attempting was approved in Al-Kindi's various 

works, represented by the letters mentioned in the research, as well as 

his believing that philosophy is concerned with the causes, reasons 

and the knowledge of information to reach facts and certainty. He 

divided philosophical science into figures and characters such as 

theory of rationality and Mathematics. Al-Kindi was interested in the 

inspiration of mind as a simple essence recognizing things from their 

facts, set the essence ranks and divided it into four sections.  

Al-Kindi's ideas contained the evidence of the world's existence, and 

the emersion of time stage in the matter of reconciling mind and 

transference. Immersing in an Arab-Islamic environment, He 

evaluated religious principles with a mental view, interpreting its 

concepts with rational evidence. Despite his early affiliation to 

Mu'tazila, He aspired to interpret the Holy Quran rationally, and tried 

to interpret Quranic concepts based on reason, which eliminates the 

suspicion of pure belonging to Mu'tazila, because this philosophical 

character is due to his firm faith in religion and philosophy at the same 

time. 

Keywords: Al-Kindi; Mind and transference; Religious philosophy;  

Mu'tazila  

 

 . املقدمة1
ين من أىم ادلوضوعات اليت ركز عليها الفكر اإلسالمي منذ القدم التوفيق بُت الد

والفلسفة، ومل تنقطع زلاولة الفالسفة ادلسلمُت عن ربقيق ذلك، وكان لفيلسوفنا الكندي 
السبق يف ىذا االذباه، فاىتم هبا اىتماًما عظيًما، وخاصة بعد اطالعو على فلسفة من 
سبقوه من الفالسفة سواء ادلسلمُت منهم أو اليونايُت كأفالطون وأرسطو، حيث وجد يف 
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تعارض وزبالف شريعتنا اإلسالمية، وحلرص الكندي الشديد على التمسك فلسفاهتم آراء ت
بالدين اإلسالمي والسعي لالستفادة من فلسفة من جاء قبلو حول ىذه ادلسألة، فسعى إىل 
اخلوض يف موضوع التوفيق بُت الدين والفلسفة، وإثبات ما بُت النقل والعقل من عالقات 

حثُت وأكد ذلك الكندي يف رسالتو ادلعنونة )رسالة هبدف التوفيق،حيث اختلفت آراء البا
إىل ادلعتصم باهلل( فدافع يف رسالتو ىذه عن االشتغال بالفلسفة، ويدعو إىل البحث عن 
احلقائق بغض النظر عن مصدرىا، سواء جاءت إلينا من بالد العرب أم من بالد الغرب 

وال نقوم باذلجوم عليهم وخاصة اليونان، فَتى الكندي وجوب تقدمي الشكر للفالسفة 
إلفادهتم لعقولنا دبا قدموه من آراء وأفكار يف إطار الفلسفة للوصول إىل احلقائق اليقينية، 
واليت نستفيد منها يف حياتنا وضلن نسعى للحصول على ادلعارف، ولتجلو لنا كل ما يعًتينا 

د هبا األنبياء من غموض من خالل ما ضلصل عليو عن طريق اإلذلام والوحي، واليت ينفر 
والرسل، وما نتوصل إليو كذلك عن طريق االكتساب والتحصيل واالجتهاد، واليت تربىن لنا 
بأن ىناك آراء يف الفلسفة ال زبالف ما يدعو إليو الدين، وىذا ما دعا الكندي مهاصبة 
رجال الدين الذين يزعمون بأن الدين ال يسمح بالتفكَت العقلي، ويهدف التوفيق بُت 

قل والنقل والذي يعٍت جعل هللا عبادة وموافقا دلا رمسو ويرضاه، والتوفيق ىنا يعٍت اجلمع الع
بُت اآلراء يف ادلذاىب ادلختلفة، وزلاولة التوفيق بينهما لتكوين مذىًبا واحًدا ديثل الفلسفة 

 اإلسالمية.

يح وسبب اختياري ذلذا ادلوضوع أمهيتو يف رلال البحث، وبعد االطالع على ما أت 
يل من مصادر ومراجع وإن كانت ليست بالقدر الكايف، ولكن ال دينع ذلك من زلاولة 
تناولو، ولتوضيح اآلراء واألفكار واليت تتسم يف التوفيق بُت الفالسفة ادلسلمُت وعلى رأسهم 
الكندي، والفالسفة الغرب ومن بينهم فالسفة اليونان األوائل وعلى رأسهم أفالطون 
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-سارات تتجو من خالذلا التوفيق بُت ما جاءت بو الرسالة السماوية وأرسطو، ولفتح م
 بُت ما يؤمن بو الفالسفة. -أعٍت بو ديننا اإلسالمي

اجلوانب اآلتية: اجلانب األول: نبذة سلتصرة عن حياة  -بعون هللا-وسأتناول 
ث: مكانة الكندي وأىم مؤلفاتو. اجلانب الثاين: مفهوم الفلسفة عند الكندي. اجلانب الثال

العقل عند الكندي ومراتبو. اجلانب الرابع: أدلة وجود هللا وصفاتو. اجلانب اخلامس: مسألة 
خلق العامل. اجلانب السادس: جوانب التوفيق عند الكندي، وأوصي بأن يكمل غَتي 

ىل النواقص اليت مل أتناوذلا يف حبثي لزيادة الفائدة، وما أوتينا من العلم إال قلياًل، مث أصل إ
 خاسبة البحث، وأذكر مصادر ومراجع البحث.

 . املنهج واإلجراءات2
ادلنهج الوصفي التحليلي، وصواًل إىل استنباط نقاط  يستخدم البحث احلايل

من مصادر ومراجع تتعلق بالبحث،و بعد ربديد مشكلة  عدد مراجعةالبحث، وذلك بعد 
 ىو ىذه ادلنهجية حلول ذلذه ادلشكلة، وسبب اختيار البحث سعًيا للوصول إىل وضع

الوصول إىل معلومات تتعلق دبوضوع البحث لتعّم الفائدة من تناولو، ولتفتح سباًل للغوص 
تناول مثل ىذه  ليف مثل ىذه ادلوضوعات إثراًء للمعرفة ادلرجو الوصل إليها من خال

 .ادلوضوعات اإلنسانية

 ياته وآرائهحالكندي . 3
 نبذة عن حياة الكندي: 1. 3

ىو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران، ابن األشعت بن قيس، 
بن احلارث األصغر ابن معاوية ابن احلارث األكرب، بن كندة بن يعرب بن قحطان، ولد 

(، وىو من قبيلة كندة أي: من أصل 611، ص 1994 زلمد،ه )193بالكوفة عام 
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العرب، وكان أبوه أمَتًا على الكوفة، وربصل الكندي على عريب، ولذلك لقب فيلسوف 
علومو يف مدينة البصرة مث بغداد، كما اشتغل بًتصبة كتب اليونان إىل العربية، وبتهذيب ما 
كان غَته يقوم بًتصبتو من تلك الكتب، كما فعل بالكتاب ادلتحول ألرسطو ادلسمى 

، كما اشتغل بقصر اخلالفة يف (611، ص 1994)أوتولوجيا أرسطو طاليس() زلمد،  
ا بعلوم عصره يف أيام ادلهدي، حيث تأدب بعلوم زمانو "ومل  بغداد طبيًبا، وكان الكندي ملمًّ
يعرف لو يف بغداد شهرة قبل ادلأمون، مث اتصلت شهرتو وحظوتو يف بالط العباسيُت أيام 

 (.305، ص 1981ادلعتصم" )فروخ، 

الدنيا وال صفت حياتو من الشوائب، ولذلك والكندي مل ينل حظًّا وافرًا من  
اعتزل احلياة العامة "وال نعرف السبب احلقيقي لطرد الكندي من بالط العباسيُت، وال 
السبب الدقيق الذي دعا اخلليفة ادلتوكل باهلل العباسي يغضب عليو غضًبا شديًدا، فأمر 

 (.80-79م، ص 1998بضربو ضربًا مربًحا" )اإلمام، 

قص من ادلكانة اليت وصل إليها إليها: حيث يرى الدكتور: أضبد فؤاد وىذا ال ين 
األىواين واصًفا الكندي: "كان الطليعة ادلتقدمة يف تيار الفكر الفلسفي، أغٌت الفكر 

 (. 9واستسغناه ورجع عنو هبا يستحق بأنو فيلسوف العرب". )األىواين، د.ت، ص

بيعيُت، الذين أخذوا بادلذىب ولقد تأثر الكندي بأىل عصره من الفالسفة الط
الفيتاغوري اجلديد، وكان الكندي كثَت االىتمام بالعلوم الرياضية والطبيعية، كما كان لو 
ذباربو يف علم الطبيعيات، وفّسر كثَتًا من أوجو النشاط يف الطبيعة تفسَتًا إذليًّا، كما اشتغل 

(،  307، ص 1981مون" )فروخ، الكندي بالتنجيم إلديانو بو "فكان منّجًما للرشيد وادلأ
كما تأثر الكندي بادلعتزلة خاصة يف موضوع اإلذليات، فهو ال دييل إىل اجلدل وال اخلطابة 

م، ص 1998"ولكنو دييل إىل التعريفات ادلنطقية واالصطالحات العامية الدقيقة") اإلمام، 
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فتحة، واليت (، فالكندي قد عاش يف عصر كان من أثرى عصور حضارتنا العربية ادلن79
ازدىرت فيو العلوم اإلنسانية والتقنية، فتميزت شخصية الكندي الفلسفية باالستقاللية ومل 
تكن منغلقة، فتفتحت تلك الشخصية على الًتاث الفكري اإلنساين، كما تأثر الكندي 
بالًتاث الفكري اليوناين "وعلى األخص األرسطي، وكان لو الفضل يف خلق تواصل عميق 

 (.91، ص 1986افة العربية اإلسالمية آنذاك والًتاث الفكري اليوناين )فرحان، بُت الثق

وال شك فإن الكندي فد تأثر باآلراء الدينية اإلسالمية؛ ألنو من أعظم فالسفة 
اإلسالم وتأثر كثَتًا بآراء ادلتكلمُت يف عصره، ولكنو احتفظ بادلبادئ األساسية يف دينو 

الكثَت من آراء فالسفة اليونان ومن بينهم أرسطو "وخاصة اإلسالمي، فالكندي قد خالف 
يف مفهومو عن العامل وادلادة، ويرجع ذلك إىل تأثَت ادلعتزلة على تكوين فكر الكندي 

 (.24، ص 2005الفلسفي" )سليمان، 

"وإذا تأملنا نزعة الكندي العقلية الفلسفية يف فهمو آليات القرآن الكرمي، أو 
على مقاييس عقلية، لوجدنا بأن تفكَته حُيَْسب على اجتهاده يف تفسَتىا 

التيار ادلعتزيل يف عصره دون أن يفقد ىذا التفكَت طابعو الفلسفي وروحو 
(. حيث أشاد بو يوسف  24، ص 2005اخلاصة" )ىناء عبده سليمان، 

كرم يف كتابو تاريخ الفلسفة اليونانية قال فيو: "أحد الذين شاركوا يف إقامة 
 (.208، ص 1946كرم،   دوا على تنمية قوتنا الفكرية". )عالعلم، وسا

 عرف أنوما يُ السنة اليت ولد فيها،  والالسنة اليت مات فيها الكندي  عرفوال تُ 
وفاتو جاءت بعد أن فقد حظوتو يف قصر اخلالفة، فتوقف القلب الكبَت عن النبض، مث 

رجعت النفس إىل خالقها توقف العقل الثاقب عن التوىج، وفاضت الروح إىل بارئها و 
)سورة  َواَّللُه يْقِبُض َويَ ْبُسُط َوِإلَْيِو تُ ْرَجُعونَ  (، قال تعاىل:25، ص 2005)سليمان، 
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ه، 252(، "وىناك بعض ادلصادر اليت ترى بأن الكندي تويف عام 243البقرة، اآلية: 
 (.80-79م، ص 1998م" )اإلمام، 366ادلوافق 

أواخر حياة أبيو يف الكوفة، والذي تويف زمن الرشيد والراجح بأن ميالده كان يف 
م، فالكندي "ولد يف مطلع القرن الثاين للهجرة حوايل 808ه، ادلوافق 193ادلتويف سنة 

للهجرة، وىو يناىز السابعة والستُت من عمره". )آل ياسُت،  252، وتويف حوايل 185
 وأىم مؤلفاتو: (.14، ص 1983

 ورسومها.. رسالة يف حدود األشياء 1
 . رسالة يف الفاعل احلق األول التام.2
 . رسالة يف إيضاح تناىي جرم العامل.3
 . رسالة الكندي يف العلة اليت هبا يربد أعلى اجلو، ويسخن ما قرب من األرض.4
 . رسالة الكندي يف علة كون الضباب.5
 . رسالة الكندي يف العلة الفاعلة للمد واجلزر.6
 . رسائل الكندي يف العلة اليت ذلاتكون بعض ادلواضع ال تكاد سبطر.7
 . رسائل الكندي يف السبب الذي لو نسبت القدماء لألشكال اخلمسة.8
 . رسائل يف القول يف النفس وماىية النوم والرؤيا والكالم النفس.9

 لكون.. رسائل الكندي يف أن عناصر اجلرم األقصى كروية الشكل وذلك يف علة ا10
 (.82-81م،  ص 1998)اإلمام،                                       

 

 مفهوم الفلسفة عند الكندي:. 2. 3
الكندي تأثر كغَته من الفالسفة العرب وادلسلمُت يف مفهومهم للفلسفة دبفاىيم 
من سبقهم من الفالسفة اليونانيُت القدماء، وعلى رأسهم الفيلسوف أرسطو الذي كان لو 
أعظم األثر يف تفكَت آراء الفالسفة ادلسلمُت، فكان ىذا التأثَت واضًحا يف آراء وأفكار 
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سفة يف رسالتو اليت كتبها بتوجيو من اخلليفة العباسي )ادلعتصم الكندي يف تعريفو للفل
باهلل(، حيث عّرفها بأهنا معرفة األشياء دبا ىي عليو يف الوجود، ويف رسالتو ادلتعلقة حبدود 
األشياء ورسومها، ذكر ستة تعريفات للفلسفة فكان من بينها التعريف الذي يقول بأهنا: 

من حيث ماىيتها وعللها بقدر طاقة اإلنسان"، ويعرفها أيًضا "علم األشياء األبدية الكلية 
بأهنا: "علم األشياء حبقائقها؛ ألن كل شيء لو حقيقتو، ومعرفة احلق يكون كمال 

 .(71ص  ،1975الشيباين، ) لإلنسان"

وعند تدقيق النظر يف ىذا التعريف صلد الكندي يقدر قيمة احلق وإعالء شرفو، 
فة خاصية صبيلة تتجلى عند فيلسوفنا، وتوضح احلكمة العظيمة يف وسبثل ىذه النظرة للفلس

فكره الثاقب لتعريفو للفلسفة كما أوضحت عن الروح العربية اإلسالمية مثل عبارة "احلكمة 
-71، ص 1975ضالة ادلؤمن، وخذ احلكمة ال يضرك من أي إناء خرجت" )الشيباين، 

كن األشياء حبقائقها بقدر طاقة (، وكما جاء يف تعريف الفلسفة القائل "ىي سب72
اإلنسان، ويف ىذا العلم توجد علوم كعلم الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة، وصبلة يف  

كل علم نافع وأوضح السبيل إليو وبُت البعد عن كل ضار واالحًتاس فيو" )ادلهديل، 
 (.82-81، ص 1988

صناعة الصناعات وحكمة  وكذلك صلد للكندي تعريًفا آخر للفلسفة يقول: بأهنا
احلكم"، وىذا يتطابق مع تعريف أرسطو ذلا حُت عّرفها بأن الفلسفة وعاء العلوم وأمها 
ومغذيها، كما صلد تعريف ادلعز الكندي للفلسفة يقول فيو: معرفة اإلنسان نفسو، ويرى 

لعامل بأن معرفة اإلنسان نفسو ليست هناية ادلطاف أو الغاية، بل يراىا وسيلة دلعرفة ا
األكرب، أي ادلعرفة بالطبيعة والكون الذي يوجد فيو اإلنسان، حيث قال: "ال تتوقف ادلعرفة 
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، ص 1980عند ىذا احلد وإمنا ترتقي من معرفة العامل إىل معرفة خالقو" )الشرقاوي، 
102.) 

وتأثَت الفلسفة اليونانية وخاصة أرسطو يف تعريف الكندي للفلسفة واضًحا كما 
رباطورية احملدثة والفيتاغورية اجلديدة وخاصة يف قولو: "ال يكون اإلنسان فيلسوفًا تأثر باإلم

حىت يدرس الرياضيات"، ويف قولو كذلك: "ال تنال الفلسفة إال بعد الرياضة" )السيد زلمد 
 (.84، ص 1988ادلهديل، 

 والفلسفة عند الكندي هتتم بالعلل واألسباب، والعلم بادلعلوالت، "وما دام هللا
ىو السبب األول لألسباب كلها، فإن الفيلسوف الكامل ىو الذي يسعى إىل معرفة هللا 

 (.103، ص 1980وما يتعلق باإلذلية من صفات الكمال" )الشرقاوي، 
قّسم الكندي الفلسفة إىل قسمُت: قسم نظري وآخر عملي، وىذا التقسيم 

يرجع إىل غرض الفيلسوف أي إصابة احلق،  القسم النظري، مستمد من تقسيم أرسطو
: الذي والقسم العلمي، فهو علم األشياء حبقائقها، ومنو علم الربوبية وعلم الوحدانية

يكون غرض الفيلسوف منو ىو العمل بو، فهو علم الفضيلة، والطريق الذي رمسو الكندي 
ر بأن الروح الفلسفية أمام الفيلسوف دلعرفة احلقيقة، وىذا يتفق واألفالطونية، فهو يذك

أساسها احلب والنور وسبجيد قوى العقل والقلب، وعلى الدارس للفلسفة أن يتعلم احلساب 
 واذلندسة والفلك وادلوسيقا، وينتهي باجلدل الذي ىو أسلوب معرفة الفلسفة.

وقسم الكندي العلم الفلسفي إىل أقسام: رياضيات، منطق، طبيعيات، 
، وأما بشأن العلم الديٍت فهو العلم الذي تبحث فيو أصول ميتافيزيقا، أخالق، سياسة

الدين والعقائد والتوحيد، وكذلك الرد على ادلبتدعة وادلخالفُت، ومل يُهِمل الكندي الطب 
والكيمياء، ولكنو مل حُيدِّد مكانة ىذين العلمُت يف تصنيفو، كما أنو مل يبُّت إىل أي 



                                                     التوفيق بني العقل والنقل عند الكندي                               12 العدد -جملة كلية  اآلداب
________________________________________________________ 

010 

 

علوم الفلسفية عند الكندي وأعالىا مرتبة الفلسفة القسمُت الرئيسيُت ينتسبان، "وأشرف ال
(. ولذلك 82، ص 1988األوىل أعٍت علم احلق األول الذي ىو علة كل حق" )ادلهديل، 

جيب أن يكون الفيلسوف ىو ادلرء احمليط هبذا العلم؛ ألن علم العلة عند الكندي أشرف 
ا، "إذن ضلن أحطنا بعلم من علم ادلعلول؛ ألننا إمنا نعلم كل واحد من ادلعلومات عل ًما تامًّ

 (.83-82، ص 1988علتو، وىذا العلم يسمى أيًضا بادليتافيزيقا" )ادلهديل، 

كما قال الكندي يف علوم الفالسفة: "إن علوم الفالسفة والعلوم البشرية العادية 
نطق طبًقا إمنا تأيت شبرة لتكلف البحث واحليلة والقصر إىل ادلعرفة، واالعتياد بالرياضيات وادل

(، فالكندي كان مدافًعا عن 83، ص 1988للمنهج العلمي والفلسفي" )ادلهديل، 
الفلسفة دفاًعا مستميًتا، وربمل يف سبيل ذلك ضروبًا من األذى واالضطهاد، كما ربمل 
اإلىانات من طائفة من الفقهاء ادلتصفُت بضيق األفق وقلة الفهم، ورد عليهم الكندي ردًّا 

هم بادلتاجرة بالدين، بل نعت بعضهم بالكفر والتنكر للحقائق الثابتة، ويبدو مفحًما، واهتم
بأن الكندي كان ىدفًا ذلذه الطائفة واليت كانت هبا صلة بادلعتزلة ولقلة وعيهم بالفلسفة، 
بل يظنون بأن الفلسفة علم دخيل جاء من بالد الكفر والوثنية، ويقصدون بالد اليونان 

جوم على الفلسفة من بعض األطباء النصارى كابٍت موسى بن شاكر وفارس، وردبا جاء اذل
لعدم إدياهنم بأن اإلنسان العريب ادلسلم قد يتفوق يف علوم الطب والفلسفة "ومن ىنا كانت 

 (.84م، ص 1998دوافعهم الشخصية والذاتية يف ادلقام األول" )اإلمام، 

وقد بٌت الكندي اسًتاتيجيتو يف الدفاع عن الفلسفة من خالل اإلشادة بالفلسفة 
لشرف موضوعها، وكل صناعة إمنا ربدد مرتبتها على أساس ادلوضوع الذي تتخذه ىدفًا 
للدراسة، وموضوع الفلسفة ىو الوجود من حيث انو موجود كما ذكر الكندي معّرفًا 

ا وبقدر طاقة اإلنسان؛ ألن غرض الفيلسوف احلقيقي للفلسفة بأهنا علم األشياء حبقائقه
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ىو: إصابة احلق يف حياتو، وال يتأتى احلق إال بالوقوف على حقائق األشياء؛ ألن حقائق 
األشياء ىي أسباهبا وعللها؛ ألن علة وجود كل شيء وثباتو ىو احلق؛ ألن كل حالة آتية لو 

 حقيقة.
وىل وعنده يف الذروة من العلوم ومن علوم الفلسفة عند الكندي الفلسفة األ

قاطبة؛ ألن الفلسفة ىي أشرف العلوم؛ فموضوعها ىو الذات اإلذلية وجودىا وصفاهتا 
وأفعاذلا، وإىل جانب ذلك فهي ربتوي على رلامع الفضائل ومكارم األخالق، ويبُّت 

 الكندي بأن دراسة الفلسفة الزمة وضرورية ألنصار الفلسفة وخصومها على حد سواء،
ويؤكد أرسطو ذلك بقولو: "من أراد نقض الفلسفة فعليو بعلم الفلسفة؛ ذلك ألن اإلنسان 
حيتاج إىل علم األدلة والرباىُت لكي ينقض الفلسفة، وىذا العلم من صميم الفلسفة!! 

م، ص 1998وذلك ألن إعطاء العلة والربىان من عالقة علم األشياء حلقائقها") اإلمام، 
86.) 
 راتبه عند الكندي:العقل وم 3. 3

عّرف الكندي العقل بأنو "جوىر بسيط يدرك األشياء حبقائقها، والعقل اإلنساين لو 
طاقة وقدرة زلددة ينبغي أن يقف عندىا"، وصلد الكندي ال يثق يف العقل ثقة مطلقة كما 
فعل أرسطو، ولكنو أدرك أن العقول متفاوتة، وىذا يعترب دليل على أن لكل عقل قدرتو 

 تو.وطاق
أوذلا: العقل الذي ىو بالفعل دائًما،  والعقل عند الكندي ينقسم إىل أربعة أقسام:

وىو علة صبيع العقول وادلعقوالت، ويصفو بالعقل األول، وثانيها: العقل الذي ىو يف نفس 
اإلنسان بالقوة، وثالثها: العقل كعادة وىو الذي يف النفس بالفعل، ونستطيع استعمالو مىت 

الكتابة لدى الكاتب، ورابعها: العقل ىو فعل بو تطهر النفس ما ىو فيها شئت كقوة 
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بالفعل، والعقل األخَت عند الكندي فعل اإلنسان ذاتو، "أما إخراج القوة إىل العادة أو 
خروج العقل من القوة إىل الفعل فَتى الكندي بأنو من فعل العلة األوىل، أعٍت العقل الذي 

 (.186-185، ص 1981ور، ىو بالفعل دائًما" )دي ب
ويرى الكندي أن العقل الذي خيرج من القوة إىل الفعل ىو ىبة من هللا، ولذلك  

فإن العقل الثالث يسمى بالعقل ادلستفاد، وىذا الرأي الذي قال بو الفالسفة القدماء، 
وبأن كل ما نعرفو عن ادلوجودات من مصدر خارج عنها تفيد يف ثنايا الفلسفة العربية يف 

 صورة العقل ادلستفاد، مث سرى إىل الفلسفة ادلسيحية.
وىنا صلد الكندي قد تأثر بفلسفة اإلسكندر األفروديسي يف نظرية العقل عنده،   

كما صلد الكندي قد ربدث عن النفس ووصفها بأهنا جوىر بسيط زلبوسة يف اجلسد، 
وىذا ما جيعل  وعند زبلصها من جسدىا فهي كانت أقرب إىل النفس اإلذلية اخلالصة،

النفس اإلنسانية يف نظره زلدودة اآلفاق وادلعرفة، ويكون مسو النفس يف زلاربة الشهوات، 
وتكون زاىدة يف عامل احملسوسات والتكامل واالستغراق يف عامل ادلعقوالت، وىذه النظرة 

هة الصوفية ادلثالية عند الكندي، "فوفق بُت آراء أفالطون من جهة والقرآن الكرمي من ج
 (.122، ص 1971أخرى" )زلمد، 

كما صلد الكندي يف تناولو للعقل قد تأثر بآراء أرسطو ادلختلطة باألفالطونية ومل 
تشتمل على إبداع جديد، وخاصة يف رأيو بأن العقل يدرك الكليات ادلعنوبة الثابتة بُت 

ادلتوسطة، وملخص احلواس تدرك اجلزئيات ادلادية ادلتغَتة، وبُت احلواس والعقل قوة التخيل 
رأي الكندي يف العقل العقل الفعال الذي ىو هللا علة كل العقول األخرى، ويرى بأن 

 العقل اخلاص بالنفس اإلنسانية وادلوجود فيها بالقوة مثل عقل الطفل.
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وأما العقل الثالث: فهو عنده العقل ادلوجود يف النفس بالفعل ويصفو بالعقل الناجح، 
 َت: ذلك العقل الذي تفصح بو النفس عن مكوهنا الداخلي.والعقل الرابع واألخ

 أدلة وجود هللا وصفاته: 4. 3
تُعدُّ دراسة الكندي للمشكالت األلوىية استمرارًا دلوقفو االعتزايل، وصلد ذلذا ادلوقف 
يف رسالتيو بعنوان: "يف الفلسفة األوىل"، و"يف وحدانية هللا وتناىي جرم العامل"، فهو يرى 

 من حيث طبيعتو ىو األنية احلقة، فاهلل ىو الوجود التام الذي مل يسبق وجود وال بأن هللا
ينتهي لو وجود، وال يكون وجود إال بو، ومن حيث الصفات واحد تام، فالوحدة من 
أخص صفات هللا، إذ ىو واحد بالعدد واحد بالذات، وواحد يف فعلو حبيث ال ديكن أن 

، ال ذبوز فيو ُقْل ُىَو اَّللُه َأَحٌد اَّللُه الَصَمدُ قال تعايل:  حيدث تكثر يف ذاتو نتيجة لفعلو،
الكثرة ألنو ليست ىيوىل  أو صورة أو كمية أو كيفية أو إضافة، وليس لو جنس أو فصل 

 أو شخص أو خاصة أو عرض عام، فهو ليس متحرًكا ومن مث فهو وحدة زلضة.
ك ال يستمد وجوده من منو، وكذلوكذلك ىو أزيل أي: أنو ليس ىناك ما ىو أقدم 

ما ال يستمد من علة لو وال موضوع لو وال رلهول وال فاعل وال سبب، وىو   غَته، وكذلك
كذلك "ال خيضع للفساد وال يتحرك، ومن مث فإنو ليس لو زمان؛ ألن الزمان عدد احلركة" 

 (.225-224، ص1992)أبو ريان، 

داع "فاهلل ىو العلة األوىل وىو الفاعل وذلذا ادلوجود األزيل فعل خاص بو، أي اإلب
 (.227، ص 1992األول ادلتمم لكل شيء ومؤسس الكل عن ليس" )أبو ريان، 

وبراىُت الكندي على أدلة وجود هللا وعلى وجود احلركة والكثرة والنظام كما فعل 
شيء أرسطو وغَته من الفالسفة اليونايُت، فكان برىانو األول يستند إىل صفة احلدوث: فال

احملسوس يف نظره ال ديكن أن يكون علة لذاتو، إًذا فالعامل حادث ولو بداية يف الزمان، ومن 
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مَثه فال بد لو من زلدث، وزلدثو ىو هللا، والدليل قائم على ارتباط فكرة العلة بفكرة 
احلدوث، ولو دليل آخر على وجود هللا القائم على كثرة ادلوجودات، فَتى أنو ال ديكن أن 

ون يف األشياء كثرة بال وجوده، وال وجوده بال كثرة يف كل زلسوس، ودلا كانت تك
احملسوسات كلها مشًتكة يف الكثرة والوحدة كان ذلك عن علة ال عن صدفة، وىذه العلة 
ىي أمر آخر عن األشياء مشًتكة يف الوحدة والكثرة؛ ألنو لو كان غَت ذلك الستمر بنا 

 يبقى إال أن يكون الشًتاكها علة أخرى غَت ذاهتا أرفع وأشرف التناسل إىل ما ال هناية، فال
 منها وأقدم، إذ العلة قبل ادلعلول بالذات.

أما الربىان الثالث على وجود هللا فهو قائم على التدبَت، وىو برىان الغائية يف 
إال الكون الذي أشار إليو أرسطو ومضمونو أن العامل ادلرئي الذي ال ديكن أن يكون تدبَته 

بعامل ال يرى، "والعامل الذي ال يرى ال ديكن أن يكون إال دبا يوجد يف ىذا العامل من 
 (.227،  ص 1992التدبَت واآلثار الدالة عليو" )أبو ريان، 

ويتناول الكندي صفات هللا حيث يُعدُّ البحث من صفاتو تعاىل من أىم ما اىتم بو 
بوحيو، ودلا كان هللا ىو على كل حق، الكندي؛ ألن غرض كل علم إصابة احلق والعمل 

 وىو الشيء األيقن حيث ذكر يف صفاتو:

وحدة هللا وأزليتو أول صفة من صفاتو تعاىل، ويعرف األزلية فهو ال حيتاج يف قوامو  -أ
لغَته "والذي ال حيتاج يف قوامو لغَته فال علة لو، وماال علة لو فدائم أبًدا أنو يكون 

 (.69-68، ص 2005دائًما ومل يكن معدوًما" )سليمان، ضروري الوجود أو موجود 

صفة الوجود بالذات: يرى الكندي يف ىذه الصفة بأن هللا موجود بذاتو، ومل يأخذ  -ب
 وجوده أو يعطى الوجود لو أو يوجد آخر وىو ما يعرف بواجب الوجود لذاتو أو بذاتو.
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وأنو الواحد باحلقيقة وما سواه صفة وحدانية هللا: يقرر يف ىذه الصفة بأن هللا واحد  -ج
 فوحدتو عرضية.

ويرى بشأن الكلي واجلزئي فالفلسفة تطلب الكلي، مث يتم تقسيم ذايت وعرضي، 
ا أو صورة أو شخًصا أو فصاًل.  حبيث يصل إىل أن كل ملفوظ لو معٌت فإما أن يكون حسًّ

 أدلة الكندي على حدوث العامل: 5. 3
عامل عن طريق ادلقدمات واألصول اليت توصل الكندي إىل إثبات حدوث ال

وضعها أساًسا آلرائو واستنتاجاتو اليت أدت بو إىل االتفاق مع عقيدتو اإلسالمية، وبالرجوع 
إىل رسائل الكندي الفلسفية صلده يتناول مسألة حدوث العامل وقدمو، وخاصة عند ربدثو 

صلده يف ىذه اآلراء متأثًرا  عن حدوث األشياء وتناولو للوحدانية وتناىي جرم العامل، حيث
بآراء ادلعتزلة وعلى سبيل اخلصوص التصريح بفكرة تناىي الزمان وتناىي األشخاص؛ ألنو 
اعتمد عليها اعتماًدا كبَتًا؛ ألنو كان يذكرىا يف مواضيع عدة من رسائلو بعد أن أقامها على 

 ىي جرم العامل:أساس فلسفي، وىنا يهمنا بيان دليل الكندي ادلستند على إثبات تنا
 دليل تناهي جرم العامل: -أ

كانت نقطة البداية اليت انطلق منها لتأكيد حدوث العامل ىي زلاولتو الربىنة على 
تناىي جرم العامل، والذي كان يقصد بو إقامة الزمان واحلركة، فهي دليل على ىذا التناىي 

عنده، فيعٍت ذلك ال أول لوجوده، وىذه الفكرة تتطابق بأفكار ادلعتزلة يف  والالتناىي
تأكيدىم بفكرة التناىي، أي تناىي األشياء؛ وبالتايل "إثبات البداية يف كل شيء سواء كان 

، ص 2005جسًما أم زمانًا أو حركة، وذلك إلمكان إثبات حدوث العامل" )سليمان، 
52.) 
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بات تناىي جرم العامل ذكره لبعض البديهيات ومن مقدمات الكندي على إث
الرياضية، ويف قولو: "فإن كان متناه حادث"، وأيًضا قولو: "إن كل ما يف جرم أو زلمول 
على جرم متناه"، وىذا عنده يشمل الزمان وحركة اجلرم، ومن خالل ىذه ادلقدمات صلده 

ديهية وبينة بنفسها وواضحة يقول بأن ادلقدمات الرياضية كثَتة، وىي يف احلقيقة قضايا ب
ومعقولة، وىذه ادلقدمات قد توصل هبا الكندي إىل فرضيات تثبت آراءه يف ذلك، حيث 
يكون الالمتناىي أكرب من الالمتناىي "ويكون الكل مثل اجلزء، وىذا تناقض، إذن فال بد 

ذلك" أن يكون اجلسم ادلوجود بالفعل متناىي، وأن يكون جرم العامل متناىًيا تبًعا ل
 (.53، ص 2005)سليمان، 

 دليل تناهي الزمان واحلركة: -ب
يُعدُّ البحث يف الزمان من البحوث اليت ربتل أمهية كبَتة يف تاريخ الفكر الفلسفي 
خاصة اإلسالمي، إذ البحث يف ىذا ادلوضوع قد ارتبط ارتباطًا مباشرًا دبسألة الوجود بوجو 

د، ويف الواقع ال يدلل الكندي إال على بداية عام؛ ألن الزمان عامل جوىري مقوم للوجو 
 الزمان وتناىي جرم العامل.

مل يرتب على بداية الزمان تناىي جرم العامل وحركتو، ويرتب على تناىي جرم 
العامل بداية الزمان وحركتو، ولكن عندما تثبت بداية للزمان تثبت معو بداية احلركة. وكذلك 

أثبتنا بداية احلركة، وبالعكس ألنو ال حركة إال يف جرم، وال  إذا أثبتنا تناىي اجلرم ويكون قد
 جرم إال وىو متحرك.

والكندي يؤكد بأنو ال جرم بال زمان، ألن الزمان إمنا ىو عدد احلركة أي مدة 
تعدىا احلركة، فإن كانت حركة كان زمانًا، وإن مل تكن حركة مل يكن زمانًا، واحلركة إمنا ىي 

جرم كانت حركة، وإن مل يكن جرم مل تكن حركة، "واحلركة ىي  حركة اجلرم، فإن كان
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تبدل األحوال وكل تبديل فهو عادة عدد مدة اجلرم، فكل تبدل فهو لدى الزمان، فإن  
 (.57، ص 2005كانت حركة كان جرم اضطراًدا" )سليمان، 

وخالصة القول: إن الكندي يؤكد يف فلسفتو أن العامل حادث وسللوق، وىو يف 
الف أرسطو الذي قرر أن العامل قدمي غَت سللوق، وخلق هللا للعامل عند الكندي ىذا خي

تأكيد دلا جاء يف القرآن الكرمي، وىذا اخللق عند الكندي مت يف غَت زمان وبفضل قدرة 
مبدعة كانت العلة األوىل للخلق وىو هللا، وبرغم سلالفة الكندي ألرسطو يف ىذا فإنو تأثر 

والزمان واحلركة كلها مرتبطة يف ىذا الوجود دون أن يسبق أحدىا  منو بفكرة أن اجلسم
اآلخر، مث يزيد على ذلك بقولو: "إهنا حادثة ذلا بداية وكذلك هناية، سلالف بذلك أرسطو 

، ص 1971واتفق مع روح اإلسالم وآيات القرآن الكرمي لكن بطريقة فلسفية" )زلمد، 
وسى الرضا بأنو كان زلبًّا للفلسفة حيث (. حيث ذكره أحد معلميو اإلمام علي م121

 (.37م، ص 1938قال: "أخذ عنو الفلسفة والعلم وحرية الفكر". )سيد أمَت علي، 
مع رفض الكندي معظم آراء أرسطو يف قدم العامل، إال أنو تأثر بآراء أفالطون 

نما ىي خبلق هللا للعامل عن طريق الفيض، وتلك اآلراء كانت منسوبة خطًأ إىل أرسطو، بي
امتداد آلراء أفالطون، لدى أفلوطُت، فنظرية الفيض األفالطونية ال تتفق سباًما مع ديننا 
اإلسالمي؛ ألن هللا خلق العامل دون أن يفيض بو، وبالتايل أخذ الكندي بفكرة اخللق، 

 ورفض فيض العامل من الذات اإلذلية، ألن هللا خلق العامل دفعة واحدة وبقدرة إذلية مبدعة.

 جوانب التوفيق بني العقل والنقل عند الكندي: 6. 3
لكندي رجل دين ألنو عريب مسلم، وعاش يف بيئة عربية إسالمية متدينة، ويف ذات ا

الوقت كان فيلسوفًا مبدًعا يف عصره ونظريتو العقلية الثقافية متفتحة على الفلسفة اليونانية 
 تفسَته، وساعًيا للدفاع عنو بأسلوب يف عصره، وجعلو ذلك ينظر للدين نظرة عقلية زلاواًل 
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عقلي جديد، كما صلده يتحاشى أخطاء بعض آراء ادلعتزلة وبعض أىل السنة الذين وقعوا 
يف متناقضات عديدة من وجهة نظر الكندي، مع العلم أنو كان معتزليًّا رلدًدا يف بداية 

ان جيتهد يف تفسَتىا حياتو الفكرية فكان ينزع يف فهم آيات القرآن منزًعا عقليًّا، فك
اعتماًدا على عقلو واليت ال يكون فيها خالف، فكان حياول تأكيد اجلوىر العقلي يف الدين 
اإلسالمي، وىنا صلده مل يكن معتزليًّا خالًصا؛ ألن الطابع الفلسفي يغلب عليو، وىذا الذي 

لفاتو أدى بو ألن يتحول إىل فيلسوف مسلم،و ىذا يتضح من خالل رسائل الكندي ومؤ 
 العديدة واليت تربىن تفسَتاتو آليات القرآن تفسَتًا عقليًّا.

