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فإنني أحمد اهلل سبحانو كتعالى عمى تكفيقي إلنجاز ىذه الرسالة، كأف أتقدـ بكافر الشكر كعظيـ 

رشاداتو  االمتناف لمدكتكر جماؿ زكي أبك مرؽ المشرؼ عمى ىذه الرسالة كالذم كاف لتكجيياتو كا 

. الصائبة أثر كبير في إتماـ ىذه الرسالة
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. المناقشة لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الدراسة كالعمؿ عمى إثرائيا

الدراسات العميا في جامعة القدس جميعان، كالذيف كاف /كما أتقدـ بالشكر إلى أساتذتي في قسـ التربية

ليـ عمي فضؿ عظيـ، كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ مف جميع العامميف في ككالة الغكث الدكلية 

 الصحة النفسية المجتمعية كدائرة التربية كالتعميـ في ككالة الغكث الدكلية في جكااص بالذكر برناـ

. منطقة الاميؿ، مما كاف لو مف أثر إيجابي عمى عممي ىذا، فميـ مني كؿ الحب كالتقدير كاالعتزاز

كالحمد هلل أكالن كأايران 

 

 

أحمد أبك شنب : الباحث

 



 

 

 

 

 

 

 

 : ممخص الدراسة

االتجاىات نحوالعقاب البدني وعالقتيا بتقدير الذات لدى معممي مدارس وكالة الغوث الدولية في 
. منطقة الخميؿ التعميمية

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة 
الجنس، كالعمر، كالحالة ): الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ، كمعرفة مدل أثر كؿ مف المتغيرات

عمى اتجاىات المعمميف نحك العقاب  (االجتماعية، كسنكات العمؿ، كالمؤىؿ العممي، كمكاف السكف
:  البدني مع طمبتيـ كعبلقة ذلؾ بتقدير الذات، كبالتحديد فقد حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية

   ما  اتجاىات معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ نحك العقاب البدني؟

  ما درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية؟ 

  ىؿ تكجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي
 مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية؟ 

  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α=0.05)  في متكسطات العقاب
ك , الجنس)البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ تعزل إلى 

 ؟ (ك مكاف السكف, ك المؤىؿ العممي, ك سنكات العمؿ, ك الحالة االجتماعية, العمر

  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة(α=0.05)  في متكسطات تقدير
الجنس، )الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 
 ؟ (ك العمر، ك الحالة االجتماعية، ك سنكات العمؿ، ك المؤىؿ العممي، ك مكاف السكف

 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، 
معممان كمعممة، كقد  (565)، كقد بمغ عددىـ (2007-2006)لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 



 

 

 

 

 

 

 

معممة أم بنسبة  (121)معممان ك (116)معممان كمعممة، منيـ  (237)تككنت عينة الدراسة مف 
.  تقريبان مف مجتمع الدراسة، تـ ااتيار العينة بالطريقة القصدية العشكائية (42%)

لئلجابة عف أسئمة الدراسة كفحص الفرضيات التي انبثقت عنيا، طبؽ الباحث أداة الدراسة المككنة مف 
كقد تـ التأكد مف صدقيما بحساب . أحدىما لقياس العقاب البدني، كاآلار لقياس تقدير الذات: قسميف

مصفكفة ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية، أما حساب ثباتيما فتـ باستاداـ معادلة كركنباخ ألفا 
لمقياس تقدير  (0.80)لمقياس العقاب البدني، ك (0.90)لبلتساؽ الداامي، حيث بمغ معامؿ الثبات 

كثـ استاداـ المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، ك تحميؿ التبايف األحادم، كااتبار . الذات
، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا، ك التجزئة النصفية، كااتبار معامؿ ارتباط بيرسكف، تـ التكصؿ (ت)

:  إلى النتائج التالية

 جاءت اتجاىات المعمميف نحك العقاب البدني إيجابية بشكؿ عاـ  .

  جاءت درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية
 . متكسطة بشكؿ عاـ 

  كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيان. 

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في
الجنس، ك العمر، كالحالة االجتماعية، ك )منطقة الاميؿ حكؿ العقاب البدني تعزل إلى 
 . (سنكات الابرة، كالمؤىؿ العممي، كمكاف السكف

 العمر، ك ): أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الذات تعزل إلى
بينما كاف ىناؾ فركؽ . (كالحالة االجتماعية، كسنكات العمؿ، كالمؤىؿ العممي، كمكاف السكف

 . ذات داللة إحصائية تعزل إلى الجنس، حيث كانت الفركؽ لصالح اإلناث

:  ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة

 العقاب البدني يزكد الشاص بإدراكات اجتماعية تظير لو الصكرة السمبية لذاتو . 



 

 

 

 

 

 

 

  كالنفسية أىمية تفعيؿ عمؿ اإلرشاد النفسي كالتربكم عمى حؿ الكثير مف المشكبلت السمككية
 . لدل الطمبة دكف المجكء إلى العقاب البدني

  العمؿ عمى اتاحة الفرص المينية كالعبلكات كالترقيات االدارية التي مف شأنيا أف تزيد مف تقدير
 .الذات لدل المعمميف

 االىتماـ بالجكانب النفسية كالعاطفية لممعمميف مف اجؿ رفع مستكل تقدير الذات لدييـ. 



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The attitudes toward the Physical Punishment and its relation to Self 

Esteem for UNRWA schools teachers in Hebron Educational Area 

Researcher: Ahmad Abu Shanab /2007  

This study aims to find out the relationship between physical punishment and self esteem 

among UNRWA teachers in Hebron Educational Area. The study is also trying to figure 

out the effect of the following variables (gender, age, social status, and years of experience, 

academic qualification, and place of residence) on physical punishment and self esteem.  

This study, definitely aimed to answer the following questions:  

1- What are the attitudes of UNRWA teachers in Hebron Educational Area toward 

physical punishment?  

2- What is the self esteem degree for the UNRWA teachers in Hebron Educational 

Area?  

3-  Is there any significant statistical relationship between physical punishment and 

self-esteem among UNRWA teachers in Hebron area?  

4- Are there any statistical significant differences at the level of (α=0.05) at the means 

of in the direction of physical punishment among UNRWA teachers in Hebron 

Educational Area due to gender, age, social situation, years of experience, 

qualifications and place of resident?  

5- Are there any significant statistical differences at the level (α=0.05) at the means of 

self-esteem degree among UNRWA teachers in Hebron Educational Area due to 

gender, age, social status, Educational years of experience, academic qualification 

and place of resident?  

The population of the study consists of all UNRWA teachers in Hebron Educational Area 

enrolled in the second semester of the academic year 2006/2007, they are (565) female and 

male teachers, the sample of the study is consisted of (237) teachers, (116) male and (121) 

female, which represents (42%) of the population. The sample is a purposive random one.  

In order to answer the questions of the study, two tools were used: a scale to test physical 

punishment, and another to test self-esteem. To assure their validity, matrix correlation was 

calculated Alpha Formula was used to assure the reliability of both measurements. It was 

found (0.90) for physical punishment measurement, and (0.80) for self-esteem 

measurement.  



 

 

 

 

 

 

 

After collecting the data they were processed through appropriate statistical analyses 

program (SPSS). Means, standard deviations one way analysis of variance, t-test, 

Cronbach Alpha Formula, split-half, and Pearson Correlation Coefficient were used to 

answer the questions, and to test the hypotheses of the study.  

The researcher arrived at the following findings:  

1. The attitudes of teachers toward physical punishment are positive.  

2. In general, the teacher's degrees toward self esteem are medium.    

3.  There is no significant statistical correlation; this means that the more teachers use 

physical punishment the more the self esteem degree increases.  

4. There were no significant statistical differences in the responses of UNRWA 

teachers in Hebron Educational Area about physical punishment due to (gender, 

age, social condition, and years of experience, qualifications and place of resident). 

5. There were no significant statistical differences in self-esteem due to (age, social 

situation, and years of experience, qualifications and place of resident). But, there is 

significant statistical difference due to sex in favor of females.  

Based on the findings of the study, the researcher recommended the following:  

1. Physical punishment provides a person with social realizations that reflect a 

negative image of the person.  

2. Activating counseling to solve behavioral and psychological problem among 

students without using physical punishment.  

3. To maintain for the teachers the occupational opportunities and administration 

promotions, this would raise the self esteem for the teachers.  

4. Taking care of the psychological and emotional aspects of the teachers in order to 

raise their self esteem level.  
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الفصؿ األوؿ 

مشكمة الدراسة وأىميتيا 

المقدمة  1.1

تعد المدرسة المؤسسة التربكية الثانية بعد البيت، إال أف أىميتيا بالنسبة لمطالب كتككينو التربكم 

كالعممي تأتي بالدرجة األكلى، ألنيا مصدر لمعمـ كالمعرفة، كمركز إشعاع تربكم ينير الطريؽ لمفرد 

كالطالب أحد عناصر المجتمع الرئيسة، كىك يتفاعؿ يكميان مع المجتمع ادمة لحاجاتو . كالمجتمع



 

 

 

 

 

 

 

مكاناتو كيمعب الجك المدرسي بما يضـ مف مدرسيف كطرؽ تدريس دكران ىامان في . كتحقيقان لقدراتو كا 

. تككيف الطالب كتنمية قدراتو

 مف دكىناؾ العديد مف المشكبلت التي تؤثر عمى سير العممية التعميمية، كمف ضمنيا استمرار عد

المدرسيف بممارسة العقاب البدني مع الطبلب في المدارس كاعتباره حسب كجية نظرىـ أفضؿ كأسرع 

الطرؽ لمتعامؿ مع السمكؾ غير السكم كمشكبلت الطمبة، كبالرغـ مف التطكر كالتقدـ الذم حدث عمى 

العممية التربكية كالتعميمية، كتعييف المرشديف التربكييف في ىذه المدارس، كبالرغـ أيضان مف القكانيف 

الكاضحة كالتي ال تجيز استاداـ العقاب البدني، إال أنو مازاؿ العقاب البدني يمارس كيستادـ في 

. المدارس

أف استاداـ العقاب البدني مف أكثر  (2003) كفؽ ما ىك كارد في أبك جادك (1992)كيذكر أبك عميا 

المشكبلت التي أثارت كال تزاؿ تثير كثيران مف الجدؿ بيف المربيف، ااصة كأف ىناؾ اتجاىيف حياؿ 

ذلؾ، منيـ مف يؤيد العقاب البدني، كيرل أىميتو باعتباره عامبلن ال بد منو لضبط العممية التعميمية 

. كتحسينيا، كىناؾ فريؽ معارض يرل أف العقاب البدني أسمكب تقميدم عقيـ

كقد امتزج مفيـك العقاب البدني بمفيـك العنؼ، حيث أف الدافع لمعنؼ يرادؼ في الثقافة العربية، 

كالدافع لئلنجاز كالقدرة عمى المبادأة، بؿ إلى شدة المنافسة باعتباره شكبلن مف أشكاؿ العنؼ كثيران ما 

يثاب عميو الفرد، بؿ كتصؿ اإلثابة الحضارية في ىذه المجتمعات، إلى تشجيع السمكؾ العنيؼ 

كالعدكاني باعتباره مظيران مف مظاىر التغمب عمى الضعؼ، كاالحتفاظ بالكبرياء كاالحتراـ كالتأثير في 

. سمكؾ اآلاريف، كتكجيييـ باإلقناع أك باألمر، كالتقييد كالمنع كالعقاب



 

 

 

 

 

 

 

كمف ىنا جاءت األىمية لمعممية التربكية في ترسيخ القيـ كاالتجاىات كالعادات كأنماط السمكؾ، التي 

تتفؽ مع ثقافة المجتمع، كبما يجعؿ الفرد قادران عمى التكافؽ مع بيئتو يأاذ منيا كيعطييا، ينفعؿ 

لممجتمع كيتفاعؿ معو، مدركان لذاتو كغاياتو، ينأل بنفسو عف الصراعات التي تعيؽ نمكه كيعمؿ عمى 

حقيقتيا عممية متطكرة نامية، تنمك مف ابلؿ الابرة االجتماعية  تكامؿ شاصيتو، التي تعتبر في

(. 1976فيمي، )كالنشاط االجتماعي الذم يتضمف عبلقتو باألفراد اآلاريف

ضغط جسدم أك "بأنو  (32, 1998)كيترادؼ مفيـك العقاب البدني بمفيـك العنؼ الذم يعرفو مبارؾ

معنكم ذك طابع فردم كجماعي ينزلو اإلنساف باإلنساف، بالقدر الذم يتحممو عمى أنو إحساس 

كيشير مبارؾ أف يمكف ". بممارسة حؽ أساسي أك بتطكر النمك اإلنساني الممكف في فترة ما

(Yumin)  يؤكد أف العنؼ ىك أم مبادرة تتداؿ بصكرة اطيرة في حرية اآلار، كتحاكؿ أف تحرمو

مف حرية التفكير كالرأم كالتقرير، كتنتيي اصكصان بتحكيؿ اآلار إلى كسيمة أك أداة في مشركع 

. يمتصو كيكتنفو دكف أف يعاممو كعضك حر ككفؤ

كتتطمب المدرسة مف الطفؿ االمتثاؿ لمتطمبات النظاـ في التعرؼ كضبط النفس كااللتزاـ بالكقت، 

فميما كانت الظركؼ في المنزؿ، فيي ال تقترب مف ظركؼ المدرسة في فرض كقت معيف لبدء الدكاـ 

كانتيائو، ككقت معيف لمدركس اليكمية، كترتبط ىذه السمة مف سمات المدرسة بشكؿ مباشر بالعبلقة 

بيف المعمـ كالتمميذ، إذ كمما ازداد امتثاؿ الطفؿ لمنظاـ كالتزامو بمتطمبات العمؿ المدرسي ازداد الثناء 

كالثكاب كالمكافأة التي يحصؿ عمييا الطفؿ مف معممو، كعمى العكس مف ذلؾ كمما قؿ امتثالو لمنظاـ 

. تمقى مزيدان مف العقكبة



 

 

 

 

 

 

 

مف العكامؿ -  كمنيا ابرة العقاب كطبيعة التفاعؿ بيف المعمـ كالتمميذ– كتعد الابرات المدرسية 

إذ أف مفيـك الذات ال يكلد مع الطفؿ كلكنو يتشكؿ . الرئيسة التي قد تؤثر عمى مفيكـ التمميذ لذاتو

بالابرة، كيعتبر النكاة الرئيسية التي تقكـ عمييا الشاصية، حيث يكتسب الطفؿ جزءان كبيران مف مفيكمو 

عف ذاتو مف ابلؿ العبلقات كاألحكاـ كالتقديرات التي يتمقاىا مف األفراد المحيطيف بو في مراحؿ 

التعميـ، كااصة ذكم األىمية العاطفية في حياتو، كفي ضكء ىذا المعنى نستطيع القكؿ إف الذات ىي 

نتاج عمميات التفاعؿ االجتماعي، بمعنى أف تقدير الذات ال يظير كيتبمكراال في حاضف اجتماعي، 

فإذا ما اضطربت العبلقات االجتماعية المكجكدة في ىذا الحاضف فإف الفرد ال يستطيع أف يككف 

كالعقاب مف أىـ األسباب التي تؤدم إلى اضطراب العبلقات بيف التمميذ . مفيكمان سكيان عف ذاتو

(.  1992دكيدار،)كمعممو بؿ كاقرانو ايضا، مما ينعكس سمبان عمى تقدير التمميذ لذاتو 

كبصكرة عامة يمكف القكؿ إف لمبيئة المدرسية آثاره اطيرة مباشرة  أك بعيدة المدل في مجمؿ شاصية 

الفرد كنكاحي حياتو، فعندما تمبي البيئة متطمبات النمك لدل الطفؿ يغمب أف يككف الفرد في النتيجة 

متزف الشاصية، أما عندما تعجز عف تمبية حاجاتو، كتكاجيو بالقمع فإف تكيفو االجتماعي يككف 

(. 1993الشيخ،)ناقصان مما قد يؤثر في تقدير الفرد لذاتو 

، بأف الفرد قد يعبر عف ذاتو بتككيدىا عند شاص ما، أك (1995)كقد أشار كؿ مف جبر كالنابمسي 

بسيطرة  الاجؿ عند آار، كالميؿ لمتكتـ عند ثالث، كىكذا، كالذات ىي ظاىرة اجتماعية تنمك بما يحب 

الشاص أف يككف، ككيؼ يقـك باألداء مع اآلاريف، كبما أننا نعيش في عالـ اجتماعي، فالذات ىي 

نتاج اجتماعي، كأف مقارنة الشاص لذاتو مع اآلاريف عممية مستمرة، كتشتد في سف المراىقة بسبب 



 

 

 

 

 

 

 

تمركز المراىؽ حكؿ ذاتو، إضافة لذلؾ إف مفيـك الذات يمكف أف يتغير، حيث أف نتائج البحكث ال 

الطفكلة، بالرغـ مف أف االتجاه العاـ لمشاصية يتحدد مبكران، إال  تقكؿ بأف الذات تتشكؿ بالكامؿ أثناء

أف التعبيرات عنيا تبقى ااضعة لمتغير، كيمكف القكؿ بأف اآلباء كالميتميف الذيف يحاكلكف أف يحدثكا 

يجابية لمساعدة الشاص  تغيران في شاصية المراىؽ يستطيعكف ذلؾ، كيمكف أف يشكمكا قكل ىامة كا 

. عمى النمك بطرؽ صحيحة كمحققة لمذات

كيتناكؿ الباحث في ىذه الدراسة أحد أىـ محاكر العممية التربكية كالتعميمية كىي شريحة المعمميف، 

التي تمارس العقاب البدني عمى الطمبة، كىذا بابلؼ أف أكثر الدراسات كاألبحاث ركزت عمى 

الشريحة التي يمارس ضدىا العقاب أم الطمبة، كمف ىنا تأتي ىذه الدراسة لتمقي الضكء عمى مف يقـك 

. بالعقاب كربطو بتقدير الذات التي  تؤدم إلى ممارستو أك زيادتو أك نقصانو

   مشكمة الدراسة 2 .1

ىناؾ ظركؼ كأحكاؿ كأسباب تدفع المعمميف الستاداـ العقاب البدني في المدارس، إما كرد فعؿ 

النفعاالتيـ أكاإلرىاؽ الذم قد يتعرضكا لو أثناء سير العممية التعميمية، كلعؿ السبب في زيادة استاداـ 

العقاب عند شاص ما كانافاضو عند آار يعكد إلى طبيعة المكقؼ أك السمكؾ الحاصؿ في تمؾ 

المحظة، كىذا ما حدا بالباحث إلى دراسة االتجاىات نحك العقاب البدني كعبلقتو بتقدير الذات لدل 

. معممي كمعممات مدراس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية



 

 

 

 

 

 

 

االتجاىات نحك )مف الممفت لمنظر أف الدراسات التي تناكلت مكضكع ىذه الدراسة بشكؿ مباشر 

مقارنة بالدراسات -  في حدكد عمـ الباحث- بشكؿ مستقؿ نادرة نسبيان  (العقاب البدني كتقدير الذات

 .األارل التي تحدثت عف العقاب البدني بشكؿ مستقؿ أك تقدير الذات كارتباطيا بمتغير آار

في ضكء إطبلع الباحث عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة في مكضكع العقاب البدني كتقدير 

الذات، كجد أف مشكمة العقاب البدني مشكمة عالمية، ففي دراسة أجريت في الكاليات المتحدة عاـ 

مف األمريكييف يعتقدكف أف العقاب البدني يمحؽ الضرر باألطفاؿ  (%75)ارجت بنتيجة أف  (1991)

(Daro &Gelles ,1992: 143) . كفي دراسة أارل في شماؿ فمسطيف جاءت لتكشؼ عف

اتجاىات معممي كمعممات المدارس األساسية نحك العقاب البدني في محافظات شماؿ الضفة الغربية، 

ألف مكقؼ المعمـ مف مسألة العقاب البدني يعكس مكقفان  تربكيان لو نتائجو كانعكاساتو عمى طمبة 

ف ىذه القضية قضية اطيرة، يصعب التغمب. الصؼ الذيف ىـ األساس في بناء الكطف عمييا في  كا 

مدارسنا، رغـ صدكر قانكف بمنعيا لغياب المحاسبة مف ناحية، كمف ناحية أارل، يرل المعممكف  

(. 1996أبك زيد، )الضرب أقصر الطرؽ لضبط الطمبة، حيث أف العقكبات تحتاج إلى كقت كجيد 

: كفي ضكء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة عمى النحك التالي

 أسئمة الدراسة 3.1

ما اتجاىات معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية التعميمية نحك العقاب  .1

 البدني ؟

 ما درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية ؟ .2



 

 

 

 

 

 

 

ىؿ تكجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف االتجاه نحك العقاب البدني كتقدير الذات لدل  .3

معممي مدراس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية؟ 

  في متكسطات االتجاىات (α0.05≥ )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة .4

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، تعزل 

 إلى الجنس، كالعمر، كالحالة االجتماعية، كسنكات العمؿ، كالمؤىؿ العممي، كمكاف السكف؟

  في متكسطات تقدير الذات (α0.05≥ )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة .5

لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، تعزل إلى الجنس، العمر، 

 كالحالة االجتماعية، كسنكات العمؿ، كالمؤىؿ العممي، كمكاف السكف؟

  فرضيات الدراسة 4 .1

 :إلى الفرضيات الصفرية اآلتية (3، 4، 5 )لئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ تحكيؿ األسئمة 

االتجاه نحك العقاب  بيف (α0.05≥)ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية االولى

 .البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية

في متكسطات االتجاه  (α0.05≥) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية الثانية

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

.  الجنس



 

 

 

 

 

 

 

في متكسطات االتجاه  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثالثة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. العمر

في متكسطات االتجاه  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الرابعة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

 .الحالة االجتماعية

في متكسطات االتجاه  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الخامسة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. سنكات العمؿ

في متكسطات االتجاه  (α0.05≥) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية السادسة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. المؤىؿ العممي

في متكسطات االتجاه  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية السابعة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

 مكاف السكف

في متكسطات درجة  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثامنة

. تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الجنس



 

 

 

 

 

 

 

في متكسطات درجة  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية التاسعة

 . تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى العمر

 

في متكسطات درجة  (α0.05≥) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية العاشرة

تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الحالة 

. االجتماعية

في متكسطات  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الحادية عشرة

درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. سنكات العمؿ

في متكسطات  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثانية عشرة

درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. المؤىؿ العممي

في متكسطات  (α0.05≥)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية الثالثة عشرة

درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. مكاف السكف

 أىداؼ الدراسة 5. 1

: تيدؼ ىذه الدراسة إلى



 

 

 

 

 

 

 

الكشؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية بيف االتجاه نحك العقاب البدني كتقدير الذات، لدل  .1

 .معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية

التعرؼ عمى درجة انتشار ظاىرة العقاب البدني بيف معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في  .2

الجنس، كالعمر، كالحالة )منطقة الاميؿ التعميمية مف كجية نظر المعمميف، تبعان لمتغيرات 

. (االجتماعية، كسنكات الابرة، كالمؤىؿ العممي، كمكاف السكف

 التعرؼ عمى الفركؽ في كؿ مف تقدير الذات ك االتجاه نحكالعقاب البدني في ضكء بعض  .3

الجنس، كالعمر، كالحالة االجتماعية، كسنكات الابرة، كالمؤىؿ العممي، )المتغيرات الديمغرافية 

 .(كمكاف السكف

 تسميط الضكء عمى ماىية ىذه الظاىرة كأسبابيا، كتقديـ بعض المقترحات كالتكصيات التي  .4

تحد مف استاداـ العقاب البدني ضد الطمبة في مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

 .التعميمية

 أىمية الدراسة 6 .1

تأتي أىمية ىذه الدراسة في ككنيا محاكلة لمتعرؼ عمى االتجاه نحك العقاب البدني، كعبلقتو بتقدير 

الذات لدل المعمميف، كباعتباره سمككان منتشران بيف المعمميف، قد يمحؽ الضرر بصاحبو كبالمحيطيف بو 

في المدرسة، كحكمو في ذلؾ حكـ أم سمكؾ مشكؿ آار يرتبط بتنظيـ الشاصية كميا، كلممعمـ دكر 

ميـ بحيث أف عبلقة المعمـ بطمبتو في عممية التعمـ كالتعميـ، ال تقتصر عمى تبلحؽ األفكار كتبادليا، 

نما تمتد إلى ترسيخ العكاطؼ الكدية، كالتي ال تنقؿ عف طريؽ التفكير كأعماؿ العقؿ، أك عف طريؽ  كا 



 

 

 

 

 

 

 

نما تنتقؿ عف طريؽ التأثر كالتأثير كدكف إعداد كتاطيط مسبقيف، بؿ يتـ ذلؾ بدافع  التمقيف كا 

. اإلحساس كانتقاؿ الشعكر كدكف كعي كامؿ بذلؾ

إضافة إلى األىمية السابقة الذكر، فإنو مف المتكقع أف تساعد الدراسة الحالية كزارة التربية كالتعميـ 

عمى رسـ السياسات التربكية المبلئمة لمعالجة مكضكع العقاب البدني كطرح بدائؿ عممية عنو كذلؾ 

تعميمات )لمحد مف المجكء إليو، كما مف المحتمؿ أف تساعد الكزارة عمى إعادة تاطيط نظاـ العقكبات 

في المدارس الفمسطينية بشكؿ أفضؿ، كذلؾ مف أجؿ إنشاء جيؿ جديد ال  (االنضباط المدرسي

يستادـ العقاب البدني مستقببلن مع أبنائو، ااصة أف الدراسات السابقة قد بينت أف األطفاؿ الذيف 

يتعرضكف لمعقاب البدني في طفكلتيـ يميمكف الستاداـ العقاب البدني مع أبنائيـ مستقببلن كمع طبلبيـ 

 .فيما لك أصبحكا معمميف

: وبشكؿ محدد تكمف أىمية ىذه الدراسة مف كونيا

تساعد ىذه الدراسة في معرفة االتجاىات نحك العقاب البدني بيف معممي مدارس ككالة الغكث  .1

. الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية التعميمية مف كجية نظر المعمميف

كليس فقط مف يمارس  (المعمـ)تدعـ ىذه الدراسة مجاؿ البحث فيما يتعمؽ بمف يمارس العقاب  .2

 .في مدراس ككالة الغكث في منطقة الاميؿ التعميمية (الطالب)عميو العقاب 

 .محاكلة تكضيح العبلقة بيف العقاب البدني كمستكياتو لدل معممي المدارس .3

 .تزكد نتائج الدراسة المرشديف التربكييف بمعمكمات يستفاد منيا في مجاؿ اإلرشاد النفسي كالتربكم .4



 

 

 

 

 

 

 

مف الممكف أف تسيـ ىذه الدراسة في مؿء فراغ تاصصي في مجاؿ اإلرشاد النفسي، كذلؾ مف  .5

ابلؿ دراسة العبلقة بيف االتجاه نحك العقاب البدني كتقدير الذات مما يسيـ في الحد مف انتشار 

 .ىذه الظاىرة في المجتمع الفمسطيني

تساعد ىذه الدراسة في التعرؼ عمى مصادر العقاب البدني، مما يسيـ في كضع برامج تكجييية  .6

رشادية تيدؼ إلى التأكيد عمى أساليب التعزيز أكثر مف العقاب البدني لدل األفراد مما يسيـ في  كا 

 .إيجاد مفيكـ ذاتي إيجابي لدييـ

:  محددات الدراسة7 .1

: اقتصرت الدراسة عمى المحددات التالية

أجريت ىذه الدراسة في مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية التي :  محدد مكاني

. (الاميؿ، كبيت لحـ)فمسطيف - تمثؿ جنكب الضفة الغربية

(. 2007- 2006)ىك الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي : محدد زماني

تقتصر ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية قصدية ممثمة لممعمميف كالمعممات في مدارس : محدد بشرم

. (الاميؿ، كبيت لحـ)ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

: أدكات الدراسة: محدد إجرائي

(. 1991 )مقياس العقاب البدني، إعداد الحارثي  . أ

 ,Helmreich)مقياس تقدير الذات لممراىقيف كالراشديف، إعداد ىيممريتش كستاب كايريف  . ب

Stapp & Erin)  (.1991)الكارد في عبد اهلل .(1991)ترجمة ، محمد 



 

 

 

 

 

 

 

:   مصطمحات الدراسة8.1

فعؿ تأديبي يتضمف عقكبة تسبب األذل بدنيان، كيتمثؿ ذلؾ في تقديـ مثير مؤلـ بعد : العقاب البدني

أبك جادك،        )القياـ بسمكؾ غير سكم، كيتكقع اف ينتج عف ىذا اإلجراء انافاض في معدؿ السمكؾ 

2003 :103  .)

