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 مللخصا

:فمسفة المدرسين والمدرسات نحو استخدام عقوبة التمارين البدنية االيجابية  إلىييدف البحث الحالي لمتعرف         
 المحاضرة. استخدام عقوبة التمارين البدنية في أسباب فضال عن معرفةوالسمبية .

تربية الرياضية لدييم اتجاه فمسفي ايجابي نحو استخدام عقوبة التمارين وافترضت الباحثة : ان اغمب مدرسي ومدرسات ال
 البدنية . لغرض جذب انتباه الطمبة والتركيز عمى المادة العممية المعطاة.

وتم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية  ، البحث تساؤالت عن لإلجابة التحميمي الوصفي المنيج ستخدموتم ا      
.ولغرض جمع المعمومات تم استخدام تحميل  كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل  ومدرسات درسيوالمتمثمة بم
 ، البدنية عقوبة التمارين المتعّمقة بموضوعو التربية الرياضية  كمية مدرسي لممصادر والمراجع  العممية وآراءالمحتوى 
ولمعالجة  ،لموصول الى اىداف البحثإعداد استمارة مقابمة تم  إذ، ومبادئ وقواعد مفاىيم من فييا ما استنباط ومحاولة

عرض النتائج ومناقشتيا تم التوصل الى ثم ومن .ومعامل االرتباط النسبة المئوية البيانات إحصائيا تم استخدام 
 :اآلتية  االستنتاجات

 .الغضب مشاعر عن تنفيساً  ال سموك الطمبة لتعديل محاولة منيم يستخدم التدريسين  التمارين البدنية كعقوبة  -1
نما، ىدًفا ليس الكمية في التمارين البدنية  عقوبة -2  . الّمتعمم إلصالح وسيمة يى واّ 
  وتضبطيم الطمبة توجو اإليجابية التي المبادئ من جممة البدنية عمى عقوبة التمارين ترتكز فمسفة -3

 . ومدرسات مدرسي -عقوبة التمارين البدنية-الكممات المفتاحية: فمسفة
Philosophy of Physical exercises punishment from the lecturers point of view of 

lecturers in the college of physical Education in the University of Mosul       
 Dr. Hadeel Dahi Abdullah 

Abstract 

Current research aims to identify: the philosophy of male and female teachers about 

the use of corporal punishment exercises positive and negative. Reasons for the use of the 

physical exercises punishment in the lecture. 

The researcher assumed: that most teachers and physical education teachers have a 

philosophical positive trend towards the use of corporal punishment exercises. 

 most of the male teachers practice corporal punishment for the purpose of attracting 

the attention of students and focus on the scientific material given. 

Descriptive analytical method was used to answer research questions, research 

community way was selected intentional and of 'class and teachers in the college of Physical 

Education at the University of Mosul. For the purpose of gathering information used content 

analysis of the sources and scientific references and opinions of teachers in the college  of 

Physical Education and on the subject of physical exercises punishment, and try to devise 

what of concepts, principles and rules. Also It prepared interview to reach the goals of the 

research, statistical and data processing were used - the percentage and correlation 
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coefficient. Results and discussion was reached important conclusions: 

1 - Altdresen uses physical exercise as punishment attempt to modify the behavior of the 

students do not catharsis for feelings of anger. 

2 - punishment, physical exercise in college is not a goal but it is a way to fix the learner. 

3 - philosophy of physical exercises on a set of positive principles that guide students and 

Tillth . 

Keyword: Philosophy - Physical Exercises Punishment-Lecturers  

  التعريف بالبحث : -1
 البحث : وأىميةالمقدمة  1-1

 ؤديالرغم من اختالف ثقافاتيم، لكونيا ت ،وعمى  دخمت التربية البدنية في حياة اإلنسان قديمًا وعند معظم الدول والشعوب      
دالالت متع   ددة عن   د الش   عوب ، ولي   اا تع   ددت  ى   داف عن   د الش   عوب ث   ل وتم دورًا ف   ي حي   اتيم بش   كل مباش   ر او غي   ر مباش   ر،