والذي دفعو إىل التوفيق بُت الدين والفلسفة أن القرآن الكرمي يدعو إىل النظر 
والبحث يف أغوار الكون، وىذا ما دفع فالسفة العرب وادلسلمُت إىل القول بأن الفلسفة ال 

 تتعارض مع الدين.
فكان يُنظر إىل الفلسفة يف زمنو نظرة شك وإدانة، وخاصة يف عصر ادلتوكل، حيث 
قوي نفوذ أىل السنة كما ساند ادلتوكل الكندي على خالف ادلأمون الذي كان مسانًدا 
للمعتزلة، وىنا وجد الكندي لزاًما عليو الدفاع عن النظر العقلي الفلسفي، وبسبب ىذا 

اشتغالو بالفلسفة، ومع حرصو على موقفو ادلناصر للفلسفة ادلوقف قد حلقو األذى بسبب 
حتم عليو الدفاع عن موقفو الذي لزمو، وىو التقريب بُت الفلسفة والدين؛ ألنو كان يرى 
الفرق األساسي بُت الفلسفة والدين ىو الطريق يف كل منهما للحصول على العلم 

إرادة هللا، بينما علوم عامة البشر ومصدره، كما كان يرى بأن علوم األنبياء بال طلب بل ب
حيصل باالكتساب والتدريب والتجربة والبحث، أو كما صلد القرآن الكرمي قد ضبل بآياتو 
العديد من األخبار وادلعلومات من اخللق واخلالق، وحرك للعقل اإلنساين لإلتيان 

ل يف احلقائق زلاوالً بتفصيالهتا، وىذا يرمي إىل إيقاظ العقل اإلنساين من غفلتو لينظر ويتأم
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َهاِر تفسَتىا كما جاء يف قولو تعاىل:  َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللهْيِل َوالن ه ِإنه يف َخْلِق السه
ُويل اأْلَْلَبابِ  (، فإذا كان القرآن الكرمي قد هنى 190)سورة آل عمران، اآلية:  آَليَاٍت ألِّ

يكن ضد التفكَت والتأمل والنظر وىو السبيل إىل معرفة عن اجلدل يف أمر العقيدة، فهو مل 
هللا، وبالتأمل واالستدالل على وجود هللا يف العامل ادلخلوق فدعانا هللا دعوة صرحية للنظر يف 

ُويل ىذا العامل كما جاء يف قولو تعاىل:  َرًة ألِّ َهاَر ِإنه يِف ذِلَك َلِعب ْ يُ َقلُِّب اَّللُه اللهْيَل َوالن ه
(، وىكذا جاء القرآن بآيات عديدة تدعو إىل النظر يف 42)سورة النور، اآلية:  ْبَصارِ اأْلَ 

 ادلوجودات، وتدعو إىل التعقل والتفكَت؛ ألن احلكمة يف القرآن الكرمي ما ىي إال الفلسفة.
ولكننا صلد فضاًل على الكندي من ِقبل اخلليفة ادلأمون، حيث شجعو ودفعو إىل 

الفلسفي، حيث قال عنو: " بطبيعتو العقالنية كان يناصر النهضة الفكرية،  االىتمام بالفكر
 (.3م، ص 1983إذ كان متفوقًا على معظم رجال عصره" ) آل ياسُت، 

ومن ىنا اذبو الكندي إىل تلك اآليات اليت ربمل احلقائق يف ىذا العامل وما بو 
دالالهتا، "كما أكد الكندي  من سللوقات دالة على قدرة هللا، فأفاض يف تفسَتىا وأبان

بأن استعمال العقل ىو مبدأ إسالمي وليس مقصورًا على الفلسفة اليونانية، أو منقواًل عنها 
 (.339ص  ،2005سليمان، أو عن غَتىا من الفلسفات" )

كما حث القرآن الكرمي اإلنسان إىل أعمال عقلية يف السعي الكتشاف قوانُت  
على عظمة اخلالق، وىذا ما دل على أن القرآن الكرمي كان  احللقة وآيات اإلعجاز يربىن

عاماًل ىامًّا يف إنارة العقل، بعد تطهَت عقلو من االعتقادات الباطلة ادلوروثة واليت سبقت 
نزول القرآن الكرمي، حيث جاءت يف تصورات تنزع إىل تفسَت العامل وخلقو تفسَتًا 

لشرك، وإىل غَت ذلك من ادلنازع ادلادية يف تفسَت أسطوريًّا، أو تصورات ترمي إىل الوثنية وا
وجود العامل كما جاء يف آيات القرآن الكرمي يف دعوهتا اإلنسان إىل طرح التقليد األعمى 
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َوابِّ وربرير عقلو من تلك اآلراء اخلاطئة ادلوروثة، وصلد ذلك يف قولو تعاىل:  ِإنه َشره الده
(، وىذا يعٍت أن هللا 22)سورة األنفال، اآلية:   الهِذيَن اَل يَ ْعِقُلونَ ِعنَد اَّللِه الصُّمُّ اْلُبْكُم 

تعاىل جعل الذين ال يستخدمون عقوذلم منزلتهم يف مرتبة البهائم بل أكثر منها شرًّا؛ ألن 
 هللا ميز اإلنسان عن بقية خلقو بالعقل الذي ىو مبدأ كمالو وشرفو.

ن العقل ال يتناقض مع النقل كما اىتدى ومن ذلك كلو صلد الكندي يهتم بإبراز أ
بو الفالسفة اإلسالميُت الذين جاءوا بعده أمثال: الفارايب، وابن سينا، وابن رشد، وغَتىم، 
ويرجع الفضل للكندي يف توجيو الفلسفة اإلسالمية وصهر التوفيق بُت الدين والفلسفة، 

ة تعتمد يف إحقاق احلق إىل ألهنما يطلبان احلق، وإن الدين يعتمد على الوحي، والفلسف
ادلنطق، فادلنطق علم حيفظ عقل اإلنسان من الوقوع يف اخلطأ، فاحلق ىو القاسم ادلشًتك 

 بُت الدين والفلسفة.
كما كان للكندي موقف من ادلتاجرين بالدين وادلسيئُت لو فقال عنهم: "الدين 

ألخذ دبنطق اليقُت" منهم براء، وىم أبعد فئة عن قول احلق وانتهاج سبيل الصدق، وا
 (.14، 8م، ص 1950)رسائل الكندي الفلسفية، 

 . االستنتاجات4
الكندي فيلسوف عريب مسلم، كان لو الفضل يف إبراز أمهية التوفيق بُت العقل 
والنقل، بعد اطالعو على فلسفات من سبقو من فالسفة اليونان، والعرب، وادلسلمُت، 

فيتاغورية، كما كان لو إسهامات يف رلال الطب، أمثال: أفالطون، وأرسطو، وفالسفة ال
وخاصة من أيام ادلأمون وادلعتصم، ولكنو مل ينل حظًّا وافرًا من الدنيا؛ ألنو تعرض لكثَت من 
ادلضايقات، وخاصة زمن ادلتوكل باهلل العباسي، بل ُضرب وأىُت زمَن حكمو، وكان لو 

 اىتمامات بعلوم عصره كعلم الطبيعيات وادلوسيقا.
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وتأثر الكندي بآراء ادلعتزلة، وخاصة يف موضوع اإلذليات، ولكن كان ميلو إىل 
التعريفات ادلنطقية، واالصطالحات العلمية الدقيقة، فالكندي قد عاش يف عصر كان 

الًتف متفّشًيا، فكان دييل إىل االستقاللية، ومل يكن من ادلنغلقُت يف آرائو الفلسفية، حيث  
اصل بُت الثقافة العربية اإلسالمية والًتاث الفكري اليوناين، كما كان لو الفضل يف خلق تو 

كان لو تأثر بآراء ادلتكلمُت يف عصره، ولكنو كان يُ َغلِّب ادلبادئ األساسية يف دينو 
اإلسالمي، شلا جعلو خيالف آراء الفالسفة اليونانيُت، وخاصة آراء أرسطو، وخاصة يف 

ع إىل تأثَت ادلعتزلة على تكوين فكره الفلسفي، وخاصة مفهومو عن ادلادة والعامل، وىذا راج
يف فهمو آليات القرآن الكرمي، واجتهاده يف تفسَتىا على مقاييس عقلية، فكان يرى معرفة 

إىل معرفة هللا،  -يف نظره -اإلنسان نفسو وسيلة دلعرفة العامل كونًا وطبيعة، وىذا يوصلو
 .ولكل ما يتعلق باأللوىية من صفات الكمال

فالفلسفة عند الكندي موضوعها الوجود، وبالتايل فعلة وجود الشيء، وإثباتو عنده 
ىو احلق، فكل ما لو أنية لو حق، فموضوع الفلسفة ىو الذات اإلذلية، وجودا، وصفات، 

 وأفعاال، كما ربتوي على رلامع الفضائل ومكارم األخالق.
تقسيم صلد الكندي قد قسمان: نظري، وعملي، وىذا ال -عند الكندي -الفلسفةو

تأثر فيو بآراء أرسطو، فغرض الفيلسوف يف القسم األول إصابُة احلق، فهو علم األشياء 
حبقائقها، فمنو علم الربوبية، وعلم الوحدانية، أما القسم الثاين العملي، فغرض الفيلسوف 

ونية، منو ىو العمل بو، أي: علم الفضيلة، فالكندي يف ىذه اآلراء قد تأثر باألفالط
وخاصة يف سعيو إىل الوصول إىل احلقيقية؛ إلديانو بأن سعي الفيلسوف دلعرفة احلقيقة 

 مطالب للقيام بو، فالروح الفلسفية أساسها احلب، والنور، وسبجيد قوى العقل والقلب.
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كما قسم العقول إىل أربعة أقسام: أوذلا العقل الذي ىو بالفعل دائًما، وثانيها 
النفس اإلنسانية بالقوة، والثالث: العقل كعادة، وىو الذي يف النفس العقل الذي ىو يف 

بالفعل، ورابعها: العقل الذي ىو فعل تظهر النفس ما ىو فيها بالفعل يف اجلسد، وىنا صلد 
 الكندي متأثرًا بآراء الفالسفة اليونان، وخاصة أفالطون، وأرسطو.

راء ادلعتزلة، فهو يؤكد وجود احلركة كما كان لو أدلة لوجود هللا وصفاتو، فهو متأثر بآ
والكثرة والنظام، فربىانو يستند إىل صفة احلدوث والتدبَت، أي: برىان الغائية يف الكون،  

 كما بُّت بأن وحدة هللا والوجود وغَتىا من الصفات اليت يصف هبا الذات اإلذلية.
امل، وتناىي كما كان للكندي أدلة حلدوث العامل، منها: دليل التناىي جلرم الع

الزمان واحلركة، فنجده يف ذلك قد خالف آراء أرسطو؛ ألن أرسطو يرى بأن العامل قدمي، 
ووافق آراء أفالطون يف خلق العامل عن طريق الفيض، ولكن مل تكن ادلوافقة بصورة تامة مع 

 ديننا اإلسالمي؛ ألن هللا خلق العامل دون أن يفيض بو.
الكرمي من آيات تدعو اإلنسان إىل النظر والتدبر يف بُّت الكندي ما جاء بو القرآن 

ادلوجودات، وتدعو كذلك إىل التعقل والتفكَت، فاحلكمة يف القرآن ما ىي إال الفلسفة، 
فاستعمال العقول عند الكندي ىو مبدأ إسالمي، وليس مقصورًا على الفلسفة اليونانية، أو 

الفضل إىل القرآن الكرمي يف دعوة منقواًل منها، أو عن غَتىا من الفلسفات، فَتجع 
اإلنسان إىل إعمال العقل سعًيا الكتشاف القوانُت ادلوصلة للحق، وىنا يربز لنا بأن القرآن 
ا يف إثارة العقل بعد تطهَته من  الكرمي، والدين اإلسالمي عموًما، كان عاماًل مهمًّ

تدعو اإلنسان إىل طرح ادلعتقدات الباطلة وادلوروثة، حيث صلد الكثَت من آيات القرآن 
التقليد األعمى، وربرير عقلو منها، وبالتايل كان دور الكندي يف التوفيق بُت العقل والنقل 

 مبنيا على أسس عقلية فلسفية وإسالمية.
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 1الغزايل والقاعدة الذهبية: أخالقيات املعاملة باملثل يف أعمال حكيم مسلم
                                                                                                                                                             

 3خالد السباعيد. ترمجة:                               2بقلم: جاسنت باروت     
      مصراتةجامعة  –كلية اآلداب                                                      

 ملخص البحث:
رين كما ربب أف يعاملوؾ( نقطة زلورية أصبحت القاعدة الذىبية )عامل اآلخ

 -امفهوًما أخبلقي  باعتبارىا  -مهمة يف احلوار احلديث بُت األدياف مع ادلسلمُت، باعتبار أهنا
تلف األدياف والفلسفات، بإذف الكتاب ادلقدس، أو ميكن نقلها بصورة أو أخرى بُت سل

وعليو، فإف ىذه ادلقالة هتدؼ إىل مساعدة اجلهود ادلشًتكة بُت األدياف مع و. دوف إذن
وعامل  ،ادلسلمُت من خبلؿ دراسة استخداـ القاعدة الذىبية يف أعماؿ الصويف ادلسلم

زايل، فالغزايل يعد أحد أكثر حامد الغ ، أيبإباف القرف الثاين عشر 4،األخبلؽ الكبلمي
علماء اإلسبلـ التقليديُت تأثَتًا وشعبية، حيث يُلمس تأثَته وتقديره يف الشرؽ والغرب، 

سواء، وىو يطبق القاعدة الذىبية يف صيٍغ سلتلفة بوصفها  ضمن اإلسبلـ وخارجو على حدٍّ 
العدالة، الرمحة، احلب هللا، صفاء القلب،  ،اور الذي ربيط بو ادلواضيع الدينية العظيمة

مع  ،درست أربعة نصوصوقد  ألخوة اإلنسانية، حسن اجلوار،اإليثاري، النية احلسنة، ا
 .)إحياء علـو الدين( ةً بلء اىتماـ خاص لعملو األكثر شهر إي
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Abstract 

The golden rule (do unto others as you would have them do unto you) 

has become an important focal point in modern inter- faith dialogue 

with Muslims. As an ethical concept, it can be transferred, more or 

less, intact between different religions and philosophies, with or 

without the authority of scripture. This arti- cle aims to assist interfa    

                                                                    

                                -                                    

          -Ghazza¯ lı̄ (“  -G  z   ”).   -Ghazali is one of the most 

influential and popular of the clas- sical scholars of Islam, whose 

impact and appreciation is felt in the East and West, both within Islam 

and without. He applies the golden rule in various formulations as an 

axis around which great themes of religion are surrounded: God, 

purity of heart, justice, compassion, altruistic love, goodwill, human 

brotherhood, and neighborliness. Four texts are examined with 

specific attention paid to his most famous work, Ih ā ’y‘Ulūm al-D ı̄n. 

 مقدمة املرتجم. 2
وىذا اإلمياف مبعثو يؤمن الغزايل بأف صبلح اجملتمع ال يكوف إال بإصبلح الفرد، 

إميانو الراسخ دبا تضمنو القرآف الكرمي والسنة النبوية ادلطهرة من توجيهات يف ىذا االذباه، 
وقد أخذ ىذه القضية على عاتقو ووضعها موضع البحث والدراسة مستفيًدا من عمق 

الرجاء ذبربتو الشخصية اليت ُطِوعت دبا مرت بو من أطوار، متثلت طورًا يف اخلوؼ وأخر يف 
وأخَتًا يف الزىد، ليخلص بعد ذلك ويقدـ كتابو "احياء علـو الدين"، كمرآة تعكس تلك 
التجربة العميقة ادلملؤة بالتأمبلت واالنطباعات النفسية اليت كاف ذلا بالغ األثر على كل من 

 تتبعها.

ع "مسألة ومن بُت ادلسائل اليت رأى الغزايل أهنا تُعد زلورية يف اصبلح الفرد مث اجملتم
ادلعاملة بادلثل"، دلا تقدمو من منطلق أخبلقي للفرد يستطيع من خبللو ذباوز "األنا" الفردية 
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الضيقة، وينفتح من مث على مجيع ما عداه، مقرًا ذلم دبا يراه لو من حقوؽ وعليهم ما عليو 
من واجبات، رغم االختبلؼ التاـ عنو والذي قد يكوف اجتماعًيا وحىت دينًيا يكفل 
القطيعة بُت ادلرء وغَته، فَتى الغزايل أف التزاـ أسلوب "ادلعاملة بادلثل" يُعد زلفزًا دلقدرات 
الذات الباطنية، اليت يفضل ادلرء ظهوره هبا أماـ غَته، وادلتمثلة يف العطف والتفاىم ادلشًتؾ 

وادلثمر واالحًتاـ، وعليو فإنو وإف كاف للمرء من اختبلفات قد تقضي على وجوده االجيايب 
اجتماعًيا، فإنو يتضمن يف الوقت ذاتو سلوؾ ادلعاملة بادلثل الذي لو أساسو النفسي والذي 

 ما إف التـز بو، فإنو سيكفل لو الوجود اإلجيايب التواصلي ادلثمر وادلرموؽ.

والواضح أف ىذا السلوؾ )ادلعاملة بادلثل( ال يكاد خيلو منو توجيو حلكيم وال وحي 
دلصلح اجتماعي، حبيث إلتقت فيو سلتلف األدياف والثقافات والتنظَتات لنيب وال تنظَت 

االجتماعية، وىو ضارب اجلذور يف القدـ حبيث يرده البعض حلكيم الصُت 
"كونفوشيوس"، ويف اإلسبلـ دلت آيات حكيمة يف القرآف الكرمي عليو، ولعل من أجلى 

ِمثْػُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اَّللِه ِإنهُو اَل ُيُِبُّ صورىا قولو تعاىل:  {َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة 
َها أَْو ُردُّوَىا  44الظهاِلِمَُت}" الشورى: " وقولو تعاىل: { َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيهٍة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنػْ

"، ومن ىذا اخلطاب القرآين ادلفتوح 86ِإفه اَّللَه َكاَف َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا } "النساء:
 انطلق الغزايل يف حبثو عن السلوؾ األمثل بغية الوصوؿ بادلرء للمثل األعلى.

والباحث "جاسنت باروت" والذي عرؼ عنو شغفو بالفكر اإلسبلمي، إذ يتناوؿ 
دلفهـو ىذه ادلسألة عند الغزايل، فإنو مل يدخر جهًدا وىو يتنقل بُت مؤلفاتو الستكناه معٌت 

"القاعدة الذىبية" عند الغزايل، وبالفعل استطاع دبقدرتو الرائعة الوقوؼ على ذلك، حبيث 
يتفق وادلنطلق الذي انطلق منو الغزايل، معٌت مصبوغ بالصبغة الدينية الصوفية، يهيئ أرضية 
 يتفق اجلميع على الوقوؼ عليها، رغم اختبلؼ منطلقاهتم الدينية والثقافية، ويفتح الباب



                                                     الغزايل والقاعدة الذهبية                                         21العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

119 

 

أماـ تسامح رحب تشرئب لو القلوب، وتنبسط لو اجلوارح، بالصورة اليت أراد ذلا من 
خططوا دلبادرة "كلمة سواء" أف تكوف، حبيث يُزاؿ اللغط واخللط اليت شاع مؤخرًا حوؿ 
التشكيك يف انفتاح اإلسبلـ ومساحتو، من أنو ال ُيث معتنقيو كما ال يسمح ذلم بالتواصل 

 بو.مع األخر واإلحساس 

وانطبلقًا من ندرة البحث يف ىذه ادلسألة بذاهتا كموضوع فلسفي، وكذلك ندرة 
األعماؿ الفلسفية ادلًتمجة عموًما، كاف العمل على ترمجة ىذا البحث، باعتباره نًصا فلسفًيا 
يندرج ضمن فلسفة األخبلؽ اإلسبلمية، وبالرغم أنو كما ىو معلـو أف النص ادلًتجم ميكن 

سلتلفة، إال أنو ينبغي  عند ترمجة النص الفلسفي خاًصة األخذ يف االعتبار  أف يصاغ بصيغٍ 
اددات األسلوبية والًتاكيب اللغوية اليت تقتضي سياقات معينة تستلـز اجتهادات تأويلية، 
وىو األمر الذي يتفق مع مهمة الًتمجة ذاهتا كوهنا يف هناية ادلطاؼ عبارة عن عملية تأويلية، 

ه ادلهمة من الناحية الفلسفية  يُراد من ورائها سرب غور النص الستنطاؽ ما لذلك فإف ىذ
ىو أبعد شلا تبدو عليو النصوص دبا ىي عليو، على أف ذلك ال ميضي بنا إىل التخلي عن 

 الصيغة اليت ظهر هبا النص علينا، حىت نتجنب أكرب قدر شلكن من خيانتو.

 . النص املرتجم1
 نبدة 1. 2 

، ىي أي مقولة ا باسم )القاعدة الذىبية(ادلعاملة بادلثل، ادلعروفة شعبي  إف أخبلقيات 
 أخػبلقية من شأهنا ربفيزنا على معاملة اآلخرين بالطريقة اليت نرغب أف يعاملوننا هبا، وتبدو

يف ديانات وفلسفات وشعوب سلتلفة، يفصلها  ،القاعدة يف صور وسياقات متنوعة ىذه
ى ضلٍو واسع، إىل درجة تبدو حكمة عادلية تقريًبا بُت البشر الزماف وادلكاف واللغة عل
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(Hertzler,1934,p.418 ،) فهي أساسية بالنسبة لؤلخبلؽ الدينية التوحيدية، وكذلك
أو   على أساس السلطة الدينية أو العقل ، وجيري تسويغها1لؤلخبلؽ الفلسفية العلمانية

اإلجيابية )عامل اآلخرين...(، وصيغ النفي الصيغ سواء يف  ، وىي يُعرب هبا على حدٍّ كليهما
 ،أو مت تضمينها ،، وليس دبُستغرب أف تكوف القاعدة قد ذكرت 2()ال تعامل اآلخرين...

يف النصوص اإلسبلمية الشرعية، وكذلك يف كتابات علماء الكبلـ ادلسلمُت والفبلسفة 
 (.Neusner and Chilton, 2008, p 99) .والصوفيُت البلحقُت

كَ إف األدياف، ويف الواقع الرؤى العادلية 
ُ
وِّف الذي بصورٍة أعم، تتضمن نوًعا من ادل

أف يقوموا بو، ذلك أف غاياتنا تناسب  ،أو ال ينبغي ،يُطلع ادلؤمنُت وادلمارسُت دبا ينبغي
(، Smart,1996.p.11.)3القاعدة الذىبية ضمن البعد األخبلقي للدراسة الظاىراتية للدين

وباعتبارىا ادلبدأ األخبلقي األمسى  ،تبدو القاعدة كمبدأ يلخص السلوؾ العلمي وكثَتًا ما
للسلوؾ القومي بُت البشر، وال ينبغي أف يفهم دائًما أيًضا وبصورٍة حرفية، أهنا تعمل كوسيلة 

الرغم من الصيغ ادلختلفة، ور األخبلقي والعاطفي والروحي، وعلى للتفكَت يف عملية التط
سياقات اليت تظهر فيها القاعدة فيما بُت األدياف واألعراؼ، فإف ىناؾ ما والعبارات وال

وصف أخبلقيات ادلعاملة بادلثل على أهنا  مرارية يف ادلعٌت والتطبيق لتسويغيكفي من االست
مل تتم اإلشارة إليها صراحة على ىذا النحو يف النصوص  حىت وإفالقاعدة الذىبية، 

 (.Wattles,1996, p. 5) غَتىا من النصوص الدينيةسبلمية التقليدية، أو اإل

                                                 
األخبلؽ الفلسفية العلمانية: تلك األخبلؽ اليت ال تعتمد على تشريع مساوي أو وحي، والقاعدة الذىبية من ذلك، حيث ميكن أف  1

 .(ادلًتجم) عايَت توصف أهنا إنسانية فحسب.دلو وحي، كما أهنا ميكن أف تستند تستند لتشريع مساوي أ
ا يف صورهتا السلبية يطلق عليها القاعدة لقاعدة الذىبية، وأهنا صورهتا اإلجيابية يطلق عليها أف القاعدة يف وىنا ينبغي اإلشارة إىل 2

 .(ادلًتجم) الفضية.
ٍر فكري طاإقحامها يف إرؾ الظواىر تتحدث عن نفسها، دوف الدراسة الظاىراتية للدين: طريقة للبحث الديٍت تتطلب من الباحث ت 3

 .(ادلًتجم) .زلدد ومقرر سلًفا
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يف احلوار  ذلا دوٌر مهم   األواف أف يكوفونظرًا لشبو عادلية القاعدة الذىبية، فقد آف 
عامٍل ومفكٍر  (831)وقع  ـ(7002)الديٍت ادلشًتؾ مع ادلسلمُت، ففي أكتوبر من العاـ 

، مؤكدين فيها بأف 1(سواٌء بيننا وبينكم ن ادلسلمُت رسالة مفتوحة، بعنواف )كلمةٌ م بارزٍ 
 وحب ادلرء جلاره ،ويتشاطراف الوصايا بة هللا ،اإلسبلـ وادلسيحية يف جوىرمها يشًتكاف

(Volf, Ghazi, and Yarrington, 2010, p. 3) وكاف عنواف الرسالة مستوحى من ،
َنُكمْ  ُقْل يَا أَْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا﴿يف القرآف الكرمي: آيةٍ  نَػَنا َوبَػيػْ )آؿ عمراف  ﴾ِإىَلٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ

46) (Haleem,2010, p. 59)،  ٌمن ادلفكرين،  ومنشورات من مئات وقد وردت ردود
سبلمية ويهودية، وقد ذباوزت ىذه اادثات األولية الدبلوماسية من خلفيات مسيحية وإ

 ،تغَت ادلناخ :لتشمل مناقشات مفصلة للتحديات العادلية ادلتبادلة، مثل ،الدينية ادلهذبة
 (.El-Ansary and Linnan,2010,pp. 7–11والتنمية االقتصادية ) ،وحقوؽ اإلنساف

ادلتألقُت السابقُت يف التقاليد و ويف ىذا السياؽ، فإف فهم وتقدير عمل احلكماء 
ا على اجياد أرضية مشًتكة أكثر وضوًحا الدينية العظيمة يف العامل ميكن أف يساعدن

أبو ، للحاضر، وأحد العلماء ادلسلمُت الذين اعتمدوا اعتماًدا كبَتًا على القاعدة الذىبية
ادلسلمُت  (، ويشار إليو فيما يلي باسم الغزايل، أحد أكثر علماء8888حامد الغزايل )ت.

ا، أخبلقي  ، اصوفي   ،متكلًما ،فقيًها، فقد كاف دهتم الدنيا تأثَتًا على اإلطبلؽالذين شه
، ، ونشر رائعتو الروحية )إحياء علـو الدين(أفضل ما اشتهر بو مواجهتو مع الفبلسفةو 

                                                 
: كانت بدايتها عقب خطاب ألقاه بابا الفاتيكاف، ورأى رلموعة من دعاة اإلسبلـ أنو غَت الئٍق باالحًتاـ (كلمة سواء)مبادرة  1

يق مع بالتنس ،لتصَت بعد ذلك مبادرة برعاية مؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسبلمي ،ادلفًتض بُت اإلسبلـ وادلسيحية، فوجهوا رسالة مفتوحة
ادلسلمُت وادلسيحيُت، من خبلؿ االنطبلؽ من قواسم مشًتكة قائمة على  والسبلـ بُت ،ظيب، تدعو للتعايش السلميمؤسسة طابة بأبو 

 وصيتُت: حب هللا، وحب اجلوار، وذلك من خبلؿ عقد لقاءات دورية لتفعيل احلوار االسبلمي ادلسيحي.
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ـ( إىل الغزايل على أنو 8361)ت. 1وكاتب السَت الذاتية الذىيب ،ويشَت مؤرخ السنة
 .Al-Dhahab¯I et al )ن ادلعرفة ويطريو باللقب الشريف )حجة اإلسبلـ( "زليط" م
 2(فيض الكاشي، فهذا )ىل ما وراء أوساطو السنية الدافئة(، إال أف تأثَته ميتد إ2014

شيعًيا غزير ( وادلعروؼ أيًضا باسم الكشاين، الذي كاف فيلسوفًا ومتكلًما 8410)ت.
جلعل روحانيتو  ،ويقع يف عدة رللدات ،التأليف، والذي كتب )الصايف( عن )اإلحياء(

العديد من ادلؤرخُت والباحثُت يف الغرب  سقة مع علم عقائد الشيعة، وكذامت وأخبلقياتو
، فالغزايل يف بعض مثل الراحل )ولياـ مونتجمري وات( :معجبوف بإصلازات الغزايل الفكرية
بوصفو أعظم مسلم بعد  ،سواء يف الشرؽ أو الغرب ،األحياف قد حظي باالستحساف

 حاؿ من األحواؿ ال يستحق تلك ادلنزلة وأنو بأي ،-صلى هللا عليو وسلم -زلمد
(Watt,1953,p. 14.) 

ويطبق الغزايل القاعدة الذىبية كمحور زُلاط بادلواضيع الدينية الكربى، هللا، وصفاء 
القلب، والعدؿ، والرمحة، وحب اإليثار، وُحسن النية، واألخوة اإلنسانية، وُحسن اجلوار، 
والعديد من ىذه ادلواضيع شائعة بُت األدياف التوحيدية والفلسفات غَت التوحيدية، ومن 

من حيث استخداـ الغزايل القاعدة الذىبية، فإننا صلد الكثَت من ادلواد اليت  خبلؿ دراستها
  ادلسلمُت.تلهمنا بقدٍر أكرب من التفاىم ادلتبادؿ بُت ادلسلمُت وغَت 

 

                                                 
السَت والًتاجم، ومن أشهر كتبو "سَت أعبلـ النببلء". (، زلدث ومؤرخ، وعرؼ بالكتابة يف 8361-8726مشس الدين الذىيب: ) 1

 .)ادلًتجم(
هجو، لو العديد من وسلك من، كاشاف، من الذين تاثروا بالغزايل  فيض الكاشي: ىو زلسن بن مرتضى بن فيض هللا الكاشي، من أىل 2

                     .        )ادلًتجم(: "الصايف يف كبلـ هللا الوايف"، ومنهاج النجاة"، و"احلقائق يف زلاسن األخبلؽ". منها ،ادلؤلفات
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 الغزايل والقاعدة الذهبية 2. 2 

إف فلسفة الغزايل األخبلقية تبدأ با، واالعًتاؼ بطبيعة الروح وأصلها وغايتها، 
 Abulأو السعَت يف اآلخرة ) ،وعودهتا بعد ادلوت، ووجهتها النهائية إما السعادة األبدية

Quasem,1975, p.43 ضلو عبلقة متناغمة مع  اه(، فينبغي أف يكوف ىدؼ البشرية موجه
تؤدي إىل جنة الفردوس يف اآلخرة، فالوسائل ينبغي أف تكوف زلكمة لتطوير الشخص  ،هللا

والواجب االجتماعي، وأخبلقو اليت  ،سلوكيات خارجية من التفاين الورعا مقًتنة بداخلي  
ذاتو اليت فيها للوحي اإلذلي األسبقية، غَت أنو ال ينفي متاًما التفكَت األخبلقي  ،زلورىا هللا
 (.Hourani,1985, p.166ادلستقل )

ىنية من ويف ىذا اإلطار، ينظر الغزايل للقاعدة الذىبية على أهنا مستنتجة بصورة ذ
وفًقا  ،ا امسً  تو عن صفات هللا، يسرد تسعة وتسعُتطروحماىية وجود هللا ذاتو، ويف أ

سداء النصح للعابدين للعمل بصورة صحيحة على اآلثار ادلًتتبة عن إلتعداده تعاىل، مع 
 أمساء هللا.

وىو ﴿، ورمحتو: ورعايتو ، عن زلبة هللاربِّ عَ يػُ وَ  ،يف القرآف دَ رَ وَ  ،ىو اسٌم  1:الودود
وعلى أنو جزء من (، Haleem,2010, p. 591( )86) سورة الربوج: آية  ﴾ودودالغفور ال

العطوؼ،  )الودود: طبيعة هللا، يفهم الغزايل احلب اإلذلي بأنو إرادة اخلالق يف إعانة خلقو:
رمحة يف احلقيقة أف الود والو ويثٍت عليهم،  ،الذي ُيب اخلَت جلميع اخللق، فيحسن إليهم

                                                 
1
والود ما ظهر على احلب، فاحلب ما استقر يف القلب، الذي يودُّ عباده الصاحلُت وُيبهم، مامل ُييدوا عن وصايتو، والود غَت الودود:  

 .)ادلًتجم(ذلاين حلمي عبد احلميد  ،شرح أمساء هللا احلسٌت :نظراكر ابن العريب. ذ يكما   ،السلوؾ
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أهنم ال و  ،(ف، أو أهنم زلبوبو مقصوٌد هبما فقط مصلحة وفائدة أولئك الذين يتلقوف الرمحة
 أو ادليل الطبيعي للودود الواحد. جيدوف علتهما يف الرقة

تصور يف أما بالنسبة للفائدة األخرى فهي لباب وروح الرمحة وادلودة، وذلك ىو ادل
ربة تقًتف بالرمحة والود، مع تلك الصفات غائبة، فيما التج ،-سبحانو وتعاىل -حق هللا

 Ninety-Nine Beautiful) ال تسهم يف ربقيق الفائدة اليت تقدمها تلك الصفات ذلك

Names, 118–119 فإذا كاف هللا يريد اخلَت جلميع خلقو، فمن ادلنطقي بعد ذلك أف ،)
 تبًعا للقاعدة الذىبية.العابد ينبغي عليو أيًضا أف يريد اخلَت خللق هللا 

من يريد خللق هللا كل ما يريد لنفسو، وأعلى من ذلك من يؤثرىم  :الودود من عباده
يعرب  )نار اجلحيم(،على نفسو، كما َخاَؿ واحٌد منهم: أريد أف أكوف جسرًا على النار 

و من وكماؿ اإليثار واإلحساف والغضب والكراىية وما نال 1،وال يتأذوف هبا ،عليه اخللق
 (.Ninety-Nine Beautiful Names, 119) األذى.

إف الصياغة اإلجيابية للقاعدة الذىبية يف ىذه الفقرة تستخدـ لغة واسعة شاملة؛ 
حيث ينبغي على ادلرء أف يريد للمخلوقات )اخللق( ما يريده لنفسو، وميكن االستدالؿ على 

 بذلك ادلعٌت الذي ينبغي على ادلسلم أف القاعدة تنطبق على غَت ادلسلمُت )الكفار(أف 
نفسو على قدـ ادلساواة مع اآلخرين بقدر ما يتعلق  يرغب يف خبلصهم، فالعابد جيعل

الكلمة  ،ىو شلارسة اإليثار -حاؿ على أية -األمر حبسن النية، وأعظم من ىذه الفضيلة
 Altruism ) لنفس(،اليت ربمل تفضيل ادلرء لآلخرين على ذاتو نفسها )تقدير الغَت على ا

                                                 
 ؿ عليو.وال يُػَعوّ  ،وب ألحد األكابر، وىو من الكبلـ الذي يستلُذ لسماعوقوٌؿ منس 1
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in World Religions, 74 نقاذ اآلخرين من جهنم يفإ(، فينبغي على ادلرء أف يرغب يف 
 نهم يف سبيل خَتىم.اآلخرة، لدرجة أنو يتحمل األذى ع

، أو أف 1ا لؤلدوارخيالي   ية بالنسبة للغزايل تتضمن تبادالً إف القاعدة الذىبية ادلنطق
أنو يربط أيًضا القاعدة بعبلقة ادلرء مع هللا؛ حيث ينبغي ، بيد غَتؾتضع نفسك يف مكاف 

على ادلرء أف يطيع هللا بالطريقة اليت يريد من خادمو أف يطيعو هبا، ويف رسالة إىل أحد 
تبلميذه الصغار يسرد أربعة أمور، ينبغي على التلميذ القياـ هبا أوؿ أمرين يتعلقاف بالقاعدة 

 الذىبية:

، وال هبا عبدؾ ترضى كلتك مع هللا تعاىل، حبيث لو عاملأف ذبعل معام األوؿ:  
، فبل وال تغضب، والذي ال ترضى بو لنفسك من خادمك اجملازى ،يضيق خاطرؾ عليو

 ، وىو سيدؾ احلقيقي!أيًضا  تعاىل ترضَ 

ألنو ال يكمل إمياف  ، اجعلو كما ترضى لنفسك منهم؛كلما عملت بالناس  :الثاين
 (.Letter to a Disciple, 56 ) ناس ما ُيب لنفسو.عبد حىت ُيب لسائر ال

 لفقرة ميكن للمرء أف يسمع صدى لئلعبلف الشهَت الوارد يف إصليل )لوقا(يف ىذه او 
"Lucke"80:72، ومن كل نفسك، ومن كل ،ومفاده "رُببُّ الرب إذلك من كل قلبك 

وكما ذكر  (،New Oxford Anno-  tated Bible, 1851) ؾ مثل نفسك"عقلك، وجارَ 
 من البعد الرأسي للدين الذي زلوره هللا، السيد ادلسيح الناصري، فإف الغزايل يذكر كبل  

                                                 
لو أهنم يفكروف فيو  :أي ؟العكس، ماذا لو كاف هغَت يفكر فيما ينوي القياـ بو ضلو  ادلقصود أف يكوف ادلرء يف مواجهة نفسو، أي أف 1

 وىذا ما يعرؼ بعبلقة الذات ضلو غَتىا بصورة متبادلة. ،بالصورة اليت يفكر هبا ىو ذباىهم
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ىنا مرة أخرى،  والبعد األفقي زلوره اإلنساف، واحًدا تلو اآلخر، وىو يستخدـ لغة شاملة
 أف ُيب لسائر الناس ما ُيب لنفسو.ب ناصًحا تلميذه

لذلك فإف الوسيلة  للغزايل الفبلح ادلطلق با؛سبة ودبا أف الغاية من احلياة بالن
وتطهَت القلب من األرداف الروحية،  ،ادلناسبة ذلذه الغاية ىي ربسُت الًتتيب الداخلي القومي

ىي ادلعيار  ،أو )زلاسن األخبلؽ( ادلوصوفة يف القرآف ،وأف اخلصاؿ الشخصية اإلجيابية
وعندما يتعلق األمر باحلديث  الذي جيب على الشخص أف يقيس بو صحتو الروحية،

 -الشريف، فإف احلديث األوؿ الذي يُدرجو الغزايل كدليل على حسن اخللق ىو قوؿ النيب
 On ). "ال يؤمن احدكم حىت ُيب ألخيو ما ُيب لنفسو": -صلى هللا عليو وسلم

Disciplining the Soul, 68.) 