ك يشمؿ العقاب البدني أم نكع مف العنؼ البدني بما في ذلؾ الصفع أك الضرب أك الضرب بالسكط، 

 (.2001عناف،)كالذم يستادـ بقصد التحكـ أك التعميـ أك الضبط 

مبدأ مف المبادئ السمككية الميمة كيعني إضعاؼ السمكؾ أك : ويتبنى الباحث تعريفا لمعقاب البدني

 بعد حدكث السمكؾ، –إيقافو مف ابلؿ إضافة مثيرات عقابية منفرة أك إزالة مثيرات تعزيزية إيجابية 

.  ككما ىك معركؼ فإف العقاب أنكاع ماتمفة يمتد مف العقاب النفسي إلى العقاب البدني

. كيعرؼ اجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب في ضكء المقياس المستادـ

: كىك (2007) الكارد في دراسة حمداف(Rosenberg, 1978)يعرؼ ركزنبرغ، : تقدير الذات

نحك نفسو، كىذا يعني أف تقدير الذات المرتفع يعني -  سالبة كانت أك مكجبة–اتجاىات الفرد الشاممة 

أف الفرد يعتبر نفسو ذا قيمة كأىمية، بينما يعني تقدير الذات المنافض تدني رضا الفرد عف نفسو أك 

.  رفض الذات أك احتقار الذات



 

 

 

 

 

 

 

جرائيا يعرؼ الباحث تقدير الذات الدرجة التي يحكـ بيا الفرد عمى نفسو، كمدل تقديره لذاتو مف : كا 

الجكانب الماتمفة، التي يمارسيا في مجاؿ العبلقة بالكاقع، كيتـ تحديده بالدرجة التي يحصؿ عمييا 

.  الفرد في ضكء المقياس المستادـ

ىـ المعممكف الذيف يتكلكف عممية التعميـ كاإلشراؼ التربكم مف الصؼ : معممو مدارس وكالة الغوث

.  األكؿ األساسي حتى الصؼ التاسع األساسي

كىي ىيئة ادارية تعميمية تشرؼ عمى مدارس ككالة الغكث في جنكب الضفة : منطقة الخميؿ التعميمية

. الغربية المتمثمة في محافظة الاميؿ كمحافظة بيت لحـ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصؿ الثاني 

. اإلطار النظري    1 .2

. الدراسات السابقة    2. 2

. الدراسات العربية  1 .2.2

 .الدراسات األجنبية  2. 2. 2
 



 

 

 

 

 

 

 

الفصؿ الثاني 

   اإلطار النظري1 .2

 تمييد 1. 1. 2

تعتبر المدرسة مؤسسة تربكية يكاصؿ فييا الطفؿ نمكه كيكتسب ما يمزمو مف ميارات حياتية، كىي 

التي تتابع ميمة نقؿ معايير كقيـ المجتمع الثقافية، كما أنيا تتعيد شاصية الطفؿ بالتيذيب كالتعديؿ، 

كفي ىذا المناخ المدرسي مجاؿ كاسع لمتدرب كالتعمـ، كالتفاعؿ االجتماعي، كقد يككف الجك المدرسي 

مستقران أك مضطربان، كنظاـ المعاممة فيو يتسـ بالشدة أك الميف، كبالثبات في المعاممة أك التقمب فييا 

 .باحتراـ التمميذ أك تحقيره، بما  ينعكس عمى الطفؿ سمبان أك إيجابان ك يؤثر عمى شاصيتو

كيعتبر العقاب البدني مف األساليب الشائعة االستاداـ في عممية تيذيب األفراد التي تتـ في المدارس، 

حيث أثار ىذا المكضكع جدالن فيما يتعمؽ بقانكنية العقاب البدني كأابلقيتو كفاعميتو، ااصة أف غرفة 

. الصؼ كالنظاـ المدرسي ال يزاؿ بؤرة اىتماـ غالبية العامميف في التربية كالتعميـ

تباينت اآلراء حكؿ استاداـ العقاب البدني في المدارس، كااتمفت نتائج تطبيقو بااتبلؼ المراحؿ 

فبعض يعتقد بأف عمى المعمميف السيطرة عمى فصكليـ . التعميمية كااتبلؼ اتجاىات القائميف عمييا

كمعاقبة طبلبيـ بأساليب تربكية حديثة كمف مؤيدم ىذه الفكرة كاطسف كمنتسكرم كسكنر، كبعض آار 

 يعتقد بأف عدـ استاداـ العقاب ساعد عمى تاطي الطمبة لمحدكد كمنيـ ثكرندايؾ كايستس كككنتياف

 (.1998السعدم، )



 

 

 

 

 

 

 

إف الكاقع العممي يشير إلى أف مجمكعة كبيرة مف المعمميف أك العامميف في حقؿ التربية كالتعميـ تحبذ 

استاداـ العقكبة المادية إذا أاطأ الطفؿ دكف البدء باستاداـ المثكبة، كدكف احتراـ لسف الطفؿ 

كمف ىنا فإف , بؿ كالدراسات, كطبيعتو، كليس أدؿ مف ذلؾ ما نجده يناقش في الصحؼ كالمجبلت

العقكبة البدنية يجب أف تككف آار كسيمة يمجأ إلييا المربي كيجب أف يشعر المدرس تمميذه بذنبو الذم 

عكقب مف أجمو، كأال يعاقب المعمـ المتعمـ كىك في حالة غضب، فعقكبة الضرب ال تزيد البميد إال 

(. 1996باقارش كاآلنسي، )تبمدان كجمكدان 

:   آراء بعض عمماء النفس في موقفيـ مف العقاب البدني2. 1. 2

أف العقاب البدني يمكف أف يككف عامبلن ىامان في  (1980 )يرل سكنر (: B.F Skinner)سكنر  .1

تعديؿ السمكؾ، كقد استنتج ذلؾ مف ابلؿ سمكؾ الفأر عندما تكقؼ عف ضغط الرافعة بعد تعرضو 

لمصدمات الكيربائية المتكررة، كبالرغـ مف ذلؾ فإنو مف األفضؿ اعتماد طريقة تعديؿ السمكؾ بناء 

عمى اإلثابة كليس عمى العقكبة، كينصح بتجاىؿ المعمـ السمكؾ غير المرغكب فيو كعدـ التعميؽ 

ثابة السمكؾ المرغكب باستمرار، كاستبعاد العقكبة قدر اإلمكاف،  عميو، كاعتباره كأنو لـ يكف، كا 

. كاستاداميا في أضيؽ الحدكد

إاراج التمميذ مف الفصؿ كاستعماؿ القكة  (1870 )تجيز منتسكرم  (:Montessori)منتسكرم  .2

 (.1994اإلبراشي، )في إزالة الضرر إذا استدعى الحاؿ استعماؿ تمؾ القكة 

أف العقاب كسيمة فعالة في تعديؿ السمكؾ، حيث أف  (1988 )يرل كاطسف  (:Watson)كاطسف  .3

العقاب أسمكب يعطؿ السمكؾ أك يكقفو، كلكنو يقكؿ أنو ال ينبغي أف يضر الطفؿ جسديان، كمع 



 

 

 

 

 

 

 

ذلؾ فيك مكركه عادة، كضرب الطفؿ قد يككف كسيمة فعالة لمعقاب كلكف ىناؾ غالبان نظـ في 

 .(1999زىراف، )المدارس تمنعو 

اتفؽ االثناف مع رأم سكنر  (:Estes, 1944)كايستس ( Thorndike, 1913)ثكراندايؾ   .4

(Skinner)  في أف العقاب ليس فعاالن بالضركرة، أم ال يؤدم إلى حذؼ أك كؼ السمكؾ بالطريقة

التي يؤدم بيا التعزيز إلى تقكيتو، فالتعزيز مف كجية نظرىـ أكثر فعالية مف العقاب في مجاؿ 

 (.1988نشكاتي، )تغيير السمكؾ أك تعديمو 

يعتبر ككنتمياف مف كبار المربيف الركماف الذيف عابكا العقكبة البدنية كذلؾ : (Kantian)ككنتمياف  .5

أنا ال أرضى بالعقكبة البدنية كال انصح باستاداميا عمى أنيا كسيمة مف كسائؿ التعميـ في " بقكلو 

المدارس، كلك االفت في ذلؾ بعض الفبلسفة الذيف ال يركف يأسان مف استعماليا، فيي عقكبات 

كفييا ذلة كميانة لؤلطفاؿ، كما أف العقكبات البدنية ال تزيد البميد إال - كىؿ العبيد إال بشران - لمعبيد

 (.1994اإلبراشي، )" تبمدان، كجمكدان 

كمف ابلؿ ما تقدـ سيتـ تسميط الضكء عمى العقاب البدني كمردكداتو باعتباره جزء أك نكع مف العقاب 

العاـ، ألنو مف المعركؼ عندما يذكر العقاب يتبادر لمذىف عادة العقاب البدني كربما ينحصر فيو رغـ 

. أف العقاب يأاذ أشكاالن كقكالب ماتمفة

 (:Punishment) تعريؼ العقاب 3. 1 .3

إجراء يؤدم إلى تقميؿ احتماؿ حدكث السمكؾ في "العقاب بأنو  (129، 1995 )يرل الاطيب 

: ، كىك قد يأاذ شكؿ"المستقبؿ في المكاقؼ المماثمة

 .إزالة مثيرات معززة -



 

 

 

 

 

 

 

 .إضافة مثيرات مكركىة بعد حدكث السمكؾ -

مثير مؤلـ غير مرغكب فيو ييدؼ لكقؼ أك إزالة سمكؾ "العقاب بأنو  (48، 1988)كما  يعرؼ النمر 

". غير مرغكب فيو

الحادث أك المثير الذم "إلى أنو يمكف تعريؼ العقاب إجرائيان بأنو  (291، 1988 )كيشير نشكاتي 

يؤدم إلى إضعاؼ أك كؼ بعض األنماط السمككية، كذلؾ إما بتطبيؽ مثيرات منفرة غير مرغكب فييا 

مف السياؽ السمككي، بحيث ينزع  (معززات إيجابية)عمى ىذه األنماط، أك بحذؼ مثيرات مرغكب فييا 

". السمكؾ مكضع االىتماـ إلى الزكاؿ

تقديـ مثير ما يسبب األذل لمفرد إثر قيامو بسمكؾ "العقاب بأنو  (2000 )كيرل عبد اليادم كالعزة 

، أك سحب مثير ما كاف يعكد بالنفع عمى الفرد أثر قيامو بيذا السمكؾ (عقاب إيجابي)مضطرب 

أف ". ، مما يقكد إلى إضعاؼ احتمالية حدكث السمكؾ المضطرب أك اإلقبلع عنو(عقاب سمبي)

الطريقة الكحيدة لمعرفة إذا ما كاف المثير عقابيان أك غير عقابي ىي مبلحظة نتائجو عمى السمكؾ، فإذا 

ضعؼ السمكؾ أك تكقؼ يككف ذلؾ المثير عقابيان، كبمعنى آار فالعقاب كالتعزيز كالفرؽ بينيما أف 

. التعزيز يقكم السمكؾ بينما العقاب يضعفو

الحادث أك المثير الذم يؤدم إلى إضعاؼ أك كؼ "ىك : فيعرؼ العقاب بقكلو (2001)أما طالب 

بعض األنماط السمككية، سكاء بكاسطة مثيرات منفردة غير مرغكب فييا عمى ىذه األنماط، أك بحذؼ 

". مثيرات مرغكب فييا مف السياؽ السمككي، بحيث يتجو السمكؾ مكضع االىتماـ إلى الزكاؿ



 

 

 

 

 

 

 

العقاب بأنو تقديـ شيء مف المكقؼ أك إزالتو يعمؿ عمى إزالة أداء  (430، 2003)كيعرؼ أبك جادك 

. استجابة غير مرغكب فييا

يشير ىذا النكع مف أنكاع العقاب إلى العقاب الذم : العقاب البدني بقكلو (1990 )فقد عرؼ البطش 

لو عبلقة بالتأثير عمى الجسد كحكاسو مثؿ الصدمة الكيربائية، كاألصكات المزعجة، كالضرب، كجمكس 

الفرد بأكضاع غير مريحة أك القياـ بأم عمؿ يؤذم الجسد كالجرم، كالكقكؼ لمدة طكيمة مف الكقت، 

أك رفع اليديف إلى األعمى، كحقيقة فإف مف الصعكبة حصر جميع كسائؿ العقاب البدني كأساليبو كلعؿ 

الضرب أحد أىـ أساليب العقاب البدني الشائعة استادامان في المدارس لدرجة أنو أصبح عادة سمككية 

لعدد ال بأس بو مف المعمميف اصكصان في مرحمة الطفكلة المبكرة كالمتكسطة مف مرحمة التعميـ 

. األساسي بحمقتييا االبتدائية كاإلعدادية

فيعرؼ العقاب البدني عمى أنو فعؿ تأديبي  (2003)كما ىك كارد في أبك جادك  (1986)أما زكريا 

يتضمف عقكبة تسبب أذل بدنيان، كيتمثؿ ذلؾ في تقديـ مثير مؤلـ بعد القياـ بسمكؾ غير سكم، كينتج 

. عف ىذا اإلجراء انافاض في معدؿ السمكؾ

ابلؿ ىذه التعريفات يمكف تعريؼ العقاب تعريفان عمىن بأنو مبدأ مف المبادئ السمككية الميمة الذم مف 

منفرة أك إزالة مثيرات تعزيزية / يعمؿ عمى إضعاؼ السمكؾ أك إيقافو مف ابلؿ إضافة مثيرات عقابية 

. إيجابية بعد حدكث السمكؾ/ 

:  أنواع العقاب بشكؿ عاـ4. 1. 2



 

 

 

 

 

 

 

عندما يذكر العقاب يتبادر لمذىف عادة العقاب البدني كربما ينحصر فيو رغـ أف العقاب يأاذ أشكاالن 

: كقكالب متعددة منيا

 ك يشير ىذا النمط إلى جميع أنكاع العقاب التي تتضمف استاداـ األلـ البدني :العقاب البدني .1

كالعقاب البدني مف أكثر طرؽ تقميؿ السمكؾ استادامان في . (...صدمة كيربائية، أصكات، غيرىا)

الحياة اليكمية رغـ أف نتائجو السمبية كثيرة، فيذا النكع مف أنكاع العقاب قد يعرض حياة الفرد 

لماطر كأنو يضاعؼ مشكبلت المعمـ عف طريؽ زيادة غضب األطفاؿ عميو، كال يستادـ ىذا 

النكع مف العقاب إال كحيمة أايرة بعد أف يتبيف أف جميع اإلجراءات األارل لـ تكف فعالة في 

ضبط السمكؾ، كيستادـ في حالة قياـ الفرد بسمككيات قد تؤدم إلى إيذاء الشاص لنفسو 

. (1995الاطيب، ). كلآلاريف مف حكلو

 كيككف باستاداـ عبارات الٌمكـ كالتكبيخ كالزجر، كىك أم تعبير عف عدـ المكافقة عمى :التأنيب .2

أك قد يككف غير  (...اسكت، ال، اطأ، كبلـ سايؼ ): سمكؾ اآلاريف كقد يككف لفظيان كقكؿ

كربما يككف التأنيب مف أكثر الطرؽ . (كتعبيرات الكجو مثبلن )لفظي مف ابلؿ اإليماءات الماتمفة 

؛ ك (2000عبد اليادم كالعزة، )التي يمجأ إلييا اآلباء كالمعممكف لتقميؿ السمككيات غير المقبكلة 

 (.1995الاطيب، )

 . كيككف بعزؿ المعاقب لفترة معينة دكف اتصاؿ مع اآلاريف:العزؿ .3

 كتككف بإنقاص كمية التعزيز أك أية سمككيات أك مثيرات مرغكب فييا مف :الغرامة المزدوجة .4

 .(1990البطش، )العقكبة 



 

 

 

 

 

 

 

كفي كاقع األمر فإف استاداـ العقاب مرتبط بعدد مف المشكبلت أك اآلثار الجانبية، حتى عندما 

ذا ما تـ استاداـ العقاب، فإف ىنالؾ أمكران  يستادـ بطريقة صحيحة، مع أنو مف النادر أف يتـ ذلؾ، كا 

: ال بد مف أاذىا بعيف االعتبار حتى يككف ىذا اإلجراء فاعبلن 

 يجب تقديـ العقكبة فكران بعد االستجابة غير المرغكب فييا. 

 الثبات في معاقبة السمكؾ غير المرغكب فيو كمما ظير. 

 ال يؤثر العقاب عمى السمكؾ المعاقب فقط، بؿ يؤثر عمى جميع مستكيات سمكؾ العضكية. 

  ال فسكؼ يؤدم ذلؾ إلى الاكؼ عندما تتـ معاقبة سمكؾ ما يجب تكفير السمككات البديمة، كا 

 (2003أبك جادك، )كالقمؽ كربما يتطكر إلى أحد أشكاؿ السمكؾ العدكاني 

: كيشار إلى أف ىناؾ نكعيف مف العقاب ىما

 كيعني تقديـ مثير غير محبب أك مؤلـ إلى المكقؼ، يعمؿ عمى إزالة أداء :العقاب الموجب . أ

 .االستجابة غير المرغكب فييا

 كيشير إلى حذؼ مثير محبب مف المكقؼ أك إزالتو، لمعمؿ عمى التكقؼ :العقاب السالب . ب

. عف أداء االستجابة غير المرغكب فييا

:  استخداـ العقاب في التربية اإلسالمية5. 1. 2

تقكـ التربية اإلسبلمية عمى المطؼ كالتسامح كالميف تجسيدان ألحكاـ القرآف الكريـ كنيج النبكة، كفيما 

ياص استاداـ العقاب البدني مع األطفاؿ فإف اإلسبلـ ال يرل في ذلؾ كسيمة مف كسائؿ التربية حيث 

حديث شريؼ، )"عممكا كيسركا كبشركا كال تنفركا، إذا غضب أحدكـ فميسكت:" يقكؿ الرسكؿ الكريـ

. (مسند أحمد بف حنبؿ



 

 

 

 

 

 

 

:" مرة في سكر كآيات كريمة، كمف ذلؾ قكلو تعالى (23) كردت لفظة العقاب في القرآف الكريـ حكالي 

ف عاقبتـ فعاقبكا بمثؿ ما عكقبتـ بو  ( 2001المحركقي، )، كغيرىا مف اآليات، كيبيف (126: النحؿ)"كا 

-  "  صمى اهلل عميو كسمـ–أىـ ما كرد في السنة النبكية كااصة ما يتعمؽ بمكضع الدراسة مف قكلو 

 )"مركا أكالدكـ بالصبلة كىـ أبناء سبع، كاضربكىـ عمييا كىـ أبناء عشر، كفرقكا بينيـ في المضاجع

بحيث يتضح أف العقاب أمر مف أمكر . (حديث شريؼ، ركاه أبك داكد كالحاكـ عف عمر بف شعيب

حياتنا فضبلن عف شقو المتعمؽ بالحياة اآلارة، فقد كرد العقاب البدني بصكر ماتمفة في مصادر 

. التشريع اإلسبلمي

استادـ اإلسبلـ الثكاب كالعقاب في التربية إال أنو اعتبر أسمكب الترغيب أفضؿ مف الترىيب، ذلؾ 

ألف األسمكب األكؿ إيجابي كأثره باؽ أما الثاني فيك سمبي، كاإلسبلـ في استادامو لكبل األسمكبيف 

ثارة االنفعاالت، كتربية العكاطؼ اإليمانية، مثؿ عاطفة الاكؼ مف اهلل  اعتمد عمى اإلقناع كالبرىاف كا 

كالاشكع لو كالمحبة لو كفيو، كمف المبلحظ أف الحديث في اآلكنة كثر كتركز حكؿ أحكال أحد 

األسمكبيف كىك أسمكب العقكبة، كقد يعكد السبب إلى كثرة استاداـ أسمكب العقكبة في التربية كااصة 

العقكبة البدنية، كىذا حسب كجية النظر اإلسبلمية يأتي عندما ال ينفع أسمكب المثكبة، كعمى الرغـ 

: مف ذلؾ فإنو عند استاداـ العقكبة يجب أف ال يتجاكز األمر التالي

. معنكم تمميح فيككف الكبلـ عامان .. عقاب .1

 .تصريح أك تعريؼ بالشاص نفسو... مادم- عقاب معنكم .2

 (1996باقارش كاآلنسي، )استاداـ الضرب .. عقاب بدني .3



 

 

 

 

 

 

 

كما يحذر ابف امدكف في مقدمتو مف أاذ المتعمـ بالشدة اكفان تعكده عمى الزلة الناشئة عف القير كما 

رىاؽ بدنو، كىك يتفؽ بذلؾ مع اإلماـ الغزالي كيرل . ينجـ عف ذلؾ مف ضياع شاصيتو بفساد عقمو، كا 

أف ضرب المتعمـ استثناء مف القاعدة القاضية بالتعامؿ معو عمى أساس مف الرفؽ كالتجاكب مع 

أما إذا تحكؿ العقاب إلى قسكة . كيرل أنو إذا تعيف الضرب أحيانان فميكف ضركرة تقدر بقدرىا. فطرتو

تعكر عف الناشئ صفك حياتو، كيضيع بالتالي مستقبؿ المتعمـ بعد أف يحط القير في كيانو كؿ مضي 

كالابلصة أف ابف امدكف . الـز لمنجاح كيساكم بيف المتعمـ الذليؿ كاألـ الذليمة التي تعرضت لمقير

ذا كاف ال مفر منو فينبغي لممعمـ في متعممو كالكالد في كلده  يرل ضركرة الرفؽ بالمتعمـ حفاظان عميو، كا 

 .(عمارة، ب، ت)".أف ال يستبد عمييـ في التآديب

، كعدـ التردد مف قبؿ  المربي إذا قرر الضرب سبيبلن إلى التأديب، عمى  أما ابف سيناء فينصح بالحـز

أف يتـ ذلؾ بمنتيى الحذر كالحكمة كذلؾ نظران لدقة المرحمة التي يمر بيا الصبي حينئذ، كما ينصح  

بضركرة أف تككف الضربة األكلى مكجو لحسـ المكقؼ كالقضاء عمى ما قد يككف نشأ لدل الطفؿ مف 

(. 1998السعدم، )استافاؼ بالضرب كعقكبة يمكف احتماليا 

كيحذر الطنطاكم مف المجكء إلى العقاب البدني ككسيمة مف كسائؿ التربية كالتعميـ، كيياجـ مف 

يستادمكنيا كما ينبو إلى أىمية األلعاب المنظمة كالترفيو عف الصبية في تكسيع  مداركيـ كتجديد 

أنشطتيـ كترغيبيـ في المدرسة، كيعتبر ما كاف يفعمو معممك القرآف الكريـ، كشدة تعنتيـ كضربيـ 

(. 1973عمارة، )لؤلكالد اركجان عف حد الشرع 



 

 

 

 

 

 

 

أما اإلماـ الغزالي فقد نصح المعمـ أف يراعي أسمكب الشفقة، كالرحمة بالتبلميذ، ألف المعاممة الحسنة 

تكسب الطالب الثقة بالنفس، كبالتالي يتمكف الطالب مف استيعاب المادة بيسر كسيكلة، يبتعد عف 

(. 1992مرسي،  )تكبيخ الطالب ألف ذلؾ يؤدم إلى العناد كالنفكر كالاكؼ 

عدـ استاداـ أسمكب العقاب كحده بؿ يفضؿ  (2004 )كمف ىذا المنطمؽ يفضؿ عبد اليادم كالعزة 

استادامو بجانب الثكاب ألنو كحسب رأييـ ثبت بالتجربة أنو أقؿ فعالية ألنو يكؼ السمكؾ البلتكافقي 

مؤقتان كقد يؤدم إلى جعؿ السمكؾ العاـ لممسترشد أكثر اضطرابان ال أكثر تكافقان كلذلؾ ال بد أف يبلـز 

. كؼ السمكؾ البلتكافقي بالعقاب تعمـ سمكؾ تكافقي جديد باستاداـ الثكاب

كالعقاب في اإلسبلـ ييدؼ إلى منع الناس مف الكقكع في الاطأ، كمف إتياف المحظكرات شرعان أك مف 

(. 2001طالب، )ترؾ المأمكر بو، كبالتالي تيدؼ إلى صيانة المجتمع كجميع مقكماتو كالصالح العاـ 

كيفيـ مف ذلؾ أف الفكر اإلسبلمي الذم ايده عمـ النفس المعاصر في إقرار العقاب البدني، 

كمشركعيتو، حيث اتفقا عمى أنو إذا لـ تفمح جميع اإلجراءات الكقائية كالنصح، كاإلرشاد، كالتأنيب 

عمى االنفراد، ثـ التقريع عمى رؤكس األشياد، فعمى المعمـ أف يمجأ إلى اإلجراء األاير كىك العقاب 

البدني، كيؤكد الطرفاف ضركرة عدـ المجكء إليو إال بعد نفاذ جميع الكسائؿ التأديبية، كما يؤكد الجانباف 

: ضركرة مراعاة عدة أمكر عند المجكء إلى العقاب منيا

عدـ الضرب في حالة الغضب، كعدـ ضرب األماكف المؤذية كالرأس كالكجو كالصدر، كما ال يضرب 

الطفؿ قبؿ سف العاشرة، كينبغي تحديد مقدار الضرب بيف ثبلث ضربات إلى عشر ضربات فقط 

(. 1985الحسيف، )



 

 

 

 

 

 

 

:  أسباب استخداـ العقاب البدني6. 1. 2

عف ما أسماه التعسؼ في معاممة األطفاؿ، كذكر أف تعبير اإلىانة مف  (2005 )يتحدث الشنطي 

كجية نظر المربيف ىي عبارة عف مجمكعة مف التصرفات التي تشكؿ سمسمة يفضي أحد طرفييا إلى 

إيذاء الطفؿ جسديان، كيبيف أف الابراء يعزكف أسباب إىانة الكالديف ألطفاليـ إلى عكامؿ عديدة في 

مقدمتيا اإلجياد كالضغط النفسي أك اإلحباط، كضيؽ ذات اليد، كالتعطؿ عف العمؿ أك عدـ تكفره، 

كاالجتماعي، كالمساندة األسرية بتافيؼ حالة الضيؽ النفسي أك المادم  كالحاجة إلى الدعـ العائمي

. التي يعاني منيا الكالداف كعائمتيـ الصغيرة

 أسباب مشكمة االعتداء عمى األطفاؿ إلى أربعة مجمكعات أك (Goldman et al, 2003)كيقسـ 

المعتدم، كعكامؿ تعكد إلى األسرة،  (Caregiver)مجاالت، منيا ما يتعمؽ بالمعتدم أك الراعي 

كعكامؿ متعمقة بالطفؿ الضحية، كأارل تتعمؽ بالبيئة التي يعيش فييا كؿ مف المعتدم كالطفؿ 

. كاألسرة



 

 

 

 

 

 

 

:   ضوابط إيقاع العقاب لدى المربيف المسمميف7. 1. 2

التكجو لمضرب ىك آار ما يمجأ إليو المربي بعد استنفاذ جميع الكسائؿ التربكية الترغيبية، فإذا لـ 

( 12)يرتجع المتعمـ يمكف استاداـ أسمكب الترىيب إلصبلح الامؿ الذم قالو أك أبداه، كفيما يمي   

: شرطان يجب االلتزاـ بيا عند تطبيؽ العقاب البدني

أف يككف آار ما يمجأ إليو المربي بعد استنفاذ كافة كسائؿ الكؼ األارل مع الطفؿ، بحيث  .1

يأتي في اتاـ مرحمة طكيمة تبدأ باإلثابة كالتشجيع، ثـ تجاىؿ األاطاء، ثـ النصح كالتكجيو، 

ظيار االستنكار كاالستيجاف، ثـ العقكبات المعنكية المتنكعة كالمتعددة األشكاؿ،  ثـ الزجر كا 

ثـ التيديد بالعقاب البدني، كقبكؿ شفاعة الشفعاء فيو، ثـ العقاب البدني 

(. 2001المحركقي،)نفسو

أف يتجنبو المربي كقت االنفعاؿ كالغضب، فبل يضرب كىك في حالة عصبية شديدة، كما كرد  .2

انو يركل عف عمر بف الاطاب رضي اهلل عنو قكلو إلى أحد  (1998)في دراسة السعدم 

ذا غضبت عمى رجؿ فاحبسو فإذا سكف غضبؾ فأارجو :" عمالو  ال تعاقب عند غضبؾ، كا 

 ".كعاقبو عمى قدر ذنبو

التدرج في العقاب مف األاؼ إلى األشد، فيككف ثكاب ببل عقاب في السنة األكلى كالثانية، ثـ  .3

العقاب بتغيير مبلمح الكجو تغييران طفيفان في الثالثة، إلى العقاب بالحرماف مف بعض المكافآت 

حتى نياية السابعة، ثـ العقاب بالتأنيب المفظي المعتدؿ كالحرماف مف المكافآت حتى العشرة 

حيث يسمح بالضرب التربكم حسب ما كرد في فقو التربية اإلسبلمية، كمف ثـ استبداؿ 



 

 

 

 

 

 

 

 (14- 12)الضرب بالتكبيخ المفظي بالتدريج ثـ الكصكؿ إلى العقاب بالعتاب في حكالي 

 .سنة

عدـ ضرب الكجو كالرأس، فبل مكاف في التربية لمصفعات كالمكمات كالركبلت عمى أم جزء  .4

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : قاؿ- رضي اهلل عنو- مف الجسـ بكجو عاـ، فعف أبي ىريرة

 (.2001)كما كرد في دراسة المحركقي (233)مسمـ". إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه " كسمـ 

أف يككف الضرب في المرات األكلى مف العقكبة غير شديد كغير مؤلـ، كأف يككف عمى اليديف  .5

 .أك الرجميف بعصا غير غميظة

 .أف ال يضرب الطفؿ قبؿ العاشرة مف السف .6

فتعطى لو الفرصة أف يتكب عما اقترؼ، كيعتذر عما .. إذا كانت اليفكة مف الكلد ألكؿ مرة .7

 .فعؿ

حتى . أف يقـك المربي بضرب الكلد نفسو، كال يترؾ ىذا األمر ألحد مف األاكة أك مف الرفقاء .8

 .ال تتاح بينيـ نيراف األحقاد كالمنازعات

إذا ناىز الكلد سف البمكغ كاالحتبلـ، كرأل المربي أف العشر ضربات غير كافية في الردع فمو  .9

 .أف يزيد

 .عدـ اتااذه كسيمة لفضح الطفؿ كالتشيير بو .10

 .العدالة في العقاب .11

 ( . 2001، كسبلمة،1999ديماس، )عدـ اإلفراط فيو كجعمو كسيمة دائمة لمتعامؿ مع الطفؿ  .12



 

 

 

 

 

 

 

أىـ األمكر التي ينبغي مراعاتيا لزيادة  (1988النمر، )ك  (1999الزبادم كالاطيب، )كما يبيف 

: فعالية العقاب

أف يتـ إيقاع العقاب بعد ظيكر السمكؾ غير المرغكب فيو مباشرة، كأف نأاذ بعيف االعتبار  -

. مناسبة العقاب لمسمكؾ الذم قاـ بو الطالب

 .أف يفيـ التمميذ األاطاء التي عكقب بسببيا ليعمؿ عمى تصكيبيا -

أف نشعر الطالب أف العقاب ىك لسمككو كليس لذاتو كذلؾ مف ابلؿ تعزيز المعمـ مباشرة  -

 .ألم سمكؾ إيجابي يظيره الطالب المعاقب

أف يؤدم العقاب لتغير االستجابة كأف يستمر المدرس في عقابو كأف ال يتراجع عف العقاب  -

 .قبؿ تغيير االستجابة لذلؾ يفضؿ التفكير قبؿ اإلقداـ عمى العقاب

 .أف يككف العقاب عمى شكؿ نقد ألداء التمميذ أك تسجيؿ لفشمو في التعمـ -

أف يقتصر عمى السمكؾ الظاىر في المكقؼ التعميمي، حتى ال يظف التمميذ أف العقاب  -

 .مكجو لشاصو

أف يستادـ  باعتداؿ، نظران ألف شدة العقاب كقسكتو تؤدم إلى منع التمميذ مف تحسيف  -

سمككو كتزيد مف الفجكة بينو كبيف المعمـ، مما قد يؤدم إلى زيادة اإلحباط كالقمؽ عند 

 .الطبلب كيؤدم بالتالي إلى ضعؼ التعمـ

أف يشجع التمميذ الذم يعاقب عمى استجابة ااطئة عمى إصدار االستجابة الصحيحة ثـ  -

 .يثاب عمييا بعد ذلؾ



 

 

 

 

 

 

 

أف يظؿ المعمـ ىادئان عند قيامو بالعقاب، نظران ألف الغضب كاإلحباط المذيف يظيراف عميو  -

 .قد يعززاف السمكؾ غير المرغكب

 .مراعاة نكع العقاب المقدـ كشاصية الطالب -

 

 

:   سياسات تربوية خاطئة مرتبطة بالعقاب البدني8. 1 .2

عشريف سياسة تربكية ااطئة في التعامؿ مع األطفاؿ منيا عقاب الطفؿ  (1999 )يذكر ديماس  

عقابان عارضان عمى سمككو الجيد كعدـ معاقبة السمكؾ الااطئ الصادر عف الطفؿ، فعف العقاب 

كيمدح الصبي بكؿ ما يظير فيو مف امؽ جميؿ : " (تيذيب األابلؽ)العارض يقكؿ ابف مسككيو في 

كلكف لؤلسؼ البعض يعاقب الطفؿ عمى سمككو الجيد بدالن مف إثباتو كتدعيمو، " كفعؿ حسف يكـر عميو

ككذلؾ فإف مف األساليب الااطئة في التربية ترؾ السمكؾ السيء كعدـ تكقيفو، فيجب كضع قاعدة 

. مسبقة بتحريـ العقكبة الحسية، أك تحريـ العقكبة إطبلقان اطأ كبير

أف مف بيف األساليب المستادمة في الضبط الصفي التي قد يمجأ إلييا  (2001 )كيبيف الحمك 

المعممكف، تمؾ التي تتعمؽ باألسمكب العقابي التسمطي رغـ أنو بيف أف ىناؾ أساليب أارل تمثمت في 

األسمكب الكقائي اإلرشادم، كاألسمكب العتابي، كقد بيف أنو في حالة استاداـ األسمكب العقابي 

التسمطي، فإف المعمـ يمارس سمككان يدؿ عمى الشدة كالعقاب بحؽ الطالب كالمشاغب، كعدـ السماح لو 



 

 

 

 

 

 

 

ال تحمؿ كؿ العكاقب المترتبة عمييا، كلعؿ ما يحدث مف  بارتكاب أية ماالفات ميما كانت طبيعتيا، كا 

. أساليب قمعية بحؽ الطمبة مف بعض المعمميف ليك دليؿ كاضح عمى ذلؾ

نما كفؽ قكانيف محددة كبشكؿ منظـ   Consistency)إف استاداـ العقاب يجب أف ال يتـ بعشكائية كا 

Of Punishment) كأف عدـ الثبات في التعامؿ مع السمكؾ غير المرغكب فيو يحد إلى درجة كبيرة ،

 (.1995الاطيب،  )مف إمكانية ضبطو 

 

 

:   األمور التي يجب مراعاتيا في حالة المجوء إلى العقاب البدني9. 1. 2

في المدارس التي يفترض أنيا تقكـ عمى رعاية نمك الطفؿ، قد يصبح العنؼ جزءان معتادان مف تجربة 

الطفؿ في المدرسة؛ ففي كثير مف البمداف ال يزاؿ العقاب البدني مسمكحان بو كأسمكب لفرض 

في المدارس حيث يتعرض األطفاؿ لمضرب بالعصي كالصفع كالجمد مما يمحؽ بيـ " االنضباط"

الكدمات كالجركح، كيذيقيـ اليكاف كالمذلة، بؿ يؤدم في بعض األحياف إلى إصابات اطيرة أك إلى 

(. 2001مراقبة حقكؽ اإلنساف، )الكفاة 

كمف ىذا المنطمؽ كاف ال بد مف بعض اإلرشادات التي أكصى بيا اإلماـ الغزالي طالما أف الضرب ال 

: يجب مراعاة الضكابط التالية (الضرب)بد منو أحيانان، ففي حالة المجكء إلى العقاب البدني 

  أف يككف مفرقان ال مجمكعان .



 

 

 

 

 

 

 

 أف يككف زمنان بيف الضربتيف. 

 أف يرفع الضارب ذراعو. 

 أال تككف األداة المضركب بيا سمكان حاد أك عصا غميظة. 

  (1982الشيخ كسبلمة، )أف تككف العصا متكسطة الطكؿ 

:   بدائؿ لمتخمص مف ظاىرة الضرب كوسيمة عقاب في المدارس10. 1. 2

بعض البدائؿ التي قد تساعد في التامص مف ظاىرة استاداـ الضرب في  (2005)يحدد  بكير 

: المدارس منيا

  تكميؼ الطالب المشاغب بأعماؿ تاص الصؼ إلشعاره بقيمتو كالرفع مف شاصيتو، حيث أف

سمكؾ المشاغب أك أم انحراؼ قد يصدر مف الطالب اليدؼ منو في أغمب األحياف ىك فقط 

. إثبات الذات كمحاكلة لفت االنتباه

 محاكلة المعمـ تعميـ الطالب السمكؾ المرغكب فيو كمكافأتو عميو . 

  حرماف الطالب مؤقتان مف أشياء يرغبيا أك رغب القياـ بيا مثؿ المشاركة في األنشطة

 .الرياضية أك الرحبلت

  إشعار كلي األمر كتابيان بماالفات ابنو أكالن بأكؿ كتكثيؽ ذلؾ، كاستاداـ لكحات الشرؼ لمطمبة

 .المثالييف

 أسمكب تجاىؿ المعمـ لمطالب كعدـ إشراكو في األنشطة البلصفية. 

  الصبر كالتدرج في العقاب حسب تعميمات االنضباط المدرسي الصادرة عف كزارة التربية

 .كالتعميـ العالي



 

 

 

 

 

 

 

 التشجيع كالثناء لممجتيديف كالمنضبطيف. 

