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اصتخذاً اىؼقاب اىثذٍّ مىصُيح تشتىَح

تني اىْظشَح واىتطثُق ٍِ ٍْظىس اىفنش اىرتتىٌ اإلصالٍٍ
د /بدر حمد العازمي

أستاذ مساعد بقسم األصوؿ كاإلدارة التربوية
كلية التربية األساسية ػ الكويت
امليخص
تهدؼ ىذه الدراسة إلى عرض كجهات النظر في استخداـ العقاب البدني كوسيلة تربوية فػي منظػور الركػر التربػوم اإلسػ مي
كعرض لبعض كجهات النظر في التربية الغربية الحديثة فيما يخص "العقاب البدني من سائل التربية" مع التركيز على المنظػور
الركرم اإلس مي بصورة اساسية ،كبياف الغرض األساسي من العقاب البدني في التربيػة كىػو اإلردػاد كاإلصػ ح كالتقػويم،

الزجر كا نتقاـ ،كالتهذيب كليس للتعذيب ،كالتأديب كليس للتأنيب كلهذا أكد المربوف عػل معرفػة يبيعػة ال رػل كمزاجػو بػل
اإل داـ على معا بتو.
وعن وجهة النظر الغربية ،فرتى معظم الدراسات اليت أجريت يف ىذا اجملال أن العقاب بالضرب بني احلني واآلخر ال يؤدي إىل أضررار
طويلة األمد للنمو النفسي واالجتماعي للطفل.
ك د تم منا شة مشكلة العقاب البدني من المنظور الركرم اإلس مي بين النظرية كالت بيق في ىذه الدراسة كتػم التوصػل إلػى

النتائج التالية:
-1

اإلس ـ أجاز العقاب بصورة عامة ،حيث أف الغرض منو اإلرداد كاإلص ح.

-2

منػػع اإلس ػ ـ اسػػتخداـ العقػػاب البػػدني فػػي حػػق التلميػػذ ،بػػل سػػن العادػػرة ،ك يص ػ ا سػػتمرار بػػو بعػػد سػػن

-3

العقاب البدني في المدرسة ،ليس ىدفا كإنما ىو كسيلة إلص ح المتعلم.

-4

البلوغ.

اتسػػم اإلس ػ ـ فػػي موعػػوع العقػػاب البػػدني ،با عتػػداؿ حيػػث اسػػتخدـ القػػدكة كالموعظػػة ،كالتر يػػب كالثػػواب

كلكنو استخدـ التخويف كالترىيب.

-5

العقاب البدني ليس بع ج ناج يحسم الداء كيبرئ العلة.

-6

العقوبة البدنية يجب أف تكوف آخر كسيلة يلجأ إليها المربي إذا لم تنج كل الوسائل التربوية األخرل.

ٍقذٍح:

1
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استخذام العقاب البذني كوسيلة تربوية

التػػدىور الخ يػػر فػػي النػػواحي الحياتيػػة فػػي العقػػود الث مػػة األخيػػرة كػػاف ملحووػان فػػي مجػػاؿ التربيػػة كالتعلػػيم ،ككػػاف مػػن
أخ ر مظاىر التػدىور التربػوم كالتعليمػي وػاىرة اسػتخداـ العنػف مػع ال ػ ب إلػى حػد التػدخل الق ػائي ،فقػد أفلتػت
األمور بين بين أيدم اإلدارات المدرسية مهما كاف حزمها.
اتخػػذت وػػاىرة العقػػاب البػػدني لل ػ ب منحنػػى سػػلبيا فػػي التػػأمير علػػى الجػػو العػػاـ المدرسػػي ،كالمنزلػػي ،كالمجتمعػػي
بشػػكل يػػدعو إلػػى اسػػتنرار عػػاـ إلعػػادة الجػػو التربػػوم كالتعليمػػي الػػى الحالػػة الصػػحية التػػي ترػػرز المنػػتج المػػأمور مػػن
األجياؿ.
حيث يزاؿ يتعرض بعض األيراؿ للعقاب البدني كاإليذاء اللرظي ،فػي إيػار عػدد مػن كسػائل العقػاب الخاييػة التػي
يمارسػػها بعػػض ا بػػاء كا مهػػات فػػي المنػػزؿ ،أك بعػػض المعلمػػين فػػي المدرسػػة ،فػ ف تعػػرض ال رػػل للعقػػاب البػػدني أك
اإليذاء اللرظػي يتسػبب فػي أعػرار نرسػية كبيػرة ،كممػا دػ فيػو أف الممارسػة الخاييػة للعقػاب البػدني تخلػف آمػاران
نرسية سيية على دخصية ال رل ،كعلى نموه الجسدم كالصحي كالجنسي ،ىذا ما يؤكده علمػاء الػنرس كالتربيػة ،كمػا
تذكره الدراسات العلمية.
كيعتبػػر أسػػلوب "الترىيػػب" فػػي جميػػع المراحػػل التعليميػػة كسػػيلة أساسػػية للػػتعلم ،كىػػو مػػا يسػػميو التربويػػوف أسػػلوب
التلقػػينف فالعصػػا أك السػػوط ،تعتبػػر مػػن األدكات األساسػػية التػػي تصػػاحب المعلػػم مػػع الكتػػاب كالقلػػم ككػػل مػػا كانػػت
الواجبات المدرسية من النوع الذم يت لب جهدان عقليان ،بل اىتماما كحرظػان تكػوف العقوبػة ألصػق ،،كيعتقػد كثيػر مػن
الناس أف المعلم الذم يستخدـ العصا ععيف الشخصية

كمػػا يعتقػػدكف أف المػػدارس التػػي يسػػم فيهػػا بال ػػرب يميػػل الت ميػػذ فيهػػا للتسػػيب كعػػدـ الجديػػة فػػي تعػػاملهم مػػع
زم ئهػػم كمعلمػػيهم ،كىكػػذا يصػػاحب السػػوط أك العصػػا ال رػػل فػػي سػػن الػػتعلم فػػي كػػل حركػػة فػػي حياتػػو ،فػػي المنػػزؿ
كالمدرسػػة ،فالممارسػػوف للتربيػػة سػػواء كػػانوا مػػن المعلمػػين أك ا بػػاء أك يػػرىم ،تنقسػػم آراؤىػػم حػػوؿ جػػدكؿ العقػػاب
البدني التربوية كالتعليمية بين مؤيد كمعارض.
كمػن الم حػأ أف مدارسػػنا لػم تخػل مػػن اسػتخداـ العقػاب البػػدني ،كمػن ال بيعػي أف تػػرل أكثػر مػن معلػػم فػي المدرسػػة
الواحػػدة يحمػػل العصػػا كيلػػوح بهػػا تػػارة كيسػػتخدمها مػرارا كتكػرارا ممػػا يؤكػػد علػػى كجػػود المشػػكلة ،تتمثػػل فػػي التنػػا ض
الواعػ بػػين النظريػػة كالت بيػػق بػػين القػرارات الرسػػمية كالممارسػػات الميدانيػػة كبشػػكل يبعػػث علػػى القلػػق كالحيػػرة ،كلػػم
نزؿ نسمع عن مشك ت يومية بين المعلمين كأكلياء األمور بسبب استخداـ العقاب البدني في حق الت ميذ فػي حػين
أف كثي ػرا مػػن المعلمػػين اليػػوـ ،يشػػكوف مػػن زيػػادة حػػا ت ال مبػػا ة كالتمػػرد كعػػدـ ا ن ػػباط بػػين ال ػ ب فػػي وػػل
السياسػػات التعليميػػة التػػي تؤكػػد علػػى عػػدـ جػػواز اسػػتخداـ العقػػاب البػػدني فػػي جميػػع األحػػواؿ ،ممػػا يحرػػز بقػػوة إلػػى
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دراسػػة ىػػذا الموعػػوع مػػن خ ػ ؿ جوانػػب عديػػدة فػػي محاكلػػة لبلػػورة تصػػور كاع ػ حولػػو فػػي عػػوء الركػػر التربػػوم
اإلس مي مما د يساىم في تخريف مشكلة العقاب البدني في المدارس.

ٍشنيح اىثحث:
في عوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث من خ ؿ التساؤ ت التالية:
س :1ىل يمارس المعلمين في المدارس العقاب البدني بين ال ب؟ كلماذا؟
س :2ىل العقاب البدني من بل المعلمين مريد لل ب؟ كلماذا؟
س :3ىل العقاب البدني يعد ع جان للسلوؾ أك مجرد إيقاؼ للسلوؾ؟ كلماذا؟
س :4ىل العقاب كسيلة ايجابية إلص ح سلوؾ ال الب أـ يعد مهانة لذاتو؟

س :5ىل يستند الرتبويني على السند الشرعي من القرآن والسنة للعقاب البدين؟
س :6ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية دلتغريات الدراسة (النوع ر الوظيفة ر السن)؟

أهذاف اىثحث:

يهدف ىذا البحث إىل:
-1

الكشف عن المبادئ التي تستند إليها التربية اإلس مية في إجازة العقاب المدني.

-2

تحديد ال وابط التي تقر متى يتم استخداـ العقاب البدني.

-3

عرض كجهة النظر الغربية تجاه العقاب البدني.

-4

تقديم البدائل التربوية للعقاب البدني.

أهَُح اىثحث:

يكتسب البحث أىميتو من خ ؿ ما يلي:
-1

تزايد استخداـ العقاب البدني كوسيلة من كسائل التربية دكف التمس ب وابط استخدامها.

-2

زيادة ا مار السلبية كالصحية كالجسدية كالنرسية من استخداـ العقاب البدني في حق األيراؿ.

-3

أىمية العقاب البدني ،الذم يعد من الق ايا الخ يرة كالتي زالت في حاجة إلى دراسة جػادة تسػهم فػي
تقديم إجابات كاعحة لكثير من األسيلة المتعددة كالمتنوعة حوؿ الموعوع.

-4

التعرؼ على كجهة النظر الغربية في العقاب البدني لل ب.

-5

نتائج البحث من الممكن أف يستريد منها القائموف على التربية كالتعليم من معلمين كآباء.

ٍْهح اىثحث:
3
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تػػم اسػػتخداـ المػػنهج الوصػػري التحليلػػي ل جابػػة عػػن تسػػاؤ ت البحػػث ،كذل ػ مػػن خ ػ ؿ تن ػاكؿ ا يػػات الكريمػػة
كاألحاديث النبوية الشريرة كآراء مركرم التربية اإلس مية المتعلقة بموعوع العقاب البدني ،كمحاكلة استنباط مػا فيهػا
من مراىيم كمبادئ ك واعد ،كعرض كجهة النظر الغربية تجاه العقاب البدني كإوهار ما أسػررت عنػو الدراسػات الغربيػة
تجاه العقاب البدني كتأميره على ال ب ،كما استخدـ ا ستبياف في التعرؼ على آراء أفراد العينة.

حذود اىثحث:

يقتصر البحث على توعي مرهوـ "العقاب البدني" كوسيلة تربوية كت بيقاتو على ت ميػذ المرحلػة ا بتدائيػة كذلػ مػن

خ ػ ؿ كجهػػة نظػػر علمػػاء التربيػػة المسػػلمين القػػدماء كالمعاص ػرين ،كعػػرض لػػبعض كجهػػات النظػػر الغربيػػة فػػي العقػػاب
البدني كبياف ا مار الناجمة عن ت بيقو.

ٍصطيحاخ اىثحث:
 -1اىؼقاب اىثذٍّ:
وىو إيقاع أمل حسي يف ادلتعلم باليد أو العصا ،بقصد ضبط سلوكو دون إحلاق ضرر يف جسده.

ٍ -2ثادئ اىؼقاب اىثذٍّ:

وىو عبارة عن "ادلفاىيم واحلقائق والقواعد اليت يرتكز عليها العقاب البدين يف ادلدرسة وىي بدورىا تقوم بتوجيهو وضبطو".

 -3ضىاتظ اىؼقاب اىثذٍّ:

كيقصػػد بهػػا "جملػػة اإلج ػراءات كالقواعػػد كالشػػركط ،التػػي علػػى المعلػػم مراعاتهػػا كالتقيػػد بهػػا عنػػد اللجػػوء إلػػى معا بػػة
ت ميذه كذل حرصا على س متهم".

 -4اىىصُيح اىرتتىَح:

يقصد بها أجهزة كأدكات كمواد يستخدمها المعلم لتحسين عمليػة التعلػيم كالػتعلم ،كىػي بمعناىػا الشػامل ت ػم جميػع

ال رؽ كاألدكات كاألجهزة كالتنظيمات المستخدمة في نظاـ تعليمي بغرض تحقيق أىداؼ تعليمية محددة.

 -5اىفنش اىرتتىٌ اإلصالٍٍ:

ىو إسهامات قدمت من مفكرين إسالميني يف عصر النهضة.

اىذساصاخ اىضاتقح:
4
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أجريت حول العقاب البدين ،بعض الدراسات اليت تناولت ادلوضوع ،من خالل زوايا وأطر خمتلفة:
يمكن إجماؿ أبرزىا فيما يلي:
 -1دراسػػة محمػػد الصػػاكم 1985ف بعنػػواف "العقوبػػة فػػي اإلسػ ـ مقدمػػة فػػي التربيػػة الخلقيػػة" ىػػدفت الدراسػػة ،إلػػى
إمبػات الع ػة بػين العقوبػة فػي اإلسػ ـ كالتربيػة الخلقيػة ،ك ػػد عػرض الباحػث لمعنػى العقوبػة لغػة كاصػ حان ،مػم أدػػار

إلى أنػواع العقوبػات كمػا سػمها الرقهػاء ،كفػي موعػوع آخػر عػرض لػبعض المػذاىب المعاصػرة فػي العقوبػة ،مػم ت ػرؽ
إلى نظريات العقوبة عند بعض ف سرة المسلمين ابن سيناء كالغزالي كابن خلدكفف.
خلص الباحث في نهاية دراستو إلى ما يلي:
 أساس العقوبات في اإلس ـ ىو دفع الم رة كجلب المصلحة.
 ادترط اإلس ـ في العقوبة أ تمس بكرامة اإلنساف.
 اإلسػ ـ عنػػي بتربيػػة ركح اإلحسػػاس بالواجػػب فػػي نرػػس المػػؤمن ،ليرعػػل الخيػػر ر بػػة فػػي ياعػػة ا  ،لمجػػرد
الخوؼ من عقاب ا .
 -2ػػاـ فػػيض ا كآخػػركفف بدراسػػة حػػوؿ مػػنهج التربيػػة النبويػػة لل رػػل "تناكلػػت الدراسػػة جوانػػب تربويػػة أساسػػية فػػي
تربية ال رل من خ ؿ السنة النبوية ك د جاءت الدراسة على دكل كتاب ،خصص الرصل السػادس منػو للحػديث عػن
تأديب ال رل ك د أدارت الدراسة إلى ما يلي:
 التأديب لل رل عركرة تربوية كىو يعد عم انتقاميا منو ،إنما ىو كسيلة تأديب

ير.