ميكن أف تفهم  إهنا من مَثه جيابية خَتة، فإإذا كانت القاعدة الذىبية خصلة شخصية 
 -وفًقا للغزايل -مدمرة، فاحلسد أيًضا فيما يتصل دبظاىرىا العكسية ادلتمثلة يف صور ورذائل

ذلم يف متٍع  ، وبُورؾَ أف يكوف فضل هللا قد ابتعد عن أولئك الذين قد أُنعم عليهمىو متٍت 
واخلسارة الفادحة قد  ،ىو الرغبة يف رؤية الضرر قد جرى عليهم دنيوية، وبعبارة أخرى:

نقيض القاعدة الذىبية، وعلى ىذا النحو، ينبغي على العابد أف يطهر  حلقت هبم، وىو
من خزائن  -تعاىل -قلبو من ىذه ادلشاعر الشريرة، واحلسود ىو الذي يشق عليو إنعاـ هللا

حلظوظ، اأو زلبة يف قلوب الناس، أو حٍظ من  ،أو ماؿ ،قدرتو على عبٍد من عباده، بعلمٍ 
بل ال يصل العبد إىل حقيقة اإلمياف ما ال ُيب لسائر ادلسلمُت  ،نو ُيب زواذلا عنوحىت إ

ما ُيب لنفسو، بل ينبغي أف يشارؾ ادلسلمُت يف السراء والضراء، فادلسلموف كالبنياف 
 إذا اشتكى منو عضو اشتكى سائر اجلسد. ،الواحد يشد بعضو بعًضا، وكاجلسد الواحد

(Bida¯yat al-Hida¯yah, 131.) 
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رلتمع اإلمياف كمثل مبٌت أو كياف واحد، ُيمل القاعدة الذىبية بعبارات  لُ ثَ مَ وَ 
ينبغي أف يف اجملتمع ىو كجزٍء من نفسو، و  كل فرديكوف  لكن مفهومة؛ حبيث  ،ضمنية

 يعاملو معاملتو لذاتو.

هما مع شجبهما لتناقض ، مها الكرب وعزة النفس، وقدومثة ذنباف آخراف من القلب
 ،القاعدة الذىبية، ويف فقرة ببلغية على ضلٍو خاص، يشجب الغزايل االعتزاز بالنفس

 باعتباره عقبة رئيسية ربـر ادلسلمُت من نيل عدد من الفضائل.

أخبلؽ ادلؤمنُت  احلقيقة، أف )الكرب( يصَت حجابًا دوف اجلنة؛ ألنو ُيوؿ بُت العبد و 
ألف  عزة النفس يغلق تلك األبواب كلها؛والكرب و كلها، وتلك األخبلؽ ىي أبواب اجلنة، 

ادلتكرب ال يقدر على أف ُيب للمؤمنُت ما ُيب لنفسو، وال يقدر على التواضع، وىو رأس 
أخبلؽ ادلتقُت، وال يقدر على ترؾ احلقد، وال يقدر أف يدـو على الصدؽ، وال يقدر على 

احلسد، وال يقدر على النصح  ترؾ الغضب، وال يقدر على كظم الغيظ، وال يقدر على ترؾ
 ,U       -D ın„ ‟    )" ارً بػْ ألف يف نفسو كِ  ؛اللطيف، وال يقدر على قبوؿ النصح

6: 491–492). 

إف صفاء القلب والنفس ىو ادلوضوع يف ىاتُت الفقرتُت، باإلضافة إىل أف الربع 
ادلهلكة وربصيل ل أساليب التغلب على الرذائل صِّ فَ يػُ (، إلحياءكتب )  أكربَ ، الثالث

الفضائل ادلنجية، ويناقش الغزايل األبعاد الداخلية للدين وذبلياهتا اخلارجية يف أقساـٍ منفصلة 
تصر بعضها كما لو أهنا مواضيع ال يق  ،من أعمالو، بيد أنو غالًبا ما يشبك ويربط بينهما

بالواجبات  فصفاء القلب ينبغي بالضرورة أف يؤدي إىل الوفاء على بعض بصورة متبادلة؛
 الدينية واالجتماعية.
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على عدٍد من احلاالت االجتماعية، ويف  ويطبق الغزايل يف عدة أقساـ من )اإلحياء(
 1ذى بو متمثبًل يف اإلماـ الشافعيالبحث عن ادلعرفة الروحية واحلقيقة، جيد منوذًجا ُيت

انضم إليها (، الذي يشتهر بتأسيس ادلدرسة الفقهية اليت ربمل امسو، واليت 170)ت.
مع علماء ادلدارس الفكرية  الغزايل، وكاف معروفًا أيًضا بنجاحو يف ادلناقشات اليت ُأجريت

ووده الطيب  ،كونو يتمثل يف نيتو الصافيةوىو   اه الغزايل؛وَ رَ  ربقيق ىذا النجاحِ  ، وسرُّ اأُلَخر
جيري هللا ما ناقشت أحد إال ومتنيت أف ": -رضي هللا عنو -قاؿ الشافعيذباه خصومو، 

احلق على لسانو، وقاؿ: ما كلمت أحًدا قط إال أحببت أف يوفق ويسدد ويُعاف، ويكوف 
بُته هللا احلق على لساين أو  ؛عليو رعاية من هللا وحفظ، وما كلمت أحًدا قط إال ومل أباؿِ 

   (.U       -D ın, 1: 99„ ‟    )لسانو" 

موانع النقاش ادلفرط واجلدؿ بُت ويعتمد الغزايل على ىذه الروح عندما يناقش 
 ،صـوادلسلمُت، وأحد ادلزالق من نوع النقاش الذي انتقده ىو أنو ُُيدث النية السيئة بُت اخل

والغم دلسارىم،  ،الفرح دلساءة الناس ")شرور اجلدؿ(: ، ومنهاوالتعارض مع القاعدة الذىبية
فهو بعيد من أخبلؽ ادلؤمنُت، فكل من طلب  ،ومن ال ُيب ألخيو ادلسلم ما ُيب لنفسو

 ،ما يسوء أقرانو وأشكالو الذين يسامونو يف الفضل -ال زلالة -ادلباىاة بإظهار الفضل يسره
 (.U       -D ın, 1: 173„ ‟    )وف التباغض بينهم كما بُت الضرائر" ويك

                                                 
ـ(، ىو ثالث األئمة األربعة، وصاحب ادلذىب الشافعي يف الفقو 170-242الشافعي ) ،دريسإزلمد بن  ،الشافعي: أبو عبد هللا 1

 .)ادلًتجم(اإلسبلمي. 
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تم يف ظل ُحسن ييُعد ناقًصا روحًيا ما مل  -من مث -إف نشاط العلماء ادلتنافسُت
مع أخذ خَت اآلخرين يف االعتبار، وليس  ،فااللتزاـ الديٍت ينبغي القياـ بو النوايا واألخبلؽ؛

 رلرد الرغبة يف اثبات صحة موقفنا.

 بالقاعدة الذىبية عدة ، يستشهد الغزايلد القياـ هبذه ادلسألة يف بداية )اإلحياء(وبع
ف أعضاء اجملتمع، وعندما يتعلق األمر بالتجارة عند مناقشة واجبات ذباه سلتل مرات ُأَخر،

كل حالة من حاالت البيع   األعماؿ، فإف القاعدة تعمل دبنزلة مبدأ شامل؛ لتغطيةو 
 .، وضبطهاوالشراء

، والضابط بو ادلعامل فهو ظلم، وإمنا العدؿ ال يضر بأخيو ادلسلم رتضر فكل ما ي
فكل ما لو عومل بو شق عليو وثقل على  ،ألخيو إال ما ُيب لنفسو به أال ُيالكلي فيو: 

ودرىم غَته. قاؿ  ػيعامل غَته بو؛ بل ينبغي أف يستوي عنده درمهه أال فينبغي ،قلبو
فإنو قد  ،وليس يصلح لو لو اشًتاه لنفسو إال خبمسة دوانق ،بعضهم: من باع أخاه بدرىم

 .وتُ قَػْولَ ذه ى .ومل ُيب ألخيو ما ُيب لنفسو ،بو يف ادلعاملة لنصح ادلأمورترؾ ا
(    ‟ „U       -D ın, 3: 292.) 

يف قطعة من  عيوبٍ  وعلى ىذا األساس ميضي إىل التحرمي على التاجر إخفاءَ 
ظهار النية تعهًدا معو على إ -صلى هللا عليو وسلم -البضاعة، وقد أخذ أحد صحابة النيب

فقد " ،الذىبية مع اآلخرينالصادقة ضلو كل مسلم، تعهًدا يتضمن فيو االلتزاـ بالقاعدة 
ذلك من الفضائل يرضى ألخيو إال ما يرضاه لنفسو، ومل يعتقدوا أف  النصح أالفهموا من 

 "بل اعتقدوا أنو من شروط اإلسبلـ الداخلة ربت بيعتهم وزيادة ادلقامات،
(    ‟ „U       -D ın, 3: 296.) 
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اآلخرة، وأقل اىتماًما واهنماًكا وينبغي على ادلعامل أف يكوف أكثر اىتماًما باحلياة 
بشؤوف ىذه الدنيا، فينصحو الغزايل بأف تكوف لديو نية طيبة صافية، وأف ميتنع عن 

بداء حسن النية إىل ادلسلمُت، وأف يكبح مجاح طمعو، وأجاز لو تَػَقصَُّد إ وأف ،االستجداء
واإلحساف يف ؿ أجاز لو أف يقصد اتباع طريق العد" فسو،ُيب لسائر اخللق ما ُيب لن

 (.U       -D ın, 3: 323„ ‟    ) تعامبلتو كما ذكرنا"

ا أف من شأهن ،ومرة ثانية يستخدـ الغزايل لغة عامة يف ىذه الصيغة للقاعدة الذىبية
 قد أمر بالعدؿ واإلحساف مِجيعا" -تعاىل -هللا" تشمل أناًسا من ديانات ُأَخر، حيث إف

(    ‟ „U       -D ın, 3: 308.) 
ولدى الغزايل مناقشة مفصلة عن السلوؾ احلسن واحلقوؽ والواجبات ادلتعلقة بفئات 

بالدراسة، وتتألف اجملموعة  وذلك بادلضي أبعد يف تناوؿ كتاب )اإلحياء(اجتماعية زلددة، 
حبة يف سبيل هللا، ويسرد ذلا عشرة والص ،من رلموعة األخوة -األكثر محيميةوىي  -األوىل
، من بينها واجب سًت عيوب (Abul Quasem,1975, p. 212)واجبات  أمور

 واحلفاظ على أسرارىم. ،األصحاب

علم أنو ال يتم إمياف ادلرء ما مل ُيب ألخيو ما ُيب لنفسو، وأقل درجات األخوة وا
والسكوت على  ،أف يعامل أخاه دبا ُيب أف يعاملو بو، وال شك أنو ينتظر منو سًت العورة

عليو غيظو وغضبو، فما أبعده  ده تَ اشْ  ،لو ظهر لو منو نقيض ما ينتظرهادلساوئ والعيوب، و 
-       U„ ‟     )وال يعـز عليو ألجلو  ،إذا كاف ينتظر منو ما ال يضمره لو

D ın,4:88–89.) 
ويف الواقع أف أقل درجة من األخوة ىي تطبيق القاعدة الذىبية بطريقة ذبعل من 
األصحاب متساوين، ويتمثل جزء من ىذه ادلساواة بُت األصدقاء يف صوف مسعة بعضهم 
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وعلى أية حاؿ، فإف احلب غَت األناين  عنها ضمن حدود العدالة ادلعقولة، وادلنافحة ا،بعض
 مسى منها.واإليثاري يعد درجة أخرى أ

للقاعدة  انتهاؾٌ  ىو كذلك ،أو التحدث بسوء عن اآلخر يف غيابو ،إف الغيبة
ؾ يف غيابو إال ال تذكر أخا" 1(:رلاىدزايل قوؿ التابعي العامل ادث )الذىبية، ويروي الغ

ما " وذلك قولو: ،معروؼ ، ويستشهد بقوٍؿ آخر ألحد الصاحلُت غَتِ دبا ربب أف يذكرؾ"
 ومن مَثه  ،يُقاؿ يفه" أف بُّ حِ ما أُ  فقلت فيو مثلَ ، ال تصورُت نفسي يف صورتوكَر أخ يل إذُ 

يرى ألخيو إال ما يراه لنفسو"  وىو أال إىل "وىذا ىو اإلسبلـ الصحيح؛ خيلص الغزايل
(    ‟ „U       -D ın, 4: 102–03.) 

، يقوؿ: للغيبةزايل الشفاء الروحي من كتاب اإلحياء، وبينما يناقش الغ ما بعدُ وفي
فإذا كاف ال يرضى لنفسو أف يُغتاب، فينبغي أف ال يرضى لغَته ما ال يرضاه لنفسو، وعليو "

 ، ومرة ثانية:(U        -D ın,  5:  525„ ‟    ) "فإف ىذه معاجلات شاملة ومجيلة
لتجنب  دليبلؾ ادلستقيم، ويف ىذه احلالة تعد فإف القاعدة الذىبية ىي مبدأ شامل للسلو 

 العديد من زالت اللساف.

، متجذر يف القاعدة ىو حق آخر لؤلخوة ،إف التضرع والدعاء ألجل صديق
الدعاء لؤلخ يف حياتو وبعد شلاتو، بكل ما ُيب لنفسو  الذىبية: ومن بُت حقوقو "أف

 ."وألىلو، فتدعو لو كما تدعو لنفسك، فإف دعاءؾ لو دعاء لنفسك على التحقيق
خر بادلثل كالدعاء لنفسو حياء(، والسبب يف دعاء أحدنا لآلالصحبة األحقوؽ األخوة و )

إذا دعا الرجل ألخيو يف ظهر " :صلى هللا عليو وسلم -ىو ديٍت متاًما، ويستشهد بقوؿ النيب

                                                 

 .)ادلًتجم(ومفسر.  ،وعامل ثقة ،وفقيو ،ـ(، وىو إماـ277-467رلاىد بن َجرْب )رلاىد:  1
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، ويف ىذه (U       -D ın, 4: 121„ ‟    ) الغيب، يقوؿ ادللك: لك مثل ذلك"
سلوؾ ادلبلئكة، وليس ب بية سائغة، من خبلؿ إميانوحالتو إىل القاعدة الذىاحلاؿ، تكوف إ

 بأي سبب فلسفي أو عقبلين.

، وخيتتم ض الصحبة يف أطروحة أخرى بعنواف )بداية اذلداية(ويناقش الغزايل فرو 
وعلى اجلملة، " خيصها مجيًعا يف القاعدة الذىبية:قائمتو للفروض مشَتًا إىل أهنا ميكن تل

تُُو نفاؽ، وىي فمن ال ُيب ألخيو مثل ما ُيب لنفسو فُأُخوه  بو؛ لفيعاملو دبا ُيب أف يُعامَ 
 .(al-Bida¯yah al-Hida¯yah, 163 )يف الدنيا واآلخرة"  عليو وباؿٌ 

وبعد األخوة والصحبة يف سبيل هللا تأيت الدائرة األوسع من ادلسلمُت، ويف كتاب 
واجبات للمسلمُت ذباه  وما يقابلها من ،وعشرين من احلقوؽ ( يعدد الغزايل سبًعةاإلحياء)

م ادلوجزة يف ومن بُت حقوؽ ادلسل(، Abul Quasem,1975, p. 214) ابعضبعضهم 
 نفسك، وأف تكره لو ما تكرىو لنفسك"أف ربب لو ما رببو لبداية ىذا اجلزء ىي "

(    ‟ „U       -D ın, 4: 150 ،) دة الذىبية للغزايل تتضمن ما جيعل القاعىذا و
، 1(كيمياء السعادةى حٍد سواء، ويف اللغة الفارسية إجياز لكتاب )جيابية وسلبية علصياغة إ

ن أنو يستخدـ الصيغة يسرد الغزايل أيًضا ىذا باعتباره أوؿ حق للمسلم، على الرغم م
 Alchemy of) ء ألخيو ادلسلم، ما مل ُيب لنفسو"بأف ال ُيب ادلر السلبية فقط "

Happiness, 1: 342 ،)تدعم ىذا احلق بالنسبة دلعاجلة  تالية يف )اإلحياء(والفقرة ال
 ، للمجتمع كبدٍف واحد -صلى هللا عليو وسلم -القاعدة الذىبية، باإلشارة إىل متثيل النيب

                                                 
 النظر متوعلم معرفة النفس،  ،وىو متعلق بالتصوؼ السٍّت  (،كيمياي سعادت)مؤلفات الغزايل، كتبو بالفارسية كيمياء السعادة: أحد  1

، ومن ىنا يتم ربطو (اإلحياء)دمتو أنو ادلرآة الروحية لكتابو ذكر يف مق ، غَت أف الغزايل(اإلحياء)على أنو ادلقابل الفارسي لكتاب  إليو
 .)ادلًتجم(بكتاب اإلحياء دوًما. 
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اعى لو سائر مثل ادلؤمنُت يف توادىم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منو عضو تد"
  (.a¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 151   ) اجلسد بالسهر واحلمى"

، نصاؼعدة الذىبية مرة أخرى يف سياؽ اإلويف أسفل احلقوؽ، يذكر الغزايل القا
نفسو، وأف ال  باإلنصاؼ للناس من ( أف يكوف لديو شعورٌ ىذه احلقوؽ) ومن بينها

صلى  -ىذا احلق بقوؿ النيب لطريقة اليت ُيب أف يعاملونو هبا"، وىو يَسوِّغيعاملهم إال با
وىو يشهد أف ال إلو  ،فلتأتو منيتو ،ويدخل اجلنة ،من أسره أف يزحزح عن النار" :-هللا عليو
 a¯’y‘Ulu¯m   ) ى إليو"إىل الناس ما ُيب أف يؤتَ  وليؤتِ هللا، وأف زلمًدا رسوؿ  ،إال هللا

al-D¯ın, 4: 163ويف الفقرة التالية يذكر قاعدًة ذىبيًة أخرى يف حديٍث شريف آخر ،)، 
واجب ادلسلمُت يعزز حق ادلسلم يف النصيحة الصادقة والنية احلسنة، وما يقابل ذلك من 

 (. U       -D ın, 4: 197„ ‟     ) منهم لسعادة اآلخر اآلخرين؛ من سعي كلٍّ 

 ف وغَتاحلقوؽ ىم اجلَتاف، دبا يف ذلك ادلسلمو  ممع ذلمن ذبوآخر وأكرب  ،ىذا
صلى هللا عليو  -حبقوؽ اجلَتة من النيب ادلسلمُت، ويقوؿ الغزايل صراحة )الوثٍت( قد حظيَ 

ذبنب األذى(، ولكن   :)مثل ،، وىو ال يرى ىذه احلقوؽ كحقوؽ سلبية فقط-وسلم
علم أنو ليس حق اجلوار كف األذى فقط، بل احتماؿ األذى... ، "واكحقوؽ إجيابية أيًضا

 بد من الرفق، وإسداء اخلَت وادلعروؼ" بل ال وال يكفي احتماؿ األذى،
(    ‟ „U        -D ın,  4:  212,  215)نو ال ينبغي على ، وبعبارة أخرى: إ

ادلعاملة الكرمية االستباقية  من واجبو أيًضا تقدميَ  ادلسلم أف يتجنب رلرد الظلم، بل إف
 للجَتاف.

ارسي الشهَت الذي اعتنق يوضح الغزايل ىذه النقطة، يروي قصة الكاتب الف ولكي
َبُو، جارًا لو يبيع داره يف دين رَكِ  ادلقفع أف بلغ ابنَ " (:252)ت  اإلسبلـ )عبد هللا ادلقفع(
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ًما، وىكذا باعها معدَ  حبرمة ظل داره، إفْ  ، فقاؿ: ما قمت إذفوكاف جيلس يف ِظل داره
وقاؿ: ال تبعها. وقد شكا أحدىم كثرة الفئراف يف داره،  ،إليو مثن الدار )ابن ادلقفع( دفع

هرب إىل دور ، فتأخشى أف تسمع الفئراف صوت اذلرفقاؿ: ا، فقيل لو: لو اقتنيت ىر  
 ,a¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın   ) "اجلَتاف، فأكوف بذلك قد أحببت ذلم ما ال أحب لنفسي

4: 215–16.) 

ـٌ على افًتاض القاعدة ويبدي ابن ادلقفع شغًفا غ ريًبا برفاه جَتانو، وىذا الشغف مقا
الذىبية، إىل حد ربمل األذى يف سبيلهم، ويتسٌت لنا أف نفهم من ىذه الفقرة بأف القاعدة 

 الذىبية بالنسبة إىل الغزايل تنطبق على سائر اجلَتاف بغض النظر عن معتقداهتم الدينية.

ثر تعقيًدا عندما يكوف ىناؾ يصبح أكومع ذلك، فإف نقاش القاعدة الذىبية 
معينة، فيقّر الغزايل حبقائق  أكثر، أو أولويات أخبلقية يف حاؿأو  ،فعامبلف أخبلقيا

والدفاع عن األبرياء، وينكر اإلحساف إىل " كل أولئك  ،وحتمية التصدي للظلم ،احلرب
ك الذين ينتهكوف أولئ عدي على اآلخرين، أو بعبارة أخرى:الذين يعصوف هللا دبعصية الت

طرفًا يف ،كاف كما يفهمها ىو، ولو أف عامبًل أو متغَتًا واحًدا فقط   ،حقوؽ اإلنساف
 ،معادلة "تسوية" أخبلقية، فإف القاعدة الذىبية تنطبق حىت على أولئك الذين يضطهدوف

أو يسببوف أذى شخصًيا، وعلى أية حاؿ، إذا كانت متغَتات متعددة متضمنة يف ادلعادلة 
 خبلقية، فإف الغزايل يُرجئ معاملة القاعدة الذىبية إىل ادلرء الذي انتهكت حقوقو:األ
وإمنا ُيسن اإلحساف واإلحساف إىل من أساء من أخبلؽ الصديقُت،  ،من ظلمن والعفو ع"

ألف  ؛فبل ُيسن اإلحساف إليو ،إىل من أساء من ظلمك، فأما من ظلم غَتؾ وعصى هللا بو
وتقوية قلبو  ،وحق ادلظلـو أوىل بادلراعاة ،إىل ادلظلـو يف اإلحساف إىل الظامل إساءةً 
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فأما إذا كنت أنت ادلظلـو  ،باإلعراض عن الظامل أحب إىل هللا من تقوية قلب الظامل
 (.a¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 47    )" فاألحسن يف حقك العفو والصفح

ُقوضةً  رة أف تكوف القاعدةوليس بالضرو  يف وصف الغزايل لكي يبدي  الذىبية َمنػْ
رضاًء لبلنتقاـ من أجل االنتقاـ يف و الظامل، فنية ىذا العداء ليست إالعداء يف سبيل هللا ضل

أنو ينبغي أف يكوف دافع ادلرء بالكلية ىو التقرب  د ذاتو، كما يناقش يف مكاف آخر ح
 Al-Ghazali) " هللا تعاىل فهو سللصمن كاف غرضو زلض التقرب إىل" ،من خبلؿ الطاعة

on Intention, 58)مُت نو يرى الوضع من خبلؿ تسلسل احلقوؽ، وحاجة ادلظلو ، بل إ
الرأفة إىل الظامل، والدافع الكامن وراء العداء يف سبيل هللا  السًتداد حقوقهم، قبل أف تبدوَ 

 ينبغي أف يكوف خالًصا ضلو ىذه الغاية.

و ال ظهار ه للنظر بعٍُت ثاقبة لنواياىم كلما اعتقدوا أف اغزايل قُػرهاءَ وذلذا السبب يوجِّ
فالعداء ينبغي أف يكوف بدافع االىتماـ باحلقوؽ ومصلحة  العداء يف سبيل هللا مناسٌب؛

ادلظلومُت، وصاحل اجملتمع ككل طبًعا دلا يريده هللا، فالعداء يف هللا الذي يدفعو احلسد 
شرعية، ومن ناحية  تعد غَت -ومجيعها أبغضها هللا -البغيضالغرور والعجرفة أو احلقد و 

إىل عواقب وأديا  ، إذا صدرا عن نيٍة سيئةرمحة والرفق ميكن أف يكونا مذمومُتال أخرى، فإف
عراض ق نوع من التواضع، ويف العنف واإلإذ يف الرفق والنظر بعُت الرمحة إىل اخللوخيمة؛ 

، فاألوىل ومقتضى طبعو ،إىل ىواه ، فما يراه أَْمَيلَ  فيو القلبنوع من الزجر، وادلستفىَت 
دالؿ ب، والتذاذ بإظهار العلو، واإلجْ وعُ  ،إذ قد يكوف استخفافو وعنفو عن كرب ضده؛

أو اخلوؼ  ،للوصوؿ بو إىل غرض ؛واستمالة قلب ،بالصبلح، وقد يكوف رفقو عن ُمداىنة
شارات بعيد، وكل ذلك مردد عن إ قريب أوبظٍن  ،ونفرتو يف جاه أو ماؿ ،من تأثَت وحشتو

 (.a¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 56    )، وبعيد عن أعماؿ أىل اآلخرة الشيطاف
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وىذه الفقرات تسلط الضوء على صعوبة استدالؿ القاعدة الذىبية من حيث 
هبذه  عبلقتها بأوضاع العداء العادؿ والعقاب الشرعي، ومع ذلك فإف القاعدة ذاهتا مل تلغَ 

 ستحقوهنا أكثر، سواء فرد مظلـو أـم أولئك الذين يسِّ قَ تػُ  لدنيوية القاسية، بوضوحاحلقائق ا
مستلزماف للعمل ضمن  بشكٍل عاـ، فاحلكمة واالستبطاف )التفكَت النفسي الدقيق( رلتمع

ادلعضلة األخبلقية ادلعقدة اليت ال تتسٌت أجوبة سهلة ذلا، فأفكار احلكماء ىي ذاتية 
بالضرورة، وليست دائًما دارجة بادلعٌت الشرعي، األمر الذي جيعل استدالؿ القاعدة الذىبية 

 وأكثر من الظن الروحي العايل. ،يف ىذه احلاالت أقل شأنًا من العلم الفلسفي

 اخلامتة. 3

إف أخبلقيات الغزايل الدينية الصارمة تدعمها القاعدة الذىبية، اليت غالًبا ما     
دد من يوظفها كمبدأ موجز للتوجيو األخبلقي يف سياقات متنوعة، وىو يربط القاعدة بع

رزة يف األدب اإلسبلمي التقليدي )القدمي( واحلديث، وىي  البا ادلوضوعات األخبلقية اأُلَخر
، ولعل أىم لتقاليد الدينية والفلسفية اأُلَخراليت ربدث يف كثَت من ا دلوضوعات ذاهتاا

العبلقات بُت األدياف مع ادلسلمُت ىو تطبيقو الواضح بصورة أو أخرى للقاعدة الذىبية 
رغم الظروؼ ادلؤسفة للعداء ورلاهبة الظلم، وادلساواة على على ادلسادلُت من غَت ادلسلمُت، 

 أخبلقيات القاعدة الذىبية لدى الغزايل تعٍت أساًسا دينًيا ضمن اإلسبلـ  الضمنية يف
، والتعاوف بُت من أجل فهم مشًتؾ حلقوؽ اإلنساف األساسية احلديثة ي القدمي؛التقليد
والتنمية االقتصادية  ،تغَت ادلناخ :بشأف رلاهبة الصعوبات العادلية ادلتبادلة، مثل األدياف

دة الغزايل الذىبية قد يساعد أيًضا غَت ادلسلمُت على التعاطف بشكٍل العادلة، وتقدير قاع
أفضل مع مواطنيهم ادلسلمُت، ومن ادلمكن أف يقلل العداء الشعيب ضلو اإلسبلـ، الذي ىو 

. ،نتاج تضليل اإلنًتنت  واخلطاب السياسي االنفعايل امـو
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 اجتاهات طلبة كلية الرتبية حنو مهنة التدريس مبدينة مصراتة
 

 كرميأمحد  ربيعة أ.                                1أ. أمحد حممد الشوكي        
 جامعة مصراتة -كلية اآلداب                   جامعة مصراتة       -كلية اآلداب

 

 ملخص البحث:
الكلية الًتبية ضلو مهنة  ما اجتاىات طلبة يت:شكلة البحث يف السؤال الرئيسي اآلحتددت م

ويهدف البحث ، ويتفرع من ىذا السؤال عدة أسئلة، ؟عالقتها مبتغَت اجلنسما و  س؟التدري
 احلايل إىل:

 الًتبية ضلو مهنة التدريس وعالقتها مبتغَت اجلنس.التعرف على اجتاىات طلبة كلية  -1
 التعرف على االجتاىات لطلبة كلية الًتبية حول النظرة الشخصية للمهنة. -2
 لطلبة كلية الًتبية ضلو السمات الشخصية لألستاذ. غلابيةالتعرف على االجتاىات اإل -3
 لشخصي لقدراتو اخلاصة.لطلبة كلية الًتبية ضلو التقييم ا غلابيةاإلالتعرف على االجتاىات  -4
 مستقبل ادلهنة. ضلو  لطلبة كلية الًتبية  غلابيةاإلالتعرف على االجتاىات  -5
 لطلبة كلية الًتبية ضلو نظرة اجملتمع للمهنة. غلابيةاإلالتعرف على االجتاىات  -6
، بيعة البحث احلايلط  ل  لباحثان ادلنهج الوصفي دلالءمتو استخدم ا لتحقيق ىذه األىدافو 
للعام اجلامعي  ،اعتماد مقياس )مهدي أمحد الطاىر( ادلطبق يف ادلملكة العربية السعوديةمت و
 عنوقد أسفرت نتائج البحث ، لقياس اجتاىات ادلعلمُت ضلو مهنة التدريس ؛(م1991)

ضلو  اإلناثإال أن اجتاىات ، ة كلية الًتبية ضلو مهنة التدريسلطلب إغلابيةوجود اجتاىات 
ويف ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان ببعض التوصيات ، أكثر من الذكورمهنة التدريس 
 وادلقًتحات. 

 .االجتاىات الًتبوية، السمات الشخصية للمعلم، مهنة التدريس: الكلمات املفتاحية
                                                 

1
ahmedalshoki@art.misuratau.edu.ly 
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Abestract 

Teaching is described as one of important occupations and which 

plays an essential role in the prosperity of a society. If this job has not 

been promoted, there will not be specialists or experts in the different 

life aspects and all the society basic needs will be difficult to meet. In 

regard to this teachers' goals and students' attributes and needs had 

better be considered. The current study aims to find out the attributes 

of Faculty of Education students towards teaching as an occupation 

and how gender difference can affect the students' attributes. This 

study is significant as it might provide the students positive views 

about teaching. Also, the results of the study may help teachers to 

perform more effectively. Educational instructions may benefit from 

this study findings as they can be a benchmark or a criterion to have a 

reasonable knowledge of the students' attributes. To analyze the data 

of the study, the researcher used some statistical tools which were T-

test, Percentage, the Mean and Standard deviation. The findings of the 

study revealed that Faculty of Education students have positive 

attitudes towards teaching. However, it appears that female students 

outweigh the male students. 

 

 . املقدمة2
يف حياة  ةبالغ ةعليأدلا ذلا من  ة؛ملية التعليمية اليوم ضرورة حتميصبح االىتمام بالعأ

 ،يف العملية التعليمية ةفادلعلم يعد ركيزة مهم، تماعيةالفرد واجملتمع وحتديد مكانتو االج
 ةفرسالة ادلعلم رسال ،ه العمليةذحد مدخالهتا األساسية اليت تسهم يف حتسُت منتج ىأو 

 ىل العناية الصحيحة بالطلبةإبل تتعداىا  ،ال تقتصر على الناحية العلمية فقطأغلب  ةواسع
كثر ادلهن أمهنة التدريس من  دتعو  ،(5، ص2008من مجيع اجلوانب )كرمي واخرون،

مهنة التدريس ىي اليت حترك ف ألهنا دتثل الدميومة  واالستمرارية يف احلياة، ؛وأعلها يف اجملتمع
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ه ادلهمة ال توجد مدارس ذدون ىو  ،دور يف فلك تقدم وتطور اجملتمعاتوجتعلها ت ،ادلؤسسة
ساسية من متخصصُت حاجاتو األو كليات وال طلبة، وبالتايل ال رافد للمجتمع إلشباع أ

 دالتعليم تع مةمه، ف(5، ص2007، تيف شىت اجملاالت، )أبو الضبعان، قطيشا وخرباء
يتوقف نوع اجملتمع على  إذ ؛يف حياة األفراد واجلماعات  ا، وأكثرىا أثرً امن أعظم ادلهن قدرً 

، 2012شريع، )اجمليدل،ال م يف مؤسسات التنشئة االجتماعيةين يتم تكوينهذاألفراد ال
5). 

فاجلامعة ليست  ،يها وتطويرىاتعداد الكفاءات الفردية وتنمإاجلامعة مسؤولة عن 
ي ميدان تفاعل ىاء التجارب واالختبارات فقط، بل جر و إلأ ،لتلقي ادلعارف والعلوم امكان

باعتبار التعليم و  ،عضاء اجلامعة اليت ترتادىاأقايف وتعاطف بُت ثواحتكاك اجتماعي و 
يف رلاالت  وقد تعُت خربات الطالب ادلًتاكمة ،ػلتل مكانو مهمو يف التعليم اجلامعي

ن تقوم أطراف البشرية اليت يتوقع ىم األأاجلامعة  ةطلب ميثلالدراسة واالمتحانات، كما 
 .(3-2ص، 1996 وطحان، ،)محادي قيادي وتنموي يف اجملتمع مستقبالبدور 

ن عملو سهل وىُت، أن كان معظمهم يعتقد وإ ،األستاذ  مهمةمجيع الناس  يعرف
ن عملو ال ينتهي بانتهاء أو  ،وخارجها ةداخل القاع األستاذوال يدرك صعوبة ما يقوم بو 

ىذا  ،لو استكماال دلا يقوم بو داخل الكليةنز يستمر حىت داخل مبل  ،اليوم الدراسي
عدادا إاضراتو اليومية عداد زلإىنو مشغوال يف ذالناجح يظل  األستاذإىل أّن باإلضافة 

 ،بالتدريس ةوضوابط خاص ،سالم معايَت خاصة للمعلم ادلسلمقد وضع اإلو  ا،ذىنيً 
مت عليو الكثَت شلا يبعده عن الصراط وحرّ  ا،جادهتإو  ومقرراتو اليت ػلل للمسلم دراستها

قولو: "من يف سالم وضح طريق ادلعلم يف اإلأ -صلى هللا عليو وسلم -والرسول ،القومي
ن ادلالئكة تضع إليو بو طريقا من طرق اجلنة، و إسلك طريقا يطلب فيو علما سلك 
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ان يف يثرض واحلن العامل ليستغفر لو من يف السماوات واألإجنحتها رضا لطالب العلم، و أ
ن إو  ،ن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبإجوف ادلاء، و 
 ذهخأفمن  ،وإظلا ورثو العلم ،اا وال درعلً نبياء مل يورثوا دينارً ن األإنبياء، و ة األالعلماء ورث

 .(21-19ص، 2003بو اذليجاء،أ) حبظ وافر ذ  خ  أ  

لك مير بعدد من ذو يف رلرى حياة الفرد، وخالل من االجتاه ظاىرة تتكون وتنإ
أو أي موضوعات سلتلفة،  ،ادلراحل، فالناس ال يولدون ولديهم اجتاىات معينة ضلو التدريس

واالستجايب من خالل  اإلجرائيمن خالل  ادلالحظة واالشًتاط  ابل يكسبوهنا تدرغلي  
 ،زين الدين) ادلؤثرات تكون متداخلة يف اخلربة الواحدة هذوكل ى ،ظلاط ادلعرفية للتعلماأل

از كثَت إصلن أىم العوامل اليت تساعده على اجتاىات ادلعلم ضلو مهنتو مو  ،(4ص ،2004
بناء على رغباهتم  ،حسن اختيار الطلبة ادللتحقُت بالكليات إىلا يدعو ذمن األىداف، وى

 .ه االجتاىات من ناحية أخرىذواجتاىاهتم ضلو مهنة التدريس منناحية، وتدعيم وتنمية ى
غلابيو ضلو مهنة التدريس باعتبار  إ، ونظرا المتالك الطلبة اجتاىات (16، 1991)الطاىر،

فقد  ،احلايل ثليو البحإ ا مايسعىذوى ،ة يف صلاحهم مستقبالهمحد ادلؤشرات ادلألك ذ
ضلو  أجريت دراسات عديدة يف بلدان سلتلفة، اىتمت بالتعرف على امتالكهم اجتاىات

 اجمليد ،(2007) العجمي (،1995) الغامديدراسة  نتائج أظهرت ثمهنتهم، حي
وكشفت نتائج دراسيت الركايب  ،اجتاىات قويةالطلبة ادلعلمُت  امتالك (2012) والشريع
امتالكهم اجتاىات ضعيفة، يف الوقت   (2010عبدالفتاح )ودراسة  ،(2002) وزلمد،

عدم امتالك الطلبة اجتاىات ضلو مهنة  (2002) الركايب وزلمددراسة  ذي أظهرت ال
أثر ( عدم وجود 1991( والطاىر )1995) هرت نتائج دراسيت الغامديظوأ، التدريس

، وأشارت دراسة توفيق شاىُت للتخصص يف اجتاىات الطلبة ادلعلمُت ضلو مهنة التدريس



اجتاهات طلبة كلية الرتبية حنو مهنة التدريس                               21العدد  -جملة كلية  اآلداب
_______________________________________________________ 

943 

 

حصائية يف لة إ( إىل وجود فروق ذات دال1996(، ودراسة يوسف األحرش )1990)
، وأشارت دراسة ، ولصاحل الطالبات وادلعلماتتبًعا دلتغَت اجلنس االجتاه ضلو مهنة التدريس

( إىل وجود فروق ذات داللة 1996دراسة يوسف األحرش )(، و 1990) توفيق شاىُت
، ولصاحل الطالبات وادلعلمات دلتغَت اجلنس  االجتاه ضلو مهنة التدريس تبًعاإحصائية يف

 .(13ص، 2014حسن، ورد يف: ) (اإلناث)

 وأمهيتها مشكلة البحث 1.1
يعد موضوع اجتاىات الطلبة ضلو مهنة التدريس من ادلوضوعات ادلهمة اليت شغلت 

من ادلهن اليت ذلا أعلية   أن مهنة التدريس تعدبال العديد من الًتبويُت والباحثُت، وخاصة 
 باعتبار، و وبنائو اجملتمع تأخذ على عاتقها مهمة تطويركبَتة يف إعداد أجيال ادلستقبل اليت 

الذي البد لو أن يتضمن الكثَت من ، د العناصر الرئيسة يف اجملتمع اجلامعيحأالطلبة  أن
بادلشكلة من خالل  الباحثان شعر فقد األحداث وادلواقف االجتماعية والثقافية والنفسية،

 ،طالب ىذه ادلرحلة ونعلماألساتذة الذين ي ومبا أننا من ضمن ، اوتدريسهما مدراسته
والذين ميلكون اجتاىات  ،لطلبة من سلتلف األقسام بالكليةتعرفنا على الكثَت من ا فقد

جراء مقابلة مع بعض الطلبة بكلية الًتبية، ، شلا دفع الباحثان إىل إسلتلفة ضلو مهنة التدريس
ومن سلتلف األقسام اليت هتدف إىل معرفة رغبة الطلبة ضلو شلارسة مهنة التدريس بعد 

راغبُت يف شلارسة مهنة التدريس، منهم غَت ال ،وتوالتخرج، وكانت إجابات بعض الطلبة متفا
معرفة سبب عدم  ان يف شلارستها بعد التخرج، كما ىدفت ادلقابلة أيضً وىناك طلبة راغبو 

ج من الكلية، فأجاب أغلب الطلبة رغبة بعض الطلبة عن شلارسة مهنة التدريس بعد التخر 
لى فرصة عمل يف رلال عدم حصول أغلب الطلبة ع بعدة أسباب، تتمثل يف قوذلم:

قلة احلوافز ادلادية اليت دتنح إىل ادلعلمُت، كما تعّلل بعض الطلبة بأن مهنة التدريس، و 
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جبار والديهم على دراسة ختصص ا عنهم، وأجاب بعضهم بإالتدريس فرضت عليهم رغمً 
 ال يرغبونو، كذلك أن ادلعلم أصبح يسند إليو أعباء إضافية ال عالقة ذلا مبهام عملو،

للتعرف على  إىل إجراء ىذا البحث وىذا ما دفع الباحثُت، ويفًتض أن يقوم هبا آخرون
يف حتددت مشكلة البحث  ،ما سبقعلى  اوتأسيسً  اجتاىات الطلبة ضلو مهنة التدريس، 

 مبدينة مصراتة؟ اجتاىات طلبة كلية الًتبية ضلو مهنة التدريس ما :اآليت السؤال

 أمهية البحث: 1.1
 :تيةآليفيد يف اجملاالت ا وأنالقول بايل ميكن توقع للبحث احلييف ضوء ما 

من أجل ادلساعلة ، توصيات وادلقًتحات إلدارة الكليةفيد يف تقدمي بعض اليميكن أن  .1
 .التعليمية وتطويرىا يف صلاح العملية

 لم/جتاىات وأعليتها يف صلاح ادلعمعرفة دور االميكن أن تفيد نتائج ىذا البحث يف  .2
 .تقانو لدوره برغبة وإوأدائ   ،يف مهنتو األستاذ

الكلية لطلبة  غلابيةاإلالكشف عن االجتاىات  فيد يفتميكن أن إن نتائج ىذا البحث  .3
بأن  ،للقائمُت على مؤسسات التعليم باجلامعة اميكن أن تقدم مؤشرً ، و دلهنة التدريس

دلا لو من تأثَت على الطلبة واقباذلم على  ؛يأخذوا ىذه االجتاىات بعُت االعتبار
 التدريس.