 التركيز عمى تفعيؿ دكر المرشد التربكم في المدارس بالنشرات كالكتيبات لمتكجيو كاإلرشاد. 

  التكعية باستاداـ اإلذاعة المدرسية كتصكير أشرطة فيديك مناسبة لغرس السمكؾ اإليجابي عند

برازىا في المناسبات  .الطمبة كا 

  إعداد المعمـ المتفاعؿ مع مينتو كالمستمتع بيا كالمحتسب لما يقـك بو عند اهلل مف أجؿ

مجتمعو ككطنو، مع إعداده لتطبيؽ القكاعد المذككرة في بناء العبلقة التربكية مع الطبلب، 

كتككيف أسرة تربكية جماعية في المدرسة، ككضع الئحة لمعقكبات بغير الضرب تعمف رسميان 

 .كتمارس بشكؿ مستمر كعادؿ بيف الطبلب

 

 

 

يجابياتو11. 1. 2 :   سمبيات العقاب وا 

أف مف أىـ أسباب العدائية تمؾ األسباب المتعمقة باإلساءة لؤلطفاؿ، حيث  (2002 )يبيف رضكاف 

تقكد الصدمات النفسية كالبدنية الناجمة عف اإلساءة البدنية إلى اضطراب النمك الطبيعي لمطفؿ، كعادة 

ما يبدم الذيف تساء معاممتيـ طيفان كاسعان مف أنماط السمكؾ، منيا نقص التحكـ باالندفاع كالغضب 

. كالعدكانية، كبعضيـ تسيطر عمييـ تايبلت عنؼ كعدكانية



 

 

 

 

 

 

 

إف مف اآلثار السمبية لمعقاب ما ينتج عف زيادتو كباألاص في المنزؿ، كالمدرسة، كالمؤسسات 

كمف  . (Cryan, 1987)التربكية، بحيث تزداد معو معدالت القمؽ كالعدكاف كالجنكح لدل األطفاؿ 

المشكبلت األارل الناجمة عف العقاب مشكبلت نقص االستقبللية، كتكقع نبذ اآلاريف كالعدكاف 

، كما يظير أثر نشكء األطفاؿ في أسر (Disruptive Classroom Conduct)كالشغب المدرسي 

(. 2003أبك زيد، ) متشددة العقاب في اتساـ األطفاؿ دااؿ األسرة بقدر أكبر مف القمؽ يفكؽ أسرىـ 

فتبيف أىـ اآلثار كاالنعكاسات كالتي تتمثؿ في اىتزاز المثاؿ األعمى لمطمبة  (2003)أما القضماني 

حباط الطمبة كجعميـ يعيشكف أجكاء الرعب مما يربؾ دينامية االتصاؿ بيف المدرس كتبلميذه، كتؤدم  كا 

إلى إعاقة عمميات التعبير كالمناقشة، كتقكية مشاعر العدكانية، كشحف الصؼ بأجكاء التكتر كاالنفعاؿ، 

. كشؿ حس المبادرة الفردية، كالنفكر مف المعمـ، كتكسيع اليكة بينو كبيف الطمبة

إف اإلساءة البدنية كاالعتداء عمى األطفاؿ بإمكانيا أف تؤثر عمى الصحة النفسية كالعاطفية لمطفؿ، 

كتقكد لتطكر كظيكر مشاكؿ سمككية لديو، ىذه اآلثار قد تظير مباشرة أم بعد تعرض الطفؿ لئلساءة 

كاالعتداء كاإلىماؿ، أك بعد سنكات مف تعرضو ليذه التجربة، حيث أف الكثير مف السمككيات تتراكح 

كالسمككيات العنيفة كالحركة الزائدة  (Withdrawn)كاالنسحابية  (Passive)بيف السمككيات السمبية 

التي يعاني منيا األطفاؿ، ككذلؾ ىناؾ مشاكؿ نفسية كعاطفية مف أىميا تدني اعتبار الذات كنقص 

(. 2006يحيى كعرار كأبك قطيش،  )الثقة بالنفس، كالكآبة، كالقمؽ

إف التأديب عف طريؽ الضرب ىك مف أشؽ األمكر التي يمكف لمصغير أك الصغيرة أف يتحمبلىا، 

فالضرب كريو بالنسبة لسائر األطفاؿ، كلك أف األسباب التي حدت بالكالديف أك المعمميف إلى استاداـ 



 

 

 

 

 

 

 

( يجينالد لكرم) أف  (1999الطيبي، )ىذه الطريقة تاتمؼ بااتبلؼ أعمار األطفاؿ، كفي ىذا يذكر 

أف الطفؿ يمر بثبلث :" كبير الباحثيف النفسييف في المعيد الكطني لمصحة العقمية في كاشنطف يقكؿ

مراحؿ مف التطكر، فيك في الثالثة مف عمره يككف في غاية الاكؼ مف فقداف شيء مف جسمو، فإذا 

ما بمغ الاامسة كاف أكثر اكفان مف الجراح النفسية، كقد قاؿ أحد الصغار مف ىذه الفئة مكضحان 

كعندما يبمغ الطفؿ سف الثامنة أك  (أف الضرب يؤذم مشاعرم )مشاعره إزاء المعاقبة بالضرب 

. التاسعة مف عمره يككف اىتمامو القكم منصبان عمى صكرة الذات كىكية األقراف

أف اإلكثار مف استاداـ العقاب المتمثؿ في الضرب كالشتـ يؤدم  (2002)كما يبيف الينداكم كالزغكؿ 

إلى مشاكؿ انفعالية كاالنسحاب كالاجؿ كاالنطكاء كالشعكر بالدكنية كربما يؤدم إلى اضطرابات في 

. النطؽ كالتأتأة كالتمعثـ أك تكليد سمككيات عدكانية أارل



 

 

 

 

 

 

 

: فالمعارضوف لمعقاب البدني يروف أف

 العقاب البدني يشكؿ اطران جسيمان عمى شاصية الطفؿ اصكصان إذا حصؿ  أماـ الزمبلء .

 العقاب البدني يسبب تكتران لممعمـ كلممتعمـ عمى السكاء. 

 العقاب البدني يكجد ىكة كاسعة  بيف التمميذ كمعممة األمر الذم يقمؿ مف استفادتو منو. 

  العقاب البدني قد يتسبب في كراىية  الطفؿ لممدرسة كلمعممية التعميمية كربما يؤدم بو 

 .األمر إلى التسرب أك الجنكح

 كثيران مف األنظمة التربكية تمنع العقكبات البدنية. 

  أف المعمـ الذم يستادـ أسمكب الضرب يفقد حب تبلميذه لو كتصبح عبلقتو قائمة عمى

 .العداء كليس االحتراـ

  (ت.عبد اهلل، ب)الضرب يفقد أثره حيف يعتاد الطفؿ عميو. 

: أما عف إيجابيات العقاب البدني

  التمييز بيف ما ىك مقبكؿ كما ىك  )أنو يعمـ المعاقب أف االستجابة الصادرة غير صحيحة

. (غير مقبكؿ

 تؤدم حالة عدـ الرضا، كاالنزعاج الناجمة عف العقاب إلى منع تكرار السمكؾ غير المرغكب . 

 يقمؿ مف احتماالت تقميد اآلاريف لمسمكؾ المعاقب. 

 (.1995الاطيب، ) أنو سريع المفعكؿ مقارنة ببقية أنكاع العقاب األارل 

  ف الحياة التي نعد الطفؿ ليا يمارس فييا الضرب ككسيمة مف كسائؿ التربية إعداد لمحياة كا 

. التكجيو نحك االستقامة



 

 

 

 

 

 

 

 أباح اإلسبلـ ضرب األطفاؿ بشركط ااصة إذا تقاعسكا عف أداء الصبلة. 

  الضرب يمارس في جميع بمداف العالـ كلـ تستطع القكانيف أك التعميمات أف تستأصؿ شأنو فيك

 .كسيمة سيمة لضبط التبلميذ تريح المعمـ كتكفؿ لو تحقيؽ النظاـ بأيسر كأقهصر الطرؽ

  معظـ الرجاؿ العظماء قد تعرضكا في حياتيـ المدرسية لمعقاب كلـ يؤثر ذلؾ في الحد مف

 .طمكحاتيـ

  لى عدـ الجدية في تعامميـ طبلب المدارس التي ال يسمح فييا بالضرب يميمكف إلى التسيب كا 

 .مع زمبلئيـ كمعممييـ

  كالعصا مف الجنة, العصا لمف عصا–مف األمثاؿ العربية المشيكرة.- 

 أف المعمـ الذم ال يستادـ العصا يتيـ بضعؼ الشاصية. 

  عبد ) أف سكء استاداـ بعض المعمميف ألسمكب العقاب البدني ال يعني أف نحكـ عميو بالفساد

 .(ت.اهلل، ب

مف ابلؿ  ما تقدـ يمكننا الحكـ عمى أف السمبيات تفكؽ اإليجابيات بكثير كبالتالي فإف فعالية استاداـ 

نما تؤثر عمى شاصية الفرد ذاتو، كتؤدم إلى تدني  العقاب البدني قد ال تؤدم اليدؼ مف كرائيا، كا 

. اعتبار الذات كالشعكر بالقمؽ كالاكؼ

:   العقاب والتسرب مف المدرسة12. 1. 2

  في المدارس التي يفترض أنيا تقكـ عمى رعاية نمك الطفؿ، يصبح العنؼ جزءان معتادان مف

تجربة الطفؿ فييا، ااصة عندما يتعرض األطفاؿ لمضرب بالعصا كالصفع كالجمد مما يمحؽ 

بيـ الكدمات كالجركح، كيذيقيـ اليكاف كالمذلة، بؿ يؤدم في بعض األحياف إلى إصابات 



 

 

 

 

 

 

 

كقد يستيدؼ الطمبة ألسباب ترجع  إلى النكع أك العنصر أك العرؽ أك . اطيرة أك إلى الكفاة

الديف أك الجنسية أك الطبقة االجتماعية أك الميؿ الجنسي أك الفئة االجتماعية التي ينتمكف 

(. 2001مراقبة حقكؽ اإلنساف، )إلييا أك غير ذلؾ مف األكضاع المميزة ليـ 

  إف استاداـ العقاب المعنكم كالبدني مف قبؿ المعمميف لمطمبة يعتبر مف األسباب الميمة في

مف الطمبة المتسربيف يعتقدكف أف سبب  (%62.3 )حيث أف . تسرب الطمبة مف المدارس

كأف العقاب كاف لو التأثير األقكل عمى . تسربيـ يعكد إلى استاداـ العقاب بشتى أشكالو بحقيـ

مف أكلياء األمكر أف ىذا السبب كاف  (%63.6 )كيعتقد أيضان . الذككر بالمقارنة مع اإلناث

(. 2005كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، )لو دكر في تسرب أبنائيـ مف المدرسة 

  أف استاداـ العقاب البدني بشكؿ ااص يعتبر مف أكثر  (2003 )كيكضح أبك جادك

كثيران مف الجدؿ بيف المربيف حتى بعد أف اتاذت كزارة -  كال تزاؿ–المشكبلت التي أثارت 

التربية كالتعميـ في دكؿ عديدة قرارات بعدـ السماح باستاداـ العقاب البدني منعان باتان، فالعقاب 

البدني يؤدم إلى العدكاف كالتمادم فيو ككبت السمكؾ المعاقب كليس محكه كانطفائو، كيكلد 

حاالت انفعالية غير مرغكب فييا كالبكاء كالصراخ كالتمتمة كيؤدم إلى تدىكر العبلقات 

االجتماعية في غرفة الصؼ، بيف المعمميف كطبلبيـ، كنظران لطكؿ المدة التي يقضييا الطالب 

في غرفة الصؼ، فإف قدران كبيران مف نجاح المؤسسة التربكية، بعناصرىا كافة، يعتمد إلى حد 

كبير عمى مدل نجاح المعمـ في امؽ المناخ الصفي المناسب مف الناحيتيف الفيزيقية كالنفسية 

. االجتماعية كعدـ التسرب مف المدرسة



 

 

 

 

 

 

 

  أف العقاب البدني قد يضعؼ الدافعية لمتعمـ، ااصة عند  (1999الزبادم كالاطيب ،)كيقكؿ

الحديث عف الجك المدرسي غير المناسب مثؿ عدـ مناسبة أسمكب المدرس أك القسكة 

. المدرسية سكاء في اإلدارة أك المدرسيف أك غيرىـ

  إلى أبعد مف ذلؾ عندما يقكؿ أف أىـ األسباب البيئية التي تؤدم إلى  (1999 )كيذىب زىراف

 .جناح األحداث ىك القسكة كاإلفراط في استاداـ العقاب

:   نظريات العقاب بشكؿ عاـ13. 1. 2

تناكؿ الباحث األسس النظرية النفسية كالتربكية الحديثة لظاىرة العقاب كيمكننا أف نضيؼ إلى ذلؾ 

: ك ىي (1985األبراشي، )إطارنا النظرم ليذه الدراسة أربع نظريات لمعقاب 

 كىذه النظرية تنادم بأف السجكف لـ تنشأ إال لحماية مف ىـ اارج :نظرية العقاب لمحماية: أوالً 

السجف، ال لمعاقبة أكلئؾ المسجكنيف فيو، فالطفؿ الذم يعبث بالنظاـ في الفصؿ أك المدرسة 

يجب أف يكضع في عزلة، كي ال يستطيع  أف يضر إال بنفسو، كال يمكنو أف يزعج غيره مف 

. التبلميذ

 كىذه النظرية ترل العقاب كسيمة تمنع غير المعاقب اقتراؼ اإلثـ كارتكاب الذنب :نظرية المنع: ثانياً 

فالغرض منع غير المذنب مف ارتكاب اإلثـ، فالعقكبة ىي عظة لمناس يتعظكف بيا، فيبعدكف 

. عف الكقكع فيما كقع فيو غيرىـ

 كليذا النكع مف العقاب أساس في الشريعة اإلسبلمية في معاقبة المجرميف كالقتمة كقطاع الطرؽ 

ككتبنا عمييـ فييا أف  ):كالسارقيف كغير ذلؾ مف الجرائـ التي يبدل اإلسبلـ رأيو فييا، فمثبلن قكلو تعالى



 

 

 

 

 

 

 

 ) (النفس بالنفس، كالعيف بالعيف، كاألنؼ باألنؼ، كاألذف باألذف، كالسف بالسف، كالجركح قصاص

() كلكـ في القصاص حياة يا أكلي األلباب لعمكـ تتقكف: ) كفي آيةو قاؿ تعالى. (45سكرة المائدة، آية

(.  179سكرة البقرة، آية

 كىذه النظرية تدعك إلى أاذ المجـر بجريمتو فيعاقب بما يستحؽ، عقابان االيان :نظرية المجازاة: ثالثاً 

مف االنتقاـ كاالنفعاالت النفسية، كاألمكر الشاصية، كالفظاظة كالغمظة، كيكفر عف اطيئتو فالدمكع 

. كاآلالـ كسيمة لتطيير المذنب مف أدراف إثمو

 كيرل األبراشي أف نظرية المجازاة ال تصمح في المدرسة كذلؾ ألنيا ال تقصد  اإلصبلح كال تكضح 

أسباب العقاب كىذه النظرية تتجاىؿ الظركؼ كالبكاعث الذم أدت إلى السمكؾ الااطئ، ك كيرل 

التربكيكف أنو مف الضركرم أف يفكر المدرس في الطالب الماطئ أكثر مف تفكيره في المذنب لكي 

. يستطيع أف يساعده في إصبلح اطئو

 كتستند ىذه النظرية إلى مراعاة الفركؽ الفردية في التحمؿ كالمسؤكلية كالطبع :نظرية اإلصالح:  رابعاً 

كالمزاج كالميكؿ كاألابلؽ لدل كؿ فرد، كأف الغرض األسمى لمعقاب ىك إصبلح المذنب كتطييره مف 

ذا أردنا أف ننجح في تعميمنا كجب عمينا أف نفكر في  ميمو إلى الشر، كتكجييو إلى الطريؽ المستقيـ، كا 

كؿ تمميذ، كنعاقبو بما يناسبو، كنعطيو مف الطعاـ ما يستطيع ىضمو كيبلئـ معدتو، فالعقاب حسب 

. رأم ىذه النظرية ىك لئلصبلح

 كيعقب األبراشي عمى النظريات السابقة بأف لكؿ منيا ميزتو كعيكبو، فاألكلى تحمي المجتمع مف 

األشرار، كالثانية تصمح لمنع الشاص الطاىر القمب الذم يتعظ بحكادث غيره مف اإلثـ، كالثالثة تجعؿ 



 

 

 

 

 

 

 

، بأف  العقاب مبلئمان لمجريمة مف غير تفرقة بيف شاص كآار، كالرابعة تجعؿ العقاب مناسبان لمجـر

. تنظر إلى أحكاؿ المذنب كأابلقو كبيئتو كدكاعي اقتراؼ الجريمة

كفي ضكء ما تـ ذكره كاف ال بد مف محاكلة البحث في آثار العقاب البدني، فقد تبيف مف ابلؿ 

العرض السابؽ اآلثار المترتبة عمى استاداـ العقاب البدني، كالناتجة عف القسكة كالشدة في استاداـ 

(. 1991الحارثي، ). العقاب مما يؤثر عمى تقدير الفرد لذاتو 



 

 

 

 

 

 

 

:   مفيوـ الذات14. 1. 2

  تمييد 

لمفيـك الذات أىمية ااصة في دراسات الشاصية، بؿ يعد حجر الزاكية في الكثير منيا، بعد أف 

أكدت البحكث كالدراسات العممية كالتجريبية أف لمعتقداتنا عف ذكاتنا كؿ االثر عمى سمككنا كتكافقنا 

الشاصي كاالجتماعي، كلقد استادـ مفيـك الذات مف قبؿ العمماء كمفيكـ افتراضي شامؿ يتضمف 

. جميع األفكار كالمشاعر عند الفرد، التي تعبر عف اصائص جسمية، كعقمية، كشاصية

إف مفيكـ الفرد عف ذاتو يمعب دكران رئيسان في شاصيتو كفي أنماط سمككو، كمف ىنا اىتـ العديد مف 

كغيرىـ بدراسة سمكؾ الفرد مف ابلؿ  (Maslow)كماسمك  (Rogers)عمماء النفس مف أمثاؿ ركجرز 

تعرفيـ عمى المفيـك الذم يككنو عف ذاتو كيعممكف عمى تعديؿ السمكؾ بتعديؿ مفيـك الذات عند الفرد، 

فالذات ىي كينكنة الفرد، كىي تتككف نتيجة لتفاعؿ الفرد مع محيطو، ثـ تنمك نتيجة لمنضج كالتعمـ، 

الزبادم )كتصبح المركز الذم تنتظـ حكلو جميع الابرات التي يمر بيا الفرد، فيي جكىر الشاصية 

(. 1999كالاطيب، 

يتشكؿ مفيـك الذات منذ الطفكلة عبر مراحؿ النمك الماتمفة، عمى ضكء محددات معينة يكتسب الفرد 

ابلليا كبصكرة تدريجية فكرتو عف نفسو، كىذا يككف نتاج أنماط التنشئة االجتماعية كالتفاعؿ 

االجتماعي كأساليب الثكاب كالعقاب كاالتجاىات الكالدية، كتقييميا، كابرات إدراكية كاجتماعية كانفعالية 

يمر بيا الفرد مثؿ ابرات النجاح كالفشؿ كالدكر االجتماعي كأمكر أارل تتصؿ باإلحباط كالصراع، 

كما أف الابرات المدرسية تعد مف المصادر الرئيسية التي تشكؿ مفيـك الذات لدل الفرد، حيث يمر 



 

 

 

 

 

 

 

بابرات كظركؼ كمكاقؼ كعبلقات جديدة فيبدأ تككيف صكرة جديدة عف قدراتو الجسمية كالعقمية 

كسماتو االجتماعية كاالنفعالية متأثران بما يصفو اآلاركف لذاتو، كما أف مفيكـ الذات ال يكلد مع الفرد 

كلكنو يتشكؿ بالابرة، فقد أكد العديد مف الباحثيف أف ردكد فعؿ اآلاريف نحك الطفؿ ىي المحدد لمفيـك 

الذات، فمف ابلؿ مبلحظاتو لردكد فعؿ اآلاريف نحكه يستطيع أف يعرؼ ىؿ ىك شاص كؼء 

(. 1992الفيصؿ، )يستحؽ الحب كالعاطفة أـ أنو غير ذلؾ 

 بيف كؿ مف مفيـك الذات كتقديرىا، فذكر أف مفيـك الذات يرتبط (Burnett,1994)كقد ميز 

باعتقادات األفراد عف اصائص محددة ااصة بيـ، بينما يرتبط تقدير الذات بالمشاعر المكجكدة عند 

األفراد تجاه أنفسيـ، كأف تقدير الذات مؤثر شعكرم عاـ، كقد عرؼ مفيـك الذات بأنو كصؼ لمذات 

. ضمف اعتقادات كاصائص محددة لمفرد، أما تقدير الذات فيك تقييـ كىك أمر مشاعرم عاـ

مف العناصر األساسية في مفيـك الذات حيث يمثؿ  (Self-Esteem)كيعتبر مفيـك تقدير الذات 

-Self)الكيفية التي ينظر فييا الفرد لنفسو، كىناؾ تمييز في األدب النفسي بيف مفيـك الذات          

Concept)  كبيف تقدير الذات (Self-Esteem)  فمفيـك الذات ىك الصكرة الكمية لمفرد بما في ذلؾ

: قدراتو كمياراتو كصفاتو المكتسبة مف تجاربو الشاصية، ك يتضمف ثبلثة جكانب رئيسية ىي

 كيتضمف تفاعؿ الفرد مع اآلاريف: الجانب االجتماعي .

 كيتضمف القدرات األكاديمية كالمعرفية: الجانب العقمي. 

 كيتضمف الاصائص البدنية العامة: الجانب البدني. 



 

 

 

 

 

 

 

فيك  (Self- Esteem)أما تقدير الذات . كال يتضمف مفيكـ الذات كما أشرنا أية أحكامان عاطفية

 self)يتضمف الطريقة التي مف ابلليا يقيـ الفرد الجكانب الماتمفة التي يشمميا مفيـك الذات 

Concept) (  ،1995الرشداف .)

كيعتبر مفيكـ تقدير الذات أحد أبعاد الشاصية كىك مفيكـ حديث نسبيان، كقد ظير في أكاار 

الامسينات ضمف ما يعرؼ بنظرية الذات، كيعد كليـ جيمس أكؿ مف تحدث عف الذات كأبعادىا 

كأىميتيا في فيـ السمكؾ اإلنساني، كمنذ شيكع التحميؿ النفسي، يحاكؿ العديد مف عمماء النفس تعريؼ 

، (Koli, 1905)مصطمح مفيكـ الذات مستادميف في ذلؾ طرقان كأساليب متعددة كمف أبرزىـ  ككلي 

كماسمك  (Seimotos, 1951)كسيمكندس  (Elport, 1947)كالبكرت  (Messio, 1934)كميسك 

(Massllo, 1986)  كتعد نظرية كارؿ ركجرز مف أىـ النظريات التي عبرت عف مفيـك الذات، فيي

تنظر إلى الذات عمى أنيا كينكنة الفرد، كتنمك كتنفصؿ الذات تدريجيان عف المجاؿ اإلدراكي، كتتككف 

بنيتيا نتيجة التفاعؿ مع البيئة فتنمك ذات الفرد منذ بداية ابراتو المبكرة في مرحمة الطفكلة كتتشكؿ 

(. 2001أبك ىيف، )نتيجة عبلقاتو األسرية كاالجتماعية 

:   تقدير الذات15. 1. 2

يمثؿ تقدير الذات أىمية بالغة في فيـ الشاصية، كقد تعددت التعريفات الااصة بتقدير الذات، التي 

. تعني في مجمكعيا تمثؿ مدل اعتزاز الفرد بنفسو كمستكل تقيمو لذاتو

أف تقدير الذات  (2004) كما ىك كارد في المعايطة  (Reasoner, 2004, Muijs, 2001)كيبيف 

ىك تقدير الفرد لقيمتو كألىميتو مما يشكؿ دافعان لتكليد مشاعر الفار كاالنجاز كاحتراـ النفس التي 



 

 

 

 

 

 

 

تسبب شعكران بالنقص، كينبغي أف يغرس ىذا الشعكر في الطفؿ مف قبؿ البيت كالمدرسة، كعندما يككف 

لدل الطالب قاعدة قكية مف احتراـ كتقدير الذات ينعكس ذلؾ عمى عبلقتو مع اآلاريف فتتكلد لديو 

. رغبة في االستماع ليـ كتقبؿ آرائيـ كمشاعرىـ كتقدير تميزىـ كااتبلفيـ عنو

فقد عرفا تقدير الذات بأنو المكقؼ الذم يتاذه الفرد مف ذاتو،  (343: 2003 )أما شاىيف كمنيب 

كىك مكقؼ لو جكانبو المعرفية كالكجدانية كاألابلقية، كيتضمف الجانب المعرفي تعرؼ الفرد عمى 

اصائصو كقدراتو كعمى كصفيا، أما الجانب الكجداني فيتضمف اتجاىو نحك ىذه الاصائص بينما 

يتضمف الجانب األابلقي األحكاـ التي يصدرىا الفرد عف نفسو في ضكء شعكره بالكفاءة كالجدارة 

. كقيمة الذات

كيقصد بتقدير الذات بو تقكيـ الفرد لذاتو فيما يتعمؽ بأىميتيا كقيمتيا، كيشير التقدير اإليجابي لمذات 

عجابو بيا عمى ما ىي عميو، كادراكاتو لذاتو عمى أنو شاص ذك قيمة  إلى مدل قبكؿ الفرد لذاتو كا 

جدير باحتراـ كتقدير اآلاريف، أما التقدير السمبي لمذات فيشير إلى عدـ قبكؿ الفرد لنفسو كتقميمو مف 

شأنيا كشعكره بالنقص عند مقارنة نفسو باآلاريف، كغالبان ما يرل الفرد نفسو في ىذه الحالة عمى أنو ال 

(. 1988سبلمة، )قيمة لو أك أىمية 

تقدير الذات بأنو التقييـ العاـ لدل الفرد لذاتو في اصائصو العقمية،  (198: 1993 )كيعرؼ جبريؿ 

كاالجتماعية، كاالنفعالية، كالبدنية، كينعكس ىذا التقييـ في ثقتو بذاتو كشعكره نحكىا كفكرتو عف مدل 

. أىميتو، كجدارتيا، كتكقعاتو منيا، كما يبدك ذلؾ في ماتمؼ مكاقؼ حياتو



 

 

 

 

 

 

 

كنامص ما سبؽ أف مفيكـ تقدير الذات عبارة عف تقييـ يقكـ بو الفرد نحك ذاتو فضبلن عف ككنو تقدير 

كتعبير سمككي يعبر الفرد مف ابللو عف مدل تقديره لذاتو كىذا التقدير مف قبؿ الفرد يعكس شعكره 

 .أك ىك الفكرة التي يدركيا الفرد عف كيفية رؤية اآلاريف كتقييميـ لو. بالجدارة



 

 

 

 

 

 

 

:   المكونات الرئيسية لتقدير الذات16. 1. 2

: أف تقدير الذات يتككف مف ثبلثة مككنات رئيسية (Murk, 1999)يشير ميرؾ  

كيتضمف تكصيؼ الذات بصفات محددة مثؿ القكة، كالدقة، : المككف المعرفي  .1

. الخ، فالمككف المعرفي يمثؿ اإلجابة عمى سؤاؿ أم نكع مف األشااص أككف...كالثقة

كيعني طبيعة المكقؼ الذم يتاذه  الفرد مف الصفات التي يعتبرىا مميزة : المككف الكجداني .2

لو سكاء كاف مكقفان إيجابيان أك سمبيان، كىذا ىك ما نطمؽ عميو تقدير الذات المرتفع أك 

 .المنافض

 .كبو نحدد مستكيات التقييـ كفقان لبعض المعايير المثالية: المككف التقييمي .3

:   أقساـ تقدير الذات17. 1. 2

: مف الممكف أف يقسـ تقدير الذات إلى قسميف 

ىك التقدير الذم يكتسبو الفرد مف ابلؿ انجازاتو، فيحصؿ الرضى : تقدير الذات المكتسب .1

. بقدر ما أدل مف نجاحات، فيبني تقدير لمذات بناء عمى ما يحقؽ مف انجازات

يعكد لمحس العاـ لبلفتاار بالذات، فميس مبني أساسان عمى ميارة : تقدير الذات الشامؿ .2

محددة أك انجازات معينة، فيك يعني أف األشااص الذيف أافقكا في حياتيـ العممية، ال 

ف أغمؽ في كجكىيـ باب االكتساب  يزالكف ينعمكف بدؼء التقدير الذاتي العاـ كحتى كا 

 (.2004المعايطة، )



 

 

 

 

 

 

 

:   أىمية تقدير الذات في حياة الفرد18. 1. 2

األشااص الذيف يحصمكف عمى درجات مرتفعة في تقدير الذات لدييـ قدر كبير مف الثقة في أف 

ذكاتيـ كقدراتيـ كيعتقدكف في أنفسيـ الجدارة كالفائدة كأنيـ محببكف مف قبؿ األفراد كاآلاريف بينما 

األشااص الذيف يحصمكف عمى درجات متكسطة في تقدير الذات لدييـ فكرة عف ذكاتيـ يعتقدكف فييا 

(. 21: 1995دسكقي، )أنيـ فاشمكف كغير جذابيف 

كمما يبيف أىمية تقدير الذات في حياة الفرد، كمدل تأثيرىا عمى سمككو، الدراسة التي أجراىا ركزبيرغ 

(Rosenberg )  مف المراىقيف األمريكييف، حيث بينت الدراسة كجكد عبلقة بيف تقدير  (5024) عمى

كبيف المتغيرات النفسية كاالجتماعية، كالقمؽ كدرجة تقبؿ الفرد لميكؿ كالديو، كمدل تقبؿ التكجيو  الذات

أف اعتراض مثؿ ىذه الحاجة :" الميني، كقد اعتبر ماسمك تقدير الذات حاجة أساسية لئلنساف قائبلن 

سيكلد شعكران بالدكنية كالضعؼ كالعجز لدل األفراد، كىذا سيقكد بدكره إلى السمكؾ العصابي، فتقدير 

(. 1995الرشداف،  )الذات إذ يعمؿ كقكة دافعة، تدفع الفرد ليسمؾ بطريقة تساعده ألف يحقؽ فييا ذاتو 

أف مف بيف تمؾ األمكر التي تؤثر في الذات، العقاب، حيث يرل الطفؿ  (1982األشكؿ، )كيبيف 

العقاب كتيديد لتركيبو الذاتي أك لمفيـك الذات، حيث تبدك لمطفؿ كممات كالداه كألفاظيـ كلكماتيـ أك 

النبذ كاإلىماؿ، فتكقعاتو لمحب كاألماف انقمبت رأسان عمى عقب، كيحدث - صفعاتيـ نقيض لمحب

 .ارتباؾ في تركيب الذات لديو كمما حاكؿ مكاجية ىذا المكقؼ المربؾ



 

 

 

 

 

 

 

:   العوامؿ التي تؤثر في تكويف تقدير الذات19. 1. 2

المعركؼ أف تقدير الذات عرضة لعكامؿ دينامية ذاتية تؤثر فيو، بحيث تؤدم ىذه العكامؿ  مف 

الدينامية الداامية إلى عدـ التعرؼ عمى الذات كالحكـ االنفعالي عمييا، كىناؾ نكعاف مف العكامؿ 

: المؤدية إلى تككيف تقدير ذات مرتفع أك منافض

 أثبتت الدراسات أف درجة امك الفرد مف القمؽ أك عدـ االستقرار : عكامؿ تتعمؽ بالفرد نفسو

النفسي، كتمتع الشاص بصحة نفسية جيدة، فإنو مف المؤكد تمتع الفرد بدرجة تقدير ذات 

مرتفع، بحيث يؤدم ذلؾ إلى مساعدة الفرد عمى نمكه طبيعيان، كيككف تقديره لذاتو مرتفعان، أما 

إذا كاف الفرد مف النكع القمؽ غير المستقر فإف فكرتو عف ذاتو تككف متكسطة كبالتالي 

. ينافض تقديره لذاتو

 كىي متصمة بظركؼ التنشئة االجتماعية كالظركؼ التي تربى : عكامؿ تتعمؽ بالبيئة الاارجية

 :كنشأ فييا الفرد ككذلؾ نكع التربية كمنيا

ىؿ يسمح لو بالمشاركة في أمكر العائمة؟  .1

 ىؿ يقرر لنفسو ما يريد؟ .2

 ما نكع العقاب الذم يفرض عميو؟ .3

 ؟(محبة أـ عداكة)نظرة األسرة ألصدقاء الفرد  .4

أف العكامؿ التي قد تؤثر في تقدير الفرد لذاتو كثيرة منيا ما يتعمؽ بالفرد  (1987 )كما يؤكد سبلمة 

نفسو مثؿ استعداداتو كقدراتو كالفرص التي يستطيع أف يستعمميا بما يحقؽ لو الفائدة، كمنيا ما يتعمؽ 



 

 

 

 

 

 

 

بالبيئة الاارجية كباألفراد الذيف يتعامؿ معيـ فإذا كانت البيئة تييئ لمفرد المجاؿ كاالنطبلؽ كاإلنتاج 

كاإلبداع فإف تقديره لذاتو يزداد، أما إذا كانت البيئة محبطة كتضع العكائؽ أماـ الفرد بحيث ال يستطيع 

. أف يستغؿ قدراتو كاستعداداتو كال يستطيع تحقيؽ طمكحاتو فإف تقدير الفرد لذاتو ينافض

كمف ىنا يعتبر مكضكع تقدير الذات لب الصحة النفسية كالتكافؽ النفسي، حيث يستمد اإلنساف مف 

. ابللو الرضا كاالستحساف كاليدكء كالتي بيا يستمد الطاقة البلزمة لمكاجية ظركؼ الحياة كمتغيراتيا

:   نظريات تقدير الذات20. 1. 2

يرل سميت أف ظاىرة تقدير الذات  (:Cooper Smith, 1967)  نظرية كوبر سميت 1.20.1.2

عنده أكثر تعقيدان ألنيا تتضمف اتجاىات تقييمية نحك الذات تتسـ بالعاطفة كما تتضمف استجابات 

دفاعية كما أف تقدير الذات حسب رأيو ىك عبارة عف ما يجريو الفرد مف تقييـ لذاتو مف حيث القدرة 

كيعرؼ سميت . (1993جبريؿ، )كاألىمية، كقد اتسـ اتجاه اإلنساف نحك نفسو باالستحساف كالرفض 

تقدير الذات بأنو التقكيـ الذم يقـك بو الفرد لذاتو كيحافظ عميو، كىك يعبر عف اتجاه بالمكافقة أك عدـ 

المكافقة، كيدؿ عمى الدرجة التي يعتقد بيا الفرد أف لو قيمة كأىمية، كقادر عمى أف يؤدم دكره في 

كما يعتقد . (2001عبد اهلل كالتكيجرم، )كما ىك كارد في  (1985الشناكم كبدارم، )الحياة بنجاح 

أيضان أف الفرد يتكصؿ في كقت ما مف مراحؿ طفكلتو المبكرة إلى تقييـ ذاتي عاـ باصكص مدل 

دراكو لعدة سنكات تالية  سميماف، )قيمتو ككفايتو، ثـ يظؿ ىذا المفيكـ ثابتان نسبيان في اعتقاد الفرد كا 

1992 .)



