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 ملخص البحث

هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة ومناقشة موقف ادلعلمني وادلعلمػات يف دولػة الكويػت مػن مواػوع العقػاب البػدين 
. ومنػػػامق م السػػػػكنية ،وجنسػػػيت م ،وجنسػػػ م ،تنادا لسػػػنوات اخلػػػملة يف ادل نػػػةيف احليػػػاة ادلدرسػػػية اسػػػوأسػػػبابو ورهػػػاره 

بنػػػػاا إمػػػار مفػػػاىيمي  ػػػػاـ ب يقـو البػػػاح وفحيػػػػث سػػػ الوصػػػفي التلليلػػػيالدراسػػػة ىػػػو ادلػػػػن مل  وادلػػػن مل ادلتبػػػه يف ىػػػػذه
 ادلتوسػطةة دلرحلػر ادلعلمػني وادلعلمػات يف اقضية العقػاب البػدين مػن من ػو  لدراسة افيستبللمواوع مث القياـ بتصميم ا

تنبػػه أعليػػة ىػػذه الدراسػػة مػػن كووػػا ترصػػد الواقػػه وهللػػو وصػػوو إىل ف مػػو وتر ػػيد مسػػتو  التعلػػيم  .يف دولػػة الكويػػت
 .صانعي القرار مبا يتواكب مه التوج ات الرتبوية ادلعاصرةو  لمربنيوتقدمي معلومات كافية ل

 ،أمػػر مطلػػوبوأنػػو التػػدرج يف العقػػاب اػػرورة   لػػ أف العينػػة أكػػدت  من ػػانتػػا مل توصػػلت الدراسػػة إىل رلمو ػػة و 
وأف مػن  ، ػدـ احػرتاـ الطالػب دلعلمػوو  ،السلوؾ غري األخالقي للطالػبوستخداـ العقاب البدين ىو سبب  ىمأوأف 

أوصػػت الدراسػػة ببضػػعة توصػػيات من ػػا أعليػػة اومتنػػاع التػػاـ . البيئػػة ادلدرسػػية الطالػػب كراىيػػةأىػػم رهػػار العقػػاب البػػدين  
  .وف م مقاصدىا يف ىذا الشأف القوانني ادلدرسية نفيذتالعمل  ل  و األمفاؿ  ن ارب 

Abstract 

Perceptions and Behaviors of Teachers to Corporal Punishment  

in the Middle Schools of Kuwait 

This study aimed to grasp and discuss the position of teachers in the State of 

Kuwait from the issue of causes and effects of corporal punishment in school life. 

The teacher's view will be analyzed based on years of experience in the profession, 

gender, nationality, and districts. The approach taken in this study is descriptive 

analytical approach, in which the researchers will build a conceptual framework for 

the topic and design a survey to discuss the issue of corporal punishment from the 

perspective of teachers in middle schools in the State of Kuwait.  

The significance of this study is indeed being monitored and analyzed in order 

to understand and rationalize the level of education. It also provides adequate 

information for educators, decision makers, and parents to cope with the 

contemporary educational trends. 

The study found many results such as that most respondents stressed the need 

for gradual punishment, and the most important reason for the use of corporal 

punishment is the unethical behavior of the students, and lack of respect for the 

student to the teacher. One of the most important effects of corporal punishment is 

the development of hatred towards the school environment. The Study 

recommended a few recommendations which are the importance of strictly 

refraining from beating children and the need to work on the implementation of 

school laws in this regard and understanding of its purposes. 
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 المقدمة
ألوػػا قػػد تػػ هر للبػػاح ني والعػػاملني يف احلقػػل التعليمػػي م مػػة  وتصػػرفاهتموادلعلمػػات  نيتصػػورات ادلعلمػػإف دراسػػة 
 .أو فػرع مػن احلاجػة إليػو ،رهو ٌع َ ػن َتصػ  الشػيا فػر لػاحُلكػم   حيػث أفالواقػه ادلعػاش ف م وتوجيػو يف  ل  ضلو كبري 

وتطػػػوير الوسػػػا ل  قػػػه وتقوؽلػػػووادلعلمػػػات يف غايػػػة األعليػػػة لتوجيػػػو الوا الدراسػػػات ادلعاصػػػرة الراصػػػدة لتوج ػػػات ادلعلمػػػني
 .الرتبوية يف ادل سسات ادلعنية بر اية وتنمية األمفاؿ وادلراىقني

مػن والػده )مػن  ػخل لػو سػلطة  ليػو بصػورة مقصػودة يف جسػده واألمل تعرض الفرد لألذ  العقاب البدين ىو 
ادلبػادرة العادليػة )األمفػاؿ م ػل من مػة  مهالعقاب البدين استخداـ عنية مبلاربة تنشط ادلن مات العادلية ادل (.أو معلمو

 Global)هػػػت اسػػػم  ٕٔٓٓالػػػأ تأسسػػػت  ػػػاـ ( ألمفػػػاؿيف التعامػػػل مػػػه االعقػػػاب البػػػدين أ ػػػكاؿ إلوػػػاا كػػػّل 

Initiative to End All Corporal Punishment of Children .) ولعػل السػويد أوؿ دولػة قامػت مبنػه
ري مػػن الػػدوؿ مبنػػه العقػػاب كمػػا قامػػت ك ػػ( ـٜٜٚٔ)اب البػػدين لألمفػػاؿ  لػػ  ادلسػػتو  الريفػػي وذلػػك يف العػػاـ العقػػ

ويف  .(Moore, 2007, 42)دوؿ أوربػا مع ػم وذلػك يف ( ٘ٔ، ص ٕٗٓٓفرنافػا، )مػار البيػت ىت يف إالبػدين حػ
قبػػة الطالػػب بطػػرؽ سلتلفػػة م ػػل حرمػػاف ادلػػدارس اإلسػػرا يلية ؽلنػػه العقػػاب البػػدين بصػػورة صػػارمة وىػػذا و ؽلنػػه مػػن معا

  (.ٕٛـ، ص ٕٚٓٓحسونة، )الطالب ادلشاغب من ادلشاركة يف الرحالت واألنشطة الرتفي ية 
 رخػر مكػاف أي مػن ادلػدارس أك ػر داخػل را ػدين أ ػخاص ر ايػة هػت الوقػت مػن كبػريا قػدرا األمفػاؿ يقضػي

 وتعزز تد م رمنة بيئة ي يئوا أف التعليمية األوساط يف العمل  ل  يشرفوف الذين الرا دين واجب ومن .منازذلم خارج

مػن  اػمنية أو صػرػلة مبوافقػة ادلعلمػوف الػذي ؽلارسػو العنػف ويشػمل .وتصػوف مشػا رىم ادلرىفػة األمفػاؿ كرامػة
 النفسػية العقوبػة مػن أخػر  وأ ػكاؿ البػدين، العقػاب ادلوافقػة، تلػك بػدوف أو ادلػدارس،  لػ  تشػرؼ الػأ السػلطات

البلػداف حػوؿ  مػن كبػري  ػدد يف ادلػدارس يف متبعػة شلارسػة بالعصػي، كالضػرب البػدين، العقػاب ويعتمل وادل ينة، القاسية
 لػ   احملاف ػة ادلناسػبة بييػة التػدابري مجيػه اختػاذ في ػا األمػراؼ البلػداف مػن العادليػة الطفػل حقػوؽ اتفاقيػة تطلػب . العامل

 الػذي البػدين العقػاب أ ػكاؿ مجيػه إلليػاا العادليػة ادلبػادرة وتفيػد .اوتفاقيػة مػه تتسػ  بصػورة ادلػدارس يف اونضػباط

 بلػد مػن يتفػاوت تنفيػذ احل ػر لكػن ادلػدارس، يف البػدين العقػاب ىػذا ح رت قد بلدا ٕٓٔ بأف األمفاؿ، اد ؽلارس

 (. ٙٔـ، باختصار وتصرؼ، ص ٕٗٓٓاجلمعية العامة لألمم ادلتلدة، ) رآلخ
نسػػ  الفعاليػات الرتبويػة "ؽلكػن تعػريف اإلرىػاب الػػرتبوي بأنػػو و بشدة وإرىابو؛ ف الطفل يػلذر الرتبويوف من ختو 

حبامػػات النفسػػية وادلعنويػػػة لسػػػخرية والت كػػػم وغػػري ذلػػك مػػن اوواخلػػملات السػػلبية كالعقوبػػات اجلسػػدية واوسػػت زاا وا
تػػػي تسػتمر  ػػمل الػزمن وتػػ دي إىل نػوع مػػن والقلػػ  التػػي يعاني ػػػا ادلػػرتبوف وال نػاخ العػػاـ حلالػة مػػن اخلػوؼالتػػي تشػػكل ادل

ـ، ٜٕٓٓومفػػػػػة، " )العطالػػػػػة النفسػػػػػية والفكريػػػػػػة وإىل حالػػػػة مػػػػن اوسػػػػػتالب و ػػػػدـ القػػػػدرة  لػػػػػ  التكيػػػػف وادلبػػػػادرة
 .(باختصار
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ويتعػػرض ادلعلػػم للمسػػاالة القانونيػػة يف الضػػرب للتأديػػب  ويف دولػػة الكويػػت ؽُلنػػه ادلعلػػم منعػػا باتػػا مػػن الل ػػوا إىل
ف إ. مرا   تربوية بديلة ؽلكػن أف هػل زلػل العقوبػة البدنيػة يش ه البلث  ن الراسختوجو الوىذا . فة ذلكحاؿ سلال

وقد يصل األمػر إىل خصػم مػان مػن راتػب ادلعلػم  ادلعلم الذي يستخدـ العقاب ػلاسب  ل  سلالفتو اللوا ح ادلدرسية 
اإلاػرار بالطفػل وىػو رأي يتفػ  مػه مػذىب الشػافعي  ادلسػئولية كاملػة يف حػاؿادلعلػم يتلمػل . كعقوبة خلرؽ القػوانني

ج " )غلػوُز تركػوُ "و التعزيػرنػوع مػن أو ادلػرأة العقػاب البػدين للطفػل أّف و  الذي يػر  أنػو ؽلكػن التأديػب بػال  قػاب بػدين
لَػْن }َصػلَّ  اللَّػُو َ َلْيػِو َوَسػلََّم َوَلْو تَػَرَؾ الضَّْرَب َكاَف َأَحبَّ إَنَّ لَِقػْوِؿ النَّػِّ  " األـيف كتابو الشافعي قاؿ (. ٕٔٚ، ص ٙ

 .(اذليتمي)تَػْرُؾ الضَّْرِب بِاْلُكل يَِّة أَْفَضُل  وذلذا قاؿ بعض م "{َيْضِرَب ِخَيارُُكْم 

تربية األمفػاؿ احلدي ػة كػل أسػاليب اإلكػراه والق ػر ألف نتا   ػا السػلبية، ونواجت ػا السػلوكية  لػ   خصػية تنتقد 
مرة ف ي ت دي إىل  رقلة ظلػوه وتولػد  نػده الالمبػاوة ونقػل ال قػة بالػذات واضلسػار ادلبػادرة ومستقبل و قل الطفل مد
وتت ػػو مبػػادرت الرتبيػػة ادلواكبػػة لػػروح العصػػر يف مباد  ػػا واجتاىاهتػػا وتشػػريعاهتا ضلػػو العقػػاب . وقلػػة العالقػػات مػػه ادلػػربني

ر  غػػػرس م ػػػارات احليػػػاة وقػػػيم احلريػػػة البػػػديل ومنػػػه اػػػرب الطفػػػل واوسػػػتيناا الكلػػػي  نػػػو مػػػن ج ػػػة، ومػػػن ج ػػػة أخػػػ
والدؽلقراميػة والتعػاوف واونضػباط واحػرتاـ الفػػرد وإ ػالا  ػأف اوختيػار احلػر القػػرين بتلمػل ادلسػئولية والتفكػري النقػػدي 

 . واإلبدا ي الذي ييين خملات الطفل ويرتقي بو  ل  الدواـ

ػػػ
َ
 ىػػػل ؽُلِْكػػػن: يف األفػػػ  ىػػػذا السػػػ اؿالسػػػابقة يلػػػوح  ويف اػػػوا او تبػػػارات وَّارَةويف خضػػػم ىػػػذه احلركػػػة الرتبويػػػة ادل

 من من ػور ادلعلمػني وادلعلمػات ( ىل ؽلكن اوستيناا  ن العقاب البدين يف الرتبية)التَّْأِديب بَِيرْيِ  صا تسوؽ الطفل 
 هار ذلك النوع من العقاب يف الوسط ادلدرسي ما أسباب ور: ويتلوه س اؿ رخر رديف لو ولصي  بو

 اسةأىمية الدر 

نػػػدرة الدراسػػػات العربيػػػة الػػػأ تناولػػػت مواػػػوع العقػػػاب البػػػدين كوسػػػيلة تربويػػػة يف ادلػػػدارس مػػػن من ػػػور  -ٔ
  (.ٕٓٔـ، ص ٜٜٛٔ،  فيفي ، ٕٔـ، ص ٜٜٛٔالع مي، )ادلعلمني وادلعلمات 

 ,Wallace) ويف ادلرحلػػػة ادلتوسػػػطة( ٕٚٓـ، ص ٕٗٓٓبيػػػرتز، ) األسػػػرةيف  ػػػيوع العقػػػاب البػػػدين  -ٕ

2009, p. 31)  رة معرفة ومناقشة رأي ادلربني يف ىذا األمرارو و. 

أفضػػل حػػل لصػػانعي داخػػل ادلػػدارس ألوػػا ( الضػػرب)عػػودة ب وفيطػػالبخطػػورة د ػػوة بعػػني ادلػػربني حيػػث  -ٖ
 (. ٖ٘، ص  ٕٚٓٓجنات، )األجياؿ 
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، ـٕٛٓٓأبو ػاؿ والشػرقاوي، )للياية وهتز كياف اجملتمه بأسره  قد ي دي العقاب البدين إىل نتا مل م دلة -ٗ
ـ، ٕ٘ٓٓجػػادو، )شلػػا يزيػػد مػػن العنػػف ادلدرسػػي الػػذي أصػػبح حقيقػػة و مفػػر من ػػا  (٘٘، ٔ، ص ٜٕٓٓوح، اليليػػ
 .(ٖٖـ، ص ٜٕٓٓ،  زب، ٕ٘ٔص 

 .بيرض مقارنة احلاؿ بادل اؿ ربط اوجتاىات الرتبوية احلدي ة بالواقه الرتبوي -٘

وسػيلة غػػري  فالضػربالبػػدين قيػاس مػد  اقتنػاع ادلعلمػػني وادلعلمػات بػالقوانني الػػأ ه ػر الل ػوا للعقػاب  -ٙ
 .سليمة لتصويب مسلكية الطلبة

أداة واقعيػػػة يف حياتنػػػا حيػػػث يل ػػػأ إىل اسػػػتخدام ا ادلعلمػػػوف يف أواػػػاع تعليميػػػة  البػػػدينالعقػػػاب فوبشػػػكل  ػػػاـ 
ولػػػير غريبػػػا أف تبلػػػث . العربيػػػة وغريىػػػا رغػػػم ادلنػػػه القػػػانوين وسػػػتخداـ الضػػػرب يف ك ػػػري مػػػن األن مػػػة الرتبويػػػةسلتلفػػػة 
زلمػػػد )ـ  ٕٔٓٓوف دولػػػة مشػػػكلة العقػػػاب البػػػدين يف مػػػ نر  ػػػادلي ر تػػػو فرنسػػػا بالتعػػػاوف مػػػه اليونسػػػكو يف العػػػاـ مثػػػان

وو زاؿ العقػػاب البػػدين ىػػو ادلػػن مل الشػػا ه يف الرتبيػػة رغػػم أنػػو أسػػلوب قػػد غلػػدي  لػػ  (. ٜٚـ، ص ٕٙٓٓوالسػػيد، 
فقػد ؽلتنػه ادلػتعلم  ػن  ،(Thompson, 2007, p. 326)ادلسػتو  القصػري ولكنػو و ينفػه  لػ  ادلسػتو  الطويػل 

مثػػة فػروؽ بػػني تصػويب اخلطػػأ . ولكنػو سػػر اف مػا يعػػود إليػو مب ػػرد الػتخلل مػػن ادلراقبػة ضػػربرنيػا خوفػػا مػن ال أمػر مػػا
 & Canter)يسػػػبب اىتػػػزاز ال قػػػة بػػػالنفر واألمل البػػػدين واإلىانػػػة والتواكػػػل قػػػد فال ػػػاين اجلسػػػدي وبػػػني العقػػػاب 

Canter, 2001, p. 65 )اإلصرار القلِّ  ل  مزاولة الفعل السلِّا يفرز شل.  
الرتبيػػة سػػلوب العقػػاب البػػدين يف أالن ريػػات الرتبويػػة احلدي ػػة و تفضػػل بعػػني وتشػػري خالصػػة الدراسػػات إىل أف 

ىل بعني التالميػذ الػذين إسلوب خاصة بالنسبة ىناؾ بعني احلاوت الأ يفيد في ا ىذا األ .ولكن ا و تستبعده ناما
سػلوب العقػاب أانتشػار ومػن ادلالحػ   .سػلوب الرتبيػةأىل نػوع مػن التشػدد يف إلي م من اوضلراؼ وػلتاجوف ؼلش   

  .(ـٕٔٓٓكونا ، )ىل  نف مضاد إف ي دي أسلوب ؽلكن ىذا األو  عربيةالبدين يف بعني ادلدارس ال
إىل "العربيػة يف بالدنػا  وفراػيتع مػن اجلنسػنيك ري من األمفاؿ وم ما يكن األمر فإف الواقه ادلعاش يشري إىل أف  

، سػية وىتػػك األ ػػراض والضػػرب واجلػػرح نػف  ػػديد وتسػػاا معػػاملت م بأ ػػكاؿ متنو ػة، مػػا بػػني اإلعلػػاؿ والقسػػوة النف
ـ، ٕٔٓٓم ػداد، " )يكػوف ادلعتػدي أحػد أفػراد األسػرة وو ؼلضه ادلتسببوف في ا دلتابعات قضا ية ألسباب  ىت، كأف

ػػػو  .(باختصػػػار
ُ
الضػػػرب ىػػػو أك ػػػر أ ػػػكاؿ ، و ك ػػػري مػػػن األسػػػرالر يسػػػة للتأديػػػب يف   ذؿ ىػػػو الطريقػػػةالعقػػػاب البػػػدين وادل

مػػن % ٘ٗأف يف دولػػة  ربيػػة  أخػػر  وأكػػدت دراسػػة (.ـٕٛٓٓىا ػػم، ) بعػػني الػػدوؿ العربيػػةفييي  التأديػػب  ػػيو ا
يتعراػػػوف أحيانػػػا للضػػػرب، بينمػػػا و % ٕٗبشػػػكل دا ػػػم، و% ٕٔاألبنػػػاا داخػػػل األسػػػرة يتعراػػػوف للضػػػرب؛ مػػػن م 