مبادئ العمل دلهنة التدريس كل ىذا البحث يف الكشف عن أصول و ميكن أن يش .4
 .علي أسس علمية وموضوعية ومنهجية

 أسئلة البحث 1.1 
 ما اجتاىات طلبة كلية الًتبية ضلو مهنة التدريس وعالقتها مبتغَت اجلنس؟ 
  ؟ يف نظرة اجملتمع ضلو ادلهن اإلناثعينيت الذكور و ىل توجد فروق بُت 
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  ىل توجد فروق بُت عينيت الذكور واإلناث يف نظرهتم للسمات الشخصية لألستاذ؟ 
  ىل توجد فروق بُت عينيت الذكور واإلناث يف نظرهتم للتقييم الشخصي لقدراتو

 اخلاصة؟ 
 ل ادلهنة؟ىل توجد فروق بُت عينيت الذكور واإلناث يف نظرهتم دلستقب 

 :أهداف البحث 3. 1
الًتبية ضلو نظرة لطلبة كلية  غلابيةاإلالتعرف على االجتاىات هدف البحث إىل ي 

 .اجملتمع للمهنة
 حدود البحث: 4. 1
 :حتدد البحث احلايل فيما يلي 
مت إجراء البحث احلايل على عينة من طلبة كلية الًتبية يف مجيع  :احلدود البشرية -

 .ةمبدينة مصراتالتخصصات 
 جامعة مصراتة. - اء البحث احلايل بكلية الًتبيةمت إجر  :احلدود املكانية -
 م.2018-2017 خالل العام اجلامعي مت إجراء البحث احلايل :احلدود الزمنية -
 مفاهيم البحث  5. 1
 مفهوم االجتاه -1

حيال  ،أو عدم السلوك ،حالة داخلية تؤثر يف اختيار الفرد للسلوك"يعرف بأنو: 
استجابة عامة عند الفرد  :كما يعرف االجتاه بأنو… موضوع أو شخص أو شيء معُت

 .(315-314، ص2005)الزغلول،    "إزاء موضوع معُت
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  لالجتاه اإلجرائيالتعريف 
وتقاس بالدرجة اليت  ،استجابة قبول أو رفض أفراد عينة البحث دلهنة التدريس      

، وادلكون يتحصل عليها الطلبة يف استبانة االجتاه ضلو مهنة التدريس ادلطبقة يف ىذا البحث
التقييم  –السمات الشخصية للمدرس –من األبعاد اآلتية: النظرة الشخصية ضلو ادلهنة

 نظرة اجملتمع ضلو ادلهنة. –مستقبل ادلهنة –الشخصي لقدراتو اخلاصة 
حتقيقها  من القدرات الفنية اليت ميكن عمل مهٍت راقي يتطلب نوعا: التدريسمهنة  -1

 مل على إعداد أكادميي وتدريب عملي.تيشعن طريق إعداد مهٍت خاص، 
(booth-3rb.blogspot.com) 

 الجتاه حنو مهنة التدريس اإلجرائيالتعريف  -
شعور  حسن بأنو:لباحث عبد احلكيم زلمد ل اإلجرائيويتبٌت الباحثان التعريف 
قوم على معرفتو وإدراكو بادلعتقدات واألفكار عن مهنة ، يوجداين لدى طلبة كلية الًتبية

ويتم التعبَت عن ىذا الشعور بادلوافقة بشدة أو ادلوافق أو غَت متأكد أو عدم  ،التدريس
س اجتاىو اليت مبجموعها تعك، ادلوافقة أو عدم ادلوافقة الشديدة للمواقف ادلكونة لالستبانة

وتقاس بالدرجة اليت ػلصل عليها طلبة كلية الًتبية من استجابتو على االستبانة  ،ضلو ادلهنة
 .(6، ص2014حسن، ) ادلستخدمة لغرض ىذا البحث

 . املنهج واإلجراءات1
 منهج البحث 1. 1

يعد ، وىو منهج ي دلالءمتو لطبيعة البحث احلايلعلى ادلنهج الوصف الباحثاناعتمد 
ز بو من التوصل إىل احلقائق الدقيقة تمي  ي   م اا ل  نظرً  ؛وانتشارا اأكثر ادلناىج شيوعً من 

"ادلنهج الذي يهتم بتحديد الظروف  والظروف القائمة، ويعرف ادلنهج الوصفي بأنو
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والعالقات اليت توجد بُت الوقائع واحلقائق، ويهتم بتحديد احلقائق وادلمارسات الشائعة 
ف على ادلعتقدات واالجتاىات عند األفراد واجلماعات وطرائقها يف النمو والسائدة، والتعر 

 .(270ص ،1993)مرسي، والتطور"
 تم  البحث:جم 1. 1

البالغ عددىم ة مبدينة مصرات الًتبيةكلية   لبةيتكون رلتمع البحث من مجيع ط 
  .بة( طالب وطال3325)
 :عينة البحث 3. 1
 عشوائيةالعينة ال بطريقةمت اختيارىم  ة،وطالبالب ( ط106تكونت عينة البحث من ) 

 واجلدول التايل يوضح ذلك. ،من رلتمع البحث الطبقية ادلتساوية وادلتناسبة

 يوضح النسبة ادلئوية جلميع التخصصات بكلية الًتبية 1 شكل 

 
 : قسم التسجيل بكلية الًتبيةادلصدر*  
 

2; 2% 6; 6% 

6; 6% 
2; 2% 

7; 7% 
2; 2% 

6; 6% 

12; 11% 

5; 5% 
6; 6% 5; 5% 

8; 
8% 

2; 2% 

2; 2% 

4; 4% 

2; 2% 

14; 13% 

4; 4% 
9; 8% 

2; 2% 
 قسم التربية الفنية

 قسم التربية الموسيقية

 قسم اإلحياء

 قسم التربية الخاصة

 قسم االدارة والتخطيط

 قسم التربية البدنية

 قسم التاريخ

 قسم اللغة العربية

 قسم التربية وعلم النفس
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 يةسلتارين بصورة عشوائ ،طلبةكلية الًتبيةعلى  ةموزع ،عدد الطلبة عينة البحث  1 جدول
 العـدد التخصصـات ت
 2 الفنية الًتبية قسم 1
 6 قسم الًتبية ادلوسيقية 2
 6 قسم اإلحياء 3
 2 قسم الًتبية اخلاصة 4
 7 قسم االدارة والتخطيط 5
 2 قسم الًتبية البدنية 6
 6 قسم التاريخ 7
 12 قسم اللغة العربية 8
 5 الًتبية وعلم النفسقسم  9
 6 قسم اجلغرافيا 10
 5 قسم احلاسوب 11
 8 قسم اخلدمة االجتماعية 12
 2 قسم الدراسات اإلسالمية )أصول الدين( 13
 2 قسم الدراسات اإلسالمية )شريعة( 14
 4 قسم الرياضيات 15
 2 قسم الكيمياء 16
 14 قسم اللغة االصلليزية 17
 4 قسم رياض األطفال 18
 9 قسم معلم الفصل 19
 2 قسم الفيزياء 20

 106 اجملمــــــــوع

 أداة البحث 4. 1
يف ادلملكة ( ادلطبق مهدي أمحد الطاىرمن أجل حتقيق ىدف البحث مت اعتماد مقياس )

، والذي يقيس اجتاىات ادلعلمُت ضلو مهنة ( م1991للعام اجلامعي ) العربية السعودية
 التدريس.
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 أداة البحث قصد 

ق بالصدق أن يقيس االختيار فعاًل ما يقصد أن يقيسو للتأكد من صد يقصد         
 الباحثان متها لألىداف اليت وضعت من أجلها، واعتمدء  مضمون األداة، ومدى مال

على  فقرة (42الصدق الظاىري لألداة، وذلك بعرض ادلقياس بشكلو األول ادلكون من )
ىيئة تدريس من سلتلف األقسام بكلية  عضو (12عددىم )بلغ   كمُترلموعة من احمل

اجتاىات طلبة  اآلداب، حيث طلب منهم بيان صحة صياغة وصالحية الفقرات اليت دتثل 
يف ضوء توجيهاهتم مت األخذ و    تغَت اجلنس.مبوعالقتها  كلية الًتبية ضلو مهنة التدريس

-16-9-2)فقرة، وىي:  (14)حيث مت حذف  ،مبالحظاهتم وإجراء التعديالت ادلطلوبة
، وأصبح عدد الفقرات بعد (17-18-20-29-31-32-34-36-38-40-41

أصبحت و  ،كما مت تعديل صياغة بعض الفقرات  ،فقرة، ومت إضافة فقرتُت (28)احلذف 
وبذلك أصبحت األداة بصورهتا النهائية  ،األداة تتسم بدرجة مقبولة من الصدق الظاىري

، غَت متأكد، وافقم ،بشدة موافقواختَت مدرج اإلجابة اخلماسي )، ( فقرة30تتكون من )
 وافق بشدة(.أ ال، وافقأ ال
 البحث إجراءات 5. 1
على األدبيات والدراسات السابقة إلرساء اإلطار النظري للبحث احلايل  االطالع .1

 واالستفادة منو.
 ،يف ادلملكة العربية السعوديةادلطبق  مهدي أمحد الطاىر() الباحثاعتماد مقياس  .2

 .للتأكد من صدق عباراتووعرضو على رلموعة احملكمُت  (، م1991للعام اجلامعي )
 استخراج ثبات ادلقياس. .3
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 ،مصراتةجامعة  – الًتبيةختيار عينة من رلتمع البحث ادلتكون من مجيع  طلبة كلية ا .4
 طالب وطالبة. (106)نة البحثوبلعت عي

 .من طلبة كلية الًتبيةتطبيق أداة البحث على العينة األساسية  .5
 إجراء التحليل االحصائي باستخدام األساليب اإلحصائية ادلناسبة. .6
 عرض النتائج وتفسَتىا. .7
 .يف ضوء نتائج البحث ادلتوصل إليهاتقدمي التوصيات وادلقًتحات  .8
 ومناقشتها . النتائج3
ما اجتاىات طلبة كلية  :ونصو السؤال الرئيسي يف البحث احلايلللتحقق من نتيجة  1. 3

(، tباستخدام اختبار ) نقام الباحثا -التدريس وعالقتها مبتغَت اجلنس؟ الًتبية ضلو مهنة
نة مهحول اجتاىاهتم ضلو  واستخدام ادلتوسط احلسايب إلغلاد الفروق بُت الذكور واإلناث،

 لي عرض نتائج البحث احلايل للسؤال الرئيسي يف البحث.وفيما ي التدريس،

 استجابات عينة البحث حول اجتاىات طلبة كلية الًتبية ضلو مهنة التدريس.  1جدول 
 ن العينة الدرجة الكلية

الدرجة 
 القصوى

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 قيمة
(t) 

االجتاه ضلو مهنة 
 التدريس

 18 الذكور
150 

105.9 10.55 
0.62 

 11.29 107.6 88 اإلناث
 

حول االجتاه ضلو  اإلناثبُت الذكور و  ال فروقبالنظر إىل اجلدول السابق يتضح أنو 
عند مستوى  ،( وىي غَت دالة احصائي اt( ،)0.62مهنة التدريس، حيث بلغت قيمة ّ) 

بلغ متوسط  اإلناثوبالنظر إىل قيمة ادلتوسط احلسايب صلد أن عينة  ،(0.05داللة )
 اعلمً (، 105.9الذكور اليت بلغ )متوسط أعلى من  متوسطهاو  ،(107.6استجاباهتا )

أن  ، شلا يعٍت(150بأن الدرجة القصوى إلجابات ادلفحوصُت على ىذا اجملال تبلغ )
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ضلو مهنة   اإلناث، وكانت اجتاىات كلية الًتبية ضلو مهنة التدريس إغلابية  اجتاىات طلبة
 ،(1990)مع دراسة توفيق شاىُت  من الذكور، وىذه النتيجة تتفق إغلابيةالتدريس أكثر 

 تفسَت ذلك وميكن (،1996، ودراسة يوسف األحرش )(1988)دراسة مٌت األزىري و 
وىذه النتيجة انعكاس  ،الًتبية ضلو مهنة التدريسلدى طلبة كلية  إغلابيةوجود اجتاىات ب

ادلعلومة  ، وقدرهتم على تيسَتالمتالك األساتذة لشخصية قوية قادرة على ادلواجهة
، وامتالكهم دلهارة توصيل ادلعلومة ،وقدرهتم على التواصل اجليد مع الطلبة وتسهيلها،

دلهنة التعليم متأثرين حببهم  لذلك فإن أغلب الطلبة يتجهون وتأثَتىم القوي على الطلبة؛
انعكس على شعور الطلبة األمر الذي  ،وتأثرىم هبم كخرباء يف رلال ختصصهم ،ألستاذهتم

  .ارسة مهنة التدريس بعد التخرجبرغبتهم يف شل

ىل توجد   :الذي نص على السؤال الفرعي األول للبحث احلايلوللتحقق من  1. 3
 نقام الباحثا، يف نظرهتم الشخصية دلهنة التدريس؟  اإلناثفروق بُت عينيت الذكور و 

 اإلناثغلاد الفروق بُت الذكور و (، واستخدام ادلتوسط احلسايب إلtباستخدام اختبار )
حول اجتاىاهتم ضلو النظرة الشخصية دلهنة التدريس، وفيما يلي عرض نتائج البحث 

 احلايل للبعد األول يف االستبانة.

 استجابات عينة البحث حول النظرة الشخصية دلهنة التدريس.  3جدول 

 ن العينة البعد األول
الدرجة 
 القصوى

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 قيمة
 ّ(t) 

النظرة الشخصية 
 ضلو ادلهنة

 40 18 الذكور
 

30.1 3.6 0.53 
 4.5 30.6 88 اإلناث

يف نظــــرهتم  اإلنــــاثبــــُت الــــذكور و  فــــروق   ىل اجلــــدول أعــــاله يتضــــح أنــــو البــــالنظر إ
، وبالنظر وىي غَت دالة احصائي ا (t( ،)0.53وكانت قيمة ) ،الشخصية ضلو مهنة التدريس
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وقيمتهـا  ،(30.6بلـغ متوسـط اسـتجاباهتا ) اإلنـاثإىل قيمة ادلتوسط احلسـايب صلـد أن عينـة 
بـــــأن الدرجـــــة القصـــــوى إلجابـــــات  ا(، علًمـــــ30.1أعلـــــى مـــــن قيمـــــة الـــــذكور الـــــيت بلغـــــت )
اجتاىـــات طالبـــات كليـــة الًتبيـــة ضلـــو  ، شلـــا يعـــٍت أن(40ادلفحوصـــُت علـــى ىـــذا اجملـــال تبلـــغ )

مـــن الـــذكور وىـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع دراســـة  إغلابيـــةالنظـــرة الشخصـــية دلهنـــة التـــدريس أكثـــر 
محـــد (، وختتلـــف مـــع دراســـة أ1988(، ودراســـة مـــٌت األزىـــري )1996يوســـف األحـــرش )

 ،بأن الطالبات ذلن اجتاه إغلايب ضلو مهنـة التـدريستعٍت ىذه النتيجة (، و 1995غامدي، )ال
فهــذه الرغبــة تــأيت بعــد وجــود شــعور وجــداين باحلــب  ،والرغبــة يف شلارســتها أكثــر مــن الــذكور
ومعلومـات وتفكـَت مسـبق علـى مـا تتمتـع بـو ادلهنـة مـن  ،الذي تكنو الطالبات دلهنة التدريس

وقــــد تعــــود إىل التــــزام الطالبــــات مبواظبــــة حضــــورىن  ،وكــــل مــــا يتعلــــق هبــــا ،مزايــــا وصــــعوبات
بادلعلومـــات مـــن  ا لتزويـــدىنمهمـــ اللمحاضـــرات، وشـــعورىن باالســـتقاللية واعتبارىـــا مصـــدر 

جهــة، واعتبارىــا مصــدر رزق والشــعور بالثقــة مــن جهــة أخــرى، وىــذا ال يعــٍت عــدم امــتالك 
أهنـا  جتاه إغلايب ضلو مهنة التدريس إاّل بل لديهم ا ،الذكور أي اجتاه إغلايب ضلو مهنة التدريس

ـم   تـوفر  سـبب ذلـك أن الالباحثـان  رجحيـو  اإلنـاث،بدرجة أقـل مـن  وذلـا  ،أخـرى تناسـبهم ن  ه 
، أو مثـل العمـل يف الشـركات اخلدميـة ،فوائد مادية ومعنوية قد ترفـع مـن مكـانتهم يف اجملتمـع

 . القوات ادلسلحة
ىل توجد فروق بُت  :الثاين الفرعي والذي نص علىسؤال وللتحقق من نتيجة ال 3. 3

باستخدام  نقام الباحثا، يف نظرهتم للسمات الشخصية لألستاذ؟ اإلناثعينيت الذكور و 
حول اجتاىاهتم  اإلناثالفروق بُت الذكور و  إلغلاد(، واستخدام ادلتوسط احلسايب tاختبار )
 .4م ورصدت النتائج يف اجلدول رق السمات الشخصية دلهنة التدريسضلو 
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 استجابات عينة البحث حول السمات الشخصية لألستاذ. 4جدول 

 ن العينة البعدالثاين
الدرجة 
 القصوى

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 قيمة
 ّ(t) 

السمات 
الشخصية 
 لألستاذ

 18 الذكور
30 
 

21.2 4.4 
0.08 

 3.3 21.1 88 اإلناث

يف الســـمات  اإلنـــاثفـــروق بـــُت الـــذكور و  ىل اجلـــدول أعـــاله يتضـــح أنـــو البـــالنظر إ
ا، وبـالنظر إىل قيمـة ( وىي غَت دالـة احصـائي  t( ،)0.08الشخصية لألستاذ، وكانت قيمة ّ) 

وقيمتهـا أعلـى مـن  ،(21.2ادلتوسط احلسايب صلد أن عينة الذكور بلـغ متوسـط اسـتجاباهتا )
بــأن الدرجــة القصــوى إلجابــات ادلفحوصــُت علــى  اعلًمــ (،21.1الــيت بلغــت ) اإلنــاثقيمــة 

، اإلنــاثمــن  إغلابيــةالســمات الشخصــية للــذكور أكثــر أن  (، شلــا يعــٍت30ىــذا اجملــال تبلــغ )
 ،(1978وىـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع بعـــض الدراســـات الســـابقة منهـــا دراســـة طـــارق إبـــراىيم )

ى ذلــك إىل اعتقــادىم بســهولة شلارســة ىــذه (، وقــد يعــز 1990وختتلــف مــع دراســة شــاىُت )
ادلهنــة ،وقــد يعــود إىل زيــادة اىتمــامهم حبســن ادلظهــر وحســن التعامــل مــع االســاتذة مبــا يليــق 
بثقافــات الطلبــة مــن ناحيــة، وبثقافــة اجملتمــع مــن ناحيــة أخــرى، وقــد يرجــع إىل زيــادة فــرص 

درهتم علـى العمـل فـًتات طويلـة اللقاء بُت الطلبة الذكور واالساتذة خارج ادلبٌت اجلـامعي، وقـ
 . اإلناثأكثر من 

ىل توجد فروق بُت : سؤال الثالث الفرعي والذي نص علىوللتحقق من نتيجة ال 4. 3
 نقام الباحثا، يف نظرهتم للتقييم الشخصي لقدراتو اخلاصة؟ اإلناثعينيت الذكور و 

حول  اإلناثالفروق بُت الذكور و  إلغلاد(، واستخدام ادلتوسط احلسايب tباستخدام اختبار )
 .5م ورصدت النتائج يف اجلدول رقالتقييم الشخصي لقدراتو اخلاصة، اجتاىاهتم ضلو 
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 استجابات عينة البحث حول التقييم الشخصي لقدراتو اخلاصة  5جدول 

 ن العينة البعد الثالث
الدرجة 
 القصوى

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 قيمة
 ّ(t) 

التقييم الشخصي 
 لقدراتو اخلاصة

 18 الذكور
45 

31.8 3.4 
0.28 

 4.4 32.1 88 اإلناث

يف التقييم  اإلناثفروق بُت الذكور و  ىل اجلدول أعاله يتضح أنو البالنظر إ
عند  ا،وىي غَت دالة احصائي ،(t( ،)0.28الشخصي لقدراتو اخلاصة، حيث بلغت قيمة )ّ 

بلغ  اإلناث%، وبالنظر إىل قيمة ادلتوسط احلسايب صلد أن عينة 0.05مستوى داللة 
 (، علما31.8ة الذكور اليت بلغت )( وقيمتها أعلى من قيم32.1متوسط استجاباهتا )

يم التقي أن يعٍت(، شلا 45بأن الدرجة القصوى إلجابات ادلفحوصُت على ىذا اجملال تبلغ )
من الذكور، وقد يعزى ذلك إىل اعتبار  إغلابيةأكثر  اإلناثالشخصي للقدرات اخلاصة ب

والتعلم  ،لتحقيق النجاح، وحتليهن باذلزمية والصرب واإلصرار إغلابيةالطالبات الفشل خطوة 
 واخلربات دلزاولة مهنة التدريس أكثر من الذكور.    ،من الدروس السابقة

ىل توجد فروق بُت  السؤال الرابع الفرعي والذي نص على:وللتحقق من نتيجة  5. 3
(، tباستخدام اختبار ) نقام الباحثا، يف نظرهتم دلستقبل ادلهنة؟ اإلناثعينيت الذكور و 

مستقبل حول اجتاىاهتم ضلو  اإلناثغلاد الفروق بُت الذكور و إل واستخدام ادلتوسط احلسايب
 .6م ورصدت النتائج يف اجلدول رقادلهنة، 
 يوضح استجابات عينة البحث حول مستقبل ادلهنة. 6جدول 

 ن العينة البعد الرابع
الدرجة 
 القصوى

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 قيمة
 ّ(t) 

 مستقبل ادلهنة
 18 الذكور

20 
14.1 2.2 

0.41 
 2.0 14.3 88 اإلناث
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حــول مســتقبل ادلهنــة،   اإلنــاثبــُت الــذكور و  ال فــروقبــالنظر إىل اجلــدول الســابق يتضــح أنــو 
وىــي غــَت دالــة احصــائياً، وبــالنظر إىل قيمــة ادلتوســط احلســايب  ،(t( ،)0.41وكانــت قيمــة ّ) 
الـذكور الـيت  مـن قيمـةوقيمتها أعلـى  ،(14.3بلغ متوسط استجاباهتا ) اإلناثصلد أن عينة 

بــأن الدرجــة القصــوى إلجابــات ادلفحوصــُت علــى ىــذا اجملــال تبلــغ  (،  علمــا14.1بلغــت )
رغـــم ضـــعفها علـــى مـــن الـــذكور،  إغلابيـــةمســـتقبل ادلهنـــة لكنـــاث أكثـــر أن  يعـــٍت(، شلـــا 20)

وتلــــ   ،د ىـــذه ادلهنــــة تطعـــم اخلبـــزســـَت ذلــــك إىل واقعنـــا ادلعـــاش، فلــــم تعـــوميكـــن تف لـــديهم
يــة فلــيس ذلــا أي تقــدير يف ىــذا مــن الناحيــة ادلاديــة، أمــا مــن الناحيــة ادلعنو  ،احلاجــات لــديهم

ا يفقـــد كرامتـــو عـــن دوره احلقيقـــي يف البنـــاء والتعمـــَت، وأحيانًـــ األســـتاذلـــذلك أقصـــر  اجملتمـــع؛
 عندما يتعرض لكىانة بأنواعها ادلختلفة.   

فروق بُت ىل توجد  الذي نص على:من نتيجة السؤال اخلامس الفرعي  وللتحقق 6. 3
(، tباستخدام اختبار ) نقام الباحثا ،يف نظرة اجملتمع ضلو ادلهنة؟ اإلناثعينيت الذكور و 

نظرة حول اجتاىاهتم ضلو  اإلناثالفروق بُت الذكور و  إلغلادواستخدام ادلتوسط احلسايب 
 .7م ورصدت النتائج يف اجلدول رقاجملتمع ضلو ادلهنة، 

 استجابات عينة البحث حول نظرة اجملتمع ضلو ادلهنة. 7 ول جد

الدرجة  ن العينة البعد اخلامس
 القصوى

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 قيمة
 ّ(t) 

نظرة اجملتمع ضلو 
 ادلهنة

 1.14 2.7 8.5 15 18 الذكور
 2.3 9.3 88 اإلناث

حول نظرة  اإلناثبُت الذكور و  فروقال بالنظر إىل اجلدول السابق يتضح أنو 
، وبالنظر إىل ىي غَت دالة احصائياو  ،(t( ،)1.14اجملتمع ضلو ادلهنة، حيث بلغت قيمة )
وقيمتها أعلى  ،(9.3بلغ متوسط استجاباهتا ) اإلناثقيمة ادلتوسط احلسايب صلد أن عينة 
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بأن الدرجة القصوى إلجابات ادلفحوصُت على  (، علما8.5ة الذكور اليت بلغت )من قيم
من الذكور،  إغلابيةنظرة اجملتمع ضلو ادلهنة لكناث أكثر أن  يعٍت(، شلا 15ىذا اجملال تبلغ )

(، 1996ش )وىذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات السابقة كدراسة يوسف األحر 
ادلعلم  بأن اجملتمع مل يعط  م شعورىبأن   اإلناثلذكور مقارنة بوميكن تفسَت اطلفاضها عند ا

لذلك ال بد من تصحيح نظرة اجملتمع دلهنة التعليم،  و الرعاية اليت يستحقها؛حقو ومل يرع  
مع عدم االىتمام والرعاية  ،ودلكانة ادلعلم، كذلك النظرة الدونية دلهنة التعليم يف ىذا الزمن

اليت تناسب ادلرأة حسب اجملتمع ؛ ألهنا ادلهنة الوحيدة اإلناثووجودىا أكثر لدى  ،للمعلم
 ادلعاش فيو. 

 .االستنتاجات والتوصيات4
وىذه النتيجة تعترب  ،لطلبة كلية الًتبية ضلو مهنة التدريس إغلابيةوجود اجتاىات 

 ضلو مهنة التدريس أكثر من الذكور. اإلناثإال أن اجتاىات  ،جيدة

 منها: ،بعض التوصياتبويف ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان 

العناية واالىتمام حبلقات النقاش وورش العمل من أعضاء ىيئة التدريس يف مجيع  -1
وإبراز دور  ،وختصيصها دلناقشة ما يستجد يف رلال التدريس ،التخصصات بالكلية

عضو ىيئة التدريس الذي يلعبو يف تنمية االجتاه اإلغلايب لدى الطلبة ذلذه ادلهنة من 
 صهم.خالل تدريسهم مواد ختص

وتقومي مدى استفادهتم من ىذه  ،متابعة األساتذة ادللتحقُت بالدورات التدريبية -2
وذلك عن طريق مالحظة أدائهم دلهنة  ،ومدى التحسن يف أدائهم ،الدورات التدريبية

 التدريس ومتابعة ردود الطلبة حوذلم.
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يتغَت نظرة اجملتمع ل ؛اجلامعي العلمي والثقايف واالقتصادي األستاذضرورة رفع مستوى  -3
 ضلو مهنة التدريس. وترجع النظرة اليت فقدىا اجملتمع ،لألستاذ

 منها: ،واقًتح الباحثان بعض ادلقًتحات

إجراء دراسات عن أسباب ضعف االجتاه لدى طالب التخصصات األدبية والعلمية  -1
 باختالف مستوياهتم الدراسية. 

الًتبية ضلو مهنة التدريس وعالقتها مبتغَتات إجراء دراسات عن اجتاىات طلبة كلية  -2
 أخرى )التحصيل الدراسي، التخصص(.

 إجراء دراسة حول أخالقيات مهنة التدريس والصفات اليت غلب أن يتحلى هبا ادلعلم.  -3

التدريس وعالقتها بادلعلم  ة مهنةإجراء دراسة حول معرفة العالقة بُت الرغبة يف شلارس -4
 أو التخصص.
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Abstract 
 

This research paper mainly discussed the gender-related differences from the aspects of 

pronunciation, mainly intonation and stress, among Libyan students who learn English as a 

foreign language. The researchers have randomly selected twenty undergraduate students 

from the third and fourth semesters (ten female students and ten male students) from the 

English department, Faculty of Arts, Misurata University to participate in the research and 

asked to read aloud several written sentences. Their actual pronunciation was recorded and 

analyzed using a quantitative approach to find out if there were significant differences among 

female and male participants' pronunciation. The research results revealed that there were not 

considerable differences between female and male participants' pronunciation. Both groups 

have had some difficulties in recognition of the correct intonation pattern and putting the 

stress on the right words. Moreover, female students generally outperformed male ones, 

though; male participants were slightly better than female ones in identifying the accurate 

stressed words. Finally, it was suggested that individual differences among learners, including 

gender-related differences, play an important role in enhancing language teaching and 

learning process. 
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 ملخص البحث
بني اجلنسني  (stress)والنربة  (intonation) النطق وبشكل رئيسي الرتنيم تناولت ىده الورقة البحثية االختالف يف

بشكل  طالبا (02). مت اختيار عدد أجنبيةالطلبة الليبيني الذين يدرسون اللغة االجنليزية كلغة )الذكور واإلناث( بني 
من قسم اللغة االجنليزية بكلية اآلداب جبامعة مصراتو للمشاركة يف اجلانب  عشوائي من الفصلني الدراسيني الثالث والرابع

العملي من البحث. وقد طلب منهم قراءة عدد من اجلمل املكتوبة بصوت عاٍل ومت تسجيل وحتليل النطق الفعلي للطلبة 
أظهرت نتائج البحث عدم وجود  ملعرفة ما إذا كانت ىناك اختالفات كبرية يف نطق املشاركني من اإلناث والذكور.

اختالفات كبرية بني اجلنسني. كما تبني أن كلتا اجملموعتني واجهت بعض الصعوبات يف التعرف على منط الرتنيم الصحيح 
وة على ذلك، تفوقت االناث بشكل عام على الذكور، على الرغم من عال ووضع النربة على الكلمات املناسبة يف اجلمل.

أن املشاركني الذكور كانوا أفضل نوعا ما يف حتديد النربة على الكلمة الصحيحة يف اجلمل املعطاة. وأخرياً، يقرتح الباحث 
لفروق اجلنسية، تلعب دوراً ىامًا يف أن الفروق الفردية بني املتعلمني، مبا يف ذلك االختالفات املرتبطة بالنوع االجتماعي وا

 تعزيز عملية تعليم وتعلم اللغات.

1. Introduction 

1.1. Background and Research Problem 

The field of learning/teaching languages and gender is one of the most dynamic fields in 

sociolinguistics. Recently, many researches have investigated the notion of whether male and 

female speakers tend to speak differently (Holmes, 2013). Lakoff (1975) carried out several 

studies on this concept and pointed out that women are likely to use different forms of men in 

their conversation. The findings are ascertained by comparing a conversation between a 

female and male (as cited in Jinyu, 2014). According to her research findings, the difference 

between women and men's use of language can be determined by many factors. Their use of 

language might happen in distinguished conditions and contain several aspects, particularly, 

their pronunciation and choice of vocabulary. Many researchers have been interested in 

finding these differences and studying them in depth. Examining and identifying such 

differences among foreign language speakers can be worthy researchable. 

Sociolinguistics is the study of the relationship between language use and society, and 

how the structures of language differ in the contexts (Wardhaugh, 2006). One of the aspects 

of sociolinguistics is gender differences; gender differences explain how men and women 

speak differently from each other (Holmes, 2013). 

In the second half of the twentieth century, social science researchers and linguists gave 

their attention to study the differences between females and males in-depth (Holme, 2013 & 

Meyerhoff, 2006). Women and men do not speak exactly the same way as each other. Male 

and female speakers have certain elements that characterize their speech from each other; 

such differences appear in utterance, choosing vocabulary, pronunciation, and intonation 

(Jinyu, 2014). Men and women pronounce the language differently. As it has been affirmed 
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by Jinyu (2014) that "lots of linguists found women's pronunciation are more close to British 

pronunciation standards"(p.94). 

Many researchers and sociolinguists investigated into the idea of gender differences and 

studied these differences from various points of view (Elwash & Hashem, 2015; Linde, Alex, 

Van Verde, Hovenge & Visage, 2013; Xia, 2013; and Xiying, 2010). They ascertained that 

there are many differences between females and males in different aspects; in speaking, using 

conflict handing, and choosing words. In addition, they have different levels of understanding 

the teaching strategies and instructions in foreign/second language classes. 

As many other teaching environments, it has been noticed that there are gender 

differences in pronouncing English among EFL learners in Libya where students learn 

English as a foreign language. Highlighting such variations and differences might help to 

think of other alternatives to cope with many challenges teachers and students face in the 

teaching and learning process. 

1.2. Related Studies 

Sociolinguistics is defined by Oxford dictionary as the science of study the way 

languages are affected by differences in social class, region, and gender (2006). Nordquist 

(2016) also defined sociolinguistics as a category of both linguistics and sociology, and it 

studies the relation between language and society. Sociolinguistics studies the relationship 

between language and society, why language speakers speak differently in different social 

contexts, how to identify the social functions of languages, and the way speakers use them to 

convey social various meanings (Spolsky, 1998). Generally, languages vary in relation to 

different factors such as, dialect, class, style, and gender 

Carne, Yeager, and Whitman (1981) defined dialect as the geographical variety of a 

language. People from different regions may vary in their dialects in terms of grammar, 

vocabulary, and pronunciation. Moreover, Spolsky (1998) pointed out that the dialect is a 

distinguishing feature of the geographical area where it is spoken. 

Social class is used to define groups of speakers who have similar certain features in 

their speech, such as, middle class and working class. In 2006, Meyerhoff identified the social 

class, as it is an influence on people speech. For example, New Yorkers speak English with 

some classic differences which are related to the socioeconomic classes and measuring the 

society members according to their wealth, income, education, and occupation. 

Spolsky (1998) explained that religion is another social factor, which affects languages 

used by their speakers. For example, in Baghdad there are three spoken dialects one spoken 

by Muslim, another by Christian, and a third one by Jewish people. 

Style is the study of stylistic variations in a language (Lyons 1981). It is defined as a 

degree of formality when people speak or write, and how much they are comfortable or carful 

in their speech. In addition, different varieties of language might appear when people talk to 

friends, children, parents, teachers, or strangers (Spolsky, 1998). 

The study of gender differences is a subfield of sociolinguistics. According to Lakoff 

(1975), when a woman and man talk about the same topic, surprisingly, their speech will 
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sound utterly unrelated. Holmes (1998) has identified five sociolinguistic universal tendencies 

between men and women's language (as cited in Wardhaugh, 2006): 

 Women and men develop different patterns of language use. 

 Women tend to focus on the affective functions of interaction more often than men do. 

 Women tend to use linguistic devices which stress solidarity more often than men do. 

 Women tend to interact in a way to maintain and increase solidarity, while men tend 

to interact in a way to preserve and increase their power and status. 

 Women are expected to be stylistically more flexible than men are.  

 

The notion of gender differences has been conducted by several previous studies with 

different results and conclusions. 

Xiying (2010) studied gender differences in English learning strategies utilized by 

middle school students. The researcher has adopted the Oxford learning strategy questionnaire 

and investigated several strategies: memory, cognitive, compensation, Meta-cognitive, 

emotion and social communication. According to his research findings, "the development of 

male and female students learning strategy is imbalanced' (Xiying, 2010:p. 2). The females 

tend to use learning strategy more frequently, except in social communication strategy. 

Therefore, the females slightly win over the males. 

In another aspect regards gender differences, Lakoff's research findings (1975) 

concluded that men and women use different types of grammar and their gender affect their 

choice. Women's language differ in grammar in many aspects, for example, the choice and 

frequency of lexical items. Men rarely use words like beige, ecru, and lavender, while women 

are very fond of using them. In addition, women tend to overuse qualifiers such as, I think and 

I guess, and there is a difference between men and women in the use of the particles such as, 

so and just. Furthermore, women are using tag questions more than men are. 