 

 

 

 

 

 

 

ينظر زيمر إلى تقدير الذات مف زاكية نظرية المجاؿ في  (Ziller, 1969)نظرية زيمر   2.20.1.2 

الشاصية، كيؤكد أف تقييـ الفرد لذاتو يحدث في معظـ الحاالت إال في اإلطار المرجعي االجتماعي، 

كيصؼ تقدير الذات بأنو تقدير يقـك بو الفرد لذاتو كيمعب دكر المتغير الكسيط، أك أنو يشغؿ المنطقة 

المتكسطة بيف الذات كالعالـ الكاقعي، كليذا عند حدكث تغيرات في بيئة الشاص االجتماعية، فإف 

تقدير الذات ىك العامؿ الذم يحدد نكعية التغيرات التي ستحدث في تقييـ الفرد لذاتو تبعان لذلؾ 

(. 2004شاتكر، )

يرل ركزنبيرغ أف تقدير الذات مفيكـ يعكس  (Rosenberg, 1973 )نظرية روزنبيرغ   3.20.1.2 

كالذات . اتجاه الفرد نحك نفسو، كرأل أف الفرد يككف اتجاىان نحك كؿ المكضكعات التي يتعامؿ معيا

إحدل ىذه المكضكعات، إال أف االتجاه نحكىا ياتمؼ عف جميع المكضكعات األارل، كيرل أف تقدير 

كما . الذات العالي لدل الفرد يعني شعكره بأىمية نفسو، كاحترامو لذاتو في صكرتيا التي ىي عمييا

نحك نفسو، كىذا يعني تقدير -  سالبة كانت أـ مكجبة–يعرؼ تقدير الذات بأنو اتجاىات الفرد الشاممة 

الذات المرتفع يعني أف الفرد يعتبر نفسو ذك قيمة، بينما يعني تقدير الذات المنافض عدـ رضا الفرد 

 self)أك احتقار الذات  (self- rejection)أك رفض الذات  (Self-dis- satisfaction)عف ذاتو 

contempt) . أف تقدير الذات عند ركزنبيرغ إنما يعني الفكرة التي يدركيا الفرد عف كيفية رؤية

(. 1992 ك سميماف،؛ 1993 جبريؿ،) اآلاريف لو كتقييميـ لو 

المعركؼ بنظرية الذات كمطكر اإلرشاد  (Carl Rogers, 1961 )  نظرية كارؿ روجرز 4.20.1.2

المتمركز حكؿ المسترشد، كيعتقد ركجرز أف الطبيعة اإلنسانية إيجابية فاإلنساف يسعى إلى تحقيؽ 



 

 

 

 

 

 

 

لى بناء عبلقات طيبة كذات معنى مع اآلاريف كيضيؼ ركجرز أف اإلنساف إلى أف يدرؾ . ذاتو، كا 

ابرتو الذاتية الداامية ليتسنى لو بناء عبلقات اجتماعية بناءة مع اآلاريف، كالمقصكد بالابرة الذاتية 

الداامية اإلحساس كالشعكر كالتفكير كاإلدراؾ كما إلى ذلؾ مف عمميات شعكرية، كمف أىـ المفاىيـ 

جامعة ).التي قدميا ركجرز مفيـك االعتبار اإليجابي كالذم يقصد بو حب اآلاريف لئلنساف كقبكليـ لو

( 2007القدس المفتكحة، 

كالذم ينطمؽ في تفسيره لمسمكؾ  (Abraham Maslow, 1943)نظرية أبراىاـ ماسمو   5.20.1.2

البشرم مف كجية نظر متفائمة ترل في اإلنساف مامكقان طيبان كحيدان يسعى أساسان لتحقيؽ ذاتو، كلعؿ 

أىـ ما قدمو ماسمك ىك ىـر الحاجات اإلنسانية كالذم يشمؿ سمسمة مف الحاجات التي يجب تمبيتيا 

كاحدة تمك اارل قبؿ أف يستطيع اإلنساف تحقيؽ ذاتو، كيقدـ ماسمك امسة مستكيات مف الحاجات عمى 

اإلنساف أف يمبي كؿ مستكل منيا قبؿ أف ينتقؿ إلى المستكل التالي، ففي المستكل األكؿ تقع الحاجات 

أما . البيكلكجية  كالتي تتمثؿ بالحاجة إلى البقاء كالصحة الجسمية كتشمؿ اليكاء كالطعاـ كالماء كالنكـ

المستكل الثاني مف الحاجات فيك يتمثؿ بالحاجة إلى األمف مف ابلؿ تكفر بيئة مستقرة يتحرر فييا 

اإلنساف مف الاكؼ كيشعر بالحماية، كفي المستكل الثالث تكجد الحاجات إلى االنتماء كالحب إذ أف 

اإلنساف يسعى إلى بناء عبلقات اجتماعية كدية مع أفراد األسرة كاألصدقاء كغيرىـ، كفي المستكل 

الرابع مف الحاجات تتككف الحاجة إلى التقدير حيث أف اإلنساف يسعى إلى الحصكؿ عمى احتراـ 

الناس لو كذلؾ يشكؿ القاعدة التي تنبثؽ منيا الثقة بالذات، كفي المستكل الاامس تصبح الحاجة إلى 

تحقيؽ الذات حيث بعد تمبية الحاجات األدنى في اليـر يسعى اإلنساف إلى تحقيؽ كؿ ما تسمح لو بو 

(. 1998عدس كتكؽ، )قدراتو كقابمياتو 



 

 

 

 

 

 

 

مف ابلؿ مراجعة األدب التربكم يمكف القكؿ أف العقاب البدني قد يككف مف أىـ األسباب التي قد 

تؤدم إلى تدني اعتبار الذات ااصة إذا ما عممنا أف تقدير الذات ينمك مف ابلؿ الصكرة اإليجابية 

التي يحمميا الفرد عف ذاتو، تمؾ الذات التي تؤدم ما عمييا بصكرة جميمة كمقبكلة كتمقى المكافأة 

كاالستحساف، مما يترؾ اآلثار الجيدة عمى شاصية الفرد، كليس تمؾ الذات التي تعاقب عمى تقصيرىا 

نما يأتي فكؽ ذلؾ العقاب البدني الذم يزيد السكء  كفشميا، فبل يكفي الفرد فشمو حتى يؤثر في ذاتو كا 

مما يؤثر عمى تقدير الفرد لذاتو، كىذا يشمؿ المعاًقب كالمعاقىب عمى حد سكاء، كيترؾ أثره عمى كؿ 

. منيما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  الدراسات السابقة 2. 2

الدراسات التي تـ الحصكؿ عمييا ك بعد مراجعة األدب التربكم عف طريؽ المراجع، كالدكريات 

: المتاصصة، كالمجبلت، كرسائؿ الماجستير تحت العناكيف التالية

. الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالعقاب البدني .1

 .الدراسات السابقة التي تتعمؽ بتقدير الذات .2

: كفيما يمي عرض ليذه الدراسات

:   الدراسات العربية المتعمقة بالعقاب البدني1. 2. 2

بدر  كمف الدراسات العربية الحديثة التي اىتمت بمكضكع العقاب البدني الدراسة التي قامت بيا

الرفض الكالدم بالسمكؾ / فقد أجرت دراسة بيدؼ التعرؼ عمى طبيعة عبلقة إدراؾ القبكؿ (2006)

العدكاني كفحص العبلقة بيف مفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ، كطبقت الدراسة عمى عينة 

الرفض الكالدم كمقياس / مف تمميذات المرحمة االبتدائية طبؽ عمييـ استمارة القبكؿ (174 )مككنة مف 

مفيـك الذات كمقياس ككنرز لتقدير سمكؾ الطفؿ، كأسفرت الدراسة عف كجكد عبلقة مكجبة بيف إدراؾ 

لمرفض الكالدم مف قبؿ األب كاألـ كالسمكؾ العدكاني لدييف، ككجكد عبلقة ارتباطية  (البنات)األطفاؿ 

كما أظيرت كجكد فركؽ . سالبة بيف مفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني لدل األطفاؿ في المرحمة االبتدائية

. في مستكل السمكؾ العدكاني بيف األطفاؿ صغار السف ككبار السف لصالح كبار السف

 



 

 

 

 

 

 

 

ىدفت إلى معرفة اتجاىات المرشديف   فقد قاما بدراسة (2006 )يحيى وعرار وأبو قطيش  أما 

مرشدان  (565 )التربكييف  حكؿ سكء معاممة األطفاؿ، كقد أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف 

مف العامميف في المدارس الحككمية، كتـ تطبيؽ استمارة مف تطكير  (620)كمرشدة مف أصؿ   

. الباحثيف عمى أفراد العينة

كارجت الدراسة بنتائج ىامة تمثمت في أف تعريفات المرشديف التربكييف تدؿ عمى أنو يعكد معظـ 

حاالت كأشكاؿ اإلساءة كأنماط اإلىماؿ التي يتعرض ليا الطفؿ، كيميمكف إلى االعتراؼ بأشكاؿ 

اإلساءة البدنية الحادة كالمتكررة، باعتبارىا مف أشكاؿ االعتداء عمى األطفاؿ أكثر مف اعترافاتيـ 

كما يميمكف إلى االعتراؼ بأشكاؿ االعتداء . بأشكاؿ اإلساءة البسيطة التي قد تحدث مرة أك مرتيف

. التي تترؾ أثاران أكثر مف التي ال تترؾ آثاران 

التي ىدفت إلى بحث أساليب العقاب البدني الممارسة عمى الطفؿ في  (2003 )عشوى  دراسةكفي 

الكسط األسرم مف ابلؿ دراسة إجابات كاتجاىات بعض الطالبات الجامعيات بالمنطقة الشرقية في 

ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة .  المممكة العربية السعكدية باستعماؿ استبيانيف صمما ليذا الغرض

أف ىناؾ انتشاران لمعقاب البدني لتأديب األطفاؿ في السعكدية، كأف فئة العمر الممتدة بيف  

أكثر عرضة لمعقاب البدني مف باقي فئات العمر األارل كأف البنت يقؿ عقابيا جسديان في  (12- 6) 

ككما بينت دراسة اتجاىات الطالبات حكؿ عقاب الطفؿ أف العقاب النفسي . الكسط األسرم كمما كبرت

يذاء لمطفؿ مف العقاب البدني كبينت النتائج أيضان أف ىناؾ انقسامان في الرأم حكؿ . أكثر إيبلمان كا 

 .استعماؿ العقاب البدني ككسيمة لتأديب األطفاؿ



 

 

 

 

 

 

 

 

حيث أجرياىا بيدؼ التعرؼ عمى بعض الاصائص النفسية كالسمككية  (2003 )محمود وصابر أما 

- بدنية)لعينة مف األطفاؿ المساء معاممتيـ كمعرفة الفركؽ في ىذه الاصائص بااتبلؼ نكع اإلساءة 

كأجريت . االجتماعي، المستكل التعميمي لمكالديف كظركفيـ األسرية- المستكل االقتصادم (نفسية

مساء معاممتيـ تـ ااتيارىـ مف جمعيات  ( طفبلن ذكران 160) عاديان ك ( طفبلن ذكران 30 )الدراسة عمى 

سنة كشممت عينة  (12-9 )ممف تراكحت أعمارىـ بيف , رعاية األطفاؿ بمحافظات القاىرة كالقناة

دماف الكالديف كقد . األطفاؿ المساء معاممتيـ كأسر تعاني مف الطبلؽ كالمشاحنات األسرية كا 

استادمت مقاييس مركزية الذات ككجية الضبط كالحالة المزاجية بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الدراسة كشفت 

النتائج عف أف األطفاؿ المساء معاممتيـ يعانكف مف اضطراب الحالة المزاجية، بينما اتسمت مجمكعة 

األطفاؿ العادييف بكجية الضبط المرتفعة ككذلؾ تقدير عاؿ لمذات،  كأشارت النتائج الى كجكد فركؽ 

، في الحالة المزاجية ككجية (نفسية- بدنية)ذات داللة بيف األطفاؿ المساء معاممتيـ كفؽ نكع اإلساءة 

ككذلؾ بينت الدراسة أنو ال تكجد . لصالح األطفاؿ المساء معاممتيـ بدنيان  (ضبط شاصي )الضبط 

فركؽ بيف األطفاؿ المساء معاممتيـ كفؽ المستكل االقتصادم لمكالديف كالمستكل التعميمي  ليما ككفؽ 

. ظركفيـ األسرية

التي ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات معممي المرحمة الثانكية نحك  (2001 )المحروقي  ك قاـ

استاداـ العقاب البدني في المدارس الحككمية في المنطقة الداامية في سمطنة عماف، حيث تـ ااتيار 

معممان كمعممة مف مجتمع الدراسة، كتـ تطبيؽ مقياس االتجاىات نحك استاداـ  (304 )عينة مف 



 

 

 

 

 

 

 

العقاب البدني، كقد بينت النتائج كجكد اتجاه محايد لدل معممي المرحمة الثانكية نحك استاداـ العقاب 

البدني ببف التأييد كالرفض، كبينت كجكد تفاعؿ بيف الجنس كالتاصص مف االتجاه نحك العقاب، 

. كالتفاعؿ بيف الجنس كعدد سنكات الابرة كالتفاعؿ بيف الجنس كالعمر كسنكات الابرة

بدراسة ىدفت إلى دراسة كاقع الثكاب كالعقاب في رياض األطفاؿ كعبلقتيا  (2001 )مرتضى  كقاـ

بكؿ مف ابرة المعممة في رياض األطفاؿ كمستكل إعدادىا العممي كتأىيميا التربكم، إضافة عمى 

كطبقت . التعرؼ إلى أساليب تكجيو الثكاب كالعقاب تكجييان تربكيان مناسبان لاصائص طفؿ الركضة

معممة مف معممات رياض األطفاؿ التابعات لجامعة دمشؽ  (100 )الدراسة عمى عينة مؤلفة مف 

المعمميف، كتـ استاداـ استبانة مؤلفة مف قسميف، شمؿ  ككزارة التعميـ العالي كاالتحاد النسائي كنقابة

القسـ األكؿ معظـ أساليب الثكاب المستادمة في رياض األطفاؿ، أما القسـ الثاني فاشتمؿ عمى 

أساليب العقاب، كقد أسفرت النتائج عف أف حصكؿ المعممات ذكات التأىيؿ العممي المرتفع كالتأىيؿ 

التربكم المرتفع عمى فركؽ ذات داللة إحصائية دالة في حيف لـ يكف لمابرة أثر كبير في مجاؿ 

. استاداـ أساليب الثكاب كالعقاب عمى الرغـ مف تكفر فركؽ ذات داللة إحصائية

فيدفت إلى التعرؼ إلى اتجاىات معممي كمعممات مرحمة التعميـ  (1998 )السعدي  دراسة أما  

األساسي نحك العقاب البدني في مدارس محافظات شماؿ الضفة الغربية، كعبلقة متغيرات الجنس 

كتـ تطبيؽ . كالحالة االجتماعية كالمؤىؿ العممي، كالمكقع، كالمادة الدراسية كالابرة بيذه االتجاىات

معممان كمعممة ، طبؽ عمييـ أداة مككنة مف عدة أقساـ لقياس  (435 )الدراسة عمى عينة مككنة مف 

أظيرت النتائج أف . االتجاه نحك العقاب البدني كترتيب الكسائؿ المستادمة في العقاب البدني



 

 

 

 

 

 

 

االتجاىات الكمية لممعمميف نحك العقاب البدني كانت إيجابية، أما فيما يتعمؽ بأشكاؿ العقاب البدني 

المستادمة، فقد برز أسمكب الضرب بالعصا عمى الكفيف، ثـ المؤارة ثـ عمى ظير اليد، ثـ فرؾ األذف 

ثـ الصفع عمى الكجو، أما أكثر البدائؿ استادامان فيي إرساؿ الطالب إلى المدير، ككشفت الدراسة عف 

كجكد فركؽ دالة تبعان لمتغير الجنس كالحالة االجتماعية لصالح الذككر كالمتزكجيف عمى االتجاه نحك 

العقاب، بينما لـ تكجد فركؽ دالة تبعان لمتغيرات المؤىؿ العممي، كمكاف المدرسة، كالمادة الدراسية 

. كالابرة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر العقاب البدني كالنفسي الذم  (1995 )الروساف  دراسةكفي 

. يتعرض لو طمبة الصفيف الاامس كالسادس األساسي عمى مستكل مفيـك الذات لدييـ

: كبالتحديد تكجيت ىذه الدراسة لئلجابة عف األسئمة التالية

ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مفيـك الذات بيف طمبة المعاقبيف كغير  -

 .المعاقبيف مف طمبة الصفيف الاامس كالسادس األساسييف؟

كالجنس فيما يتعمؽ بمستكل  (معاقب ك غير معاقب) ىؿ ىناؾ تفاعؿ بيف متغيرم العقاب  -

 .مفيـك الذات؟

ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مفيكـ الذات بيف الطمبة المعاقبيف بدنيان  -

 .كالطمبة المعاقبيف نفسيان مف طمبة الصفيف الاامس كالسادس األساسييف؟

كالجنس فيما يتعمؽ  (عقاب بدني ك عقاب نفسي )ىؿ ىناؾ تفاعؿ بيف متغيرم نكع العقاب  -

 بمستكل مفيـك الذات؟



 

 

 

 

 

 

 

طالب كطالبة مف طمبة الصفيف الاامس كالسادس األساسييف في  (200 ) كتألفت عينة الدراسة مف 

طالبو كطالبة  (50)طالب كطالبة غير معاقبيف، ك  (100 )مدراس لكاء بني كنانة، كاف منيـ 

. طالبو كطالبة معاقبيف نفسيان  (50 )معاقبيف بدنيان ك 

كأشارت النتائج إلى أف ىناؾ أثران لمعقاب عمى مستكل مفيكـ الذات لصالح الطمبة غير المعاقبيف في 

جميع المقاييس القائمة كفي الدرجة الكمية، أما بالنسبة لمتفاعؿ بيف متغيرم العقاب كالجنس فأشارت 

النتائج إلى كجكد تفاعؿ بينيما لصالح الذككر كاإلناث غير المعاقبيف في مقياس العدكانية فقط، ككما 

أشارت النتائج إلى عدـ كجكد أثر لنكعية العقاب عمى مستكل مفيـك الذات، كأشارت كذلؾ إلى عدـ 

. العقاب كالجنس كجكد تفاعؿ بيف متغيرم نكع

بدراسة تحميمية لابرات العقاب المدرسي لدل عينة مف طالبات جامعة قطر،  (1995 )صادؽ قاـ 

كاعتمدت ىذه الدراسة عمى تحميؿ عدد مف مكاقؼ العقاب المدرسي كالتي دكنتيا عينة مف الطالبات 

 )الجامعيات المسجبلت في مقررات تربكية عمى مدل أربعة فصكؿ دراسية ماتمفة بمغ عدد المكاقؼ 

كلقد . مكقفان، كنتائج الدراسة تنطبؽ عمى مدارس البنات ألف المكاقؼ كانت لعينة مف الطالبات (149

: أظيرت نتائج الدراسة ما يمي

. أكثر المراحؿ التي يتـ استاداـ العقاب فييا ىي المرحمة االبتدائية ثـ الثانكية ثـ اإلعدادية .1

الاطأ في إجابة أك عدـ : أكثر األسباب التي تدعك الستاداـ العقاب في مدارس البنات .2

معرفة سؤاؿ ثـ اإلىماؿ في أداء الكاجب ثـ انافاض مستكل التحصيؿ، كلقد ااتمفت ىذه 

 .األسباب بااتبلؼ المراحؿ



 

 

 

 

 

 

 

الضرب بالعصا أك المسطرة ثـ كبنسب :  بالنسبة ألكثر األساليب المستادمة في العقاب .3

متقاربة أسمكبي التيكـ السارية كالتكبيخ كالٌمكـ، كلقد ااتمفت ىذه األساليب بااتبلؼ 

 .المراحؿ

أظيرت النتائج أف أكثر األفراد استادامان لمعقاب مدرسات الرياضيات ثـ مدرسات العمكـ  .4

الشرعية، ثـ المديرة، ثـ مدرسات المغة العربية، كلقد ااتمفت النتيجة بااتبلؼ المرحمة 

 .التعميمية

مكقفان لذلؾ ال يمكف تعميـ  (18 )المكاقؼ التي أظيرت تأثيران إيجابيان كانت قميمة جدان بمغت  .5

 .نتائجيا

بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى كجية نظر المعمميف كالطمبة نحك العقاب  (1992 )أبو عميا  كقاـ

معممان كمعممة مف ماتمؼ مناطؽ  (315) طالبان كطالبة ك  (862 )البدني، كتككنت عينة الدراسة مف 

العدكاف، اليركب مف المدرسة، : األردف، كأشارت النتائج إلى أف مف أىـ تداعيات العقاب عند الطمبة 

. تدني مفيـك الذات

دراسة ىدفت إلى معرفة اتجاىات المعمميف كأكلياء األمكر في مدينة مكة   (1991 )الحارثي   كأجرل

المكرمة نحك العقاب البدني في المدارس كعبلقتيا ببعض المتغيرات المستقمة كتككنت العينة مف 

: كلي أمر كمعمـ كمعممة، كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية (400)

 67 %مف أفراد العينة يعارضكف استاداـ العقاب البدني في المدارس .



 

 

 

 

 

 

 

  ال تكجد عبلقة دالة إحصائيان بيف المتغير المتمثؿ في السف كبيف المتغير التابع المتمثؿ

 (α=0.05)في االتجاه نحك العقاب البدني لدل أفراد العينة عند مستكل 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في االتجاه نحك العقاب البدني

 (.α=0.05)عند مستكل 

  االبتدائية، )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف معممي كمعممات المراحؿ الثبلث

 (.α=0.05)في االتجاه نحك العقاب البدني عند مستكل  (كاإلعدادية، كالثانكية

  الثانكم فما قبؿ، أقؿ )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المستكيات التعميمية الماتمفة

في االتجاه نحك العقاب البدني،  (مف الجامعي كأعمى مف الثانكم، الجامعي، فكؽ الجامعي

أعمى مف  )كقد كانت تمؾ الفركؽ الداللة بيف مجمكعة المستكيات األقؿ مف الجامعي 

 .كبيف المستكل الجامعي كاألعمى مف الجامعي (ثانكم

كفي الكقت الذم تكصي ىذه الدراسة بمزيد مف األبحاث عمى عينات أكثر تمثيبلن كعمى متغيرات أكثر 

شمكالن، إال أف ما كشفت عنو نتائج ىذه الدراسة يجعمنا ندعك إلى عدـ استاداـ العقاب البدني إال في 

 ألكلئؾ الذيف يقكمكف بتعميـ األطفاؿ كبالذات مأضيؽ الحدكد ككذلؾ الدعكة إلى رفع المستكل التعميـ

. في المرحمة االبتدائية

إلى بحث اتجاىات المعمميف كالمعممات نحك العقاب البدني كممارستو  (1990)البطش دراسةكسعت  

في المدرسة األردنية، كتأثير متغيرات الجنس كالمؤىؿ التربكم كالمرحمة الدراسية، كالابرة، كالحالة 

كقد طبقت الدراسة عمى عينة مف  . االجتماعية كالعمر عمى ىذه االتجاىات



 

 

 

 

 

 

 

معممان كمعممة تـ ااتيارىـ بطريقة العينة العشكائية الطبقية، كاستادمت  الدراسة مقياس  (1080) 

االتجاه نحك العقاب البدني مف تطكير الباحث، كمقياس ممارسة  العقاب البدني، كقد تكصمت الدراسة 

إلى كجكد اتجاىات إيجابية إلى حد ما نحك العقاب البدني، كعدـ كجكد عبلقة لمتفاعبلت الرباعية 

كالثبلثية كالثنائية بيف متغيرات الدراسة عمى االتجاىات نحك العقاب البدني، كعدـ كجكد فركؽ تبعان 

لمتغيرات المؤىؿ التربكم كالمرحمة الدراسية كالابرة عمى االتجاىات نحك العقاب البدني، كما بينت 

الدراسة عدـ كجكد فركؽ تبعان لمتغيرات الجنس كالعمر كالحالة االجتماعية عمى االتجاىات نحك العقاب 

البدني، أما فيما يتعمؽ بممارسة العقاب البدني؛ فأشارت نتائج الدراسة أف المدرس ىك الذم يكقع 

. العقاب في غرفة الصؼ

 بدراسة اتجاىات المديريف كالمعمميف نحك العقاب المدرسي كممارستو فيو بعد (1988)عبيدات  كقاـ 

مقياس االتجاىات نحك العقاب المدرسي، كمقياس : أف طبقت مقياسان عمى أفراد عينة الدراسة كىما

كممارسة العقاب المدرسي، كفقد بينت نتائج الدراسة أف اتجاتاىات اإلناث نحك استاداـ العقاب كاف 

كلـ تجد . أكبر مف اتجاىات الذككر، كأف المديريف يطبقكف العقدة عمى الطمبة أكثر مف المعمميف

الدراسة أثران لتفاعبلت الجنس كنمط المسؤكلية عمى االتجاىات نحك استاداـ العقاب كممارستو في 

 .المدارس األردنية المشمكلة في عينة الدراسة



 

 

 

 

 

 

 

:   الدراسات األجنبية المتعمقة بالعقاب البدني2. 1. 2. 2

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف تذكر العقاب البدني كبيف (Barrish, 1996)أجرل 

طالبان مف طمبة الكميات، كأشارت النتائج   (205)مفيـك الذات عند المراىقيف، كتألفت عينة الدراسة مف 

مف بيف  (%63)مف أفراد العينة قد تعرضكا لنكع مف العقاب البدني عمى يد كالدييـ كأف  (%75)أف 

قد شدت شعكرىـ،  (%20)قد صفعكا عمى الكجو، ك  (%42)ىؤالء قد ضربكا باليد عمى المؤارة بينما 

. ضربكا بالسياط (%11)ك 

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة لرجاؿ الديف (Obsorne, 1996)كقاـ 

 )كسمككياتيـ نحك العقاب البدني لؤلطفاؿ، كلغرض تحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا 

رجؿ ديف مف مناطؽ ماتمفة في أرجاء الكاليات المتحدة األمريكية، طبؽ عمييـ استبانة مف  (950

مف أفراد العينة يؤيدكف استاداـ العقاب  (%53)تطكير الباحث، كارجت الدراسة بنتائج بينت أف 

تقريبان  (%50)البدني، كأف الغالبية منيـ استندكا في مكاقفيـ المؤيدة لمعقاب البدني عمى تجاربيـ كأف 

مف أفراد العينة يؤيدكف بشدة أك يؤيدكف استاداـ العقاب البدني كأسمكب تيذيبي لؤلطفاؿ بينما يعارض 

مف أفراد العينة استادمكا العقاب البدني مع أطفاليـ،  (%70) ، كأشارت نتائج الدراسة (%27)ذلؾ 

. منيـ فقط يؤيدكف استادامو (%50)رغـ أف 

 دراسة ىدفت إلى استطبلع اتجاىات معممي ما قبؿ الادمة حكؿ العقاب (Patrick, 1996)أجرل 

البدني المدرسي فيما يتعمؽ بطريقة إدارة ذلؾ العقاب في المدرسة كتزكيد الطمبة بالعممية اإلجرائية 

البلزمة قبؿ استاداـ العقاب، كىؿ سيسمح ىك بمعاقبة أبنائو في المستقبؿ، كما ىدفت الدراسة إلى 



 

 

 

 

 

 

 

معتقدان مكجكد في األدبيات الدكرية بشأف استاداـ العقاب البدني، كطبقت  (20)تفحص آرائيـ حكؿ 

معممان، كبينت الدراسة أف أكثر المشاركيف كانكا ضد استاداـ العقاب  (143)الدراسة عمى عينة مف 

البدني في المدارس، كأف معظـ المشارككف يركف أف العقاب البدني ضركرم، كما أنيـ ال يطبقكف 

العقاب البدني عمى أبنائيـ، لكف يجب المجكء إليو كإجراء أاير كبعد استنفاذ جميع السبؿ البديمة، كما 

. رأل أف الطمبة يمقتكف العقاب البدني كأف لو مشاكؿ اطيرة تنجـ عنو

التي ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات الماتصيف في عمـ النفس ( Kaplan, 1995)   كفي دراسة 

منيـ  (%15)نفسانيان كأشارت نتيجة الدراسة أف  (349 )نحك العقاب البدني، كتألفت عينة الدراسة مف 

فقط يؤيدكف استاداـ العقاب البدني، في حيف أف الذيف يتشاكركف مع كالدييـ كالذيف تصؿ نسبتيـ إلى 

مف أفراد العينة، يعتقدكف أف العقاب البدني ىك كسيمة لضبط النظاـ يمكف استاداميا بحذر،  (31%)

مف أفراد العينة  (%68)أك أنيا الكسيمة األايرة التي يمكف المجكء إلييا، كما أشارت الدراسة أف 

تقريبان تعرضكا  (%33) تعرضكا لعقاب بدني مف الكالديف، ك  (%81)يمارسكف العقاب البدني، كأف 

) منيـ شاىدك طالبان آار يعاقب بدنيان في المدرسة، كأف  (%60 )لعقاب بدني في المدرسة، كأف 

. منيـ أفادكا بأنيـ شاىدكا كلدان يعاقبو كالديو بدنيان  (58%

( 330 ) بدراسة تككف أفراد عينتيا مف (Grasmick, Morgam and Kennedy, 1992)قاـ 

بالغان درس فييا عدة متغيرات، كقد أشارت نتائج الدراسة أف متغير العمر لو عبلقة ذات داللة 

إحصائية في تأييد استاداـ العقاب البدني، أما المتغيرات األارل كالكضع االجتماعي كاالقتصادم 

. كالمؤىؿ العممي كالفصؿ ليس ليا عبلقة بالعقاب البدني



 

 

 

 

 

 

 

بدراسةو ىدفت إلى  (2001)كما كرد في دراسة المحركقي ( Reynolds et al, 1990)  كقاـ 

استطبلع اتجاىات مدراء المدارس االبتدائية كالنماذج اإلدارية المستادمة لمعقاب البدني في كالية 

كتحديد الفركؽ تبعان لمجنس عند اإلدارييف كمتغير العرؽ عند  (89/ 88)أريزكنا ابلؿ العاـ الدراسي 

مدير مدرسة بشكؿ عشكائي طبقت عمييـ استبانة صممت  (62)الطبلب، كتـ ااتيار العينة مف 

اصيصان لغرض الدراسة، كقد أظيرت الدراسة تكرار حدكث استاداـ العقاب البدني، ككجكد فركؽ 

تعزل لمجنس لدل الطبلب بيف الذككر كاإلناث لصالح الذككر، كفي متغير العرؽ بيف األقميات 

. كغيرىا

 حاكؿ تحديد كسائؿ ضبط الصؼ دكف استاداـ العقاب البدني في (Jambor, 1984)دراسة   كفي 

معممان  (286)المدارس االبتدائية النركيجية فبعد أف طبؽ استبانة الدراسة عمى عينة مككنة مف 

مدرسة في مدف كقرل نركيجية تبيف أف استاداـ الكسائؿ التشجيعية كالمديح،  (63)مكزعيف عمى 

عطاء استراحات مدرسية قد تساعد في تافيض المشاكؿ كالشغب  عطاء نشاطات ترفييية ممتعة، كا  كا 

التي كانت تحدث في أكساط الطمبة، كما كأشارت النتائج إلى أىمية بناء عبلقة جيدة مع أسر الطمبة 