 .(ـٕ٘ٓٓفواز، ) رض الباقوف للضربيتع
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العنف ادلوجود يف ادلدارس يتخذ أ كاو بدنية ونفسية، و ادة مػا ػلػدث "وامتدادا دلا سب  تشري التقارير إىل أف 
أو مػن  سػواا مبوافقػة -وتتضػمن األ ػكاؿ الػأ يرتكب ػا ادلدرسػوف وغػريىم مػن مػورفي ادلػدارس. معػا ىػذاف الشػكالف

البػدين، وغريىػا مػن أ ػكاؿ   قوبػة اإليػذاا -منية مػن السػلطات الػأ تشػرؼ  لػ  ادلػدارسدوف موافقػة صػرػلة أو اػ
 (.ـٕٛٓٓىا م، " )العقاب وادلعاملة القاسية وادل ينة

ادلالح ػػات اخلتاميػػة لل نػػة حقػػوؽ الطفػػل التابعػػة لألمػػم ادلتلػػدة  ػػن بلػػداف الشػػرؽ األوسػػط و ػػاؿ أفريقيػػا، يف و 
نتشػػار الواسػػه للعقػػاب والعنػػف داخػػل األسػػرة بوصػػف ا وسػػيلة تأديبيػػة معروفػػة هقافيػػا أ ربػػت الل نػػة  ػػن قلق ػػا إزاا او

أف الضػرب  ػا ه كشػكل مػن  أجرهتػا من مػة اليونيسػيف ووجدت دراسػة. لدافومتسامح مع ا قانونيا يف  دد من الب
 ػػات يسػػتخدموف إف اآلبػػاا واألم. أ ػػكاؿ العنػػف اػػد األمفػػاؿ، واألم ػػات كػػن أك ػػر  نفػػا جتػػاه أبنػػا  ن مػػن اآلبػػاا

ت ، ويتعػػػػرض األمفػػػػاؿ يف سػػػػن سػػػػبه سػػػػنواذ ُيصػػػػفه الصػػػػبياف أك ػػػػر مػػػػن البنػػػػاتوسػػػػا ل سلتلفػػػػة لتأديػػػػب أمفػػػػاذلم، إ
 (.، باختصارـٕٛٓٓ ريف، ) للصفعات أك ر شلن يكملووم سنا

 أىداف الدراسة 
الكويػػت مػػن مواػػوع يف دولػػة يف ادلرحلػػة ادلتوسػػطة ادلعلمػػني وادلعلمػػات  اجتاىػػاتهتػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إىل بيػػاف 

 ،لسػنوات اخلػملة يف ادل نػةاسػتنادا  نػد معشػر ادلعلمػني سباب ورهار ذلك النػوع مػن العقػاب أل مه تتبهالعقاب البدين 
لف ػػم  تقػػدمي رةيػػة  امػػة لصػػانعي القػػرار يف ادليػػداف الرتبػػويشلػػا يسػػا د يف  ومنػػامق م التعليميػػة ،وجنسػػيت م ،وجنسػػ م
  .وتوجيو سلرجاتو وتنميتو الواقه

 وتساؤالتها مشكلة الدراسة

 :هاوؿ الدراسة احلالية اإلجابة  ن الس اؿ الر ير التان 

  ادلتوسطة ما تصورات ادلعلمني وادلعلمات وتصرفاهتم إزاا العقاب البدين يف ادلدارس

 :وبصورة أك ر تفصيال فإف الدراسة الراىنة تسع  لإلجابة  ن األسئلة الفر ية اآلتية

 لمني ضلو العقاب البدين اجتاىات ادلع ما .ٔ

 األسباب الأ تدفه ادلعلم ضلو استخداـ العقاب البدين ما  .ٕ

 اآلهار ادلرتتبة  ل  العقاب البدين  ما  .ٖ

 ىل توجد فروؽ ذات دولة إحصا ية بني رلتمه ادلعلمني ورلتمه ادلعلمات يف مواوع العقاب البدين   .ٗ
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 ب البدين وفقا دلتيري احلالة اوجتما ية ىل توجد فروؽ ذات دولة إحصا ية يف استخداـ العقا .٘

 ىل توجد فروؽ ذات دولة إحصا ية يف استخداـ العقاب البدين وفقا دلتيري ادلنطقة التعليمية  .ٙ

 ىل توجد فروؽ ذات دولة إحصا ية يف استخداـ العقاب البدين وفقا دلتيري اجلنسية  .ٚ

 دين وفقا دلتيري اخلملة الوريفية ىل توجد فروؽ ذات دولة إحصا ية يف استخداـ العقاب الب .ٛ

 حدود الدراسة
ادلتوسػػطة يف دولػػة الكويػػت وذلػػك يف العػػاـ ادلعلمػػات يف ادلرحلػػة دلعلمػػني و اسػػت دفة يف الدراسػػة تتم ػػل يف الفئػػة ادل

 .ـ ٜٕٓٓ  -ـ ٕٛٓٓال اين  الدراسي
 في السياق التربوي الدراسة مصطلحات

 الِعقاب

 الِعقػػاُب البػػديني، أي اجلػػزاا بالضػػرب أو مػػا يػػ مل أو يػػ ذي البػػدفو و فعػػل السػػوا جػػزاا الػػذْنب أالليػػة الِعَقػػاُب يف 
ذلػػػك  اصػػػطالحاونقصػػػد بالعقػػػاب (. ٕٜٚٔ، ٜٕٙٔ، ص ٔو دغػػػيم، ج، ج ػػػامي ـٜٕٓٓالل مػػػي ورخػػػروف، )

لبػدين والعقاب ا. اإلجراا التعليمي دلنه شلارسات غري مرغوبة وزجر السلوؾ السيئ من أجل توجيو األداا ضلو األفضل
(Corporal punishment ) اػرب ادلػتعلم بالعصػا أو أهنػاا ( ادلعلػم أو ون األمػر)را ػد ىو الفعل الذي يقػـو بػو

  .اليد بيرض التأديب والتعليم

 التصورات

والصػورة  (Dictionary.com, 2009) يكووػا الػذىن  ػن أمػر مػا أو مفػاىيم رلمو ػة أفكػار ات ىػيالتصػور 
َتَكػػوََّف َلَديْػػِو َتَصػػويٌر َ ػػْن "ورد يف كتػػب الليػػة أف َتَصػػوير؛ . (ٖٛٙـ، ص ٜٕٓٓجػػي، )ىػػي الشػػكل والصػػفة ألمػػر مػػا 

َمَفاِىيُمػُو، وأَْفَكػارُُه، وررَاُةُه غػري  :أي" َكاَنْت ُكلي َتَصويرَاتِِو َخاِمَئة  "وقوذلم . َصاَرْت ِ ْنَدُه ُصورٌَة َ ْنوُ " : ُخطَِّة اْلَمْوُاوعِ 
، )صػليلة  ادلشػػ ورة يف الفكريػػة ادلصػػطللات أك ػػر مػػن ( Notion)أو ( Concept)التصػػور . (ـٜٕٓٓأبػػو العػػـز
وذلػػػا  ػػػدة تعريفػػػات من ػػػا أوػػػا ، (ٕٚٔ، ٛٚـ، ص ٕٓٓٓ،   مػػػاف، ٜٓٔ، ص ٔ، جٕٙٓٓخشػػػبة، ) ػػػدة  لػػػـو 

يػػػرتجم بعضػػػ م  و .  (ٚٔٔـ، ص ٕٗٓٓ، السػػػيومي، ٕٙٗـ، ص ٖٕٓٓصلػػػار، " )فكػػػرة أو رأي أو صػػػورة ذىنيػػػة"
إدراؾ األمػػور إدراكػػا " مبعػػى مع ػػم ادلصػػطللات الرتبويػػة والنفسػػيةكمػػا يف ( Apprehension)إىل ر التصػػو كلمػػة 

يػرتبط التصػور بػالقيم  (.ٙٓٔـ، ص ٖٕٕٓٓٓٓ ػلاتة والن ػار، " )رلمال ، واإلمساؾ بناصية األمور بصورة  امػة
روزنتػػػاؿ ويػػػودين، )لأل ػػػياا شػػػرة اجتما يػػػا وىػػػو  نصػػػر ىػػػاـ مػػػن  ناصػػػر الػػػو ي  ػػػمل اسػػػتخداـ الصػػػور احلسػػػية تادلن
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وال ػػاين كتصػػورنا معػػى " النػػار"فػػاألوؿ كتصػػورنا معػػى . "والتصػػور قػػد يكػػوف بػػدىيا وقػػد يكػػوف كسػػبّيا (.ـ، صٕٙٓٓ
لَػػػػك"

َ
ىػػػػو حضػػػػور صػػػػورة ادلوجػػػػودات يف الػػػػنفر "والتصػػػػور العقلػػػػي (. ٜٛـ، ص ٜٜٛٔىػػػػالؿ،" )وأنػػػػو مػػػػن نػػػػور" ادل

 (.ٓٚ٘، ص ٕـ، جٕٛٓٓان ر يوسف، " )كملخصة واحلكم  ل  كل واحد من ا مبا ىو كذل
 اتالتصرف
: تصػرؼ فػالف يف األمػر"وقوذلم " َأصُل السَّْعِي يف كالـ العرب التصريؼ يف كل َ َمل  "و بن من ور  لساف العربورد يف 

 (.ٕٖ٘ـ، ص ٕٛٓٓ، ادلع م الوسيط" )احتاؿ وتقلب فيو
وىنػػػاؾ ( نفسػػػية والسياسػػػية واوجتما يػػػة وادلعرفيػػػةال)ادلعتقػػػدات يقػػػرتف التصػػػور بوالتصػػػرؼ ىػػػو السػػػلوؾ والفعػػػل و 

 القػػة ارتبػػاط بػػني التصػػور والتصػػرؼ فكػػل من مػػا يػػ هر يف اآلخػػر إىل حػػد كبػػري ويشػػكالف يف وايػػة ادلطػػاؼ  خصػػية 
 .اإلنساف و اداتو واجتاىاتو

 البدني العقاب ضوابط
  نػد هبػا والتقيػد مرا اهتػا ادلعلػم لػ   الػأ والشػروط والقوا ػد جػراااتاإل مجلػة "البػدين العقػاب ضػوابطب ويقصػد

 (.ٖٚٔ ص ـ،ٜٜٜٔأبو دؼ، " (سالمت م  ل  حرص ا وذلك تالميذه معاقبة إىل الل وا
 المدارس المتوسطة

ادلرحلة الػأ تتوسػط بػني ادلػرحلتني اوبتدا يػة واإل داديػة، ومػدة ىػذه "ىي ادلدارس التابعة للمرحلة ادلتوسطة؛  
التعليم يف ىذه ادلرحلة إىل استكماؿ التعليم اوبتدا ي وتوسيعو من حيػث تعزيػز تنميػة الدراسة أربه سنوات، وي دؼ 

 خصػػيات التالميػػذ يف سلتلػػف جوانب ػػا، والكشػػف  ػػن ميػػوذلم واسػػتعداداهتم وتوجي  ػػا، وتػػأمني تفا ػػل النا ػػئة مػػه 
يعػد ىػذا (. تصػرؼ يسػريـ، بٕ٘ٓٓالسػيد، " )لة التعلػيم ال ػانوي مػن ج ػة أخػر احلياة من ج ة وإ دادىم إىل مرح

  .التعليم يف الكويت إلزاميا ، وىو رلاينالنوع من 

أوػا تعمػل  لػ  الوفػاا حباجػات ادلتعلمػني مبػا يتفػ  وخصػا ل : أوو  :أمػورهالهػة ؽليػز وريفػة ادلرحلػة ادلتوسػطة و 
ل ادلراىقػة يف ال  ػور مرحلة ادلراىقة ادلبكرة، وىي السػن الػأ تتال ػ  مع ػا م ػاىر الطفولػة تػدرغليا ، و تبػدأ خصػا 

وقػدراهتم واسػتعداداهتم اخلاصػة، وتعمػل  لػ  أوػا هتػتم بالكشػف  ػن ميػوؿ ادلتعلمػني وهانيػا  . ند ادلػتعلم  لػ  م ػل
ىل مػػا هققػػو ادلرحلػػة اوبتدا يػػة مػػن معػػارؼ واجتاىػػات إأوػػا تضػػيف : وهال ػػا. ىل أقصػػ  حػػد شلكػػنإوتنميت ػػا   ػػاتوجي 

ـ، ٜٕٓٓوزارة الرتبيػة، ) مػن التػوازف والتوافػ  يف ظلػو ادلػتعلممناسػبا مة، فتلق  قػدرا  أساسيات ال قافة العاو وم ارات 
ويػػػوجز  لمػػػاا الػػػنفر خصػػػا ل الطفػػػل يف ادلرحلػػػة ادلتوسػػػطة بأوػػػا تتميػػػز بتطػػػور اإلحسػػػاس بالػػػذات وقػػػد  .(ٛص 

 (.ٕٙٔ، ٓ٘ٔـ، ص ٕٗٓٓبيرتز، )تش د تقلبات مزاجية 
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 الدراسات السابقة
 لعربيةالدراسات ا: أوال

معلمػػػا ومعلمػػػة مػػػن معلمػػػي  ٓٛٗبليػػػت  ينػػػة الدراسػػػة ( ـٕٙٓٓ)ويف دراسػػػة قػػػاـ هبػػػا  لػػػي جاسػػػم الشػػػ اب 
ىػػػدفت إىل الكشػػػف  ػػػن مػػػد  شلارسػػػة العقػػػاب البػػػدين مػػػن قبػػػل ـ، ٕٗٓٓالكويػػػت  ػػػاـ دولػػػة ادلرحلػػػة ادلتوسػػػطة يف 
قػاب البػدين يف أربعػة زلػاور  لػت وىػدفت الدراسػة إىل الكشػف  ػن اجتاىػات ادلعلمػني ضلػو الع. معلمي ىػذه ادلرحلػة

واآلهار النفسػية ادلرتتبػة  لػ   -وتأهري العقاب البدين يف  القة الطالب بادلعلم-والعقاب البديل-فعالية العقاب البدين)
بلػػػوغ   يف معاجلػػػة بيانػػػات الدراسػػػة وبينػػػتا تمػػػدت الدراسػػػة ادلػػػن مل الوصػػػفي واإلحصػػػاا اوسػػػتدون(. ىػػػذا العقػػػاب

وخرجػػت الدراسػػة بنتػػا مل ىامػػة أبرزىػػا أف تػػأهري . لبػػدين يف ادلدرسػػة ادلتوسػػطة الكويتيػػة مسػػتو    اليػػاشلارسػػة العقػػاب ا
متيػػري اجلػػنر يف اوجتػػاه ضلػػو العقػػاب البػػدين حيػػث كػػاف اجتػػاه ادلعلمػػات إىل رفػػني ىػػذا العقػػاب أكػػمل مػػن ادلعلمػػني، 

 المػني مػن ذوي اخلػملة ادلتوسػطة أك ػر تشػددوينسلب ىذا األمر  ل  تػأهري تيػري اخلػملة حيػث أر ػرت النتػا مل أف ادلع
وأر ػػرت الدراسػػة أيضػػا أف ادلعلمػػني الكػػويتيني أك ػػر توج ػػا . يػػةدين مػػن ذوي اخلػػملة العليػػا واألوليف شلارسػػة العقػػاب البػػ

وخرجػت الدراسػػة بعػدد مػن التوصػػيات الػأ ت كػد اػػرورة . ضلػو شلارسػة العقػاب البػػدين مقارنػة بػادلعلمني غػػري الكػويتيني
 لػػ  زيػػادة الػػو ي العػػاـ الرتبػػوي مػػن أجػػل احلػػد مػػن ىػػذه ال ػػاىرة، وتػػدريب ادلعلمػػني  لػػ  ا تمػػاد األسػػاليب  العمػػل

البديلػػة يف العقػػاب البػػدين يف إدارة الصػػف وتوجيػػو العمليػػة الرتبويػػة بعيػػدا  ػػن سلتلػػف أ ػػكاؿ العنػػف والعقػػاب الػػذي 
 .ؽلارس يف ادلدرسة
وأوليػاا األمػور ضلػو العقػاب  ب وادلعلمػني وادلر ػديناىػات الطػالاجت دراسػةإىل  (ىػػٕ٘ٗٔ)العنػزي  ىدفت دراسة

دارس و القػة متيػػريات م ػل التلصػػيل الدراسػي والعمػػر وادلعيشػة مػػه الوالػدين ومسػػتو  الػدخل ومسػػتو  ادلػػالبػدين يف 
نػػاا وادل ىػػل التعلػػيم والوريفػػة ودخػػل األسػػرة والسػػكن واخلػػملة والتخصػػل وادلرحلػػة التعليميػػة واحلالػػة الزواجيػػة و ػػدد األب

وىػػذه الدراسػػة دراسػػة وصػػفية اسػػتخدـ في ػػا ادلػػن مل اورتبػػامي ادلقػػارف وقػػد تػػألف رلتمػػه الدراسػػة مػػن مجيػػه  .الدراسػػي
الصػػفني اخلػػامر -الطػػالب وادلدرسػػني وادلر ػػدين الطالبيػػني وأوليػػاا األمػػور يف ادلرحلػػة ال انويػػة وادلتوسػػطة واوبتدا يػػة 

 :ما يلي وقد أر رت النتا مل. لاف ة القريات احلكومية الن ارية مب –والسادس فقط 
أف ادلر دين الطالبيني ىم أك ر العينات الأ أر رت اجتاىا إغلابيا ضلو العقاب البػدين يلػي م مػالب ادلرحلػة  .ٔ

ال انوية واوبتدا ية أما أولياا األمور ومالب ادلرحلة ادلتوسطة فأخذوا واعا وسيطا بني  ينات الدراسة وقػد كػاف أقػل 
 .نات الدراسة اجتاىا ضلو العقاب البدين ادلعلموف  ي

أف منسويب ادلرحلة ال انوية ىم أ ل  الفئات يف متوسط اوجتاه اإلغلايب ضلو العقػاب البػدين ومنسػويب ادلرحلػة  .ٕ
 .ادلتوسطة أقل الفئات اجتاىا ضلو العقاب البدين 
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يػا ضلػػو العقػاب البػػدين وأف مػالب مػػرحلأ أف فئػة الطػػالب الػذين و يعيشػػوف مػه ربػػا  م ػلملػوف اجتاىػػا اغلاب .ٖ
ادلتوسط واوبتدا ي شلن يتصف ربا  م حبصوذلم  ل  تعليم مػنخفني اجتػاى م أقػو  ضلػو العقػاب البػدين ، وبػالعكر 

 .لبدين مه زيادة مستو  تعليم األباد اجتاىاهتم ضلو العقاب ادمالب ال انوية تز 

 .و العقاب البدين أنو كلما زاد سن وخملة ادلعلم اطلفني اجتاىو ضل .ٗ

 .من ادلتزوجني أف ادلر دين الطالبيني غري ادلتزوجني ؽليلوف وستخداـ العقاب البدين أك ر .٘
 مػػػػن ادلوااػػػػيه ادلكملػػػػةتأديػػػػب األمفػػػػاؿ يف الوسػػػػط األسػػػػري أكػػػػد الباحػػػػث أف ( ـٖٕٓٓ) ويف دراسػػػػة  شػػػػو 