البدائي ة وثيق ة االرتب اط ب الطقود الديني ة، وم نيم اإلغري   ال اين  و غ راض ممارس ة التربي ة البدني ة فن  دىا ق ديمًا عن د الم تمع ات
تكريم ًا لللي ة، والمق اتمون يت دربون عم ى  فكانت األلعاب االولمبية تق ام كانوا  ول من مارد األلعاب الرياضية عمى نطا  واسع،

يبمغ  ون مرتب  ة الكم  ال  الرياض  ة البدني  ة ، وم  ن بع  دىم الروم  ان يؤمن  ون بكمك  ان تط  وير ك  ل م  ن العق  ل وال س  م وتنميتيم  ا، بحي  ث
 ع  ل  ل  ى  اإلنس  اني، م  ن خ  الل معاقب  ة ال س  م ف  ي تحم  ل تم  ارين الق  وة وى  اا م  ا دف  ع فالس  لتيم م  ن  مث  ال  فالط  ون  ل  ى ال  دعوة

األلع  اب الرياض  ية تقمي  دًا قومي  ًا، نوعن  دما ن  اىب ال  ى وادي الني  ل نش  اىد اني  م ك  انوا ي ب  رون االوالد ال   غار عم  ى الس  ير ح  افي 
 .القدمين ويحمقون رؤوسيم لتحمل قواسة العيش ن 

ا يش       تد النق       اش ب       ين كثي       رًا م       (  و ٓٙ، ٕٓٓٓ)الخطي       ب،                                                                
المخت ين في م ال اللمسلة والتربية وعم م ال نلد عن دما يك ون موض وع الح ديث ى و الث واب والعق اب ، و ثرىم ا النلس ي والترب وي 

ي القض   ال عم   ى       فا فعقوب   ة التم   ارين البدني   ة م   ا عال   ت تمق   ى العدي   د م   ن التس   اؤالت ح   ول م   د  فاعميت     ية التربوي   ة ، ي   العمم ف   ي
 ير المرغوبة.الت رفات غ

ومث ال ال    ، التعم يم م  ال ف ي ول يد التأدي ب م  ال ف ي ال   ك وني ولك ن ، العق اب اس تخدام   اع اإلسالم  ن يعمم والكل     
التم ادي في و  ي    ال عمي و بن ال (ٜٚٔ اآليةلعَمكم تتُقوَن ( )سورة البقرة ،  أللباب ْوِلى ا ة يا) ولكم في الق اص حيقولو تعالى 

  و ، االنضباط في المحاضرة  خل بمبادئ  اا  ي الطالب عند السيل السمو  ت حي  م ال في استخدامو ي   كنول دائما،
 الك ريم رس ولنا ح ديث ن اكر ولعمن ا .مبرح اً   و ميين اً  يك ون  ال وبش رط مق  ود بالنظ ام بش كل  و اإلخ الل عم دتالم اإلىم ال عن د

  ."المضا ع في بينيم وفرقوا عشر  بنال وىم ،واضربوىم سبع  بنال وىم بال الة  والدكم مروا" ) مى اهلل عميو وسمم (  ا يقول 
 (.ٖٖٔص ، ال الة كتاب ، 1 ج ، داود  بي سنن ) 

 بيدف تالمياه يعاقب الاي المدرسة في المعمم لدور مكمالً  ال الة تر  عمى ولده األب ضرب ي ب  كال  األمر كان فكاا    
 فم م ، الس امية والمب ادئ والكتاب ة الحلظ عمى المتعمم ضرب ، ما السامية والمبادئ الكريمة باألخال  الكامل االلتعام عمى حمميم
  اا الم تعمم ح   ف ي ةاس تخدام عقوب ة التم ارين البدني  ي  وع  ن و لن ا يتض   "ىن ا وم ن القابس ي س و  اإلس الم عمم ال ب ين ب و يق ل

 يسيم معاقبتو دون من  سالتو في يتماد  المق ر تر  وكال  اط واالدال ،وضوابط االنضب السائدة القيم مع يتنافى انباً  ارتكب
 (٘٘، القابسي ، ب،تن)سموكو في السيئة العادات ترسيخ في سمباً 