 يمر التأديب بالمراحل التالية:
أف مرحلة تصحي خ أ ال رل فكريا كعمليا من خ ؿ توعيتو كإرداده كتوجيهو،
بف مرحلة رؤية األيراؿ السوط.
جف مرحلة دد األيراؿ األذف.
دف مرحل ػػة ال ػػرب ،ك ػػد أد ػػارت الدراس ػػة إل ػػى بع ػػض واع ػػد اس ػػتخدامو ك ػػا لتزاـ بمواص ػػرات أداء ال ػػرب كمك ػػاف
ال رب.
 -3دراسة صرية عبد القادر 1991ف بعنواف الثواب كالعقاب في مرحلة ال رولة،
 ىدفت الدراسة إلى إلقاء ال وء على األصوؿ التربوية كالنرسية للثواب كالعقاب في تربية ال رل المسلم.
 عرعت الباحثة راء بعض علماء المسلمين حوؿ الثواب كالعقاب ،كأدارت إلى أكجو ا لتقػاء بػين مبػادئ التربيػة
اإلس مية كا تجاىات التربوية كالنرسية المعاصرة.
أسررت الدراسة عن النتائج التالية:
5
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 تربية ال رل على ا داب اإلس مية األصيلة كذل من التوجيو اإلس مي.
 حرص المربيين المسلمين على معرفة يبيعة ال رل كمزاجو بل الشركع في معا بتو،
 إجمػػاع ف سػػرة التربيػػة المسػػلمين ،علػػى أف الو ايػػة خيػػر مػػن العػ ج ،كلػػذل نػػادكا باتخػػاذ كػػل كسػػيلة لتأديػػب
األيراؿ كتهذيبهم من الصغر.
 -4اـ الباحث عبد الهادم الهاجرم 1993ف بدراسة بعنواف "عبط السلوؾ ال بي في الرصور الدراسية.
ك د عرض العقاب البدني ،كأسلوب من األساليب الشائعة ،تم استخدامو ،في عبط الرصوؿ الدراسية.
أكرد الباحػػث بعػػض ا راء التربويػػة الغربيػػة ،المؤيػػدة كالمعارعػػة سػػتخداـ العقػػاب البػػدني فػػي الرصػػل ،توصػػل الباحػػث
مػػن خ ػ ؿ دراسػػتو إلػػى ،أف أ لػػب رجػػا ت التربيػػة المهتمػػين ب ػػبط الرصػػوؿ ،الدراسػػية مترقػػوف علػػى عػػدـ جػػدكل
العقاب البدني ،في تعديل السلوؾ ال بي كبذل تختلف نتائج ىػذه الدراسػة ،عمػا توصػلت إليػو الدراسػات األخػرل
التػػي تؤكػػد علػػى عػػركرة اسػػتخداـ العقػػاب البػػدني فػػي التعلػػيم المدرسػػي ك ػػد أكصػػى الباحػػث بمزيػػد مػػن الدراسػػات
ا ست عية ،للتعرؼ على آراء الت ميذ كالمدرسين كالمسيولين التربويين ،حوؿ العقاب المدرسي كمقترحاتهم فيو.

خطىاخ اىثحث:

يسير البحث حسب الخ وات التالية:
احملىس األوه :اجلاّة اىْظشٌ ىيثحث:

أك ن :دكاع استخداـ العقاب البدني في حق المتعلم.
مانيان :أىداؼ استخداـ العقاب البدني في المدرسة.

مالثان :المبادئ التي يرتكز عليها استخداـ العقاب البدني في المدرسة.

رابعان :عوابط استخداـ العقاب البدني في المدرسة.
خامسان :بدائل العقاب البدني في المدارس.

سادسان :العقاب البدني في نظر علماء اإلس ـ.
احملىس اىثاٍّ :اجلاّة اإلخشائٍ ىيثحث:
تحليل نتائج البحث كمنا شتها:
المحور األكؿ :الجانب النظرم للبحث:
ً

أوال :دواع اصتخذاً اىؼقاب اىثذٍّ يف حق املتؼيٌ:
6

مجلة كلية التربية ببنها

العذد ( )28أبريل 8202

ليس مػن حػق المعلػم أف ي ػرب ت ميػذه علػى اإليػ ؽ للسػباب التػي يراىػا مناسػبة ،فهنػاؾ حػا ت تسػتدعي العقػاب
البدني كتبرره ،ك د عػرض لهػا علمػاء التربيػة المسػلموف فػذىب المغػراكم إلػى أف المعلػم يػؤدب علػى الكػذب كالسػب
كالهرب من المسجد كالتعامل بالربا ك يره.
كانرػػرد القابسػػي عػػن يػػره مػػن علمػػاء التربيػػة المسػػلمين ،فػػي كونػػو أجػػاز عػػرب ال رػػل ،فػػي حالػػة ترري ػػو أك تكاسػػلو أك
تقصيره في الحرأ أك كثرة أخ ائو في الحرأ أك الكتابة.
ك د خالف "التقي السبكي القابسي" فيما ذىب إليو ،كرأل أف ال رل يعا ب على الحرأ ،ك ػد نهػى مػؤدب أك ده
عن عربهم على الحرأ.
فالعقاب البدني ينبغي أف يستخدـ في مجاؿ التأديب التعلػيم ،كالتأديػب فػي اللغػة يعنػي "التهػذيب كالمجػازاة" كمػن
المعركؼ أف التأديب في معناه ا ص حي ينصرؼ إلى الجانب الخلقي من التربية ،كبالتالي يعا ب التلميػذ علػى كػل
سلوؾ أخ ي يصدر منو.

ً
ثاُّا :أهذاف اصتخذاً اىؼقاب اىثذٍّ يف املذسصح:
تبين فيما سبق أف العقاب البدني ،إنما يكوف في مجاؿ التأديب .كفي إيار ذل يمكػن أف تتحػدد األىػداؼ المرجػوة

من استخدامو ،على النحو ا تي:
 -1إصالذ املتؼيٌ:
فالعقاب كسيلة إلص ح المتعلم كعقوبػة ال ػرب ،كمػن الم حػأ أف الغزالػيف حينمػا حػث المعلػم علػى أ يتػردد فػي
تو يع العقوبة على ال رل ادترط أف يؤدم ذل إلى إص حو كتهذيبو.
ك ػػد ادػػترط ابػػن جماعػػةف أف يكػػوف الػػدافع للعقػػاب عنػػد المربػػى ىػػو اإلص ػ ح ،ك ػػد اترػػق علمػػاء التربيػػة المسػػلموف
المعاصركف مع كجهة نظر القدامى في أف الهدؼ من العقاب البدني يجب أف يكوف اإلصػ ح ك ػد أدػار بع ػهم إلػى
آماره اإليجابية على المتعلم فاألىوانيف أكد على أف العقوبة تترؾ ألما مبادرا في نرس المذنب ،فيرتػدع عػن ارتكػاب
الذنب.
كذىب علوافف على أف العقاب البدني ،كسيلة لزجر الولد ككرو عن سوء األخ ؽ ،بحيث يكوف عنده مػن الحساسػية
كالشعور ،ما يركعو عن ا سترساؿ في الشهوات كارتكاب المحرمات كا تراؼ الموبقات.
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 -2احملافظح ػيً اىْظاً املذسصٍ:
فالمدرسة عبػارة عػن مجتمػع صػغير ،لػو نظمػو كتقاليػده التػي تتوجػب تو يػع العقػاب علػى مػن يخػالف ىػذه الػنظم بغػض
النظر عن نوع ىذا العقاب حتى تتمكن المدرسة من فرض النظاـ كتأكيد سل انها كأداء كويرتها.
 -3محاَح اجملتَغ:
فا سبحانو كتعالى سن لعباده انوف العقوبات كىو أعلم بما سن لهم ،فالعقوبة تحقق األمن للررد كالمجتمػع كلػذل
درعت الحدكد كالعقوبات الزاجرة ،التي ىي كسيلة ناجحة لت هير المجتمع من المرسدين.
كمن خ ؿ العرض السابق ،يت

أف للعقاب أىدافا على مستول الررد كالمجتمع كىذه األىػداؼ متكاملػة ،ذلػ أف

ص ح الررد يؤدم إلى ص ح المجتمع ،كما أف أمن المجتمع يتحقق إ بحماية أفراده.

ً
ثاىثا :املثادئ اىتٍ َشتنز ػيُها اصتخذاً اىؼقاب اىثذٍّ يف املذسصح:

يرتكز العقاب البدني في المدرسة ،على بعػض المبػادئ التػي ت ػب و كتوجهػو ،ممػا ي ػمن عػدـ خركجػو عػن مقصػوده،
كيمكن تلخيص أىم ىذه المبادئ على النحو التالي:
املثذأ األوه :اىْظشج اإلجياتُح إىل اىطثُؼح اإلّضاُّح:
اإلنساف دريرا ب بعو كأف الشر جزء من تكوينو النرسي كبو ينػدفع إلػى العػدكاف كا نحػراؼ ك ػد عبػر عػن ىػذه النظريػة
المتشائمة "بعض رجاؿ الدين المسيحي ،الذين اعتقدكا بخ يية اإلنساف التي كرمها عن آدـ".
كفي عوء ىذا التصور ،يصب المػتعلم ميؤسػا مػن اصػ حو ،يالمػا أنػو كرث الخ ييػة مػع ك دتػو كأمػا التربيػة اإلسػ مية
فقد نظرت إلى ال بيعة البشرية ،على أنها محكومة بنزعات يائشة ،تشرد بها عن السبيل السوم.
اؿ ا عز كجل في محكم كتابو الكريم:

ِ
إن َّ
يم
السو ِء إالَّ َما َر ِح َم َرِّبي َّ
وما أ َُبِّرئُ َن ْف ِسي َّ
َم َارةٌ ِب ُّ
س أل َّ
الن ْف َ
إن َرِّبي َغفُ ٌ
َ
ور َّرح ٌ

سورة يوسف ا ية 53ف

ِ
ْسممم ِبم َّ
مالن ْف ِ
س
كىنػػاؾ نزعػػات أخػػرل خيػػرة ،تهػػدم اإلنسػػاف إلػػى سػػواء السػػبيل كتنهاىػػا عػػن ارتكػػاب المعاصػػي " وال أُق ُ
َّ
ام ِة" سورة القيامة ا ية 2ف.
الم َّو َ
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فاإلس ـ نظر إلى يبيعة ال رل ،نظرة إيجابية معتدلة فهي ليست بالخير الحض ك بالشر الم لق ،بل ىي ابلػة لهمػا

شِ
ور " سورة اإلنساف ا ية 3ف.
اك ًار وا َّما َكفُ ًا
معا " َّإنا َى َد ْي َناهُ َّ
الس ِبي َل َّ
إما َ

فال بيعة اإلنسانية ابلة للتشكيل برعل عوامل التربية ،كىػذا مػا يت ػ مػن خػ ؿ التوجيػو النبػوم الشػريف "كػل مولػود
يولد على الر رة ،فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك يمجسانو " ركاه البخارم 1385ف ،كسلم 2658ف عن أبي ىريرة.
كفي عوء ما سبق ،يعد استخداـ العقاب البدني في حق ال رل ،عم يهػدؼ إلػى ت هيػر نرسػو مػن الشػر المتأصػل
فيها.
كما أف المعلػم حينمػا يعا ػب تلميػذه المسػو ،يكػوف أ ػرب إلػى التسػام معػو كالت لػف بػو مػن من لػق عػدـ اليػأس مػن
إص حو.