مكمػػال لتأديػػب األمفػػاؿ يف  مل مواػػو ادلواػػوع تربيػػة األمفػػاؿ جسػػميا وروحيػػا و قليػػا ووجػػدانيا وسػػلوكيا، كمػػا يعتػػ
انصب اوىتماـ يف ىذه الدراسة أساسػا  لػ  دراسػة أسػاليب العقػاب اجلسػدي  .أوساط أخر  م ل الوسط ادلدرسي

ادلمارسػػة  لػػ  الطفػػل يف الوسػػط األسػػري مػػن خػػالؿ دراسػػة إجابػػات واجتاىػػات بعػػني الطالبػػات اجلامعيػػات بادلنطقػػة 
 :لدراسةومن أىم نتا مل ىذه ا .سعودية باستعماؿ استبيانني مصممني ذلذا اليرضالشرقية يف ادلملكة العربية ال

تأكيػػػد انتشػػػار العقػػػاب اجلسػػػدي لتأديػػػب األمفػػػاؿ يف السػػػعودية بػػػل ويف كػػػل اجملتمعػػػات بيػػػني الن ػػػر  ػػػن  -ٔ
 ػػػدتو الػػػدين وال قافػػػة والقػػػيم السػػػا دة كمػػػا بينتػػػو الدراسػػػات السػػػابقة ولكػػػن نسػػػب شلارسػػػة ىػػػذا النػػػوع مػػػن العقػػػاب و 

 .وتكراره تتباين بني ال قافات
بينػػت الدراسػػة أف العقػػاب النفسػػي أك ػػر إيالمػػا وإيػػذاا للطفػػل مػػن العقػػاب اجلسػػدي وبالتػػان فػػإف العقػػاب  -ٕ

النفسػػػي كلرمػػػاف الطفػػػل مػػػن احلنػػػاف واحلػػػب ومػػػن أ ػػػياا أساسػػػية حلياتػػػو وتوازنػػػو و ينبيػػػي أف يكػػػوف بػػػديال للعقػػػاب 
 .اسهاجلسدي أو أف ؽلارس  ل  نطاؽ و 

ىنػػاؾ انقسػػاـ يف الػػرأي لػػد  أفػػراد العينػػة حػػوؿ مػػد  اػػرورة اسػػتعماؿ العقػػاب اجلسػػدي كوسػػيلة لتأديػػب  -ٖ
.  يةاألمفاؿ شلا يستد ي استعماؿ  ينات أكمل من ج ة ودراسة مد  دولة الفروؽ بني الرأيني مػن الناحيػة اإلحصػا

الضػػرب لتأديػػب األمفػػاؿ رغػػم التبػػاين ادلالحػػ  يف  معاراػػة أغلبيػػة أفػػراد العينػػة وسػػتعماؿ ولكػػن ىػػذه الدراسػػة تبػػني
وينبيػي أف ظليػز بػني معاراػة اسػتعماؿ الضػرب . اآلراا ادلتعلقة هبذا ادلواوع  لمػا بػأف أفػراد العينػة مالبػات جامعيػات

بػػني شلارسػػتو مػػن ج ػػة أخػػر ، إذ لػػير كػػل مػػن يعػػارض اسػػتعماؿ اجلسػػدي لتأديػػب األمفػػاؿ مػػن ج ػػة و  أو العقػػاب
 !األمفاؿ و يقـو باستعمالو بالضرورة الضرب لتأديب

يبدو أف ىناؾ انقساما يف الرأي حوؿ استعماؿ العقاب اجلسدي كوسيلة لتأديػب األمفػاؿ حيػث إف ىنػاؾ  -ٗ
ولكػػن رلػػرد . اه الػػذي قبلػػوتقاربػػا بػػني النسػػبتني واف كػػاف اوجتػػاه الػػرافني وسػػتعماؿ العقػػاب اجلسػػدي أ لػػ  مػػن اوجتػػ

البػػػػات  لػػػػ  اسػػػػتعماؿ العقػػػػاب اجلسػػػػدي يف التأديػػػػب م  ػػػػر  لػػػػ  مػػػػد  انتشػػػػار مػػػػن الط% ٕٙ.ٚٗة بقبػػػػوؿ نسػػػػ
 .استعمالو ومد  قبولو كأسلوب للتأديب
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إىل معرفة العالقة بني رأي ادلعلمني وادلعلمات يف العقػاب البػدين وبعػني ( ـ ٜٜٛٔ)الع مي م ا هتدؼ دراسة 
يف ادلراحػػػػػل اوبتدا يػػػػػة ( حلالػػػػػة اوجتما يػػػػػةوا –اخلػػػػػملة يف العمػػػػػل  -ادل ىػػػػػل الدراسػػػػػي –السػػػػػن )صػػػػػفاهتم الشخصػػػػػية 

وقػػػد توصػػػلت الباح ػػػة إىل أنػػو لػػػير ىنػػػاؾ  القػػػة ارتبػػػاط بػػػني سػػػن ادلعلػػػم أو . توسػػطة وال انويػػػة مبلاف ػػػة اإلحسػػػااوادل
واألمػػػر نفسػػػو فيمػػػا يتصػػػل بادل ىػػػل الدراسػػػي و ػػػدد سػػػنوات اخلػػػملة وحالػػػة ادلعلػػػم  ،ادلعلمػػػة ورأي ػػػم يف العقػػػاب البػػػدين

 -ٛٔص ) وأنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات دولػػػة إحصػػػا ية بػػػني ادلعلمػػػني وادلعلمػػػات ورأي ػػػم يف العقػػػاب البػػػدين ،اوجتما يػػػة
ٜٔ).  

أف ىنػػػاؾ الك ػػري مػػػن ادلعلمػػني وادلعلمػػػات يسػػتخدموف العقػػػاب البػػدين ويف ادلقابػػػل ( ٜٜٚٔ)ويف دراسػػة الكػػرش 
جػات العمليػة التعليميػة شلػا كػاف لػو ىناؾ  كاو   ديدة مفادىا أف  ػدـ اسػتخدـ العقػاب ادلدرسػي قػد أسػاا إىل سلر 

اقتصػػرت الدراسػػة  لػػ  هديػػد اجتاىػػات  .تػػأهري سػػلِّ يف  ػػدـ اػػبط الفصػػل و ػػدـ احلصػػوؿ  لػػ   ا ػػد تعليمػػي جيػػد
ضلػػػو اسػػػتخداـ العقػػػاب ( ال انويػػػة  –اإل داديػػػة – يػػػة اوبتدا) ورراا ادلعلمػػػني وادلعلمػػػات يف ادلراحػػػل الدراسػػػية الػػػ الث

اىػػػات ورراا الطػػػالب والطالبػػػات يف ادلػػػرحلتني اإل داديػػػة وال انويػػػة ضلػػػو اسػػػتخداـ العقػػػاب يػػػد اجتدوكػػػذا ه ،ادلدرسػػػي
وكػػػاف مػػػن نتػػػا مل البلػػػث أف أقػػػر كػػػل مػػػن ادلعلمػػػني والطػػػالب بضػػػرورة وجػػػود  قػػػاب حيػػػث أف هػػػرمي  .ادلدرسػػػي أيضػػػا

ومػن اػمن نتػا مل . ل تػأهرياالبػدين لػير أك ػر الوسػا  العقاب يضػر بالعمليػة التعليميػة إو أوػم أكػدوا  لػ  أف العقػاب
وغلػػػػب إ طػػػػاا الطالػػػػب  ،اللف يػػػػة بػػػػل فضػػػػلوا الضػػػػرب مبسػػػػاو و ىانػػػػةث رفػػػػني الطػػػػالب العقػػػػاب باسػػػػتخداـ اإلالبلػػػػ

 دي إىل تػػػرك م للدراسػػػة وأنػػػو و ػلػػػل يػػػادلشػػػاغب أك ػػػر مػػػن فرصػػػة قبػػػل  قابػػػو وأف اسػػػتخداـ الضػػػرب باسػػػتمرار قػػػد 
 (.ٜٕٚ – ٜٕ٘ص )فال يتأهر بو بل قد يزيده  نادا ادلشكلة بل يزيدىا تعقيدا ويتعود  لي ا الطالب 

 
 ثانيا الدراسات األجنبية

 The Global Initiative to End All Corporal Punishment of)يف دراسػػة دلن مػػة 

Children ) ـ مالبػػػت بضػػػرورة تنميػػػة الػػػو ي  ٜٕٓٓصػػدرت حػػػدي ا يف العػػػاـ(awareness-raising ) حبقػػػوؽ
وذلػػػك يف مسػػعاىا يف القضػػػاا  لػػ  مجيػػػه شلارسػػات العقػػػاب البػػػدين   و حقػػو يف احلمايػػػةالطفػػل والتشػػػديد  لػػ  إ طا ػػػ

تنػاد   لػ  مسػتو  العػامل   ركزت الدراسة  ل  أف الك ػري مػن ادلن مػات اإلنسػانية احلدي ػة. لطفلكأسلوب لتأديب ا
أكػدت الدراسػة و  . ػا ػر العقػاب البػدين  ػمل سػن القػوانني الكفيلػة بػذلك والسػعي لتطبيقرفػه مسػتو  الػو ي حلكلو ب
أهنػاا التعامػل العنيفػة  اوغلابيػة غػريذلك  مل ترسيخ الوسا ل الرتبويػة عزيز تمك فة ومستمرة ل تانشام أعلية بذؿ  ل 

بػػػني ادل سسػػػات ادلعنيػػػة بر ايػػػة  إغلػػػاد تنسػػػي  وأ ػػػارت الدراسػػػة إىل اػػػرورة. ت ممعػػػاقبمػػػه األمفػػػاؿ وخاصػػػة يف حػػػاؿ 
ادلراكػػػػز وادلػػػػدارس يف بػػػػني العػػػػا الت وادل نيػػػػني العػػػػاملني والتعػػػػاوف نقػػػػاط اوتصػػػػاؿ ا وتنميػػػػة األمفػػػػاؿ وادلػػػػراىقني وبنػػػػا

لرفػػػه الػػػو ي  العمليػػػةىػػػذه إ ػػػراؾ الز مػػػاا الػػػدينيني يف و اجملتمػػػه احمللػػػي  إ ػػػراؾب مالبػػػت الدراسػػػةوكػػػذلك  .وادلكتبػػػات
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ؿ تربيػة األمفػا إىل العنػف يف ا ػدـ الل ػو لتبين مػن مل  أكمل  رػلة من اجملتمهالتأهري  ل  مواقف  اجلماىريي من أجل
ومػػػن أجػػػل هقيػػػ  مػػػا سػػػب  و بػػػد مػػػن إ ػػػداد ادلعلمػػػني  لػػػ  اسػػػتخداـ العقػػػاب اآلمػػػن البعيػػػد  ػػػن الضػػػرر . وادلػػػراىقني
كػوف يف يينبيػي أف ة السػلمية اإلدار  اإلغلابيػة وسػلوؾبالوسػا ل التدريب  ل  أساليب التأديػب وىكذا فإف . والضرب

 ، سواا من خالؿ بػراممل التػدريب األونادلعنيةادلورفني يف ادل سسات  ومجيه للمعلمني صلب براممل التنمية والتدريب
معلومػػات بػػراممل التنميػػة ادل نيػػة ادلوج ػػة للمعلمػػني أف تتضػػمن تطالػػب الدراسػػة بػػو . أهنػػاا اخلدمػػة أو دورات التأسيسػػي

 مػػل البلػػوث والدراسػػات يف ىػػذا كمػػا مالبػػت الدراسػػة بتشػػ يه . بػػدنيا  ػػن اآلهػػار السػػلبية دلعاقبػػة األمفػػاؿوافيػػة 
 لػ  مواج ػة رػاىرة الضػرب يف الدراسػة ، ومػن ج ػة أخػر  ح ػت (p. 28)احلقل وارورة اإلمالع  لي ا من ج ة 

وأكػػػدت الدراسػػػة  لػػػ  أف إصػػػالح . ادلنػػػازؿ كإسػػػرتاتي ية  ػػػاملة حلمايػػػة الطفػػػل وادلراىػػػ  يف البيػػػت وادلدرسػػػة واجملتمػػػه
 .ا ل منه استخداـ العقاب البدين  ل  مستو  العاملالقوانني وتنمية الو ي من أىم وس

دلنػػه العقػػاب البػػدين وتكشػػف الدراسػػة  ػػن انتشػػار  اح ي ػػ اصلػػد أف ىنػػاؾ سػػعي( Paintal, 2008)ويف دراسػػة 
جنػػوب و نيوزيلنػػدا، و كنػػدا، و إسػػبانيا، و بولنػػدا، و سويسػػرا، قػػوانني منػػه اػػرب األمفػػاؿ يف العديػػد مػػن دوؿ العػػامل من ػػا 

الملتيػػػاؿ، و سػػػلوفينيا، و سػػػلوفاكيا، و صػػػربيا، و تلػػػدة ، ادلملكػػػة ادلو بل يكػػػا، و يرلنػػػدا الّشػػػمالية، او يالنكا، سػػػر و أفريقيػػػا، 
الدراسػػة  لػػ  اجل ػػود ادلبذولػػة مػػن  تركػػز . ىولنػػداو لوكسػػمبورغ، و لي وانيػػا، و كوسػػرتيكا، و كولومبيػػا، و تػػايواف، و في ػػي، و 

هتػػدؼ . عزيػػز حقػػوؽ الطفػػل يف األسػػرة وادلدرسػػة واجملتمػػهالػػأ تقػػـو بت (ACEI)مػػرؼ ادلن مػػة العادليػػة لرتبيػػة الطفػػل 
وواػػػلت الدراسػػػة أف ادلن مػػػة تػػػ زر اجل ػػػود  .ادلبكػػػرة ادلن مػػػة ادلػػػذكورة إىل ر ايػػػة الطفػػػل مػػػن ادل ػػػد إىل سػػػن ادلراىقػػػة

 . ادلبذولة يف محاية الطفل من مجيه األارار كما ىي موالة يف الوها   الدولية
فنػد في ػا الك ػري مػن التصػورات ادلقرتنػة بالعقػاب نقديػة معمقػة دراسػة فلسػفية  (Benatar, 2001)قدـ بينيتار 

ىنػػاؾ مػػن تطػػرؽ الباحػػث إىل أنػػو . يف أاػػي  احلػػدودالبػػدين البػػدين وتوصػػل يف الن ايػػة إىل إمكانيػػة اسػػتخداـ العقػػاب 
يػػ ّدي إىل ( ٔ: ن ػػا تطػػرؽ لسػػلبيات العقػػاب فػػذكر ممث يوافػػ   لػػ  أف العقػػاب البػػدين يقػػـو بػػو األىػػل يف ادلنػػزؿ فقػػط 

( ٗ يتضػّرر نفسػيا؛( ٖ ليػو العقػاب؛  الػذي يقػه الطفػل يقلػل مػن كرامػة( ٕالقسػوة؛ شلػا يسػبب  القػوة سوا استخداـ
. و تػردع( ٙمفػاؿ؛ األو ( بػاااآلأو )ينشأ  نو ويسػّبب  القػات سػّيئة بػني ادلعلمػني ( ٘الدرس اخلامئ؛ الصيار يعّلم 

ب البدين لير مذموما دا ما إذ لػو تػوفرت القيػود والوقايػة ادلال مػة، فػإف العقػاب ورغم ذلك جادؿ الباحث بأّف العقا
 .يكوف مقبوو أحيانا و الجا دلواقف ك ريةالبدين 

مػػن اآلبػػاا يضػػربوف % ٓٔمواػػوع الضػػرب وأ ػػار إىل أف الدراسػػات تشػػري إىل أف ( Severe)وتنػػاوؿ الباحػػث 
(Spank ) أمفػاذلميضػربوف % ٓٚو يضربوف وىنػاؾ % ٕٓوىناؾ طفل يف تأديب الأمفاذلم ويروف أف ذلك م م 
وبعػػد أف اسػػتعرض الباحػػث اآلراا (. Severe, 2000, p. 141) يتمنػػوف أوػػم مل يسػػتخدموا الضػػربلكػػن م و 
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مػػن وحػػي الت ػػارب الواقعيػػة ؽلكػػن أنػػو  فكػػرة اومتنػػاع  ػػن العقػػاب البػػدين وي كػػد  لػػ ادلختلفػػة يف ادلسػػألة صلػػده يػػرجح 
الضػػرب أفضػػل للتعبػػري  ػػن غضػػبك وإحبامػػك ولكنػػو حػػل م قػػت وو قػػد يكػػوف . يػػة حسػػنة بػػال اػػربتربيػػة مفػػل ترب

 ,Severe) وذلػك مبقيػاس ادلنفعػة والصػاع العػاـيعلػم الطفػل همػل ادلسػئولية وؽلكػن أف يكػوف اػره أكػمل مػن نفعػػو 

2000, p.146 .) غػري فا لػة مػه األمفػاؿ  لػ   تأييد الن رية القا لة بأف العقاب البدين وسػيلة وختلل الدراسة إىل
إف اآلبػػػػاا الػػػػذين يسػػػػتخدموف العقػػػػاب البػػػػدين فػػػػإف أمفػػػػاذلم أك ػػػػرة  راػػػػة لالنعػػػػزاؿ والشػػػػعور  .اخػػػػتالؼ أ مػػػػارىم

وأ ػػػارت الدراسػػػة إىل أنػػػو كلمػػػا زاد . باإلحبػػػاط وؽليلػػػوف ضلػػػو النفػػػور مػػػن اوخػػػتالط بػػػاآلخرين  لػػػ  ادلسػػػتو  البعيػػػد
أووده وزوجػػػو مػػػه يل ػػػأ إىل اسػػػتخداـ الشػػػدة  ذلػػػذا الػػػنمط يف كػػػمله إذ قػػػد العقػػػاب البػػػدين زادت فػػػرص تقليػػػد الطفػػػل

 .وأصلابو
 اإلطار الفكري

 االتجاىات التربوية الحديثة نحو العقاب البدني
الػػومن  يفلػػير مػػن السػػ ل رصػػد اوجتاىػػات الرتبويػػة احلدي ػػة يف ميػػداف اػػرب األمفػػاؿ  لػػ  سػػبيل التأديػػب    

ادل يد وادلعػارض تقػف قضػية العقػاب البػدين يف ادلػدارس كقضػية سػاخنة تشػيل بػاؿ الػرأي بني  .العريب وادلن ور العادلي
ون ػػػل يف وايػػػة ادلطػػػاؼ قضػػػية مصػػػريية لكػػػل م سسػػػة تعليميػػػة و لػػػ  رأسػػػ ا  العػػػاـ يف اجملتمػػػه وهتػػػم ادلعلػػػم أينمػػػا كػػػاف

ضػػػرب الطفػػػل خلػػػري العمليػػػة مقتضػػػبة لن ػػػرتني؛ رةيػػػة ننػػػه، ورةيػػػة ميػػػايرة تسػػػمح بويف ىػػػذه الدراسػػػة إ ػػػارة . ادلدرسػػػة
ي كػػػد واسػػػتقررت  ليػػػو القػػػوانني ادلدرسػػػية ادلعاصػػػرة إذ  األوؿ ىػػػو الػػػذي يتفػػػ  مػػػه روح العصػػػرإو أف التوجػػػو  التعليميػػػة