 ض بط يس تطيع ال  ي ل ينش ا حي ث س مباً  س يؤثر  ن و ش   ال العق اب وت ر  يم وت رك والم ين المط ف سياس ة ف ي المبالغ ة  ن كم ا 
 لم دل المثيرة القضايا من ، بكمية التربية الرياضية عميمة التعمم  ثنال في فمسلة عقوبة التمارين البدنية عدت لاا،  ومشاعره افعالو

 الطمبة انلسيم . لد  وكال  التعميمية األوساط في السيما ابعاد عقوبة التمارين البدنية التساؤل في عمى والباعثة
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في محاضن شتى ، وعق ود متراكم ة لمتع ديل والح د م ن الس موكيات الخاطئ ة  ( ن ن  سيم العقاب البدني ٜٜٔٔ ،الحارثيوياكر )
، بات  ت ى  اه القناع  ة س  ائدة عن  د ع  دد م  ن المباش  رين لمعممي  ة التربوي  ة ، وق  د خ  اض ف  ي ى  اه القناع  ة كثي  ر م  ن العق  ول واألق  الم 

 ( ٗ٘، ٜٜٔٔ)الحارثي، التربوية بين المؤيد والمعارض والمحايدن.
البدنية وكال حسب فمسلتو  عقوبة التمارين استخدام يوما من تخلُ  تنا في كمية التربية الرياضية لماحاضر م  ن المالحظ منو    
،انضباط الطمبة والتعاميم داخل المحاضرة  مشكمة و ود عمى يؤكد الكمية في تدريسي من  كثر  ن تر  الطبيعي ومن ،

 السياسات ظل يوالتطبي  ، وف النظرية بين الواض  التناقض في تتمثل الالمباالة ،والتمرد والتي حاالت عيادة ويشكون من
فمسلة خا ة  األحوال تحتاج الى  ميع في البدنية عقوبة التمارين استخدام ان فمسلة التدريسين في  واع تؤكد التي التعميمية

 لتربوية  داخل المحاضرة .إلدارة العممية ا
انية التي ُ ن عت حول استخدام التمارين البدنية كعقوبة ، حيث ال نمم  ر دًا وان النقص الكبير في البحوث التربوية والميد 

دقيقا لمح م الحقيقي لياه الظاىرة في مؤسساتنا التربوية، وليد ىنا  سو  بحوث متواضعة تشمل التعميم االبتدائي فقط،  ما 
فمسلة مدرسي   لىت  ىمية البحث في التعرف من ىنا برع ،  عال في حا ة  لى دراسات عممية ميدانيةماالتعميم ال امعي  ف

 ومدرسات كمية التربية الرياضية في  امعة المو ل في استخدام التمارين البدنية كعقوبة بدنية وانضباطية لمطمبة.
 مشكمة البحث : 1-2

 األساد، ألنيا المقوم  ميمة تربية الشباب ، وتكوين شخ يتيم  ليياكل و الكمية من اىم المؤسسات التعميمية التي ت تعد      
العممية التربوية وتتوقف عميو ادارة المحاضرة ،   دارةفي  األسادالتدريسي  الح ر ويعد  لمتطور العممي والثقافي والحضاري ،

  حية خا ة . –فمسلة تربوية   تباعيتطمب منو  ا في  و يسوده النظام واالحترام ، وااللتعام مع المدرد والطمبة انلسيم ،
 عديدة  وانب من فمسلة العقوبات لمتمارين البدنية من و ية نظر مدرسي ومدرسات كمية التربية الرياضيةىنا  ال بحثنا  ومن
 يسيم قد  حية مما –، من و ية نظرة تربوية حول فمسلة استخدام التمارين البدنية كعقوبة  واض  ت ور لبمورة محاولةىي 
 .كمية التربية الرياضية ب امعة المو ل في ةالبدني رينعقوبة التماخدام استلوسيمة عممي وتربوي ت ور   عطال في
في التساؤليين ينال  العديد من التدريسين تتنوع فمسلتيم في استخدام التمارين البدنية كعقوبة بدنية، لاا برعت مشكمة البحث ف 

اسباب استخدام  وما ىي لبدنية االي ابية والسمبية ؟فمسلة المدرسين والمدرسات نحو استخدام عقوبة التمارين ا: ما ىي  اآلتيين
 المحاضرة ؟ عقوبة التمارين البدنية في