املثذأ اىثاٍّ :اىتأدَة ػَيُح أصاصُح يف اىرتتُح اإلصالٍُح:
كىذا ما تميزت بو التربية اإلس مية عن سائر الرلسرات التربوية األخرل ،فهي في المقاـ األكؿ ،تأديب كتهذيب ،فػي
إيار المثل كالتعاليم كالقيم التي أمر بها اإلس ـ،
ك ػػد اعتبػػر علمػػاء التربيػػة المسػػلمين أف تهػػذيب األخ ػ ؽ كتقويمهػػا ك ػػرس الر ػػائل كا داب السػػامية ،ىػػو الهػػدؼ
األسمى للتربية اإلس مية.
ك ػػد حػػث المػػاركدمف علػػى تػػذىيب المػػتعلم علػػى اعتبػػار أف "الػػنرس مجبولػػة علػػى دػػيم مهملػػة كأخ ػ ؽ مرسػػلة،
يستغنى محمودىا عن التأديب ،ك يكتري المرض منها عن التهذيب".
كيكشف ابن مسكويةف عن مدل حاجة الصػبياف الصػغار إلػى ا داب النافعػة ،فهػي أنرػع لهػم منهػا للكبػار ،إذ تعػدىم
على محبة الر ائل ،فينشأكف عليها ف يقثل عليهم تجنب الرذائل.
ك د ترتب على ا ىتماـ بتأذيب الصبياف ،كويرة أخ ية للمدرسة تتمثل في تحقيق التربية األخ ية الكاملة.
كفػػي إيػػار الػػدكر األخ ػػي للمدرسػػة "تقػػع علػػى المعلػػم مسػػيولية كبيػػرة ،تتمثػػل فػػي تعويػػد الت ميػػذ علػػى أف يتخلقػػوا
بأحسن األخ ؽ من صدؽ كمركءة كأمانة ،كأف يمارسوا ذل تلقائيا ب خ ص".
فالمعلم بالنسبة للت ميػذ فػي مكانػة األب حيػث إف "جميػع النادػيين فػي المجتمػع اإلسػ مي ،ىػم أبنػاء أك أبنػاء إخػوة
لجميع الراددين أك الكهوؿ فكل كهل ينادل أم نادو مسلم "يا ابن أخي".
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َّ
مو
ون ْ
َصمِ ُحوا َب ْي َن أَ َخ َوْي ُك ْم واتَّقُموا المَّ َ
الم ْؤ ِم ُن َ
إخ َوةٌ فَأ ْ
ك د أدار القرآف الكريم على ىذا المعنى في ولو تعػالى " إن َما ُ
ون" الحجرات11 :ف.
لَ َعمَّ ُك ْم تُْر َح ُم َ

فػ

ػرك فػي أف ي ػرب المعلػم تلميػذه المسػو ،يالمػا كػاف القصػد مػن ذلػ  ،التأديػب كاإلصػ ح كبنػاء علػى مػا سػػبق

لػػيس مػػن الحكمػػة إلغػػاء العقػػاب البػػدني فػػي المػػدارس باعتبػػاره كسػػيلة مػػن كسػػائل التأديػػب أ رىػػا الشػػرع كلػػذل فمػػن
الممكن التخريػف إلػى درجػة كبيػرة مػن ا مػار السػلبية الناجمػة عػن اسػتخداـ العقػاب البػدني فػي المػدارس ،كذلػ مػن
خ ؿ إلتزاـ المربي بال وابط التي حددىا الشرع بخصوصو.

املثذأ اىثاىث :اجلَغ تني اىضثظ اىذاخيٍ واخلاسخٍ ىذي املتؼيٌ:
ال بط ا جتماعي في معناه العاـ يشير إلى العمليات كاإلجراءات ،المقصودة ك ير المقصػودة ،التػي يتخػذىا مجتمػع
ما ،لمرا بة سلوؾ األفراد فيو ،حيث أنهم يتصرفوف كفقا للمعػايير كالقػيم أك الػنظم ،التػي رسػمت لهػم ،كيػرتبط ال ػبط
ا جتماعي ،في المجتمع الحديث ،بالرأم العاـ ،كبالحكومة ،من يريق القانوف.
أمػػا فػػي المجتمع ػػات التقليديػػة ،فتس ػػهم ا نمػػاط ا جتماعي ػػة ،بػػدكر كبيػػر ف ػػي ال ػػبط ا جتم ػػاعي ،كينقسػػم ال ػػبط
ا جتماعي الى نوعين ،عبط ائم على القسوة كالقوة.
كأما النوع الثاني من ال بط فهو "يقػوـ علػى اإل تنػاع الػداخلي مػن الرػرد ،كفقػا لمجموعػة مػن القػيم يػدين بهػا كيعتبرىػا
بصره الذم يرل بو كصرايو الذم يسير بو".
ك د امتازت التربية اإلس مية عن سواىا من انواع التربية األخرل ،بأنها تتجو في تربية اإلنساف بدايػة مػن داخػل نرسػو،
مم تقيم بناءه الخارجي ،على أساسو كلذل تهتم بتكوين ال مير اليقأ لديو.
كإذا كػاف العقػاب البػدني فػي المػػدارس يعػد دػك مػن أدػكاؿ ال ػػبط الخػارجي ،ف نػو يكتمػل إ بال ػبط الػػداخلي
القائم على التربية ،ف ف ذل يستدعي لزكما ،عدـ التركيز على العقاب البدني كإىمػاؿ ال ػبط الػداخلي ،الػذم يمكػن
أف يحد در اإلمكاف من فرص اللجوء إلى استخداـ العقاب البدني ال بط الخارجيف.

املثذأ اىشاتغ :اجلَغ تني اىثىاب واىؼقاب يف اىؼَيُح اىرتتىَح:
فرػػي إيػػار التوجيػػو التربػػوم اإلسػ مي ،ينبغػػي الجمػػع بػػين التر يػػب كالترىيػػب ،فهمػػا مت زمػػاف يكمػػل بع ػػهما ا خػػر،
حيػػث "أف التر يػػب معنػػاه األمػػل فػػي كعػػد ا كالرجػػاء فػػي نعمػػو تعػػالى ،فكلمػػا عملػػت الػػنرس عم ػ خي ػرا .كػػاف علػػى
المربي أف يتبين ممراتو اليانعة كما يتحصل عليو من ف ائل كع ايا كمن ".
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كأما الترىيب فهو زـ في ع ج السػلوؾ يػر السػوم حيػث إنػو "إذا لػم تػؤدب الػنرس انقػادت إلػى األىػواء كفسػدت
في يبعها كأصب الترىيب في ىذه الحالة عركرة".
ك د حدد منهج الركر اإلس مي مصير اإلنساف بين الثواب كالعقاب ،فكلما كػاف ىنػاؾ مػواب للمحسػنين ػاؿ تعػالى:

اب ِ
س َن ثََو ِ
اب ُّ
ين" سورة آؿ عمراف :ا ية 148ف.
اآلخ َرِة والمَّ ُو ُي ِح ُّ
" فَآتَ ُ
الم ْح ِس ِن َ
الد ْن َيا ُ
اى ُم المَّ ُو ثََو َ
وح ْ
ب ُ
يد ِ
العقَ ِ
اب" البقرة 196ف.
اعمَ ُموا أ َّ
َن المَّ َو َ
ش ِد ُ
كذل كاف ىناؾ عقاب للمسييين " و ْ

فػػالثواب كالعقػػاب عبػػارة عػػن اسػػلوب كاحػػد مكػػوف مػػن دػػقين ،يصػ للمعلػػم التركيػػز علػػى أحػػدىما كإىمػػاؿ ا خػػر،
فري حالة اإلساءة يعا ب التلميذ ،ككػذل يثػاب إذا صػدر منػو سػلوؾ حسػن ،فالموازنػة م لوبػة بػين الثػواب كالعقػاب،
فػ يص ػ أف يتمػػادل المعلػػم فػػي العقػػاب كيهمػػل الثػػواب ،ف ػ ف ذل ػ يعػػد دػػك مػػن أدػػكاؿ المغػػا ة ،كلػػيكن لجػػوء
المربى للثواب بل العقاب.
ككاجب المعلم إزاء ما سبق ،أف يحسن استخداـ كل من الثواب كالعقاب بحكمة كحػزـ ،حتػى يسػت يع السػي رة علػى
الت ميذ كيجني أييب الثمار ،أما إذا أساء استخداـ الثواب كالعقاب في تربيػة الػن،ء ،فسػوؼ تكػوف النتيجػة عكسػية
دكف د

سورة البقرة ػ 196ف.

املثذأ اخلاٍش :اجلَغ تني اىؼفى واىؼقاب:
كذلػ مػػن من لػػق أف العقػػاب البػػدني فػػي المدرسػػة يختلػػف عػػن "العقوبػػات التػػي يقػػوـ بهػػا الحػػاكم المسػػلم ،فالعقػػاب
البػػدني لػػيس مػػن بيػػل الحػػدكد ،ألف الحػػدكد يجػػوز للحػػاكم أف يتغاعػػى عنهػػا كيتسػػاىل فيهػػا تقبػػل أم دػػراعة أك
كساية للحيلولة دكف تنريذىا".
كعلػػى خ ػ ؼ مػػن ذل ػ  ،يمكػػن أف يسػػقط العقػػاب البػػدني فػػي المدرسػػة ،بتوسػػط الشػػرعاء ،كىػػذا مػػا أدػػار إليػػو ابػػن
س ػػيناءف "كلك ػػن ا لتج ػػاء إل ػػى العق ػػاب الب ػػدني يك ػػوف إ بع ػػد التهدي ػػد كالوعي ػػد كتوس ػػط الش ػػرعاء ،إلح ػػداث األم ػػر
الم لوب في نرس ال رل".
إن ِم ْمن
نم ُنموا َّ
ُّيما الَّ ِمن َ
فالعرو في التعليم المدرسي ،يجب أف يسػبق العقػاب البػدني عمػ بالتوجيػو القرآنػي " َيما أَي َ
ين َ
ِ
أ َْزوا ِج ُكممم وأَو ِ
ميم" سػػورة التغػػابن:
الد ُكم ْمم َعم ُمد ًوا لَّ ُكم ْمم فَا ْحم َنُر ُ
صمفَ ُحوا َوتَ ْو ِفم ُمروا فَم َّن المَّم َ
وى ْم َوان تَ ْعفُموا َوتَ ْ
َ ْ َْ
مو َغفُم ٌ
مور َّرحم ٌ

14ف.

ً
ساتؼا :ضىاتظ اصتخذاً اىؼقاب اىثذٍّ يف املذسصح:
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إذا كاف اإلس ـ د أجاز للمعلم ،أف ي رب تلميذه بقصد التأديب ،ف نو لػم يجعػل لػو م لػق الحريػة يتصػرؼ بال ريقػة
التي تحلو لو ،كإنما ألزمو بجملة من القواعد كالشركط التي يجب أف يتقيد بها حينمػا يعا ػب تلميػذه المػذنب ،كذلػ
من باب الحرص على س مة المتعلم كتراديػا لثمػار السػلبية التػي يمكػن أف تكػوف نتيجػة العنػف كالقسػوة أك اإلسػراؼ
في تنريذ العقاب ،كيمكن إجماؿ أبرز ىذه ال وابط على النحو التالي:
أ ـ ٍشاػاج اىتذسج:
كيقصد بو عدـ لجوء المربي إلى العقاب البدني مبادرة دكف استنراد الخ وات السابقة لو كالتي يمكن تلخيصػها فيمػا
يلي:
 -1النص كالتوجيو كاإلرداد:
فػ ذا صػػدر مػػن المػػتعلم إسػػاءة ،بػػادر المعلػػم إلػػى تعريرػػو بخ يػػو كنصػػحو كإردػػاده إلػػى السػػلوؾ القػويم  ،ب سػػلوب لػػين
كبل ػف ،ك ػػد حػرص الرسػػوؿ عليػػو الصػ ة كالسػ ـ ،علػػى توجيػو النادػػو إذا مػػا صػدر منػػو سػػلوؾ منػاؼ لػػثداب "عػػن
عمر بن أبي سلمة رعي ا عنهمػا ػاؿ :كنػت

مػا فػي حجػر رسػوؿ ا صػلى ا عليػو كسػلم ،ككانػت يػدم ت ػي،

فػػي الصػػرحة فقػػاؿ لػػي رسػػوؿ ا صػػلى ا عليػػو كسػػلم :يػػا ػ ـ سػػم ا تعػػالى ككػػل بيمين ػ ككػػل ممػػا يلي ػ " ركاه
البخػػارم ،كتػػاب األيعمػػة ،بػػاب التسػػمية علػػى ال عػػاـ كاألكػػل بػػاليمين ،ر ػػم 5376ف ،كمسػػلم ،كتػػاب األدػربة ،بػػاب
آداب ال عاـ كالشراب كأحكامها ،ر م 2122ف.
 -2التأنيب كالتوبيخ:
ك ػػد اسػػتخدـ الرسػػوؿ عليػػو الص ػ ة كالس ػ ـ ،التػػوبيخ فػػي معػػرض تصػػحي سػػلوؾ أصػػحابو ،كىػػذا مػػا يكشػػف عنػػو
الحديث الشريف "عن ابي ذر رعي ا عنو اؿ :ساببت رج فعيرتػو بأمػو :لػت لػو يػا ابػن السػوداء فقػاؿ رسػوؿ ا
صػػلى ا عليػػو كسػػلم :يػػا أبػػا ذر :أعيرتػػو بأمػػو ،إنػ امػػرؤ فيػ جاىليػػة ،إخػػوانكم خػػولكم ،جعلهػػم ا تحػػت أيػػديكم
فم ػػن ك ػػاف أخ ػػوه تح ػػت ي ػػده ،فلي عم ػػو مم ػػا يأك ػػل كيلبس ػػو مم ػػا يل ػػبس ،ك تكلر ػػوىم م ػػن العم ػػل م ػػا ي يق ػػوف كإف
كلرتموىم فأعينوىم "ركاه البخارم في اإليماف 3ف ،كفي األدب 6151ف ،كمسلم في اإليماف 38/1661ف.
كأسلوب التأنيب كالتوبيخ ،يمر بمراحل م ث على النحو ا تي:
 يتغافل المربػى عػن خ ػأ ال رػل ،إذا اجتهػد فػي إخرائػو حيػاء مػن النػاس أك خوفػان ،دكف أف يهتػ مػا بينػو كبػين
ال رل من ستر.