كما كأكدت الدراسة عمى أىمية تعميـ . مع إطبلعيـ أكالن بأكؿ عمى نشاطات الطالب الصفية كالمدرسية

المعمميف لمكسائؿ اإليجابية في ضبط الصؼ، كضركرة تبلفي استاداـ الكممات التأنيبية القاسية بحؽ 

إبعاد الطالب المشاغب عف األشياء المسببة : الطالب المشاغب، كاستاداـ أساليب أكثر فاعمية مثؿ

إلزعاجو ككضعو تحت المراقبة شبو دائمة حتى تنتيي أك تافؼ حدة المثيرات، ككضع اليد عمى كتؼ 

التمميذ عند سماع أقكالو، أك تكجيو النصائح كاإلرشادات لو، كىي كميا بدائؿ اقترحيا الباحث عكضان 

. عف استاداـ العقاب البدني



 

 

 

 

 

 

 

 دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف مفيـك الذات كالسمكؾ (Shiffler, et al., 1977)كأجرل 

، (التفاعؿ االجتماعي الذم يتضمف العدكانية، كالمساعدة، كالتعزيز، كالسمككات اإلبداعية )الصفي 

طفبلن، كثـ جمع المعمكمات عف طريؽ المبلحظة الطبيعية،  (53 )حيث تككنت عينة الدراسة مف 

كاألساليب السكسيكمترية ، كأعطي األطفاؿ مقياس مفيـك الذات الذم يحتكم عمى ثبلثة معايير، 

الذات، المعمـ، كالرفاؽ، كمقياس العبلقات االجتماعية، كأظيرت النتائج أف األطفاؿ الذيف يتمقكف الدعـ 

. كالتعزيز مف معممييـ لدييـ مفيـك الذات عالي، كما يظير لدييـ تفاعؿ اجتماعي مرتفع



 

 

 

 

 

 

 

:   الدراسات المتعمقة بتقدير الذات2. 3. 2

:   الدراسات العربية1. 2. 3. 2

إلى التعرؼ عمى مستكل تقدير الذات كعبلقتو باالتزاف   دراسة ىدفت(2007)حمداف أجرت 

الجنس، الكمية، معدؿ الطالب التراكمي، مكاف )االنفعالي، كمدل تأثرىما بالمتغيرات الديمغرافية 

ىؿ ىناؾ : ككاف سؤاؿ الدراسة الرئيس ىك. ، لدل طمبة جامعة القدس(السكف، مستكل الداؿ لمعائمة

عبلقة بيف مستكل تقدير الذات كمستكل االتزاف االنفعالي لدل طمبة جامعة القدس؟ كلئلجابة عف 

أسئمة الدراسة كفحص فرضياتيا استادمت الباحثة إاتبار تقدير الذات لممراىقيف كالراشديف كبمغ 

كبمغ معامؿ ثباتو  (2006)، كمقياس االتزاف االنفعالي الذم أعده النمكرة (0.81)معامؿ ثباتو 

طالبان كطالبة، كشكمت  (354)كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشكائية مككنة مف . (0.80)

طالبان كطالبة مف طمبة  (1414)مف مجتمع الدراسة الكمي الذم ضـ  (%25)عينة الدراسة ما نسبتو 

أظيرت . ـ2006/2007، كذلؾ في الفصؿ الدراسي (األدبية كالعممية)جامعة القدس بكافة كمياتيا 

:  الدراسة النتائج التالية

  إف درجة مستكل تقدير الذات لدل طمبة جامعة القدس كانت قميمة، حيث بمغت النسبة المئكية ليذه

.  درجات (5)عمى الدرجة الكمية لممقياس كالبالغة  (53.0)الدرجة 

  إف درجة االتزاف االنفعالي لدل طمبة جامعة القدس كانت قميمة، حيث بمغت النسبة المئكية ليذه

 . درجات (5)عمى الدرجة الكمية لممقياس كالبالغة  (51.8)الدرجة 



 

 

 

 

 

 

 

  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α=0.05)  في مستكل تقدير الذات تعزل

 . لمتغير الجنس، كذلؾ لصالح اإلناث

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α=0.05)  في مستكل االتزاف االنفعالي

 . تعزل لمتغير الجنس

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α=0.05)  بيف مستكل تقدير الذات

 . الكمية، معدؿ الطالب التراكمي، مكاف السكف، مستكل الداؿ لمعائمة: كمتغيرات

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α=0.05)  بيف مستكل االتزاف االنفعالي

 . الكمية، معدؿ الطالب التراكمي، مكاف السكف، مستكل الداؿ لمعائمة: كمتغيرات

  ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (0.57)كجكد عبلقة طردية مكجبة مقدارىا(α=0.05 )

 . بيف مستكل تقدير الذات كمستكل االتزاف االنفعالي لدل طمبة جامعة القدس

كفي دراسة بعنكاف تقدير الجسـ كعبلقتو بتقدير الذات لدل عينة مف الشباب الجامعي في مصر 

 ىدفت إلى تقصي طبيعة العبلقة بيف تقدير الذات كتقدير الجسـ (2003)شاىيف ومنيب أعدتيا 

كاستطبلع الفركؽ بيف الجنسيف، كقد تككنت عينة الدراسة مف طبلب كطالبات الفرقة الرابعة لكميتي 

كطبلب كطالبات كمية التربية الرياضية جامعة  ( بنات227 بنيف ك 83)التربية في جامعة عيف شمس 

كقد استادمت الباحثتاف مقياس تقدير الجسـ كمقياس تقدير الذات مف  ( بنات93بنيف ك 77)حمكاف 

إعداد الباحثتيف، كبينت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف تقدير الذات كتقدير الجسـ، 

 .ككجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف تقدير الذات كتقدير الجسـ لدل الجنسيف ككذلؾ التاصص



 

 

 

 

 

 

 

 في دراسة ليما لمعرفة االرتباط بيف تقدير الذات ككؿ مف (2003)عياد والمشعاف كما سعى كؿ 

كاالكتئاب لذكم التعاطي المتعدد، ككذلؾ تعريؼ الفركؽ بيف المتعاطيف كغير  (الحالة كالسمة)القمؽ 

كاالكتئاب كتقدير الذات، كقد طبقت الدراسة عمى عينة  (السمة كالحالة)المتعاطيف في متغيرات القمؽ 

مبحكثان متزكجان مف المتعاطيف الذيف ينتمكف لذكم  (25)أعزبان ك  (21)مبحكثان منيـ  (46)مككنة مف 

متزكجان مف غير المتعاطيف،كطبؽ عمييـ  (25)أعزب ك  (21)مبحكثان  (46)التعاطي المتعدد، ككذلؾ 

، كااتبار بيؾ (1982)لمقمؽ الحالة كالسمة مف تعريب عبد الاالؽ  (Spielberger)ااتبار سبيمبرجر 

لبلكتئاب ككذلؾ ااتبار ركزنبرغ لتقدير الذات، كقد ارجت الدراسة بعدة نتائج مف أىميا أف ذكم 

التعاطي المتعدد يتسمكف بالقمؽ الحالة كالسمة عمى حد سكاء ككذلؾ االكتئاب كانافاض تقدير الذات 

. (الحالة كالسمة)ككجكد ارتباط سالب كداؿ إحصائيان بيف تقدير الذات كالقمؽ 

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف تقدير الذات كالقمؽ (2003)كامؿ أجرل 

االجتماعي لدل األطفاؿ ضعاؼ السمع مف ناحية، كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف الجنسيف في تقدير 

ناث(100)الذات كالقمؽ االجتماعي، كقد اشتممت عينة الدراسة عمى  كتضمنت أدكات . طفؿ ذككرو كا 

كقد أكضحت النتائج كجكد عبلقة إرتباطية . الدراسة مقاييس تقدير الذات لؤلطفاؿ كالقمؽ االجتماعي

سالبة بيف تقدير الذات كالقمؽ االجتماعي لدل األطفاؿ ضعاؼ السمع مف الجنسيف، كما كشفت 

النتائج أيضان عف كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في مستكل القمؽ االجتماعي كذلؾ لصالح اإلناث 

. أما الذككر فكانكا أكثر تقديران لذكاتيـ مف اإلناث



 

 

 

 

 

 

 

 دراسة ىدفت التعرؼ إلى تقدير الذات كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل عينة (2001)أبو ىيف أجرل 

شاب مف الذككر المشاركيف كغير المشاركيف في فعاليات انتفاضة األقصى، كطبؽ  (500)مككنة مف 

عمييـ ااتبار تقدير الذات كااتبار التكافؽ النفسي، كارجت الدراسة بكجكد فركؽ دالة إحصائيان في 

تقدير الذات تعزل لمكاف اإلقامة، ككما كجد داللة ارتباطية بيف تقدير الذات كالتكافؽ النفسي 

االجتماعي لدل أفراد العينة، كتبيف ما لممشاركة في فعاليات االنتفاضة مف آثار عمى تقدير الذات 

. كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل أفراد العينة

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف مشاركة المعمميف لممديريف في (2001)دراسة خويص 

اتااذ القرارات المدرسية كتقديرىـ لذاتيـ في مدارس القدس كالتعرؼ إلى درجة مشاركتيـ في اتااذ 

القرارات المدرسية كبياف عبلقة كؿ مف العمر كالجنس كسنكات الابرة كالمؤىؿ العممي كنكع المدرسة 

. كجنسيا كمستكل الدراسة فييا في عممية المشاركة في اتااذ القرارات كفي تقدير الذات لدل المعمميف

معممان كمعممة  (442)معممان كمعممة، كتككنت العينة مف  (2424)حيث بمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة 

.  مف مجتمع الدراسة األصمي كىذه العينة طبقية عشكائية عنقكدية (%18.23)أم ما نسبتو 

:  كقد أظيرت الدراسة النتائج التالية

بيف درجة مشاركة المعمميف لممديريف  (α=0.05)كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة  -

في أبعاد المشاركة في اتااذ القرارات المدرسية كجنس المعمميف كذلؾ لصالح المعممات، كفي بعد 

.  المنياج فقط، أما أبعاد الدراسة األارل كالدرجة الكمية فمـ تظير أية فركؽ دالة إحصائيان 

كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف درجة مشاركة المعمميف لممديريف في أبعاد المشاركة في اتااذ  -

القرارات المدرسية كالمؤىؿ العممي لممعمميف، كجاءت الفركؽ لصالح المعمميف كالمعممات مف حممة 



 

 

 

 

 

 

 

، كفي البعد المتعمؽ بالطمبة، أما بالنسبة لبقية األبعاد (كميات المجتمع المتكسطة أك معيد)الدبمـك 

 . كالدرجة الكمية فمـ تظير أية فركؽ دالة إحصائيان 

كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف درجة مشاركة المعمميف لممديريف في أبعاد المشاركة في اتااذ  -

القرارات المدرسية كمتغير جنس المدرسة، كجاءت الفركؽ لصالح مدارس اإلناث كفي البعد 

 . المتعمؽ بالطمبة، كلـ تظير أية فركؽ دالة إحصائيان لبقية أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية كذلؾ

بيف عمر المعمميف كدرجة مشاركتيـ  (α=0.05)عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيان عند المستكل  -

 . لممديريف في أبعاد المشاركة في اتااذ القرارات المدرسية كالدرجة الكمية تعزل لمتغير العمر

عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف سنكات ابرة المعمميف كالمعممات كدرجة مشاركتيـ لممديريف  -

 . في اتااذ القرارات المدرسية

كانت درجة مشاركة المعمميف لممديريف في اتااذ القرارات المدرسية متكسطة، إذ بمغ المتكسط  -

ككانت درجة ىذه المشاركة قميمة  (88.42)الحسابي لدرجة المشاركة في مدارس السمطة الكطنية 

 . نكعان ما في المدارس األىمية كالمدارس الحككمية

كانت درجة مشاركة المعمميف لممديريف في اتااذ القرارات المدرسية أعمى في المدارس األساسية  -

مقارنة بالمدارس الثانكية، إذ بمغ المتكسط الحسابي لدرجة المشاركة في المدارس األساسية 

 . في المدارس الثانكية (77.49)مقابؿ  (83.03)

 . كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف درجة تقدير المعمميف لذكاتيـ كجنس المعمميف كذلؾ لصالح الذككر -

 . عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف درجة تقدير الذات لدل المعمميف كمؤىميـ العممي -

 . عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف درجة تقدير المعمميف لذكاتيـ كجنس المدرسة -



 

 

 

 

 

 

 

 . عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف سنكات ابرة المعمميف كدرجة تقديرىـ لذكاتيـ -

عدـ كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف درجة مشاركة المعمميف لممديريف في اتااذ القرارات المدرسية  -

 . كدرجة تقديرىـ لذكاتيـ

كانت درجة تقدير الذات لدل المعمميف متكسطة كذلؾ عمى ااتبلؼ مؤىبلتيـ العممية كنكع  -

.  المدرسة كمستكاىا كقد انتيت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات ذات العبلقة بنتائجيا

 ىدفت إلى الكقكؼ عمى طبيعة العبلقة بيف (2001)عبد اهلل والتويجري كفي دراسة أجراىا كؿ مف 

حبلؿ العمالة الكطنية محؿ العمالة األجنبية، كعبلقتو بكؿ مف  اتجاه السعكدييف نحك سعكدة الكظائؼ كا 

طالبان مف طبلب  (211)األكلى تككنت مف : تقدير الذات كالدافعية لئلنجاز، كذلؾ لدل ثبلث عينات

مبحكثان مف المكظفيف اإلدارييف العامميف في القطاع العاـ كعينة ثالثة  (160)الجامعة السعكدية ك 

مف المكظفيف المسؤكليف في عدد مف مؤسسات القطاع الااص، كاشتممت أدكات  (169)مككنة مف 

الدراسة عمى ثبلثة مقاييس األكؿ ىك مقياس االتجاه نحك سعكدة الكظائؼ كمقياس فيممنج كككرتيني 

لتقدير الذات، أما المقياس الثالث فيك مقياس ىيرمانز لدافعية اإلنجاز، كقد كشفت النتائج عف كجكد 

ارتباط إيجابي داؿ إحصائيان بيف االتجاه نحك السعكدة مف ناحية ككؿ مف تقدير الذات كالدافعية 

. لئلنجاز مف ناحية ثانية

 بعنكاف تقدير الذات عند العبي كالعبات فرؽ األلعاب (2000 )عبد الحؽ والقدومي كفي دراسة 

كالتي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تقدير الذات لدل العبي . الرياضية في الجامعات الفمسطينية

، إضافة إلى التعرؼ (النجاح، بيرزيت، بيت لحـ)كالعبات األلعاب الجماعية في الجامعات الفمسطينية 



 

 

 

 

 

 

 

عمى أثر متغيرات الجامعة، كالمستكل الدراسي، كالعمر، كالجنس، كمكاف اإلقامة كنكع المعبة 

العبان كالعبة مف  (126)لتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف . التاصصية عمييا

طبؽ عمييـ استبانة تقدير الذات مف إعداد صالح  (النجاح، بيرزيت، بيت لحـ)الجامعات الفمسطينية 

كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل تقدير الذات كاف إيجابيان عند العبي كالعبات فرؽ . (1995)

األلعاب الجماعية في الجامعات الفمسطينية، إضافة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان في تقدير 

بينما لـ تكف الفركؽ دالة إحصائيان  (الجامعة، المستكل الدراسي، مكاف اإلقامة)الذات تعزل لمتغيرات 

أكصى الباحثاف بضركرة زيادة االىتماـ مف قبؿ المدربيف في (المعبة، العمر، الجنس)تبعان لمتغيرات 

.  تنمية مفيـك الذات لدل العبي األلعاب الجماعية في الجامعات الفمسطينية

 فقد أجرل دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى متغيرات تقدير الذات كدافعية اإلنجاز (2000)الفحؿ أما 

لدل الطبلب في مصر كالسعكدية كمعرفة العبلقة تبعان لممرحمة الدراسية كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف 

  ( طالبان 120 )الطبلب المصرييف كالسعكدييف في متغيرات الدراسة،  كتككنت عينة الدراسة مف 

مف المرحمة الثانكية، كتـ تطبيؽ مقياس تقدير الذات لمكبار  ( سعكديان 60 طالبان مصريان ك 60) 

كااتبار الدافع لئلنجاز لؤلطفاؿ كالراشديف، كارجت الدراسة بكجكد ارتباط مكجب بيف الطبلب 

. المصرييف ككذلؾ السعكدييف في تقدير الذات كدرجاتيـ في الدافعية لئلنجاز

 التي ىدفت إلى البحث حكؿ تقدير الذات المدرسي في المرحمة (1996)ساسي  كفي دراسة 

اإلعدادية في تكنس، كالتي استغرقت ثبلث سنكات، حيث أشارت نتائجو إلى ترجيح الفرضية القائمة 

بأف التطكر الحاصؿ في تقدير الذات محكـك بالسعي إلى تحقيؽ التكيؼ الضركرم مع المكقؼ 



 

 

 

 

 

 

 

التعميمي في المدرسة عند الطالب أكثر مف اتجاىو إلى بناء صكرة مستقبمية عف ذاتو، حيث لكحظ 

ىنالؾ تقارب بيف صكرة الذات الااصة التي يقدميا التمميذ نفسو، كصكرة الذات المنعكسة لدل 

المدرسيف، كاألصدقاء في المدرسة، كالتي يعتقد الطالب أف اآلاريف يتصكركنو بيا ابلؿ سنكات 

الدراسة في المرحمة التي يدرس بيا، كما تكصؿ الباحث مف ابلؿ دراستو إلى أف اإلناث أقؿ تقديران 

لذكاتيـ مف الذككر مف حيث المؤىبلت كتكقعات النجاح في الميمات المكككلة ليف كااصة إذا تعمؽ 

. األمر بمجاالت مدركة عمى أنيا ال تتبلءـ مع جنسيف كذلؾ بصرؼ النظر عف نتائجيف المدرسية

 دراسة بيدؼ معرفة العبلقة بيف األفكار البلعقبلنية التي تبنتيا نظرية (1995)الرشداف كما أجرل 

العبلج العقبلني العاطفي كتقدير الذات لدل الطمبة الميدديف بالفصؿ مف الدراسة في الجامعة 

كقد تككف . األردنية، كالكشؼ عف األفكار التي يمكف اعتبارىا متنبئات ناجحة النافاض تقدير الذات

، (1995- 1994)طالبان كطالبة ىـ الميددكف بالفصؿ مف الدراسة لمعاـ  (301)مجتمع الدراسة مف 

ككشفت . كطبؽ عمييـ ااتبار األفكار البلعقبلنية الذم طكره الريحاني، كااتبار جبريؿ لتقدير الذات

الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطية سمبية ذات داللة بيف األفكار البلعقبلنية كتقدير الذات، كما أظيرت 

نتائج االنحدار المتعدد المتدرج لمدرجة الكمية الاتبار تقدير الذات مجمكعة مف األفكار البلعقبلنية تـ 

اعتمادىا كمتنبئات ناجحة النافاض تقدير الذات كتمثمت ىذه األفكار في االعتمادية، كردكد الفعؿ 

. اإلحباطية، كالقمؽ الزائد

 ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير بعض المتغيرات مثؿ الجنس (1995)أجرتيا العمراف كفي دراسة أارل 

كعمؿ األـ، في  (ابتدائي، أك إعدادم)كالمنطقة الجغرافية، كترتيب الطفؿ في األسرة كالمرحمة الدراسية 



 

 

 

 

 

 

 

تقدير الذات ككذلؾ التعرؼ عمى العبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كتقدير الذات، كتككنت العينة مف 

طالبان كطالبة تـ ااتيارىـ عشكائيان، كطبؽ المقياس الذم أعده ككبر سميث، كقد بينت النتائج  (380)

كجكد فركؽ دالة إحصائيان عمى مقياس تقدير الذات بيف الذككر كاإلناث لصالح اإلناث كبيف طمبة 

المدف كالقرل لصالح طبلب المدف كبيف الطمبة ذكم الترتيب الماتمؼ في األسرة لصالح الطالب ذك 

الترتيب األاير، ككجكد فركؽ بيف طبلب المرحمة االبتدائية كاإلعدادية لصالح طبلب المرحمة 

. االبتدائية، ككجكد ارتباط مكجب داؿ إحصائيان بيف تقدير الذات كالتحصيؿ الدراسي

 ىدفت إلى بحث عبلقة المعتقدات البلعقبلنية بكؿ مف تقدير (1995)المصري كفي دراسة أجراىا 

طالبان كطالبة تـ ااتيارىـ عشكائيان مف طمبة المدارس  (472)الذات كمركز الضبط، كتككنت العينة مف 

الثانكية في عماف، كطبؽ عمييـ ااتبار الريحاني لؤلفكار البلعقبلنية، كااتبار ركتر لمركز الضبط 

، كقد أظيرت النتائج كجكد ارتباط (1979)الاارجي المقنف لمبيئة األردنية مف إعداد برىـك - الداامي

إيجابي ذم داللة بيف األفكار البلعقبلنية كمركز الضبط الاارجي، كما أظيرت النتائج كجكد ارتباط 

سمبي مرتفع بيف األفكار البلعقبلنية كتقدير الذات، كما أظير تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج أف 

مف التبايف  (%35)مف التبايف في مركز الضبط، ك  (%45)األفكار البلعقبلنية قد فسرت ما نسبتو 

كبالتالي فإف ىذه الدراسة أظيرت كجكد ارتباط إيجابي بف مركز الضبط الاارجي . في تقدير الذات

. كاألفكار البلعقبلنية

 فقد أجرل دراسة ىدفت إلى معرفة مدل تقدير الذات عند الطفؿ الفمسطيني دااؿ (1993)بكر أما 

الضفة الغربية كقطاع غزة المحتميف، كفيما اذا كاف ىناؾ فركؽ تبعان لمجنس كمكاف السكف، كقد أجريت 



 

 

 

 

 

 

 

مف القطاع بطريقة عشكائية،  (100)أسرة مف الضفة الغربية ك  (200)الدراسة عمى عينة مككنة مف 

مف ىذه األسر لتطبيؽ الدراسة عمييـ، حيث طبؽ عمييـ ااتبار تقدير الذات  ( طفبلن 620)كتـ ااتيار 

المصمـ في كمية التربية بجامعة الزقازيؽ، كقد ارجت الدراسة بنتائج أشارت إلى أف مستكل تقدير 

الذات عند الطفؿ الفمسطيني أعمى مما كاف متكقعان بالمقارنة مع أقرانو في العالـ العربي أك العالـ 

الثالث أك حتى في الدكؿ الصناعية المتقدمة، كما بينت أف جنس الطفؿ كمكاف سكنو ال يمعباف دكران 

حاسمان في مستكل تقديره لذاتو، كأف متكسطات تقدير الذات عند أطفاؿ الضفة أعمى عمكمان مف 

. متكسطات تقدير الذات عند أطفاؿ القطاع

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الفركؽ في تقدير الذات لدل المتفكقيف (1993)جبريؿ كما أجرل 

ًن مف كبل الجنسيف، كتككنت عينة الدراسة مف  طالب مف المدارس  (600)كغير المتفكقيف دراسيان

الثانكية في محافظة البمقاء، نصفيـ مف ذكم التحصيؿ المتدني مف كبل الجنسيف، حيث طبؽ عمييـ 

مقياس جبريؿ لتقدير الذات، كاستادـ المعدؿ التراكمي لتحديد مستكل التفكؽ، كأشارت النتائج إلى 

كجكد فركؽ ذات داللة في تقدير الذات بيف المتفكقيف كغير المتفكقيف، كعدـ كجكد فركؽ في الدرجة 

. الكمية لتقدير الذات تعزل إلى الجنس، رغـ كجكد فركؽ في بعض أبعاد تقدير الذات بيف الجنسيف

 إلى تقصي العبلقة بيف العمؿ ككؿ مف مستكل الحكـ األابلقي (1991) الحباشنة كىدفت دراسة

مف  (عينة قصدية)تككنت عينة الدراسة . كتقدير الذات لدل المرأة العاممة كغير العاممة في األردف

مف ربات  (102)امرأة مف النساء العامبلت ك  (101)امرأة مف النساء األميات الجامعيات ك (203)

.  البيكت



 

 

 

 

 

 

 

:  كمف نتائج الدراسة فيما يتعمؽ بتقدير الذات

.  عدـ كجكد عبلقة كاضحة بيف العمؿ كتقدير الذات لدل المرأة -

 . عدـ كجكد ارتباط بيف سنكات العمؿ كتقدير الذات لدل فئة العامبلت -

 . عدـ كجكد ارتباط بيف الحكـ األابلقي كتقدير الذات -

حكؿ تقدير الذات كعبلقتو باالكتئاب لدل عينة مف المراىقيف ( 1989)صالح كفي دراسة قاـ بيا 

مف  (50)مف الذككر، ك  (50)طالبان في الصؼ األكؿ الثانكم، مف الجنسيف  (272)تتككف مف 

اإلناث، كقد استادـ الباحث مقياس تقدير الذات مف إعداده كمقياس االكتئاب مف إعداد بيؾ كعربو 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير : لمغة العربية عبد الفتاح ككانت نتائج الدراسة كما يمي

كلـ تكجد فركؽ . الذات كمستكيات االكتئاب الماتمفة لصالح المراىقيف الذيف ال يكجد لدييـ  اكتئاب

كىناؾ عبلقة سمبية بيف تقدير الذات . بيف الذككر كاإلناث في تقدير الذات كمستكيات االكتئاب

. كاالكتئاب

 بدراسة بعنكاف تقدير الذات كعبلقتو بالتنشئة الكالدية كاألمف النفسي، كىدفت (1989 )كفافي كقد قاـ 

الدراسة الى فحص العبلقة بيف تقدير الذات كبعض التغيرات كثيقة الصمة بو، كقد تككنت عينة الدراسة 

كقد . مف طالبات المرحمة الثانكية، مف القطريات كغيرىف مف الجنسيات العربية األارل (153)مف 

منيا مقياس التنشئة الكالدية مف اعداد كفافي، مقياس : طبؽ عمى عينة الدراسة عدد مف المقاييس



 

 

 

 

 

 

 

عدـ األمف الذم أعده ماسمك، كمقياس تقدير الذات لدل الكبار كأعده ككبر سميت، كقد - األمف

. كشفت الدراسة عف أف التنشئة الكالدية كما يدركيا األبناء تؤثر في درجة تقدير الطالبات لذكاتيف

 دراسة كاف مف بيف أىدافيا دراسة العبلقة بيف تقدير الذات (1989)اليواري والشناوي كأجرل 

طالب نصفيـ مف الذككر كالنصؼ  (200)كتألفت عينة الدراسة مف . كالتحصيؿ لدل طبلب الجامعة

اآلار مف اإلناث، كتـ ااتيارىـ بطريقة عشكائية مف بيف طمبة جامعة الرياض كطالبات مركز 

كأشار الباحثاف في . كاستادـ الباحث مقياس ككبر سمث لتقدير الذات. الدراسات الجامعية لمبنات

تفسيرىما لمنتائج إلى أف تقدير الذات كالتحصيؿ الدراسي يتأثراف ببعضيما، كأف مستكل التحصيؿ 

الجيد يمكف أف يسيـ في رفع مستكل تقدير الذات، كأف تقدير الذات المرتفع يمكف أف يسيـ في تحسيف 

 .المستكل الدراسي

:   الدراسات األجنبية المتعمقة بتقدير الذات2. 3. 2. 2

ىدفت إلى البحث عف التقييـ الذات كالتغذية  (Cook & Brown, 2003) في دراسة قاـ بيا 

كتككنت عينة الدراسة مف . الراجعة كالدكر الفعاؿ لتفيـ الذات العالي كبعض اآلراء الشاصية المحددة

طالبة مف طالبات جامعة كاشنطف، حيث تـ تزكيدىف بنماذج مف السيرة الذاتية ليعبرف عف  (98)

مرتاح في المكاقؼ )الميزات التي يتصفف بيا، أما األىداؼ التي تـ التركيز عمييا فيي اجتماعية 

، كتكصمت النتائج إلى أف (االجتماعية، اجكؿ في المكاقؼ االجتماعية، متشكؽ لممكاقؼ االجتماعية

المشاركيف الذيف عندىـ تقدير ذات عالي يستجيبكف لمتغذية الراجعة عمى نحك أفضؿ مف غيرىـ، كما 



 

 

 

 

 

 

 

صنفف بأف عندىف تقدير  (%48)مف أفراد العينة صنفف بأف عندىف تقدير ذات مرتفع ك  (%50)أف 

. ذات منافض

 ىدفت إلى معرفة أىمية تقدير الذات األساسية كالقدرة عمى (Johnson, 1998 )كما أف دراسة

حيث تـ تأكيد ثبات التقدير الذاتي بشكؿ متزايد كعامؿ حاسـ . النضاؿ لتثبيت التقدير الذات العالي

لفيـ الدكر فيما يتعمؽ بمسألة التقدير الذاتي، كىذه الدراسة تقارف بيف مفيكميف لمتقدير الذاتي عالميان 

كالتقدير الذاتي األساسي، كتـ األاذ بعيف االعتبار أىمية كجدارة المحاكلة لثبات التقدير الذاتي 

مف طبلب عمـ النفس بجامعة ستككيكلـ بالسكيد كاستادـ  ( طالبان 80)كتككنت عينة الدراسة مف 

كقد أظيرت الدراسة أف . مقياسان اعتمد فيو ميزاف بعض األحداث الجديدة ست مرات ابلؿ تسعة أشير

التقدير الذاتي العممي أقؿ ثباتان، كأف ىذا يحتاج إلى جدارة كتعزيز مف قبؿ اآلاريف كما أف األحداث 

. الماتمفة كاف ليا تقدير أكبر عمى التأثير الذاتي

 كالتي ىدفت لمتحقؽ مف العبلقة كاالاتبلفات بيف مفيـك الذات كتقدير (Burnett, 1994)أما دراسة 

الذات عند الطمبة بالمرحمة األساسية في بعض الاصائص، كىدفت إلى دراسة اعتقادات، كمشاعر 

الفرد نفسو، ككذلؾ ىدفت إلى التحقؽ مف العبلقة بيف الجانب الكصفي كالجانب التقكيمي لممعتقدات 

كتككنت عينة الدراسة . ذات العبلقة المدركسة عمى أساس المقارنة لمفيـك الطالب عف ذاتو كتقييمو ليا

سنة،  (9.5)كمتكسط أعمارىـ . مف اإلناث (%57)مف الذككر، ك  (%43) طالبان كطالبة، (957)مف 

كقد استادمت الدراسة مقياس تقدير الذات مف . مف طمبة الصفكؼ مف الثالث كحتى السابع  االبتدائي

كأظيرت نتائج الدراسة أف الذككر أعمى درجة مف اإلناث في تقدير الذات، ككمما . إعداد الباحث نفسو



 

 

 

 

 

 

 

زاد عمر الطالب كمما ارتفعت درجة تقدير الذات، كتكصمت الدراسة أيضان إلى أف تقدير الذات 

. المعرفي، كتقدير الذات الفاعمة ينمياف تقدير الذات العاـ في الجانب المدرسي لمطمبة كيزداد إيجابية

كبمغ عدد .  دراسة ىدفت لمعرفة تقدر الذات  لدل األمريكيكف كالصينيكف(Chiu, 1993)كما أجرل 

طفبلن صينيان مف الصؼ الرابع إلى الصؼ السادس  (437)طفبلن أمريكيان، ك  (446 )أفراد العينة 

كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف متكسط . كاستادـ الباحث مقياس ككبر سميت لتقدير الذات. االبتدائي

درجات الطمبة في العينة األمريكية كاف أعمى مف نظيره لدل الطبلب في العينة الصينية بفارؽ داؿ 

كما بينت نتائج ىذه الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب في المراحؿ . إحصائيان 

ككذلؾ بينت كجكد . ضمف الثقافة الكاحدة (مف الصؼ الرابع إلى السادس االبتدائي )الدراسية الثبلث 

تفاعؿ ثنائي داؿ إحصائيان بيف متغير الثقافة كالجنس، إذ تفكقت اإلناث عمى الذككر في العينة 

. األمريكية، بينما تفكؽ الذككر عمى اإلناث في العينة الصينية

ىدفت لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف الطبلب المتفكقيف كغير ( Chiu, 1990)كفي دراسة أارل قاـ بيا 

طالبان كطالبة في الصؼ الرابع  (450 )كبمغ عدد أفراد العينة . المتفكقيف كالمتامفيف في تقدير الذات

كاستادـ الباحث مقياس ككبر سميث لتقدير الذات، كتكصمت الدراسة إلى كجكد . كالاامس االبتدائييف

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب المتفكقيف كالعادييف مف جية، كبيف المتامفيف مف جية أارل، 

كلكنيا لـ تجد فركقان دالة بيف المتفكقيف كالعاديف، أما عندما استادـ مقياس تقدير الذات باستطبلع 

. آراء المعمميف تبيف كجكد فركؽ دالة بيف المجمكعات الثبلث لصالح المتفكقيف، فالعادييف، فالمتامفيف



 

 

 

 

 

 

 

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في ( Zuckerman, 1985)كذلؾ أجرل 

كبمغ . تقدير الذات، كمفيـك الذات كمدل تأثير ذلؾ في أىدافيـ في الحياة، كذلؾ في المرحمة الجامعة

كاستادـ الباحث استطبلعان لتقدير الذات لدل . طالبان  (127)طالبات، ك  (804 )عدد أفراد العينة 

كبينت نتائج ىذه الدراسة أنو بالرغـ مف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الذككر . الطمبة مف إعداده