 -البحث : أىداف 1-3 
 : إلىييدف البحث الحالي لمتعرف 

 .االي ابية والسمبية  نحو استخدام عقوبة التمارين البدنية مدرساتالو  نمدرسيالفمسلة  1-3-1
 المحاضرة.  ثنال في ين البدنيةاسباب استخدام عقوبة التمار  1-3-2
 -فروض البحث : 1-4
 استخدام عقوبة التمارين البدنية .لدييم ات اه فمسلي اي ابي نحو اغمب مدرسي ومدرسات التربية الرياضية  1-4-1
 المعطاة. ةالعممياغمب المدرسيين والمدرسات يمارسون العقوبة البدنية لغرض  اب انتباه الطمبة والتركيع عمى المادة  4-2-ٔ
 -مجاالت البحث : 1-5
 . مدرسي  ومدرسات كمية التربية الرياضية / امعة المو لالمجال البشري :  1-5-1
 .(م ٕٕٔٓ/ٙ/ٛم ولغاية  ٕٕٔٓ/ٗ/ٔابتداًء من )المجال الزماني : 1-5-2
 كمية التربية الرياضية / امعة المو ل .المجال المكاني : 1-5-3
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 -تحديد المصطمحات : 1-6
  : الفمسفة 1-6-1
 (ٙٙ، ٜٚٙٔ.        )الطويل، ن( بانيا نعمم دراسة السمو  اإلنساني في عالقتو بالكون من حولوٜٚٙٔيعرفيا الطويل)  
اللمسلة تسعى  لى فيم طبيعة األشيال ودراسة طرائ  التلكير واألدوات التي   نم ( ن ٕٜٛٔويعرفيا محمد منير مرسي )  

 (٘ٗ،  ٕٜٛٔوالسعي لدراسة مشكمة السمو  اإلنساني ومعال ة القيمن. )مرسي ،يستخدميا في المعرفة ، 
 التعريف االجرائي لفمسفة عقوبة  التمارين البدنية: 1-6-2
مكن تحديد يوبتم  الطريقة  مرغوب فيو وتؤدي  لى التخليف من حدوثو فيما بعدالىي عممية تحدث بعد وقوع السمو  غير  

 و  دال ميارة  (االشناو)  مختملة مثل اليرولة ائالمعاقبة بطر  ب المناسب بعد وقوعو وتحدثالسمو  السيل وو ف العقا
 معينة. 

 : لغوياً  البدني العقاب 1-6-3
 .  (ٓٔ، ٜٓٙٔ ، وآخرون )   نيد   " والم اعاة التيايب " عنيي

 كل عمى التمميا يعاقب من ثمو  ةالتربي من الخمقي ال انب  لى ين رف اال طالحي معناه في التأديب  ن المعروف ومن
  ( ٖٔٙ، ٜٜٛٔ، وآخرون قمبر ). عنو ي در  خالقي ال سمو 

 : البدني العقاب  1-6-4
،  اىبية)"  سده في ضررٍ   لحا  دون سموكو ضبط بق د ، الع ا  و باليد الّمتعمم في حسي  لم  يقاع " الباحث بو ويق د
ٕٓٔٔ ،ٔ٘) 

 : البدني العقاب مبادئ 1-6-5
 . " وضبطو بتو ييو تقوم بدورىا وىى المدرسةفي  البدني العقاب عمييا يرتكع التي والقواعد والحقائ  الملاىيم " عن عبارة يى

 (ٖٚٔ، ٜٜٜٔ)ابو دف ، 
 : البدني العقاب ضوابط 1-6-6

 وال  تالمياه معاقبة  لى الم ول عند بيا والتقيد مراعاتيا المعمم عمى التي ، والشروط والقواعد اال رالات  ممة " بيا ويق د
 (ٖٖٔ،ٜٜٜٔ، دف )أبو . " سالمتيم عمى حرً ا

 
 -الدراسات النظرية والدراسات السابقة : -2
 -الدراسات النظرية : 2-1
 -:عام بشكل والعقاب الثواب مفيومفمسفة  2-1-1