 إذا عاد ال رل إلى ارتكاب الخ أ مع اإلصرار عليو ،اتخذت العقوبة دكل اللوـ كالتوبيخ سرا.
 ف ف عاد ال رل إلى اإلساءة ،ممكن أف يجاىر المربي بلومو كاستغ ؿ خوفو األدبي في تقويمو.
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كما كيشترط في التوبيخ ،أف يخلو من السب كالشتم كاإلسػاءة اللرظيػة ،فػ ف ذلػ إسػاءة مػن بػل المربػى ،تسػتوجب
منو ا ستغرار كعدـ العودة ،إف سب التلميذ المسيء ،لن يكوف كسػيلة ل صػ ح كىػذا ينػافي القػدكة ،إذ كيػف تعػالج
اإلسػػاءة بمثلهػػا ،مػػم إف سػػباب المسػػلم ،سػػلوؾ يتنػػافي مػػع األخػ ؽ اإلسػ مية ك ػػد نهػػى عنػػو الرسػػوؿ صػػلى ا عليػػو
كسلم.
كما يحذر على المعلم أف يبالغ في توبيخ ت ميذه المذنبين ك د حذر الغزاليف من كثرة الزجػر كالتأنيػب كتكػرار اللػوـ
لكونو د يأتي بعكس المر وب فيو".
 -3الهجر كالمقايعة كالحرماف:
فب مكػػاف المعلػػم أف يحػػرـ التلميػػذ المسػػيء ،مػػن بعػػض ا متيػػازات ،كػػأف يحجػػم عػػن إع ائػػو بعػػض الػػدرجات المع ػػاه
لغيػػره كتشػػجيع ،أك يهمػػل مدحػػو ،أك يمنعػػو مػػن ممارسػػة بعػػض األلعػػاب ،كمػػا إلػػى ذلػ مػػن ادػػكاؿ العقػػاب المعنػػوم،
كاإلعراض كالمقايعة لرترة زمنية محددة.
 -4التخويف كالتهديد:
أم تخويف المتعلم المسيء كتهديده بالعقاب ،كعركرة ترىيب الن،ء بعذاب ا كعقابو ،فػي مجػاؿ التأديػب كتقػويم
السلوؾ المنحرؼ ،فالترىيب يعزز ا لتزاـ بالر يلة كا بتعاد عن الرذيلة.
فالعقاب البدني في المدرسػة ،يمكػن أف يحقػق أىدافػو المرجػوة ،حينمػا يػربط المعلػم بػين المو ػف العقػابي ػ الػذم ىػو
بصدده ػ كالعقاب في ا خرة ،مما يكػوف سػببا فػي حمػل المػتعلم علػى ا لتػزاـ بقواعػد األخػ ؽ ،ك ػد يكػوف التخويػف
مػػن خػ ؿ التلػػوي بالعصػػى ،بحيػػث يشػػاىدىا الت ميػػذ ،ك ػػد جػػاء فػػي الهػػدل النبػػوم "علقػػوا السػػوط حيػػث يػراه أىػػل
البيت ف نو أدب لهم" أخرجو ال براني  345 – 344/11كىو في السلسلة الصحيحة بر م .1447
 -5العقاب البدني:
كذل حينما ترشل األساليب السػابقة مػع الصػبي ،فػ مػانع ػ كمػا يػرل القابسػي ػ مػن اسػتخداـ العقػاب البػدني إلنقػاذ
الصبي من مغبة السلوؾ الذم لم يحد عنو.
كيمكن أف يمر العقاب البدني بمرحلتين:
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 المرحلة األكلى :كىي مرحلة ا حتكاؾ البدني الخريف بصورة المتنوعة كمنها علػى سػبيل المثػاؿ "دػد األذف"
ك د استخدـ ىذا السلوؾ الرسػوؿ عليػو الصػ ة كالسػ ـ فػي حػق الغػ ـ الصػغير كذلػ فػي معػرض التأديػب،
كالحث على األمانة.
 المرحلػػة الثانيػػة :كىػػي مرحلػػة ال ػػرب ب ػػواب ها المترػػق عليػو ،حيػػث لػػم يجػػد مػػع ال رػػل اسػػتخداـ األسػػاليب
السابقة ،ك د تعذر حملو على اتباع الر يلة كاإل ع عن الرذيلة بسبب إصراره كعناده.
كمن خ ؿ العرض السابق يت

أف العقاب يمر بث ث مراحل أساسية:

األكلى :النص كالتوجيو.
الثانية :العقاب المعنوم من توبيخ كلوـ كتخويف.
الثالثة :العقاب البدني دد األذف ػ ال ربف.
كبنػػاء علػػى مػػا سػػبق يتوجػػب علػػى المعلػػم أف يتحػػرل التػػدرج فػػي العقػػاب ،مراعيػػا المو ػػف الػػذم ىػػو بصػػدد معالجتػػو،
آخذا بعين ا عتبار الرركؽ الرردية بين ت ميذه.

ب ـ تذاَح اىضشب:

فال ػػرب يبػػدأ بػػو بػػل بلػػوغ سػػن العادػػرة كذل ػ

ياسػػا علػػى مػػا جػػاء فػػي الحػػديث النبػػوم الش ػريف" مػػركا أك دكػػم

بالص ة كىم أبناء سبع سنين كاعربوىم عليها كىم أبناء عشر كفر وا بينهم في الم اجع" سنن أبي داكد.495 :
ف ذا كاف ال رب على الص ة ،يص

بل العادرة ،علػى الػر م مػن كونهػا عمػود الػدين ،فمػن بػاب أكلػى فػي التعلػيم

المدرسي ،أ يكوف ال رب بل العادرة.
كمن الم حأ في الحديث السابق ،أف ىناؾ م ث سنوات ،ما بين األمر بالص ة كال رب عليها ،كذل يعنػي إع ػاء
فرصة لل رل ،ليتدرب عليها كيتعود على أدائهػا ،كتأسػيا بػذل يمكػن أف يعػود ال رػل علػى ممارسػة ا داب كالر ػائل
الخلقية لث ث سنوات بل البدء من عربو على مخالرتها.
كلعػػل المغػػزل التربػػوم فػػي كػػوف ال رػػل ي ػػرب بػػل سػػن العادػػرة يتمثػػل فػػي أف الشػػدة علػػى األيرػػاؿ فػػي المراحػػل
األكلى د يكوف لها تأمير عار من الناحية التربوية ،إذ انها تؤمر سلبا على نمو ال رل نرسيا كجسميان كأخ يان.
كبنػػاء علػػى مػػا سػػبق ،فػ ف العقػػاب البػػدني ،بكػػل أدػػكالو يجػػب أ يمػػارس فػػي حػػق ال رػػل مػػا لػػم يبلػػغ العادػػرة ،كذلػ
تراديان لثمار السلبية المترتبة عليو.
ك يعنػػي عػػدـ عػػرب ال رػػل بػػل سػػن العادػػرة ،تػػرؾ عقابػػو علػػى اإليػ ؽ ،فالتربيػػة اإلس ػ مية تمػػانع فػػي اسػػتخداـ
أساليب العقوبة في المرحل األكلى ،مثل النظرة العابسة ،أك عدـ إبداء ا ىتمػاـ بالصػبي لمخالرتػو األدب ،أك ا متنػاع
عن تحقيق م البو المادية لو ت معين.
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فري مرحلة البلوغ ،يستحسن استخداـ اسلوب النص  ،حيث يوجد عند البالغ استعداد بقبوؿ النص كالتوجيو.
كما يستحسن في مرحلة البلوغ ،أف يقترب المعلم مػن ت ميػذه أكثػر كيصػاحبهم ،مػع ا سػتمرار فػي ممارسػة دكره فػي
التأديب ،فهو عركرم زـ للصغير كالكبير معا.
كباست اعة المعلم أف يستخدـ مع ت ميذه البالغين بعض أسػاليب العقػاب المعنػوم ،حينمػا يصػدر عػنهم سػلوؾ يتنػافى
مع مبادئ األخ ؽ ،إعافة إلى النص كالتوجيو كاإلرداد من خ ؿ الصحبة.
ج ـ جتْة اىضشب ػْذ اىغضة:
ف يص أف يشرع المربى في عرب التلميذ كىو في حالة
األكؿ :حتى يكوف ال رب كسيلة المعلم يشرى بها

ب كذل لسببين:

بو.

الثاني :لكي يخرج العقاب عن يور التأديب كالتقويم ،إلى ا نتقاـ كالتشري.
ك د نهى الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ،عن الق اء في حالة الغ ب.
" يقي ن حكم بين امنين كىو

باف" أخرجو البخارم 391/4ف كمسلم 133/5ف

ً
خاٍضا :تذائو اىؼقاب اىثذٍّ يف املذاسس:

ىناؾ العديد من بدائل العقاب البدني مثل:

التهديد بالعقاب :كىي خ وة تسبق تو يع العقاب تو يعا فعليا كيعتمد ذل األسػلوب علػى إمػارة انرعػاؿ الخػوؼ لػدل
المتعلم مما يدفعو إلى تعديل سلوكو أك الكف عن السلوؾ ير المر وب فيو خوفا من نزكؿ العقاب بو.
التأنيب كالتوبيخ :كىػي عقوبػة ػد تكػوف خاصػة ألحػد المقصػرين علػى انرػراد بعيػدا عػن زم ئػو ،أك تكػوف عامػة كعلنيػة
للمقصػػر ،كاللػػوـ كالتػػوبيخ دػػك ف مهمػػاف مػػن أدػػكاؿ الجػػزاء خاصػػة إذا صػػدرا مػػن دػػخص لػػو مكانػػة متميػػزة لػػدل
المتعلم مثل المعلم اك مدير المدرسة،
الحجز :كتتم ىذه العقوبة بحجز ال الب المخ و لمدة زمنية معينة تتناسب مع ما صدر منو من سلوؾ ير مناسب.
ال رد في الرصل :كىي عقوبة معتادة لدل بعض المعلمين مع ال ب كالت ميذ خاصة المشا بين مػنهم أمنػاء الحصػة
فيلجيوف إلى يردىم خارج الرصل.
الحرمػػاف مػػن ا متيػػازات :كذلػ بحرمػػاف المقصػرين مػػن ال ػ ب مػػن المشػػاركة مػػع زم ئهػػم فػػي بعػػض األنشػ ة ،مثػػل
الػػرح ت كجماعػػات النشػػاط المتنوعػػة داخػػل المدرسػػة أك الحرمػػاف مػػن الجػػوائز كالمكاف ػ ت التػػي تخصػػص لػػزم ئهم
المتميزين.
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تبليغ الوالدين بسلوؾ التلميذ :كذل من خ ؿ إعػداد تقريػر مناسػب يت ػمن السػلوكيات يػر المناسػبة التػي يقػوـ بهػا
التلميػػذ كيسػػتدعي كلػػي األمػػر لي لػػع عليػػو أك يرسػػل إليػػو ب ريقػػة م ػػمونة كسػريعة علػػى أف يخصػػص للتعامػػل مػػع أكليػػاء
األمور فريق عمل مدرسي يتميز أفراده باللبا ة كسعة الصدر كالقدرة علي اإل ناع كتقدير ا خػرين كاحتػرامهم  ،كالر بػة
العالية في التعامل مع أكلياء األمور .
الرصل المؤ ت من المدرسة :كىي عقوبة تلجأ إليها إدارة المدرسة إذا استعصى عليهػا إصػ ح سػلوؾ التلميػذ المسػو
خاصة في حالة تكراره المخالرات.
الرصل النهائي من المدرسة :كىي أكبر العقوبات كأكثرىا سوة كيتعػرض لهػا التلميػذ دائػم ا نحػراؼ الػذم لػم يرتػدع
بالنص أك التأنيب أك اللوـ أك الحرماف.
كتت ػػمن العقوبػػات العديػػد مػػن ا مػػار السػػلبية مثػػل :اسػػتخداـ العقػػاب ػػد يكػػوف فػػي نرػػوس المتعلمػػين عقػػدا كامنػػة فػػي
ال دعور لها تأمير سيو على سلوكيات المتعلم ،كما أنو يورث الب دة كالكسل كيػؤدم إلػى وهػور الخػوؼ كا نكمػاش
في سلوكيات المتعلم.
كالعقاب المستمر للمتعلم يػؤدم إلػى يػاـ المػتعلم بالتنريػذ ا لػي للكامػر كالتعليمػات دكف حمػاس نتيجػة للخػوؼ مػن
العقاب كليس حبا في العمل ذاتو ،ك د يولد العقاب النزعة العدكانية لدل المعا ب.
ك ػػد يػػدفع المتعلمػػين إلػػى التمػػرد علػػى النظػػاـ كزيػػادة نسػػبة الغيػػاب ،اعػػافة إلػػى أنػػو يصػػيب المػػتعلم بحالػػة مػػن التػػوتر
كالقلق ،كيؤدم إلى كراىية بعض المعلمين ككراىية المدرسة بشكل عاـ ،كيؤدم إلى تثبيت السلوؾ يػر المر ػوب فيػو
بد من ازالتو.
في المقابل ىناؾ العديد من ا مار اإليجابية ،فهو يسهم فػي إحسػاس ال الػب المخ ػو بتقصػيره أك إىمالػو أك خركجػو
عن القانوف أك العرؼ أك التقاليد أك النظم الموعوعة ف يعاكد ما ا ترؼ أك يعود إلى ما عمل.

ً
صادصا :اىؼقاب يف ّظش ػيَاء اإلصالً:
إف الغرض من العقاب في نظر علماء اإلس ـ في التربية اإلس مية ىػو اإلردػاد كاإلصػ ح
حرص المربوف من المسلمين على معرفة يبيعة ال رل كمزاجو بل اإل داـ على معا بتو.
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كتكوين العادة فػي الصػغر أيسػر بكثيػر مػن تكوينهػا فػي الكبػر ذلػ أف الجهػاز العصػبي لل رػل أكثػر ابليػة للتشػكيل
كأيسر حررا على مس حو.
كمن أجل ىذه السهولة يأمر الرسوؿ صلى ا عليو كسلم بتعويػد األيرػاؿ علػى الصػ ة بػل موعػد التكليػف بهػا بػزمن
كبير ،ف ف لم يكن د تعودىا بالرعل من تلقاء نرسو ف بد من إجراء حاسم ي من إنشاء ىذه العادة كترسيخها.
كيقػػوؿ رسػػولنا صػػلى ا عليػػو كسػػلم فػػي ذلػ " :مػػركا أك دىػػم بالصػ ة كىػػم أبنػػاء سػػبع ،كاعػػربوىم عليهػػا كىػػم أبنػػاء
عشر" أخرجو أبو داكد.
كإف ركح الرفق كالع ف كالشرقة تظهر بوعوح في التربية اإلس مية عند معا بة ال رل.
فقد ادترط للعقوبة البدنية دركط كىي:
 أ ي رب ال رل بل أف يبلغ العادرة من السن.
 أ يزيد ال رب على م مة أسواط عصيف.
 أف يع ي ال رل الررصة في أف يتوب عما فعل كيصل الخ أ ،دكف ا لتجاء إلى عربو كالتشهير بو.