In a study carried out by Elwash and Hashem (2015), the researchers investigated into 

the impact of gender and personality on second language speaking. The study has tried to find 

out the influence of gender on speaking a second language. Their findings have indicated that 

women and men use language in different ways, women's speech are found to contain more 

euphemisms, politeness, and female participants tend to talk more about home, family, and 

emotion. Contrastingly, men tend to use slangs and nonstandard forms of language and are 

more directive and assertive than women. 

Regards pronunciation differences between female and men's language, Jinyu (2014) 

identified that women's pronunciation is closer to British pronunciation standards. He also 

added that females tend to pay more attention to their pronunciation accuracy and are always 

trying to make their pronunciation better. Therefore, women's pronunciation is more accurate 

and concise. 

In Lakoff's study (1975), it has been found that women usually answer questions with 

raising intonation patterns rather than falling intonation. Women think that in this way they 

can show their gentleness, yet it sometimes shows a lack of confidence. On the other hand, 

men tend to use falling intonation patterns to show certainty, confidence, or even power. 

Similarly, Jinyu (2014) has affirmed that women prefer using several intonations in one 
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sentence, while men prefer falling tones. Additionally, women usually use emphatic stress 

patterns in their speech to express uncertainty and use tones to emphasize certain words such 

as great, so, or really. For example, in the sentence: Did you know my score? Really? The 

word really is an example of an emphatic stress. The word can be used to strengthen the 

meaning of the utterances (Jinyu, 2014). 

Xia (2013) investigated into gender differences in using second language. The study 

focused on several aspects such as, pronunciation, syntax, manner, attitude, vocabulary, and 

non-verbal differences. She found that most men mispronounced –ing and women prefer 

using reverse intonation. For example: 

Husband: When will dinner be ready?  

Wife: Around six o'clock. 

Although, the wife is the only one knows the answer and instead of using falling 

intonation she uses rising intonation as a sign for asking the husband whether it is suitable for 

him. Xia (2013) has concluded that women's preferences include using rising tones for 

psychological reasons such as: timidity and emotional instability. On the contrary, men's 

preferences tend to use falling intonation to show they are quite sure of what they are saying 

or express their confidence. 

1.3.  Research Questions 

The main aim of this research is to examine gender-related differences in pronunciation 

of Libyan speakers of English as a foreign language. It was designed to address the following 

specific questions: 

1. Does gender influence learners' pronunciation significantly? 

2. In what fields of pronunciation (intonation or stress) do male/female students perform 

better? 

1.4.  Research Significance 

The findings of this research may be important to the administrators who can modify 

the courses to suit gender differences and to be proper for men and women's abilities and 

preferences. Additionally, teachers may find it helpful to know how to evaluate their students 

according to gender variations and to assist them to improve their English in general and 

pronunciation in particular. Furthermore, the study may help them to choose a suitable 

curriculum to improve students' language levels according to their individual differences. 

Besides, Learners of English as a foreign language can be aware of the strengths and 

weaknesses in English acquisition and learning, so they can work on themselves to overcome 

difficulties and weak points they might have.  

2. Methodology 

2.1. Research Design 

The quantitative method was used in this study to identify gender differences among 

foreign language speakers. Quantitative research deals with numbers and logic, it emphasizes 

objective measurements and the statistical, mathematical, or numerical analysis of data 
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collected. The overall aim of a quantitative research is to classify features, count them, and 

construct statistical models in an attempt to explain what was observed (Trefry, 2017). In this 

study, quantitative data collection methods were used by program developed test. 

2.2. Research Setting and Subjects 

The researchers have randomly selected twenty undergraduate students from the third 

and fourth semesters (ten female students and ten male students) during fall semester 2017 – 

2018. The study was conducted at the Department of English, Faculty of Arts, Misurata 

University, Libya.  

2.3. Research Instruments 

In order to study the gender difference in female and males' pronunciation, the research 

subjects were given a number of written sentences and asked to read them aloud. Students' 

actual pronunciation was recoded in a quiet place utilizing an MP3 recording device (see 

appendix 1) 

2.4. Data Collection and Analysis 

The research subjects were asked to read aloud written sentences and this took 

approximately one minute. The collected data was replayed several times to analyzed 

manually to identify any differences between male and female students' pronunciation. The 

data was tabulated to represent frequency and percentages to show the accuracy and 

inaccuracy of students' pronunciation of sentences. Moreover, the total mean score of all 

correct and incorrect pronunciation of 12 items (regards intonation and stress) which 

performed by both female and male students was found out utilizing the following formula: 

 

 
2.5.  Research Scope 

This research studied gender differences and concentrated on pronunciation. Moreover, 

it included students from the third and fourth year from the Department of English in the 

Faculty of Arts, located in Misurata. The data were collected using random sampling. Two 

pronunciation aspects were under exploration in the study, i.e. intonation and stress, to 

investigate the gender differences among the study participants. 

2.6.   Ethical Consideration 

The research subjects had been told in advance that their utterances would be recorded 

for study purposes. Before the procedure of collecting data has begun, the participants were 

asked whether they would feel afraid by the fact of being recorded. When they knew that only 

the linguistic features would be analyzed, they felt more comfortable. Also, they were told 

that their participation would not influence on their study or grades, and have the right to 

withdraw from the study any time. 
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3. Results and Discussion 

According to the collected data, the research results are presented and visualized on the 

following tables and figures. 

                 Table 1: Intonation 

Item  female male 

Inaccurate accurate inaccurate accurate 

1. frequency 00 10 5 5 

percent 100% 50% 50% 

2. frequency 1 9 5 5 

Percent 10% 90% 50% 50% 

3. frequency 3 7 3 7 

Percent 30% 70% 30% 70% 

4. frequency 2 8 6 4 

Percent 20% 80% 60% 40% 

5. frequency 3 7 00 10 

Percent 30% 70% 100% 

6. frequency 1 9 4 6 

Percent 10% 90% 40% 60% 

7. frequency 3 7 7 3 

Percent 30% 70% 70% 30% 

8. frequency 4 6 4 6 

Percent 40% 60% 40% 60% 

9. frequency 2 8 7 3 

Percent 20% 80% 70% 30% 

10. frequency 4 6 6 4 

Percent 40% 60% 60% 40% 

11. frequency 2 8 3 7 

Percent 20% 80% 30% 70% 

12. frequency 3 7 8 2 

Percent 30% 70% 80% 20% 

total mean 

score 

 0.23 0.76 0.48 0.51 

. 
According to table 1, the major differences between female and male students' 

pronunciation are shown in sentences 1, 9, and 12. In item 1, all female students pronounced 

the statement with an accurate intonation pattern, on the contrary, only half of the male 

participants' actual pronunciation tended to be inaccurate. In item 9, only 2 of female students 

failed to pronounce the sentence correctly, while 3 of the males' pronunciation was correct. In 

item 12, 70% of female students succeeded to pronounce the sentence correctly, while, 80% 

of male participants failed to pronounce intonation correctly. Generally, female students 

outperformed on male students in the pronunciation of sentences with accurate intonation 

patterns. However, in sentence 5, males' performance slightly exceeded the females'.  

Moreover, the total mean score of accurate pronunciation of the 12 items performed 

by female students was .76 and inaccurate pronunciation was .23. For male students' 

pronunciation, it was found out that there were no big differences between their accurate and 

inaccurate performances (0.51 and 0.48 respectively). 
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chart 1: intonation 

 

 
 As seen in chart 1, which represents the same, yet in a more simple way, the research 

results, it was clear that item 12: (What's your sister's name?) was the most difficult to 

pronounce by male students. However, items 8 and 10 (That's wonderful! and Are you going 

to join us attending the party?) were the most ones female students failed to pronounce with 

correct intonation patterns. 

             Table 2: Stress 

item  male's pronunciation 

Accurate inaccurate 

place 

accurate inaccurate 

place 

1. Frequency 9 1 

10% 

7 3 

Percent 90% 70% 30% 

2. Frequency 5 5 4 6 

Percent 50% 50% 40% 60% 

3. Frequency 6 4 4 6 

Percent 60% 40% 40% 60% 

4. Frequency 5 5 4 6 

Percent 50% 50% 40% 60% 

5. Frequency 2 8 2 8 

Percent 20% 80% 20% 80% 

6. Frequency 8 2 5 5 

Percent 80% 20% 50% 50% 

7. Frequency 5 5 7 3 

Percent 50% 50% 70% 30% 

8. Frequency 6 4 

40% 

5 5 

Percent 60% 50% 50% 

9. Frequency 6 4 4 6 

Percent 60% 40% 40% 60% 

10. Frequency 4 6 1 9 

Percent 40% 60% 10% 90% 

11. Frequency 4 6 5 5 

Percent 40% 60% 50% 50% 

12. Frequency 5 5 7 3 

Percent 50% 50% 70% 30% 

total mean 

score 

0.52 0.33 0.45 0.45 0.54 
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Concerning research students' pronunciation of the given sentences with proper stressed 

words, table 2 reports that major differences focused on sentences 6, and 10 where female 

students performance exceeded male students with a percent of 30, still it was the largest 

difference can be identified between the two groups of research participants. 

Moreover, in the first item, 9 out of 10 of female students pronounced the sentence with 

accurate stressed words, while only 7 of male students were able to identify the stressed 

words. According to accurate column in table 2, 60% of female students were pronouncing 

sentence 3 with a proper stressed word, yet 40% of male students were accurate.  

However, it is worth mentioning that in items 7, 11, and 12 male participants showed 

rather outperformance on female ones. In sentences 7 and 12 male performance exceeded 

female performance with a percent of 20. Furthermore, in item 11 male students pronounced 

the sentence with accuracy of 50% while female students' pronounced the sentence correctly 

with a percent of 40. 

As seen, the total mean score of accurate pronunciation of the 12 sentences said by 

female participants was 0.33 and inaccurate pronunciation was 0.45. For male participants, it 

was found that their pronunciation with correct stress recorded 0.45 and for incorrect stress 

was 0.54. 

chart 2: stress 

 
 

As shown in chart 2, it was clear that male students failed to identify the accurate 

stressed words in item 10 the most (Why did you do it?). However, items 5 (That's so nice of 

you) was the most problematic female students failed to pronounce with correct stressed 

words. 

The results presented above lead to responding to the current research questions. As 

similar studies carried out on gender-related differences (Elwash and Hashem, 2015; Jinyu, 

2014; Xiying, 2010), Libyan female and male students, as EFL learners, pronounced English 

differently and their use and recognition of accurate stress and intonation patterns varied. The 

two groups' performances were somehow different in intonation; there were only slight 

differences in identifying stressed words in the given sentences. In addition, male students 

tended to put stress on some right words, yet use improper intonation patterns. Female 

students' performances were not better than male ones in recognizing where the accurate 
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stressed words, yet they were much better than male participants in identifying the proper 

intonation patterns of the given items. As Jinyu (2014), pointed out that many researchers and 

linguists have found out that "females have to pay attention to their methods and make sure 

they can make pure pronunciation while males relatively undisciplined and free pronunciation 

further reflect their prestige" (p. 94). 

Therefore, the accuracy in sentence intonation was higher in female students' 

pronunciation than in male ones'. However, male students somehow outperformed female 

ones, in recognizing the right stressed words in several given items. However, in his review of 

literature on gender-based research of pronunciation accuracy, Hariri (2012) concluded that 

female outperformed male learners in producing accurate and clear sounds, but it is not 

significantly noticeable to result in complete dominance of female over male learners. 

Therefore, it can be concluded that there were gender-related differences in pronunciation 

between male and female participants in the current research, yet such differences were more 

prominent in one phonological aspect than the other one. 

4. Conclusion and Recommendations 

4.1. Conclusion 

The relationship between gender and language has been studied; following different 

methodologies and various angles. Differences between males and females' language have 

been major focus of many sociolinguistics researchers. In the current research, two questions 

were addressed to find out any significant variations between Libyan learners of English as a 

foreign language: 

1. Does gender influence learners' pronunciation significantly? 

2. In what fields of pronunciation (intonation or stress) do male/female students perform 

better? 

According to research findings reported above, it can be concluded that the total mean 

scores of accurate pronunciation, respecting intonation and stress of given items, performed 

by female and male participants were 0.76; 0.33 and 0.51; 0.45 respectively. Therefore, there 

were, yet not considerable, differences between female and male participants' pronunciation. 

Both groups have had some difficulties in recognition of the correct intonation pattern of 

given items and putting the stress on the right words. It is worth mentioning that female 

students generally outperformed male ones, though; male participants were slightly better 

than female ones in identifying the accurate stressed words. 

4.2. Limitations 

This research was carried out on a limited number of participants, yet more few 

participants could make the research more valuable. The researchers expected to include more 

participants, but shortage of time has concluded the research with twenty students only. 

Because the restrictive phonological aspects under investigation in the current research, 

it seems difficult to generalize the results to the whole Libyan speaker populations of English 

as a foreign language. 
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Besides, the research participants were given written sentences to read aloud, it is 

uncertain whether similar results would be obtained with spontaneous speech. 

4.3. Recommendations 

Language instructors need to be more attentive to their learners' individual differences, 

including gender-related ones. They can promote an inclusive classroom atmosphere, prepare 

stimulating activities, and interesting material to address both the female and male students' 

needs and differences. Such awareness is of an importance to invent thriving language 

learning environment and encourage students to overcome their weakness in language 

aspects. 

Finally, it should be pointed out that the door is still open to take into account other 

possible factors and adopt comprehensive research methods to understand this phenomenon 

of language gender-related variations. Moreover, as many researchers have focused only on 

gender-related differences between women and men, but similarities have received no 

attention. As Gu (2013) proposed that "researchers should pay more attention to the 

similarities between the language of both genders" (p. 248) 
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6. Appendices 
 

Appendix A 
 

Written sentences given to the research participants: 

 

1. Did you hear the sound? 

2. How do you do? 

3. Go over here. 

4. Is it raining outside? 

5. That's so nice of you. 

6. I would like to buy a dress, shoes, and some accessories. 

7. Have you seen my shoes? 

8. That's wonderful! 

9. Are you going to join us attending the party? 

10. Why did you do it? 

11. I will be back in a minute. 

12. What's your sister's name? 

https://apus.libguides.com/research-methods%20%09guide/research-methods-quantitative
https://apus.libguides.com/research-methods%20%09guide/research-methods-quantitative
http://file.scirp.org/pdf/18-1.1.1.pdf
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Learners’- produced learning materials: a step towards 

learner autonomy in EFL Grammar classes 
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Abstract 

This paper presents an experimental research study in which the two 

researchers aim to promote learner autonomy in language learning by 

means of learner-produced learning materials. The study was 

conducted at the Department of English in the Faculty of Arts in 

Misurata, Libya during the academic term-spring 2018. The 

participants were 50 Libyan students who major in English and they 

were all enrolled in semester 2 and studied Grammar II course. The 

participants were required to produce their own learning material 

which was about a particular grammar item. Semi-structured 

interviews with the participants were undertaken to know about their 

reaction towards the experience of taking responsibility to create a 

learning material, what autonomous strategies they were able to 

develop while designing the learning materials, what type of learning 

materials they were able to produce. The findings of the current study 

revealed that learner autonomy can be fostered in EFL classes in 

Libya and that Libyan students can develop some autonomous 

learning strategies. It is concluded that learner-produced learning 

materials can be a successful and an effective tool to promote learner 

autonomy in EFL (English as a foreign language) classes. 

Key words: learner autonomy, learner-created learning material, 

autonomous learners, autonomous strategies, motivation. 
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 ملخص البحث
تفعيل دور التعلم الذايت  إىل من خالهلاالباحثان ىذه الورقة تعرض دراسة يهدف 

خاصة باملوضوع الذي أوراق عمل إعداد  علىالطالب  تشجيعللغة اإلجنليزية عن طريق 
 –الدراسة يف قسم اللغة اإلجنليزية بكلية اآلداب  ىذه . أقيمتسيتم شرحو من قبل املعلم
 ضمتقد و  إناث( -طالبا )ذكور 05البحث تضم  وكانت عينةجامعة مصراتة يف ليبيا. 

مع ن جباأن قام الباحث . بعدالثاين بالفصل الدراسي 2ملادة قواعد  الدارسني العينة الطلبة
 على هبدف التعرف الدراسة وذلك املشاركني يف لبةالط عقد مقابلة مع مت أوراق العمل

للتعرف على الوسائل والتقنيات اليت قاموا باستعماهلا إلعداد التجربة و  أراءىم خبصوص
يف إعداد املادة  مشاركتهمىم خبصوص وجهة نظر  وكذلك من أجل معرفةأوراق العمل 

 باإلمكانأنو  البحث نتائج أظهرت. اخلاصة باملوضوع املراد شرحو يف احملاضرة التعليمية
 املشاركني مدى اتقان وكذلك أظهرت القسم،تبين فكرة التعلم الذايت للغة االجنليزية يف 

 واليت تساعدىم على التعلم الذايت للغة. النقديالتفكري  اتمهار بعض ل
  

1. Introduction 

learner autonomy has been "a buzz word  " (Little, 1991, p.2) in 

foreign language education during the past ten decades. It is described 

as a remarkable shift from traditional learning methods to a new 

approach which assumes learners to take more responsibility for what 

they learn and how they learn (Weaver and Cohen 1994 as cited in 

Egel, 2009). Furthermore, it is described as a successful tool which 

allows all language learners to have an equal opportunity to practice 

and acquire the language (Harmer, 2007). It prompts self-directed 

learning by encouraging students to select appropriate learning 

materials, make decisions on their learning process, assess and 



Faculty of Arts Journal– Issue: 12         Promoting Learner Autonomy in EF Classrooms 

____ ________________________________________________________________  

00 

 

evaluate their learning progress and create their own learning 

materials (Najeeb, 2013). Adaption of such strategies may assist 

Libyan students to be autonomous while learning English language. 

Therefore, the current study aims to promote learner autonomy by 

encouraging Libyan students to produce authentic learning materials 

and utilize different autonomous strategies in their EFL classes. 

1.1 Research questions 

1. How do Libyan students react to the experience of taking 

responsibility for designing learning materials? 

2. What autonomous strategies are the students able to develop 

while designing the learning materials? 

3. What type of learning materials are the students able to create? 

4. How do they perceive the idea of being participants in 

designing the classroom learning materials? 

1.2 Significance of the study 

The significance of the current study is seen as: 

- It can offer an opportunity to introduce the notion of autonomous   

learning at the department of English in the Faculty of Arts in 

Misurata. 

- It offers an opportunity to assist teachers to save time and become 

less stressed. 

- It can help the students develop a sense of self-independence and    

practise high level of critical thinking skills which are essential parts 

in the language learning process. 

- It can offer the students an opportunity to be motivated, active, and 

encouraged in EFL classes while showing their creative skills and 

sharing ideas with their classmates.  
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1.3 Literature review of learner autonomy  

Learner autonomy has been a key topic in foreign language 

teaching and learning. It has played an important role in the theory 

and practice of language teaching and it has been seen as one of the 

most important goals of education in many countries. The concept of 

learner autonomy was born out at the Centre de Recherches et 

d’Applications en Langues (CRAPEL) in the early 1970s at the 

university of Nancy in France where there was a need to develop a 

term to describe people’s ability to take charge of their own learning. 

Holec (1981), who later became a prominent figure in the field of 

learner autonomy, defined learner autonomy as "the ability to take 

charge of one’s own learning” as cited in (Najeeb, 2013, p.1239). 

Holic also said that this kind of ability can be acquired either in a 

natural or in a formal way. Holec's definition involved that 

autonomous learners can freely develop their learning skills and their 

knowledge outside the material of a learning context. In other word, 

learner autonomy is seen as a life-long process of learning 

development. Benson and Voller (1997) defined learner autonomy as 

the ability of taking responsibility to learn and to make decision about 

self-learning. Dam, Duda, and Riley (1990) viewed learner autonomy 

as the ability to learn independently and to cooperate with others 

(Cited in Najeeb, 2013). 

Najeeb (2013) said, "The notion of autonomous learning and 

independent learning are sometimes interlinked and have come to play 

an increasingly role in language education"(p.1239). He explained that 

independent language learning concentrates on individual learners' 

needs and rights. Furthermore, he demonstrated that independent 

learning extends the learners' choice of a learning material and the 

choice of decision-making independently by exercising responsibility 

for their learning. What is more, independent learning aims to develop 

learners' ability of engagement and interaction with others without the 

teacher's direct interference. Consequently, these characteristics of 

learning can encourage autonomous learners to improve their 
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language learning skills independently. Some researchers such as 

Dickinson (1994) combined autonomy with the idea of learning alone 

and independence with active responsibility for one’s learning (cited 

in Esch,1994) whereas Little (1991) stated that learner autonomy 

gives emphasis on interdependence over independence in language 

learning. Little (1991) claimed that the capacity of autonomous learner 

to learn relies on the pedagogical dialogue between learners and their 

teacher.  

1.4 Learner autonomy as a multifaceted concept 

           The notion of learner autonomy has several sources and various 

implications to language teaching and learning. Holec (1981) defined 

the concept of learner autonomy based on three aspects: aspect of self-

direction, aspect of capacity and aspect of cultural constraint. 

Regarding self-direction, Holec reported to the Council of Europe one 

of the earliest definitions of learner autonomy as the capacity of taking 

responsibility or control of one’s own learning and taking 

responsibility for making decisions, determining the objectives, 

defining the contents, assessing and evaluating the learning outcomes 

by the learners. He added that learners would be responsible for 

selecting techniques and learning materials to be used in the 

classroom, and determining the purpose of their learning. Holec put 

lights on how the process of learning is going on during the learning 

language class. Generally, autonomy was considered to be as a natural 

product of the practice of self-directed learning; learners themselves 

can determine their learning objectives, goals, contents, techniques, 

strategies, progress, and types of assessments. In his definition, Holec 

highlighted how autonomous learners are capable of making all these 

decisions by themselves (Cited in Smith, 2015).  

As stated by Benson and Voller (1997), the term autonomy has 

been used in five ways: it is used for a situation in which learners are 

able to study entirely on their own; for a set of learning skills which 

can be learned and applied in a self-directed learning method; for an 
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innate capacity which is suppressed by institutional education; for the 

exercises of learners’ responsibility for their own learning; and for 

their right to the direction of their own. With an agreement of Holec's 

and Benson's definitions, Sinclair’s survey review (1999) pointed out 

that autonomy in language learning is concerned with giving learner's 

situations and opportunities to exercise a degree of independence and 

being self-directed. 

            From aspect of capacity, Sinclair (1999) also presented 

autonomy as a capacity for making all decisions about one's own 

learning, and that this capacity is needed to be developed to achieve 

the goals of autonomous learning. Sinclair (1999) reported, "learners 

may develop this capacity, or knowledge, about their learning, but at 

times may choose not to be self-directed. In other words, autonomy is 

a capacity for potential self-directed learning behaviors"(p. 3).  

           Regarding the aspect of cultural constraints, some researches 

such as Egel (2009) and (Healey1999 cited in Sakai, Chu, and Takagi, 

2010) have agreed that learner autonomy has remained a western idea 

and may differ with the national culture at a deep level, while Little 

(1991) proved that learner autonomy is more than a western cultural 

construct, and it is universal human capacity that concerns the relation 

between social knowledge system and the discourse. It assists the way 

in which teachers talk to learners and determines the kind of learners 

they become (Cited in Yang, 2005). 

            Little (1991) went with Sinclair's (1999) definition of learner 

autonomy. He defined the term by saying “autonomy is a capacity for 

detachment, critical reflection, decision making and independent 

action (p. 4). Sinclair (1999) and Little (1991) described autonomy as 

capacity which is like any other capacities, it can grow with practice, 

or can be lost through inactivity. 

1.5 Motivation and Learner Autonomy 

Motivation is deemed as an essential factor for a language 

learning process because teachers can determine and achieve their 
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learning goals and objectives if they know how to motivate their 

learners. Furthermore, Dickinson (1995) and Little (1991) noted that 

motivation is the characteristic which explains how and why learners’ 

behavior is activated. Using different motivating tools can help both 

teachers and learners to be autonomous as cited in Yang (2005). 

Dickinson (1995) said that giving learners complete 

responsibility to think and to make decisions can encourage them to 

be more motivated. Ushioda (1996) believed that by developing 

autonomy and motivating learners, learners can be able to use the 

language to fulfill what they want to perform with their own sense. 

She also stated if there is no motivation, there is no autonomy (Cited 

in Yang, 2005). 

Dornyei and Csizer (1998) opined that learning autonomy is 

considered to be one of the ten commandments to support learners to 

be motivated. Noels, Clement, and Pelletier (2000) reported that if the 

learners have high level of freedom to decide and perceive 

competence, they will achieve high level of self-control and high level 

of motivation.   

1.6 Characteristics of autonomous learners  

Dickinson (1993) believed that autonomous learners are those 

who are capable to identify their own learning objectives; to select and 

fulfill learning strategies; and to monitor their own learning process. 

(Cited in Yang, 2005). Moreover, Littlewood (1996) presented learner 

autonomy as a behavior at which learners are able to select the 

appropriate learning contexts and syllabus, to decide on the 

vocabulary and the grammatical structure they want to use, and to 

choose the communicative strategies which meet their needs. Scharle 

and Szabo (2000) argued that autonomous learners are aware of being 

responsible of making an effort to learn by their own strategies and 

they will not lose any marks if they fail. The two researchers added 

that learners know that they work together with their teachers and 

their classmates in order to achieve their learning goals and their own 
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benefits. Breen and Mann (1997) mentioned some characteristics of 

being an autonomous language learner: the learner 's attitude; the 

learner’s desire; the ability to negotiate, to be independent, to be self-

determined, and to have a strategic engagement with learning (Cited 

in Yang, 2005). 

1.7 Language learners as learning material creators 

        Getting language learners involved in the process of learning 

material design might be a controversial issue since these learners 

would be under the pressure of being creative, being aware of the 

educational context (Moiseenko, 2015). Allwright (1984), in this 

sense, stated, "very many teachers seem to find it difficult to accept 

their learners as people with a positive contribution to make to the 

instructional process'' (Cited inValizadeh, 2004, p. 2). What is more, 

Bada and Okan (2000) asserted that many teachers have a belief that 

learners may not be able to express their learning needs and the ways 

by which they can learn a language.  

Chou, Lau, Yang, and Murphey (2007) described students as 

sources of most texts used inside the classroom. Moreover, language 

learners can create extensive amount of activities. Having learners do 

such work would develop their critical thinking skills because they 

will be able to make decisions on their work, plan activities, 

brainstorm and assess what they produced. Doing all these activities 

seems to promote autonomous learning and raise the chance for more 

English learning. Block (1994) claimed, "learners do have awareness 

of what goes on in classes" (Cited in Valizadeh, 2004, p. 2). Chou et 

al., (2007) described some advantages of students-produced materials 

when they said these materials can make teachers aware of their 

learners' needs and interests which form the core point in learner-

centered approach. Also, student – generated materials can increase 

students' motivation and promote the opportunity for teacher-student 

interaction and student-student interaction. 
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1.8 Types of student-produced learning materials 

Moiseenko, (2015) pointed out, "Student-produced materials 

are a powerful tool for promoting learner autonomy"(p. 14). Students 

in different studies such as Malcolom (2004), Bhattacharya and 

Chauhan (2010) were encouraged to create different learning materials 

including crosswords, gap-fills, multiple –choice exercises, a book of 

stories, puppet shows, individual blogs, learning journals, action logs, 

and so on. The results of the earlier studies approved that the students 

were able to create a sense of responsibility and self- dependence. 

Furthermore, these learning materials were used by teachers in 

language classes and self-access centers). The findings of Moiseenko 

's (2015) study supported the earlier researchers' results that students 

are able to produce an extensive amount of learning materials. 

1.9 Related studies 

    Yagcioglu (2015) focused on showing how learner autonomy 

and motivation are important to improve language learning skills 

effectively. The study included 90 participants from DokuzEylul 

University in Izmir city in Turkey. The students 'age ranged between 

19 and 22. They were asked to answer some questions during their 

course. The teacher used a variety of activities and methods in order to 

motivate them. They were given enough time to participate and think. 

They were also given a chance to work as pairs and as groups by 

creating different kinds of exercises and using different tools in the 

classroom such as cards, word charts, pictures from internet and some 

songs. The results showed how the participants were motivated and 

how they became positive learners while using different strategies 

during this course. The students positively depended on themselves to 

come up with their own activities and their own tools. They were 

enthusiastic and active to improve their language skills day by day. 

They become more aware of how to share their ideas and their 

thoughts in the classroom. Using motivating tools and learner 

autonomy strategies during the class give a great chance to achieve the 
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teacher’s goal and to struggle against the problems that the learners 

could encounter. 

    Another study was conducted by Joshi (2011) among learners 

and teachers from the Department of English Education, University 

Campus, Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu, in Nepal. The 

aim of this study was to explore the learners' beliefs about their 

teachers' roles and their own roles in autonomous learning process. 

The participants were 80 students and 6 teachers. The students were 

given a questionnaire which focused on seven items; learner 

awareness, motivation, use of technology in learning, use of reference 

materials, self-effort, self-esteem and broader autonomous activities. 

Regarding teachers, they were interviewed to get details about the 

autonomous learning activities held in the classrooms. The findings of 

this study indicated that learners were aware of their roles as learners 

and their teachers' role as a guide which are important to achieve the 

objectives of the autonomous learning process. From the interviews, 

all the teachers believed that learning autonomy is essential to assist 

students to improve their proficiency and to encourage them to be 

more excited. 

Lui (2015) 's study also focused on measuring the participants’ 

motivation and how it is connected to autonomous learning. It 

involved three scales: learner’s desire, their attitude towards learning 

English, and the intensity of motivation. The participants were 150 

students from three different levels in a private university in Taiwan. 

They used a special questionnaire to measure the level of autonomy. 

The findings indicated that learners had a high level of responsibility 

to achieve their own learning objectives. The study proved that 

autonomy and motivation were positively and strongly correlated. It 

indicated that encouragement from teachers was needed to support 

learners to become autonomous. 
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2. Research Methods 

2.1 Research design 

This research study is basically an experimental study which 

aims to promote learner autonomy in EFL grammar classes; therefore, 

two research tools; learner-produced worksheets and a semi structured 

interview, were employed for data collection. 

2.2 Setting and participants 

The participants in this study were Libyan undergraduate 

students who have been studying at the Department of English in the 

Faculty of Arts, Misurata - Libya during the academic year 2018. 

They were 50 students whose English language proficiency level is 

between low-intermediate and intermediate. These students were 

enrolled in Grammar II Course which was taught in the second 

semester. 

2.3 Research Instruments 

2.3.1. The worksheets 

The grammar point for which the students were supposed to 

create a material was Passive Voice. This grammatical point was 

explained by the teacher in the class, therefore, the students had 

adequate knowledge about it and this provided them with the chance 

to think about a wide range of activities. The students were initially 

told about the nature of the study and they were shown worksheets 

with different types of exercises besides the exercises included in the 

textbook. Then, they were asked to refer to different resources to find 

more samples of exercises about the topic. The students were divided 

into pairs and each pair was responsible for creating their own 

worksheets which had to be authentic. Furthermore, they were free to 

select the type of activities and hand them to their classmates to 

answer. To make this work more motivating and interesting, the 

students were prompted to assign scores for their activities.  
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2.3.2 The interview 

A semi-structured interview was conducted to know about the 

students' reaction towards the experiment, what autonomous strategies 

they employed while designing their worksheets and the types of 

exercises they were able to develop. The semi-structured interviews 

were conducted on regular bases. Each interview lasted for15 minute 

long. 

3. Results 

3.1 Analysis of the worksheets 

The created worksheets were analyzed in terms of; exercise 

types, content, level of difficulty, the clarity of instructions and 

ethnicity. To begin with the exercise types, the students were able to 

design different types of exercises. These were gap-filling, multiple 

choice questions, correction of mistakes, sentence completion, change 

from active to passive, true/ false statements, and rewriting the 

sentences (See appendix B). The most common used exercise types 

were changing sentences from active to passive, true/ false and 

sentence completion whereas multiple choice and mistakes correction 

were the least used ones.  

 The content of the exercises was another considered item 

while analyzing the worksheets. The ideas which the students 

presented in their worksheets were mostly related to real life events, 

previous learning background, Libyan cultural aspects. Besides, some 

ideas which appeared to be adopted from grammar books and 

websites.  

 Regarding the level of difficulty, some students designed some 

exercises which required more cognitive work and investment of high 

level of critical thinking skills such as correcting the mistakes, 

changing sentences from active to passive and via verses, true/ false 

and multiple choice questions. The last item was clarity of 

instructions. Generally, the instructions provided in the worksheets 
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were quite explicit, however, a few questions were quite difficult to 

understand due to word choice errors or spelling mistakes during the 

preparation of instructions.  

3.2 Analysis of the interview 

As mentioned earlier, the interviews addressed two main 

issues which are the students’ reaction towards this experiment and the 

autonomous strategies used. To begin with the students’ reaction 

towards the experience, the results showed that the majority of students 

were motivated to be part in this experiment. For example, one student 

stated, "I liked it". Another student said,'' I think it was a good 

and interesting experience''. The students justified their reaction 

towards this experience as being helpful and effective to understand 

passive voice well. What is more, some students thought that this 

experience offered them an opportunity to share their own ideas with 

their classmates. While conducting the interviews, over half of the 

students mentioned that it was their first time to be responsible for 

creating a learning material. However, a small number of the students 

reported that it is the teachers' responsibility to prepare the classroom 

learning materials. Around the quarter of the students felt annoyed by 

the extra work imposed on them. The students were also asked whether 

they would like to try such a task again in the future. Most of them 

replied,'' Of course, I would like to try it again'', ''Yes, because it is 

helpful for us'', '' I hope that because it helped me'', ''if it is possible''.  

Regarding the autonomous strategies used by the students, the 

first question was about the types of the resources the students referred 

to while designing the worksheets. Some students drew on their 

thoughts and previous language learning background to create their own 

exercises. Other students used different resources such as grammar 

books, Internet websites, YouTube videos, or dictionaries.  

The students were also asked was about the steps which they 

followed while creating their worksheets. A large number of the 

students revealed that the first step they did was meeting with their 
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partners, looking for different resources related to the given topic, and 

brainstorming some ideas. After making decisions on which resources 

they were going to use, they wrote down some ideas as an outline. The 

next step was planning their worksheets. Here, the students had a 

chance to make a decision on the type and the number of exercises. 

Furthermore, they considered how these exercises would be organized. 

The final step was reviewing the clarity of question instructions, editing 

the grammatical and spelling mistakes, and producing the final draft. In 

regard to these steps, some students stated that working with a partner 

offered them an opportunity to exchange, discuss, and share ideas.  

The last question under this issue was about the difficulties 

that the students encountered while creating the worksheets. Some 

students mentioned that the most difficult part of this work was to 

create genuine sentences for their exercises. A few students felt that the 

most difficult part was their inability to meet in sufficient length. 

negligible number of the students stated that the most difficult part was 

to make decision on the question type and where to look for.  

The last interview question was to investigate the students’ 

perception about their participation in designing classroom learning 

materials. The majority of the students agreed to this question and 

justified their answer by providing different reasons; they said that 

taking part in designing classroom learning materials can help them 

learn more things about any topic, make the class more interesting, give 

them the opportunity to interact with their teacher and discuss their 

ideas together, and increase their sense of responsibility. however, there 

were minority who believed that it is the teacher's role to prepare the 

learning materials. They also felt annoyed by the extra work imposed 

on them. 

4. Results and discussion 

The finding of the study in relation to the students' reaction  

towards the experiment were productive and encouraging. The Libyan 

students at the department of  English, Faculty of Arts -Misurata, were 
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highly motivated to be part of the experiment of promoting  learning 

autonomy.This is in good agreement with Dickinson’s (1995) finding 

that giving learners complete responsibility to think and to make 

decisions can encourage them to be more enthusiastic (Cited in Yang, 

2005). Being motivated and taking responsibility to design a learning 

material concurs well with Yagcioglu's (2015) result as the students 

become positively independent on themselves to come up with their 

activities. The above finding also fits Noels, Clement, and Pelletier 

(1999) findings that if the learners have high level of freedom to 

decide and perceive competence they will achieve high level of self-

control and high level of motivation. Although it was the first time for 

most students to do this task, they expressed desire to do it again in 

future classes which in turn strongly supports the above findings. 

The second finding in the current study clarified what 

autonomous strategies the Libyan students are able to develop while 

designing the learning materials. The study showed that the students 

were able to build up some critical thinking skills such as 

brainstorming, planning, negotiating, sharing ideas, editing and 

assessing their work. This finding agrees with Moiseenko 's (2015) 

finding that getting learners involved in learning –material design 

work will develop their critical thinking skills because they will be 

able to make decisions, plan activities, brainstorm and assess what 

they produce. Moreover, Breen and Mann (1997) support the previous 

finding when they described the characteristics of autonomous 

language learners as being able to negotiate, to be independent, to be 

self-determined, and to have a strategic engagement with learning. It 

is noticed that the students achieved a reasonable level of self- 

learning and self-intendance while searching for information by 

referring to different resources. The students encountered some 

difficulties; such as creating authentic sentences, making decisions 

about the type of the questions, and devoting time to meet their 

partners and discuss (Cited in Egel, 2009). To overcome this problem, 



Faculty of Arts Journal– Issue: 12         Promoting Learner Autonomy in EF Classrooms 

____ ________________________________________________________________  

22 

 

they communicated with each other by means of emails and Google 

classroom. 

The third finding is about the types of questions which Libyan 

students are able to design. It indicates that they are able to design 

some questions; true/ false, multiple choice, gap-filling, sentence 

completion…etc. This result is consistent with Moiseenko 's (2015) 

finding that language learners can create extensive amount of 

activities. Also, the ideas presented in some worksheets reflects a 

creative ability by preparing a variety of exercises which are related to 

real life events, Libyan culture, historical events, and the previous 

learning background. 

The last finding showed that students reacted positively to the 

idea of taking part in creating classroom learning materials as it would 

help language learners learn more about any topic and allow them the 

chance to confidently interact with their teacher. Moreover, it would 

assist them to be self-independent learners who are responsible for 

their learning. This result lends support to previous findings of 

Moiseenko (2015) "Student- produced materials are a powerful tool 

for promoting learner autonomy" (p. 14). Additionally, it would 

improve the students’ critical thinking skills which are considered as a 

requirement for language learning. It would stimulate them to use a 

wide variety of resources related to the language.  

5. Conclusion and Recommendations 

Learner autonomy has become a desirable goal for many 

educational institutions around the globe. It is a learning approach 

which helps language learners maintain their life-long learning 

development through employment of a number of facilities such as 

students-produced learning materials. This study examined the 

possibility of promoting learner autonomy in EFL grammar classes in 

Libya by encouraging students to produce their own learning 

materials. Based on the finding of the present study, the following 

conclusions were summarized: 
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- Student- produced learning materials can be a successful tool to 

promote learner autonomy in EFL classes. 