الحياتية اليومية وانتياًل  لى موا ية م يره نيحتاج اإلنسان  لى ما يقود تلكيره ويو و  فعالو ابتداًل من موا ية ظروفو          
، واللمسلة ىي تراث اللكر االنساني فيما يت ل بالت دي لقضايا اإلنسان العقمية وما يحيط بو من الكون وعالقة اإلنسان 

، فنحن  بثوابت ومتغيرات الو ود في ىاا الكون . وتمعب اللمسلة في طرح التساؤالت التي ىي  وىر كل فكر و ساد كل قضية
في  مد الحا ة  لى ما يوض  لنا الو ود من خالل نظرة شاممة والى ما يربط  فكارنا و فعالنا من ا ل خير اإلنسانيةن . 

 (ٓٛ، ٖٕٓٓ)محمود ، 
 واالرتياح بالرضا اللرد ىاا ويشعر ألفردا بيا يقوم التي بيا المرغوب االست ابات يتبع الاي الطيب األثر ىو الثوابمن مبد  و 
 غير االست ابات يتبع الاي القاسي األثر ىو العقابو  .فييا المرغوب االست ابات تععع  ن ويتوقع الطيب األثر ىاا تمقيول

 وانطلال كف يحدث  ن ويتوقع القاسي األثر ىاا لتمقيو والضي  باأللم اللرد ىاا ويشعر اللرد بيا يقوم التي فييا المرغوب
 .األثر ىاا ةنتي  فييا المرغوب غير لالست ابات
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 خير الترغيب  ن كما العقاب من خير والثواب الام من  قو  والمدح التعمم عممية في العقاب من و بقى  قو  الثواب ن الحظ نف
 احد عمى منيما كل اتخاا من  فضل بينيما ال مع الن والعقاب الثواب بين ال مع من بد ال التعمم عممية وفي الترىيب من

 (٘٘،ٜٙٙٔالضنيل ، ) .اللرد عميو فيثاب يستقيمل المعوج السمو  لكف العقاب فيستخدم
 .السمو  وبين بينو اللترة طالت كمما األثر ىاا ويضعف مباشرة السمو  يعقب حين  ق اه والعقاب الثواب  ثر ويبمغ     

 يولد  ا فوائده عمى  ضراره تعيد عمني توبيخي شكل يتخا الاي  و المتعمم كبريال ي رح الاي العقاب  ما معقول المعتدل والعقاب
 عممية في والعقاب الثواب تأثير  ن القول يمكن وبياا .بالنلد الثقة وفقدان بالنقص الشعور  و الكراىية المعاقب نلد في

  و اإلثابة فيو تتم الاي الموقفو  المتعمم، انبساط در ةو  المتعمم، نضج در ة :منيا عديدة عوامل عمى تتوقف التعمم تحسين
 اإلثابة  و والمعاقبة بالسمو  القيام بين العمنية اللترة _والمعمم المتعمم بين العالقة طبيعةو  العقاب،  و الثواب نوعو   العقوبة،

 ىنا   ن ويبدو  وساطنا التعميمية، في التساؤل عمى والباعثة لم دل المثيرة القضايا من فيي البدني العقاب قضية  ما .عميو
 (٘٘، ٜ٘ٛٔ) ال اوي ،.الموضوع ىاا حول انقساماً 
 يتخا ثالث وقسم ، قوانين  و ضوابط ألي مراعاة دون من بو يأخاون والبعض ، تاماً  رفضاً  البدني العقاب يرفضون فالبعض

 ح  في البدني بالعقاب يقوم  ن المعمم ح  من ىل:منا الكثير يحير الاي والسؤال .القضية ىاه بخ وص معتدالً  موقلاً 
 (ٗ ،ٜٜٛٔ)دياب ،العقاب؟ ىاا وقواعد لشروط مراعاة دون من لو يحمو اكم تالمياه

 -الفمسفة التاريخية  حول العقاب : 2-1-2
 في ىاا الم ال سأحاول اعطال بعض  ور التاريخ عن العقاب في بعض الديانات وب ورة مو عة.      
 العقاب البدني في الديانة المسيحية: -1