كلذل نتحدث عن العقػاب الػديني فػي الصػروؼ المبكػرة أك الصػروؼ األكليػة مػن مراحػل التعلػيم كىػي الصػف األكؿ
ا بتدائي كالثاني كالثالث ك د لمس ذل من خ ؿ التجربة كالزيارات الميدانية للمشرفين كالمربين أف العقاب البػدني
لتلميػػذ الصػػروؼ األكليػػة يثيػػر الكثيػػر مػػن ع مػػات ا سػػترهاـ كردكد الرعػػل مػػن بػػل المعلػػم كالتلميػػذ ككلػػي أمػػر التلميػػذ
كىيية التعليم ممثلة في مراكز اإلدراؼ أك إدارات التعليم.
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كممػػا دػ فيػػو أف يرػػل اليػػوـ يختلػػف كثيػرا عػػن يرػػل األمػػس كمع يػػات الحيػػاة كأسػػاليب التربيػػة تختلػػف أي ػػا عػػن
أسػػاليب األمػػس ككػػذل أسػػاليب الحيػػاة ،ف رػػل اليػػوـ يرػػل مػػدلل مػػدرؾ يتعامػػل مػػع أسػػاليب التقنيػػة الحديثػػة كيعػػي مػػا
يػػدكر حولػػو مػػن اإلنرجػػار المعرفػػي ك ػػد يرػػوؽ معلمػػو اسػػتخدامها لهػػذه األسػػاليب مثػػل اسػػتخداـ الحاسػػب ا لػػي أك
األجهزة اإللكتركنية المعقدة كفوؽ ىذا كذاؾ يكتنرو أبواه بكل ألواف الرعاية كا ىتماـ.
يكبر ال رل ،كيحين موعد التحا و بالصف األكؿ ك د يسبق ذل مراحل ريػاض األيرػاؿ أك الح ػانة التػي ػد تسػبب
إنعكاسا خ يرا لدل ال رل عند دخولو إلى المدرسة ،يبدأ تعامل ال رل مع بييتو الجديدة منذ يومو األكؿ في األسػبوع
التمهيدم كيص دـ بواجهة جديدة من ا ن باط كا نصهار في بوتقة الجماعة كمن ىذه اللحظة يظهػر دكر المعلػم أك
المربى في ىذه المرحلة الجديدة.
إف أم تعامل اس مع ال رل خ ؿ ىذه المرحلة د يرقده الكثير من توازنو كيلقي بظ ؿ اتمة علػى سػيره التحصػيلي
كالنرسي بل أنو يجب على معلػم ىػذه المرحلػة أف يكسػب مقػة عػيرو الجديػد محػاك تعوي ػو عػن فقدانػو كلػو للحظػة
لرعاية كالديو.
إف التعامل مع يرل ىذه المرحلة بعنف البا يكوف انعكاسا ل عف المعلػم كمؤدػرا إلػى عػدـ كرايتػو ل عػ ع بهػذه
المرحلة التأسيسية المهمة جدا ألف المعلم الذم يلجأ إلى العنف مع ىؤ ء الصغار يثبت أنو فقد السي رة عليهم.
إف اللجػػوء إلػػى العقػػاب البػػدني لػػن يمػػن المعلػػم إ ير ػ م ػ ربا نرسػػيا تتنازعػػو مخاكفػػو فػػي كػػل لحظػػة يػػومو فيهػػا
المعلم بيده من ير صد بػل أف ا نعكاسػات السػلبية ػد تحػوؿ دكف إيجػاد ع ػة حميمػة بػين المعلػم كمدرسػتو ك ػد
تمتػػد معػػو إلػػى مراحػػل متقدمػػة مػػن التعلػػيم ناىي ػ عػػن حػػا ت التسػػرب مػػن المػػدارس كالتػػي كانػػت بسػػبب ممارسػػات
اسية من بل المعلم.
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كفي الصروؼ المبكرة لن يعجز المعلم عن إيجاد الكثير مػن األسػاليب التربويػة المػؤمرة كالتػي تعينػو علػى عػبط فصػلو
كالسي رة على ت ميذه أساليب تخلو من الرفق كالرأفة بهؤ ء الصغار كيكري أف يتعامل المعلم مػع ت ميػذه الصػغار
على أنهم رجا كيمنحهم الثقة في أنرسهم لتحمل المسؤكلية أك إسناد مهمات يادية لهػؤ ء الصػغار الػذم يحتػاجوف
إلى تكثيف الجهد كالعمل الػدؤكب مػن خػ ؿ ا تصػاؿ بػولي أمػر التلميػذ كالمردػد ال بػي فػي حػا ت نػادرة توجػب
تدخلهما ألف المعلم ىو المعنى بمجابهة كل ما د يعترض سير أبنائو الت ميذ.
كيجب أ يمس نوع العقوبة كرامة ال رل ،كأ يكوف فيها إىانة لػو كػأف نقػوؿ :إف ىػذا التلميػذ سػرؽ كػذا ،كنعلػن ىػذا
أماـ المعهد أك المدرسة.
ف ف لل رل دخصيتو كيجب أف تراعى ككرامة يجب أف نحافأ عليها.
كيعتقد الباحث أف العقوبػة البدنيػة يجػب أف تكػوف آخػر كسػيلة يلجػأ إليهػا المربػى إذا لػم تػنج كػل الوسػائل األخػرل،
المدرس تلميذه بذنبػو الػذم عو ػب مػن أجلػو ،كبعدالػة العقوبػة ،كأ يعا ػب المعلػم المػتعلم كىػو فػي
كيجب أف يشعر
ُ
حالة

ب بل عليو أف ينتظر حتى تهدأ مورتو ،كتتاح للمعلم كالتلميذ فرصة للتركير.

بد من التعاكف الحقيقي بين إدارة المدرسة كاألستاذ من جهة ،كبين المنزؿ من جهة أخرل.
يجب أف تلقي إدارة المدرسة التبعة كاملة على األسػتاذ بعػد أف سػلبت منػو حػق العقػاب ،دكف أف تقػوـ ىػي األخػرل
بو.
اإلفراط في الثواب من جانب المدرسة أك المنزؿ على حساب التغاعي عن العقاب يثمر الثمرة المرجوة.
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كمػػن ىنػػا بػػد مػػن تحسػػين صػػورة المػػدرس الوافػػد سػػواء مػػن بػػل اإلدارة التعليميػػة أك مػػن بػػل المجتمػػع ككػػل كخاصػػة
المنػػزؿ ألف ى ػػذا الوعػػع ي ػػر ال بيعػػي ب ػػين أبنػػاء أم ػػة كاح ػػدة كرسػػالة س ػػامية سػػاعد علي ػػو بعػػض العوام ػػل ا تص ػػادية
كالنزعات العصبية كالركح القومية،
كيعتقد الباحث مما سبق أف العقاب البدني من منظور إس مي يجب أف يشتمل على الشركط التالية:

ششوط اىؼقاب:
-1

إف الهدؼ من العقاب ىو منع تكرار السلوؾ ير المر وب فيو.

-2

أف يتناسب العقاب من حيث الشدة كالوسيلة مع نوع الخ أ.

-3

أف يعرؼ ال الب المعا ب لماذا يعا ب.

-4

أف يقتنع ال الب بأنو د ارتكب فع يستوجب العقاب.

-5

أف معا بة التلميذ بالواجبات المدرسية يؤدم بو إلى كراىيػة المػدرس ك ػد ينتهػي األمػر إلػى زيػادة الروعػى
إلى الق اء عليها.

-6

تجنب أساليب التهكم كاإلذ ؿ الشخصي ألنها تورث األحقاد.

-7

عدـ اللجوء إلى العنف بأم حاؿ من األحواؿ ألف ذل

-8

إف اسػػتخداـ العقػػاب البػػدني يكػػوف بعػػد محػػاك ت يويلػػة كبعػػد اسػػتخداـ المعلػػم كافػػة األسػػاليب التأديبيػػة
التي تسبق العقاب البدني ما سبق ذكرىا.

احملىس اىثاٍّ :اجلاّة اإلخشائٍ ىيثحث:
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أداة البحػػث أعػػدت اسػػتبانو مبس ػ ة مكونػػة مػػن 11ف أسػػيلة لتجيػػب عػػن تسػػاؤ ت البحػػث ،صػػممت
ا سػػتبانة علػػى مقيػػاس النقػػدم الث مػػي  Rating Scaleنعػػم ، ،أحيانررا) ت توزيررى علررى عينررة الدراسررة
ادلكونة من ( )111معلم ومعلمة يف ادلرحلة االبتدائية وفيما يلي جدول رقم ( )1يبني توصيف العينة.
جدكؿ ر م 1ف
البياف

الريات

المتغيرات
السن
النوع

الوظيفة

األعداد

النسبة الميوية

55 – 55

25

%25

25 – 56

59

%59

أكرب من 26

59

%59

ذكور

61

%61

إناث

59

%59

مدرس تربية إسالمية

11

%11

مدرس لغة عربية

51

%51

مدرس اجنليزي

15

%15

مدرس رياضيات

51

%51

م ر ر ر ر ر ر رردرس دراس ر ر ر ر ر ر ررات 55

%55

اجتماعية
يبين جدكؿ ر م 1ف توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة كىي:
-1

السػن :سػمت الريػات إلػى :فيػة مػن  25ػ إلػى 35ف بنسػبة ميويػة بلغػت %42ف ،فيػة مػن  36ػ إلػى
45ف بنسبة ميوية بلغت %29ف كأكبر من فية 46ف سنة بنسبة ميوية بلغت %29ف.

-2

النوع :بلغت النسبة الميوية للذكور  %61كل ناث .%39

-5

الوويرػػة :تنوعػػت تخصصػػات العينػػة مػػا بػػين مػػدرس التربيػػة اإلس ػ مية بنسػػبة الميويػػة بلغػػت  %11مػػن
إجمالي العينة ،كتخصص اللغة العربية بنسػبة ميويػة  %21عػن إجمػالي العينػة واللغرة اجنجنليزيرة بنسربة مةويرة
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م ررن اا ررا العين ررة  ،%15بينم ررا ارتفع ررت النس ررس ادلةوي ررة دل رردرس الرياض رريات فبلغ ررت  %51يليه ررا الدراس ررات
االجتماعية حيث بلغت .%55
 -2الصدؽ:
تم عرض ا ستبانة على عينة من معلمين المرحلة ا بتدائية ،كالمحكمين ك د درح الباحث أبعػاده فػي اختصػار األداة
على اسيلة محددة ا عتبارات الزمن الذم سوؼ يستغر و المعلم في اإلجابة.
 -3الثبات:
تػػم تعيػػين معامػػل الثبػػات بالتجزئػػة التصػػرية ل سػػتبانة كإيجػػاد معامػػل الثبػػات αف =  1.515كيعػػد مقبػػوؿ إلػػى حػػد مػػا
إحصائيان.
تحليل نتائج البحث كمنا شتها:
في عوء أسيلة البحث سيتم منا شة النتائج المالية:
اىتضاؤه األوه :هو مياسس املؼيَني يف املذاسس اىؼقاب اىثذٍّ تني اىطالب؟ وملارا؟
جدكؿ 2ف يبين التكرارات كالنسب الميوية ل جابة للممارسة
اجنجابة

العدد

النسس ادلةوية

 -1نعم

12

%12

 -5ال

65

%65

 -5أحيانا

51

%51

يبػين جػػدكؿ ر ػػم 2ف مػػدل ممارسػػة أفػراد العينػػة للعقػػاب البػػدني بأنواعػػو فقػد أفػػادت نسػػبة ميويػػة بلغػػت  %14بػػأنهم
يمارسوف أما الغالبية بنسبة ميوية بلغت  %65فأنهم يمارسوف كبعض المعلمين يمارسونو أحيانػا ام بعػض األك ػات
كبصػػورة ليسػػت مسػػتمرة ،كبلغػػت النسػػب الميويػػة لهػػذه الريػػة  %21كمػػن ىػػذا الجػػدكؿ يت ػ أف نسػػبة مػػا يمارسػػوف
العقاب البدني بصورة مستمرة %14ف كبصورة ير مستمرة %21ف.
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كيبػػين الجػػدكؿ التػػالي ر ػػم 3ف لمػػاذا تمػػارس ىػػذه الريػػة العقػػاب البػػدني أم األسػػباب التػػي تػػدفعهم سػػتخداـ ىػػذا
األسلوب في التدريس.
جدكؿ 3ف أسباب اللجوء الى العقاب البدني
األسباب

العدد

النسبة

 -1طريقة من طرق العالج

11

%11.1

 -5النضباط الفصل

5

%5.1

 -5مفيد ويظهر شخصية ادلعلم

7

%7.1

 -2للتقومي ولألدب

6

%6.1

 -5يعاجل سلوكيات خاطةة

9

%9.1

يبػػين جػػدكؿ ر ػػم 3ف أسػػباب لجػػوء المعلمػػين إلػػى القػػرب ،جػػاء فػػي المرتبػػة األكلػػى أنػػو يريقػػة مػػن يلػػق العػ ج بنسػػبة
ميوية بلغت  ،%11من كجهة نظػرىم يعػالج السػلوكيات الخاييػة بنسػبة ميويػة بلغػت  ،%9كبلغػت النسػبة  %7مػن
إجابات العينة ممن يستخدموف أسلوب العقػاب إلوهػار دخصػية المعلػم كيعقػده ،كنسػبة ميويػة بلغػت  %6تسػتخدمو
للدب ،كتعتقد نسػبة ميويػة تقػدر  %3بأنػو ي ػبط الرصػل ليسػت يع إدارتػو بصػورة مناسػبة ،كتترػق كجهػة نظػر الباحػث
مع الرية التي تؤيد العقاب.
بأنو كسػيلة توجيػو نحػو ا سػتقامة ككسػيلة ل ػبط الت ميػذ ،ك يػؤمر علػى يموحػاتهم كىنػاؾ فيػة تعػارض ال ػرب خوفػا
مػػن أف يعتػػاد عليػػو ال رػػل ،كيوجػػد ىػػو مػػن المعلػػم كال رػػل تسػػبب لػػو احبايػػات تػػؤدم إلػػى اع ػ راب فػػي دخصػػيتو
كتخلف في باينو كخوفان دائمان من اتخاذ أم رار ،فهو يخاؼ دائمان أف تأتي العقوبة كراء الرعل الذم يقدـ عليو.
بعض ا باء ي رب أبناءه كىو في حالة من الغ ب ،فيندفع لسانو بسيل من عبارات اإلىانػة كا سػتخراؼ كالسػباب،
كربما صرع ال رل على كجهو ،كىذا خ أ ألف أكثػر التشػوىات النرسػية يكػوف سػببها تلقػي اإلىانػة فػي ك ػت ال رولػة،
فالعقاب النرسي أدد إي مػان مػن العقػاب الجسػدم ػ كمػا بينػت الدراسػة التػي اجراىػا مصػ رى عادػور 2113ف .ك ػد
نهى النبي صلى ا عليو كسلم عن عػرب الوجػو ،فهػو موعػع التكػريم مػن اإلنسػاف ،كمػن األخ ػاء الشػائعة كػذل مػا