- Student- produced learning materials can be a new effective means 

to increase Libyan students’ motivation. 

- Student- produced learning materials can make the teachers aware of 

their students' needs. 

- Libyan students are able to develop some autonomous strategies, 

such as searching for information, making decisions about their 

work, designing tasks and assessing them. 

5.1 Recommendations 

Teachers at the department of English can foster learner autonomy by 

encouraging Libyan students to design some learning materials and 

use them in the classroom. 
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Appendix A 

 

Interview questions 

 

1. How do you feel about this new experience? 

2. Would you like to try it again? 

3. What resources did you use while designing your worksheet? 

4. What steps did you follow when designing the worksheet? 

5. What was the most difficult part? 

6. Do you think that students can take part in designing 

classroom activities? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faculty of Arts Journal– Issue: 12         Promoting Learner Autonomy in EF Classrooms 

____ ________________________________________________________________  

22 

 

Appendix B 

 

Sample of the students’ worksheets 

Q1: Put (T) for True, (F) for False: 

1. " A missile shot down an airplane" the passive for this sentence is 

"An airplane has been shot down by a missile". (   ) 

2. "The buffalo was eaten by lions” this sentence is in the passive. (   ) 

3. "Ali is playing football now" the passive for this sentence is 

"Football is being playing now".(  ) 

4. "The old lady was hit by the car",  this sentence is in the simple 

present form. (  ) 

5. "Coffee is going to be made", the active for this sentence is 

"Someone is going to make coffee".(  ) 

Q2: Complete the sentences with active or passive form of the 

verbs in the parenthesis. Use any appropriate tense. 

1. Joe______________________ (transfer) to the hospital right now. 

2. The rice _________________________(cook) by Julia yesterday. 

3. Frank ________________________________( prepare) the cake. 

4. The mouse ____________________________( chase) by the cat. 

5. The boy ________________________(drink) the milk yesterday. 

 

 

Q3: Change the active sentence to passive or the passive sentence 

to active. 

1. The letter was sent by Ann to Jack.--------------------------------------- 

2. Ali passed the ball to Ahmed.---------------------------------------------- 

3. Someone has opened the door.--------------------------------------------- 

4. The old lady is being sported by a kind boy.-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Q4: Complete the following sentences using the correct form of 

passive or active form of these verbs 

Make Design Repair 

improve Phone Win 

 

1. Jack------------------------------------------------------his girlfriend. 



Faculty of Arts Journal– Issue: 12         Promoting Learner Autonomy in EF Classrooms 

____ ________________________________________________________________  

20 

 

2. The air conditioner--------------------------------------------by Fred. 

3. This dress -----------------------------------------------------by Ann. 

4. Marta -----------------------------------------------------------a cake. 

5. Ahmed ----------------------------------------------------the tournament. 

________________________________________________________ 

Q5: Choose the correct answer 

1- We are …………………………grammar by Ms. Sara. 

a). have been taught               b). taught                  c). being taught 

2. The injured ……………………..to the hospital by the fireman 

a). is taking                          b). is being taking        c). takes 

3). Maria ………….… a chocolate cake for her sister’s birthday 

a) will be baked                 b). was baked            c). is being baked 

4). He wore a blue shirt. The blue shirt………………………by him. 

a). wore                         b). was worn.                        c). is worn 

5). I sent the letter yesterday. The letter ……………..….yesterday. 

a) is send                        b) was sent                          c). is being sent. 

Q6: Correct the mistakes 
1. The address were written on a sheet of paper.-------------------------- 

2. The dress are made of silk.------------------------------------------------- 

3. The dog were injected yesterday.------------------------------------------ 

4. The letter will been soon.--------------------------------------------------- 

5. The lectures is attended by all the students.------------------------------ 
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Abstract 

This study investigated the importance of using collaborative learning 

as a strategy to enhance English writing skills of EFL learners. The 

study was a classroom based, the participants of the study were 25 

female Libyan students from two different secondary schools in 

Misrata .All students who were chosen randomly were asked to fill in 

the questionnaire given. The research was done by using a mixed 

method approach. The data analysis obtained from the questionnaire 

and observation indicated that the majority of students were positive 

about collaborative writing although some of them were not interested 

when engaging collaboratively .It is a suitable and applicable strategy 

for improving students' English writing performance and to develop 

their critical thinking. Moreover, working collaboratively has a good 

impact on  all members in a group since collaboration engages 

students to express their opinions and respect others' opinions; it 

fosters negotiation, and it engages students to share their knowledge. 
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 ملخص البحث
تتناول ىذه الدراسة أمهية استخدام التعليم التعاوين كاسرتاتيجية مهمو لتعلم مهارات الكتابة 

داءىم الكتايب.  أزية يف املرحلة الثانوية وحتسني اإلجنلييف اللغة اإلجنليزية ملتعلمي اللغة 
طالبة ليبية من مدرستني ثانويتني خمتلفتني يف مصراتو. وطُلب من  52املشاركون يف الدراسة 

مجيع الطالب الذين مت اختيارىم بشكل عشوائي ملء االستبيان املقدم هلم. وقد استخدم 
. أشار حتليل (استبيان" والكمي "املالحظة" يف ىذه الدراسة البحث املدمج )الوصفي "

البيانات الذي مت احلصول عليو من االستبيان واملالحظة إىل أن غالبية الطالب كانوا 
إجيابيني بشأن الكتابة التعاونية على الرغم من أن بعضهم مل يكن مهتًما باسرتاتيجية التعليم 

مناسبة وقابلة للتطبيق لتحسني أداء  التعاوين. وأثبتت نتائج البحث ان ىذه االسرتاتيجية
الطالب يف الكتابة باللغة اإلجنليزية وتطوير تفكريىم النقدي. وعالوة على ذلك، فإن 

يف موعة نأن التعاون ُيشر  الطالب العمل التعاوين لو تأثري جيد على مجيع الطلبة يف اجمل
الطالب يف مشاركة  كري ويشر التفويعزز  اآلخرين،تزود بآراء وافكار اللتعبري عن آرائهم و ا

 .معارفو وامناء قدراتو الكتابية
 

1. Introduction 
Collaborative learning has become an essential strategy and it is 

used widely in the language classroom. Therefore, one of the most 

important implications of this strategy is that it enables learners to be 

involved in activities and exercises that help them achieve a successful 

communication. Obviously, when learners engage in a group work 

activity, they have a chance to learn from one another, grow from 

hearing each other's perspectives, and dive into deeper learning. 

(Strang , 2014). Furthermore, peer and group work can promote EFL 

learners with a sense of co-ownership and motivate them to interact on 

different aspects of writing. such as: content, structure, and language 
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(ed and Lunsford, 1990). Furthermore, working collaboratively in 

writing tasks is seen as an effective strategy that help learners improve 

their grammatical accuracy and increase their vocabulary growth. In 

terms of enhancing the grammatical accuracy, students can find it 

more interesting to correct their peers 'errors than theirs. 

 In communicative language teaching, writing is one of the four 

basic language skills in teaching English as a foreign language.  

Despite its importance, it does not receive enough attention in schools. 

Even though it comes as the last skill, but it should not be neglected 

and needs a lot of attention from the teacher and the student. 

Therefore, many EFL students find writing the most difficult area of 

language and encounter many problems while composing simple short 

paragraphs. In the meantime, some teachers find it hard to assist 

students‟ performance in producing pieces of quality academic writing 

(Abdel-Hack, 2002) . 

Teachers have a variety of strategies and methods that can be 

applied flexibly to achieve writing goals. According to (Clifford, 

1991),“The teacher has to encourage learners to write for 

communication. They should focus on the ideas and meanings they 

wish to convey rather than on mechanics of writing, such as spelling, 

and handwriting.” ( p. 42). The teachers play a major role in teaching 

writing and they are the only ones who could help prevent problems of 

writing that could slow the process of learning English Writing. 

Encouraging students to write to communicate student to student, 

student to teacher, or to write in a collaborative way can do this. 

Collaboration in writing helps learners to develop their 

communicative competence, reduce anxiety and foster self-

confidence . 

 1.1 Research Questions: 

1. To what extent can this strategy affect the students „writing 

performance? 
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2. What are the effects of using collaborative writing strategy for 

secondary school students in teaching English as a foreign 

language in Misrata?  

1.1  Statement of the Problem 

Secondary school students in Misrata are facing a lot of 

problems when dealing with English writing skills because they are 

not exposed to English language effectively. The first problem they 

face is the lack of language environments and practice. In addition, 

there are fewer opportunities to learn new English words or 

expressions, and  how using them is even more  challenging. Another 

factor is that some teachers  only focus on errors and ignore strategies 

of how to compose simple short paragraphs. Furthermore, large 

classes is considered as a major factor that can obstacle the learning 

process. In large classes some students may find it hard to get an 

individual ideas  within 45 minutes. Also, the problems students face 

could be as a consequent of the lack of knowledge in English language 

such as not being able to build up an adequate vocabulary. 

1.1  Significance of the Study 

We have chosen the collaborative writing strategy to determine 

if it can solve such problems so that teachers can manage their time 

properly and students can build their confidence. Collaboration helps 

students understand writing as a process, and increase their sense of 

mastery of what is often considered a complex and difficult task. The 

best way to learn something is to produce it. When instructing their 

peers, students learn how to improve their own writing. Some teachers 

tend to avoid writing in class, perhaps feeling that as it is something 

that learners should do individually and in silence, it is better done for 

homework. However, when writing is done as a collaborative activity, 

it can have many benefits on the learner' writing competence and 

provides more opportunities for learners to interact in English. By 

using such strategy, learners can develop their abilities as well as 

teachers can raise their awareness of how to use appropriate ways not 
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only to teach writing, but also to teach students the right way to write 

in a better English. In short, this research has been done to focus on 

using collaborative learning strategy to learn English writing  because 

it is a suitable and applicable strategy for improving students ' English 

writing performance and to  develop their critical thinking. 

 Many studies have been conducted recently to investigate the 

effect of using collaborative writing strategies on students' writing 

performance. Collaborative learning refers to "a small group of 

learners who are working together as a team in order to solve 

problems, complete a task, or fulfil a common goal" (Graham, 2005, 

p.11). Cooperative learning differs from traditional learning because it 

provides structural opportunities for individuals, who are given 

specific roles within their groups, to work together to reach common 

goals. It can be achieved  by more than one person and includes 

activities such as collecting data, brainstorming, planning, making an 

outline, revising and editing. Collaborative Learning is usually in 

contrast with traditional classroom environments. When students learn 

separately, their individual performances do not necessarily affect one 

another either in a positive or negative way. 

 The Process Approach to writing is concerned with linguistic 

writing skills, such as planning, revising, drafting and editing, rather 

than linguistic writing knowledge such as spelling, grammar, 

punctuation and vocabulary. (Badger & White, 2000). It concentrates 

on teaching writing through the process and stages of writing 

(Belinda, 2006).According to Hedge (1988) Writing Process 

Approach is an approach to teach writing that allows students to write 

their own ideas with their own process. The writing process approach 

includes five steps: pre- writing, drafting, revising, editing and 

publishing. The steps are not separated and do not happen in a 

sequence. But, they might occur at the same time. Some people may 

edit as they revise a draft, while others edit when the whole draft is 

completed. Still, others revise as they draft. As the term suggests, the 
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teaching of writing focuses on what goes on when learners write and 

what the teacher can do to help the learners get into a good writing. 

Various studies and researchers have examined the process 

approach to writing in different situations in order to show the 

advantages and benefits of this approach. El Koumy  (2004 ) stated  

that self-assessment of the process of writing encouraged students to 

develop their thinking skills and writing strategies, so they became 

able to discover and elaborate their ideas effectively. The results of his 

study showed that the process group produced a greater quantity of 

writing than the product group, whereas the product group was better 

than the process group in terms of the quality of writing. Furthermore, 

Belinda (2006)  noticed that the process approach to writing had been 

found to be a useful and helpful strategy; however, it could be more 

effective for students fluent in English in strengthening their writing 

skills. 

However, according to Alnofal (2003), the teaching of writing 

skills has not been paid much attention compared to the teaching of 

the skills of reading, listening and speaking. Neomy Storch (2002) 

conducted a study  about collaborative writing: product, process, and 

students‟ reflections to investigate collaborative writing. He stated that 

collaborative writing contributes students to be developed in a higher 

quality, and they gain an increased level in knowledge, and self 

confidence. Storch  found that pairs produced shorter but better texts 

in terms of task fulfilment, grammatical accuracy, and complexity. 

Collaboration in the English writing skill can be beneficial for 

ESL students in the sense that it develops the interaction and at the 

same time learners may gain self-confidence and by completing their 

written tasks collaboratively, they minimize their anxiety among the 

language ( Raimes,1998,Rollinson,2005). Furthermore, Foster (1998)  

provides a set of essential benefits required from collaborative writing. 

Firstly, it increases the learners' motivation. Secondly, collaborative 

writing offers community, in the way social interaction can be  
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introduced. In that way, EFL learners manage each other to be 

supported and guided. 

 A collaborative Writing Strategy enables learners to improve 

their critical thinking and deepen their understanding. Also, it makes 

learning writing more enjoyable and interesting. In collaborative 

writing, learners share ideas together to reach what is needed from 

them to be achieved. Moreover, some aspects of CL have been found 

to have positive results, however, some research findings have 

revealed a negative side. Storch (2002) noticed that some students 

were reluctant to work in pairs. They preferred to perform their tasks 

individually rather than collaboratively. 

Many studies have shown how using collaborative learning in 

the form of collaborative writing in classrooms has a positive effect on 

students‟ writing abilities as shown below9 

Peer review may give some students a lack of confidence in 

their writing and they may find it uncomfortable to get involved in 

group work. Murau (1993) investigated the effect of peer review on 

writing anxiety. He noticed that students felt anxious, embarrassed 

and uncomfortable when involved collaboratively with their peers, 

even though they thought it was  beneficial to receive feedback and 

correct each other. By contrast,  Kagan (1994) claims that CL is more 

appropriate for ESL students because it helps to reduce anxiety and 

give each student in a small group the opportunity to interact with 

others. 

Collaborative learning in teaching writing skill has a positive 

impact on the students since it improves the learners‟ creativity as 

well as develops a sense of awareness towards learning to write. As  

Elbow (1975) points out, collaborative writing in the classroom is 

useful and important, since if someone is stuck in his or her writing, it 

is better to contact and talk with someone else. He claims that „two 

heads are better than one because two heads can make conflicting 

material inter-act better than one head usually can‟t (p. 49). Moreover, 
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Storch (2002) interviewed a sample of ESL students and found that 

writing collaboratively could encourage them to share responsibility 

for making decisions on all aspects and categories of writing, 

including content, structure and language. 

 Some researchers such as Murray (1978) believes that the 

effectiveness of collaborative writing is limited to the final stages of 

the process approach to writing: such as revising and editing. 

However, Gebhardt (1980) argues that collaborative writing has a 

positive effect not only in these final stages but also in the beginning 

stages: for instance, in brainstorming, collecting ideas, planning and 

outlining. In his opinion, it would be a shame to limit collaboration to 

the final stages of the writing process because "It seems to me that 

collaborative writing strategies should be applied to finding a 

promising topic, generating details on the topic, and locating the 

intended audience for a paper" (p. 73). In addition, Storch‟s studies 

(2002 & 2005) indicated that using a collaborative learning strategy in 

writing classes is effective in beginning activities: namely, 

brainstorming and discussing collaboratively, and also in final stages 

such as the peer review and editing stages. 

Moreover, peer editing is a strategy that can help learners to 

solve problems that might be encountered in writing classes. Shull 

(2001) examined the effectiveness of the collaborative learning 

strategy that included peer-editing used to improve the writing skills. 

The researcher aimed to determine if collaborative learning could be 

an appropriate approach to solving the problems in their writing. Shull 

found that the writing of students taught using a collaborative learning 

strategy had improved more than that of the control group. In addition,  

involvement in writing tasks collaboratively have a beneficial effect 

on the learners autonomy towards English writing. Ambusher (2012), 

who conducted a research thesis about developing  writing skills of  

ESL students through the collaborative learning strategy found out 

that  students  involved in collaborative writing produced better 

written texts in terms of organization, development, coherence, 
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structure, vocabulary and mechanics than students who wrote 

individually, and those who are  engaging in collaborative learning 

had a positive effect on the attitudes and perceptions of learners. 

 However, it was also found that collaborative writing did not 

help them much in terms of the accuracy of their writing (mechanics 

and structure). The overall conclusions of this study were therefore 

that not only did students who wrote their essays collaboratively  with 

each other produce better written texts than those who wrote their 

essays by themselves, but also that involvement in collaborative 

learning had a positive impact on the students‟ attitudes towards 

writing in English )  Ambusher, 2012). 

On the other hand, Fawcett and Garton (2005), pointed out  that   

Cooperative learning is considered as  an effective strategy for 

problem solving. The findings indicated that children who completed 

the activity collaboratively reached and  achieved a higher number of 

correct sorting than those who completed it individually. 

Furthermore, Storch (2005) investigates in the writing skill in 

relation to the production, the processing, and at the same time to 

student‟s experience on working collaboratively. He made a research 

in which he asked the learners individually to write a text and the 

other learners worked in a collaborative way. Therefore, the findings 

revealed that those who worked in collaboration scored higher rather 

than who have engaged in their writing task individually. In this way, 

Storch investigation was based on the influence of individual , and 

pair writing on the accuracy, fluency and also complexity of learning 

process. Finally,  writing collaboratively is a strategy that helps to 

increase both the quality and productivity of writing skills.  

The value of collaborative writing as means to develop the 

linguistic and writing conventions of a second language has also been 

underpinned from  a sociocultural perspective (Storch, 2005, Villamil 

and Degurrero 1996). Their research has noted that in a collaborative 

situation writers are impelled to make decision about language needed 
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to express their ideas, and thus to formulate the structure in which 

express those ideas as they produce a text together. 

3. Methodology 

The researchers used  a mixed method approach to investigate 

the validity of the collaborative learning by using a questionnaire and 

an observation as well. 

1.1  Quantitative research 

According to (Creswell, 2012), a quantitative research method 

is basically about collecting numerical data to explain a particular 

phenomenon and particular questions seem suitable to be answered 

quantitatively. Data of this kind are in the form of numbers from 

precise measurement. 

1.1.1  Questionnaire 

 Questionnaire construction is one of the initial activities that 

are critical for a pragmatic social science research. Its aim is to supply 

the researcher with the data he/she needs. A questionnaire is defined 

by Babbie (1990) as "a document containing questions and other types 

of its designed to solicit information appropriate to analysis" (p. 377). 

1.1  Qualitative research  

Qualitative data collection consists of gathering data using 

forms with general, emerging questions to permit the participants to 

generate responses gathering word (text) or image (picture) data; and 

collecting information from a small number of individuals or sites. 

(Creswell, 2012). The qualitative research method involves the usage 

of qualitative data, such as observation, in order to understand and 

explain a social phenomenon. (Creswell, 2012). 

3. .1.1 Observation 

Observation is a systematic way of watching and listening to a 

phenomenon as it takes place. It is a way of gathering data through 
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observing (Creswell, 2012). It is useful in exploring topics that might 

be uncomfortable for participants to discuss. Observation data 

collection method has some strengths such as the researcher can 

record  information as it happens, and unusual aspects and behaviours 

can be noticed during observation. ( Creswell, 2012). 

1.1  Requirements of Participants and Procedures 

In this research study we rely on mixed research methods to 

collect data ,first, a questionnaire was used in this study to collect data 

on how students perceive learning from their teachers by focusing on 

collaborative writing strategy   .  

In terms of the method, a questionnaire was employed for this 

study which contains a set of questions for gathering information from 

the  students. They are good ways for collecting information. The 

questionnaire was given to the first year secondary schools students. 

The students were asked to answer twenty questions and tick (√) or 

cross (×) one of the two  options (Agree, Disagree).The second is a 

classroom observation. The data sources for this observation are from 

Al Ghiran and Al Yaqada secondary schools in Misurata. 

1..  Ethical  Clearance and Confidentiality 

General ethical issues, like assessment of risk, confidentiality, 

access of data, and informed consent were carefully considered in 

conducting this research study. All the information collected from the 

principals of the schools, class lecturer, and participants have been 

kept strictly confidential. The permission to undertake the study was 

sought from the schools' principals in an English and Arabic form. 

Furthermore, the information sheet was constructed in Arabic and 

English to ensure that conditions were fully accepted and understood 

by the participants. 
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4. Results and Discussion 

..1   Data Analysis and Discussion of Questionnaires 

1. Collaborative learning is better than individual learning strategy. 

The results indicate that the majority of participants about 96% 

agree that working cooperatively is much better than working 

individually. Whereas about 4% of participants disagree with this 

item . Collaborative learning provides  opportunities for learners to 

work together to gain common goals. It is usually contrasted with 

traditional individualistic classroom environments. 

2. Collaborative writing is a strategy used to enhance students' is 

writing performance. The majority of participants agreed with 

using collaborative technique whereas 4% of participants disagree 

with this view. When students work cooperatively, they can 

improve a wide range of aspects such as productivity, proficiency, 

grammatical competence and discourse. Cooperative learning in 

learning English writing skill can increase the productivity and 

performance of the learners. Therefore, group that work together 

as a team can achieve much more than who work individually on 

their own. 

3. Working in groups provides learners with the opportunity to write 

about their activities collaboratively. The whole participants 

agreed that involving in a group work could give them a chance to 

talk and express their ideas in collaborative way. The teacher 

should permit his/her students to continue to interact and 

communicate as long as the message is clear. Moreover, 

collaborative writing also affords students with the opportunity to 

work together. It is clear that 100% of participants who were 

engaged in this study agreed that working in groups can be a 

beneficial strategy for writing effectively. Also, working in pairs 

can help learners to get more ideas because different people have 

different ideas, so they can compare the important ideas that make 

a paragraph. Therefore, group work in writing classes is helpful 
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for both enhancing the grammatical accuracy and learning 

vocabulary. For example, some learners may be better in grammar, 

others are good in spelling, and some of them are better in 

organizing ideas. Moreover, sharing ideas together can play a vital 

role in deepening the learner's understanding of a particular 

subject area. 

4. In writing classes, it is necessary for English teachers to guide and  

to concentrate on content rather than on mechanics of writing such 

as (spelling and punctuation). It is essential that teachers guide 

their learners while doing writing compositions in order to make 

the writing processes more obvious for the students. This will 

make it easy for learners to follow the strategies step- by- step that 

the teacher suggests. However, the students should be more active 

than the teacher and they have to prepare the activities, give 

feedback to students, correct and evaluate the produced texts. In 

addition, it is implicit for English writing teachers to concentrate 

on content rather than mechanics of writing. This could give 

learners a chance to express their ideas and thoughts freely and 

without restrictions. For example, if students were informed that 

their teacher would focus on those writing mechanics, they might 

feel worried and more anxious rather than focusing on the content 

itself. Murau (1993) investigated the effect of peer review on 

writing anxiety and noticed that students felt anxious, embarrassed 

and uncomfortable when involved collaboratively with their peers, 

even though they thought it was beneficial to receive feedback and 

correct each other.  However, such writing mechanics are 

considered to be vital in terms of writing accuracy. 

5. Working by myself without help from others is very important for 

me. The results revealed that about (80%) of participants disagree 

that working alone without help from their peers is not important 

for them. However, the rest of paricipants about ( 20%) agreed 

with this statement because they may feel embarrassed and not 

confident when engaging in a team work. This item is presented in 
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a negative way but it has  positive results; which means that 

students believe that cooperation can suit their interests. 

 I prefer the pre-writing stage,  editing and proofreading  in a group 

rather than individually to facilitate finding ideas for the  topic.The 

results presented that students agreed about using collaborative 

writing when they are involved collaboratively. 

The findings indicated that EFL students thought that talking with 

friends could facilitate finding ideas for any writing topic. 

Furthermore, in the pre-writing phase students share ideas, 

information, and knowledge collaboratively. Thus, doing pre-

writing activities in collaborative way helps students to exchange 

ideas with others and select appropriate ideas for any given writing 

task. As  Elbow (1973) points out, CW in the classroom is useful 

and important, since if someone is stuck in his or her writing, it is 

better to contact with others. He claims that „two heads are better 

than one because two heads can make conflicting material inter-

act better than one head usually can‟ (p. 49). As, the vast majority 

of participants (100%)  agreed that involving collaboratively in 

writing activities is much better than involving individually. As a 

result, collaborative learning during the pre-writing stage helped 

them a great deal in collecting ideas and vocabulary, discussing 

with each other, planning and making an outline. 

According to (Spack, 1984), "Prewriting techniques teach students 

to write down their ideas quickly in raw form, without undue 

concern about surface errors and form. This practice helps their 

fluency, as they are able to think and write at the same time, rather 

than think and then write."  Also, the results indicated that the 

students thought that making an outline and writing down ideas 

with classmates were good methods that should be used before 

starting writing.  

The students felt that collaboration was beneficial for planning a 

topic, making an outline, and finding appropriate ideas for any 

relevant topic. Gebhardt (1980) argues that collaborative writing 
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has a positive effect not only in these final stages but also in the 

beginning stages. In addition, all students agreed about editing 

their writing task in groups instead of doing it individually. The 

editing stage includes various language aspects such as  revising 

grammar, spelling, and punctuation. In addition, working together 

during the editing and revising phases can help EEL students  to 

overcome difficulties such as correcting mistakes, restructuring 

ideas, and finding the right vocabulary. According to Murray 

(1978), the effectiveness of collaborative writing is limited to the 

final stages of the process approach to writing: i.e., revising and 

editing. 

6. Collaborative writing helps me to learn and use new vocabulary 

correctly. Most of the students (96%) agreed about collaborative 

writing since it is helpful in learning new vocabulary and using 

them in a correct way. The main problem that students face when 

starting to write is gathering new ideas and writing about them as 

well as choosing suitable words. Students may lack vocabulary 

and might have a limited storage of English vocabulary; this 

makes it difficult for them to start writing. As a result, CL has a 

positive influence on writing performance of EFL because learners 

will share ideas, new vocabulary with each other. For example, 

through collaboration learners can build a wide range of new 

words and use them in a proper way. 

7. I feel more satisfied with my writing when I work in small groups 

than I work individually to involve me in the writing task and get a 

good score.  
     There were 84% of participants who agreed that, they feel more 

satisfied about their writing when involved in groups rather than in 

isolation. In contrast, there were 16% of students who disagreed 

about this point. The findings indicated that students felt more 

satisfied when writing their topics in collaborative groups than 

when writing individually. That means collaborative learning 

helps in increasing the satisfaction of students in English writing.  

It is clear that most of the students engaged in this study agreed 
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that collaboration in writing helps them to gain good marks in 

writing compositions. In addition, students who work 

collaboratively can obtain better results in terms of organization, 

fluency, complexity and accuracy in the production of written text 

than those who work individually. In short, Working in groups 

provides the learners with the opportunity to be motivated and 

encouraged in English writing. Thus, they will depend on each 

other in gathering ideas, helping one another in reconstructing 

their paragraph and it is obvious that they will be satisfied with 

their final product because it is their own work. 
8. Some teachers treat writing skills as a reading and they do not pay 

attention to writing tasks. It is obvious that English writing is 

neglected and not considered as important as the other English 

skills. According to Alnofal  (2003), the teaching of writing skills 

has not been paid much attention compared to the teaching of the 

skills of reading, listening and speaking. Therefore, secondary 

students have problems with writing tasks and some of them do 

not have the ability to write even a paragraph. Thus, this issue has 

a harmful impact on the student‟s writing skills because those 

students do not receive much practice from their teacher. This 

problem should be taken into consideration by both the teacher 

and students to accomplish what is intended to achieve . 

9.  Students' weakness in writing skills results in the lack of writing  

practice in the classroom. The findings indicated that 8% of 

students disagreed with this view whereas 92% of participants 

were in agreement that students' weakness in writing skills results 

from the lack of reading, writing  practice in the classroom 

because the more they read, the better they write and such tasks 

are unfortunately neglected by some teachers. This lack could 

have a negative effect on learning English writing . 

10. To develop your English writing, teachers should pay more 

attention to the writing skill and  consider it as an important skill 

as the other skills. All of the participants involved in this survey 

were completely in agreement that teachers should pay more 
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attention to the writing skill and  consider it as an essential skill as 

the other skills in order to develop their English writing. Since 

writing plays a major role in English and develops a wide range of 

language sub skills such as grammar and vocabulary. Therefore, to 

improve students writing performance and to achieve a higher 

achievement in English writing,  teachers should focus more on 

this area of study. 

4.2 Data Analysis and Discussion of Observations 

1. Individual Learning and Collaborative Learning Strategy to learn 

English writing classroom observation.According to what we have 

observed during the observation phase, two teachers noticed that 

students, who were involved collaboratively, were more active and 

motivated than those engaged individually. Moreover, an observer,  

noticed that their writing  was good of both students either in 

collaboration or isolation. Some students claimed  that they had not 

enjoyed learning writing skills before, but that writing had become 

much easier after involvement in CL. In contrast, for some 

students, writing in a group takes longer time, whereas writing 

individually is more proficient and faster than engaging in a group 

work. In addition, some English teachers treat the writing skill as a 

reading and they do not pay attention to writing tasks and the 

teaching of writing skills has not been taken seriously by some 

teachers. Therefore, this can have a bad impact on their learning. 

2. Students' Interaction Observation. Based on our experience as 

teacher practitioners, collaboration in writing enables students to 

interact with each other effectively and make learning writing more 

interesting. For example, as I am a teacher, I used collaborative 

learning to arouse the students' interest, make them more active and 

involve them in the practice activities. Furthermore, collaboration 

in writing involves the learners in the target language since they 

build up an adequate mastery of vocabulary from each other. For 

instance, as I am a teacher, I noticed that students felt more relaxed 
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and enjoyed working in collaborative groups in writing tasks and 

they asked their teacher to follow and use this strategy. 

3. Teachers‟ Interaction Observation. According to the observation in 

Al Ghiran Secondary School when attending the first year writing 

classes on Thursday. I noticed that some teachers teach writing 

skills seriously, help their students and guide them in writing 

activities. To illustrate,  the teacher gave them a background about 

the topic then she divided the class into groups ;each group consists 

of four students working collaboratively. After finishing their 

writing with the guide of their teacher and the help of mine, the 

teacher allowed them to read it aloud  to the rest of the class with 

direct correction. In this way students develop their English skills 

such as: writing, speaking, reading, listening, pronunciation, 

grammar, vocabulary, and intonation. 

Moreover, the teacher used two kinds of correction; direct and 

indirect correction. For example, when the students finish their 

writing task, the teacher corrects the mistakes orally without paying 

more attention to that mistake and after they submitted the writing 

task to the teacher , she corrects them using an indirect way . For 

instance, she puts WO, SP, GM, WP without correcting the 

mistakes. After that, she returned the papers back to them and they 

have to correct the mistakes underlined in a collaborative way. It is 

obvious that this technique that the teacher used is a good one in 

case of time limited and large classes. 

5.  Conclusion and Recommendations 

To conclude, some English teachers tend to ignore writing 

activities, perhaps because they feel that these tasks are not that 

important. This research concentrates on the difficulties and problems 

that learners might encounter when dealing with writing skills and 

recommended some solutions that could help first year students to 

minimize those problems and maximize their performance to be 

proficient in English writing. Therefore, collaborative learning is 
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chosen as a strategy to learn English writing and it is considered as an 

effective teaching and learning technique by many scholars since 

collaboration in writing helps students to be involved in the target 

language effectively. If writing is taken seriously by both teachers and 

students, writing will be seen easier and full of enjoyment than any 

other skill. Finally, the researchers recommend English language 

teachers who teach writing skill to use collaborative writing strategy 

in order to develop the proficiency of their learners in English 

language. Group or peer work in learning English writing is beneficial 

for learners and is more effective and productive for students than 

working individually. 
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Abstract 
 

This study aimed at investigating the effectiveness of using flipped classroom model on 

learning English as a foreign language and students’ attitudes towards flipped classroom. The 

sample of study consisted of 31 students at Faculty of Arts, Misurata University. The 

participants were divided into two groups: 16 students for the experimental group and 15 

students for the control group. The data collection tools used in this study were an EFL 

(English as a Foreign Language) test and a questionnaire to explore students’ attitudes 

towards flipped classroom. Participants in both groups were pre-tested using the EFL test 

before the experiment. Then, the experimental group was taught using flipped classroom 

strategy while the control group was taught using the traditional teaching method. After the 

experiment, students in both groups were post-tested using the EFL test while the 

questionnaire was administered to the students of the experimental group only. The results of 

the study showed that applying the strategy of the flipped classroom had a significant effect in 

increasing the students’ performances in learning English. The questionnaire responses 

showed positive attitudes regarding the use of flipped teaching.  
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 ملخص الدراسة

ومولقفهه،إىلهلدتحققهمنهفاعلي هلةتخفدلمهمنوذجهلدفصلهلملعكوسهيفهتعلمهلدلغ هلإلجنليزي هكلغ هأجنبي فد هذه هلدفدرلة ههت
متهتقسيمهلملشاركنيهادبهيفهكلي هلآلدلب،هجامع همصرلت،هطه13تكونتهعين هلدفدرلة همنههذه هلدطريق .لدطالبهجتا ه

دلمجموع هلدضابط .هكانتهأدولتهمجعهلدبياناتهلملستخفدم هطادًباهه31طادًباهدلمجموع هلدتجريبي هوهه31إىلهجمموعتني:ه
هلدفصوله هحنو هلدطالب همولقف هالةتكشا  هولةتبيان هأجنبي ( هكلغ  ه)لإلجنليزي  هلإلجنليزي  هلدلغ  هلختبار هلدفدرلة  هذه  يف

همستوه  .لملعكوة هدتحفديفد هلإلجنليزي  هلدلغ  هلختبار هباةتخفدلم هلملشاركنيهيفهكالهلجملموعتنيهقبليا هلختبار ىهلدطالبهيفهمت
بعفدهذدك،همتهتفدريسهلجملموع هلدتجريبي هباةتخفدلمهمنوذجهلدفصلهلملعكوسهبينماه .هيهلجملموعتنيهقبلهلدتجرب هوضمانهتساوه

ه هلدتفدريسهلدتقليفدي . هطريق  هباةتخفدلم هلدضابط  هلدطالبهيفهكالهلجملموعتنيه متهتفدريسهلجملموع  همتهلختبار هلدتجرب ، بعفد
هلدل هلختبار هباةتخفدلم هلإلجنليزي بعفديا هأظهرتهنتائجهه.غ  هفقطه. هلدتجريبي  همتهتوزيعهلالةتبيانهعلىهطالبهلجملموع  بينما

هكماه هلإلجنليزي . هلدلغ  هلدطالبهيفهتعلم هأدلء هتأثريهكبريهيفهزيادة هلدفصلهلملعكوسهكانههلا هأنهتطبيقهلةرتلتيجي  لدفدرلة 
 .فدريسهلملعكوسلدتطريق هأظهرتهنتائجهلالةتبيانهمولقفهإجيابي هجتا هلةتخفدلمه

 

1. INTRODUCTION 

The twenty-first century has witnessed a huge progress and development of different types 

of technology in different fields, one of which is language education. Students today are 

comfortable with electronic devices and keen on social contexts and collaborative activities. 

Educators work hard to find how to integrate this technology to be influencing on the 

educational process to enhance collaborative learning and to be utilized as a tool for redesign 

learning and instructional systems (Karimi, & Hamzavi, 2017). Abukhattala (2016) and Basal 

(2015) add that the integration of technology in the process of teaching today results a 

successful teaching and learning of languages. 

Flipped learning is considered to be one of the new active learning approaches that 

incorporate technology into classrooms to create better learning opportunities for students and 

to offer motivating classroom atmosphere (Basal, 2015). Flipped learning focuses on 

switching in-class instruction time with at-home practicing time using technology, especially 

videos (El-Bassuony, 2016). According to Obari & Lambacher, (2015) Flipped Classroom 

Model is a distinctive educational environment, which is quickly growing in popularity 

among educators worldwide. It is a pedagogical model in which classroom lectures and 

homework elements are reversed. In a flipped classroom, students learn the course lectures 

(i.e. through online or recorded videos, course materials, etc.) before they come to class, and 

spend most of the classroom time in interactive discussions and workshops asking and 

answering questions (ibid). It inverts traditional teaching, that is, the instruction is delivered 

outside of the class while homework is done in the classroom (Du, Fu & Wang, 2014). 
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Flipped classroom saves greater amounts of time for teachers tutoring their students instead of 

lecturing them (Wallace, 2014). 

It seemed that the strategy of flipped classroom had not yet been examined in the Libyan 

context. Thus, the current study is designed to investigate the effectiveness of implementing 

the flipped classroom model as an alternative strategy of traditional English teaching methods 

used in teaching English in Libyan higher education to produce good outcomes of learners. 

1.1 Statement of the Problem 

Many studies indicate that Libyan EFL students do not have the opportunity to practice 

language skills or to engage in English language use outside of the classroom because of the 

lack of communicative competence (Elabbar, 2011, Khalid, 2017, Sawani, 2009, Reza et al., 

2007). One of the reasons behind this lack of meaningful interaction is ascribed to the 

traditional English teaching methods applied in Libyan schools and universities (ibid). Orafi 

and Borg, (2009) state that Libyan teachers use traditional teaching methods because they 

believe these methods are useful and beneficial for students. Also, it is because of that these 

methods are easy to use and do not require much effort, i.e., Grammar Translation Method. 

Farah (2014) adds that lecturers use traditional teaching methods because they are influenced 

by their own experience as students that they tend to repeat the role of their former teacher. 

Elabbar (2011) points out that a lot of Libyan lecturers are affected by learning beliefs of 

traditional Libyan classroom in which a teacher is the authority in the classroom and has more 

control over students' interaction and participation and he is the only source of knowledge 

(ibid). According to Elabbar (2011), many Libyan teachers of English still believe that the 

most important teacher's role is to explain segments of grammatical structures to students and 

translate rules into Arabic. Classes are teacher-centred and the students are passive recipients. 

The interaction in the classroom is teacher to students and students are not encouraged. So the 

outputs of these traditional methods are students who are unable to communicate effectively 

and properly in real life (Sawani, 2009). This may be one of the most problematic aspects that 

resulted of teacher-centered methods. Elabbar (2011) and Sawani (2009) point out that Libyan 

teachers avoid using Communicative Language Teaching Approach because it does not 

provide enough guidance to the teacher and because lecturers and learners are affected by the 

silent culture of learning, that may restrict the use of this approach. 

Furthermore, literature in the Libyan context shows that students pay most of their 

attention to develop language accuracy in exams at the expense of the communicative value 

of language learning (Aloreibi & Carey, 2016). Aloreibi and Carey (2016) state that EFL 

college students in many of the Libyan universities have low English proficiency. Rajendran 

(2010) adds that Libyan "university students fail to understand the meaning of even the 

commonly used English words like 'post office', 'money', 'street" (p 64). 