الديانة المسيحية الالىوتية مرتبط اساسا بم طم  الحرام ومحاربة نالعقاب ال سمي في  سيماالان استعمال العقاب و         
الشيطان واالعمال الشريرة المتوا دة في االنسان ، وتتم ىاه المحاربة والتنقية عن طري  الضرب ، فعندما نضرب الطلل ، فأننا 

ة التي كانت تععي الى الشيطان انتقمت من الكاثولي  الى نضرب الشيطان ليخرج من  سده ، ثم ان فكرة السموكيات السيئ
الشيطان عمى الطلل اساد  تأثيرالبروتستانت ، حيث ادعوا ان االطلال المتخملين عقميا ىم وسائل الشيطان ، وال تعال فكرة 

المدارد الكاثوليكيةن التي المربون ور ال الدين ما يسمى نب رالبحوث في اللمسلة الالىوتية .فمثال في القرن السادد عشر اشأ
 .نمن معتقداتيا االساسية ان العقاب ال سمي يولد معايير اخالقية راقية مثل الطاعة واالبتعاد عن الشيطان
 (٘٘ ،ٖٕٓٓ،) الحي                                                                

 العقاب في االسالم: -2
نعاداًل في التواعن بين العقاب والثواب  ،لال  ن د العممال المسممين يو ون بمعاممة الطلل ن الكريم آلقد  ال القر          

بالرف  والعلو ، ويكون المعمم بمنعلة الوالد ، فيو الساىر عمى ادب التالميا فيو يو ييم الى ما فيو م محة انلسيم وىاه 
لل يكبر عمى العمل ال ال  من تمقال نلسو دون الحا ة الى النظرة المبنية عمى الرف  في المعاممة من شانيا ان ت عل الط

 (ٕٖ،ص.)الم در الساب نالع ا
 العقاب في التربية الحديثة: -3

لم يظير العقاب ن كوسيمة لمتربية اال حين نظر الطلل من خالل اال يال العديدة عمى انو ر ل  غير وان تربيتو          
  لىنظر يمن التطور الاي ادخل عمى نظرية التربية في بداية القرن العشرين ال يعال الرغم عمى تعني تعويده عمى نظام ما ، و 

الخوف من المعمم عمى انو بداية التعقل المدرسي الاي ينشأ منو التليم المدرسي ومن ثمة استيعاب عميمة التعمم . ان التربية 
لعممية التعميمية ، وىي تعطي وعنا كبيرا لمعالقة بين و عن را فعال في او لالحديثة تؤكد عمى ضرورة االىتمام بالتمميا ب

التمميا والمربي ، وتظير ايضا االىمية المعنوية لمعالقات التي يمنييا التالميا فيما بينيم ،) المعمم مع تالمياه ، االوليال مع 
عض المواقف التعميمية وال  ااا تم المدرسة ، المدرسة مع الم تمع (.وتر  التربية الحديثة ان العقاب قد يليدنا احيانا في ب
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استخدامو كوسيمة لمتنبيو واثارة الشعور الااتي بالتق ير والتياون مما يؤدي بالمتعمم الى محاولة بال  يد اكبر لمتعمم وتحقي  
 ة المتعمم ن.الن اح والرضى، اال ان تكرار استخدامو والقسوة والتمادي في الحا  الضرار قد يحدث اثار  انبية سمبية عمى نلسي

 (ٖ٘ الساب  ،ص ) الم در                                                         
 دور العقاب التربوي: 2-1-2

العقاب ىو  لحا   ا  نلسي  و بدني بالطلل  عال عمى سمو  معين قام بو. وىو  مر  حي ومعتبر  اا كان توظيلو في      
والعقاب ىو  حد وسائل التربية وليد  ىميا  و  بح مو ال حي  وبموا لات استخدامو التربوية. عممية التربية مقت را وممتعما

 :كاآلتيكميا بل ربما يكون  ضعليا ، فقد قسم عممال التربية الوسائل التربوية حسب  ىميتيا 
  (ٚٛ، ٜٜٓٔعبد القادر ،)                                                              

 ي  ن العقاب يأتي في مؤخرة الوسائل التربوية ، ومع ىاا ن د  ن المربين غالبا ما يبدلون بو  الق دوة ، والث واب ، والعق  اب.
فكاا  راد األب من ابنو  ن يااكر وتكاسل االبن عن ال  فقد  ويبالغون في التركيع عميو ربما ألنو يحق  نتائج سريعة يرغبونيا.