23

بذر حمذ العازمي

استخذام العقاب البذني كوسيلة تربوية

ترعلػو بعػػض األمهػات حيػػث تهػدد ابنهػػا بػػأف أبػاه سػػيعا بو عنػدما يعػػود ،كىػذا يجعػػل األب دػػرييا ػ فػي نظػػر ال رػل ػ
مهمتو العقاب ،صديقان حميمان.
اىتضاؤه اىثاٍّ :هو اىؼقاب اىثذٍّ ٍِ قثو املؼيَني ٍفُذ ىيطالب؟ ملارا؟
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جدول ( )2فوائد العقاب البدين للطالب
اجنجابة

العدد

النسس ادلةوية

 -1نعم

51

%51.1

 -5ال

61

%61.1

 -5أحيانا

11

%11.1

يبػػين جػػدكؿ ر ػػم 4ف اإلجابػػة ب يجابيػػات ال ػػرب ك ػػد أجػػاب  %31مػػن العينػػة أف لل ػػرب فوائػػد بينمػػا  %61مػػن
العينة يؤمنوف بروائد ال رب على اإلي ؽ كوسيلة من كسائل العقاب البػدني ،كنسػبة  %11مػن العينػة أجابػت أنػو
أحيانا يكوف للعقاب البدني المتمثل في ال رب فوائد ،كيبين جدكؿ ر م 5ف مبررات العينة للعقاب البدني.
ادلربرات

العدد

النسبة

 -1ألنو مينى بعض الطالب عن السلوك اخلاطئ،

15

%15.1

 -5ألنو يسبس حالة من الردع للتالميذ،

5

%5.1

 -5ألنو األسلوب الوحيد للعقاب،

2

%2.11

 -2لتعديل سلوك بعض االفراد،

11

%11.1

 -5ألنو حيفز الطالب على ادلذاكرة،

7

%7.1

مػػن أىػػم المبػػررات التػػي ابػػدأىا المعلمػػين مػػن العينػػة بنسػػبة ميويػػة بلغػػت  %15انػػو يمنػػع بعػػض ال ػ ب عػػن السػػلوؾ
الخػػايو ،كنسػػبة ميويػػة بلغػػت  %7بأنػػو يحرػػز ال ػ ب علػػى المػػذاكرة ،كتعتقػػد نسػػبة ميويػػة تقػػدر  %4مػػن العينػػة بأنػػو
األسلوب الوحيد للعقاب ،كبنسبة ميوية بلغت  %3أف العقاب يسبب ردع ل لبة عن القياـ بسلوكيات خايية.
اىتضاؤه اىثاىث :هو اىؼقاب اىثذٍّ َؼذ ػالخا ىيضيىك أً جمشد إَقاف ىيضيىك؟ ملارا؟
جدول رقم ( )6العقاب البدين وسيلة عالج أم إيقاف للسلوك
البند

العدد

النسبة

 -1يعد عالجا للسلوك،

56

%56

 -5رلرد إيقاف للسلوك،

72

%72

يبين جدكؿ ر م 6ف إجابة التساؤؿ الثالػث حيػث أفػادت العينػة مػن المعلمػين كالمعلمػات بنسػبة ميويػة بلغػت %74
أف العقاب البدني إيقاؼ للسلوؾ فقط بينما أفادت نسبة ميوية بلغت  %26بأنو كسيلة من كسائل الع ج،
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اىتضاؤه اىشاتغ :هو اىؼقاب وصُيح إجياتُح إلصالذ صيىك اىطاىة أً َؼذ ٍهاّـح ىزاتـ ؟

وصف شؼىسك تزىل؟

جدكؿ 7ف يبين العقاب البدني إص ح أـ إىانة
العدد

النسبة

 -1يعد احتقارا لذاتو،

18

%18.1

 -5سعي جنصالحو،

85

%85.1

من جدول رقم ( )7يتبني أن نسبة مةوية من العينة بلغت  %85تعترب العقاب البدين وسيلة اجيابيرة جنصرالح سرلوك الطالرس،
بينما  %18من العينة تعترب وسيلة سلبية الحتقار ذاتو وجدول رقم ( )8يبني شعور ادلعلم عندما يلجأ اىل العقاب،
جدكؿ 8ف دعورؾ أمناء عملية العقاب البدني
العدد

النسبة

 -1أب يريد ادلصلحة وتأديس ابنائو،

51

%51.1

 -5نظرة غري طبيعية،

15

%15.1

 -5نظرة الشدة والقوة،

51

%51.1

 -2نظرة االحرتام،

57

%57.1

 -5أحيانا يتفقون مى ادلعلم وأحيانا ينقبلون ضده

18

%18.1

يبررني جرردول رقررم ( )8شررعور ادلعلمررني عنرردما يلجررأون إىل العقرراب البرردين فمررنهم مررن يعتربونررو أنررو احررتام للمعلررم بلغررت النسرربة
ادلةوية لإلجابة  ،%57ومنهم بنسبة مةوية بلغت  %51أنو كا 5ب يصلح أبنائو ،وأحيانا يؤدي الضرب إىل االجتراه ادلعراك
بنسبة مةوية بلغت .%18
اىتضاؤه اخلاٍش :هو َيدـأ اىرتتـىَني إىل اىؼقـاب ٍضـتْذَِ إىل ٍـا شـشع ٍـِ اىقـش ُ

واىضْح؟
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جدول ( )9العقاب البدين سند شرعي
البند

العدد

النسبة

نعم

85

%85

ال

17

%17

من جدكؿ ر م 9ف يت
بينمػػا أكع ػ

أف %83ف من أفراد العينة يركف أف ىناؾ سند درعي للعقاب البدني في القػرآف كالسػنة،

%17ف أنهػػم يعرفػػوف أف ىنػػاؾ سػػند دػػرعي للعقػػاب البػػدني كمػػن جػػدكؿ ر ػػم 9ف يت ػ السػػند

الشرعي للعقاب البدني الذم نص عليو القرآف كالسنة كما في بعض األمثلة التالية.
جدكؿ ر م 1-9ف أمثلة للسند الشرعي للعقاب البدني
من أجاب بنعم ما ىو السند الشرعي؟
السند

العدد

النسبة

مروا أوالدكم

58

%58

أمنا أنا لكم مثل الوالد لولده

16

%16

ما دخل الرفق يف شيء إال زانو

11

%11

أتقي اهلل حيثما كنت

5

%5

صل من قطعك

1

%1

فصلت ""52

8

%8

ادلزمل ""11

5

%5

سورة النساء

2

%2

مررن جرردول رقررم ( )9أدىل أفرراد العينررة بنصرروي قرآنيررة ،وأحاديررث نبويررة تؤيررد العقرراب البرردين كمررا ذكرررت يف سررورة مررن القرررآن
كما بينها اجلدول
اىتضاؤه اىضـادس :هـو هْـاك فـشوت راخ دالىـح إحصـائُح ملتغـراخ اىذساصـح اىْـىع ـ

اىىظُفح ـ اىضِ)؟
لإلجابة على ىذا التساؤل ت استخدام (كا )5جنجياد الداللة اجنحصائية وفيما يلي حتليل البيانات:
ً

أوال :املتغر حضة اىْىع:
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جدول ( )1-11ممارسة العقاب البدين
اجنجابة

النوع
ذكور

إناث

نعم

9

5

ال

59

56

أحيانا

15

8

درجة احلرية
5

كا5
1.195

الداللة
1.955

من اجلدول رقم ( )1 – 11إن قيمة (كا 1.198 = )5مبستوى داللة  1.955عند درجة حرية ،وىي غري دالة إحصائياً،
جدول رقم ( :)5 – 11فوائد العقاب البدين
النوع

ادلتغريات
البيان

ذكور

إناث

نعم

19

11

ال

55

55

أحيانا

7

5

درجة احلرية
5

كا5
1.588

الداللة
1.725

مررن جرردول رقررم ( )5 – 11وجررد أن قيمررة (كررا 1.588 = )5عنررد داللررة  1.725عنررد درجررة حريررة  ،5أي انررو غررري دال
إحصائياً.
جدول رقم ( )5 – 11العقاب البدين عالج للسلوك أم إيقاف للسلوك

اجنجابة

النوع
ذكور

إناث

يعد عالجا للسلوك

16

11

رلرد إيقاف للسلوك

25

59

درجة احلرية
5

كا5
1.112

الداللة
1.571

مررن جرردول رقررم ( )5 – 11وجررد أن قيمررة (كررا 1.112 )5مبسررتوى داللررة  1.571عنررد درجررة حريررة  ،5أي أهنررا غررري دالررة
إحصائياً.
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جدول ( )2 – 11العقاب البدين احتقار للذات أم إصالح
النوع

اجنجابة

ذكور

إناث

احتقارا لذاتو

5

15

سعى جنصالحو

58

52

درجة احلرية

كا5

الداللة

5

18.155

1.11

يبررني جرردول ( )2 – 11أن قيمررة (كررا 18.155 = )5مبسررتوى داللررة  11.11عنررد درجررة حريررة  ،5أي أنررو دال إحصررائيا
وىم يعتقدون انو سعي اجنصالح.
جدول ( )5 – 11السند الشرعي للرتبويني عن العقاب البدين
النوع

اجنجابة

ذكور

إناث

نعم

29

15

ال

52

5

درجة احلرية

كا5

الداللة

5

1.795

1.575

يبين من جدكؿ ر م 5 – 11ف أف يمة كػا2ف =  1.792بمسػتول د لػة  1.272عنػد درجػة حريػة  ،2أم أنػو
توجد د لة إحصائيا من الذكور كاإلناث حوؿ السند الشرعي من القرآف كالسيرة النبوية ،كالخلراء الراددين.

ً
ثاُّاٍ :تغر :اىىظُفح:

جدول ( )1 – 11ممارسة العقاب البدين

اإلجابة

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس لغة

مدرس

درجة

دراسات

انجليزم

رياعيات

عربية

رآف كريم

الحرية

نعم

2

5

2

2

ال

16

11

51

11

8

أحيانا

5

5

5

6

5

8

كا2
2.558

الد لة
1.856
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مػػن جػػدكؿ ر ػػم 1 – 11ف أف يمػػة كػػا2ف =  4.228بمسػػتول د لػػة  836عنػػد درجػػة حريػػة  ،8كمعظمهػػم
يمارسوف العقاب البدني مدرس الدراسػات
تكرار = 11ف مدرس لغة عربية

= تكػرار 16ف ػ مػدرس اإلنجليػزم

تكرار = 11ف مدرس القرآف الكريم

تكػرار = 11ف مػدرس رياعػيات

تكرار = 8ف.

جدكؿ 2 – 11ف فوائد العقاب البدني
اإلجابة

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس لغة

مدرس

درجة

دراسات

انجليزم

رياعيات

عربية

رآف كريم

الحرية

نعم

8

5

8

9

5

ال

15

9

51

9

7

أحيانا

5

5

5

5

1

8

كا2
5.551

الد لة
1.697

يب ررني ج رردول رق ررم ( )5 – 11قيم ررة (ك ررا 5.551 = )5دالل ررة  1.697عن ررد درج ررة حري ررة  ،8وال توج ررد ف ررروق ذات دالل ررة
إحصائية.
جدول ( )5 – 11العقاب البدين عالج أم إيقاف للسلوك
اإلجابة

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس لغة

مدرس

درجة

دراسات

انجليزم

رياعيات

عربية

رآف كريم

الحرية

عالجر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر راً 7
للسلوك

2

6

7

5

إيق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراف 18
للسلوك

11

52

15

8

2

كا2

1.626

الد لة

1.811

يبررني جرردول رقررم ( )5 – 11قيمررة (كررا 1.62 = )5مبسررتوى داللررة  1.81عنررد درجررة حريررة  ،8وال توجررد فررروق ذات داللررة
إحصائية ذلذا البند.
جدول رقم ( )2 – 11العقاب البدين احتقار للذات أم إصالح
اإلجابة

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس لغة

مدرس

درجة

دراسات

انجليزم

رياعيات

عربية

رآف كريم

الحرية

احتق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراراً
لذاتو
س ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررعي 55
جنصالحو
31

15

9

5

7

51

18

5

2

كا2

51.892

الد لة

1.111
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يبررني جرردول رقررم ( )2 – 11قيمررة (كررا 51.89 = )5عنررد داللررة  11.11بدرجررة حريررة  ،8أي أنررو ال توجررد ف ررروق ذات
داللة إحصائية.
جدول ( )5 – 11الرتبويون السند الشرعي
اإلجابة
نعم

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس لغة

مدرس

درجة

دراسات

انجليزم

رياعيات

عربية

رآف كريم

الحرية

55

ال

8

52

16

7

6

2

11

2

كا2

الد لة

16.828

1.115

يبني جدول رقرم ( )5 – 11قيمرة (كرا 16.82 = )5مبسرتوى داللرة  11.115وأن ادلعلمرني ميارسرون العقراب البردين لوجرود
سند شرعي حول أمهية العقاب البدين ولكن حتت شروط معينيو.