  .ألف ارره أكمل نفعو يف الوسط ادلدرسي منعا باتامنه الل وا للضرب و  ل  ارورة تطبي  القوانني التوجو األوؿ 

أسػلوب مرفػوض مػن الناحيػة النفسػية والرتبويػة  نػد ك ػري مػن ادلتخصصػني وذلػك ألنػو بالضرب تربية األمفاؿ  إف
فالعقػػاب  (ٕ٘ٔـ، ص ٕٓٓٓالعيسػػوي، ) يػػ دي إىل كراىيػػة التلميػػذ للمػػادة ومعلم ػػا بػػل إىل كراىيػػة ادلدرسػػة برمت ػػا

بعػني ادلػربني و يػزاؿ ". (ٕٜٕـ، ص ٕٙٓٓزيعػور، " )ارب يف ادلدارس"فال  (ٕٔٓٓاحلارهي ودباس، )لير حال 
قضػػية الرتبيػػة القا مػػة وىػػذا يشػػري إىل أي مػػد  كانػػت . لػػدهوف  ػػن مدرسػػة الضػػرب، و ػػن العقػػاب كوسػػيلة تربويػػةيت

  مصػػطلح الضػػرب مػػن قػػاموس الرتبيػػة احلدي ػػة إليػػاا غلػػب أف يليػػ. مشػػة يف الواقػػه العػػريب، ومػػا زالػػت م  لػػ  احلػػوار
وتطػور قدراتػو ادلختلفػة، إنػو جػزا مػن هقافػة اوسػتبداد، ونقػيني  ألف الضػرب يضػر بالطفػل ويعرقػل ظلػوه وتعلمػو. وا يا

رف األواف إل ا ة التفكري الناقد احلػر القػا م  لػ  هكػيم العقػل و لػ  احلػوار والتعبػري  ػن . احلرية والدؽلقرامية واحلوار
 (. ، باختصارٕ٘ـ، ص ٜٕٓٓالقنطار، " )أفكاره
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ىػػذه ادلعتقػػدات تفسػػد الرتبيػػة وغلػػب ... األمفػػاؿ أحيانػػا  مػػن أسػػامري الرتبيػػة أف الضػػرب أسػػلوب ػلتاجػػو بعػػني
 لػػػ  أف ىنػػػػاؾ ( ٕٓٓٓسػػػػبأ ورخػػػروف، )ي كػػػد البػػػاح وف (. ٚ٘ـ، ص ٕٛٓٓليفػػػي، ورخػػػػروف، ) الػػػتخلل من ػػػا 

ة للعقػػاب النػػاجح  ػػرح ا ادلربػػوف مػػن دوف ري مرا ػػ  ك ػػرية للتفا ػػل داخػػل ح ػػرة الدراسػػة وخارج ػػا ومثػػة أسػػاليب ك ػػ
ولقػػػد  ػػػددت بعػػػني القػػػوانني الرتبويػػػة  لػػػ  منػػػه العقػػػاب  (.ٓٙص)يػػػة وو نػػػر كرامػػػة التلميػػػذ اسػػػتخداـ  قوبػػػة بدن

يقػاظ مالػب نػا م قػذؼ قطعػة صػيرية مػن الطبا ػري إلالبدين إىل درجة أف ادلعلم قد يصل أمػره إىل احملكمػة ادلدنيػة إذا 
(Marshal, 2007 .) 

نتي ػػػة اغلابيػػػة يف الل ػػػوا إىل الضػػػرب ويف  مقػػػاو مبيػػػا  ػػػدـ وجػػػود ٙٙٔتوصػػػل هليػػػل واسػػػه النطػػػاؽ اسػػػتعرض 
 القة بني تكرار العقاب البدين والسلوؾ العدواين  ند النا ئة وااطراب السػلوؾ وتػدين وجود دراسات أخر  بينت 

احلػػـز يف حػػاؿ الت ػػاوز فاألمفػػاؿ ذلػػم حػػ  مػػه القػػدرات الفكريػػة وذلػػذا يطالػػب الػػبعني باومتنػػاع  ػػن الضػػرب ولكػػن 
جوفػػػو، )بتو يػػػة النػػػاس بأعليػػػة الرتبيػػػة بػػػال اػػػرب القيػػػاـ ىػػػذا و يعػػػين بػػػال حػػػـز وىنػػػا دور اإل ػػػالـ الرتبيػػػة بػػػال  نػػػف و 

العويصػػػي، )إذا أردت أف يسػػػت يب لػػػك النػػػاس فػػػأدفئ م بعطفػػػك وو تكػػػرى م بعصػػػاؾ (. ٗٙ- ٔٙـ، ص ٕٚٓٓ
 (.ٖٔ، ص (ـٜٕٓٓ

وانػػب الوجدانيػػة يف الطػػالب الرتكيػػز  لػػ  التخويػػف والرتىيػػب يػػدمر اجل"أف ( ـٜٕٓٓ)كتػػب  لػػي أسػػعد ومفػػة 
ف نػػاؾ دراسػػات  ديػػدة أجريػػت وبينػػت أف الرتبيػػة اإلسػػالمية تركػػز  لػػ  جوانػػب العقػػاب دوف ال ػػواب والػػبط  دوف 

وىػػذا يعػػين أنػػو غلػػب  لػػ  الرتبيػػة اإلسػػالمية أف تػػن مل و ػػا يػػوازي أو ييلػػب جوانػػب . الرمحػػة والتخويػػف دوف األمػػاف
مثػػػة أمفػػػاؿ يفضػػػلوف أف يقتلػػػوا  لػػػ  أف يعػػػاقبوا اػػػربا وبػػػاللني " ".اإلسػػػالمية الرمحػػػة  لػػػ  جوانػػػب النقمػػػة يف هقافتنػػػا

 (. ٕٜٕـ، ص ٕٙٓٓزيعور، " )واإلنذار الرقي  نستطيه أف طلل  من م ما نريده 

وقػػد . اػػرب الطفػػل ي ذيػػو، وذلػػذا فػػإف العديػػد مػػن ادل سسػػات ادلتخصصػػة تنصػػح بعػػدـ اسػػتخدامو واوبتعػػاد  نػػو
الضػػرب يعلػػم الطفػػل أنػػو : يػػة لطػػب األمفػػاؿ بعػػني األسػػباب لتفػػادي اػػرب األمفػػاؿ من ػػا ػػددت األكادؽليػػة األمريك

وتبػني . يفقد ال قػة يف والديػو والضرب ؽلكن أف يسبب أذ  جسديا للطفل وغلعل. ؽلكن أف يستخدـ العنف مه غريه
مشػاكل م السػلوكية أو  البلوث أيضا أف األمفاؿ الذين اربوا يف الصير من األرجح أف يكونوا  دوانيني ورمبا تكوف

ويف الن ايػػة، فػػاألمر مػػرتوؾ لابػػػاا واألم ػػات وختيػػار وسػػيلة الت ػػذيب الػػػأ . العقليػػة أك ػػر مػػن غػػريىم مػػػن األمفػػاؿ
لير ىناؾ خطأ أو صواب فيما ختتاره، وينصح اخلملاا بتف م مراحػل ظلػو الطفػل وأف كػل مفػل ؼلتلػف  ػن . تناسب م

وادليػل إىل واليضػب  عنػفإف الضرب يولد ال(. ـٕٛٓٓ ريف، )مه اآلخر   ين حاآلخر، وما ين ح مه مفل قد و
 . وادلعلمني وملبت م اونتقاـ وتوليد الضيينة والكراىية وجفاؼ العالقة بني األىل وأمفاذلم،
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ـ، ٕٔٓٓ، ادلسػػػعد، ٘ٔـ ، ص ٕ٘ٓٓوايكػػػوؼ، يونيػػػل ، )إف الصػػػراخ والضػػػرب ي ديػػػاف إىل نتػػػا مل معاكسػػػة 
الضػػػرب السػػػلبية أك ػػػػر مػػػن اإلغلابيػػػػة  ورهػػػػار( ٜٛـ، ص ٜٜ٘ٔ، ح ػػػازي، ٛٔـ، ص ٖٕٓٓ، ادلتبػػػون، ٖٚٔص 
يػػػر  مع ػػػم  لمػػػاا الػػػنفر أف العقػػػاب البػػػدين (. ٕٕـ، ص ٕٙٓٓ، ادلاجػػػد والزومػػػاف، ٜٚـ، ص ٕ٘ٓٓقاسػػػم، )

ح وذلػػػذا يقػػػرت (. ٗٔـ، ص ٖٕٓٓادلتبػػػون، )أبيػػػني احلػػػالؿ إىل ادلػػػربني، ويػػػروف اسػػػتبعاده مػػػن أسػػػاليب تربيػػػة الطفػػػل 
ادلربوف يف اجملتمه العػريب أسػاليب بديلػة للضػرب تكػوف أك ػر فعاليػة يف تطػوير السػلوؾ اإلغلػايب وتييػري السػلوؾ السػلِّ 

ادلعلػػػم الػػػذي يك ػػػر مػػػن اسػػػتخداـ  صػػػاه إلحػػػداث الر ػػػب ويػػػذىب بعضػػػ م إىل أف  (.ٖ٘ـ، ص ٖٕٓٓ شػػػوي، )
لق ريػة السػلطوية القا مػة  لػ  إخضػاع الفػرد وكسػر واذلله يف نفػوس مالبػو مػن أسػباب اضلػدار التعلػيم و ػيوع الرتبيػة ا

 (.ٖ٘-ٕ٘ـ، ص ٕٗٓٓذينات، )  وكتو وجعلو مياو للخنوع وادلسايرة 

بػػػػى ادلفكػػػػر الرتبػػػػوي المليطػػػػاين نيػػػػػل ـ  ٕٜٔٔيف  ػػػػاـ و نػػػػدما نبلػػػػث يف الت ػػػػارب الرتبويػػػػة العادليػػػػة صلػػػػد أنػػػػػو 
تعلػػي مػػن  ػػأف الطفػػل ( Summer hill School)مدرسػػة دؽلقراميػػة جتريبيػػة ايف ػػا يفرىػػل ( ـٖٜٚٔ-ٖٛٛٔ)

 فلسػػفة مدرسػػتو( Neill)واػػه نيػػل . وإنسػػانيتو وتعطيػػو التقػػدير وتشػػ ه ذاتيتػػو( ٘ٛـ، ص ٕٚٓٓ،  فػػور)وصػػدقو 
ونيػػػل يكػػػره ادلدرسػػػة ( Hopson, 2001, p.1)مرتبطػػػة حبريػػػة وقنا ػػػة الطالػػػب ألف اإلجبػػػار مبػػػدأ غػػػري صػػػليح 

يف م ػػل ىػػذه ادلدرسػػة و تسػػتخدـ الضػػرب لطالهبػػا أبػػدا ( ٕٚٔ، ص ٜٜ٘ٔسػػافونمل، )التقليديػػة بعقوباهتػػا اجلسػػدية 
(Nagata, 2007, p. 29 .) ـ، ٕٙٓٓنيلػر، )ولقػد انتقػد الرتبويػوف أسػلوب نيػل ألنػو أسػلوب فيػو مباليػة وم اليػة

 (.ٖٖٕص 
أر ػػػػر  ليػػػػة األرقػػػػاـ سػػػػنالح  كيػػػػفوإذا انتقلنػػػا مػػػػن النمػػػػاذج العمليػػػػة والت ػػػػارب العادليػػػػة وسػػػػلطنا الضػػػػوا  لػػػػ  

فرنافػا، )من اآلباا تفضل العودة إىل أسلوب العقاب اجلسدي يف ادلػدارس % ٔ٘استطالع للرأي أف نسبة تصل إىل 
ريرونػػد، ) أدلػػت م واىيػةلكػػن بعػني البػػاح ني يػر  أف إليػاا العقػػاب البػدين ىػػو رأي األقليػة و  إف (.٘ٔـ، ص ٕٗٓٓ
نتشار الدروس اخلصوصية بسبب تقلػل دور ادلعلػم ف اعف ادلستو  التعليمي واالبعني أبر  و  ،(ٓٚ، ص ٕٙٓٓ

 (.ٕٕ٘ـ، ص ٕ٘ٓٓجادو، )وف  القوانني اجلديدة الأ ننه الضرب 
رغم أف العقػاب البػدين منػه قانونيػا يف أك ػر مػن إف اونقساـ يف الرأي ولد مفارقات   يبة يف الدولة الواحػدة، فػ

وىنػاؾ حركػة ( ٕ٘ٙـ، ص ٕ٘ٓٓبػاركي، وسػتانفرد، )سػه ووية يف أمريكا إو أنو مازاؿ يستخدـ  ل  نطاؽ وا ٜٕ
وت بػت التقػارير ىنػاؾ أف أك ػر مػن مليػوف  (McNergney & McNergney, 2004, P. 240)نشػطة دلنع ػا 

العديػد (. Dupper & Montgomery Dingus, 2008, p243)حالػة تتعػرض للضػرب يف ادلػدارس سػنويا 
 The)تنػػػادي بإدانػػػة هتػػػذيب سػػػلوؾ الطفػػػل بالعقػػػاب البػػػدين  مػػػن ادلن مػػػات ادلرموقػػػة يف رلػػػاؿ الطفػػػل أصػػػبلت

Washington Times, 2006, P. A18 .)  يبقػ  الضػرب لقػد بػذؿ الك ػري لللػد مػن اػرب األمفػاؿ إو أنػو
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 The Columbia)منتشػػرا يف ادلػػدارس يف بعػػني منػػام  الوويػػات ادلّتلػػدة وبريطانيػػا  مومػػا باخليزرانػػة والضػػرب 

Encyclopedia, 2007.) 
 أك ػػر شلػػا كػػاف متوقعػػا، ووجػػدت امنتشػػر أصػػبح كشػػفت البلػػوث يف بريطانيػػا وأمريكػػا أف صػػفه واػػرب األمفػػاؿ 

واليػػـو  (.ـٕٛٓٓ ػػريف، )مػػن األمفػػاؿ صػػفعوا أو اػػربوا مػػن قبػػل ربػػا  م وأم ػػاهتم  %ٓٚك ػػر مػػن أ البلػػوث أف
اسػػػيني دلنػػػه أو قبػػػوؿ العقػػػاب البػػػدين يف يلعػػػب اآلبػػػاا دورا كبػػػريا للتػػػأهري  لػػػ  القػػػوانني ادلدرسػػػية و لػػػ  ادلر ػػػلني السي

العقوبػػػػات ادلدرسػػػػية بػػػػرغم هرؽل ػػػػا  ػػػػكليا أو ريفيػػػػا فإوػػػػا باقيػػػػة مواػػػػو يا "إف  (.Patterson, 2006)ادلػػػػدارس 
ـ، ص ٕٔٓٓقمػمل، " )ومستعملة واقعيا، وؽلارس ا ادلعلموف بقلة أو بك رة يف مع م ادلدارس بالدوؿ ادلتقدمػة والناميػة

ٕ٘ٗ.) 
خصصػػوف يف  لػػم اوجتمػػاع إىل أف ىنػػاؾ د ػػوات متناميػػة دلنػػه العقػػاب البػػدين بكػػل صػػوره البسػػيطة ويػػذىب ادلت

أو حػىت احلكومػات يف مع ػم  (Garland, 1990, p. 242)والشػديدة والػأ قػد يسػتخدم ا ادلعلمػوف أو اآلبػاا 
العنػف والػذي ويعػد العقػاب البػدين  ػكال مػن أ ػكاؿ ". (Encyclopeadia Britannica 2009)دوؿ العامل 

ـ، ٕٙٓٓزلمػد والسػيد ، " )ير  بعني الرتبويني أنو نتاج تراكم معريف وهقايف منذ أمد مويػل أصػاب اجملتمػه وادلػدرس
وؽليػػل  ػػدد غػػري قليػػل مػػن ادلػػربني إىل القػػوؿ بػػأف الضػػرب أسػػلوب اوزامػػي وسياسػػة غػػري صػػليلة يف الرتبيػػة (. ٜٚص 

ـ، ص ٕٙٓٓأبػػػو سػػػعد، )ؾ أسػػػاليب ك ػػػرية لت نػػػب اػػػرب الطفػػػل ويبعػػػد الطفػػػل  ػػػن تعلػػػم ادل ػػػارات احلياتيػػػة وىنػػػا
ٕٖٔ- ٕٔٙ .) 