كاإلناث في مستكل تقدير الذات العاـ، إال أف الذككر قد حصمكا عمى درجات أعمى عمى مقياس تقدير 

 .الذات في مجاؿ العمكـ، كالرياضيات، كالقيادة، كالاطابة،كالتكافؽ الشاصي، كاالكتفاء الذاتي



 

 

 

 

 

 

 

:  تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة3.3.2.2

مف ابلؿ استعراض الباحث لمدراسات العربية كاألجنبية تبيف أف استاداـ العقاب البدني أمره مثار 

جدؿ كنقاش كااصة أف نتائج معظـ الدراسات التي تـ استعراضيا تؤكد عمى تكجيات إيجابية نحك 

استاداـ العقاب البدني أك أف العقاب البدني فعبلن يتـ استادامو كأسمكب تربكم في المدرسة أك البيت 

. كأنو يبقى في ميداف التنازع بيف مؤيد كمعارض

مف أف المرشديف التربكييف يميمكف إلى االعتراؼ  (2006)كىذا ما اتفؽ فيو يحيى كعرار كأبك قطيش 

بأشكاؿ االعتداء التي تترؾ آثاران أكثر مف التي ال ترؾ آثاران، بمعنى تقبؿ استاداـ العقاب البدني 

كالبطش  (1988)، كعبيدات ( Obsorne، 1996) ك  (1998 )أما دراسية السعدم . كأسمكب تربكم

فقد بينت أف االتجاىات الكمية لممعمميف نحك العقاب البدني   (1991) ك دراسة الحارثي  (1991)

. كانت إيجابية

انقسامان في الرأم حكؿ استعماؿ العقاب البدني  (2001)كالمحركقي  (2003)بينما بينت دراسة عشكل 

التي بينت أف أكثر  (Kaplan, 1995)ك  (Patrick, 1996 )بعكس دراسة . ككسيمة لتأديب األطفاؿ

أما باصكص الابرة فقد بينت دراسة . المشاركيف كانكا ضد استاداـ العقاب البدني في المدارس

. أنو لـ يكف لمابرة في التدريس أثر كبير في مجاؿ استاداـ أساليب الثكاب كالعقاب (2001)مرتضى 

ك  (Reynolds & et al , 1990)كفيما يتعمؽ بتكرار حدكث استاداـ العقاب البدني فقد اتفؽ 

(Kaplan, 1995)  تقريبان تعرضكا  (%33)تعرضكا لعقاب بدني مف الكالديف، ك  (%81)في أف

مف أفراد العينة قد  (%75)التي بينت أف  (Barrish, 1996)لعقاب بدني في المدرسة، ككذلؾ دراسة 



 

 

 

 

 

 

 

مف أفراد  (%70)فقد أشارت إلى أف  (Obsorne, 1996)تعرضكا لنكع مف العقاب البدني، أما دراسة 

. منيـ فقط يؤيدكف استادامو (%50)العينة استادمكا العقاب البدني مع أطفاليـ، رغـ أف 

 ,Reynolds & et al)دراسة , الدراسات التي اظيرت كجكد فركؽ في االتجاىات نحك العقاب البدني

في كجكد فركؽ تعزل لمجنس بيف الذككر كاإلناث  (2003) ك عشكل  (1998) كالسعدم  (1990

. لصالح الذككر

بينت نتائج ىذه الدراسة أف اتجاىات اإلناث نحك استاداـ العقاب البدني  (1988) أما دراسة عبيدات 

بأنو تكجد عبلقة دالة إحصائيان تعزل لمتغير  (Grasmick, 1992)أما دراسة , كاف أعمى مف الذككر

) كفي دراسة الحارثي , بأنو تكجد فركؽ لصالح الذككر المتزكجيف (1998)كأما دراسة السعدم , العمر

. بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائية بالنسبة لممؤىؿ العممي (1991

أما الدراسات التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الذات تعزل إلى مكاف السكف فقد 

بأنو تكجد فركؽ دالة في تقدير  (2000)كدراسة عبد الحؽ كالقدكمي  (1995)كانت دراسة العمراف

بأنو تكجد  (Burnett, 1994)كدراسة  (2001)أما دراسة أبك ىيف , الذات تعزل إلى مكاف السكف

في  (1996)كساسي  (Burnett،1994)ك  (2003)اتفؽ كؿ مف كامؿ , فركؽ لصالح متغير العمر

 & Cook)كدراسة  (2007)أف الذككر كانكا أكثر تقديران لذكاتيـ مف اإلناث، أما دراسة حمداف 

Brown, 2003) أف تقدير الذات  (1993)بكر , في أف اإلناث كانكا أكثر تقديران لذكاتيف مف الذككر

. عند أطفاؿ الضفة أعمى عمكمان مف متكسطات تقدير الذات عند أطفاؿ القطاع



 

 

 

 

 

 

 

 أما الدراسات التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في االتجاىات نحك العقاب البدني فقد 

كانت 

أما بالنسبة , حيث بينتا عدـ كجكد فركؽ تبعان لمجنس (1991) كالحارثي   (1991)دراسة البطش

بأنو ال تكجد فركؽ دالة  (1991)، كدراسة الحارثي (1991)لمتغير العمر فقد اتفقت دراسة البطش 

، (1991)كفيما يتعمؽ بالحالة االجتماعية فقد اتفقت دراسة البطش , إحصائيان تعزل لمتغير العمر

كفي , بأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمتغير الحالة االجتماعية (Grasmick, 1992)كدراسة 

، أنو ال تكجد فركؽ (Grasmick, 1992)كدراسة  (1998)، كدراسة السعدم (1991 )دراسة البطش 

بأنو ال  (1998)كما أظيرت دراسة السعدم , دالة إحصائية لممؤىؿ العممي نحك اتجاه العقاب البدني

( 1991)كدراسة الحارثي(1991)كذلؾ اتفقت دراسة البطش , تكجد فركؽ لصالح متغير مكاف اإلقامة

. بانو ال تكجد فركؽ دالة احصائيا تعزل لمتغير الابرة

 )أما الدراسات التي أظيرت عدـ كجكد دالة إحصائيا تتعمؽ بتقدير الذات فقد كانت دراسة بكر 

كدراسة شاىيف كمنيب  (1993) كجبريؿ  (1989) كصالح Zuckerman)، 1985) ك  (1993

ك بكر  (2001)اتفؽ أبك ىيف , في عدـ كجكد فركؽ عمى درجة تقدير الذات تبعان لمجنس (2003)

أما بالنسبة لدراسة اكيص , في عدـ كجكد فركؽ دالة في تقدير الذات تعزل لمكاف اإلقامة (1993)

دراسة عبد الحؽ , بأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان لمتغير المؤىؿ العممي نحك تقدير الذات (2001)

. عدـ كجكد فركؽ لصالح متغير العمر (2000)كالقدكمي 



 

 

 

 

 

 

 

كشفت الدراسات عف ارتباط إيجابي بيف تقدر الذات كاالتجاه نحك السعكدة مف ناحية كالدافعية لئلنجاز  

كالتحصيؿ الدراسي اليكارم كالشناكم،  (2003) ، كتقدير الجسـ شاىيف كمنيب(2001 )التكيجرم 

ك التغذية . (Chiu, 1990)، ك التفكؽ (1989كفافي، )كالتنشئة الكالدية  (1995) ، كالعمراف (1989

، عبد الحؽ (2001أبك ىيف، )كالتكافؽ النفسي االجتماعي  (Cook & Brown, 2003)الراجعة 

. أف تقدير الذات إيجابيان عند العبي األلعاب الجماعية (2000 )كالقدمي 

، كاالكتئاب (2003كامؿ، )كشفت الدراسات عف ارتباط سمبي بيف تقدير الذات كالقمؽ االجتماعي 

كاألحداث الماتمفة  (1995المصرم، )ك  (1995الرشداف، )كاألفكار البلعقبلنية  (1989صالح، )

(Johnson, 1998 .)

أظيرت كجكد عبلقة إرتباطية سالبة بيف مفيـك الذات كالسمكؾ العدكاني لدل  (2006)أما دراسة بدر 

. األطفاؿ في المرحمة االبتدائية

عدـ كجكد ارتباط بيف سنكات العمؿ كتقدير الذات لدل فئة  (1991)أظيرت دراسة الحباشنة 

. العامبلت

كشفت الدراسة أف األطفاؿ المساء معاممتيـ يعانكا مف اضطراب  (2003 )كفي دراسة محمكد كصابر 

الحالة المزاجية، بينما اتسمت مجمكعة األطفاؿ العادييف بتقدير ذات عالي، كىذه الدراسة تتفؽ مع 

بأف أثر العقاب عمى مستكل تقدير الذات لصالح الطمبة غير المعاقبيف، كأيضان في  (1995 )الركساف 

. مف أىـ مترتبات العقاب تدني مفيـك الذات (1992 )دراسة أبك عميا 



 

 

 

 

 

 

 

أظيرت النتائج أف األطفاؿ الذيف يتمقكف الدعـ كالتعزيز مف معممييـ  (Shiffler, 1997)أما دراسة 

. لدييـ مفيـك ذات عالي، ككما يظير لدييـ تفاعؿ اجتماعي مرتفع
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الفصؿ الثالث 

: الطريقة واإلجراءات

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كمجتمعيا، كعينتيا، كاألدكات المستادمة كطرؽ إعدادىا، 

كالاطكات البلزمة لمتحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كذلؾ اإلجراءات الااصة بتطبيؽ الدراسة كطرؽ 

. المعالجة اإلحصائية المستادمة

:  منيج الدراسة1. 3

استادـ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي، ألنو يناسب ىذا النكع مف الدراسات، حيث تـ معرفة 

العبلقة بيف العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي مدراس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

. التعميمية

 مجتمع الدراسة 2. 3 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

معممان كمعممة، مكزعيف  (565) كالبالغ عددىـ  (2007- 2006 )التعميمية، لمفصؿ الدراسي الثاني 

معممة، كذلؾ حسب إحصائيات دائرة التربية  (318) معممان ك (247) مدرسة، منيـ  (26)عمى 

 .، كما يكضح الجدكؿ التالي(2007)الاميؿ لمعاـ / كالتعميـ



 

 

 

 

 

 

 

مجتمع الدراسة : (1. 3 )جدوؿ رقـ 

المجموع المحافظة العدد 
بيت لحـ الخميؿ 

 247 112 135عدد المعمميف 
 318 112 206عدد المعممات 

 565 224 341المجموع 

كما يكضح الجدكؿ عدد المعمميف كفقا ( 565= )إف مجتمع الدراسة ف (1.3)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

, معمما (112)معمما،كفي بيت لحـ (135)لممحافظة الاميؿ كبيت لحـ، بمغ عدد المعمميف في الاميؿ

.  معممة (112)معممة، كفي بيت لحـ  (206)أما عدد المعممات فقد بمغ في الاميؿ

:  عينة الدراسة3. 3

معممة أم بنسبة   (121) معممان ك  (116) معممان كمعممة، منيـ  (237 )تككنت عينة الدراسة مف 

تقريبان مف مجتمع الدراسة، كتـ ااتيار العينة بالطريقة العشكائية القصدية ، كما يكضح  (42%) 

الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، سنكات )تكزيع عينة الدراسة تبعان لمتغيرات  (2. 3 )الجدكؿ رقـ 

. (العمؿ، المؤىؿ العممي، مكاف السكف

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

خصائص العينة الديمغرافية : (2. 3 )جدوؿ رقـ 

النسبة المئوية العدد المتغيرات 
 48.8 116ذكر الجنس 

 51.2 121أنثى 

 10.9 26 25- 20العمر 

 25.3 60 30- 2 5فكؽ

 20.7 49 35- 30فكؽ 

 9.2 22 40 - 35فكؽ 

 34.0 80 فما فكؽ 40

 16.8 40أعزب الحالة االجتماعية 

 81.9 194متزكج 
 1.3 3مطمؽ 

 29.4 70 5- 1سنوات العمؿ 

 25.3 60 10- 5فكؽ 
 12.6 30 15- 10فكؽ 

 8.0 19 20 -15فكؽ 
 24.7 58 فما فكؽ 20

 25.3 60دبمـك المؤىؿ العممي 
 69.2 164بكالكريكس 
 5.5 13دراسات عميا 

 23.2 55قرية مكاف السكف 

 38.0 90مدينة 



 

 

 

 

 

 

 

 38.8 92مايـ 

 



 

 

 

 

 

 

 

:  أداتا الدراسة4. 3

: استادـ الباحث لتحقيؽ ىدؼ االداتيف االتيتيف الدراسة في جمع البيانات البلزمة

:  البيانات األولية1.4.3

والحالة  الجنس، والعمر،)لمحصكؿ عمى المعمكمات الديمغرافية الااصة بكؿ معمـ، كذلؾ فيما يتعمؽ بػ 
( 1)كما ىو واضح في الممحؽ رقـ  (االجتماعية، وسنوات العمؿ، والمؤىؿ العممي، و مكاف السكف

: مقياس العقاب البدني:  أوالً 2.4.3

بعد اإلطبلع عمى عديد مف مقاييس العقاب البدني التي تـ استاداميا في البحكث السابقة ااتار 

،  كما اعتمد في بنائو عمى العديد مف (1991)الباحث مقياس العقاب البدني الذم أعده الحارثي 

بطريقة التجزئة  (0.91)المقاييس العالمية المشيكرة في مجاؿ العقاب البدني، كحيث بمغ معامؿ الثبات 

النصفية، كأما الصدؽ فقد استطاع الباحث أف يتحقؽ مف الصدؽ في بنائو عف طريؽ الصدؽ 

. الاارجي، كصدؽ المحتكل

فقرة، كبعد تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية تـ حذؼ الفقرات  (47)كيتككف المقياس مف 

، كأصبح المقياس (0.20)ألف قيـ معامبلت االرتباط اقؿ مف  (3، 5، 7، 13، 21، 24، 26)التالية 

كتتـ االجابة عيمى  (2)فقرة، كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ  (40)في صكرتو النيائية مككف مف 

مكافؽ جدان، مكافؽ، غير مقرر، غير مكافؽ، غير مكافؽ )فقراتو كفقا لتدريج قياس ليكرت الاماسي، 

في العمكد الذم يمثؿ كجية نظرىـ نحك العقاب  (x ) ، كقد طمب مف أفراد العينة كضع إشارة (جدان 

درجات،  (3)درجات، كغير مقرر  (4)درجات،  كمكافؽ  (5)مكافؽ جدان )البدني، كقد أعطيت اإلجابة 



 

 

 

 

 

 

 

، كقد طبؽ ىذا السمـ الاماسي عمى جميع (كاحدة)غير مكافؽ جدان درجة ، ك(درجتيف)كغير مكافؽ 

، 19، 18، 17، 15، 13، 11، 10، 7، 6، 5، 4، 2، 1): بنكد أداة الدراسة أما العبارات التالية

باعتبارىا عبارات  (40، 39، 37، 36، 34، 33، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 23، 22، 21، 20

درجات، كغير  (4)درجات، غير مكافؽ  (5)سالبة، تـ عكس الدرجات بحيث أاذت غير مكافؽ جدان 

(. كاحدة)كمكافؽ جدا درجة ( درجتيف)درجات، كمكافؽ  (3)مقرر 

:  صدؽ المقياس1.2.4.3

تـ التحقؽ مف الصدؽ بحساب مصفكفة ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة، كالتي 

بينت أف جميع قيـ معامبلت االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية لؤلداة دالة إحصائيان، مما يشير إلى 

االتساؽ الداامي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معان في قياساالتجاىات نحك العقاب البدني لدل معممي 

. مدارس ككالة الغكث في منطقة الاميؿ التعميمية التعميمية

:  ثبات المقياس2.2.4.3

قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة اعادة التطبيؽ حيث جرل التطبيؽ عمى عينة 

) ، حيث بمغ معامؿ الثبات (Cronbach Alpha)استطبلعية كتـ استاداـ معادلة كركنباخ ألفا 

كما .كىذا يشير إلى أف مقياس الدراسة يتمتع بدرجة مقبكلة مف الثبات، ألغراض البحث العممي (0.91

(. 6)ىك كاضح في الممحؽ رقـ

: مقياس تقدير الذات:  ثانياً 3.4.3



 

 

 

 

 

 

 

بعد اإلطبلع عمى العديد مف مقاييس تقدير الذات  التي تـ استاداميا في البحكث السابقة  كقع 

يرفيف   Helm Reish, Stapp)االاتيار عمى مقياس تقدير الذات الذم كضعو ىيممريتش كستاب كا 

and Ervin)  مف جامعة تكساس بالكاليات المتحدة كذلؾ لمتعرؼ عمى مستكل تقدير الذات لدل

  Texas Social Behavior Inventory( TSBI)المراىقيف كالراشديف، كيحمؿ ىذا االاتبار اسـ 

، حيث بمغ معامؿ ثبات ىذا االاتبار (1991)عادؿ عبد اهلل محمد عاـ .كقاـ بترجمتو كتعريبو د

مف آراء المتاصصيف، كيتككف المقياس مف  (%100-71)، بينما بمغ صدؽ المحكميف لو (0.94)

عبارة ببعد كاحد ىك تقدير الذات بشكؿ عاـ ، كبعد تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية تـ  (32)

الف قيـ معامبلت  (1، 2، 3، 4، 9، 10، 13، 20، 22، 29، 31، 32 )حذؼ الفقرات التالية 

فقرة كما ىك مكضح  (20)، كأصبح المقياس في صكرتو النيائية مككنان مف (0.20 )االرتباط اقؿ مف 

تنطبؽ "، ال "ال تنطبؽ إطبلقان : "، كاستادـ الباحث  تدريج  ليكرت الاماسي(3)في الممحؽ رقـ 

، كقد طمب مف أفراد العينة كضع "نتنطبؽ تماما"،"تنطبؽ إلى درجة كبيرة" ،"تنطبؽ إلى حد ما " ،"نكثيرا

ال تنطبؽ "في العمكد الذم يمثؿ كجية نظرىـ نحك تقدير الذات، كقد أعطيت اإلجابة  (×)إشارة 

كتنطبؽ إلى "درجات،  (3 )"كتنطبؽ إلى حد ما"، (درجتتيف)" كال تنطبؽ كثيران " ،(درجة كاحدة )"نإطبلقا

، 14، 13، 6: ) درجات،  كتـ عكس العبارات التالية (5" ) تنطبؽ تمامان " درجات، (4)" درجة كبيرة

، (كاحدة)تنطبؽ تمامان درجة " لككنيا عبارات سالبة، حيث تـ عكس الدرجات بحيث أاذت (19

( 4" ) كال تنطبؽ كثيران " درجات، (3 )" كتنطبؽ إلى حد ما" ،(درجتتيف)" كتنطبؽ إلى درجة كبيرة"

. درجات (5 )" كال تنطبؽ إطبلقان " درجات،

:  صدؽ المقياس1.3.4.3



 

 

 

 

 

 

 

تـ حساب صدؽ المقياس باستاداـ االتساؽ الداامي عف طريؽ معامبلت االرتباط بيرسكف بيف كؿ 

، كالتي بينت أف جميع قيـ (6)فقرة مف فقرات المقياس بشكؿ عاـ، كذلؾ كما ىك مبيف في الممحؽ رقـ 

معامبلت االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة دالة إحصائيان، مما يشير إلى اتساؽ داامي 

. عالي

:  ثبات المقياس2.3.4.3

تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة اعادة التطبيؽ حيث جرل التطبيؽ عمى عينة استطبلعية كتـ 

، كىذا يشير (0.80) ، حيث بمغ معامؿ الثبات (Cronbach Alpha)استاداـ معادلة كركنباخ ألفا 

كما ىك كاضح في . إلى أف أداة الدراسة تتمتع بدرجة مقبكلة مف الثبات ألغراض البحث العممي

(. 6)الممحؽ رقـ

 متغيرات الدراسة  5. 3

:  تضمنت ىذه الدراسة المتغيرات التالية

:  المتغيرات المستقمة1.5.3 

. (ذكر، أنثى):  الجنس كلو مستكياف  .1

، (40 - 35فكؽ )، (35- 30فكؽ ) ، (30- 2 5فكؽ)، (25- 20 ): العمر كلو امسة مستكيات .2

 (. فما فكؽ40)



 

 

 

 

 

 

 

 .(أعزب، متزكج، مطمؽ): الحالة االجتماعية كليا ثبلثة مستكيات .3

( 15- 10 فكؽ)سنكات،  (10- 5 فكؽ)سنكات،  (5- 1 )كليا امسة مستكيات :  سنكات العمؿ .4

 .( فما فكؽ20)سنة،  (20 -  فكؽ15)سنة، 

، بكالكريكس، دراسات عميا)كلو ثبلثة مستكيات :  المؤىؿ العممي .5  .(دبمـك

 .(قرية، مايـ، مدينة )كلو ثبلثة مستكيات : مكاف السكف .6

:  المتغيرات التابعة2.5.3

.  اتجاىات المعمميف نحك العقاب البدني -

 درجة تقدير الذات  -

:  إجراءات الدراسة6. 3

، كالحصكؿ عمى المكافقة (4) بعد الحصكؿ عمى المكافقة الرسمية مف جامعة القدس ممحؽ رقـ 

( 5)المطمكبة مف دائرة التربية كالتعميـ في  ككالة الغكث الدكلية منطقة الاميؿ التعميمية ، ممحؽ رقـ 

لمتطبيؽ في مدارسيا، تـ ااتيار أدكات الدراسة المناسبة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كتـ تحديد عينة 

، عمى أفراد عينة الدراسة (مقياس العقاب البدني، كمقياس تقدير الذات)الدراسة ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ 

، كبعد أف اكتممت عممية جمع (2007- 2006 )في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 



 

 

 

 

 

 

 

كاستعادة االستبيانات التي أجاب عنيا أفراد العينة، قاـ الباحث بمراجعة ىذه االستجابات لفحصيا 

. كالتأكد مف إتباع المجيبيف عنيا بطريقة صحيحة

 .كبعد ذلؾ تـ ادااؿ البيانات الى الحاسكب لتحميميا كعمؿ المعالجات اإلحصائية المناسبة

 

 

:  المعالجة اإلحصائية7. 3

لئلجابة عف أسئمة الدراسة كااتبار صحة فرضياتيا قاـ الباحث بجمع البيانات مف ابلؿ أداة الدراسة، 

كبعد مراجعتيا كتدقيقيا، تـ ترميز اإلجابات، أم تحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، كمف ثـ إدااليا 

، كقد تـ استاداـ معالجات إحصائية (SPSS)إلى الحاسكب كاستاداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

تمثمت المعالجات اإلحصائية الكصفية بالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية : كصفية كتحميمية

، كتمثمت المعالجات اإلحصائية (Cronbach Alpha)كالنسب المئكية، كمعامؿ كركنباخ ألفا 

- One) -لمعينات المستقمة ك تحميؿ التبايف األحادم (t-Test) (ت)التحميمية باستاداـ ااتبار 

Way- ANOVA)  كمعامؿ االرتباط بيرسكف (collesient Pearson correlation .)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحميؿ نتائج الدراسة : الفصؿ الرابع

 تمييد 1.4
 طرؽ تحميؿ البيانات 2.4
 نتائج الدراسة 3.4

 



 

 

 

 

 

 

 

الفصؿ الرابع 
 

نتائج الدراسة 
 

:  تمييد1.4
 

تضمف ىذا الفصؿ عرضان مفصبلن لنتائج الدراسة، عبر اإلجابة عف تساؤالتيا، كتحقيؽ أىدافيا كفحص 

صحة فرضياتيا باستاداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة، كقد سعت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف 

العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية ، 

. العمر كالحالة االجتماعية كسنكات العمؿ  كمكاف السكف كالمؤىؿ العمميكمعرفة أثر كؿ مف الجنس ك

:   طرؽ تحميؿ البيانات2.4

أما فيما ياص المعالجة اإلحصائية البلزمة فقد تـ استاراج الكصفية بالمتكسطات الحسابية، كالنسب 

كالتجزئة  (Cronbach Alpha)المئكية، كاالنحرافات المعيارية، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا 

 Pearson)لمعينات المستقمة، ك معامؿ االرتباط بيرسكف  (t.Test)النصفية، كتحميؿ ت 

Correlation coefficient ) ك تحميؿ تحميؿ التبايف األحادم ،(ANOVA) كمف أجؿ تفسير ،

:  تـ احتساب درجات التفضيؿ كمايميدالنتائج فؽ

. فأكثر درجة التقدير كبيرة (3.5- )1

. درجة التقدير متكسطة ( .492-3- ) 2

. درجة التقدير صغيرة (2)أقؿ مف - 3



 

 

 

 

 

 

 

 

:    نتائج الدراسة3.4

: كفيما يمي عرض لنتائج أسئمة الدراسة كفرضياتيا

  : النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ1.3.4

ما اتجاىات معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ : لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ كىك

. التعميمية نحك العقاب البدني ؟

تـ استاراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالتقدير،الستجابات المعمميف حكؿ العقاب 

(. 1.4)البدني، كذلؾ كما كاضح مف الجدكؿ 

المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية كالتقدير،الستجابات : (1.4)الجدكؿ رقـ 

: المعمميف حكؿ العقاب البدني في منطقة الاميؿ التعميمية مرتبة تنازليان حسب المتكسط الحسابي

المتوسط العبػػػػػارات الرقـ  
الحسابي 

االنحراؼ 
التقدير المعياري 

28 
التحدث مع الطفؿ حكؿ عممو الااطئ لو تأثير أكثر فاعمية مف معاقبتو 

 .بدنيان 
3.81 1.058 

كبيرة 

 كبيرة 1.233 3.71. مف المسمـ أال يضرب األطفاؿ 1

35 
مف الممكف أف يككف العقاب البدني في المدارس عامبلن إيجابيان حينما يعزز 

 .بشرح لدكافع استادامو
3.65 1.102 

 كبيرة

 كبيرة 1.055 3.64.  العقاب البدني يسبب اليرب مف المدرسة 22

 كبيرة 1.167 3.63 .األطفاؿ الذيف يضربكف في المدرسة ينمكف اتجاىان سالبان نحك المدرسة 2

 كبيرة 1.114 3.58 .يمكف أف يككف لمعقاب البدني آثار نفسية كايمة عمى األطفاؿ 33

 كبيرة 1.116 3.55. األطفاؿ يكرىكف المدرسيف الذيف يضربكنيـ 37



 

 

 

 

 

 

 

34 
 .يسيء المدرسكف استاداـ العقاب البدني

 
3.52 1.086 

 كبيرة

 متكسطة 1.176 3.43. إف استاداـ المدرسيف لمعقاب البدني أماـ األطفاؿ أمر غير مرغكب فيو 40

32 
يمكف أف يستادـ المدرسكف العقاب البدني كطريقة مف طرؽ الحماية مف 

 .الطبلب المزعجيف
3.35 1.136 

 متكسطة

 متكسطة 1.269 3.34. العقاب البدني يؤثر سالبان عمى سمكؾ الطفؿ 5

 متكسطة 1.222 3.29لف أسمح لمدرس أف يستادـ العقاب البدني مع طفمي  29

36 
إف العقاب البدني في المدارس يؤدم إلى اكتساب بعض األنماط السمككية 

 1.126 3.29. غير المرغكبة
متكسطة 

 متكسطة 1.147 3.29. يغضبني أف أسمع بعقاب مدرس لطفؿ عقابان بدنيا 25

 متكسطة 1.202 3.27. العقاب البدني يعمـ األطفاؿ العدكانية  15

 متكسطة 1.203 3.26. العقاب البدني يعني العنؼ لعقاب العنؼ  30

 متكسطة 1.243 3.20. إف العقاب البدني ينتج عنو عكاقب سمبية أكثر مف العكاقب اإليجابية 23

 متكسطة 1.113 3.20. يعيؽ العقاب البدني نمك التيذيب الذاتي لدل األطفاؿ 10

31 
إف تشجيع العقاب البدني في المدارس سيجعؿ الطبلب يفيمكف أكثر أىمية 

. الضبط المدرسي
3.19 1.203 

 متكسطة

 متكسطة 1.155 3.18. يتعمـ بعض األطفاؿ المعاقبيف بدنيان أف العنؼ ىك الطريقة المفيدة معيـ 24

 متكسطة 1.164 3.17.  العقاب البدني يقكد الطالب إلى العنؼ 26

8 
تقؿ مشكبلت التيذيب في المدارس التي تستادـ العقاب البدني أكثر مف 

 1.131 3.16. المدارس التي ال تستادمو
 متكسطة

 متكسطة 1.065 3.15. قيمة العقاب البدني تتمثؿ في طاعة األطفاؿ كليس في مبادراتيـ 14

 متكسطة 1.171 3.14. يامؽ العقاب البدني جكان قمعيان في المدارس 11

 متكسطة 1.230 3.14. العقاب البدني يسبب اليرب مف المدرسة  21

 متكسطة 1.240 3.14. يستحسف أف يشجب المدرسكف الذيف يؤذكف األطفاؿ بالعقاب البدني 38

 متكسطة 1.159 3.12 .ال يمكف أف أقـك بعقاب بدني لطالب 20

 متكسطة 1.180 3.12 .يقكد العقاب البدني في المدرسة إلى تييئة مناخ العنؼ في مجتمع الكبار 7

 متكسطة 1.193 3.12 .يستحسف أف يشجب المدرسكف الذيف يؤذكف األطفاؿ بالعقاب البدني 39

 متكسطة 1.042 3.10. العقاب البدني يعمـ األطفاؿ أف الفعؿ أكثر داللة مف القكؿ  9

27 
يتعمـ األطفاؿ أف يسمككا السمكؾ غير المرغكب فيو مف ابلؿ العقاب 

 .البدني
3.03 1.175 

 متكسطة

 متكسطة 1.325 3.02.  الطفؿ الذم ال يعاقب ينمك لديو الكثير مف العادات السيئة 16



 

 

 

 

 

 

 

 متكسطة 1.274 2.98. يجب أف تسمح كؿ المدارس لممدرسيف باستاداـ العقاب البدني في الفصكؿ 12

 متكسطة 1.284 2.88 .العقاب البدني ىك عدـ تقدير الطفؿ كإنساف 13

 متكسطة 1.243 2.88 . العقاب البدني ضركرة لضبط الفصؿ 3

 متكسطة 1.157 2.72.  العقاب البدني عامة غير مؤثر في تحسيف سمكؾ األطفاؿ 17

 متكسطة 1.352 2.65 . يجب أف يمغى العقاب البدني في كؿ  المدارس 6

 متكسطة 1.181 2.55 .استاداـ العقاب البدني يجعؿ الشاص الذم يطبقو متكحشان  18

 متكسطة 1.208 2.44. ال يستادـ العقاب البدني إال ذكم النفكس المريضة 4

 متكسطة 1.046 2.21. العقاب البدني يجعؿ مف الطالب المعاقب بطبلن  19

الدرجة 
 الكمية

 العقاب البدني بشكؿ عاـ
3.17 0.55 

كبيرة 

أف الدرجة الكمية التجاىات المعمميف نحك العقاب البدني درجة  (1.4)يتضح مف الجدكؿ الجدكؿ رقـ

حيث كانت اتجاىات , (0.55)كبانحراؼ معيارم (3.17)كبيرة ، حيث جاء في المتكسط  الحسابي 

. المعمميف نحك العقاب البدني ايجابية عمى الدرجة الكمية

عند مبلحظة استجابات معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، حكؿ العقاب 

كالتي تنصُّ عمى أف التحدث مع الطفؿ حكؿ عممو  (28)البدني كانت أعمى مظاىره ىي العبارة رقـ 

،   كانحراؼ معيارم (3.81)الااطئ لو تأثير أكثر فاعمية مف معاقبتو بدنيان، بمتكسط حسابي 

كالتي تنصُّ إلى أنو مف المسمـ أال ييضرب  (1)، تبلىا في المرتبة الثانية العبارة رقـ ( 1.058)

، تبلىا في المرتبة الثالثة العبارة رقـ (1.233)، كانحراؼ معيارم (3.71)األطفاؿ، بمتكسط حسابي 

كالتي تنصُّ عمى إلى أنو مف الممكف أف يككف العقاب البدني في المدارس عامبلن إيجابيان حينما  (35)

،  تبلىا في (1.102)، كانحراؼ معيارم (3.65) ، بمتكسط حسابي قيعزز بشرح لدكافع استاداـ

كالتي تنصُّ عمى أف العقاب البدني يسبب اليرب مف المدرسة،  (22)المرتبة الرابعة العبارة رقـ 

( 2)، تبلىا في المرتبة الاامسة  العبارة رقـ (1.055)، كانحراؼ معيارم (3.64)بمتكسط حسابي 



 

 

 

 

 

 

 

كالتي تنصُّ عمى أف األطفاؿ الذيف يضربكف في المدرسة ينٌمكف اتجاىان سالبان نحك المدرسة ، بمتكسط 

(. (1.167، كانحراؼ معيارم(3.63)حسابي 

 

كالتي تنصُّ عمى أف  (19) كفي حيف كانت االستجابات المتكسطة لدل المعمميف ىي العبارة رقـ  

، (1.046)كانحراؼ معيارم  (2.21)العقاب البدني يجعؿ مف الطالب المعاقب بطبل، بمتكسط حسابي 

ـي العقاب البدني إال ذكم  (4)كتبلىا في المرتبة الثاني العبارة رقـ  كالتي تنصُّ عمى أنو ال يىٍستىٍاًد

، كتأتي في المرتبة الثالثة (1.208)، كانحراؼ معيارم (2.44)النفكس المريضة، بمتكسط حسابي 