ً
ثاىثاٍ :تغر اىضِ:
اإلجابة

جدول ( )1 – 15ممارسة العقاب ر البدين

: 25

: 31

: 36

: 41

: 46

: 51

: 56

: 61

درجة

31

35

41

45

51

55

61

65

الحرية

نعم

5

5

ال

17

11

11

أحيانا

7

5

5

5

1

5

1

11

2

5

9

2

5

5

1

كا2

الد لة

1
12

1.521 15.85

يتضررح مررن اجلرردول السررابق عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لإلجابررة علررى مرردى ممارسررة العقرراب البرردين بررني الطررالب
حسس السن ،حيث بلغت قيمة (كا 15.85 = )5مبستوى داللة  1.521عند درجة حرية .12
جدول ( )5 – 15ىل تعتقد أن العقاب البدين مفيد للطالب؟
اإلجابة

: 25

: 31

: 36

: 41

: 46

: 51

: 56

: 61

درجة

31

35

41

45

51

55

61

65

الحرية

نعم

11

2

5

6

5

2

5

ال

16

11

11

8

5

5

9

أحيانا

1

1

5

5

12

كا2

الد لة

1.118 17.17

1

يتضح من اجلدول السابق وجود فرروق ذات داللرة إحصرائية لإلجابرة علرى ىرل تعتقرد أن العقراب البردين مفيرد للطرالب حيرث
بلغت قيمة (كا 17.7 = )5مبستوى داللة  1.118عند درجة حرية 12
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جدول ( )5 – 15العقاب البدين عالج أم إيقاف للسلوك
اإلجابة

: 25

: 31

: 36

: 41

: 46

: 51

: 56

: 61

درجة

31

35

41

45

51

55

61

65

الحرية

عالج ر ر ر ر ررا 7

5

2

5

5

5

5

1

للسلوك
إيق ر ر ر ر رراف 51
للسلوك

11

15

11

5

7

كا2

الد لة

7

9

1.785 5.955

يتضررح مررن اجلرردول السررابق عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لإلجابررة علررى ىررل العقرراب البرردين يعررد عالجررا للسررلوك أم
رلرررد إيقرراف للسررلوك لفرررتة معينررة حسررس السررن ،حيررث بلغررت قيمررة (كررا 5.595 = )5مبسررتوى داللررة  1.785عنررد درجررة
حرية .7
جدول ( )2 – 15العقاب البدين احتقار ام إصالح
اإلجابة

: 25

: 31

: 36

: 41

: 46

: 51

: 56

: 61

درجة

31

35

41

45

51

55

61

65

الحرية

احتق ر ر ر ر ر رارا 8
لذاتو

2

5

س ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررعى 19
جنصالحو

11

9

5
17

5

كا2

الد لة

1
11

11

7

1

1.125 11.912

يتضح من اجلردول السرابق عردم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية لإلجابرة علرى ىرل معاقبرة الطالرس تعرد احتقرارا لذاترو أم ىرو
سعي جنصالحو حسس السن حيث بلغت قيمة (كا 11.912 = )5مبستوى داللة  1.125عند درجة حرية 7
جدول ( )5-15الرتبويون والسند الشرعي
اإلجابة

: 25

: 31

: 36

: 41

: 46

: 51

: 56

: 61

درجة

31

35

41

45

51

55

61

65

الحرية

نعم

55

12

7

11

ال

5

1

5

7

7

8
5

11

1

7

كا2

الد لة

1.118 19.168

يتضررح مررن اجلرردول السررابق وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لإلجابررة علررى ىررل صررحيح مررا يقولررو بعررض الرتبويررون أن للعقرراب
سررند شرررعي مررن القرررآن والسررنة وسرررية اخللفرراء حسررس السررن حيررث بلغررت قيمررة (كررا 19.168 = )5مبسررتوى داللررة 1.118
عند درجة حرية .7
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حتيُو وّتائح ٍضَىُ اىذساصح املُذاُّح:
يت

لنا من خ ؿ نقاش كتحليل نتائج الدراسة الميدانية ا تي:

 -1أف ا ستبانة د أجريت بواس ة معلمي كمعلمات المواد األساسية:
 القرآف الكريم.
 اللغة العربية.
 الرياعيات.
 اللغة اإلنجليزية.
 الدراسات ا جتماعية.

-2

بعض المعلمين كالمعلمات لم يترهموا بعض األسيلة.

-3

بعض المعلمين كالمعلمات لم يجيبوا حسب الم لوب ،كليس معنى ذل التقليل من دػؤكف المػواد األخػرل،
كإنما كاف التركيز على ما يشد المعلم كال الب عقليا كعصبيان.

-4

أف القػػوة الكبػػرل مػػن العينػػة مجػػاؿ البحػػث 41ف معلمػػا كمعلمػػة بنسػػبة %41ف ىػػم مػػن أصػػحاب الخبػػرة
القليلػػة فػػي مجػػاؿ التربيػػة كالتعلػػيم ،كأصػػحاب الخبػػرة األعلػػى 31ف معلػػم كمعلمػػة بنسػػبة %31ف ،ممػػن ىػػم
فوؽ سن اؿ  45عاما ،كلهذا الرصد تأميره في إدراؾ أحد كأىم أسباب استخداـ العنف مع ال ب.

-5

أف نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث حيث بلغت نسبة الذكور %61ف من عدد العينة ،لما لػو مػن أمػر فػي
عملية العقاب البدني على ال ب أكثر من اإلناث.
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اىثْذ األوه :مماسصح اىؼقاب اىثذٍّ:
خصص ىذا البند للتعرؼ على آراء المعلمين كالمعلمات بشأف ممارسة العقاب البػدني علػى ال ػ ب فظهػر مػن أفػراد
العينػػة 13ف معلػػم كمعلمػػة بنسػػبة %13ف أنهػػم يمارسػػوا العقػػاب البػػدني علػػى األيرػػاؿ ،بينمػػا أكع ػ

65ف بنسػػبة

%65ف أنهم يمارسوف العقاب ،كاعاؼ 22ف بنسبة %22ف انهم احيانا يمارسوف ىذا النوع من العقاب.

اىثْذ اىثاٍّ :أصثاب مماسصح اىؼقاب اىثذٍّ:
بػػالرجوع إلػػى إجابػػات السػػؤاؿ الثالػػث نكتشػػف أف الػػذين يمارسػػوف العقػػاب البػػدني كىػػم 35ف معلمػػا كمعلمػػة بنسػػبة
%35ف انو يمارسونو للسباب التالية:
 ألنو مريد كيظهر دخصية المعلم.
 لع ج سلوكيات خايية.
 لتقومي الطالب.
 ألنو طريقة من طرق العالج.
 جننضباط الفصل.
البند الثالث :العقاب البدني مريد أـ عار:
أجاب 31ف معلما كمعلمة بنسػبة  %31أف العقػاب البػدني مريػد لل ػ ب  ،بينمػا أكػد 61ف معلمػا كمعلمػة بنسػبة
%61ف أف ىذا العقاب عار جدا بالنسبة لل ب ،كاعاؼ 11ف من أفراد العينة بنسبة %11ف أف ىػذا العقػاب
أحيانا يكوف مريد لل ب عند حدكث أم تصرؼ خ أ يستوجب المعلم أف ي رب ال الب.

اىثْذ اىشاتغ :فىائذ اىؼقاب اىثذٍّ:
34
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أجاب 41ف معلم كمعلمة من أفراد العينة بنسبة %41ف ،أف ىذا العقاب مريد لل ب كذل للسباب التالية:
 ألنو يسبب حالة من الردع للت ميذ.
 لتعديل سلوؾ بعض األفراد.
 ألنو ا سلوب الوحيد للعقاب.
 ألنو يحرز ال ب على المذاكرة.
 يمنع بعض ال ب عن السلوؾ الخايو.

اىثْذ اخلاٍش :اىؼقاب اىثذٍّ ػالج:
أجػػاب 26ف مػػن أف ػراد العينػػة بنسػػبة %26ف اف العقػػاب البػػدني يعػػد ع جػػا لسػػلوؾ ال ػ ب ،بينمػػا أعػػاؼ 74ف
معلما كمعلمة بنسبة %74ف اف العقاب يعد ايقافا للسلوؾ لرترة معينة.

اىثْذ اىضادس :اىؼقاب اىثذٍّ احتقاس:
أجػػاب 18ف مػػن أف ػراد العينػػة بنسػػبة %15ف انهػػم بعػػد ممارسػػة العقػػاب ينظػػركف ألنرسػػهم نظػػرة يػػر يبيعيػػة ،بينمػػا
21ف من أفراد العينة بنسبة %21ف انها نظػرة أب يريػد مصػلحة ابنائػو ،كأعػاؼ %27ف انهػا نظػرة احتػراـ ،كأكػد
%18ف اف ال ب احيانا يترقوف معم في ممارسة ال رب حينما يت لب المو ف ذلػ كينقلبػوف عػدىم فػي أحيػاف
أخرل ،أكد %21ف من المعلمين انها نظرة الشدة كالقوة.

اىثْذ اىتاصغ :اىضْذ اىششػٍ اىؼقاب اىثذٍّ:
أجاب %15ف من المعلمين انو يوجد آيات رآنية خاصة بالعقاب منها اؿ تعالى:
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اىجممر ُ ِ
وى َّن فَم ْن أَ َ ْعم َن ُك ْم فَممال تَ ْب ُوموا َعمَم ْمي ِي َّن
شم َ
ون ُن ُ
ارم ِمرُب ُ
موزُى َّن فَ ِعَُّم ُ
رمما ِج ِن و ْ
والالَّ ِتممي تَ َخممافُ َ
الم َ
موى َّن و ْ ُ ُ
وى َّن فممي َ

يرف النساءف ا ية34 :
ان َعمِ ًيا َك ِب ًا
س ِبيالً َّ
إن المَّ َو َك َ
َ
كمن األحاديث النبوية الشريرة:
" عن عمر بن ابي سلمة رعي ا عنهما اؿ :كنت

مػا فػي حجػر رسػوؿ ا صػلى ا عليػو كسػلم ،ككانػت

يدم ت ي ،في الصرحة فقاؿ لػي رسػوؿ ا صػلى ا عليػو كسػلم :يػا ػ ـ سػم ا تعػالى ككػل بيمينػ ككػل
مم ػػا يليػ ػ " ركاه البخ ػػارم ،كت ػػاب األيعم ػػة ،ب ػػاب التس ػػمية عل ػػى ال ع ػػاـ كاألك ػػل ب ػػاليمين ،ر ػػم 5376ف،
كمسلم ،كتاب األدربة ،باب آداب ال عاـ كالشراب كأحكامها ،ر م 2122ف.
" عن أبي ذر رعي ا عنو اؿ :ساببت رج فعيرتو بأمػو :لػت لػو يػا ابػن السػوداء فقػاؿ رسػوؿ ا صػلى ا
عليو كسلم :يا أبا ذر :أعيرتو بامو ،إن امرؤ في جاىلية ،إخوانكم خػولكم ،جعلهػم ا تحػت أيػديكم فمػن
كػػاف أخػػوه تحػػت يػػده ،فلي عمػػو ممػػا يأكػػل كيلبسػػو ممػػا يلػػبس ،ك تكلرػػوىم مػػن العمػػل مػػا ي يقػػوف كإف
كلرتموىم فأعينوىم" ركاه البخارم في اإليماف 3ف ،كفي األدب 6151ف ،كمسلم فػي اإليمػاف / 1661
38ف.
 ك ػػد نهػػى الرسػػوؿ صػػلى ا عليػػو كسػػلم .عػػن الق ػػاء فػػي حالػػة الغ ػػب " يق ػػين حكػػم بػػين امنػػين كىػػو
ع باف" أخرجو البخارم 391 / 4ف كمسلم 133/ 5ف.
" مركا أك دكم بالص ة كىم أبناء سبع ،كاعربوىم عليها كىم أبناء عشر" أخرجو أبو داكد.
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اىْتائح واىتىصُاخ:
من خ ؿ المنا شة كالتحليل ،تم التوصل إلى النتائج التالية:
-1

لػػيس ىنػػاؾ خ ػ ؼ حػػوؿ موعػػوع العقػػاب البػػدني ،بػػين علمػػاء التربيػػة المسػػلمين القػػدامى كالمعاص ػرين
كحينمػا نسػمع أصػوات بعػض المػربين المحػدمين فػي بػ د المسػلمين ػ ب لغػاء العقػاب البػدني بصػورة عامػة
دكف ترصيل في المدارس ،ف ف ذل يدؿ بوعوح علػى التػأمر بػالركر التربػوم الغربػي كعػدـ ا ن ػ ؽ مػن
خ ؿ مصادر التربية ا س مية.

-2

اتسمت كجهة النظر اإلس مية إزاء موعوع العقاب البدني ،با عتداؿ كالتػوازف كالشػموؿ كاإلحايػة بكػل
الجوانب النرسية كا جتماعية كاألخ ية ،كما عكسػت ػ بوعػوح ػ البعػد اإلنسػاني فػي التربيػة اإلسػ مية،
كالذم تمثل في مراعاة الرركؽ الرردية بين الت ميذ المعا بين ،كعدـ ا راؿ الحا ت الخاصة لبع هم.

-3

إذا كػػاف الشػػرع ػػد أجػػاز العقػػاب البػػدني فػػي حػػق الت ميػػذ المسػػييين ،ف نػػو فػػي المقابػػل ػػد نظػػم يريقػػة
تنريػػذه بكيريػػة معينػػة ،حينمػػا الػػزـ المعلػػم بجملػػة مػػن ال ػػوابط ،التػػي تعمػػل علػػى سػ مة المعلػػم ،كت ػػمن
عػدـ خػركج العقػػاب عػن مقصػوده ،كػػأف يكػوف كسػيلة للتشػػري أك عمػ سػه يلجػػأ اليػو ،المعلػم ليسػػتري
من متاعب الصبياف.