 الفا ليػػػة الوالديػػػةمػػػن أ ػػػكاؿ  العديػػػدالبلػػػوث الت ريبيػػػة الػػػأ نشػػػرت إىل أنػػػو قػػػد تكػػػوف ىنػػػاؾ تشػػػري ك ػػػري مػػػن 
مفػػػاؿ تقػػػرتح اسػػػتخداـ مريكيػػػة لطػػػب األكادؽليػػػة األمن مػػػات م ػػػل األفػػػإف علػػػ  سػػػبيل ادل ػػػاؿ ف ألمفػػػاؿلتعامػػػل مػػػه ال
بطريقػػػة اآلبػػػاا وتػػػدريب بػػػراممل تعلػػػيم إف العػػػاملني يف . كوسػػػيلة لتشػػػكيل سػػػلوؾ الطفػػػل" الوقػػػت ادلسػػػتقطه"سػػػلوب أ

 .(Kaylor, 2004)  ل  تطوير أساليب التأديب غري العقوبة البدنية ادلربنيتش يه  يعملوف  ل  صليلة
يف أاي  ال روؼ بل قد و تناق  ذلك اوجتاىات الرتبوية احلدي ة نراىا و تناق  العقاب البدين إو ك ري من 

بعيدا  ن تعلم الطلبة و  ،ذلك بكافة درجاتو وم ما كانت مسوغاتوالسا دة ة يبتاتا حيث ننه القوانني ادلدرس
ويف  ملية إ داد ادلعلمني . يف إدارة الفصل وتوجيو السلوؾو مفاىيم التأديب بالقوة واإلكراه يف التعامل مه الطلبة 

أهناا اخلدمة سن د ادلربني يسار وف داخل فصوذلم وخارج ا إىل تومني أنفس م  ل  احرتاـ التنوع  وارورة تنميت م
واوختالفات يف فصوذلم ومدارس م وتنادي الدراسات باغتناـ التنوع ال قايف والعرقي والليوي وإهراا احمليط الرتبوي 

ري الناقد والتعلم  ل  أساس حل ومن ج ة أخر  فإف التفك(. Bartolo & Smyth, 2009, p. 119)بو 
مل يعد (. Harrison & Yaffe, 2009, 159)ادلشكالت من أىم وسا ل التعليم اليـو يف ادل سسات التعليمية 

من متطلبات م نة ادلبدع الذي ػلبب الطلبة بالعلم بل ادلعلم ادلفكر الباحث باإلكراه ادلعلم مرسال للمعلومات 
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ؿ العامل وىو األمر الذي لو انعكاسو اإلغلايب يف تطوير الواقه وادلعلم يف رف واحد التعليم اليـو يف ك ري من دو 
(Bezzina. & Michalak, 2009, p. 163 .) إف أم اؿ ى وا األساتذة شلن يدركوف هديات العصر و ندىم

العقاب البدين ىو إف منه استخداـ  .مقدرة  ل  تنويه وسا ل م الرتبوية يستطيعوف اوستيناا  ن العقاب البدين
ىناؾ مرا   ك رية لضبط الصف وتعديل . يف العقاب وال واب والتوجيو واإلر ادوبديلة د وة وبتكار مرا   جديدة 

( Cavanagh, 2008)فقط بل بيرض التعليم أيضا والتسلية سلوؾ األمفاؿ من ا استخداـ اللعب و للرتويح 
 (.Rischer, 2008)ي ياهتا هبدؼ التوجيو والتعليم وغرس ادلفاىيم وكذلك اوستعانة بادل ارات اإلدارية واسرتات

احلػرص  لػػ  صػػاع التلميػػذ مػػه تػػوافر العطػػف والرمحػػة، "وقػد يكػػوف البا ػػث  لػػ  التفكػػري يف العقػػاب البػػدين ىػػو 
لشػعور ولكن ا تنطوي يف كل األحواؿ  ل  نوع من او تداا  ل   خصية التلميذ وقد ت ري يف قلبو احلن  والعداوة وا

 (.ٗٓٔـ، ص ٜٜٛٔان ر محداف، " )بال لم، وت دي إىل الفصل بني التلميذ وادلدرس
 لػػ  احليوانػات لالخػتالؼ اجلػػوىري نتا   ػا  بعػنيو نتفػ  مػه ادلدرسػة السػػلوكية ل ورنػديك وسػكنر وغريعلػػا يف 

 ػػػامل احليػػػواف حيػػػث بػػػني حيػػػاة ومبيعتػػػو اإلنسػػػاف وبػػػني  ػػػامل احليػػػواف ولكػػػن و ؽلنػػػه ىػػػذا مػػػن تسػػػ يل مػػػا غلػػػري يف 
سا دت التكنولوجيا احلدي ة يف تييػري ظلػط التػدريب الػذي كػاف يعتمػد  لػ  العقػاب البػدين يف التػدريب وأصػبح اليػـو 

إف احليتػػاف القاتلػػة والػػدوفني تتػػدرب بػػال  قػػاب ألف التػػدريب الفعػػاؿ (. Hile,2002, p.2)يعتمػػد  لػػ  ال ػػواب 
كرتبية فعالة لألمفاؿ واإلقالع  ن توقيه  قوبة الضرب وىػي مريقػة خامئػة اإلغلايب م هر وؽلكن تطبي  ىذه اخلملات  

–أبناةنا جػواىر ولكننػا (. ٙٔـ، ٜٕٓٓتساحب ي، " )رغم  عبيت ا وانتشارىا وتيليل ا يف هقافتنا و قولنا وأ صابنا
احػث مسػلم تسػاحب ي تربيػة األبنػاا بطرا ػ  بديلػة أك ػر فا ليػة، ىػذا مػا توصػل لػو البإذ ؽلكػن  حدادوف -ضلن الكبار

 . من خالؿ قراااتو وخملاتو ودوراتو التدريبية
 ل  اوا كل ما سب  من نصوص وبراىني واستدووت ومعاجلات تربوية، ومن من خالؿ خملاتنا األسرية 
وادلدرسية يف رلاؿ تعزيز سلوكيات الطفل وتصويب ا فإننا نتلف  بشدة  ل  استخداـ العقاب البدين ونعتقد بضرورة 

ملك، ) ؽُلِْكُن تأديب األمفاؿ ِبَيرْيِ الضَّْربِ . قليصو بل منعو يف رحاب األسرة خصوصا ويف ميداف ادلدرسة  مومات
وو بد من  (ٕٚـ، ص ٕ٘ٓٓ، بدوف تاريخ، اذلنيدي، الب ريمي" )أَلفَّ التػََّعليَم ػَلُْصُل ِبُدوِف َاْرب  "، (ـٜٕٓٓ

 . البدين كما ىو معموؿ بو يف وزارة الرتبية والتعليم يف الكويت تفعيل القوانني الأ ه ر استخداـ العقاب
ادلعلم الناجح مه مالبو ىو الذي يش  مريقو، ويرسم مسلكو بسماحتو و بعصاتو ويفرض ىيبتو باحلب 

يتلرر من اخلوؼ قلما قد يتعلم الطفل بالعصا ولكنو قلما يبدع و . والتضيي والعنف والتشوي  و بالضرب واللطف 
استخداـ التعليم من غري  القادر  ل كل معلم يستطيه أف يضرب ولكن ادلعلم ادلتميز ىو . ستمته بالتعليملي

و امل العقاب الرتبوي كبري وؽلكن اوستيناا فيو  يستخدـ احليل احلازمة والذكية لتقومي السلوؾادلعلم ادلستنري . العصا
 .يو األمر اليـو يف القوانني ادلدرسيةوىو ما استقر  لمه توخي اونضباط واحلـز  ن الضرب 
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  اإلجراءات المنهجية للدراسة 
  منهج الدراسة 

مػػػن أجػػػل هقيػػػ  أىػػػداؼ ىػػػذه الدراسػػػة جػػػر  اسػػػتخداـ ادلػػػن مل الوصػػػفي التلليلػػػي للتوصػػػل إىل إجابػػػات  لػػػ  
 .األسئلة ادلطروحة 

 ( عينة الدراسة ) جتمع الدراسة م
ادلرحلػػػة ادلتوسػػػطة بدولػػػة الكويػػػت ، ولتعػػػذر ومعلمػػػات ىػػػات معلمػػي ىػػػذه الدراسػػػة إىل التعػػػرؼ  لػػػ  اجتاهتػػدؼ 

الوصوؿ جلميه أفراد رلتمه البلث جر  اختيار  ينة  شػوا ية مػن ىػذا اجملتمػه وجػر  توزيػه اوسػتبانة  لي ػا ، وبعػد 
التػػان  اجلػػدوؿ .للمنػػام  التعليميػػة ادلختلفػػة بدولػػة الكويػػت اسػػتبانو شل لػػة ٖٗٚنو جػػر  اسػػرتجاع اسػػتبا ٓٓٛتوزيػػه 

 .يقدـ وصفا دقيقا لعينة الدراسة
 توزيه أفراد العينة  ل  متيريات الدراسة (ٔ)جدوؿ رقم                       

 النسبة ادلئوية التكرار    وصف العينة 

 اجلنر 
 50.60 372 ذكر 

 49.30 362 أن   

 خملة التدرير 
 34.00 250 سنوات  ٘أقل من 

 20.70 152 سنوات  ٓٔ - ٙمن 

 45.20 332  سنوات فأك ر10

 اجلنسية 
 44.20 325 كويأ 

 54.60 401 غري كويأ

 احلالة 
 اوجتما ية 

 80.40 591 متزوج 

 18.40 135 أ زب 

 1.10 8  أخر 

 الدرجة 
 الوريفية 

 79.00 581 معلم 

 14.00 103 معلم أوؿ 

 3.30 24 أخري 

 ادلنطقة التعليمية 
 15.90 117 العاصمة 

 17.60 129 حون 
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 19.60 144 اجل راا

 16.60 122 األمحدي 

 14.60 107 مبارؾ الكبري 

 15.80 116 الفروانية 

  أداة البحث 
 : التاليةاخلطوات بتتطرؽ ألسئلة الدراسة ، وقبل بناا اوستبانة قاـ الباح وف  اـ الباح وف بتصميم وبناا استبانةق

  .ادلواوع بأدبيات ري من الدراسات ادلتعلقة ك   ل مت اومالع  .ٔ
  .الرجوع إىل اخلملاا وادلتخصصني مب اؿ التعليم والرتبية لالستفادة من ررا  م يف ىذا اجملاؿ .ٕ

 صػياغة اسػػتبانةكلػو ومت  لػ  أهػر ذلػك   ىػذا النػػوع مػن العقػابعلومػات حػوؿ جتميػه مػا تػوافر مػن م .ٖ
 .بندا  ٓٗمكونة من 

 : الهة زلاور ر يسية احتوت اوستبانة  ل  ه
 (  ٕٔ – ٔ) اجتاىات ادلعلمني ضلو العقاب البدين : احملور األوؿ 
 (  ٕٙ – ٖٔ) للعقاب البدين  األسباب الأ يراىا ادلعلموف: ين احملور ال ا

 (  ٓٗ – ٕٚ) اآلهار ادلرتتبة  ل  العقاب البدين : احملور ال الث 

دري ، غػػري موافػػ  ، موافػػ  بشػػدة ، موافػػ  ، و أ) ماسػػي خلا( Likert Scale)جػػر  اختيػػار مقيػػاس ليكػػرت 
 .يف اوختيار حرية أكملنح ادلست يبني دلومت اختيار ىذا ادلقياس ( غري مواف  بشدة 
 ثبات األداة 

( ٖٛ.ٓ)النتي ػػة لقيػػاس هبػػات اوسػػتبانة جػػر  اسػػتخداـ مقيػػاس كرونبػػاخ ألفػػا ل بػػات اوسػػتبانة ككػػل وجػػاات 
 .مرتفهوىو معدؿ هبات 

 
 معامل ال بات لالستبانة ككليبني  (2)جدوؿ رقم 

 معامل هبات اوستبانة

 ألفاقيمة   دد البنود

40 0.83 

 
  الصدق 
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جػػر   ػػرض اوسػػتبانة  لػػ  رلمو ػػة مػػن احملكمػػني مػػن أ ضػػاا ىيئػػة التػػدرير يف كليػػة الرتبيػػة األساسػػية باذليئػػة 
سػػػتفادة مػػن ررا  ػػػم لللكػػم  لػػػ   بػػارات اوسػػػتبانة ، وقػػػاـ لاليف دولػػة الكويػػػت العامػػة للتعلػػػيم التطبيقػػي والتػػػدريب 

 . احملكموفالباح وف بإجراا التعديالت وفقا دلا اقرتحو 
  حصائيةالمعالجة اإل

تخدمت التلاليػل اإلحصػػا ية يف معاجلػػة البيانػات ، واسػػ (SPSS)الملنػاممل اإلحصػػا ي  ا تمػدت الدراسػة  لػػ 
 : اآلتية

  .للبيانات األولية حساب التكرارات والنسب ادلئوية .ٔ
 .حساب ادلتوسطات واوضلرافات ادلعيارية حملاور اوستبانة وبنودىا  .ٕ

ٖ.  (T test ( للتعرؼ  ل  الفروؽ بني ادلتوسطات دلتيريات الدراسة.  

 .هليل التباين للتعرؼ  ل  دووت الفروؽ بني متيريات الدراسة  .ٗ
  نتائج الدراسة

 :ومت جتميع ا من العينةلمعطيات الأ رفر هبا الباح وف وفقا لفيما يلي  رض لنتا مل الدراسة 
 ما تصورات ادلعلمني وادلعلمات وتصرفاهتم إزاا العقاب البدين يف ادلدارس   : الس اؿ األوؿ 

 التكرارات والنسب ادلئوية حملور اوجتاىات (  ٖ)  جدوؿ

 ـ
 غري مواف  بشدة  غري مواف   و أدري مواف   مواف  بشدة 

 ادلتوسط

اوضلراؼ 
 ادلعياري 

     %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار   

 1.23 3.53 6.12 45 22.72 167 5.31 39 43.27 318 22.04 162 ٔس

 1.13 3.49 5.58 41 16.87 124 17.96 132 41.50 305 17.82 131 ٕس

 1.13 3.24 6.53 48 25.58 188 12.38 91 45.71 336 8.30 61 ٖس

 1.21 3.48 6.53 48 19.86 146 12.11 89 40.54 298 20.00 147 ٗس

 1.23 3.30 6.94 51 28.57 210 7.35 54 40.68 299 15.65 115 ٘س

 1.13 3.84 4.08 30 13.47 99 7.62 56 43.40 319 30.75 226 ٙس

 1.09 3.91 3.40 25 12.52 92 5.99 44 45.17 332 32.24 237 ٚس

 1.11 3.48 4.90 36 16.60 122 20.27 149 40.41 297 16.87 124 ٛس

 0.81 4.38 1.50 11 3.27 24 2.45 18 41.36 304 51.16 376 ٜس



 23 

 1.24 3.91 5.71 42 14.56 107 3.13 23 35.65 262 40.27 296 ٓٔس

 1.32 2.76 17.41 128 37.55 276 6.53 48 27.07 199 10.88 80 ٔٔس

 1.13 2.02 37.14 273 42.72 314 4.22 31 10.75 79 4.63 34 ٕٔس

التػػدرج يف "أف والػػذي يػػنل  لػػ  ( ٜ)أف أك ػػر ادلعلمػػني متػػوافقني  لػػ  البنػػد رقػػم ( ٖ)مػػن جػػدوؿ رقػػم يتضػػح 
رقػػم  البنػػدال انيػػة مث جػػاا بعػػده يف ادلرتبػػة ( ٖٛ.ٗ)حيػػث حصػػل  لػػ  أ لػػ  متوسػػط حسػػايب " العقػػاب أمػػر مطلػػوب

  وجػػػػاا معػػػػو بػػػػنفر( ٜٓ.ٔ)راؼ معيػػػػاري واضلػػػػ( ٜٔ.ٖ)مبتوسػػػػط حسػػػػايب " إمكانيػػػػة اسػػػػتخداـ العقػػػػاب البػػػػدين( ٚ)
واضلػػػراؼ معيػػػاري ( ٜٔ.ٖ)مبتوسػػػط حسػػػايب " االضػػػرب رخػػػر الػػػدوا"  لػػػ  والػػػذي يػػػنل( ٓٔ)ادلتوسػػػط البنػػػد رقػػػم 

اوسػتيناا  ػن العقػػاب البػدين باسػػتخداـ إمكانيػػة " لػ  والػػذي يػنل ( ٙ) وجػاا يف ادلرتبػة الرابعػػة البنػد رقػم( ٕٗ.ٔ)
  .من العينة يوافقوف ويوافقوف بشدة  ل  ذلك% ٗٚوتفصيل ذلك أف  (ٗٛ.ٖ)دلتوسط حسايب " وسا ل أخر 

او تقػاد بػأف ادلعلػم الػذي " لػ  والػذي يػنل ( ٕٔ)اتفاقػا  لػ  البنػد رقػم وادلعلمػات قل ادلعلمػني أ حني صلد يف
 والػػذي يػػنل  لػػ ( ٔٔ)جػػاا بعػػده البنػػد رقػػم و ( ٕٓ.ٕ)توسػػط حسػػايب مب" و يسػػتخدـ الضػػرب اػػعيف الشخصػػية

  (.ٙٚ.ٕ)ادلتوسط حسايب " او تقاد بأف اجلدية يف الدراسة ترتبط بالعقاب البدين"
ت كد التعاليم اإلسالمية  ل  مبدأ التدرج وىو من مبادرت الرتبية السليمة ونتا مل الدراسة ت كد بواح  لػ  أعليػة 

مػن العينػة حبيػث وافػ  ووافػ  بشػدة مع ػم % ٕٜوحصل ىذا البند  لػ  رلمػوع  أمر مطلوبوأنو اب التدرج يف العق
 . أفراد العينة  ل  ىذه ادلبدأ الرتبوي األصيل وىو أمر راسخ يف الفكر الرتبوي اإلسالمي

الرتبػوي  شػ ددلتعكػر ازدواجيػة يف مر يػات اتكشػف أوػا نتػا مل السػابقة يف رلمل ػا القرااة الفاحصة ادلتأنية للإف 
 ل  ادلستو  ادلدرسي حيث أف قػانوف وزارة الرتبيػة ومجيػه التعليمػات ادلدرسػية ننػه منعػا باتػا الل ػوا للعقػاب الكويأ 

يف تأديػػب الطفػػل شلػػا يػػدؿ  لػػ  ف ػػوة بػػني ادل ػػاؿ البػػدين بينمػػا ت ػػل القنا ػػة التقليديػػة الراسػػخة بقػػدرة العقػػاب البػػدين 
إف الدراسة احلالية ت كػد  لػ  أف ىنػاؾ قنا ػة  .ر يف الواقهه ، وادلسطور يف القوانني وادلن و واحلاؿ، وبني القانوف والواق

إف إ ػكالية .  لرتبويػة وأنػو أسػلوب فا ػلاواالة لد  أغلبية العينة بإمكانية استخداـ العقػاب البػدين وفػ  الضػوابط 
 .ربنيالقيم تت سد يف القوانني ادلدرسية يف مقابلة القيم الراسخة  ند ادل

وإذا قارنا البند السادس مه البنػد العا ػر صلػد أف األرقػاـ للوىلػة األوىل قػد تشػري إىل انقسػاـ يف الػرأي أو تػردد يف 
وىػػي رةيػػة جيػػدة  مػػن العينػػة تػػ من بإمكانيػػة اوسػػتيناا  ػػن العقػػاب اجلسػػدي%  ٗٚاوختيػػار ف نػػاؾ مػػا يقػػارب مػػن 

وىػي رةيػة تتنػاقني  العػالج األخػري تػ من بػأف الضػرب ىػون العينػة مػ % ٘ٚيف حػني أف  تتف  مه قػوانني وزارة الرتبيػة
األرجػػح أف العينػػة تفضػػل  ػػدـ اوسػػتعانة بالضػػرب لكػػن يف حػػاؿ الضػػرورة تػػر  األغلبيػػة . مػػه اللػػوا ح ادلدرسػػية احلاليػػة

 .بأف العقاب اجلسدي يأيت يف رخر سلم اوختيارات رغم أنو ؽلكن اوستيناا  نو
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اجليػد فػادلعلم  م  ػر حسػنوىذا لبية ربط استخداـ العقاب البدين بقوة الشخصية ومن ج ة أخر  رفضت األغ
مػن % ٘ٙويبػدو أف احلنػني للمااػي جعػل . لػو  خصػية مػ هرة وفا لػة تينيػو  ػن محػل العصػا وو يسػتمد ىيبتػو من ػا

تيفػل  ػن ةيػة قلقػة ارتبػاط جػودة التعلػيم يف ادلااػي باسػتخداـ العقػاب البػدين وىػي ر عينة تواف  وتوافػ  بشػدة  لػ  ال
ووزاؿ إف القنا ػػػػة بػػػػأف العصػػػػا دلػػػػن  صػػػػ  سػػػػاد يف رلتمعاتنػػػػا العربيػػػػة  .أك ػػػػر مػػػػن منافعػػػػوسػػػػلبيات الضػػػػرب فمضػػػػاره 

يوتنػػا وكأسػػلوب حكػػم، ولػػير العصػػا وسػػيلة لرتبيػػة األحػػرار، والػػدرب ضلػػو الػػتخلل مػػن ذلػػك مدارسػػنا وب يسػػتخدـ يف
ة أساسػ ا التسػلط والق ػر ناصر غري قليلػة مػن موروهػات ذكوريػدرب مويل يف رل قنا ات قدؽلة ومناخ ػلتوي  ل   