As a teacher of English for several years, the current researcher has realized that most 

students are not competent and their deficiency is obvious in using language in real life 

situations. In this regard, students tend to transfer their L1 norms of speaking into L2. 

Therefore, teachers need to change their traditional way of teaching, and keep up the pace 

with developments and follow the new trends of teaching which get benefit from the current 

modern technologies and the internet. 
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1.2 Research Questions 

The study grows out of the idea that the teaching of English to Libyan college students 

could be improved and led to positive effects if the traditional teaching of English (teacher-

centered) is converted into flipped teaching (student-centered). The main research questions 

of this study are: 

- Is it possible to apply the flipped classroom model to the Libyan college students? 

- Does the flipped classroom model have any statistically significant effect on Libyan college 

students' achievement in learning English? 

- What are the Libyan college students' perceptions toward implementing the flipped 

classroom model of instruction? 

1.3 Research Objectives 

The proposed study intends to examine the impact of using flipped classroom model on 

Libyan students in learning English at the university stage. It aims to determine whether the 

flipped classroom teaching model is applicable and more effective than traditional English 

teaching methods applied in Libyan universities. The study also attempts to explore the extent 

to which the flipped classroom can help students to be autonomous and moves toward a 

learner-centered class and helps to facilitate learning.  

2. Literature Review 

According to many scholars i.e. (Lo & Hew, 2017, El-Bassuony 2016, Obari & 

Lambacher, 2015) one strategy for incorporating technology like videos and video lectures is 

the flipped classroom. El-Bassuony (2016, p. 76) states that “Flipped learning (FL) is 

considered to be one of the active learning approaches that focuses on switching in-class 

instruction time with at-home practicing time using technology, especially videos.” Milman 

(2012, p. 85) explains the concept of flipped classroom as: 

The idea is that rather than taking up valuable class time for an instructor to 

introduce a concept (often via lecture), the instructor can create a video lecture, 

screencast, or vodcast that teaches students the concept, freeing up valuable class 

time for more engaging (and often collaborative) activities typically facilitated by 

the instructor. 

The use of flipped classrooms model as an instructional technique is encouraged by many 

research studies' findings. The studies confirm the effectiveness of this strategy of teaching, 

which meets the needs of the new generation of students; besides, it has significant positive 

impact on the process of learning. 

2.1 Flipped Classroom Related Studies 

Recently, flipped classroom model has become a popular pedagogy in a lot of educational 

institutes all over the world and the impact of this strategy has been explored in many studies. 

The following paragraphs present a short summary of some related studies. 

In a study carried out by Ahmad (2016) aimed to investigate the flipped classroom model 

impact on listening comprehension of Egyptian EFL students. Participants were 34 EFL 
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college students. The researcher adopted one-group pre-posttest design. The pretest on 

listening comprehension was applied before the experiment and the posttest after it. The 

results indicated that the flipped method had a significant impact on listening comprehension.  

Another study conducted by Ahmed (2016) to investigate the impact of flipped classroom 

on EFL writing skill and students’ attitude towards the flipped teaching. The participants of 

this study were 60 Saudi students at Qassim University, divided into 30 students as an 

experimental group and 30 students as a control group. The data collection tools were an EFL 

writing test and a questionnaire. The experimental group was taught by flipped classroom 

model while the control group was taught traditionally. At the end, both groups were post-

tested. Results indicated that the experimental group performed better than the control group 

in the post-test. In addition, the questionnaire results were in favor of the flipped method. This 

positive result can be attributed to using flipping. 

Also, Karimi and Hamzavi, (2017) carried out a study to explore the impact of the flipped 

classroom model on reading comprehension ability of EFL students as well as their attitudes 

regarding the flipped method. 50 Iranian EFL students who were studied at a private language 

institute in Isfahan were selected and divided into an experimental group and a control group. 

Reading comprehension pre-test was made and given to the participants of the both groups. 

Flipped model of instruction was applied in teaching the experimental group, while the 

control group taught by traditional model. Finally, reading comprehension post-test was given 

to the two groups. Also, a questionnaire was created to examine the students’ attitudes. The 

results showed that the flipped model had a significant positive impact on students’ reading 

comprehension ability. The study also revealed that participants had positive attitude towards 

flipped strategy. 

Moreover, Al-Harbi and Alshumaimeri, (2016) carried out a study to test the effect of the 

flipped classroom strategy in teaching English grammar on performances, perceptions, and 

attitudes of Saudi secondary school students. Students were assigned into two groups; 

experimental group (20) and control group (23). The experimental group students asked to 

watch selected videos, based on their textbook, was uploaded on Edmodo site prior lessons. 

Whereas the control group students received traditional teaching. The results of the post-test 

indicated that applying the strategy of the flipped classroom had a significant effect in 

increasing the students’ grammar performances. The questionnaire responses and interviews 

showed positive attitudes regarding the use of flipped teaching. 

Furthermore, Basal, A. (2015) conducted a study to explore Turkish English language 

teachers' perceptions of flipped classrooms as well as the implementation of this model into 

an English class. Participants of this study were 47 prospective English teachers. Basal used 

Qualitative research design for the study. Open-ended questions were used for collecting data. 

It was found that teachers showed positive perceptions toward using the flipped classroom. 

The study also concluded many benefits of applying the flipped classroom in ELT context in 

terms of saving of class time, learning at one’s own pace and students' participation in the 

class. The study recommended applying the flipped method in departments and contexts. 

Having reviewed the pertinent literature, it can be concluded that the flipped classroom 

model plays a significant and effective role in increasing learners' proficiency levels and 
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performance in various areas of ELT. Hung (2015) states that English classes implemented by 

flipped instructional strategy can improve the academic performance of students in general. 

However, being this teaching strategy a relatively new trend, there seems a lack of research 

applied and measured the effects of such a model in the Libyan education context. In this 

vein, the objective of the current study is to determine whether the flipped classroom model is 

applicable and effective for Libyan college students. Moreover, it is considered as a 

contribution to the literature in the Libyan ELT context. 
 

3. Methodology 

The study adapted the quasi-experimental design to examine the effects of the flipped 

classroom model on EFL students.  

3.1 Participants 

The participants involved in this study were 31 Libyan college students (6 males and 25 

females) majoring Italian and French language departments at the faculty of Arts, Misurata 

University. All of them are undergraduate students whose ages range from 18 to 23 they are 

from first to the eighth semesters who have to study English as a core subject. The 

participants were in two groups; experimental 16 and control 15. 
 

3.2 Data Collection 

3.2.1 Tests 

Placement Test 

A placement test consisted of 40 multiple choice items was designed by the researcher 

(See Appendix A). This test was used to ensure that the both groups (experimental – control) 

had a similar level of language proficiency. 

Post Test 

The researcher designed a test composed of 11 comprehension, fill in the gabs, matching 

and multiple-choice questions (40 Marks) (See Appendix B) to determine whether there was 

an impact of the flipped classroom strategy on students’ performance in English. The post test 

was administered to both groups after the experiment. 

3.2.2 Questionnaire 

The other tool was a questionnaire for experimental group students, who taught by 

flipped classroom strategy, to measure students’ attitude towards flipping classroom strategy. 

The questionnaire consisted of 15 close-ended items, which were scored using a 5-point 

Likert scale (strongly agree – agree – neutral – disagree – strongly disagree) (See Appendix 

C). 

3.3 Procedure 

Participants were selected randomly to be two groups; a control group and an 

experimental group. There were 15 students in the control group and 16 in the experimental 

group. Both groups were taught by the same teacher and the same syllabus. Both groups were 
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tested (placement test) before applying the study and another achievement test after it. The 

placement test was administered to measure whether the students’ language proficiency level 

is similar.  

Flipped classroom model was applied to teach English to the experimental group by 

selecting video lectures and online material on topics corresponding to the prescribed 

syllabus. The videos were selected from YouTube website and checked to be appropriate for 

students’ level and to be watched outside the classroom prior the class so that the students 

could watch them on their own time. Google Classroom was created as platform for the 

experimental group where instructions, the videos and other materials were uploaded on and 

to be used as a channel of communication between the students and the teacher. On Google 

Classroom students were able to write their comments about the videos and post their 

questions to the teacher. At the beginning of each class the videos were discussed with the 

students to let the teacher know whether all students had watched these videos or not. During 

the class any difficult or misunderstood points were answered by the teacher. After that, a 

collaborative activity or a game was assigned to students to do individually, in pairs, or in 

groups. However, the control group was taught by using traditional lecturing teaching. That 

was, the teacher explained everything about the lesson during the class time and the students 

were asked to do the exercises at home.  

Both groups studied the same English elementary syllabus, mostly grammar. The study 

lasted seven weeks, one class per week. After the treatment, the experimental group and the 

control group students were post-tested to determine whether there was any statistically 

significant effect between the mean scores of the two groups. As well as a questionnaire was 

given to students of the experimental group to explore their opinions towards applying the 

flipped classroom model in EFL classrooms.  

4. Results 

The scores of the placement test and the post-test were analyzed by means of SPSS 

software. To compare between the results of the experimental and control groups the 

Independent Sample T-test was used. The results of the questionnaire were also analyzed 

quantitatively by SPSS program. 

 1.4 Results of the Placement-test 

The results of the placement test showed no significant differences between the two 

groups concerning their levels of English. (See Table1). 

Table 1 Independent Samples Test (Placement-Test) 

Groups 

N Mean 

Std. 

Deviation t Sig. 

Experimental 

Control 

16 14.1875 5.49204 
.364 .718 

15 14.9333 5.90964 

 

The independent sample t-test showed that there was no significant difference between the 

experimental group (M = 14.1875, SD = 5.49204) and the control group (M = 14.9333, SD = 

5.90964). 
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4.2 Results of the Post-test 

The Independent Sample T-test indicates that there was a statistically difference 

between the post-test scores, for the control group (M= 13.4667, SD= 4.80872) and the 

experimental group (M= 20.9375, SD= 3.71427). t (4.859). (See tables 3, 4). (See tables 2, 3) 

Table 2 Group Statistics 

 
Groups N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Score Experimental 

Group 
16 

20.937

5 
3.71427 .92857 

Control Group 
15 

13.466

7 
4.80872 1.24161 

 

Table 3 Independent Samples Test (Post-Test) 

t df P-value 
Mean 

Differences 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

4.859 29 0.000 7.47083 4.32648 10.61518 
 

4.3 Questionnaire Results 

     The questionnaire was administered to the 16 students of the experimental group after the 

post-test. The responses of the students were analyzed by the SPSS software, using 

descriptive statistics to identify frequencies of responses on the Likert scale. Results showed 

that the opinions and attitudes of experimental group students were positive toward the 

strategy of the flipped classroom. 

The first three items of the questionnaire asked participants whether they enjoy 

learning English and feel comfortable in English lessons and active by using watching videos 

in the flipped classes. Students’ responses indicated that they agreed that the flipped 

classroom was more enjoyable learning experience and made them active and comfort 

(mode=4). (See tables 4, 5, 6) 

Table 4 Statement 1. I feel comfortable in English language lessons 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Disagree 1 6.3 6.3 6.3 

Neutral 3 18.8 18.8 25.0 

Agree 7 43.8 43.8 68.8 

strongly 

agree 
5 31.3 31.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Table 5 Statement 2. Teaching English by using Flipped Classroom strategy gives 

rise to activity 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid neutral 4 25.0 25.0 25.0 

Agree 8 50.0 50.0 75.0 

strongly agree 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  
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Table 6 Statement 3. I enjoy learning English when the lesson is presented as a video 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid disagree 3 18.8 18.8 18.8 

Neutral 2 12.5 12.5 31.3 

Agree 9 56.3 56.3 87.5 

strongly agree 2 12.5 12.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

In the fourth and fifth statements students were asked whether Pre-viewing lessons in 

the flipped classroom helped them understand subjects well and made it easier to answer 

exercises.  Results showed that students agreed and strongly agreed with a percentage of 

(43.8%) for both in favor of the fourth statement (mode=4), and (68.8%) agreed in the fifth 

statement (mode=4). This result indicates that the flipped classroom method facilitated and 

benefited students’ learning of English. (See tables 7, 8) 

Table 7 Statement 4. Pre-viewing English lessons helps me understand subjects well 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid neutral 2 12.5 12.5 12.5 
agree 7 43.8 43.8 56.3 

strongly agree 7 43.8 43.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Table 8 Statement 5. I find it easy to answer the exercises in class when I study 

them by the flipped classroom strategy. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid agree 11 68.8 68.8 68.8 

strongly agree 5 31.3 31.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

Statement 6 evaluated if students had positive attitudes towards the flipped classroom 

strategy over the traditional way of learning. (37.5%) of students’ responses agreed that the 

flipped classroom method was more engaging than the traditional teaching, while the rest 

were an equal percentage (31.3%) neutral and strongly agree (mode=4). (See table 9)  

Table 9 Statement 6. The flipped classroom is more engaging than 

traditional classroom instruction. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutral 5 31.3 31.3 31.3 

agree 6 37.5 37.5 68.8 

strongly 

agree 
5 31.3 31.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

In the statement 7 students were asked to evaluate whether the flipped classroom gave 

them greater opportunities to communicate with the teacher and other students. Students’ 

responses showed that they agreed that the flipped classroom strategy enhanced their 
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communication with the teacher and the classmates during the lessons (mode=4). (See table 

10) 

Table 10 Statement 7. The flipped classroom gives me greater opportunities 

to communicate with the teacher and other students. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutral 3 18.8 18.8 18.8 

agree 8 50.0 50.0 68.8 

strongly 

agree 
5 31.3 31.3 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Statements 8 and 9 evaluated whether the availability of watching video lessons many 

times and at any time helped the students to understand well. Responses indicated that 

students strongly agree that they comprehend the lessons well by watching videos more than 

once (mode=4) and they were more comforted by revising and watching videos at any time 

they want (mode=5). (See tables 11, 12) 

Table 11 Statement 8. The possibility of re-watching the video lesson more than 

once helps me to understand well 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutral 2 12.5 12.5 12.5 

agree 7 43.8 43.8 56.3 

strongly agree 7 43.8 43.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Table 12 Statement 9. The flipped classroom strategy allows me the 

opportunity to study and revise the lessons at any time I want. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutral 1 6.3 6.3 6.3 

agree 7 43.8 43.8 50.0 

strongly agree 8 50.0 50.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

Statements 10 and 11explored whether the flipped classroom helped to improve 

students’ language skills. Responses indicated that students felt their reading, speaking, 

writing, listening as well as language grammar were enhanced (68.8%). (See tables 13, 14) 

Table 13 Statement 10. The Flipped Classroom helps me to learn English 

language skills (writing, reading, listening, speaking) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid disagree 1 6.3 6.3 6.3 

neutral 3 18.8 18.8 25.0 

agree 8 50.0 50.0 75.0 

strongly agree 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  
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Table 14 Statement 11. The flipped classroom helps me understand English 

grammar well 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutral 2 12.5 12.5 12.5 

agree 11 68.8 68.8 81.3 

strongly agree 3 18.8 18.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Regarding students’ autonomous learning, students were asked in statements 12 and 

13 if the strategy of the flipped classroom encouraged them to work on their own for self-

learning. Results indicated that students strongly agreed that flipped classroom helped them to 

be autonomous. (See tables 15, 16) 

 

Table 15 Statement 12. The flipped instruction Develops my ability to think and self-

learning. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid neutral 4 25.0 25.0 25.0 

agree 8 50.0 50.0 75.0 

strongly agree 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

Table 16  Statement 13. The flipped classroom method allows me the 

opportunity to self-learning. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutral 2 12.5 12.5 12.5 

agree 10 62.5 62.5 75.0 

strongly agree 4 25.0 25.0 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

In statement 14 students asked to evaluate whether they preferred all subjects to be 

taught using the flipped classroom strategy. Students’ responses showed that the majority 

strongly agreed and agreed while only (12.5%) disagreed. This result indicates that the flipped 

classroom method effects the students positively. (See table 17) 

Table 17 Statement 14. I prefer all subjects to be taught using the flipped 

classroom method. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid disagree 2 12.5 12.5 12.5 

neutral 3 18.8 18.8 31.3 

agree 5 31.3 31.3 62.5 

strongly agree 6 37.5 37.5 100.0 

Total 16 100.0 100.0  
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The final statement evaluated whether the flipped classroom allowed the students to 

deal with the technology. Results showed that the flipped strategy helped the students and 

allowed them to deal with the technology. (See table 18) 

Table 18 Statement 15. The flipped classroom strategy allows me the opportunity 

to deal with technology. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Neutral 3 18.8 18.8 18.8 

Agree 6 37.5 37.5 56.3 

strongly agree 7 43.8 43.8 100.0 

Total 16 100.0 100.0  

 

5. Discussion 

The current study aimed to investigate whether the flipped classroom model would 

make a significant difference in the experimental group’s achievements in regard to English 

language learning among the Libyan college students. The post-test results showed that a 

difference was found to be statistically significant for the experimental group and applying 

the flipped classroom strategy seemed to play a significant role in enhancing students’ 

English language knowledge, since the experimental group mean score was higher than the 

mean score of the control group.  This result compatible with the findings of studies in other 

educational and cultural contexts such as Ahmad (2016), Karimi and Hamzavi, (2017), Al-

Harbi and Alshumaimeri, (2016) and Basal, A. (2015), whose studies revealed that the flipped 

method had a positive impact on students’ language skills ability as well as many benefits in 

terms of saving of class time, learning at one’s own pace and students' participation in the 

class. 

In contrast to the outcomes of traditional teaching methods i.e. Grammar Translation 

Method applied in Libyan schools and universities that caused students to be passive and 

depend on the teacher to lead them in class, the flipped classroom strategy, according to the 

results of this study, made students active learners and participate effectively by giving them a 

chance to learn autonomously and work collaboratively. 

In addition, the results of this study indicated that using flipped classroom strategy 

could help Libyan students solve the problem stated by (Elabbar, 2011, Khalid, 2017, Sawani, 

2009, Reza et al., 2007) regarding the lack of communicative competent and shortcomings in 

communication skills in real life since the flipped strategy offered them watching and learning 

from real videos of communication of native speakers.  

Furthermore, the results of analysing students’ responses to the questionnaire and their 

opinions and attitudes towards flipped classroom strategy revealed that students were positive 

and liked the instructions of the flipped classroom model, also they agreed that other courses 

would be taught in this way. These results aligned with other studies findings such as Al-

Harbi and Alshumaimeri, (2016), Karimi and Hamzavi, (2017), Ahmed (2016), Obari & 

Lambacher, (2015) in that attitudes of students towards the flipped classroom strategy were 

generally positive. 
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In summary, it was clear from the findings of this study that the teaching of English to 

Libyan college students could be improved and led to positive effects if teachers adopt the 

flipped classroom model in their teaching neglecting the traditional teaching methods they use 

since the study proved the possibility of applying the flipped classroom method in the Libyan 

context. 

6. Conclusion and Recommendations 

6.1. Conclusion 

The findings of the study showed that the teaching strategy of the flipped classroom 

helped students to improve their English. It encouraged them to be independent learners, 

highly responsible for their own learning (autonomous learners), yet it improved relationship 

between teacher and students. Based on the questionnaire results, learners had positive 

thought on Flipped Classroom to improve their English. Indeed, they thought that this model 

could help them to enhance their English. The results could be useful as an English teaching 

technique to improve Libyan university students' achievement in learning English. The results 

of the present study provided concepts of teaching and learning with technology to Libyan 

teachers and learners.  

6.2. Recommendations 

Through the findings of the study, the following recommendations can be drawn: 

1- Since the flipped classroom strategy is a new concept, it is recommended to prepare 

training programs to introduce teachers and students to what is flipped classroom strategy and 

its positive benefits.   

2- Holding workshops for EFL teachers and students to train on how to apply the concept of 

flipped learning strategy before implementation. 

3- Encouraging teachers to use modern techniques in their teaching, as this has a positive 

impact on the development of students' attitudes towards using this type of technology and 

benefiting from it in their real life. 

4 - Encourage EFL teachers to use the strategy of flipped classroom instead of traditional 

teaching. 

5- More research is needed to investigate the effectiveness of the flipped classroom in 

developing different language skills. 

6- Conduct similar studies in different disciplines. 

7- Conduct further studies on the effect of using the flipped classroom strategy in other 

faculties of the university. 
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Appendix (A) The Placement Test 

 
         Choose the correct answers 

1 
Tom lives next door.   ….... is a nice 
guy.   A)  She   B)  It   C)  He    D)  His 

 

 

 
21 

I … this film many times.      A)  seen      
B)  saw     C)  sees     D)  have seen 

 

 

2 
Brutus is …….. honorable man. 

A)  a       B)  an       C)  x       D)  he 

 

 
22 

I shall be there …………. 4 o’ clock. 
A) at     B) in    C) on     D) of 

 

 

3 
What……… they do?        A)  did       
B)  have         C)  do          D)  does 

 

 
23 

John is Sally’………. A)  mother       
B)  aunt       C)  sister       D)  father 

 

 

4 

Teachers do noble work. We must 

respect ……A)  his    B)  It     C)  them      
D)  they 

 

 
24 

……does he start work?  He starts at 8 

pm        A) Where      B) When         
C) Why        D) What 

 

 

5 

Phone me ……… lunch time. 

A) at       B) in       C) on        D) of 

 

 25 

They ……… here three hours ago. 

A)  reach       B)  reached     C)  

reaches    D)  is reaching 

 

 

6 

I went to …….. hospital to see Jane. 

A)  a      B)  an       C)  the       D)  x 

 

 26 

Lidia ……. in London since 1990. 

A)  lives      B)  have lived     C)  has 
lived     D)  live 

 

 

7 

How …….. does it cost? 

A)  many           B)  far       C)  old       
D)  much 

 

 27 

My room is the ……….in the house, 

this is so unfair.        A)  smaller       

B)  smallest    C)  small    D)  most 

small 

 

 

8 

The horse fell down and broke …….. 
leg. 

A)  her    B) It     C)  he      D)  its 

 

 28 

How ……. students are there in your 

class?      A)  far           B)  many       
C)  old       D)  much 

 

 

9 

Where ………. Sara from? 

A)  does       B)  has       C)  do       D)  is 

 

 
29 

Do you like………..?    Yes, of course 

I like you. A)  her     B)  she      C)  me       
D)  them 

 

 

10 

My grandparents always …..…… lots 

of pets.       A)  keeps          B)  kept     
C)  keep         D)  is keeping 

 

 
30 

Running is............. 

A)  tired       B)  bored       C)  excited       

D)  tiring 

 

 

11 

Istanbul is beautiful ……………… 
Spring 

A) at       B) in       C) on        D) of 

 

 31 

The sun..…….in the east. 

A)  rose      B)  rise       C)  is rising        

D)  rises 

 

 

12 

The elephant is a big animal.  ……. can 

weigh up to ten tons. 

A)  They    B)  It     C)  He      D)  She 

 

 

 

32 

Is she married? 

A)  Yes, he is         B)  No, she is           
C)  Yes, she is       D)  Yes, she isn’t 

 

 

13 

Did you …….. shopping yesterday? 

 A)  went           B)  gone         C)  go     
D)  goed 

 

 33 

He ……… his father at the moment.  

A)  helps     B)  help     C)  helped     

D)  is helping   

 

 

14 

Can you speak English? 

A)  Yes, I am       B)  No, I can’t           

C)  Yes, I do      D)  Yes, he can 

 

 34 

What time it?   It is …………(6:32) 

A)  twenty eight to seven     B)  thirty 

two past six       C)  thirty two to six        

D)  six thirty       

 

 

15 Sam, John and Richard are students.   35 Does he work hard?  
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.………….school is in Rome. 

A)  They   B)  It     C)  Their    D)  Them 

 

 

A)  Yes, he doesn’t         B)  No, does       

C)  Yes, he is       D)  Yes, he does 

 

16 

Rebecca and Lisa are ……….  

A)  brother      B)  sister      C)  uncles       
D)  sisters 

 

 36 

We ……… play this game with you. 

A)  won’t    B)  didn’t     C)  aren’t      

D)  are 

 

 

17 

Look, there are dark clouds, it …… 
rain. 

A)  will    B)  is going to   C)  does    D)  

did 

 

 37 

Judy had an .............holiday.    

A)  interesting            B) interested     

C)  bored                 D)  boring 

 

 

18 

My kids….. play chess very well. A)  

doesn’t    B)  didn’t   C)  aren’t  D)  
don’t 

 

 
38 

He broke the news to her…….. 

A)  gently       B)  gentle         C)  slow  

D)  quick 

 

 

19 
…….does he like his job?     A) Where       
B) When       C) Why        D) What 

 

 
39 

We haven’t planted ………. roses in 

the garden. A) any   B) some   C) an      

D) a 

 

 

20 

Titanic was ……….successful film of 

the year.  A)  most    B)  more    C)  the 

more     D)  the most 

 

 
40 

Mark is ………. than Kathy 

A)  tallest    B)  more tall     C)  taller      

D)  tall 
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Appendix (B) The Post-test 
 

 

Answer all the following questions                  Total Marks: 40 

 

Q.1.  Read the text and answer the following questions:                                                                 4 Marks 
4  

Making Friends with Pizza 

      Roger is new in town, and it has been hard to make friends. The kids at school are nice, but Roger is shy. 

His birthday is coming up soon. He is planning a big party. It will be a lot of fun. There will be cake, ice 

cream, and a treasure hunt. But what if none of the other kids want to come? 

    One week before his party, Roger and his dad go to their favorite restaurant. Benny’s Pizza Parlor makes 

the best pizza in town. Roger orders a large pie, with four kinds of cheese and extra pepperoni. He loves 

every bite. When he is finished, Roger and his dad go to the kitchen to talk to Benny. 

 

1-Why has it been hard for Roger to make friends? 

…………………………………………………………………………………………….………………… 

2-What is Roger planning to make? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3-What will be there in the party? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4-Where do Roger and his dad go before his party? 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

 

Q.2. Complete by using appropriate (subject/object) pronouns.                                                    4 Marks 

 

1. Mike lives next door.  ………………………….. is a handsome guy. 

2. My grandmother bought ……..… a beautiful necklace for my birthday. ……….. is very expensive. 

3. Teachers do noble work. We must respect …………….……….. 

4. Alice was not a bit hurt and …….……… jumped up on to …………….. feet in a moment. 

5. The cow fell down and broke …………….. leg. 

6. The elephant is the biggest land animal.  …………. can weigh up to ten tons. 

 

Q-3- Answer the following questions.                                                                                                4 Marks 

 

1. Where are you from?....................................................................................  

2. How old are you?............................................................................................  

3. What is your job?.......................................................................................... 

4. Are you married?.......................................................................................  

 

Q.4. Choose the correct form of the verb given in the brackets.                                                     4 Marks 

1. They ……………………..………….. (reach) here three hours ago. 

2. John ……………….…….  his mother every Friday. (visited – visit – visits) 

3. She ………………………. swimming last week.  ( go – went - goes  ) 

4. He ……………………..……….. (help) his father at the moment.    

5. It usually ………………………………… (rain) in winter. 

6. I ………………….…………. (go) shopping yesterday. 

7. My mother …………….. the house daily.  (cleaned –cleans – has cleaned ) 

8. The sun ………………………..…………. (rise) in the east. 

 

Q.5. Change the following sentences into negative.                                                                          4 Marks 

 

1. James managed to arrive on time.       ......................................................................................................... 

2. He goes to office at 9 o’clock.           ..........................................................................................................  
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3. He can speak French.                          ........................................................................................................ 

4. The milkman will come early tomorrow.             ........................................................................ .............. 

 

Q-6- Match:                                                                                                                                          3 Marks 

1-Where ………….?                       A- At nine o'clock. 

2-What ……………?                              B-  quickly 

3-When………….. ?   C- In Italy 

4-Who …………….?   D- Because he does not have a car. 

5-Why …………….?    E- He is a police man 

6-How……………..?   F- Tom 
 

1=…………….    2=………………..     3=……………..    4=…………..   5=…………. 6 =…………….. 

 

[grandfather, father, mother, son, daughter, grandson, aunt, uncle, cousin, nephew, niece, parents, children, 

husband, wife, brother, sister] 
 

1. Sheila and Steven are Rebecca’s ......................................... 

2. ...................................is George and Charlotte’s daughter. 

3. Lisa is Carol’s ................................................. 

4. Margaret and .............................................. are sisters. 

5. Margaret is Harry's ............................................. 

6. Sara is Margaret's ....................................... 

7. Steven is Margaret’s .............................................. 

8. Steven is Sheila's  ................................................ 

Q.8. What is the time?                                                                                                                         3 Marks 

1)  10:20 = .......................................................................................................................... 

2) 2:32  = ............................................................................................................................     

3) 1:58 = ............................................................................................................................ 

Q.9. Complete by using an appropriate article. ( a –an – the - X)                                                  4 Marks 

 

1. I learnt French at ………………………home.  

2. Brutus is ……………………….. nice man. 

3. She told me ………………………. interesting story. 

4. Sara is ……………………. beautiful girl. 

5. I went to ……………………….. hospital to see Jane. 

6. He never leaves his home without ………………………. umbrella. 

7. She is………………………. my best friend. 

8. Chinese is ……………………….. most difficult language to learn. 

Q.10. Choose the correct preposition.                                                                                                4 Marks 

1. The thief was arrested …………… the police.        a) on         b) by        c) at 

2. My birthday is ………………. May 26th.    a) on         b) in         c) at 

Q.7. Look at this family tree and fill in the gaps.                                                                          4 Marks 

Lisa + Robert 

                                                                                                            ----------------------------------------------------------------------------------------     

           George + Charlotte                                                  Margaret + Harry 

                                                    -----------------------------------------------------------------                                                                                                    Sara + Robert    

                    Sheila + Steven                                 Carol                              

                 Rebecca                                                                                    
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3. Call him …………………. Friday.      a) at         b) in         c) on 

4. Phone me …………………… night.        a) at         b) in          c) on 

5. I shall be there ………………………. 4 o’ clock.       a) at         b) on         c) in 

6. They will get married ……………. Summer.          a) at         b) in          c) on 

7. We shall be ready …………… a few minutes.         a) on        b) in         c) at 

8. He brought the letter …………. the morning.       a) at         b) on         c) in 

Q.11. Write two sentences about things you are doing now.                                                           2 Marks 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…………………  

Good Luck for you all 
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Appendix (C) The Questionnaire 
 

Students’ perceptions about using Flipped Classroom 

 

 

           Please rate the following items on the scale provided to indicate your agreement: 
 

No Item 
Strongly 

agree 
Agree Neutral Disagree 

Strongly 

disagree 

1 I feel comfortable in English language lessons      

2 
Teaching English by using Flipped Classroom 

strategy gives rise to activity 

     

3 
I enjoy learning English when the lesson is 

presented as a video 

     

4 
Pre-viewing English lessons helps me 

understand subjects well 

     

5 

I find it easy to answer the exercises in class 

when I study them by the flipped classroom 

strategy. 

     

6 
The flipped classroom is more engaging than 

traditional classroom instruction. 

     

7 

The flipped classroom gives me greater 

opportunities to communicate with the teacher 

and other students. 

     

8 
The possibility of re-watching the video lesson 

more than once helps me to understand well 

     

9 

The flipped classroom strategy allows me the 

opportunity to study and revise the lessons at 

any time I want. 

     

10 

The Flipped Classroom helps me to learn 

English language skills (writing, reading, 

listening, speaking) 

     

11 
The flipped classroom helps me understand 

English grammar well 

     

12 
The flipped instruction Develops my ability to 

think and self-learning. 

     

13 
The flipped classroom method allows me the 

opportunity to self-learning. 

     

14 
I prefer all subjects to be taught using the 

flipped classroom method. 

     

15 
The flipped classroom strategy allows me the 

opportunity to deal with technology. 
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Native and Non-native Speakers of English 
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1
 

Faculty of Arts, Misurata University 

 

 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate the interactional 

conversations between the native speakers (NSs) of English and the 

non-native speakers (NNSs) of English in a culturally mixed 

classroom. ESL learners need to be exposed to the second language 

through authentic and face to face interaction when they have 

opportunities to interact with NSs outside of the classroom (in real-life 

situations) and inside the classroom (through group work and pair 

work activities). Data were collected through conducting an 

ethnographic research in which classroom observation and semi-

structured interviews were the primary data collection tools. 

Participants were eight MA students in the field of English Language 

Teaching (ELT) in Nottingham Trent University.  

Results indicated that the participants need to improve cultural 

awareness and communication skills. In addition, NSs showed that 

they are willing to join a group work with NNSs as they can learn 

about other cultures, but in some cases, they find this tiring when the 

NNSs fail to participate due to certain factors. This might be due to 

language problems or little knowledge about the topic being 

discussed. 

 

Keywords: Native Speakers; Non-Native Speakers;  Classroom 

Interaction; Culturally Mixed Classrooms; Ethnographic Research; 

Cultural Awareness.     
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 ملخص البحث
هتدف هذه الدراسة لبحث احملادثات التفاعلية بني املتحدثني باللغة االجنليزية كلغة أم مع 
من ال تعد اللغة االجنليزية لغتهم األصلية داخل الفصول الدراسية املختلطة ثقافيا. الطلبة 

الل التواصل الدارسني اللغة االجنليزية كلغة ثانية ينبغي أن يتعرضوا للغة االجنليزية من خ
احلقيقي واملباشر حني تتاح هلم فرصة التعامل مع الناطقني باللغة االجنليزية كلغة أصلية 
خارج الفصل الدراسي )احلياة الواقعية( وداخل الفصل الدراسي )من خالل أنشطة العمل 
الثنائية واجلماعية(. مت مجع البيانات عن طريق إجراء حبث اثنوغرايف حيث كانت مالحظة 

لباحث لسلوك الطالب داخل الفصل الدراسي وإجراء مقابالت معهم الوسائل الرئيسية ا
جلمع البيانات. كان عدد املشاركني يف هذه الدراسة البحثية مثانية من طالب درجة 

 املاجستري يف جمال تعليم اللغة االجنليزية يف جامعة نوتنغهام ترنت الربيطانية.
حاجة لتحسني الوعي الثقايف ورفع مهارات التواصل.  أظهرت النتائج أن املشاركني يف

باإلضافة إىل ذلك, تبني أن الطلبة املتحدثني باللغة االجنليزية كلغة أم راغبون يف االنضمام 
ألنشطة العمل اجلماعي مع زمالئهم حيث بإمكاهنم التعرف على ثقافات اآلخرين, ولكن 

مالئهم )ممن ال يتحدثون اللغة االجنليزية  يف بعض احلاالت جيدون ذلك متعبا عندما يعجز ز 
كلغة أم( عن املشاركة يف النشاط اجلماعي. قد يكون ذلك نتيجة أهنم يعانون من مشاكل 

 لغوية أو معرفة حمدودة عن املوضوع املناقش.       
  

 

1. Introduction 

The nature of classroom interaction has become the topic of 

many researches recently (Freiermuth, 2001; Long & Porter, 1985). 

When the focus of this topic is on a culturally mixed classroom 

(international students), the common question is "Who takes the 
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dominant part in conversations between native speakers of English 

(NSs) and non-native speakers of English (NNSs) in classroom 

settings". Summers & Volet (2008) state that when the university 

campus is international, students' intercultural competence and 

confidence can be improved. This is a result of the interaction between 

students from different cultural backgrounds either inside or outside 

the classroom. This paper investigates the behavior of the native 

speakers of English towards the non-native speakers of English and 

sheds light on who talks more in interactional conversations inside a 

classroom.  

1.1. Classroom Interaction and ESL Learning 

Interaction inside classrooms has been defined as the 

fundamental part of classroom activities as everything occurs in the 

classroom through a procedure of live person-person interaction 

(Allwright, 1984, as cited in Ellis, 1994). This point of view has 

drawn seriously on research and theories dealing with the relationship 

between interaction and second language learning. These theories 

have encouraged the necessity  of being exposed to the second 

language as 'authentic' and natural language (Mori, 2002), for that 

reason the chances for ESL (English as a Second Language) learners 

to be involved into real-life interaction have been privileged over the 

teacher-fronted controlled practice.  

Lightbown & Spada (2006) point out that classroom 

interaction refers to the conversational relationship between the 

teacher and the student and between the students themselves. This 

conversational relationship can be accomplished when the students 

work in pairs and in groups. Interactional group work, as Ellis (1994) 

suggests, can play a major role in promoting second language 

learning. Classes where students have opportunities to communicate 

with each other (Summers & Volet, 2008) help students discuss ideas 

in small groups and may support a whole class discussion.  
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1.2. Cross-Cultural Classroom Interaction (NSs and 

NNSs of English) 

Many NNSs are students of international universities which 

can be a perfect setting for interacting with NSs. Nonetheless, it is not 

usually an uncomplicated task for some NNS students to engage with 

their NS peers because, in Freiermuth's (2001) point of view, they 

might fail to act together with NSs due to certain factors as fear, 

embarrassment, anxiety, and misapprehension. The purpose behind 

studying classroom interaction between NSs and NNSs of English in 

the mixed culture classroom is a belief that, as Kramsch (1998) states, 

language and culture are 'two sides of the same coin'. In other words, 

because it is a means of interaction, language is a part of culture and 

culture is a part of language. For that reason it is believed that an 

individual's language reflects his/her own culture when he/she 

interacts with people from other cultures. In order to decrease 

miscomprehension among cross-cultural students (Su, 2008) culture 

awareness should be raised, consequently, the cross-cultural 

interaction can be easier if the NNS and NS peers have certain 

necessary skills such as, knowledge of other cultures, language skills 

that can increase the chances to promote the cross-cultural interaction, 

and " ...knowledge of how to move about in another culture and an 

ability to pursue one's interest" (Freiermuth, 2001, p.170)    

Samovar & Porter (2004) have highlighted several key issues on 

which students in a multicultural classroom (international students) 

should focus. One of these issues is that students from different 

backgrounds should raise the awareness of each other's cultures. As 

FitzGerald (2003) points out, in order to be successful communicators, 

non-native speakers need to be aware of what native speakers consider 

to be good communication in English. Awareness of other people's 

culture was one of the questions of the current research interviews and 

the participants have strongly recommended that there should be more 

awareness among cultures. 
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1.3. NSs vs. NNSs of English  

Since the main aim in the present study is to investigate who 

talks more in the classroom group work and conversations between 

NSs and NNSs of English, a definition of the 'native speaker' is 

needed. Kramsch (1998, p.130) points out that the native speaker of a 

language is seen as "a person who is recognized, linguistically and 

culturally, by members of a discourse community as being one of 

them". Davies (1991, as cited in Cook, 1999) suggests that an 

individual is assumed to be a native speaker of the first language 

which is learnt in childhood. Non-native speakers, on the other hand, 

whose first language is not English, are often said to be 'bilingual' 

(Adkins, 1969). Another definition is expressed by Davies (2003, p. 

213) who suggests that "to be a native speaker means not to be a 

nonnative speaker" which is, as Han (2004) believes, the most 

operational definition one may give to the concept of native speaker. 