استاداـ العقاب البدني يجعؿ الشاص الذم يطبقو متكحشان، كالتي تنٌص عمى أف  (18)العبارة رقـ 

( 6)، كجاءت في المرتبة الرابعة العبارة رقـ (1.181)ك انحراؼ معيارم ، (2.55)بمتكسط حسابي 

، (2.65)كالتي تنصُّ عمى أنو يجب أف يمغى العقاب البدني في كؿ       المدارس، بمتكسط حسابي 

كالتي تنصُّ عمى أف  (17)، بينما جاءت في المرتبة الاامسة العبارة رقـ 1.352))ك انحراؼ معيارم

، كانحراؼ (2.72)العقاب البدني عامة غير مؤثر في تحسيف سمكؾ األطفاؿ، بمتكسط حسابي 

. (1.157) معيارم

، (0.55)، مقابؿ انحراؼ معيارم (3.17)حيث كاف المتكسط الحسابي لدرجة الكمية لمعقاب البدني 

. ككاف عاليا مما يشير إلى أف استجابات عينة الدراسة تتكافؽ مع األساليب التربكية الحديثة
 

  :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.3.4

ما درجة تقدير الذات لدل معممي ككالة الغكث الدكلية في منطقة : كلئلجابة عف السؤاؿ الثاني كىك

.  الاميؿ التعميمية ؟



 

 

 

 

 

 

 

تـ استاراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالتقدير الستجابات المعمميف حكؿ درجة 

( . 2.4)تقدير الذات ، كذلؾ كما كاضح مف الجدكؿ 



 

 

 

 

 

 

 

المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كالنسب المئكية كالتقدير، الستجابات : (2.4)الجدكؿ رقـ 

: المعمميف حكؿ درجة تقدير الذات في محافظة الاميؿ مرتبة تنازليا حسب المتكسط الحسابي

العبػػػػػػػػارات الرقـ  
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

التقدير 

كبيرة  0.998 4.06.  حينما أقابؿ شاصان غريبان فغالبان ما أعتقد أنو أفضؿ مني 13

19 
يبدك أنني غير قادر عمى أف أدع اآلاريف ييتمكف بي أك 

. يعاممكنني بكياسة أك لطؼ 
 كبيرة 1.00 3.93

6 
حينما أككف في كسط مجمكعة كأريد أف أقكؿ شيئان ما يصبح 

. تفكيرم مشكشان 
 كبيرة 0.951 3.87

كبيرة  0.996 3.86. مف الصعب عمٌي أف أبدأ محادثة مع الغرباء 14
 كبيرة 1.081 3.64. أشعر بالراحة حينما يتقرب مني شاص ذك نفكذ أك سمطة 20

 متكسطة 0.810 3.31 .حينما أاتمؼ مع اآلاريف فإف رأيي عادة ىك الذم يأاذ بو 7

 متكسطة 0.845 2.84. مف الطبيعي أف يمتفت اآلاركف لي عند اتااذ القرارات 15

 متكسطة 0.947 2.74. أتصؼ بأنني سعيد  11

 متكسطة 0.944 2.58أحب أف أمارس تأثيرم في المكاقؼ االجتماعية   18

 متكسطة 0.982 2.50. أصر عمى مكاجية اآلاركف بجرأة 16

 متكسطة 0.884 2.49.  أحاكؿ باستمرار أف أسيطر عمى المكاقؼ الماتمفة 10

1 
عندما أعمؿ مع مجمكعة فإنني ارغب في أف أتحمؿ 

. مسئكلية أك تبعة بعض األشياء
2.40 .982 

 متكسطة

5 
أتمتع بكجكدم مع اآلاريف كأعمؿ باستمرار عمى تجنب 

. المكاجيات االجتماعية معيـ
2.31 1.001 

 متكسطة

9 
أشعر بالثقة في قدرتي عمى أف أقترب مف أم شاص أقابمو 

 . كأف أتعامؿ معو
2.30 0.926 

 متكسطة

 متكسطة 0.849 2.29أشعر باألماف كاالطمئناف في المكاقؼ االجتماعية   17

 متكسطة 0.830 2.19.  عادة ما أتكقع نجاحي في األعماؿ التي أقـك بيا 3

 متكسطة 0.880 2.03.  ينظر اآلاركف إلي باحتراـ  12

 صغيرة 0.804 1.97أشعر بأنني كاثؽ مف سمككي االجتماعي  8

 صغيرة 0.834 1.93أشعر بأنني كاثؽ مف مظيرم  4

 صغيرة 0.804 1.79 . أنا كاثؽ مف نفسي  2



 

 

 

 

 

 

 

الدرجة 
متوسطة  0.41 2.75تقدير الذات الكمية 

أف الدرجة الكمية لتقدير الذات كانت قميمة حيث كانت بمتكسط حسابي  (2.4)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

، حيث تعني ىذه النتيجة باف اتجاىات المعمميف نحك تقدير الذات (0.41)كانحراؼ معيارم(2.75)

. كانت متكسطة عمى الدرجة الكمية

عند مبلحظة استجابات معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، حكؿ تقدير 

كالتي تنصُّ عمى أنو حينما أقابؿ شاصان غريبان فغالبان  (13)الذات كانت أىـ مظاىره ىي العبارة رقـ 

، تبلىا في المرتبة (0.998) ، كانحراؼ معيػارم (4.06)ما أعتقد أنو أفضؿ مني، بمتكسط حسابي 

كالتي تنصُّ عمى أنو يبدك أنني غير قادر عمى أف أدع اآلاريف ييتمكف بي أك  (19)الثانية العبارة رقـ 

، تبلىا في المرتبة (1.00)، ك انحراؼ معيارم (3.93)يعاممكنني بكياسة أك لطؼ، بمتكسط حسابي 

كالتي تنصُّ عمى أنو حينما أككف في كسط مجمكعة كأريد أف أقكؿ شيئان ما  (6)الثالثة العبارة رقـ 

، تبلىا في المرتبة ((0.951، كانحراؼ معيارم (3.87)يصبح تفكيرم مشكشا، بمتكسط حسابي 

كالتي تنصُّ عمى أنو مف الصعب عمٌي أف أبدأ محادثة مع الغرباء، بمتكسط  (14)الرابعة العبارة رقـ 

كالتي  (20)، تبلىا في المرتبة الاامسة العبارة رقـ 0.996) )، كانحراؼ معيارم(3.86)حسابي 

تنصُّ عمى أنني أشعر بالراحة حينما يتقرب مني شاص ذك نفكذ أك سمطة، بمتكسط حسابي 

 (.1.081)،  كانحراؼ معيارم (3.64)

( 2)في حيف كانت ىذه السمات المتكسطة لدل المعمميف حيث جاءت في المرتبة األكلى العبارة رقـ 

، كأتت 0.804))، ك انحراؼ معيارم 1.79))أنا كاثؽ مف نفسي، بمتكسط حسابي : كالتي تنصُّ عمى

كالتي تنصُّ عمى أنني أشعر بأنني كاثؽ مف مظيرم، بمتكسط  (4)في المرتبة الثانية العبارة رقـ 



 

 

 

 

 

 

 

كالتي تنصُّ  (8)كجاءت في المرتبة الثالثة العبارة رقـ  ،0.834))، كانحراؼ معيارم (1.93)حسابي 

، كانحراؼ معيارم ((1.97 أشعر بأنني كاثؽ مف سمككي االجتماعي، بمتكسط حسابي  عمى أنني

ينظر اآلاركف إلي : كالتي تنصُّ عمى (12)، كجاءت في المرتبة الرابعة العبارة رقـ (0.804)

، كجاءت في المرتبة الاامسة العبارة 0.880))، ك انحراؼ معيارم (2.03)باحتراـ، بمتكسط حسابي 

كالتي تنصُّ عمى أنو عادة ما أتكقع نجاحي في األعماؿ التي أقكـ بيا، بمتكسط حسابي  (3)رقـ 

(. 0.830)،   كانحراؼ معيارم (2.19)

، مما (0.41)، مقابؿ انحراؼ معيارم  (2.75)ككاف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لتقدير الذات 

يدؿ أف درجة التقدير متكسطة، كىذا يعني أف استجابات عينة الدراسة  تتماشى مع الظركؼ 

. االقتصادية كالمعيشية الصعبة  لممعمميف في ظؿ الظركؼ الحالية
 

:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث3.3.4

ىؿ تكجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف االتجاه نحك : لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث كىك

. العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية؟

:  تـ اإلجابة عف السؤاؿ السابؽ مف ابلؿ تحكيمو إلى الفرضية التالية

: الفرضية االولى

بيف  االتجاه نحك العقاب البدني كتقدير  (≤α0.05)ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل 

. الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 



 

 

 

 

 

 

 

كلفحص ىذه الفرضية تـ استاداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف االتجاه نحك العقاب البدني كتقدير الذات 

لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

(. 3.4)رقـ 



 

 

 

 

 

 

 

نتائج تحميؿ ارتباط بيرسكف بيف العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس : (3.4)الجدكؿ رقـ 

. ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية

معامؿ العدد المتغيرات 
 (ر)االرتباط

 ةمستوى الدالؿ
اإلحصائية 

العقاب البدني 
تقدير الذات  0.724 0.042 237

بأنو ال تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف العقاب  ( 3.4 )يتضح مف الجدكؿ السابؽ 

البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، كحيث أف 

مما يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية  (≤α0.05) مف ر كىي أكب(0.724)مستكل الداللة

 .البديمة

:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع4.3.4

في ( ≤α0.05)لئلجابة عف السؤاؿ الرابع كىك ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

، العمر،الحالة االجتماعية، سنكات العمؿ، المؤىؿ العممي، كمكاف  الجنس)التعميمية، تعزل إلى 

. (السكف

 :كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضيات التالية

في متكسطات االتجاه  (≤α0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية الثانية

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

.  الجنس



 

 

 

 

 

 

 

، (ت)كلفحص ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج تحميؿ

 (.4.4)كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

بيف متكسطات  (ت)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج تحميؿ : (4.4)الجدكؿ رقـ

االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، 

. بحسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

ذكر 
116 3.13 0.59 

236 -1.125 0.262 
 أنثى

121 3.21 0.52 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (4.4(يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

كىي غير دالة إحصائيا، إذ بمغ  ( >0.05)حيث كانت الداللة اإلحصائية .التعميمية تعزل إلى الجنس

متكسط االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض . لدل اإلناث(3.21)مقابؿ (3.13)التعميمية لمذككر

. الفرضية البديمة

في متكسطات االتجاه نحك ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثالثة

. العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى العمر



 

 

 

 

 

 

 

 تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاستاداـ  تحميؿ التبايف، كذلؾ كما ىك 

(. 6.4)ك(5.4 )مكضح في الجدكليف رقـ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات المعمميف نحك نحك العقاب : (5.4)الجدكؿ رقـ 

: ،بحسب متغير العمر

المتوسط العدد العمر 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

التقدير 

متكسطة  0.58 3.26 26 25- 20
 متكسطة 0.63 3.17 60    30- 2 5فوؽ

 متكسطة 0.54 3.21 49  35- 30فوؽ 

 متكسطة 0.46 3.02 22 40 - 35فوؽ 

 فما فوؽ 40
80 3.17 0.52 

 متكسطة

 متوسطة 0.55 3.17 237المجموع 

أف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة  (5.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ

الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب متغير العمر كانت أعمى شيء لدل المعمميف الذيف 

،  (35 - 31)، تبلىا في المرتبة الثانية األعمار(3.26)، بمتكسط حسابي(20 - 25)أعمارىـ 

 ( فما فكؽ 40) كاألعمار  (30– 26 )، تبلىا في المرتبة  الثالثة األعمار (3.21)بمتكسط حسابي 

كلمعرفة ما إذا  ، (3.02 )بمتكسط حسابي (40 - 36)كأايرا األعمار، (3.17)بمتكسط حسابي 

في متكسطات االتجاه نحك العقاب  (α=0.05)كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى العمر تـ التبايف 

(. 6.4)األحادم ،كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 



 

 

 

 

 

 

 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني : (6.4)الجدكؿ رقـ 

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،بحسب متغير العمر

مصدر 
التبايف 

متوسط مجموع المربعات درجات الحرية 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

بيف 
 0.208 0.832 4المجموعات 

داخؿ  0.617 0.665
المجموعات 

232 72.616 0.313 

 - 73.448 236المجموع 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (6.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

كىذا يعني  .كىي غير دالة إحصائيا ( >0.05)حيث الداللة اإلحصائية . التعميمية تعزل إلى العمر

. قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

في متكسطات االتجاه ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الرابعة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. الحالة االجتماعية

كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كذلؾ كما 

(. 7.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ



 

 

 

 

 

 

 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف االتجاه نحك العقاب البدني ، :(7.4)الجدكؿ رقـ

. بحسب  الحالة االجتماعية

الحالة 
االجتماعية 

االنحراؼ المتوسط الحسابي العدد 
المعياري 

التقدير 

متكسطة  0.60 3.11 40أعزب 
 متكسطة 0.55 3.19 194متزوج 

 متكسطة 35 .0 3.32 3مطمؽ 

 متوسطة 0.55 3.17 237المجموع 

أف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة  (7.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ

الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،بحسب متغير الحالة االجتماعية كانت أعمى شيء لدل 

، ثـ المعمميف (3.19 ) المتزكجيف، ثـ تبلىا في المقاـ الثاني(3.32)المعمميف المطمقيف 

 في ( ≤α0.05)،كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (3.11)العزاب

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

التعميمية تعزل إلى الحالة االجتماعية تـ استاداـ التبايف األحادم ،كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

(8.4 .)

نتائج تحميؿ  التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني : (8.4)الجدكؿ رقـ 

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،بحسب متغير الحالة االجتماعية

درجات مصدر التبايف 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

 0.154 0.308 2بيف المجموعات 

 0.314 73.476 234داخؿ المجموعات  0.689 0.491

 236المجموع 
73

.784 
- 



 

 

 

 

 

 

 

 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (8.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

. كىي غير دالة إحصائيا ( >0.05)التعميمية تعزل إلى الحالة االجتماعية، حيث الداللة اإلحصائية 

. كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

 

في متكسطات االتجاه ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الخامسة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. سنكات العمؿ

 كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كذلؾ كما 

(. 9.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف متكسطات االتجاه نحك العقاب :(9.4)الجدكؿ رقـ

. البدني ، بحسب سنكات العمؿ

المتوسط العدد سنوات العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

التقدير 

متكسطة  0.57 3.14 70 5- 1
 متكسطة 0.58 3.25 60 10- 5فوؽ 

 متكسطة 0.54 3.12 30 15- 10فوؽ 

 متكسطة 0.56 3.28 19 20 -15فوؽ 

 متكسطة 0.54 3.13 58 فما فوؽ 20

 متوسطة 0.56 3.18 237       المجموع 



 

 

 

 

 

 

 

أف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة  (9.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ

الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،بحسب متغير سنكات العمؿ كانت أعمى شيء في سنكات 

 )بمتكسط حسابي  (6-10 )، ثـ تبلىا في المرتبة الثانية (3.28 )بمتكسط حسابي (16-20)العمؿ

 )،ثـ تبلىا في المرتبة الرابعة  (3.14 )بمتكسط حسابي  (1-5 )، ثـ تبلىا في المرتبة الثالثة (3.25

 )بمتكسط حسابي  (11- 15 )، ثـ تبلىا في المرتبة الاامسة (3.13 )بمتكسط حسابي  (فما فكؽ20

 في متكسطات ( ≤α0.05)،كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (3.12

االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل 

(. 10.4)إلى سنكات العمؿ تـ استاراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم ،كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني : (10.4)الجدكؿ رقـ 

لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب سنكات العمؿ 

مصدر    
التبايف 

درجات     
الحرية 

مجموع  
المربعات 

متوسط 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

بيف 
 0.217 0.868 4المجموعات 

0.68
7 

0.63
4 

داخؿ 
 0.316 73.312 232المجموعات 

 - 74.180 236المجموع 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (10.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

كىذا . كىي غير دالة إحصائيا (>0.05)حيث الداللة اإلحصائية . التعميمية تعزل إلى سنكات العمؿ

. يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة



 

 

 

 

 

 

 

 

في متكسطات االتجاه ( ≤α0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية السادسة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. المؤىؿ العممي

 كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ، كذلؾ كما 

(. 11.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف متكسطات االتجاه نحك العقاب :(11.4)الجدكؿ رقـ

. البدني ،بحسب المؤىؿ العممي

المتوسط العدد المؤىؿ العممي 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

التقدير 

متكسطة  0.60 3.21 60 دبمـو
 متكسطة 0.55 3.15 164 بكالوريوس

 متكسطة 0.48 3.21 13 دراسات عميا

 متوسطة 0.55 3.19 237المجموع     

أف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث  (11.4)يتبيف الجدكؿ رقـ

 معممي الدبمكـ الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب متغير المؤىؿ العممي كانت أعمى شيء لدل

 بمتكسط ، ثـ تبلىا معممك حممة  البكالكريكس،(3.21) ،بمتكسط حسابي، دراسات العمياكمعممي اؿ

في  (α=0.05)، كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (3.15)حسابي 

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 



 

 

 

 

 

 

 

التعميمية تعزل إلى المؤىؿ العممي تـ استاراج تحميؿ تحميؿ التبايف األحادم ،كما ىك كاضح في 

( 12.4)الجدكؿ رقـ 



 

 

 

 

 

 

 

لمفركؽ بيف متكسطات  ( one way ANOVA)نتائج تحميؿ التبايف األحادم  : (12.4)الجدكؿ رقـ 

االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، 

. بحسب المؤىؿ العممي

درجات مصدر التبايف 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

بيف 
المجموعات 

2 0. 220 0.110 

داخؿ  0.789 0.350
 0.314 73.476 234المجموعات 

 - 73.696 236المجموع 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (12.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

كىذا . كىي غير دالة إحصائيان  ( >0.05)التعميمية تعزل إلى المؤىؿ العممي، حيث الداللة اإلحصائية 

. يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

في متكسطات االتجاه ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية السابعة

نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. مكاف السكف

 كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ اساراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  كذلؾ كما 

(. 13.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف متكسطات االتجاه نحك العقاب :(13.4)الجدكؿ رقـ

. البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب مكاف السكف

المتوسط العدد مكاف السكف 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

التقدير 

متكسطة  0.55 3.15 55 قرية
 متكسطة 0.56 3.15 90 مدينة

 متكسطة 0.55 3.21 92 مخيـ

 متوسطة 0.55 3.17 237المجموع 

أف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة  (13.4) يتضح مف الجدكؿ رقـ 

  المايـالغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب متغير مكاف السكف كانت أعمى شيء لدل

، كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ (3.15) بمتكسط حسابي   القرية كالمدينة، ثـ تبلىا(3.21)بمتكسط حسابي 

في متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل  (α=0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى مكاف السكف تـ استاراج 

(. 14.4)نتائج تحميؿ التبايف األحادم ،كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني : (14.4)الجدكؿ رقـ 

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب مكاف السكف

درجات مصدر التبايف 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

 0.224 2بيف المجموعات 
0.11

2 0.35
7 

0.70
 73.476 234داخؿ المجموعات  0

0.31
4 



 

 

 

 

 

 

 

 - 73.700 236المجموع 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (14.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

كىذا  .كىي غير دالة إحصائيان  ( >0.05)التعميمية تعزل إلى مكاف السكف ،حيث الداللة اإلحصائية 

. يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس5.4.4 

في ( ≤α0.05)لئلجابة عف السؤاؿ الاامس كىك ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

 كالعمر كالحالة االجتماعية كسنكات العمؿ كالمؤىؿ العممي كمكاف السكف؟  الجنسالتعميمية،تعزل إلى

: تـ صياغة ست فرضيات  فيمايمى نتائج فحصيا

في متكسطات درجة ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثامنة

. تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الجنس

 كلفحص ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاسناداـ 

(. 15.4)، كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ(ت)تحميؿ



 

 

 

 

 

 

 

بيف متكسطات ( ت)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج تحميؿ: (15.4)الجدكؿ رقـ

درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب متغير 

. الجنس

المتوسط  العدد الجنس
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.42 2.67 116 ذكر
236 -2.915 0.004* 

 0.39 2.82 121 أنثى

 (≤α0.05)دالة إحصائيا عند مستكل الداللة *
في ( ≤α0.05)أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 15.4))يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

 كىي دالة إحصائيا، إذ بمغ متكسط تقدير 0.004) )حيث كانت الداللة اإلحصائية . إلى الجنس تعزل

مقابؿ  (2.67)الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية لمذككر 

لدل اإلناث، كبالتالي كانت الفركؽ لصالح اإلناث، كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية  (2.82)

. كقبكؿ الفرضية البديمة

في متكسطات درجة ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية التاسعة

. تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى العمر

كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كذلؾ كما 

( 16.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ



 

 

 

 

 

 

 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف متكسطات درجة تقدير الذات :( 16.4)الجدكؿ رقـ 

 .بحسب متغير العمر

المتوسط العدد العمر 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

التقدير 

متكسطة  0.423 2.72 26 25- 20
 متكسطة 0.49 2.82 60    30- 2 5فوؽ

 متكسطة 0.43 2.81 49  35- 30فوؽ 

 متكسطة 0.40 2.75 22 40 - 35فوؽ 

 متكسطة 0.33 2.67 80 فما فوؽ 40

 متوسطة 0.41 2.75 237المجموع 

أف متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث  (16.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ

الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،بحسب متغير العمر كانت أعمى شيء لدل المعمميف الذيف أعمارىـ 

بمتكسط حسابي  (31-35)، تبلىا في المرتبة الثانية األعمار (2.82)، بمتكسط حسابي (30-26)

، تبلىا في المرتبة (2.75)، بمتكسط حسابي (36-40)، تبلىا في المرتبة الثالثة  األعمار (2.81)

بمتكسط ، ( فما فكؽ 40) كأايرا األعمار، (2.72)، متكسط حسابي (20-25)الرابعة  األعمار 

في  (α=0.05)، كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (2.67)حسابي 

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

(. 17.4)تعزل إلى العمر تـ  استاراج نتائج تحميؿ التبايف األحادم ،كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 



 

 

 

 

 

 

 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات درجة تقدير الذات لدل : (17.4)الجدكؿ رقـ 

. معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب متغير العمر

درجات مصدر التبايف 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

 0.254 1.016 4بيف المجموعات 

1.480 0.209 
2داخاللمجموعات 

32 
39.90

4 
0.172 

2المجموع 
36 

40.92
0 

- 

  في( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (17.4) يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

كىذا يعني قبكؿ . كىي غير دالة إحصائيان  ( >0.05)حيث الداللة اإلحصائية . تعزل إلى العمر

. الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

 

في متكسطات درجة ( ≤α0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية العاشرة

تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الحالة 

. االجتماعية

 كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كذلؾ كما 

 (.18.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ



 

 

 

 

 

 

 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف متكسطات درجة تقدير الذات ، :(18.4)الجدكؿ رقـ

. بحسب الحالة االجتماعية

الحالة 
المتوسط العدد االجتماعية 

الحسابي 
االنحراؼ 
التقدير المعياري 

متكسطة  0.42 2.68 40أعزب 
 متكسطة 0.415 2.76 194متزوج 

 متكسطة 0.49 2.55 3مطمؽ 

 متوسطة 0.41 2.66 237المجموع 

لدل معممي مدارس ككالة الغكث  أف متكسطات درجة تقدير الذات (18.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،بحسب متغير الحالة االجتماعية كانت أعمى شيء لدل المعمميف

، ثـ تبلىا في المرتبة الثالثة المعممكف (2.68)العيٌزاب  ، ثـ تبلىا في المرتبة الثانية(2.76 )المتزكجيف

في  (α=0.05)، كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل (3.11)المطمقكف 

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

(. 19.4)تعزل إلى الحالة االجتماعية تـ تحميؿ التبايف األحادم، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات درجة تقدير الذات لدل : (19.4)الجدكؿ رقـ 

. معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب متغير الحالة االجتماعية
 

درجات مصدر التبايف 
الحرية 

متوسط مجموع المربعات 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

 0.143 0.286 2بيف المجموعات 

 0.174 41.716 234داخؿ المجموعات  0.485 0.821

 - 41.002 236المجموع 



 

 

 

 

 

 

 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (19.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ  

 متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

كىذا يعني . كىي غير دالة إحصائيان  ( >0.05)تعزل إلى الحالة االجتماعية،حيث الداللة اإلحصائية

 .قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

في متكسطات ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الحادية عشرة

درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. سنكات العمؿ

 كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كذلؾ كما 

(. 20.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف متكسطات درجة تقدير الذات :(20.4)الجدكؿ رقـ

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،بحسب سنكات العمؿ
 

المتوسط العدد سنوات العمؿ 
الحسابي 

التقدير االنحراؼ المعياري 

 متكسطة 0.33 2.72 70 5- 1

 متكسطة 0.52 2.92 60 10- 5فوؽ 

 متكسطة 0.41 2.70 30 15- 10فوؽ 

 متكسطة 0.37 2.68 19 20 -15فوؽ 

 متكسطة 0.33 2.63 58 فما فوؽ 20

 متوسطة 0.41 2.73 237        المجموع 

أف متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث  (20.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ

الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب متغير سنكات العمؿ كانت أعمى شيء في سنكات العمؿ  



 

 

 

 

 

 

 

، ثـ (2.72)بمتكسط حسابي  (1-5)، ثـ تبلىا في المرتبة الثانية(2.92)بمتكسط حسابي  (10-6)

( 16-20)، ثـ تبلىا في المرتبة الرابعة (2.70)بمتكسط حسابي  (11-15)تبلىا في المرتبة الثالثة 

، (2.63)بمتكسط حسابي  ( فما فكؽ20)، ثـ تبلىا في المرتبة الاامسة (2.68)بمتكسط حسابي 

في متكسطات درجة تقدير  (α=0.05)كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى سنكات العمؿ تـ  

(. 21.4)إجراء تحميؿ التبايف األحادم، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات درجة تقدير الذات لدل : (21.4)الجدكؿ رقـ 

.  معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب سنكات العمؿ

درجات مصدر التبايف 
الحرية 

متوسط مجموع المربعات 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

بيف المجموعات 
4 2.20 0.550 

3.374 
0.

060 
23داخؿ المجموعات 

2 
37.816 0.163 

23المجموع 
6 

40.016 - 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (21.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

كىذا يعني قبكؿ . كىي غير دالة إحصائيان  (>0.05)حيث الداللة اإلحصائية . تعزل إلى سنكات العمؿ

. الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة



 

 

 

 

 

 

 

 في متكسطات ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الفرضية الثانية عشرة

درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى 

. المؤىؿ العممي

 كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كذلؾ كما 

(. 22.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف متكسطات درجة تقدير الذات :(22.4)الجدكؿ رقـ

. ،بحسب المؤىؿ العممي

المتوسط العدد المؤىؿ العممي 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

التقدير 

متكسطة  0.54 2.76 60 دبمـو

 متكسطة 0.37 2.76 164بكالوريوس 

 متكسطة 0.26 2.57 13 دراسات عميا

 متوسطة 0.41 2.70 237المجموع 

أف متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث  (22.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ 

 معممي الدبمكـ الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، كفقان لمتغير المؤىؿ العممي كانت أعمى شيء لدل

، ثـ تبلىا ذكك المؤىؿ العممي مف معممي حممة (2.76)، بمتكسط حسابي، البكالكريكسكمعممي 

، كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند (2.57) بمتكسط حسابي الدراسات العميا ،

لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في  في متكسطات درجة تقدير الذات (α=0.05)مستكل 



 

 

 

 

 

 

 

منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى المؤىؿ العممي تـ اجراء تحميؿ التبايف األحادم ،كما ىك كاضح في 

 (.23.4)الجدكؿ رقـ 



 

 

 

 

 

 

 

َتائح تحهٛم انتثاٍٚ األحاد٘ نهفشٔق تٍٛ يتٕصطاخ دسخح تمذٚش انزاخ نذٖ : (23.4)اندذٔل سلى 

. يعهًٙ يذاسس ٔكانح انغٕث انذٔنٛح فٙ يُطمح انخهٛم انتعهًٛٛح،تحضة انًؤْم انعهًٙ

مجموع درجات الحرية مصدر التبايف 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

 2بيف المجموعات 
0.36

4 
0.182 

 234داخؿ المجموعات  0.370 1.052
40.4

82 
0.173 

 236المجموع 
40.8

46 
- 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (23.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

كىذا يعني . كىي غير دالة إحصائيا ( >0.05)تعزل إلى المؤىؿ العممي ،حيث الداللة اإلحصائية 

. قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

 في متكسطات درجة ( ≤α0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل :الفرضية الثالثة عشرة

تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى مكاف 

 41.482 .السكف

 كلفحص صحة ىذه الفرضية فقد تـ استاراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كذلؾ كما 

( 24.4)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية بيف متكسطات درجة تقدير الذات :(24.4)الجدكؿ رقـ
. بحسب مكاف السكف

العدد مكاف السكف 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

التقدير 

متكسطة  0.48 2.76 55 قرية
 متكسطة 0.40 2.71 90 مدينة



 

 

 

 

 

 

 

 متكسطة 0.39 2.78 92 مايـ

 متكسطة 0.41 2.75 237المجمكع 

لدل معممي مدارس ككالة الغكث  أف متكسطات درجة تقدير الذات (24.4) يتضح مف الجدكؿ رقـ

 بمتكسط ـ المايالدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، بحسب متغير مكاف السكف كانت أعمى شيء لدل

، (2.71) بمتكسط حسابي المدينةثـ  (2.76)بمتكسط حسابي   القرية ، ثـ تبلىا(2.78)حسابي 

في متكسطات درجة تقدير  (α=0.05)كلمعرفة إذا كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى مكاف السكف تـ  الذات

(. 25.4)اجراء تحميؿ التبايف األحادم، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف متكسطات درجة تقدير الذات لدل : (25.4)الجدكؿ رقـ 

. معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية،بحسب مكاف السكف

درجات مصدر التبايف 
الحرية 

متوسط مجموع المربعات 
المربعات 

قيمة ؼ 
المحسوبة 

الدالة 
اإلحصائية 

 0.266 2بيف المجموعات 
0.

133 

 40.716 234داخؿ المجموعات  0.466 0.764
0.

174 

 - 40.982 236المجموع 

في ( ≤α0.05)أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (25.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

كىذا يعني  .كىي غير دالة إحصائيان  ( >0.05)تعزل إلى مكاف السكف ،حيث الداللة اإلحصائية

. قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقشة النتائج والتوصيات : الفصؿ الخامس
 

 مناقشة النتائج  1.5
 

 

 توصيات الدراسة 2.5
 

 

  مقترحات بحثية3.5



 

 

 

 

 

 

 

الفصؿ الخامس 
: مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج  1.5

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس 

الجنس، العمر، الحالة )ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، كمعرفة أثر المتغيرات 

عمى العقاب البدني كتقدير الذات، كسيتـ  (االجتماعية، سنكات العمؿ، المؤىؿ العممي، مكاف السكف

في ىذا الفصؿ عرض النتائج بشكؿ مفصؿ كمناقشة األسئمة كالفرضيات التي تتعمؽ بمتغيرات العقاب 

البدني كتقدير الذات، كمعرفة مجاالت االتفاؽ كاالاتبلؼ مع الدراسات السابقة، كمف ثـ عرض 

. التكصيات كالمقترحات

: كفيما يمي مناقشة لنتائج الدراسة الحالية التي تـ عرضيا في الفصؿ الرابع

:  مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ1.1.5

ما اتجاىات معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية، في منطقة الاميؿ التعميمية نحك العقاب البدني؟ 

بأف اتجاىات المعمميف نحك العقاب البدني كانت  (1.4)تبيف مف نتائج السؤاؿ األكؿ في الجدكؿ 

، مقابؿ انحراؼ معيارم (3.17)إيجابية، حيث كاف المتكسط الحسابي لدرجة الكمية لمعقاب البدني 

(0.55 .)