مػػن اآلبػػاا تفضػػل العػػودة % ٔ٘أف نسػػبة تصػػل إىل أر ػػر اسػػتطالع للػػرأي ونتػػا مل ىػػذه الدراسػػة تتسػػ  مػػه  .واإلكػػراه
، ولكػن القػوانني ادلدرسػة غالبػا و تػ من بػذلك (٘ٔـ، ص ٕٗٓٓفرنافػا، )إىل أسلوب العقاب اجلسػدي يف ادلػدارس 

تيػػػريات يف الفكػػػر الرتبػػػوي ادلعاصػػػر كمػػػا مت تفصػػػيلو يف إمػػػار ىػػػذه وىػػػو األسػػػلم واألحكػػػم يف رػػػل ادلقػػػر الضػػػرب وو ت
 .الدراسة

 األسباب الأ تدفه ادلعلم ضلو استخداـ العقاب البدين ما : الس اؿ ال اين

 التكرارات والنسب ادلئوية حملور األسباب (  4) جدوؿ

 ـ
 ادلتوسط غري مواف  بشدة  مواف   غري و أدري مواف   مواف  بشدة 

اوضلراؼ 
 ادلعياري 

 التكرار  %النسبة  التكرار   

النسبة 
 التكرار  %

النسبة 
 التكرار  %

النسبة 
     %النسبة  التكرار  %

 1.26 3.67 6.80 50 18.50 136 3.81 28 41.90 308 28.71 211 ٖٔس

 1.20 3.38 6.80 50 24.63 181 7.21 53 45.85 337 15.10 111 ٗٔس

 1.23 3.20 6.94 51 33.74 248 4.22 31 41.77 307 12.65 93 ٘ٔس

 1.11 3.66 4.08 30 18.10 133 4.63 34 52.79 388 19.59 144 ٙٔس

 1.15 3.83 4.90 36 13.61 100 4.35 32 46.26 340 29.80 219 ٚٔس

 1.24 3.19 7.07 52 31.02 228 13.33 98 31.56 232 16.19 119 ٛٔس

 1.27 3.32 7.21 53 27.76 204 9.93 73 35.10 258 19.46 143 ٜٔس

 1.27 3.10 9.66 71 33.20 244 7.62 56 35.51 261 13.61 100 ٕٓس

 1.23 3.49 6.26 46 23.27 171 5.31 39 44.22 325 19.86 146 ٕٔس
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 1.25 3.28 8.03 59 26.53 195 10.07 74 38.23 281 16.19 119 ٕٕس

 1.23 3.21 7.62 56 28.84 212 11.02 81 37.01 272 14.01 103 ٖٕس

 1.20 3.30 5.58 41 28.57 210 11.02 81 37.96 279 15.92 117 ٕٗس

 1.16 3.59 5.31 39 17.96 132 8.57 63 46.67 343 20.27 149 ٕ٘س

 1.28 3.28 10.61 78 22.99 169 8.16 60 41.36 304 15.10 111 ٕٙس

 السػلوؾ"والػذي يػنل  لػ  ( ٚٔ)رقػم  ىػو سػببوستخداـ العقػاب البػدين أك ر سبب أف ( ٗ)جدوؿ  يواح
والػػذي يػػنل ( ٖٔ)ويليػػو السػػبب رقػػم ( ٖٛ.ٖ)حسػػايب كػػمل متوسػػط أحيػػث حصػػل  لػػ   "غػػري األخالقػػي للطالػػب

سػػلوؾ "أف الػذي يػنل  لػ  ( ٙٔ)رقػم  ويليػو السػبب( ٚٙ.ٖ)مبتوسػط حسػايب  " ػدـ احػرتاـ الطالػب دلعلمػو" لػ  
والػذي ( ٕ٘)ويليػو السػبب رقػم ( ٙٙ.ٖ)مبتوسط حسايب  من مملرات العقاب اجلسدي "لب ادلت ور مه زمال و طاال

وجػػػاا  (.ٜ٘.ٖ)مبتوسػػػط حسػػػايب " يفػػػاح أوليػػػاا األمػػػور للمعلػػػم باسػػػتخداـ العقػػػاب البػػػدين بضػػػوابط "يػػػنل  لػػػ  
ف م ػػارات ادلعلػػم يف إدارة اػػع" أف بأقػػل األسػػباب مػػن وج ػػو ن ػػر ادلعلمػػني والػػذي يػػنل  لػػ ( ٕٓ)السػػبب رقػػم 

 (. ٓٔ.ٖ)مبتوسط حسايب " الصف
مػػػن العينػػػة توافػػػ  وتوافػػػ  بشػػػدة  لػػػ  اسػػػتخداـ الضػػػرب كوسػػػيلة % ٓٙأف أك ػػػر مػػػن إىل تشػػػري نتػػػا مل الدراسػػػة 

مػػػن العينػػػة توافػػػ  وتوافػػػ  بشػػػدة  لػػػ  أف الضػػػرب % ٗٙوامتػػػدادا لػػػذلك صلػػػد أف  . الجيػػػة يف ك ػػػري مػػػن ادلشػػػكالت
مػػن العينػػة أف مػػن أسػػباب اسػػتخداـ العقػػاب يفػػاح أوليػػاا % ٙٙتعتقػػد نسػػبة . سػػلوؾ الطالػػب وسػػيلة فعالػػة يف اػػبط

ومجيػػه ادل  ػػرات السػػابقة سػػلبية يف جورىػػا ألوػػا و تتما ػػ  مػػه روح التوج ػػات الرتبويػػة الراميػػة لت ويػػد  األمػػور بػػذلك
 .نو ية التعليم وو تتف  مه سياسات وزارة الرتبية وفلسفت ا التعليمية

تػر  أف سػوا اإلدارة ادلدرسػية مػن ذلػك النػوع مػن العقػاب وىػذا م  ػر خطػري وقػد % ٓ٘ما يقػارب مػن  وىناؾ
 .يدؿ  ل  اعف العالقة بني الطاقم التعليمي وإدارتو

أف الرتبية أىم من التعليم فالزوت األخالقية تستوجب احلـز وفرض اونضباط بل واسػتخداـ العقػاب  علـومن ادل
تواف  وتواف  بشدة  لػ  أف العقػاب البػدين قػد يكػوف ألسػباب دراسػية %( ٖ٘)نصف العينة  ولكن أك ر من البدين

 لمػػػا بػػػأف الضػػػرب يف احملػػػيط ادلدرسػػػي وىػػػذا واػػػه ي ػػػري القلػػػ  حيػػػث نتػػػد وسػػػيلة الضػػػرب لػػػدا ريت األخػػػالؽ والػػػتعلم 
 . تكررةمو  بصفة غري مملرة ع ا م األمورو است ناا ؽلكن أف يكوف مقيدا بارتكاب الطفل لبشروم

 اآلهار ادلرتتبة  ل  العقاب البدين  ما : الس اؿ ال الث

 هارالتكرارات والنسب ادلئوية حملور األ (  ٘) جدوؿ
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 ـ
 ادلتوسط غري مواف  بشدة  غري مواف   و أدري مواف   مواف  بشدة 

اوضلراؼ 
 ادلعياري 

 التكرار  %النسبة  التكرار   

النسبة 
 ار التكر  %النسبة  التكرار  %

النسبة 
 التكرار  %

النسبة 
%     

س
ٕٚ 148 20.14 235 31.97 45 6.12 271 36.87 34 4.63 3.26 1.27 

س
ٕٛ 160 21.77 288 39.18 49 6.67 198 26.94 37 5.03 3.46 1.24 

س
ٕٜ 134 18.23 242 32.93 52 7.07 259 35.24 45 6.12 3.22 1.27 

س
ٖٓ 156 21.22 294 40.00 48 6.53 196 26.67 34 4.63 3.47 1.22 

س
ٖٔ 191 25.99 277 37.69 49 6.67 177 24.08 34 4.63 3.57 1.24 

س
ٖٕ 147 20.00 257 34.97 61 8.30 221 30.07 44 5.99 3.33 1.26 

س
ٖٖ 148 20.14 276 37.55 65 8.84 206 28.03 37 5.03 3.40 1.23 

س
ٖٗ 127 17.28 260 35.37 72 9.80 229 31.16 42 5.71 3.28 1.23 

س
ٖ٘ 142 19.32 261 35.51 52 7.07 241 32.79 33 4.49 3.33 1.24 

س
ٖٙ 138 18.78 308 41.90 62 8.44 189 25.71 35 4.76 3.44 1.20 

س
ٖٚ 137 18.64 250 34.01 73 9.93 231 31.43 36 4.90 3.30 1.23 
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س
ٖٛ 161 21.90 254 34.56 57 7.76 216 29.39 44 5.99 3.37 1.28 

س
ٖٜ 158 21.50 283 38.50 53 7.21 191 25.99 47 6.39 3.43 1.26 

س
ٗٓ 132 17.96 297 40.41 53 7.21 203 27.62 47 6.39 3.36 1.24 

والػػذي ( ٖٔ)رقػػم الػػوارد يف البنػػد أف األهػػر اسػػتخداـ العقػػاب البػػدين  ادلتعلػػ  ب هػػار( ٘)مػػن جػػدوؿ رقػػم يتضػػح 
ويليػػو البنػػد  %ٖٙمب مػػوع  (ٚ٘.ٖ)كػػمل متوسػػط حسػػايب أحصػػل  لػػ  حيػػث "كراىيػػة البيئػػة ادلدرسػػية "يػػنل  لػػ  

( ٚٗ.ٖ)مبتوسػػػط حسػػػايب  "يػػة غػػػري مرغوبػػػة واخلػػػوؼ لػػػد  الطالػػبتوليػػػد حػػػاوت انفعال"والػػػذي يػػػنل ( ٖٓ)رقػػم 
" تعويػػػد الطالػػػب  لػػػ  سػػػلوؾ دفػػػا ي خػػػامئ كالكػػػذب"الػػػذي يػػػنل  لػػػ  ( ٕٛ)ويليػػػو البنػػػد رقػػػم % ٔٙمب مػػػوع 

مبتوسػػط " العنػػاد والػػرفني مػػن جانػػب الطالػػب"والػػذي يػػنل  لػػ  ( ٖٙ)يػػو البنػػد رقػػم ويل( ٙٗ.ٖ)مبتوسػػط حسػػايب 
والػذي يػنل وادلعلمػات بأقل األسباب من وج و ن ػر ادلعلمػني ( ٜٕ)وجاا يف ادلرتبة األخرية رقم  (.ٗٗ.ٖ)حسايب 
 (. ٕٕ.ٖ)مبتوسط حسايب " إاعاؼ القدرات اإلبدا ية للطالب" ل  

سػػػلبيات العقػػػاب إىل  الػػػذي تطػػرؽ (Benatar, 2001)بينيتػػار  مػػا أ ػػػار إليػػػو ا مل إمجػػاو تتفػػػ  مػػػهىػػذه النتػػػ
الصػػػيار يعلّػػػم ، و نفسػػػيامنػػػو الطفػػػل يتضػػػّرر و  القسػػػوةشلػػػا يسػػػبب  القػػػوة يػػػ ّدي إىل سػػػوا اسػػػتخداـ أنػػػوفػػػذكر اجلسػػػدي 

 رسػػػتووىػػػذا كلػػػو يػػػ دي لكػػػره الطفػػػل مد مفػػػاؿاألو  ربنيب  القػػػات سػػػّيئة بػػػني ادلػػػينشػػػأ  نػػػو ويسػػػبّ و الػػػدرس اخلػػػامئ 
مػػػن ادلتسػػػربني مػػػن %  ٘ٚويف دراسػػة أجريػػػت يف إحػػػد  الػػػدوؿ العربيػػة تبػػػني أف  .خصوصػػا والبيئػػػة التعليميػػػة  مومػػػا

ـ، ص ٖٕٓٓـ، ص ٜٕٓٓالسػػورمي، )ادلدرسػػة  ػػملوا  ػػن كػػرى م للمدرسػػة ألف ادلعلمػػني يعػػاقبوف الطلبػػة بالضػػرب 
يف بدايػػة الدراسػػة الراىنػػة مػػا سػػب  تأصػػيلو  وأيضػػا( ٜٜٚٔ)دراسػػة الكػػرش أيضػػا نتػػا مل وىػػذه النتي ػػة ت يػػد  (.ٙٛٔ

يػ دي إىل كراىيػة التلميػذ للمػادة واإلفػراط فيػو العقاب البدين اوستمرار يف  أفإىل  -يف اإلمار الفكري–حيث أ رنا 
 (.ٕ٘ٔـ، ص ٕٓٓٓالعيسوي، ) ومعلم ا بل إىل كراىية ادلدرسة برمت ا

دراسة سعودية حدي ة أجراىا مركز رةية نتا مل  مه الدراسة يف رهار العقاب البدين نتا مل ىذه تتقاربو 
بنسبة وذلك اآلهار السلبية النامجة  ن العنف من أبرز  أف اوضلراؼ األخالقيللدراسات اوجتما ية وكشفت 

 (.ـٜٕٓٓحاجب، ) %ٓٚ، مث التأخر الدراسي والرسوب بنسبة من أفراد العينة %ٕٚ
صػا ية بػني رلتمػه ادلعلمػػني ورلتمػه ادلعلمػات يف مواػوع العقػػاب ىػل توجػد فػػروؽ ذات دولػة إح: السػ اؿ الرابػه

  البدين  
 نتا مل اختبار ت دلتيري اجلنر مه احملاور (  ٙ)  جدوؿ
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 ٕٖٚذكر  
 

 ٕٖٙأن    
    

 الدولة  قيمة  ت  اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط  اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط احملور 

 0.05 6.11 0.52 3.33 0.47 3.56 اوجتاىات 

 0.02 2.77 0.69 3.33 0.60 3.46 األسباب 

 0.43 8.67- 0.97 3.69 0.97 3.06 اآلهار 

وجود فروؽ ذات دولة إحصػا ية بػني بنػود متيػري اجلػنر مػه إىل ( ٙ)يشري جدوؿ رقم  t-testبالن ر إىل نتا مل 
 .(ٖٖ.ٖ)ادلتوسػط حيػث وافقػة مػن اإلنػاث أك ػر م( ٙٗ.ٖ)الػذكور متوسػط صلػد أف و احملور ال اين ادلتعل  باألسػباب 

ادلرأة أك ر قدرة  ل  همل األمفػاؿ وأوػا منػذ مفولت ػا أقػل  راػة للضػرب مقارنػة بالػذكر  أف ومرد ذلك قد يعود إىل 
الػأ توصػلت ( ـٕٙٓٓ)ونتي ة دراستنا تتس  مه دراسة الشػ اب (. ـٕٛٓٓ ريف، )كما تشري بعني الدراسات 

 (. ٖٚص )العقاب البدين وىي نتي ة تتف  مه مع م الدراسات يف ىذا اجملاؿ  دلمارسة أف ميل الذكور أك ر إىل

ىػػػػػل توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دولػػػػػة إحصػػػػػا ية يف اسػػػػػتخداـ العقػػػػػاب البػػػػػدين وفقػػػػػا دلتيػػػػػري احلالػػػػػة : السػػػػػ اؿ اخلػػػػػامر
 اوجتما ية 

 نتا مل هليل التباين دلتيري احلالة اوجتما ية مه احملاور (  7)  جدوؿ
     ٛأخر   ٖ٘ٔأ زب  ٜٔ٘متزوج   

 ادلتوسط  اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط احملور 

اوضلراؼ 
 اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط  ادلعياري 

قيمة 
 الدولة ؼ 

 0.31 1.17 0.78 3.18 0.52 3.44 0.50 3.45 اوجتاىات 

 0.01 4.38 0.89 2.88 0.66 3.50 0.64 3.38 األسباب 

 0.35 1.06 1.25 3.86 0.98 3.32 1.03 3.38 اآلهار 

احملػػور ال ػػاين  يففػػروؽ ذات دولػػة إحصػػا ية بػني بنػػود متيػػري احلالػػة اوجتما يػػة  ىنػػاؾ( ٚ)إىل جػػدوؿ رقػػم  بػالن ر
من الدقة يف اوستدوؿ  لػ  النتي ػة السػابقة اسػتعاف البػاح وف باختبػار  ػيفيو  التلق ومن أجل . ادلتعل  باألسباب

(Sheffe)  جػػراا اختبػػار  ػػيفيو البعػػدي لدولػػة الفػػروؽ بػػني ادلتوسػػطات دلتيػػري احلالػػة اوجتما يػػة مػػه  نػػد إالبعػػدي و
 :يلي ما (ٛ)لنا من خالؿ جدوؿ رقم  راحملاور ي  
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 نتا مل اختبار  يفيو البعدي لدولة الفروؽ بني ادلتوسطات دلتيري احلالة اوجتما ية مه احملاور( ٛ) جدوؿ 

 احملور

(I)   
 اجتما ية

(J) 
 الدولة الفروؽ ما يةاجت

 0.03 *0.61 خر أ  زبأ األسباب

 ( ٘ٓ.ٓ) دالة  ند مستو  * 
 األك ػػػر موافقػػػة  لػػػ  األسػػػباب عػػػزاب ألوػػػملصػػػاع ال ؽليػػػلإىل أف متيػػػري احلالػػػة اوجتما يػػػة ( ٛ)يشػػػري اجلػػػدوؿ  

توصػػلت إىل  الػػأ( ـ ٜٜٛٔ)الع مػػي م ػػا  ختتلػػف ىػػذه النتػػا مل  ػػن نتػػا مل دراسػػة .تمليػػر العقػػاب البػػدين وذلػك أهنػػاا
 .اوجتما ية الةبني احلو  ورأي م يف العقاب البدين وادلعلمات نيادلعلم القة ارتباط بني   دـ وجودنو أ

 ادل اليػػػة إىل أف األ ػػزب أك ػػر مػػيال ضلػػو  لػػ  زلػػور األسػػػباب أك ػػر مػػن غػػريىم سػػبب موافقػػة العػػزابوقػػد يرجػػه 
مث مػه الوقػت والت ػارب ادلدرسػية واألسػرية يكػوف أك ػر واقعيػة تزوجني مقارنػة بػادل واحلـز واونضباط وأقػل صػملا وحلمػا

ادلتزوجػػوف ذلػػم جتػػارهبم مػػه أبنػػا  م وبنػػاهتم يف ادلنػػزؿ فيكونػػوف أك ػػر حلمػػا وصػػفلا مػػن  .وأك ػػر تسػػازلا وأوسػػه خػػملة
 .غريىم حبكم التعاي 
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 ين وفقا دلتيري ادلنطقة التعليمية توجد فروؽ ذات دولة إحصا ية يف استخداـ العقاب البد: الس اؿ السادس

 مه احملاور زلاف ة السكننتا مل هليل التباين دلتيري  (  ٜ)  جدوؿ

 
فروؽ ذات دولة إحصا ية بني بنود متيري ادلنطقة السكنية مه احملػور ال ػاين ادلتعلػ   صلد مثة( ٜ)إىل جدوؿ رقم  الن رب