He believes that it is easier to define a non-native speaker than a 

native speaker. The native speaker, as Han (2004) points out, should 

have a number of characteristics summarized as: (1) Native speakers 

acquire the first language (L1) of which they are NSs in childhood. (2) 

NSs have that exceptional competence in generating fluent natural 

utterance and writing creatively. (3) NSs are able to understand and 

interpret speech into their L1.  

1.4. General Findings 

Numerous research studies have been carried out to investigate 

the interactions in group work between NSs and NNSs of English in 

classrooms where students came from different cultures. Early on, 

Long and Porter (1985) indicated that there are several advantages 

which are attained when interaction is taking place between NSs and 

NNSs in the classroom. They argue that NNSs can become motivated 

to participate more when working in groups with NSs in classroom 

activities. 
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FitzGerald (2003) has conducted a research study investigating 

the interaction between native speakers of English (Australians) and 

non-native speakers of English (Chinese, Indians and Japanese). Her 

specific aim was to explore whether the claim that native speakers 

have an advantage over the non-native speaker is true, and whether the 

NSs tend to dominate the NNSs. The results of her study reveal that 

all the participants (who were a mix between NSs and NNSs) took 

quite long turns in the interaction, and everyone was given the chance 

to complete their turns. The NSs gave a chance to their NNS peers to 

be effectively involved in the interactivity. In the researcher's point of 

view, the NSs took their NNSs intercultural perspective into 

consideration. This study is one of several studies that FitzGerald has 

conducted inside the culturally mixed classrooms. 

Another study was carried out by Nakane (2006) in which 

group work between native speakers of English (Australians) and non-

native speakers of English (Japanese) was observed. The main focus 

of this study was to investigate the silence of the Japanese students 

which the researcher frequently observed during group learning 

activities with native speakers of English. There are a variety of 

aspects, as Nakane argues, for the Japanese students' silence in an 

English group conversation, one of which is based on the cultural 

differences (e.g. in the Japanese culture, the students sometimes prefer 

to be silent in order to prevent 'face-losing'). In this study, the 

researcher also states that the Japanese students made reference to 

their silence in classroom communication by commenting that they do 

not like to talk much in the classroom. Moreover, some students 

explained that they would not speak unless they are nominated. 

1.5. Objective of the Study 

The basic aim of this study is to look at the way native 

speakers of English behave towards non-native speakers of English in 

a classroom setting where there is a mixture of students from different 

cultural backgrounds (international students). The specific aspect is to 
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explore who takes the leading role in the interaction of classroom 

group activities between native and non-native speakers of English. 

2. Methodology 

2.1. Research Design 

In the current study, an ethnographic research was conducted. 

To begin with, the terminology should be clarified by defining the 

ethnographic research and identifying its characteristics. According to 

Newby (2010) the word ethnography comes from two Greek words: 

'ethnos' that means 'people' or 'nation' and 'graphein' that means 

'writing', that is to say ethnography is writing about people. 

Ethnography is a qualitative method which relies on 'close-up' 

personal experience, sometimes participation, and observation. 

Fetterman (1998) points out that ethnographic research involves the 

researcher to be close to the subjects observed (i.e. participants) in its 

natural situation, so that the results can be realistic and descriptive. 

When used as a method, ethnography is defined as "a written 

description of a particular culture - the customs, beliefs and behavior - 

based on information collected through fieldwork" (Harris & Johnson, 

2000, p. 37).  

Hammersley (1998) describes the ethnographic research as a 

method via which the researcher examines people's behavior in 

everyday context, observation is the main data collection tool, and 

interviews are used to clarify observations. Accordingly, the 

researcher needs to watch what happens, to listen to what is said, and 

to ask questions through formal and informal interviews (Grang & 

Cook, 2007). Furthermore, the focus is usually on a small number of 

cases (a relatively small scale research). For ethical concerns, the 

participants were mentioned anonymously with informed consent.   

2.2. Context and Participants 

The context in which this study took place is the classroom 

setting, where the researcher could observe the way NSs and NNSs of 
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English interact. The total number of participants was eight students 

from different cultures. Three native speakers of English (British) and 

five non-native speakers of English (three Libyan students, a Chinese 

student, and a Brazilian student). All of these students were doing 

their MA study in English Language Teaching (ELT) at Nottingham 

Trent University, Nottingham, UK. 

2.3. Research Instrument 

In this study the data were collected via two research methods; 

classroom observation and interviews, people were a primary data 

source. That is to say the primary data which were collected from 

people concerned what they say (Newby 2010) including direct 

answers to the questions which they were asked because "people's 

words are some of the richest data that we can have" (p. 149). Another 

issue in collecting primary data from people is to investigate what they 

do, in other words the people's behavior inside the classroom. The 

behavior of the participants of this study (which I have noticed 

through classroom observation) was an equally important source of 

information. 

2.4. Procedure  

As indicated above, the data of this study have been collected 

by means of two research methods. The first one is the classroom 

observation which took place in an MA classroom. As Grang & Cook 

(2007) explain; participant observation is the central way by which 

ethnographers have tried to understand the way of people's actual life 

in the context of their everyday lived experience. During the 

interviews the participants were audio recorded and I kept taking notes 

when needed. While observing the participants in their classroom their 

conversations were not recorded but rather I was taking as much 'field 

notes' as I could. Pole & Morrison (2003, p.26) state that "field notes 

are key elements of participant observation and while it is rare to 

record too much, the importance of storing and organizing the writing 

as you proceed can never be underestimated". It is important here to 
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mention that my observational approach has the characteristic of, as 

Newby (2010) calls it, being a 'natural setting'. In other words, the 

observation for this study has taken place in a natural location which 

is the classroom setting and I was a close observer. Also, I was an 

'inactive and known' observer and this indicates that  "... the observer 

is visibly an outsider to the group. The group is aware of the observer 

but has no interaction at a process level with them" (Newby, 2010, p. 

367). 

In addition to the classroom observation (in which the 

researcher observed eight participants), interviews were made with six 

participants (three NSs and three NNSs of English). According to 

Grang and Cook (2007, p.60) "along with participant observation, 

interviewing has been a primary means through which ethnographic 

researchers have attempted to get to grips with the contexts and 

contents of different people's lives". They argue that interviews in the 

ethnographic research can be treated as a separate method for the 

purpose that all social research involves making interviews. The 

interviews made in the current research study have taken place 

between individuals, that is between the interviewer and the 

interviewee, and not group interviews. 

Typically, interviews in educational settings are divided into 

three main types; structured, semi-structured, and unstructured 

interviews (Newby 2010, Grang & Cook 2006, Pole & Morrison 

2003). The first type is structured interviews in which the researcher 

has to prepare a number of questions and ask them in a fixed order. 

The second type of interviews is semi-structured interviews which are 

based on already prepared questions (often accompanied by follow-up 

why or how questions) which the researcher is aiming to cover. The 

third type is unstructured interviews where the researcher does not 

plan any questions in advance and leaves the interview to freely turn 

into a conversation. However, in this small scale research I used the 

second type of interviews because as Pole and Morrison (2003) point 

out, the educational ethnographic research is usually associated with 
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semi-structured interviews which are assumed to have become a 

commonplace educational settings research. I found this helpful in 

conducting my interviews as if they were structured, I would not have 

the chance to ask follow-up questions nor would I be prepared to find 

a reply to participants' unexpected answers. 

3. Findings and Discussions 

The results of this research study are divided into two parts; 

the first of which is what has been concluded from the classroom 

observation. The second part is the results of the interviews with 

native speakers and non-native speakers in that culturally mixed 

classroom. The observed classroom was consisting of three NS 

students and five NNS students (three Libyans, a Chinese and 

Brazilian student). The participants were actively involved in more 

than one activity in which each one of them had to participate. The 

duration of the classroom observation was three hours. In fact in the 

first half of the lesson students were asked to work in groups of four 

while in the second half of the lesson students were asked to work in 

pairs. The first activity lasted for twenty minutes. It was observed that 

when working in groups NNS students participated less than the NS 

students did who had no choice but to talk. When asked to work 

together NNS students never initiated the conversation as if they 

assume that their NS peers are more competent than they are. Perhaps 

it was due to (as mentioned earlier) certain factors such as 

misunderstanding, anxiety, embarrassment, failure in communication 

or any other factor that may obviously affect the flow of conversation.  

In another task the students were asked to work in pairs, where 

everyone had to mention an experience of their own about "culture 

shock". The instructor gave them a note that almost everyone had at 

least one culture shock in one's life. So each two students (NS and 

NNS) had to tell each other about their experience. It was obviously 

noted that everyone took an equal part and NNS students participated 

in the same way as NS students did. 
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There was an obvious difference in the way NNSs interact 

with their NS peers while doing group work and pair work activities. 

When students were organized to sit in groups, NNSs participated less 

and NSs almost did all of the work. However, when students were 

asked to work in pairs (a NS student with a NNS student) non-native 

speakers had no choice but to participate. 

Interviews were made after taking notes from the classroom 

observation. When interviewing the NS students it was found out that 

their answers were to some extent similar. When the NSs were asked 

whether they like to talk more in group work with NNS students; one 

of the interviewee stated that when she works in a group with NNSs 

she interacts with them in the same way she does with NSs. In other 

words, she is happy with NNSs initiating the topic of the conversation 

and leading the group work. She added that she would rather welcome 

NNSs to participate and help them if they have language problems 

when interacting with her. She appreciates the NNS students' part 

taking in conversations with NS students by pointing out that "It 

always astonishes me how well the non-native speakers could cope 

with this course because for me I cannot cope with another language 

as efficiently as they do!".  

The participant added that she usually finds it interesting to 

give the chance to her classmates who have come from different 

cultures to speak so that she can hear about their cultures. However, 

she pointed out that "there is a negative side as well to work with non-

native speakers" while telling a past experience of hers in a seminar 

group work where she was the only native speaker and the other three 

students were from China and Japan. She found that she did all the 

work and the other three students did nothing. She got an impression 

that in these students' own cultures they do not like to express their 

ideas nor do they like to argue for what they thought "anything I said 

they agreed with" she explained "so it was not a group work at all it 

was MY work!". This year the participant has made a conscious 

decision that she will work in a seminar with native speakers and that 
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is not because she wants to exclude working with NNSs but simply 

because she needs to be working with people with whom she can 

argue. This was not that a bad experience for the participant but, as 

she claimed, it was somewhat tedious for her. A final point which the 

first interviewee mentioned is that she wonders why the NNSs prefer 

to sit in groups together and the NSs (including herself) prefer to sit in 

groups together and she argues that it is probably the human nature 

that assumes you sit with people you know and whom you can interact 

with.  

The second interviewee was a native speaker as well. As soon 

as we started the interview; he stated that "I feel quite happy to join a 

group work with non-native speakers of English because when we 

work with people from different cultural backgrounds we can share 

different opinions and this makes the classroom quite interesting". 

Surprisingly, this participant pointed out that he has got even more 

respect for NNSs than the NSs when working in groups and this 

respect is shown through the way he slows down his speech in order 

to make it easy to be understood for the NNSs. He concludes his 

discussion by stating that "on the whole I usually exert myself to 

encourage NNSs to get actively involved when working in groups 

with NS peers". 

The answers of the third participant were not very different 

from the ones explained above. She stated that she sometimes finds it 

difficult to work in a group activity with NNS students and she is 

likely to dominate the conversation in just one case; when "they just 

would not say anything so I felt I had to do it". But she argued that she 

has experienced group work activities with some NNS students who 

were really competent and in fact "everybody took an equal part in the 

group work which was fair". 

The interviews for this study were not conducted with students 

who are native speakers of English only; three NNS students were 

interviewed and asked them about their experiences in working in 
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groups with NS students in a culturally mixed classroom. In fact most 

of the answers were different from each other and I guess it was due to 

individual differences (and maybe different social norms) between the 

interviewees. To begin with, the participants expressed that it is not all 

the NNS students are 'passive' in the classroom group work activities 

leaving the NS students to assume leadership in the conversation. The 

first participant expressed that "it is a good chance for me to share 

opinions, knowledge, and ideas when working in groups with students 

from different cultures... especially when working with NSs of 

English  whom I can develop my oral skills with". This participant 

expressed that even if he feels that he is not able to say the appropriate 

words in group work with his NS classmates, he takes the risk of 

participating effectively in "an equal way that natives do". The 

answers of this interviewee were somewhat distinct from what the 

other two participants have said. 

The second participant stated that she sometimes finds that it is 

not an easy task to work in groups with NS students in the language 

classroom explaining that the reason for this is her previous 

educational experience where she had a very little exposure to group 

work in the university system in her country. She further argued that 

"it seems that more awareness maybe needed of other countries 

educational systems because in my country I was only familiar with 

traditional ways of teaching in which the teacher stands in front of us 

and we sit in rows". This participant's statement reminded me of what 

Luk & Lin (2007) argue that seating arrangements differ from one 

culture to another explaining that sitting in rows gives the students the 

thought that the lesson will be formal. However, when students are 

sitting around tables in semi or full circle shapes, they will feel more 

relaxed to participate in group activities. 

The third participant whom I had interviewed has totally 

different responses from the first one. First he assumed that the non-

participation he usually experiences when working in groups with NS 

students is due to language problems stating that "sometimes I cannot 
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talk about all of my ideas because of limited vocabulary or sometimes, 

even though I want to participate I am usually unable to find the 

suitable words to say". He adds that he sometimes tends to be silent in 

group work with NS students because he is always afraid to say 

something wrong. The interviewee argues that in some cases he has no 

interest in the topic being discussed or simply he has no idea or 

knowledge of it, "in the classroom group work sometimes the teacher 

asks us to talk about a topic the NS students are familiar with but I 

have no idea about it". 

4. Conclusion and Recommendations 

4.1 Conclusion 

This paper has highlighted the importance of interaction 

between NSs and NNSs of English in a culturally mixed classroom. It 

also discussed who takes the major role in group work and pair work 

activities and how NNS students find it difficult to get involved in 

classroom interaction. This difficulty might be a result of lack of 

knowledge of the topic being discussed or misunderstanding of NS 

students utterance. From the responses of the participants and 

classroom group and pair work observed, it was shown that NNS 

students preferred to be silent (or talk less) when working in groups 

with their NS peers. While they showed an obvious effort in 

interaction when they had a pair work task. NSs, on the other hand, 

were pleased to incorporate with NNSs in classroom activities unless 

their NNS peers were passive. NNSs explained that while cross-

cultural classroom interaction can be their perfect chance to learn the 

second language and know more about its culture, it was not always 

an easy task to work with NSs of English in groups. To sum up, 

cultural awareness should be raised so that students from different 

cultural backgrounds can put into consideration the cultural 

differences and distinct social norms.  
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4.2. Recommendations 

 The following recommendations are suggested; 

1. Students should acquire cultural knowledge by studying 

national cultures. 

2. Learning about the behaviors of different cultures relative to 

communication efficiently help to improve intercultural 

communication. 

3.  Students from different cultural backgrounds need to be 

involved in daily communication in order to learn and 

understand each others' cultures. 

4. NNS students should not hesitate to participate in pairs and 

group work activities with their NS peers, even though they 

think they might make mistakes. 
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Abstract 
The present paper attempts to outline the importance of familiarity of the politeness 

phenomenon amongst the fifth and seventh semester students of English Department, 

Misurata University and elaborate its influence on the socio-cultural attitudes and values in 

different contexts. It focuses on the teachability of pragmatic aspects of English in regard to 

the speech acts of requests and apologies from the perspective of politeness in the classroom 

in order to foster the students‟ awareness of the phenomenon of politeness and the appropriate 

strategies according to the context. It also intends to explore the types of strategies of requests 

and apologies which they use in their English productions and to discover whether there are 

any significant differences between students‟ requests and apologies strategies with respect to 

their academic levels. The participants are a total of (48) students from two different levels in 

the English Department. It was found out that students were not aware of the direct relation 

between language and the phenomenon of politeness. The results indicated that there were no 

significant differences between students‟ requests and apology strategies and their academic 

levels. The results also revealed the teachability of English pragmatic aspects of both requests 

and apologies which has led to raising the students‟ pragmatic ability in   producing polite 

requests and apologies. 

Keywords: politeness, apologies, requests. 
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 ملخص البحث

هتدف ىذه الورقة البحثية إىل حتديد اإلملام بظاىرة التهذيب اللغوي يف أوساط طلبة املستويني السادس والسابع يف قسم 
كما هتدف إىل توضيح تأثريىا على السلوكيات والقيم اإلجتماعية والثقافية يف سياقات   ,جامعة مصراتةاللغة اإلجنليزية, 

خمتلفة. وتركز الدراسة على قابلية تدريس اجلوانب الرباغماتية للغة اإلجنليزية بالنسبة لألفعال الكالمية اخلاصة بالطلب و 
ز إدراك الطلبة لظاىرة التهذيب اللغوي االعتذار من منظور التهذيب اللغوي داخل قاعة الدراسة هبدف تعزي

واالسرتاتيجيات املالئمة حسب السياق. كذلك هتدف إىل تقصي نوع اسرتاتيجيات الطلب واالعتذار اليت يستخدمها 
الطالب يف إنتاجهم باللغة اإلجنليزية, واكتشاف إذا ما كان ىنالك أي فروقات كبرية بني اسرتاتيجايات الطلبة للطلب 

طالبا من  (84)من جهة ومستواىم األكادميي من جهة أخرى. العدد اإلمجايل للمشاركني يف ىذه الدراسة ىو واالعتذار 
فصلني دراسيني خمتلفني يف قسم اللغة اإلجنليزية. وقد تبني أن الطلبة مل يكونوا مدركني للعالقة املباشرة بني اللغة وظاىرة 

وجد أي فروقات كبرية  بني اسرتاتيجايات الطلبة للطلب واالعتذار من جهة التهذيب اللغوي. وأشارت النتائج إىل أنو ال ي
ومستواىم األكادميي من جهة أخرى. كما بينت النتائج قابلية تدريس اجلوانب الرباغماتية للغة اإلجنليزية بالنسبة لألفعال 

اتية للطالب يف إنتاج عبارات طلب الكالمية اخلاصة بالطلب و االعتذار, األمر الذي أدى إىل إذكاء القدرة الرباغم
 واعتذار مهذبة.

 : التهذيب اللغوي, الطلب, االعتذار. املفتاحيةالكلمات 

1. Introduction 

1.1 Statement of the Problem 

This study aimes to identify the English Department students' pragmatic ability to 

produce and comprehend speech acts, especially requests and apologies. Students were 

noticed to be greatly influenced by their mother tongue and culture when it comes to speech 

acts in a way that they do not take the English culture into consideration. They tend to use 

expressions that are equivalent to their mother tongue and culture which can be inappropriate 

in the English context and could lead to pragmatic failure especially in terms of being 

subliminally impolite. As a particular language is associated with a particular culture, 

language itself cannot be fully understood without enough knowledge of the associated 

culture.   As Jenny Thomas argues that pragmatic failure refers to “the inability to understand 

what is meant by what is said” (Thomas,1983, p.22) 

Therefore, this study attempts to recognize how and how often students use polite 

requests and apologies in English. It also attempts to teach the strategies of both polite 

requests and apologies explicitly in the classroom in order to foster the students' cultural 

awareness. 
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 1.1 Hypotheses 

Learning English in the Department of English, Misurata University is mostly based on 

the input which is available in the classrooms. In such an impoverished learning environment, 

which is considered to be the only place where students are given the chance to communicate 

in English, English pragmatic knowledge and sociocultural rules of the language are almost 

being ignored in the curriculum. Therefore the students are not likely to have much exposure 

to authentic input; consequently, they do not have the opportunity to learn about the English 

pragmatics. 

Our hypothesis can be briefly stated as “pragmatic aspects of English could and should 

be taught to students in EFL classrooms as the teachability of such aspects is beneficial to 

raise the students' cultural and pragmatic awareness". 

1.1 Significance of the Study 

This paper deals with universal communication which occurs between different parties 

with distinctive linguistic, social and cultural backgrounds, communicating with one another 

via the only shared knowledge, that is language. Therefore, it is related to socio-pragmatics, 

and (EFL) to fulfill the purpose of the paper which is highlighting some major problems such 

as misunderstandings, subliminal impoliteness, face threatening acts which are "utterances or 

actions which threaten a person‟s publicself-image." (Yule, 1996, p. 130), etc. in an attempt to 

decrease the common occurrence of such problems by providing some solutions to be 

recommended later. One of which is raising cultural awareness and pragmatic knowledge 

amongst students of English Department, Misurata University. 

Moreover, it tries to focus on cross-cultural pragmatic failure from the perspective of 

politeness so that students and future researchers can be attracted to such topics that are 

usually overlooked . 

Since there are some foreign teachers teaching in Department of English in which the 

study was conducted, they can be more aware of the inter-language and cross-cultural 

differences in interacting with Libyan students and teachers. Moreover, teachers may integrate 

pragmatic aspects and the phenomenon of politeness within the subjects they teach to students 

in order to raise the students' cultural awareness and pragmatic knowledge . 

This study can be an eye opener to students whilst communicating with their foreign 

teachers and others as well in terms of being polite and avoiding cross-cultural pragmatic 

failure as well as for those who are planning to study abroad. 

It is hoped that this study will create a state of harmony where teachers and students 

might be excused for some misunderstandings that they may encounter in the future which 

may lead to a friendlier relationship between both targeted parties  .  

None of the research papers on socio-pragmatics which we have read has discussed the 

cross-cultural pragmatic failure from the perspective of politeness in the classrooms of 

Department of English at our university. Since  this study is the first of its kind in the 

mentioned department, it is hoped to provide students and future researchers with a general 
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idea of the topic as well as the relevant basic data which will raise the students‟ awareness of 

such important topics . 

The curriculum can be modified in the department  to adopt a cultural-linguistic 

approach in foreign language teaching as well as materials for the politeness phenomenon so 

that students will be given the chance to learn the pragmatic aspects of English in the 

classroom and how to be polite and accepted by the other interlocutor, or may propose 

cultural-linguistic programs and workshops of pragmatic competence to raise the students‟ 

pragmatic awareness regarding politeness. 

1.1 Design 

As this is a classroom-based research, the experimental design was used. Two 

experiments were conducted in this study; the first one is requests experiment which was 

intended to analyze requests and refusals strategies while the second one is apology 

experiment which was designed to analyze apology strategies. 

2. Methodology 

As this is a socio-pragmatics-based research, the researchers adopted the most common 

method of doing this kind of research which is a Discourse Completion Task (DCT hereafter) 

in both experiments. Moreover another method which is responses to a scenario (see 

Appendix C) was used as a posttest in the experiment of requests. In addition,  presentations 

were later delivered to the students in the classroom in order to foster their awareness about 

polite requests and apologies, each speech act separately. Another method is feedback 

elicitation in which students were asked for their feedback about the lesson.  

The present data of both experiments were elicited by means of a written (DCT). The 

DCT of requests (see Appendix A) consists of 4 items, two of which are for eliciting the 

students' linguistic and pragmatic abilities of making polite requests and refusals in different 

contexts. On the other hand, the DCT of apologies (see Appendix B) experiment was taken 

from Tunçel (1999), (as cited in İstifçi, 2009), and had been adopted by the researchers for the 

specific use in this study. The original version of the test consisted of 14 apology situations 

and they had been pilot tested before the actual study. The reliability of the test was 75%. 

(İstifçi, 2009). The DCT in this study consists of 7 items designed to elicit students'  strategies 

of apologies in different situations which were organized according to the severity of offence 

and social status of the apologizer and apologizee. 

Moreover, another method: role plays, which involves "acting" situations which are 

useful for establishing specific contexts (Macky & Gass, 2005), was planned to be used in this 

research but was ultimately changed from open role plays into constitute responses to a 

scenario (see Appendix C). In addition, a presentation was later delivered to the students in 

the classroom in order to foster their awareness about polite requests and apologies. Another 

method is feedback elicitation in which students were gently asked for their feedback about 

the lesson. Lastly, naturally occurring situations were used by means of observation.  
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2.1 Participants and Setting 

The present study examines the formulae of requests and apologies elicited from Libyan 

students of English Department, Faculty of Arts, Misurata University in Misurata City, Libya. 

The English data were collected from the students of the fifth and seventh semesters in the 

mentioned department. The respondents in this study were of both genders and they were a 

total of 48 student-respondents in this research, 19 in requests experiment and 21 in apology 

 2.2  Procedure 

In both experiments which were conducted in different classes, the researchers had 

attended pragmatics lectures to get acquainted with the impression of the students in their first 

lecture of politeness. A week later, DCT‟s were distributed as a pretest and presentations 

about the mentioned topics were delivered. Then a posttest was given to the students in the 

same lecture. 

In experiment (1) which explored the speech act of requests and refusals amongst the 

nineteen subjects, the first analysis illustrated their preferences for: 

a) imperative vs. interrogative head act realization, 

b) the modal verbs „can/could‟, 

c) request perspective (speaker-oriented/ hearer-oriented). 

amongst students as to their levels.  

For analysis of data concerning polite refusals, responses were analyzed according to 

the types of refusal expressions which could be used together with the reason of refusing. 

In the analysis of the data in experiment (2) which explored the speech act of apology, 

responses were categorized according to Cohen and Olshtain‟s (1981) apology speech act set 

(see Appendix D) which was taken from Al-Zumor (2011). It is also based on the CCSARP 

(Cross-Cultural Speech Act Realisation Project) coding manual. (Blum-Kulka et al., 1989), 

(as cited in Al-Zumor, 2011). 

3. Results and Discussion 
Among the various interrogative constructions (will, would, can, could, etc.), ability 

questions with the modal verb 'can' constituted the most frequent request type in our data. 

Table 1 illustrates the preferences for ability questions between both targeted levels of 

students. Overall, 16 subjects formed their „supposedly polite‟ requests using the modal verb 

'can'. They were13 seventh semester students and 3 fifth semester students. 

Table 1 Preferences for the Modal Verbs (Can/Could) as to Level. 

Modal verb seventh semester fifth semester 

Can I 4 _ 

Can you 9 3 

 

Could I 1 1 

Could you 6 5 

Total 13 6 
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Although ability questions are regarded as one of the most polite request realizations 

(Ogiermann, 2009), 'can' is not the most appropriate modal verb to make polite requests. The 

frequent use of 'can' could possibly indicate the informal character of the situation. However, 

strangely enough, students' common use of 'can' is also frequent in formal situations as in 

(Situation 4, Appendix A), where students were asked how to ask their teacher to turn on the 

air conditioner in the classroom. This might be attributed to the students' lack of pragmatic 

knowledge in using the appropriate verb in the context as 'can' in this context might not be 

regarded as polite due to the high degree of formality of the situation and the social status of 

the hearer, who is the teacher. Therefore, it can be deduced that students do not always use the 

appropriate forms of making polite requests in different degrees of politeness according to the 

context.  As Table 1 shows, interrogative constructions with a modal verb asking for ability 

can be formulated either in the 1st or in the 2nd person and, thus, they can represent the 

speaker‟s or the hearer‟s perspective. (Blum-Kulka et al. 1989), (as cited in Ogiermann, 

2009).  Leech (1983) states that a request can be softened “by omission of reference to the 

cost to h” (hearer) and suggests that "Could I borrow this electric drill?" is more polite than 

"Could you lend me this electric drill?" (Leech 1983), (as cited in Ogiermann, 2009). 

In the second part of experiment (1), students‟ refusal responses were analyzed 

according to the refusal strategies being used as indicated in Table 2. The figures in Table 1 

show that the use of “Positive Opinion”, “Apology” and “Alternative” strategies before and 

after the lesson being taught to the students, is not quite distinctive. On the other hand, one 

remarkable result is illustrated in the usage of “Direct Refusal” strategy which was used by 7 

students before the lesson and by only 1 student after the lesson. Moreover, “Thanking” 

strategy was never used before the lesson but was used twice after it which can indicate the 

usefulness of the lesson . 

Table 2 Types of Refusals in Pretest and Posttest . 

  

According to Table 1, these results support our hypothesis in that such strategies of 

speech acts could and should be taught in the classrooms and are beneficial to the students in 

that they provide them with the appropriate strategies that are used to make polite speech acts 

in English  . 

At the end of the class, the students were asked for their feedback whether they found 

the lesson useful or not. Amongst the 19 subjects in this experiment, only 1 student thought 
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that it was not useful as it had been already known by him/her. Nevertheless, all other 18 

students agreed upon its usefulness. 

In experiment (2) which explored the speech act of apologies, responses were 

categorized according to Cohen and Olshtain‟s (1981) apology speech act set which was taken 

from Al-Zumor (2011). IFIDs (Illocutionary Force Indicating Devices) is the most central 

strategy for apology in many languages. (Al-Zumor, 2011). The first formula in apology as a 

speech act set is "an expression of apology". (Olshtain & Cohen, 1983), (as cited in Al-

Zumor, 2011). It consists of some sub-formulas as: 

• An expression of regret, e.g., "I'm sorry." 

• An offer of apology, e.g., "I apologize." 

Table 3 shows that IFIDs are used by most subjects in situation (1), which is a highly 

formal situation, with variation in the type of strategy. In the data collected from the twenty 

one university students, the mostly used sub-formula is "an expression of regret" amongst 

other sub-formulas. Interestingly, this indicates the students' choice to offer quite a routine-

like response and that they preferred this sub-formula as an apologetic response  . 

As table 3 indicates, the second mostly used sub-formula amongst both targeted levels 

is "an offer of apology" which figures in 5 responses. However the strategy "excuse me" does 

not occur in the data as a result of the severity of offense in this situation that "excuse me" 

was probably considered by the students as so weak for the purpose of apology. 

Table 3 Distribution of IFID's in Situation (1) as to level. 

Level Sorry Excuse Apologize Forgive No Apology Total 

seventh semester 6 _ 1 1 1 8 

fifth semester 7 _ 4 1 2 13 

 

Strangely enough, the strategy "excuse me" appears only once in one situation where 

the participants promised to return a textbook to their classmate within a day or two, after 

photocopying a chapter but they held onto it for almost two weeks and their classmate was 

really upset about it as this classmate needed it to prepare for a class. The participant used 

“excuse me” despite the severity of offence committed by the participant in the situation. 

However, the social distance (degree of formality between the interlocutors) and the social 

dominance (the relative degree of the social power of the interlocutors over each other) are 

not regarded as important in this case as both interlocutors are classmates, which may reveal 

that that student considered social distance and dominance as more important than the severity 

of offence in this very situation . 

Interestingly, as table 3 shows, "No Apology" was used three times by both targeted 

levels students in situation (1), one of which is "an explanation of account" while another 

response is "pretending to be offended", both without an apology being expressed! 
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Furthermore, as table 3 reveals, only 3 subjects out of the 21 subjects did not apologize 

in situation (1), which can indicate the other students‟ predisposition to apologize. It was also 

found out that there is no direct relationship between the academic level and pragmatic 

knowledge of the students. 

At the end of the lesson, the experimenter asked for the students‟ feedback whether they 

find the lesson useful or not. All the 29 students who had attended the class agreed upon its 

usefulness . 

Before the lessons were given to the students, they were asked if they had ever thought 

that they would study "politeness" in the classroom. Overall, students thought it was weird to 

study politeness, and far from what they actually studied in their major   . 

They thought that it is not directly related to language. It can be deduced that students 

were not aware of the important role that the politeness phenomenon plays in defining the use 

of speech acts and, thus it affects communication. However, when they were asked how to 

express politeness, their answers included word choice, facial expressions and body language 

in general. 

Naturally occurring situations were also used as data in this study but were not referred 

to in detail in this paper because of its brevity. 

4. Conclusion and Recommendation  

When we are communicating with people from different cultural and linguistic 

backgrounds, it is best to act with regard to their cultural values, so as to avoid 

misunderstandings caused by cultural or linguistic differences. Otherwise, relations are 

broken, feelings are hurt, offense is taken, wrong mental images and offensive stereotypes are 

drawn or sometimes things just seem to be a bit odd. One way of creating familiarity to 

others‟ cultural assumptions within the scope of university is teaching such aspects in the 

classrooms with an authentic input to which students are being exposed. 

We recommend to add the the phenomenon of politeness  to the curriculum to be 

directly taught in different subjects and levels so as to foster the students‟ cultural awareness 

and pragmatic knowledge . Thus, students may have the opportunity to observe and practice 

what they have learned in any situation they encounter with regard to the phenomenon of 

politeness as well as cross-cultural pragmatic failure which is hoped to lead to the appropriate 

use and understanding of the English speech acts politely. Furthermore, students will realize 

that politeness is directly related to language as through language we can express politeness.  

Future researchers may study in detail the correlation of politeness and gender, as 

gender was not studied in this research,  politeness and social status, and politeness from the 

teacher to the students. Other studies may focus on other specific speech acts with regard to 

politeness. 

It can be pointed out that the choice of polite speech acts indicates the unrelatedness 

between level and pragmatic knowledge of the students. Furthermore, it can be deduced that 

pragmatic aspects can be taught to intermediate and upper-intermediate levels students in 
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order to give them the chance to have a sound command of the language from a pragmatic 

perspective. 
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Appendices 
Appendix A 

 

A: Before the the lesson: (the lesson was a presentation about politeness): 

    Dear student,we  apologize for taking your precious time. Would you please have a look at 

these questions and try to answer them? 

1.  What expressions for making polite requests do you know? 

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

 

2. What expressions for making polite refusals of requests do you know ? 

E.g. I'm sorry but I really have to study for my exam. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… …. 

3.  Write your own polite request to ask another student in your class to lend you their book. 

………………………………………………….……………………………………………  

1. Write your own polite request to ask your teacher in your class to turn on the air 

conditioner. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Gender .……………     : 

Semester   :..……………  

Do you find the lesson useful? 

………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………… 

Any comments? 

.………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………… 

Thank you very much for your time and patience. 
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Appendix B 

 

Dear student, we deeply apologize for taking your precious time. Would you please have a 

look at these questions and give them a try?  

Please note that your identity will be kept anonymous and that this activity has NO effect on 

your performance or grades. 

Thank you in advance. 

 

2. You completely forget a crucial meeting at the office with your boss. An hour later you call 

him/her to apologize. The problem is that this is the second time you‟ve forgotten such a 

meeting. Your boss gets on the line and asks : 

Boss: “What happened to you? Next time you'll be fired”! 

You : 

…………..………………………………………………………………………………………

 .……………………..…………………………………………………………………………… 

 

2. You forget a get-together with a friend. You call him/her to apologize. This is really the 

second time you‟ve forgotten such a meeting. Your friend asks over the telephone: 

Friend: "What is wrong"? 

You :

………..…………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………… 

 

3. Backing out of a parking place, you run into the side of another car. It was clearly your 

fault. You scratched the side door slightly. The driver gets out and comes over to you 

angrily. 

Driver: “Can‟t you look where you‟re going? See what you‟ve done”! 

You: 

………..…………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………… 

 

4. You promised to return a textbook to your classmate within a day or two, after 

photocopying a chapter. You held onto it for almost two weeks. 

Classmate: I‟m really upset about the book because I needed it to prepare for last week‟s 

class. 
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You :

………..…………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………… 

 

5. Spending an evening at a friend‟s apartment, you accidentally break a small vase belonging 

to her/him. 

You :

………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

6. Rushing to get to class on time, you run round the corner and bump into one of your fellow 

students who were waiting there, almost knocking him/her down. 

You :

……………………………………………………………………………………..……………

.……………………..…………………………………………………………………………… 

 

1. You have forgotten to return the book you borrowed from your teacher. On the staff 

corridor you come across your teacher. 

You :

………..…………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………  

 

Gender .……………     : 

Semester..……………  : 

Age..…………… : 
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Appendix C 

*This activity is taken from Plan ELT worksheet and has been modified . 

Appendix D 

The model followed in experiment (2) is presented below: 

2.  Illocutionary force indicating devices (IFIDs( 

– An expression of regret, e.g. I‟m sorry. 

– A request for forgiveness and accepting the apology, 

e.g., Please forgive me/please accept my apology. 

2. Explanation or account: any external mitigating circumstances, 

‘‘objective‟‟ reasons for the violation, e.g,. 

i. Explicit: the Traffic was terrible. 

ii. Implicit: traffic is always so heavy in the morning. 

1. Taking on responsibility 

a. Explicit self-blame, e.g., It is my fault/my mistake. 

b. Lack of intent, e.g., I didn‟t mean it. 

c. Expression of self-deficiency. 

d. I was confused/I didn‟t see you/forgot. 

e. Expression of embarrassment, e.g., I feel awful about it. 

f. Self-dispraise, e.g., I‟m such a dimwit! 

g. Justify hearer, e.g., You‟re right to be angry. 

h. Refusal to acknowledge guilt. 

– Denial of responsibility, e.g., It wasn‟t my fault. 

– Blame the hearer, e.g., it‟s your own fault. 

– Pretend to be offended, e.g. I‟m the one to be offended. 

1. Concern for the hearer, e.g., I hope I didn‟t upset you/Are you all right? 

5.  Offer of repair, e.g. I‟ll pay for the damage. 

6.  Promise of Forbearance, e.g., It won‟t happen again. 
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with publishing research papers and scientific studies in the field of 

humanities and Islamic culture according to the following: 

1. The research shall be innovative and unpublished, and shall not be 

under review at the same time in any other party. The journal shall not 

publish researches obtained and extracted from previous research or 

approved theses. 

2. Researchers must submit their original papers without any infringement 

of copyright and printing, in accordance with the template set for 

publication. They are also responsible for all issues and claims relating 

to copyrights and intellectual property. They are obliged to bear all 

legal consequences in particular, without any responsibility for the 

journal. 

3. The names of the co-researchers should be listed in the paper based on 

the percentage of achievement, so that the first name is the most 

contributing researcher, then the researcher who follows, and so on. 

4. If the research is funded by a party, it should be mentioned within the 

paper. 

5. The researcher must follow to the fundamentals of scientific research, 

its rules and methodology. 

6. For Arabic-language research: The distance between lines (1.15), font 

type (Traditional Arabic), font size (15), and the headings and sub-

headings are the same font type but in size (16) bold. 
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7. For English, French, or Italian-language research: The distance between 

lines (1.15), font type (Times New Roman), size (12) and the headings 

and sub-headings are the same font type but in size (14) bold. 

8. The page margins are (2.50) cm for all sides, and in each new paragraph 

a first line indent (1 cm) is left. 

9. Research must not exceed 25 pages including the list of references and 

appendices. 

10. Authors should submit three hard copies of their work and a soft copy 

(CD) of the journal. 

11. Authors should write all the information requested on the form 

supplied to them. 

12. The journal adopts the indexing system (APA 6th) American 

Psychological Association. 

13. The research submitted to the journal is evaluated by two experienced 

referees and when the result is opposed, it is presented to a third referee 

14. The researcher is obliged to modify his paper if he is asked to (as 

deletion, increase or reformulation). 

15. No transfer or quotation from the published research shall be made 

except by referencing the journal. 

16. Papers submitted for publication in the journal becomes of the rights 

of the Journal, and will not be returned to authors whether published or 

not. The journal has the right to publish and print the research 

submitted to it, and it is not allowed to re-publish the papers in another 

journal. 
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