-4

يسػػتخدـ العقػػاب البػػدني بػػل سػػن العادػػرة ،كمػا اف ا سػػتمرار فيػػو بعػػد البلػػوغ مرفػػوض كبػػذل يكػػوف
اسػػتخداـ العقػػاب البػػدني فػػي المدرسػػة ،محصػػورا ب يػػار زمػػاني عػػيق ،ف ػ عنػػو مقيػػدا بكيريػػة محػػددة
كصارمة.
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العقاب البدني في المدرسة كسيلة من كسائل التأديػب ،الػذم ىػو عنصػر ىػاـ كاساسػي مػن عناصػر التربيػة
ا س ػ مية ،كبالتػػالي مػػن ح ػق المعلػػم أف يعا ػػب ت ميػػذه حينمػػا يخػػل أحػػدىم بػػاألدب كيصػػدر عػػنهم ام
سلوؾ أخ ي ي ر بالعملية التعليمية.

-6

جػاءت كجهػػة النظػر الغربيػػة عػػد اسػتخداـ العنػػف فػػي المػدارس كأكعػػحت اف ىنػػاؾ يػرؽ أخػػرل للعقػػاب
كليس باستخداـ ال رب ،حيث اف ىذا النوع مػن أنػواع العقػاب يعتبػر مػن األسػاليب ال ػارة جػدا بنرسػية
ال رل.

-7

العقاب البدني ليس ىدفا ،انما ىو كسيلة لتقويم المتعلم.

-8

العقاب البدني ىو ع ج للسلوؾ الخايو ،كتقويمو على السلوؾ الصحي .

-9

إف للعقػاب البػدني أسػباب كثيػرة ،كنحػػن نعػالج الظػواىر الناتجػة ،ك نعػػالج ا سػباب كمػن كجهػة الباحػػث
كالتي توصل لها أف ىناؾ مقترحات ك ائية للعقاب البدني ىي:
أف التخ ػػيط لتػػدريب ال ػ ب فػػي المرحلػػة التأسيسػػية علػػى السػػلوؾ سػػلوكا اجتماعيػػا ائمػػا علػػى أسػػاس مػػن
الهدل الرباني المبارؾ.
بف مراعاة خصائص نمو ال ب في مرحلة المراىقة أمناء تخ يط المناىج كذل بالتركيز على الق ايا التػي
من دأنها أف تشد ال ب نحو القيم.
جف إعػػادة النظػػر المسػػتمر فػػي المػػواد التػػي يت ػػمنها المػػنهج ،بحيػػث تبقػػى مناسػػبة ألعمػػار ال ػ ب العقليػػة
ك حتياجاتهم الحياتية.
دف تحديد عدد ال ب بما يزيد عن خمسة كعشرين يالبان في الصف الواحد.
قف ا ىتماـ ب عداد المعلمين إعدادان تربويان كافيان.
كف عقد ندكات إدرافية لتحسين تعامل المعلمين مع ال ب.
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زف تدريب المعلمين أمناء الخدمة لرفع كراءتهم كتحسين أدائهم.
حف تومي ػػق الع ػػة ب ػػين المدرس ػػة كالبي ػػت ع ػػن يري ػػق تنش ػػيط مج ػػالس ا ب ػػاء كالمعلم ػػين للتش ػػاكر المس ػػتمر
بالمسائل المتعلقة بشؤكف ال ب.
طف كصل حباؿ المودة بين المعلمين كال ب عن يريق الرح ت كالحر ت كالندكات المسائية.
مف عركرة اعتماد ب ا ات لمتابعة سلوؾ ال ب من بل المعلمين.
 -11العقاب البدني خلق سيو جدا ،يعكس كا ع المجتمع الذم يحترـ القانوف كاألخ ؽ.
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املشاخغ
.1

رآف كريم :سورة يوسف :آية .53

.2

رآف كريم ،سورة القيامة :آية .2

.3

رآف كريم :سورة اإلنساف :آية 3

.4

رآف كريم :سورة العاديات :آية 8

.5

رآف كريم ،سورة آؿ عمراف :آية 148

.6

رآف كريم ،سورة البقرة :آية 196

.7

رآف كريم ،سورة فصلت :آية 33

.8

رآف كريم ،سورة فصلت :آية 34

.9

رآف كريم ،سورة المزمل :آية 11

.11

رآف كريم ،سورة الحديد :آية 16

.11

رآف كريم ،سورة الحجرات :آية 11

 .12ابن الجوزم ،جماؿ الدين أبو الررج عبد الرحمن  1348ىػف :ال ب الركحني ،دمشق ،م بعة التر ي.
 .13ابن الجوزم ،جماؿ الدين أبو الررج عبد الرحمن 1932ف :صيد الخاير ،القاىرة.
 .14ابن جماعة ،بدر الدين محمد بن ابػراىيم بػن سػعد ا بػن جماعػة  1354ىػػف :تػذكرة السػامع كالمػتكلم فػي
أدب العالم كالمتعلم ،بيركت ،دار الكتب العلمية.
 .15ابن ماجة ،الحافأ ابي عبد ا محمد بن يزيد القزكينػي ب ،تف :سػنن ابػن ماجػة ػ تحقيػق محمػد فػؤاد عبػد
البا ي ػ كتاب األدب ،ج ،2دار الركر.
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 .16ابن مسكوبة 1981ف :تهذيب األخ ؽ في التربية ،بيركت ،دار الكتب العلمية.
 .17أبو عليا ،محمد مص رى 1992ف :العقاب كما يراه المعلموف كال لبة فػي مػدارس ككالػة الغػوث الدكليػة فػي
األردف ،البلقاء للبحوث كالدراسات ،ع 1ف.
 .18أحمد عاي ،،إدارة المشك ت الصرة تحت التأليفف.
 .19اإلبرادي ،محمد ع ية 1993ف :التربية كالتعليم ،دار الركر العربي ،القاىرة.
 .21ا صرهاني ،للحافأ ابي القيم احمد بن عبد ا ا صرهاني :القاىرة ،ج ،6دار الركر.
 .21األىواني ،أحمد ب ،تف :التربية في اإلس ـ ،دار المعارؼ ،القاىرة.
 .22البخارم ،محمد اسماعيل ب ،تف :كتاب األيعمة ،القاىرة ،دار إحياء المكتبة العربية ،ج ،3ص .291
 .23البخارم ب ،تف :ج ،4كتاب األحكاـ ،ص .236
 .24البرجسي ،عارؼ مقض 1983ف :التوجيو اإلس مي للنشو في فلسرة الغزالي ،بيركت ،دار األندلسي.
 .25الترمذم ،أبي عيسى محمد بن سورة ػ تحقيق إبراىيم ع وة عوض ب ،تف ج ،4كتػاب القػدر ،بيػركت ،دار
إحياء التراث العربي ،ص .1447
 .26الحػػارمي ،زايػػد عجيػػر 1991ف :اتجاىػػات المعلمػػين كأكليػػاء األمػػور فػػي مدينػػة مكػػة المكرمػػة نحػػو العقػػاب
البدني في المدارس كع تها ببعض المتغيرات المستقلة ،حولية كلية التربية ،جامعة ر العدد الثامن.
 .27الشر اكم ،حسن 1985ف :األخ ؽ اإلس مية ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.
 .28الشهاب ،على جاسم 2116ف :ممارسة العقاب البدني فػي المػدارس المتوسػ ة ،بدكلػة الكويػت كاتجاىػات
المعلمين نحو العقاب البدني ،مجلس النشر العلمي ،المجلة التربوية.
 .29الشوبكي ،على 1977ف :المدرسة كالتربية كإدارة الصروؼ ،بيركت ،دار مكتبة الحياة.
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 .31الصاكم ،محمد 1985ف :العقوبة في اإلس ـ مقدمة في التربية األخ يػة ،مجلػة األبحػاث التربويػة ،جامعػة
األزىر ،العدد 21ف.
 .31الصػػنعاني ،محمػػد بػػن األميػػر اليمنػػي :سػػبل السػ ـ كدػػرح بلػػوغ المػػراـ ػ تحقيػػق ابػراىيم عصػػر ػ ج  ،4دار
الحديث.
 .32ال نيل ،محمد فوزم 1966ف :التريبة عند العػرب مظاىرىػا كاتجاىاتهػاف ،القػاىرة ،الػدار المصػرية للتػأليف
كالترجمة.
 .33ال برسي ،رعي الدين ابي نصر ابن اإلماـ امين الدين ابي على ف ل ا  ،مكتبة القاىرة ،القاىرة.
 .34العريري ،محمد الهادم 1971ف :أصوؿ التربية ،مكتبة ا نجلو المصرية.
 .35الغزالي ،ابو حامد :تحقيق بدكم يبانة ،دار إحياء الكتب العربية ،ج ،3ص.71
 .36القابسػػي ،أبػػو الحسػػن :الرسػػالة المرصػػلة ألحػػواؿ المتعلمػػين كأحكػػاـ المعلمػػين كالمتعلمػػين ،ملحػػق بكتػػاب
التربية في اإلس ـ ،ا ىوائي  – 55أ.
 .37الماردكم 1986ف :أبو الحسن على البصرم :كتػاب أدب الػدنيا كالػدين ػ تحقيػق محمػد صػباح ػ دار مكتبػة
الحياة ،لبناف.
 .38المغػراكم ،احمػػد بػػن جمعػػة :جامعػػة جوامػػع ا ختصػػار كالبيػػاف فيمػػا يعػػرض للمعلمػػين كآبػػاء الصػػبياف تحقيػػق
أحمد جلوؿ كراب بونارف ،الشركة الوينية للنشر كالتوزيع ،الجزائر.
 .39المناكم ،الحافأ 1972ف :فيض القدير كدرح الجامع الصغير ،القاىرة ،ط ،2ج ،4دار الركر.
 .41الميداني ،عبد الرحمن حسن حنبكة 1992ف :األخ ؽ اإلس مية كأسسها ،دمشق ط ،3ج ،1دار القلم.
 .41الػػنح كم ،عبػػد الػػرحمن 1979ف :أصػػوؿ التربيػػة اإلس ػ مية فػػي البيػػت كالمدرسػػة كالمجتمػػع ،دمشػػق ،دار
الركر.
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 .42النسائي :صحي سنن النسائي 1981ف ،جمع أحاديثو محمػد ناصػر الػدين األلبػاني ،الريػاض ،ج ،3مكتػب
التربية العربي لدكؿ الخليج.
 .43الهاجرم ،عبد ا

1993ف :عبط السلوؾ ال بي في الرصوؿ الدراسية ،دراسات تربوية ،المجلػد الثػامن،

ج .55
 .44أنيس ،ابراىيم كآخركف 1961ف :المعجم الوسيط ،القاىرة ،ط ،2ج.1
 .45رابػ ػ  ،ترك ػػي 1987ف ،فلس ػػرة التربي ػػة اإلسػ ػ مية ف ػػي تك ػػوين الم ػػواين الص ػػال  ،م ػػؤتمر التربي ػػة اإلسػ ػ مية
الخامس ،القاىرة ،ج.2
 .46سل اف ،محمد السيد 1979ف :دراسات في التربية كالمجتمع ،القاىرة ،ط ،3ج ،1دار المعارؼ.
 .47عادورا ،مص رى 2113ف :الثواب كالعقاب ،جامعة الملػ فهػد للبتػركؿ ،المنشػور بمجلػة ال رولػة العربيػة،
العدد السادس عشر.
 .48عبد القادر ،صرية 1991ف :حوؿ الثواب العقابي في مرحلة ال رولة ،المؤتمر الدكلي لل رولة فػي اإلسػ ـ،
القاىرة ،اكتوبر.
 .49أبو عليا ،محمد مص رى 1992ف :العقاب كما يراه المعلموف كال لبة فػي مػدارس ككالػة الغػوث الدكليػة فػي
األردف ،البلقاء للبحوث كالدراسات ،ع 1ف.
 .51عبد الهادم ،محمد أحمد 1984ف :المربى كالتربية اإلس مية ،جدة ،دار البياف العربي.
 .51عقلة ،محمد 1991ف :تربية األك د في ا س ـ ،م بعة الرسالة الحديثة ،عماف.
 .52علواف ،عبد ا ناص
 .53عبد العزيز ،صال

1985ف :تربية األك د في اإلس ـ ،ط ،8ج2

1943ف :التربية كيرؽ التدريس ،القاىرة ،ج ،2دار المعارؼ.
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 .54ف ػػيض ا  ،محم ػػد ف ػػوزم كآخ ػػركف 1988ف :م ػػنهج التربي ػػة النبوي ػػة لل ر ػػل ،الكوي ػػت ،ط ،2مكتب ػػة المن ػػار
اإلس مية.
.55

مبر ،محمد كآخركف 1989ف :في أصوؿ التربية ،دار الثقافة ،الدكحة.

 .56كاوم ،محمد إبراىيم 1959ف :العقوبات المدرسية ،مكتبة ا نجلو ،القاىرة.1959 ،
 .57محجوب ،عباس 1978ف :نحو منهج اس مي في التربية كالتعليم ،عجماف ،مؤسسة علوـ القرآف.
 .58محجوب ،عباس 1987ف :أصوؿ الركر التربوم ا س مي ،اإلمارات العربية.
 .59محروظ ،محمد جماؿ الدين 1981ف :التربية اإلس مية لل رل كالمراىق ،دار ا عتصاـ.
 .61األستاذ محمد ع ية ياف ،ػ الكرايات األساسية للمعلم الناج .
 .61منهج التربية اإلس مية ،لمحمد ب.
 .62مصػ رى ،يوسػػف عبػد المع ػػي 1995ف :ل ػػبط المدرسػي فػػي الحلقػة األكلػػى مػػن التعلػيم األساسػػي ،دراسػػة
ميدانية مجلة التربية ،جامعة األزىر ،العدد 51ف.
 .63نشابو ،ىشاـ 1988ف :التراث التربوم ا س مي في خمس مخ ويات ،بيركت ،دار العلم للم يين.
 .64يالجن ،مقداد 1977ف :التربية األخ ية اإلس مية ،مصر ،مكتبة ا نجلو.1977 ،
http://www.alfaseeh.com/vb/showthred.php?t=43692-102k-
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