دلتيػري راا اختبار  يفيو البعدي لدولة الفروؽ بػني ادلتوسػطات  ند إجوذلك  واحملور ال الث ادلتعل  باآلهار ،باألسباب
 (:ٓٔ)لنا من خالؿ جدوؿ رقم  ري  كما   ادلنطقة السكنية مه احملاور

 الداللة الفروق منطقة (J) منطقة (I)  المحور

 0.05 *0.28 يحمداأل فروانيةال األسباب

 0.00 *0.55 جهراءال عاصمةال  اآلثار

 0.01 *0.51 يحمداأل عاصمةال 
      ( 0.05 ) مستوى عند دالة *

اختبػػػار  ػػػيفيو البعػػػدي لدولػػػة الفػػػروؽ بػػػني ادلتوسػػػطات دلتيػػػري زلاف ػػػة السػػػكن مػػػه (  ٓٔ) جػػػدوؿ نتػػػا مل تشػػػري 
نػػام  التعليميػػة ؽليلػػوف إىل ادلوافقػػة أك ػػر مػػن بقيػػة ادل إىل أف معلمػػي ومعلمػػات منطقػػة األمحػػدييف احملػػور ال ػػاين  احملػػاور
 .ىػذا احملػور مػن البقيػة  ىم األقل موافقة  لػ ةمن ج ة أخر  يالح  إف معلمي منطقة الفرواني ور األسباب، ل  زل

نػػام  التعليميػػة  لػػ  ف معلمػػي منطقػػة اجل ػػراا ؽليلػػوف إىل ادلوافقػػة أك ػػر مػػن بقيػػة ادلإىل أيشػػري اجلػػدوؿ يف احملػػور ال الػػث 
مػػن ج ػػة أخػػر  يالحػػ  إف معلمػػي منطقػػة العاصػػمة ىػػم األقػػل  ،ادلرتتبػػة  لػػ  اسػػتخداـ العقػػاب البػػدين زلػػور اآلهػػار
حيػػث أف البيئػػات ادلدرسػػية يف بشػػكل قػػامه مػػن الصػػعب تفسػػري ىػػذا اوخػػتالؼ  .ىػػذا احملػػور مػػن البقيػػة  موافقػػة  لػػ

 .الفارؽ لير  اسعا بني ادلنام إف وذلذا ف وادلشرتكات ك رية جداادلنام  التعليمية الكويتية متقاربة 
 فروؽ ذات دولة إحصا ية يف استخداـ العقاب البدين وفقا دلتيري اجلنسية : هالس اؿ الساب

 نتا مل اختبار ت دلتيري اجلنسية مه احملاور  (ٔٔ) جدوؿ

     ٔٓٗغري كويأ  ٕٖ٘كويأ    

 الدولة  قيمة  ت  اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط اوضلراؼ  ادلتوسط احملور 

  
 ٘ٔٔالفروانية  ٚٓٔمبارؾ الكبري  ٕٕٔاألمحدي  ٗٗٔاجل راا  ٜٕٔحون   ٚٔٔالعاصمة 

    

 الدولة  قيمة ؼ  اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط عياري اوضلراؼ ادل ادلتوسط اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط اوضلراؼ ادلعياري  ادلتوسط  

 0.07 2.06 0.50 3.46 0.50 3.48 0.49 3.55 0.56 3.39 0.52 3.38 0.42 3.42 اوجتاىات 

 0.01 3.02 0.55 3.26 0.60 3.48 0.59 3.54 0.74 3.39 0.74 3.32 0.59 3.38 األسباب 

 0.00 4.69 0.91 3.40 0.98 3.42 1.04 3.49 1.02 3.53 1.02 3.39 1.07 2.98 اآلهار 
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 ادلعياري 

 اوجتاىات 
3.4

6 0.54 3.44 0.47 0.49 0.62 

 األسباب 
3.4

6 0.67 3.34 0.62 2.62 0.01 

 اآلهار 
3.5

5 1.01 3.23 1.01 4.26 0.00 

إىل وجػود فػروؽ ذات دولػة إحصػا ية بػني بنػود متيػري اجلنسػية ( ٔٔ)يشػري جػدوؿ رقػم  t-testبالن ر إىل نتػا مل 
أك ر موافقة مػن غػري الكػويتيني حيػث بلػ   ٙٗ.ٖني الكويتيرأي وذلك يف زلوري األسباب واآلهار حيث أف متوسط 

بينمػػػا قػػػػل  ٙٗ.ٖ، ويف زلػػػور اآلهػػػػار تكػػػرر األمػػػر بشػػػػكل أكػػػمل حيػػػػث أف متوسػػػط الكػػػويتيني كػػػػاف  ٖٗ.ٖادلتوسػػػط 
وىػذه نتي ػة متوقعػة  مومػا فػرغم القواسػم ادلشػرتكة بػني الكػويتيني وغػريىم .  ٖٕ.ٖمتوسط غري الكويتيني ليصػل إىل 

يػتلف  يف اسػتخداـ يف العمػـو قػد ين إو أف اخلصوصيات ال قافية الفر ية بارزة ومبا أف غػري الكػويأ من العرب الوافد
غػػري قػػانوين اسػػتنادا للػػوا ح ادلدرسػػية فن ػػده أقػػل موافقػػة  لػػ  أسػػباب اسػػتخداـ العقػػاب  تصػػرؼالعقػػاب البػػدين ألنػػو 

لتزامػػػا بػػػاللوا ح ادلعلػػػم الوافػػػد أك ػػػر حػػػذرا وا .مقارنػػػة بػػػالكويأ الػػػذي يتفػػػ  أك ػػػر  لػػػ  بنػػػود زلػػػوري األسػػػباب واآلهػػػار
ولعػل ادلعلػم الكػويأ حبكػم ف مػو لطبيعػة اجملتمػه (. ٓٙـ، ص ٕٙٓٓالش اب، )ل  أمنو الوريفي ادلدرسية حفارا  

 .وقربو من األحداث ير  اآلهار بصورة أواح
 قا دلتيري اخلملة الوريفية ىل توجد فروؽ ذات دولة إحصا ية يف استخداـ العقاب البدين وف: الس اؿ ال امن

 مه احملاورادل نية نتا مل هليل التباين دلتيري اخلملة  (ٕٔ) جدوؿ

 

 احملور 
 أقل من مخر سنوات 

 (ٕ٘ٓ ) 

 سنوات  ٓٔ -ٙمن 
 (ٕٔ٘ ) 

 سنوات فأك ر  ٓٔ
 (ٖٖٕ )     

 ادلتوسط  

اوضلراؼ 
 ادلتوسط  ادلعياري 

اوضلراؼ 
 ادلتوسط  ادلعياري 

اوضلراؼ 
 عياري ادل

قيمة 
 الدولة ؼ 

 0.52 0.65 0.52 3.46 0.51 3.46 0.48 3.42 اوجتاىات 

 0.14 1.97 0.63 3.43 0.71 3.31 0.64 3.40 األسباب 

 0.20 1.62 1.03 3.44 0.98 3.26 1.03 3.35 اآلهار 

 بنػػود متيػػػري إىل  ػػدـ وجػػػود فػػروؽ ذات دولػػػة إحصػػا ية بػػػني( ٕٔ)يشػػػري جػػدوؿ رقػػػم  t-testبػػالن ر إىل نتػػا مل 
واإلؽلػػاف بفا ليتػػو  التقليديػػة النمطيػػة إزاا اسػػتخداـ العقػػاب البػػدين جتاىػػاتي كػػد  لػػ   ػػيوع اوقػػد اخلػػملة الوريفيػػة شلػػا 
أنػو كلمػا زاد سػن أ توصػلت إىل لػا( ىػػٕ٘ٗٔ)العنػزي نتا مل ىذه الدراسة مه نتا مل دراسػة  ختتلف. يف موامن زلددة

الػػػأ أكػػػدت أف اخلػػػملات ( ٔٙـ، ص ٕٙٓٓ)الشػػػ اب ، ودراسػػػة لعقػػػاب البػػػدينوخػػػملة ادلعلػػػم اطلفػػػني اجتاىػػػو ضلػػػو ا
مػػن زاويػػة أخػػر  فػػإف ولكػػن  ،مػػن ذوي اخلػػملة العليػػا واألوليػػةادلتوسػػطة أقػػل تشػػددا يف شلارسػػة ذلػػك النػػوع مػػن العقػػاب 

وسػػػطة يف دولػػػة ادلػػػدارس ادلتضلػػػو اسػػػتخداـ وتمليػػػر العقػػػاب  لػػػ  ضلػػػو واسػػػه يف  وفالعينػػػة ؽليلػػػ نقطػػػة اوتفػػػاؽ أف أفػػػراد
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 القػة ارتبػػاط بػػني  ػدـ وجػػود توصػػلت إىل الػػأ ( ـ ٜٜٛٔ)الع مػي مػػه دراسػة م ػػا  ةتتفػػ  الدراسػة الراىنػػ. الكويػت
 .عدد سنوات اخلملةبسن ادلعلم أو ادلعلمة ورأي م يف العقاب البدين، واألمر نفسو فيما يتصل 

من أىم روافد تشكيل العقػل العػريب يف اإلؽلػاف للمااي والووا إف التفكري النمطي السا د وال قل ال قايف ادلرتاكم 
بفعالية الضرب يف حدود واػوابط رغػم أف ذلػك ؼلػالف مػن مل وقػوانني ولػوا ح وزارة الرتبيػة والتعلػيم يف الكويػت والػأ 

 شلػا يولػد إ ػكاليات وصػرا ات يف سنت قوانني صرػلة وحازمة ننه ذلك اللػوف مػن العقػاب منعػا باتػا، مجلػة وتفصػيال
القػيم الػأ ؽلارسػ ا ادلعلمػوف وادلعلمػات التصورات واوجتاىػات و وبني ادل  ورة  امل القيم ادلسطورة يف اللوا ح ادلدرسية 

 .يف واقعنا ادلعاشالرتبوية ىذا التناقني يعكر هديات حقيقية للفلسفات وادلمارسات  .ييف الوسط ادلدرس

 
 التوصيات

تنفيػػػذ القػػػوانني ادلدرسػػػية يف ىػػػذا الشػػػأف العمػػػل  لػػػ  اومتنػػػاع التػػػاـ  ػػػن اػػػرب األمفػػػاؿ و  .ٔ
  .وف م مقاصدىا

سػػواا مية ة السػػلاإلدار  اإلغلابيػػة وسػػلوؾبالوسػػا ل  لػػ  أسػػاليب التأديػػب ادلعلمػػني تػػدريب  .ٕ
مػه احلػث  لػ  مواج ػة رػاىرة الضػرب  أهناا اخلدمػةأو  التأسيسي من خالؿ براممل التدريب األون

 قػػػد مػػػن األعليػػػة  .يف ادلنػػػازؿ كإسػػػرتاتي ية  ػػػاملة حلمايػػػة الطفػػػل وادلراىػػػ  داخػػػل وخػػػارج ادلدرسػػػة
مػػملرات وزارة ف ػػم ملني يف القطػػاع الرتبػػوي لزيػػادة الػػو ي بضػػرورة منػػه الضػػرب و ادورات تدريبيػػة للعػػ

الرتبية وغريىا يف منػه اسػتخداـ العقػاب اجلسػدي يف العمليػة التعليميػة ومناقشػة رةيػة الرتبيػة احلدي ػة 
 .يف الوسا ل البديلة

حػػػث كػػػل العػػػاملني يف اجملتمػػػه ادلدرسػػػي وكافػػػة ادلػػػربني للمشػػػاركة الفا لػػػة يف  مليػػػة جتسػػػري  .ٖ
دلرجػوة مػن العػاملني وبػني التصػورات وادلمارسػات الف وة بني القيم ادلكتوبػة يف اللػوا ح واوجتاىػات ا

  .يف مواوع ارب األبناا الواقعية

حػػث األسػػرة  لػػ  اسػػتخداـ العقػػاب البػػديل واومتنػػاع  ػػن العقػػاب البػػدين فادلدرسػػة ننػػه  .ٗ
وسػناد األسػرة،  ادلدرسػة مػررة اجملتمػه. ذلك واألسػرة وادلدرسػة و يسػتينياف  ػن اونسػ اـ والتكامػل

 .و ماد الرتبية

يف احملػػػيط ادلدرسػػػي زيػػػادة الػػػو ي بضػػػرورة اومتنػػػاع التػػػاـ  ػػػن اسػػػتخداـ العقػػػاب اجلسػػػدي  .٘
مػػػه حػػػني  ىػػػذا ادلضػػػماريف والتعلػػػيم سياسػػػة وزارة الرتبيػػػة يف مػػػ ازرة وتك يػػػف احلمػػػالت اإل الميػػػة 

  .والد وة واإلر اد ينفر من اإلكراه يف الرتبية التعليمخل  و ي جديد  ل   اإل الـ الديين

البػػاح ني للتعبػػري  ػػن ررا  ػػم يف رلػػاوت ختصصػػ م وحػػ  م  لػػ   مػػل دراسػػات تشػػ يه  .ٙ
رصينة همل يف مياهتا مفردات فكرية و تسري مه اوجتػاه السػا د فتسػوغو وو تل ػث خلػف مػا ىػو 

 .وافد فتسوقو، بل تساىم يف إهراا ادلسرية الرتبوية  ل  أساس اوجت اد احلر
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من من ػور نقػدي يتنػاوؿ اوجتاىػات ادلتنو ػة جتػاه ي اإلسالمالرتاث الرتبوي و رض دراسة  .ٚ
 .ويناق  الشكل وادلضموف وادلن مل من منطل  نقدي تنويري ولير نقلي تمليري العقاب البدين

 أىم المراجع العربية
 .دار ادلسرية:  ماف ،موسو ة التدرير(. ـ ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ)رلدي  زيز  ،إبراىيم

 .مكتبة القررف: القاىرة. هقي  مسعد  بداحلميد السعدين. العياؿ كتاب(. بدوف تاريخ)ابن أيب الدنيا 
. الف م اخلامئ للدين أىم أسباب العنف األسري: دراسة سعودية(. ـٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ)ابن حاجب، رجب 

  http://www.islamonline.net: وين موقه إسالـ أوف

 .تاريخ ابن خلدوف(. بدوف تاريخ)ابن خلدوف 
،   بد ا  http://lexicons.sakhr.com: موقه ادلعاجم. احمليط(. ـٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔ) ليينأبو العـز

 التوجيو اوا يف و الج ا ادلدرسي التعليم يف البدين العقاب مشكلة(. ـٜٜٜٔ)أبو دؼ ، زلمود خليل 

 .، غزةٚٙٔ-ٖٖٔص . ـ1999 يناير - األوؿ العدد - السابه ، اجمللد اإلسالمية اجلامعة رللة. اإلسالمي الرتبوي
برناممل  ملي تدريِّ يف م ارات تعديل : األمفاؿ ادلز  وف(. ـٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ)، مصطف  أبو سعد

 .اإلبداع الفكري: ، الكويتٕط. السلوؾ لد  الطفل
 مل ػلل"مدرس يقتل تلميذا  باإلسكندرية ألنو (. ـٕٛٓٓ-ٜٕٗٔ)أبو اؿ، نبيل ، الشرقاوي ، ناصر 

تاريخ دخوؿ ادلوقه .   ٜٛ٘ٔ     دد ٕٛٓٓ  كتوبرأ ٕٛ ال الهاا تاريخ العدد: يـوجريدة ادلصري اليف . "الواجب
 http://www.almasry-lyoum.com. ـٕٛٓٓ /ٓٔ /ٕٛ

. د زلمػػد بػػن  ػػلات اخلطيػػب.أ: ترمجػػة. حقػػوؽ ادلعلمػػني وواجبػػاهتم(. ـٕٙٓٓ -ىػػػ ٕٙٗٔ)، كنيػػث  ريرونػػد
 .دار رلدووي: ، األردفٔط

،  ٔط. ادل هرات  ل  حياة ادلعلمني ادل نية: م نة التعليم(. ـٕ٘ٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ)بفرن باركي، فورست وستانفرد 
 .فلسطني. دار الكتاب اجلامعي: النا ر. ترمجة ميسوف يونر  بداهلل ومراجعة زلمد مالب السيد سليماف

ألكػمل للػرتاث ادلرجػه ا: يف. حا ػية البي رمػي  لػ  اخلطيػب(. بدوف تاريخ) سليماف بن زلمد بن  مر، الب ريمي
 .اإلصدار ال اين.  ركة العرير للكمبيوتر(. DVD)اإلسالمي 

 .مكتبة جرير: ، الرياضٔط. مخر و شروف قا دة لاباا واألم ات: واه القوا د(. ـٕٗٓٓ)بيرتز، روث 
 .دار الفكر: ، دمش ٕط. فأبناةنا جواىر ولكننا حدادو(. ـٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ)تساحب ي، مسلم 
 .، القاىرة دار السلابٔط. العنف ادلدرسي بني األسرة وادلدرسة واإل الـ(. ـٕ٘ٓٓ)جادو، أميمة منري 

 تعزيز: ادل قت األ ماؿ جدوؿ من ٕٙ البند، والستوف احلادية الدورة(. ـٕٗٓٓ)اجلمعية العامة لألمم ادلتلدة 

 .العاـ األمني من مذكرة.الطفل حقوؽ. ومحايت ا األمفاؿ حقوؽ
، جريدة الومن..( او تداا  ل  ادلعلمني أزمة أخالؽ)ملف األسبوع (. ـ ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ)جنات، نورة 

 . ٙٗالسنة  -ٓٗٛ٘/ٜٖٗٔٔـ العدد  ٕٚٓٓأكتوبر  ٜ
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هليل : ادلوسو ة اجلامعة دلصطللات الفكر العريب اإلسالمي(. ـٕٙٓٓ)ج امي، جريار ، و دغيم، يفيح 
 .مكتبة لبناف نا روف: ، بريوتٔط. ونقد

مكتبػة الر ػػد : ، الريػاض ٔط. مػن أجػل أبػوة بػػال  نػف(. ـٕٚٓٓ -ىػػػ ٕٛٗٔ)ف كلػود ديػدرغلاف جوفػو، سػوزا
 .نا روف

صػفلات للدراسػات : ، دمشػ ٔط. مع ػم مصػطللات ألفػاظ الفقػو اإلسػالمي(. ـٜٕٓٓ)جي، سا ر بصمة 
 .والنشر

.  ند األمفاؿكيف تنمي اونضباط الداخلي (. ـٕٔٓٓ) وزلمد سعيد دباس ،إبراىيم بن أمحد ،احلارهي
 .مكتبة الشقري :الرياض، ٔط

من : ، تطور الفكر الرتبوي اإلسالمي يف الشماؿ اإلفريقي(ـٕٓٓٓ-ىػ ٕٔٗٔ)ح ازي،  بدالرمحن   ماف 
 .ادلكتبة العصرية: ، بريوتٔط. القرف األوؿ إىل القرف العا ر اذل ري