 

 

 

 

 

 

 

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف استجابات عينة الدراسة تتكافؽ مع األساليب التربكية الحديثة، 

كتتماشى مع المحافظة عمى كرامة الطالب اإلنسانية، كأف تعمؿ كؿ مدرسة عمى إعداد الطفؿ كتربيتو 

كيمكف نيؿ الطفؿ . عمى المثؿ العميا ال سيما الكرامة كالتسامح كالحرية كاإلااء كالمحبة كاألمف النفسي

حقكقو عف طريؽ تجنب المعمـ العقاب البدني أك أم عقاب يسئ لمطالب جسميان كنفسيان كالتكبيخ 

كالتحقير أك اصـ العبلمات، كيٌصر بعض الباحثيف عمى اعتبار العقاب البدني أحد أشكاؿ إيذاء 

. الطفؿ، كلذلؾ ال بد مف منعو سكاءن في البيت أك المدرسة

كالتي أشارت نتائجيا إلى كجكد اتجاىات إيجابية إلى  (1990)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة البطش 

. حد ما نحك العقاب البدني لدل عينة الدراسة

كالتي أظيرت كجكد اتجاه سمبي لدل أفراد العينة نحك استاداـ  (1989)ككما اتفقت مع دراسة عبيدات 

. العقاب البدني

التي أجراىا في مدارس مكة المكرمة عمى اتجاىات  (1991)ككما أنيا اتفقت مع دراسة الحارثي 

مف أفراد العينة يرفضكف استاداـ العقاب  (65%)المعمميف كأكلياء األمكر كالتي كانت نتيجتيا أف 

فقد بينت أف االتجاىات الكمية لممعمميف نحك العقاب  البدني  (opsorne,1996)البدني، كدراسة 

. كانت إيجابية

كجد انقسامان في الرأم حكؿ استاداـ العقاب  (2001)كالمحركقي  (2003)بينما بينت دراسة عشكل 

. البدني ككسيمة لتأديب األطفاؿ



 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني 2.1.5

ما درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية ؟ 

، مقابؿ انحراؼ (2.75)أظيرت نتائج الدراسة أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لتقدير الذات 

. ، مما يدؿ أف درجة التقدير متكسطة(0.41)معيارم 

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف المعمميف عندىـ طمكح كرغبة في تحقيؽ أىدافيـ كصكالن لمتفكؽ 

كاإلبداع، كلكف ليس عندىـ أىداؼ كاضحة لممستقبؿ في ظؿ كجكدىـ في مجتمع يعاني مف االحتبلؿ 

كعمميات الحصار، كالمداىمة، كاالعتقاؿ، كالبطالة في سكؽ العمؿ، كغبلء المعيشة، كالتي تمعب دكران 

بارزان في الحد مف قدرة الفرد عمى تحقيؽ ذاتو، كتقؼ أماـ تقدمو كتكاصمو مع بيئتو، مما أدل إلى 

كصكؿ المعمـ مرحمة يشعر فييا بأف تقديره لذاتو غير مرتفع، كأنو في حالة رضا عف ذاتو بدرجة 

. متكسطة

ككذلؾ .حيث كانت درجة تقدير الذات منافضة (2007)كااتمفت ىذه النتيجة مع دراسة حمداف 

التي اظيرت  (2001)، كدراسة أبك ىيف (2000)ااتمفت ىذه النتيجة مع دراسة عبد الحؽ كالقدمي 

. نتائجيـ أف تقدير الذات كاف إيجابيان 

:   مناقشة السؤاؿ الثالث3.1.5 

ىؿ تكجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس 

ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية؟  



 

 

 

 

 

 

 

:   الفرضية االولىتـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف ابلؿ

بيف االتجاىات نحك العقاب  (α =0.05)ال تكجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل 

.  البدني ك درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية

بأنو التكجد عبلقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف  (3.4)كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ رقـ 

العقاب البدني كتقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، 

مما يعني قبكؿ الفرضية الصفرية  (α =0.05)كىي أكبر مف  (0.724)كحيث أف مستكل الداللة 

، مما يدؿ أنو كمما زاد (0.042)حيث كجد أف معامؿ ارتباط سالب مقداره . كرفض الفرضية البديمة

.  استاداـ العقاب لدل المعمميف زادى تقدير الذات كالعكس صحيح

كيمكف تفسير ىذه النتيجة أنو كٌمما زاد استاداـ العقاب البدني زاد تقدير الذات كالعكس صحيح، كيربط 

الباحث ىذه النتيجة مع السياسات التربكية الحديثة، كحسب كجية نظر ركجرز بأف التكافؽ النفسي 

، كىذا (1992دكيدار، )السميـ يتحقؽ إذا تمقى الشاص االعتبار اإليجابي غير المشركط مف اآلاريف 

يتفؽ مع كاقعنا الفمسطيني حيث اف المعمـ يفرض شاصيتو كتقديره لذاتو مف ابلؿ استادامو لمعقاب 

.  البدني

، كدراسة أبك عميا، (2003)، كدراسة محمكد كصابر (1995)كااتمفت ىذه النتيجة مع دراسة الٌركساف 

.  بأنو تكجد عبلقة ارتباطية بيف العقاب البدني كتقدير الذات (Shiffer, 1977)كدراسة 

:  مناقشة السؤاؿ الرابع4.1.5



 

 

 

 

 

 

 

في متكسطات االتجاه نحك العقاب  (α =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

الجنس، )البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، تعزل إلى 

. (العمر، الحالة االجتماعية، سنكات العمؿ، المؤىؿ العممي، مكاف السكف

: كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ ثـ صياغة الفرضيات التالية

:   الفرضيةالثانية1.3.1.5

في متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الجنس

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (4.4)لقد أشارت النتائج في الجدكؿ 

( α =0.05)  في متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في

. منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الجنس، كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

كقد فسر الباحث ىذه النتيجة أف كبلن مف المعمميف كالمعممات يعيشكف في مجتمع كاحد لو عادات 

كتقاليد متشابية كالتي تؤثر سمبان عمى نمط التفكير نحك العقاب البدني، ككذلؾ كؿ مف المعمميف 

. نظرا الاتبلؼ المرحمة العمرية كالثقافة اإلجتماعية, كالمعممات ياضعكف لنظاـ تعميمي كاحد

، بأنو ال تكجد فركؽ دالة (1991)، كدراسة الحارثي (1991)كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة البطش 

إحصائيان في االتجاه نحك العقاب البدني تعزل إلى الجنس، أما الدراسات التي تتعارض نتائجيا مع 



 

 

 

 

 

 

 

، بأنو تكجد فركؽ ذات إحصائية (2003)، كدراسة عشكل (1998)ىذه النتيجة فكانت دراسة السعدم 

. تعزل إلى الجنس

:  الفرضية الثالثة2.3.1.5

في متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، تعزل إلى العمر

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في العقاب البدني  (6.4)لقد أظيرت النتائج كما أشار الجدكؿ 

تعزل لمتغير العمر لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، حيث كانت 

كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض  (0.05)كىي أكبر مف  (0.617)الداللة اإلحصائية 

. الفرضية البديمة

كيفسر الباحث ىذه النتيجة ًلعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل إلى العمر نتيجة التعميمات كالقكانيف 

نما ياضع ليا الجميع، كأيضان نتيجة  كاألنظمة التي ال تقصر عمى فئة معينة مف المعمميف كا 

االجتماعات المتكررة كالدكرات التدريبية التي يعقدىا ذكم االاتصاص كالمناقشة لؤلساليب التربكية 

. الجديدة التي تنيى عف استاداـ العقاب

، ال تكجد فركؽ تبعان لمتغير (1991)، كدراسة الحارثي(1991)اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة البطش 

. العمر

:   الفرضيةالرابعة3.3.1.5



 

 

 

 

 

 

 

في متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الحالة االجتماعية

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحك  (8.4)أشارت النتائج الكاردة في الجدكؿ 
العقاب البدني تعزل لمتغير الحالة االجتماعية لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة 

كىذا يعني قبكؿ  (0.05)كىي أكبر مف  (0.689)الاميؿ التعميمية، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
. الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف الظركؼ االجتماعية المتشابية في البيئة الفمسطينية التي يعيشيا 

المعممكف، كأيضان المناىج كالتعميمات كالقكانيف كاألنظمة التربكية الحديثة ال تقتصر عمى فئة معينة مف 

. الحالة االجتماعية، أم أف البيئة المحيطة بالفرد ال تتاثر بحالتو االجتماعية

، بأنو ال تكجد فركؽ دالة (Grasmik,1992)، كدراسة (1991)اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة البطش 

. إحصائيان تعزل إلى متغير الحالة االجتماعية

:  الفرضية الخامسة4.3.1.5

في متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

 .لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى سنكات العمؿ

بأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسط العقاب البدني تعزل  (10.4)تشير النتائج في الجدكؿ 

لمتغير سنكات العمؿ لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، حيث كانت 



 

 

 

 

 

 

 

كىذه النتيجة تعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض  (0.05)كىي أكبر مف  (634.)الداللة اإلحصائية 

. الفرضية البديمة

كيفسر الباحث في ىذه النتيجة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان لمتغير سنكات العمؿ، كىذا يعكد إلى 

أف المناىج التربكية كاألنظمة كالقكانيف كالتعميمات ال تقصر عمى فئة معينة حسب سنكات العمؿ، كقد 

يعكد بناء كتككيف االتجاه نحك العقاب البدني في المدارس جاء نتيجة عكامؿ متشابية كأبرزىا ككنيـ 

. ياضعكف لسياسة تربكية كاحدة

، (2003)، كدراسة مرتضى (1991)، كدراسة البطش (1998)اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة السعدم 

. بأنو ال تكجد فركؽ تبعان لمتغير سنكات العمؿ

:  الفرضيةالسادسة5.3.1.5

في متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى المؤىؿ العممي

أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات االتجاه نحك  (12.4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 

كىي أكبر مف  (789.)العقاب البدني تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

. كتعني ىذه النتيجة قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة (0.05)

، كدراسة (Grasmik,1992)كدراسة  (1991)كجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة البطش 

(Obsornes,1996) بينما ال تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة المارني (1998)، كدراسة السعدم ،



 

 

 

 

 

 

 

، كيرل الباحث أف عدـ االتفاؽ مع دراسة الحارثي يعكد إلى تبايف العكامؿ التي تقكد إلى (1991)

استاداـ العقاب البدني مف معمـ إلى اآلار، أك مف مجتمع إلى آار، إضافة إلى ااتبلؼ في عينة 

الدراسة حيث أجريت دراسة الحارثي عمى المدارس األساسية كالثانكية في دكلة قطر، بينما الدراسة 

. الحالية لمعممي المرحمة األساسية، فقط في مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية

:  الفرضية السابعة6.3.1.5

في متكسطات االتجاه نحك العقاب البدني  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مستكل 

. لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى مكاف السكف

بأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات االتجاه نحك  (14.4)كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 

العقاب البدني تعزل إلى مكاف السكف لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ 

كتعني ىذه النتيجة  (0.05)كىي أكبر مف  (700.)التعميمية، حيث كانت الداللة اإلحصائية تساكم 

. قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

يفسر الباحث ىذه النتيجة بأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في اتجاىات المعمميف نحك استاداـ 

، (1991)العقاب البدني تعزل لمتغير مكاف السكف، كجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة البطش 

، كيعتقد الباحث أف السبب في ذلؾ ربما يعكد إلى عدـ كجكد فكاصؿ بيف (1998)كدراسة السعدم 

القرية كالمدينة كالمايـ، كامتداد القرل إلى المدف لتصبح ضكاحي تابعة ليا إضافة إلى عدـ تمايز 

المدينة الفمسطينية كثيران عف القرية أك المايـ سكل عف تقديـ بعض الادمات أك كسائؿ الميك، كيعتقد 



 

 

 

 

 

 

 

الباحث أف العبلقات االجتماعية المنفتحة لممجتمع الفمسطيني تقمؿ مف كجكد حكاجز أك فكاصؿ بيف 

. سكاف القرية كالمدينة كالمايـ

:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس4.1.5

في متكسطات درجة تقدير الذات لدل  (α =0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

؟ معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية

: كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ ثـ صياغة الفرضيات التالية

: الفرضيةالثامنة 1.4.1.5

 في متكسطات درجة تقدير الذات لدل (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

. معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، تعزل إلى الجنس

في  (α =0.05)أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (15.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية 

كىي دالة إحصائيان إذ بمغ متكسط تقدير  (0.004)حيث كانت الداللة اإلحصائية . تعزل إلى الجنس

مقابؿ  (2.67)الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية لمذككر 

لدل اإلناث، كبالتالي كانت الفركؽ لصالح اإلناث، كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ  (2.82)

. الفرضية البديمة



 

 

 

 

 

 

 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى التغير النسبي الذم شيده المجتمع الفمسطيني بالنسبة لتعميـ الفتاة، 

عطائيا حرية أكبر في التعبير عف الرأم، فقد أصبح مجتمعنا ييتـ بتعميـ الفتاة في تكممة مسيرة  كا 

التعميـ كسعييا لكي تتميز كتتساكل مع الذكر، ربما جعميا أكثر تقديران لذاتيا كسعيان لتحقيؽ أىدافيا، 

باإلضافة إلى أف المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيا مف ناحية تككيف أسرة كالتزامات أقؿ مف مسؤكلية 

. الذككر، كىذا بدكره يساعدىا عمى تحقيؽ ذاتيا بشكؿ أكبر

كالتي أظيرت  (Cook8,Brown,2003)، كدراسة (2007)كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة حمداف 

. كجكد فركؽ في مستكل تقدير الذات تعزل لمتغير الجنس كذلؾ لصالح اإلناث

( 1996)كدراسة ساسي  (Burnett,1994)كدراسة  (2005)كااتمفت ىذه النتيجة مع دراسة كامؿ 

كدراسة  (1993)في أف الذككر كانكا أكثر تقديران لذكاتيـ مف اإلناث، كأيضان ااتمفت مع دراسة بكر 

(Zackerman,1985)  في عدـ كجكد  (2003)كشاىيف رضيب  (1993)كجبريؿ  (1989)كصالح

. فركؽ عمى درجة تقدير الذات تبعان لجنس

:   الفرضية التاسعة2.4.1.5

في متكسطات درجة تقدير الذات  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

.  لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى العمر



 

 

 

 

 

 

 

أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات درجة تقدير  (17.4)كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 

الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية تعزل لمتغير العمر، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

.  كىذه النتيجة غير دالة إحصائيان، كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة (0.209)

كيفسر الباحث ىذه النتيجة بعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير العمر حيث يعكد ذلؾ إلى أف عينة الدراسة 

سنة، كأيضان ككنيـ ياضعكف  (60-21)لفئة مف المعمميف، كحيث أعمارىـ متقاربة كتتراكح ما بيف 

.  لمؤسسة تربكية ال تعطي أىمية لمفركؽ العمرية في أنظمتيا كقكانينيا

.  بأنو ال تكجد فركؽ لصالح متغير العمر (2000)كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عبد الحؽ كالقدكمي 

بأنو تكجد فركؽ لصالح  (Burnett, 1994)كدراسة  (2001)كااتمفت ىذه النتيجة مع دراسة أبك ىيف 

.  متغير العمر

:   الفرضية العاشرة3.4.1.5

في متكسطات درجة تقدير الذات لدل  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

.  معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الحالة االجتماعية

بأنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في متكسطات درجة تقدير الذات  (19.4)يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 

لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى الحالة االجتماعية، 

كىي غير دالة إحصائيان، كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية  (485.)حيث كانت الداللة اإلحصائية 

.  كرفض الفرضية البديمة



 

 

 

 

 

 

 

كبعد إطبلعو عمى عدد ال بأس بو مف الدراسات السابقة تناكلت ىذا - عمى حد عممو–لـ يجد الباحث 

المتغير، كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأنو ال تكجد فركؽ تعزل إلى الحالة االجتماعية ككف المعمميف 

التي تككف متقاربة لدل , يعيشكف في نفس الظركؼ االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية

. المتزكجيف كالعزاب كالمطمقيف

:   الفرضية الحادية عشرة4.4.1.5

في متكسطات درجة تقدير الذات لدل  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

.  معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى سنكات العمؿ

أنو ال تكجد فركؽ في متكسطات درجة تقدير الذات لدل  (21.4)كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 

معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية، تعزل إلى متغير سنكات العمؿ، حيث 

كىي غير دالة إحصائيان، كتعني ىذه النتيجة قبكؿ الفرضية  (0.060)بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 

.  الصفرية كرفض الفرضية البديمة

كيفسر الباحث ىذه النتيجة عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف المعمميف تعزل إلى سنكات العمؿ، ككف 

المعمميف ياضعكف لمؤسسة تربكية تعميمية كاحدة ال تعطي أىمية كبيرة في تعميماتيا كأنظمتيا لسنكات 

.  العمؿ، كتتعامؿ مع المعمميف ككحدة تتمقى نفس اإلجراءات كاألنظمة كالتعميمات كالدكرات

التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ بيف سنكات العمؿ  (1991)كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الحباشنة 

.  أيان مف الدراسات األجنبية التي اىتمت بيذا المتغير- عمى حد عممو–كلـ يجد الباحث . كتقدير الذات



 

 

 

 

 

 

 

:   الفرضية الثانية عشرة4.5.1.5

في متكسطات درجة تقدير الذات لدل معممي  (α =0.05)ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

.  مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى المؤىؿ العممي

أنو ال تكجد فركؽ بيف المعمميف في متكسطات درجة تقدير  (23.4)كتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 

الذات لدل معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى متغير المؤىؿ 

كىي غير دالة إحصائيان، كتعني ىذه النتيجة قبكؿ  (0.370)العممي، حيث بمغت الداللة اإلحصائية 

.  الفرضية الصفرية كرفض الفرضية البديمة

كثير مف الدراسات التي اطمع عمييا الباحث اقتصرت عمى متغيرات معينة كلـ تتطرؽ إلى متغير 

المؤىؿ العممي ككنيا تناقش في معظميا عينة مف عينات مجتمعات الدراسة التي درستيا كتقتصر 

عمى طبلب المدارس الثانكية أك األساسية العميا أك طمبة المرحمة الثانكية كطمبة الجامعات كغير ذلؾ، 

كيفسر الباحث ىذه النتيجة أف اإلدارة المدرسية السميمة تساعد المعمـ كتتيح لو فرصة المشاركة في 

اتااذ القرار بقدر الصبلحيات التي أعطيت لمدير المدرسة مف قبؿ السمطات العميا في التربية كالتعميـ، 

بغض النظر عف المؤىبلت العممية لممعمميف فالجميع في ىذه الحالة يمكف االستفادة مف مؤىبلتيـ 

العممية لتقدـ كتطكر المسيرة التعميمية كالمشاركة في القرارات التربكية كالتعميمية حسب ما يركنو متفقان 

.  مع قدراتيـ كفاعميتيـ

.  عدـ كجكد فركؽ بيف المؤىؿ العممي كتقدير الذات (2001)كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة اكيص 



 

 

 

 

 

 

 

:   الفرضية الثالثة عشرة6.4.1.5

في متكسطات درجة تقدير الذات لدل  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

.  معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في منطقة الاميؿ التعميمية تعزل إلى متغير مكاف السكف

أنو ال تكجد فركؽ في متكسطات درجة تقدير الذات لدل  (25.4)كيتضح لنا مف الجدكؿ الكارد رقـ 

معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية تعزل لمتغير مكاف السكف، حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية 

كىي غير دالة إحصائيان، كتعني ىذه النتيجة قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض الفرضية  (0.466)

. البديمة

كيفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أف المعمميف مف أبناء المايمات كالقرل كالمدف تقريبان يتمتعكف بنفس 

المستكل مف تقديرىـ لذاتيـ بالنسبة لمكاف السكف، حيث أنيـ يمركف تقريبان بنفس عكامؿ التنشئة 

االجتماعية كاألسرية، كأيضان يمركف بنفس العكامؿ النفسية كاألكاديمية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية، 

نما العكامؿ االجتماعية  لذلؾ نرل بأف مكاف السكف ال يمعب دكران حاسمان في مستكل تقدير الفرد لذاتو كا 

.  كالسياسية كاألسرية كالنفيسة ىي التي تعمب دكران حاسمان في تقدير الفرد لذاتو

في عدـ كجكد فركؽ دالة في  (1993)، كدراسة بكر (2001)كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة أبك ىيف 

.  تقدير الذات تعزل لمكاف السكف

، بأنو تكجد (2000)، كدراسة عبد الحؽ كالقدكمي (1995)كااتمفت ىذه النتيجة مع دراسة العمراف 

.  فركؽ دالة في تقدير الذات تعزل إلى مكاف السكف



 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات 5.1.53.5

:  في ضكء نتائج الدراسة، فإف الباحث يكصي بما يمي

  العقاب البدني يعيؽ التفاعؿ االجتماعي الذم يشكؿ الداعمة الرئيسية لتقدير الذات ضركرة

اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ بعقد دكرات تدريبية لممعمميف كالمعممات نحك بناء االستراتيجيات 

.  اإليجابية لمضبط الصفي بما يادـ العممية التعميمية في الصفكؼ الدراسية

  االىتماـ بزيادة إشراؾ المعمميف كالمعممات في الندكات كالمؤتمرات التي تيتـ بقضايا الضبط

 . الصفي

  ضركرة االىتماـ بتنمية مفيـك أنماط أساليب الضبط الصفي اإليجابية لدل الطمبة

 . المتاصصيف بالتربية في الجامعات كالذم يتكقع منيـ العمؿ في مجاؿ التعميـ في المدارس

  تاحة المجاؿ أماميـ لمقياـ بكاجباتيـ، مع متابعة تفيـ تفعيؿ دكر المرشديف في المدارس كا 

 . الييئات اإلدارية كالتدريسية ألىمية دكر اإلرشاد النفسي كاالجتماعي كالتربكم في المدارس

  أف يدرؾ المعمـ أف العقاب البدني المستادـ في المدارس يؤدم إلى كراىية الطالب لممعمـ

 . الذم يعاقبو كالمادة التي يدرسيا

  أف يدرؾ المعمـ أف استاداـ العقاب البدني يشكؿ سببا في التسرب مف المدرسة، كيككف اتجاىان

 . سمبيان نحك العممية التعميمية

  العمؿ عمى اتاحة الفرص المينية كالعبلكات كالترقيات االدارية التي مف شأنيا أف تزيد مف تقدير
 .الذات لدل المعمميف



 

 

 

 

 

 

 

 االىتماـ بالجكانب النفسية كالعاطفية لممعميمف مف اجؿ رفع مستكل تقدير الذات لدييـ. 

 

:  مقترحات الدراسة4.5

  إجراء دراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات معممي مرحمة التعميـ الثانكية نحك العقاب البدني كعبلقتو

.  بتقدير الذات

 إجراء دراسة كصفية لمتعرؼ عمى اتجاىات الكالديف نحك العقاب البدني في فمسطيف . 

  إجراء دراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحك العقاب البدني كتقدير الذات في مراحؿ التعميـ

 . األساسية كالثانكية في المدارس الفمسطينية

 إجراء دراسة حكؿ اتجاىات رجاؿ الديف في فمسطيف نحك العقاب البدني . 

  إجراء دراسة حكؿ اتجاىات المعمميف تجاه العقاب البدني كعبلقتو بمركز الضبط كتككيد

 . الذات

  العمؿ عمى اتاحة الفرص المينية كالعبلكات كالترقيات االدارية التي مف شأنيا أف تزيد مف
 .تقدير الذات لدل المعمميف

 االىتماـ بالجكانب النفسية كالعاطفية لممعميمف مف اجؿ رفع مستكل تقدير الذات لدييـ. 
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تظى هللا انزحًٍ انزحيى 
 

أختي انًعهًح / أخي انًعهى
تحيح طيثح وتعذ 

ٚمٕو انثاحج تذساصح انعماب انثذَٙ ٔعاللتّ تتمذٚش انزاخ نذٖ يعهًٙ يذساس ٔكانح انغٕث انذٔنٛح فٙ يُطمح انخهٛم، نزا 

فٙ انًكاٌ انًخصص ٔفك يا تشاِ يُاصثاً، ٔانًعهٕياخ انتٙ صتمذيٓا نٍ تضتخذو  (X)َشخٕ تعأَكى يعُا ٔٔضع إشاسج 

. إال ألغشاض انثحج انعهًٙ فمط

يع االحتزاو وانتمذيز 

أحًذ أتو شُة : جًال أتو يزق     انثاحث. د: انًشزف

 

انثياَاخ انشخصيح 
: فٙ انًكاٌ انًُاصة (X)ٚشخٗ ٔضع إشاسج 

        أَثٗ        ركش                :انجُض .1

   )                        (35- 30فٕق )        (30-25فٕق )    (25- 20  )        :انعًز .2

 ( فًا فٕق40 )    ( 40- 35فٕق

 يطهك       يتزٔج          أعزب: انحانح االجتًاعيح .3

       (15-10فٕق )      (10-5فٕق)    (5-1   ):طُواخ انعًم  .4

  ( فًا فٕق20 )                          (20-25فٕق)

  دساصاخ عهٛا      تكانٕسٕٚس           دتهٕو:انًؤهم انعهًي .5

 يخٛى         يذُٚح                  لشٚح :يكاٌ انظكٍ .6



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

( 2)يهحك رلى 

يمياص انعماب انثذَي 

جايعح أو انمزى / سايذ عجيز انحارثي. د: إعذاد

انفمزج انزلى 
يوافك 

جذاً 
يوافك 

غيز 

يمزر 

غيز 

يوافك 

غيز 

يوافك 

جذاً 

     . من المسلم أال يضرب األطفال  .1
 األطفال الذين يضربون في المدرسة ينمون اتجاهاً سالباً نحو   .2

. المدرسة
     

     .  العقاب البدني ضرورة لضبط الفصل  .3
     .  ال يستخدم العقاب البدني إال ذوي النفوس المريضة  .4
     .  العقاب البدني يؤثر سالباً على سلوك الطفل  .5
     .  يجب أن يلغى العقاب البدني في كل المدارس  .6
 يقود العقاب البدني في المدرسة  إلى تهيئة مناخ العنف في   .7

. مجتمع الكبار
     

 تقل مشكالت التهذيب في المدارس التي تستخدم العقاب   .8
. البدني أكثر من المدارس التي ال تستخدمه

     

     . العقاب البدني يعلم األطفال أن الفعل أكثر داللة من القول  .9
     .  يعيق العقاب البدني نمو التهذيب الذاتي لدى األطفال  .10
     .  يخلق العقاب البدني جواً قمعياً في المدارس  .11
 يجب أن تسمح كل المدارس للمدرسين باستخدام العقاب   .12

. البدني في الفصول
     

     . العقاب البدني هو عدم تقدير الطفل كإنسان  .13
قيمة العقاب البدني تتمثل في طاعة األطفال وليس في   .14

. مبادراتهم
     

     . العقاب البدني يعلم األطفال العدوانية  .15
     .  الطفل الذي ال يعاقب ينمو لديه الكثير من العادات السيئة  .16
     .  العقاب البدني عامة غير مؤثر في تحسين سلوك األطفال  .17
 استخدام العقاب البدني يجعل الشخص الذي يطبقه   .18

. متووشاً 
     

     . العقاب البدني يجعل  من الطالب المعاقب بطالً   .19
     .  ال يمكن أن أقوم بعقاب بدني لطالب  .20
     .  العقاب البدني يسبب الهرب من المدرسة  .21
     .  العقاب البدني المستخدم في المدارس يغضب اآلباء  .22
      إن العقاب البدني ينتج عنه عواقب سلبية أكثر من العواقب   .23



 

 

 

 

 

 

 

انفمزج انزلى 
يوافك 

جذاً 
يوافك 

غيز 

يمزر 

غيز 

يوافك 

غيز 

يوافك 

جذاً 

. اإليجابية
 يتعلم بعض األطفال المعاقبين بدنياً أن العنف هو الطريقة   .24

. المفيدة معهم
     

     .  يغضبني أن أسمع بعقاب مدرس لطفل عقاباً بدنياً   .25
     .  العقاب البدني يقود الطالب إلى العنف  .26
 يتعلم األطفال أن يسلكوا السلوك غير المرغوب فيه من   .27

. خالل العقاب البدني
     

التحدث مع الطفل وول عمله الخاطئ له تأثير أكثر فاعلية   .28
. من معاقبته بدنياً 

     

     . لن أسمح لمدرس أن يستخدم العقاب البدني مع طفلي  .29
     .  العقاب البدني يعني العنف لعقاب العنف  .30
 إن تشجيع العقاب البدني في المدارس سيجعل الطالب   .31

. يفهمون أكثر أهمية الضبط المدرسي
     

 يمكن أن يستخدم المدرسون العقاب البدني كطريقة من   .32
. طرق الحماية من الطالب المزعجين

     

 يمكن أن يكون للعقاب البدني آثار نفسية وخيمة على   .33
. األطفال

     

     .  يسيء المدرسون استخدام العقاب البدني  .34
 من الممكن أن يكون العقاب البدني في المدارس عامالً   .35

. إيجابياً وينما يعزز بشرح لدوافع استخدامه
     

 إن العقاب البدني في المدارس يؤدي إلى اكتساب بعض   .36
. األنماط السلوكية غير المرغوبة

     

     .  األطفال يكرهون المدرسين الذين يضربونهم  .37
     . العقاب  البدني ضرورة في عملية التعليم  .38
 يستحسن أن يشجب المدرسون الذين يؤذون األطفال   .39

. بالعقاب البدني
     

 إن استخدام المدرسين للعقاب البدني أمام األطفال أمر غير   .40
. مرغوب فيه

     

 



 

 

 

 

 

 

 

( 3)يهحك رلى

يمياص تمذيز انذاخ نهزاشذيٍ 

 Helmreich, Stapp & Ervinهيهًزيتش وطتاب وايزفيٍ : إعذاد

عادل عثذ هللا يحًذ . د: تزجًح وتعزية

 

ال تُطثك انفمزج انزلى 

إطاللاً 

ال تُطثك 

كثيزاً 

تُطثك إني حذ 

يا 

تُطثك إني 

درجح كثيزج 

تُطثك 

تًاياً 

 عندما أعمل مع مجموعة فإنني ارغب في أن   .1
. أتحمل مسئولية أو تبعة بعض األشياء

     

     .  أنا واثق من نفسي  .2
     .  عادة ما أتوقع نجاوي في األعمال التي أقوم بها  .3
     . أشعر بأنني واثق من مظهري  .4
أتمتع بوجودي مع اآلخرين وأعمل باستمرار على   .5

. تجنب المواجهات االجتماعية معهم
     

وينما أكون في وسط مجموعة وأريد أن أقول   .6
. شيئاً ما يصبح تفكيري مشوشاً 
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انثثاخ : أوالً 

 

نهتحمك يٍ درجح ثثاخ انًمياطيٍ عهي عيُح انثحث تى اطتخزاج يعايم انثثاخ كزوَثاخ أنفا وانتجشئح 

: انُصفيح

(: 1)جذول رلى

يعايم انثثاخ كزوَثاخ أنفا وانتجشئح انُصفيح نهًمياطيٍ 

انتجشئح انُصفيح ليًح أنفا عذد انفمزاخ انًمياص 

. 672 779. 20تمذيز انذاخ 

. 883 .852 40انعماب انثذَي 

 

و .779أن درجة الثبات لمقياس تقدير الذات حسب ألفا  (1 )تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 
.حسب التجزئة النصفية. 672  

.882و حسب التجزئة النصفية بلغت . 852أما مقياس العقاب البدني بلغت قيمة ألفا   
 

:االتساق الداخلي: ثانياًا   
للتحقق من درجة االتساق الداخلي تم استخراج معامالت ارتباط الفقرات لكل مقياس مع الدرجة 

  (:2 )الكلية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
 

  (:2 )الجدول رقم 
:يعايم ارتثاط فمزاخ انذراطح يع انذرجح انكهيح نًمياص تمذيز انذاخ  

يظتوى انذالنح اإلحصائيح   رلى انفمزج (ر)قيمة

.002 .359(**) 1 

.000 .459(**) 2 

.002 .360(**) 3 

.001 .375(**) 4 

.363 .109 5 

.267 .133 6 

.042 .241(*) 7 

.230 .143 8 



 

 

 

 

 

 

 

.036 .248(*) 9 

.011 .298(*) 10 

.020 .273(*) 11 

.009 .305(**) 12 

.050 .232 13 

.012 .294(*) 14 

.020 .274(*) 15 

.140 .176 16 

.169 .169 17 

.168 .164 18 

 

 أن أغلبية فقرات الدراسة ذات عالقة ارتباطيه مع الدرجة الكلية 2تشير النتائج الواردة في جدول 
. مما يشير إلى دقة أداة القياس

 0.20نسب التشبع أقل من  (1،2،3،4،9،10،13،20،22،29،31،32 )حيث تم حذف الفقرات
 

 (: 3 )الجدول رقم 
 

:يعايم ارتثاط فمزاخ انذراطح يع انذرجح انكهيح نًمياص انعماب انثذَي  

 

يظتوى انذالنح االحصائيح   رلى انفمزج (ر)قيمة

.001 .396(**) 1 

.000 .455(**) 2 

.003 -.349(**) 3 

.020 .274(*) 4 

.000 .463(**) 5 

.000 414(**) 6 

.002 .355(**) 7 

.201 .152 8 

.774 .034 9 

.000 .461(**) 10 

.000 561(**) 11 

.115 -.187 12 

.000 .519(**) 13 

.038 .246(*) 14 

.000 .580(**) 15 

.613 .061 16 

.002 .365(**) 17 

.001 .385(**) 18 



 

 

 

 

 

 

 

.741 .040 19 

.000 .403(**) 20 

.000 .502(**) 21 

.000 .404(**) 22 

.000 .552(**) 23 

.002 .367(**) 24 

.001 .397(**) 25 

.000 .594(**) 26 

.000 .516(**) 27 

.000 .490(**) 28 

.000 .619(**) 29 

.000 .472(**) 30 

.206 .151 31 

.114 -.188 32 

.000 .584(**) 33 

.000 522(**) 34 

.721 .043 35 

.000 .523(**) 36 

.000 .421(**) 37 

.049 -.233(*) 38 

.000 .324(**) 39 

.005 .488(**) 40 

 
 

 أن أغلبية فقرات الدراسة ذات عالقة ارتباطيه مع الدرجة الكلية 3تشير النتائج الواردة في جدول 
. مما يشير إلى دقة أداة القياس

 0.20الن نسب التشبع أقل من (3،5،7،13،21،24،26)حيث تم حذف الفقرات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