العدد . رللة الرتبيةيف . الشخصية التسلط الرتبوي ورهاره  ل  مكونات(. ـٕٔٓٓ)حسن، زلمد صدي  زلمد 
الل نة : قطر. ـ ٕٔٓٓالسابه وال الهوف بعد ادلا ة، وال امن وال الهوف بعد ادلا ة، السنة ال الهوف، يونيو، سبتممل 

 .الومنية القطرية الرتبية وال قافة والعلـو
 :تقدمي. سرا يل رةية للمااي وحدود احلاارإلتعليم يف ا(. ـٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ)، زلمد السيد ، حسونة

   .مركز الكتاب للنشر: القاىرة. ٔط. زلمد مصطف   بدالسميه 
دار : ، بػػػػريوتٔط .دراسػػػػات نفسػػػػية تعليميػػػػة تراهيػػػػة: يف الػػػػرتاث الرتبػػػػوي(. ـٜٜٛٔ-ىػػػػػٜٓٗٔ)محػػػػداف، نػػػػذير 

 .ادلأموف للرتاث
 (.القرااة لل ميه)مكتبة األسرة : ، القاىرةٔط. مصطللات الفكر احلديث(. ـٕٙٓٓ)خشبة، سامي 

 .دار رلدووي: ، األردفٔط. نقد الشخصية العربية(. ـ ٕٗٓٓ)ذينات، خلف  بداهلل 

ال الهاا ( السعودية) جريدة الرياض .خيار ادلربني و يضربوف(. ـٕٙٓٓ-ىػ ٕٚٗٔ)زلمد بن أمحد  ،الر يد
:   ٓ٘ٓٗٔالعدد  -ـ ٕٙٓٓديسممل ٕٔ -ىػ ٕٚٗٔذي القعدة  ٕٔ

http://www.alriyadh.com/2006/12/12/article208394.html 
، ط: ترمجة. ادلوسو ة الفلسفية(. ـ ٕٙٓٓ)روزنتاؿ، ويودين   .دار الطليعة: ، بريوتٕيفري كـر
 .دار اذلادي: ، بريوتٔط. ماىية وتاريخ وتطلعات:  امل الرتبية(. ـٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ)زيعور، زلمد 
 .مفكػروف مػن أ ػالـ الرتبيػةيف (. ـٖٜٚٔ-ٖٛٛٔ)ألكسندر سػوزرلند نيػل (. ـٜٜ٘ٔ)رانسو ف-سافونمل، جاف

اجمللػػد . ٕٜ-ٜٛ: رللػػة الرتبيػػة الفصػػلية: مسػػتقبليات. ٙٗٔ -ٖٖٔ، صٕج. زغلػػوؿ مرسػػي: ادلشػػرؼ  لػػ  التلريػػر 
 .  مطبو ات اليونسكو. الرابه والعشروف

: الكويت. دراسة ميدانية مقارنة:  واملو -راسة أنوا والتفا ل يف ح رة الد(. ـٕٓٓٓ)سبأ،  باس، ورخروف 
 .قطاع البلوث الرتبوية وادلناىمل: وزارة الرتبية

http://ezproxy.paaet.edu.kw:2051/CommonH/AboutAuthors.aspx?pg=simp_srch&service=dl&N=2627%20
http://ezproxy.paaet.edu.kw:2051/CommonH/AboutAuthors.aspx?pg=simp_srch&service=dl&N=2628%20%20
http://ezproxy.paaet.edu.kw:2051/CommonH/AboutAuthors.aspx?pg=simp_srch&service=dl&N=2628%20%20
http://www.alriyadh.com/2006/12/12/article208394.html
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: الكويت. سلسلة  امل ادلعرفة. السلطوية يف الرتبية العربية(. ـٜٕٓٓ-ىػ ٖٓٗٔ)السورمي، يزيد  يس  
 .اجمللر الومين لل قافة والفنوف واآلداب

 :موقه ادلوسو ة العربية. اجلم ورية العربية السورية. ادلوسو ة العربيةيف . مالتعل(. ـٕ٘ٓٓ)السيد، زلمود 
http://www.arab-ency.com 

هقيػػ  . مقاليػػد العلػػـو يف احلػػدود والرسػػـو( مع ػػم)(. ـٕٗٓٓ-ىػػػٕٗٗٔ)السػػيومي،  بػػدالرمحن جػػالؿ الػػدين 
 .مكتبة اآلداب: ، القاىرةٔط. زلمد إبراىيم  بادة: األستاذ 

 . األـ(. بدوف تاريخ) زلمد بن إدرير بن العباس الشافعي،
. د. أ: مراجعة. مع م ادلصطللات الرتبوية والنفسية(. ـٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ) لاتة، حسن، والن ار، زينب 

 .الدار ادلصرية اللبنانية: ، القاىرةٔط. حامد  مار
ؼ تييري سلوك م التلادث مع م هبد ىل ىو اروري .. ارب األمفاؿ(. ـٕٛٓٓ) ريف، إؽلاف حسني 

العدد  ٕٛٓٓيونيو  ٔىػ  ٜٕٗٔمجػاد  األولػ   ٕٙاألحػد : جريدة الشرؽ األوسطيف . التأديب افضل وسا ل
ٔٓٚٚٛ. 

شلارسة العقاب البدين يف ادلدارس ادلتوسطة بدولة الكويت (. ـٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ)الش اب،  لي جاسم 
 .الكويت. ٚٙ-ٖٔ، ص ٕٓ،  اجمللد ٓٛ، العدد يةاجمللة الرتبو . واجتاىات ادلعلمني ضلو العقاب البدين

 .اجمللد األوؿ، سفري. موسو ة سفري لرتبية األبناايف . ال واب والعقاب(. ـٜٜٛٔ)صالح، يفري يونر 
 .دار احلديث: ، القاىرة ٔط. القاموس ادلبني يف اصطالح األصوليني(. ـٕٓٓٓ)  ماف، زلمود حامد 
دراسة العالقة بني رأي ادلعلمني وادلعلمات يف العقاب البدين (. ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ)الع مي، م ا زلمد 

الرياض مكتب  .رسالة اخلليمل العريبيف . وبعني صفاهتم الشخصية يف مراحل التعليم العاـ يف زلاف ة اإلحساا
 .ٜٔالسنة  ٛٙالعدد . الرتبية العريب لدوؿ اخلليمل
اونضباط ادلدرسي بني رة  الواقه وإمكانيات  العوامل ادل هرة يف(. ـٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔ) زب، زلمد  لي 

 . ٔ٘٘ٔ: العدد. رللة ادلعلم: ادلواج ة يف
. رللة الطفولة العربية. الواقه واوجتاىات: تأديب األمفاؿ يف الوسط العا لي (. ـٖٕٓٓ)مصطف  ،  شو  

 .الكويت. 38-9: الصفلات.  ٖٕٓٓسبتممل ٙٔ، ع ٗممل 
، السنة ٗ٘ٔالعدد . رللة الرتبية. جلسدي لألمفاؿ واألساليب البديلةالعقاب ا(. ـٕ٘ٓٓ)مصطف  ،  شو  

 .الل نة الومنية القطرية للرتبية وال قافة والعلـو: ـ، قطرٕ٘ٓٓ، سبتممل ٖٗ

. رللة الطفولة العربيةيف . الواقه واوجتاىات: تأديب األمفاؿ يف الوسط العا لي (.ٖٕٓٓ) مصطف  ، شو 
  .الكويت. ٖٛ-ٜص .ـ ٖٕٓٓسبتممل ٙٔ، ع ٗممل 

. رللػػة الطفولػػة العربيػػةيف (. واقػػه واجتاىػػات)تأديػػب األمفػػاؿ يف الوسػػط العػػا لي (. ـٖٕٓٓ) شػػو ، مصػػطف  
 .ٖٛ-ٜالصفلات . ٖٕٓٓسبتممل  –العدد السادس  شر  -اجلمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية:  الكويت
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، ٜٗ، العدد اجمللة الرتبويةيف (. رةية إسالمية)بية العقاب البدين يف الرت (. ـٜٜٛٔ) فيفي، زلمد بن يوسف 
 .جامعة الكويت: الكويت. ٖٔاجمللد 

دراسة مقارنة بني الطالب : اوجتاه ضلو العقاب البدين يف ادلدارس (. ىػٕ٘ٗٔ) نواؼ بن زلمد، العنزي
ادلملكة العربية  (  لم النفررسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستري يف) وادلر دين الطالبيني وادلدرسني وأولياا األمور

 .قسم  لم النفر: كلية العلـو اوجتما ية،  جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، وزارة التعليم العان، السعودية

-ٔٔ، إبريػػػػػل، السػػػػػبت ٙٗ٘ٔ، رللػػػػػة ادلعلػػػػػميف ! . الرتبيػػػػػة بػػػػػالرف (. ـٜٕٓٓ-ىػػػػػػ ٖٓٗٔ)العويصػػػػػي، زلمػػػػػد 
 .ني الكويتيةمجعية ادلعلم: الكويت. ٖٔص . ٜٕٓٓ

دار : ، بػػػػػريوتٔط. ااػػػػػطرابات الطفولػػػػػة وادلراىقػػػػػة و الج ػػػػػا(.  ـٕٓٓٓ= ىػػػػػػٕٔٗٔ)العيسػػػػػوي،  بػػػػػدالرمحن 
 .الراتب اجلامعية

الرتمجة . دليل  ملي للمدرسني: كيف ؽلكن القضاا  ل  راىرة العنف يف ادلدارس(. ـٕٗٓٓ)فرنابا، جورج 
 . اروؽ للنشر والتوزيهدار الف: ، القاىرةٔط. خاؿ العامري. با تماد د
وزارة : الكويت. ـٕٙٓٓ-ٕ-ٔ، ٚٙ٘العدد. رللة العريبىل نضرب أوودنا  (. ـٕٙٓٓ) سامل مبارؾ ،الفل 
 .اإل الـ

مكتبة الر د : ، الرياضٔط. تربية بال  قوبات وبال مكاف ت(. ـٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ)فور، جاف فيليب 
 . نا روف

، ٖط. حقوؽ ادلعلم وادلتعلم: ة احلقوؽ لإلماـ زين العابدين رح رسال(. ـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ)قاسم، نعيم 
 .دار اذلادي: بريوت

 .دار ال قافة: قطر. بانوراما األصوؿ العامة للرتبية(. ـٕٔٓٓ) قممل، زلمود

يف . ادلرأة بني التصورات وادلمارسات يف الرتاث اإلسالمي والدور الرتبوي ادلطلوب(. ـ ٕٕٓٓ)قممل، زلمود 
 .مصر. ، أكتوبرٕٚاجمللد ال امن، العدد  .الرتبية العربية رللة مستقبل

. ـٜٕٓٓ، إبريل ٘ٓٙالعدد. رللة العريب. الرتبية وهقافة احلوار(. ـٜٕٓٓ-ىػ ٖٓٗٔ)القنطار، فايز نايف 
 .وزارة اإل الـ: الكويت

. ي بدولة قطراجتاىات ادلعلمني والطالب ضلو استخداـ العقاب ادلدرس(. ـ ٜٜٙٔ)الكرش، زلمد أمحد زلمد 
 .وزارة الرتبية والتعليم وال قافة. إدارة ادلناىمل والكتب ادلدرسية: قطر. حبوث يف ادلناىمليف 

ُ  الطيُفولَػةُ  أاػواا تربويػة  لػػ ( ـ ٕ٘ٓٓ= ىػػ  ٕٙٗٔ)الكنػدري، لطيفػة  ػر ادل . الطبعػػة األوىل .اْلُكوَيْػتدَوْلَػة  يف  ةبَك 
 .مومةادلركز  بو اإلقليمي للطفولة واأل: الكويت

 كوناموقه :  الكويت. مفاؿفراط يف العقاب البدين لألدراسة تربوية حدي ة هذر من اإل(. ـٕٔٓٓ)كونا 
 http://www.kuna.net.kw (:ـٜٕٓٓ-ٖ-ٖ: تاريخ الدخوؿ)
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: موقه ادلعاجم. احمليط(. ـٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔ)الل مي ، أديب ، ورخروف 
http://lexicons.sakhr.com 

أساليب بسيطة للسيطرة  ل  نوبات اليضب وإغلاد : حاوؿ أف ترواين(. ـٕٛٓٓ)روف ليفي، راي ، ورخ
 .مكتبة جرير: ، الرياضٛط .التعاوف

: يف. العقاب ومساو و(. ـٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔ)ادلاجد، ىد  بنت إبراىيم، والزوماف، مى بنت  بداهلل 
 .األمانة العامة لل نة الومنية للطفولة: الرياض. مطبو ات الطفولة
-ٗ-ٕٓتػػػاريخ الػػػدخوؿ) إسػػػالـ أوف ويػػػنموقػػػه . السػػػعودية تتصػػػد  للعنػػػف األسػػػري( ـ ٕ٘ٓٓ)زلمػػػد، فػػػواز 

 http://www.islamonline.net: (ـٜٕٓٓ
رةية هليلية : قضايا تربوية معاصرة (ـٕٙٓٓ) كماؿ زلمد جي افد،السي، و مصطف   بدالسميه  ،زلمد

   .السلاب للنشر والتوزيه دار: ، القاىرةٔط. مقارنة

 لػػم الػػػنفر يف يف . رسػػالة رداب ادلعلمػػني( ىػػػٕٙ٘ت)ابػػن سػػػلنوف (. ـٕٛٓٓ -ىػػػ ٜٕٗٔ)زلمػػود، احلسػػني 
.  بػػداحلليم زلمػػود السػػيد. د.زلمػػد   مػػاف صلػػايت وأ. د.أ: إ ػػراؼ وتقػػدمي. ٕٗٓ-ٕٓٓص  ٔج. الػػرتاث اإلسػػالمي

 .دار السالـ: ، القاىرةٔط

 .اإلصدار ال اين.  ركة العرير للكمبيوتر(. بدوف تاريخ) -DVD – اإلسالميادلرجه األكمل للرتاث 
 .مكتبة الطالب اجلامعي: ، الكويتٔط. تناقضات تربوية(. ـٕٔٓٓ)ادلسعد، مالؿ 
 .رلمه اللية العربية: ، القاىرةٗط(. ـٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔ) ادلع م الوسيط

. خري األمور الوسط: سلسلة تربية األبناا الرابعة التوجيو ال واب أـ العقاب  يف(. ـٜٕٓٓ)ملك، بدر زلمد 
 .الصندوؽ الوقفي للتنمية العلمية واوجتما ية: األمانة العامة لألوقاؼ: الكويت

ديسممل  ٜ، ع ٖممل . رللة الطفولة العربيةيف . العنف اد الطفولة تدمري للم تمه (. ـٕٔٓٓ) الزبري ،م داد
 .الكويت. ـٕٔٓٓ

 .مكتبة لبناف نا روف: ، بريوتٔط. ادلع م ادلوسو ي دلصطللات الرتبية (.ـٖٕٓٓ)صلار، فريد 
: وصايا األدباا واخللفاا واحلكماا يف العصر العباسي(. ـٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ)النورسي، روناؾ توفي   لي 

 .دار الكتب العلمية: ، بريوتٔط. دراسة فنية
ترمجة سعيد إيفا يل  لي وبدر جويعد . ي ةاحلركة الفكرية يف الرتبية احلد(. ـ ٕٙٓٓ)ؼ . نيللر، جورج
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الدكتور ( ٔ)من رواد ادلدرسة العلمية الرتبوية اإلسالمية (. ـٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ)اذلنيدي، مجاؿ زلمد زلمد 
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 ػػركة دار : ريوتبػػ. بػػدوف اػػرب، بػػدوف صػػراخ: الرتبيػػة الذكيػػة(. ـٕ٘ٓٓ)و يونيػػل، بػػاربرا . وايكػػوؼ،  جػػريي 
 .الفرا ة
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 .دراسات الوحدة العربية
/ الكويت (. ورقة غري منشورة. )الرتبية اإلسالمية وهديات العصر(. ـٜٕٓٓ)ومفة،  لي أسعد 

ٔٗ/ٖ/ٕٜٓٓ 
دراسة يف : التنشئة اوجتما ية يف اجملتمه الكويأ(. ـ ٕٗٓٓ)ومفة،  لي أسعد ، الش اب ،  لي جاسم 
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مايو  ٔال الهاا . جريدة الومنيف . أب يف الرقعي سلخ جلد ابنتو(. ـٜٕٓٓ-ىػ ٖٓٗٔ)اليليوح،  بدالعزيز 

 .ٖالسنة AO - – ٜٙٛٓٔـ، العدد ٜٕٓٓ
. مقالة  ن مثرة احلكمة(: ىػٕٖٗت )ابن اذلي م أبو  لي احلسن (. ـٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ)يوسف، مجعة سيد 

، ٕد  بداحلليم زلمود السيد، ج.د زلمد   ماف صلايت ، و أ. أ: إ راؼ وتقدمي.  لم النفر يف الرتاث اإلسالمييف 
 .دار السالـ للطبا ة والتوزيه والنشر والرتمجة: القاىرة
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 االستبانة (1)ملحق رقم 
 أخي ادلعلم أخأ ادلعلمة

( . يف دولػػة الكويػػتادلتوسػػطة العقػػاب البػػدين يف ادلػػدارس  ضلػػوادلعلمػػني وادلعلمػػات  اجتاىػػات)  ػػن ةيقػػـو البػػاح وف بػػإجراا دراسػػ
ده باجتاىػات األوؿ تتعلػ  بنػو : ولتلقي  أىداؼ ىذه الدراسة فقد قاـ الباح وف بتصػميم ىػذه اوسػتبانة الػأ تنقسػم إىل هالهػة أقسػاـ

والقسػػم ال الػػث متعلػػ  باآلهػػار الرتبويػػة . والقسػػم ال ػػاين تتعلػػ  بنػػوده بأسػػباب اسػػتخداـ العقػػاب البػػدين. ادلعلمػػني جتػػاه العقػػاب البػػدين
 :بدقة وإبداا مد  موافقتك  ل  كل  بارة يف اوستبانة وفقا للتعليمات اآلتية  لذا نرجو منك اإلجابة. وستخداـ العقاب البدين

 .ليست ىناؾ  بارات صليلة وأخر  خامئة -ٔ
 .جابة الأ تتف  مه رأيك الشخصياإل أماـ اه  المة  -ٕ
 .أجب  ن مجيه البنود يف اوستبياف -ٖ
 .اخرت اإلجابة بدقة خدمة دلقاصد البلث العلمي -ٗ

 .ف ادلعلومات ست ل سرية وتستخدـ لليرض البل ي فقط لما بأ
  اكرين لكم حسن تعاونكم معنا

 لباح وفا
 :البيانات األولية: أوال
 أنثى □           ذكر □:              الجنس -ٔ
 

 سنوات فأكثر12 □سنوات   12-6من  □سنوات     5أقل من   □:  خبرة التدريس -0
 

 الجهراء        □حولي                □    العاصمة  □:      المنطقة التعليمية -3
 الفراونية     □مبارك الكبير       □األحمدي      □                           

 
 غير كويتي □               كويتي  □      :الجنسية -4
 

 أخرى    أعزب            متزوج :         الحالة االجتماعية -5
 

 أخرى             معلم             معلم أول:            الدرجة الوظيفية -6
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