البن حتى ي مد عمى المكتب وينظر في الكتاب ، وىنا يظن األب  نو استراح وانت ر ألنو حق  ما يراه يم أ األب لضرب ا
 حيحا البنو... ولكن في الحقيقة  ن التغير الاي حدث لالبن نتي ة العقاب ىو تغير شكمي وسطحي فالطلل ال يااكر في 

نما  مد ينظر في الكتاب لتلادي غضب األب ، والنتي  ة ىي كراىية االبن لممااكرة ولمدراسة عموما.عمى الرغم من الواقع وا 
 :اآلتيينفيو ، فكن لمعقاب مليوما واسعا يشمل  شيال كثيرة يمكن  ن ن مميا في النوعين  واختعالوارتباط العقاب بالضرب 

 العقاب النفسي:  -1
يخ  و الحرمان من  شيال يحبيا الطلل،  و حبسو في كنظرة الموم والعتاب  و نظرة االعتراض من الوالدين،  و االنتقاد  و التوب

 ( ٚٗٔ، ٕٓٓٓ)الروسان ،غرفة...  لخ.
 العقاب البدني:  -2

 (ٕٓٔ، ٕٜٜٔابو عميا ،) ويشمل الضرب  و  ي نوع من  نواع اإلياال البدني.
 قواعد العقاب: 2-1-3

اضطررنا لو في  ثنال عممية التربية؛ حتى يستليد  ولمعقاب م موعة من القواعد ال حية التي ي ب االلتعام بيا واتباعيا  اا
 منو ويكون معينا لو عمى التعمم من بعض  خطائو وتعديل سموكو: لردال
األشيال التي تستو ب العقاب مسبقا، بمعنى  ن تكون ىنا  قواعد واضحة في البيت  و المدرسة لما  لردي ب  ن يعرف ال-ٔ

 ىو  حي  وما ىو خطأ
 بأن ت اوعه لمقواعد المعروفة والمعمنة سوف يعرضو لمعقاب. لرد ن يتم تحاير ال-ٕ
  ن يكون العقاب   الحيا ال انتقاميا،  ي ليد بسبب الحالة المعا ية المضطربة لألم  و األب.-ٖ
ال في م محة المربي  احب السمطة ، فبعض األميات يضربن  طلالين ألنين يشعرن بالراحة  لرد ن يكون في م محة ال-ٗ
 ال ؛ فقد نلَّسن عن مشاعر غضب لديين.  بعد
 ) و ن يكون لو نياية، فمثال نقرر حرمان الطلل من الم روف لمدة اللرد. ن يكون العقاب متدر ا ومتناسبا مع شخ ية -٘
  يام يأخا بعدىا الم روف. (  ٖ
  ن يكون العقاب متناسبا مع الخطأ الواقع.-ٙ
مو يا  لى  ، بمعنى  ن العقاب ليد سيلبب سمو  سيئ فعمو وليد ألنو ىو نلسو  ن العقاب وقع عميو بس لرد ن يشعر ال-ٚ

نما بسبب فعمو  شخ و وال انتقاما منو.  (.ٜٛ، ٜٜٛٔ)دياب ،الاي  ر عميو العقاب.  الخاطئوا 
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 :البدني العقاب استخدام أىداف ٗ-ٔ-ٕ
 من المر وة األىداف تتحدد  ن يمكن ال   طار وفى ، التأديب م ال في يكون  نما .البدني العقاب  ن سب  فيما تبين

 : اآلتي النحو عمى ، استخدامو
 : المتعمم إصالح -أ

 يتّأتى الضرر كان فكاا ، اإل الح تليد  نيا ِلظنٍ  لم بي  اعت  نما، الضرب وعقوبة المتعمم إل الح وسيمة فالعقاب     
 ال  يؤدي  ن اشترط الطلل عمى العقوبة توقيع في يتردد  ال مىع المعمم حث حينما ( الغعالي ) ن المالحظ ومن انتلت منيا
 . وتيايبو   الحو  لى

 (ٓٚ) الغعالي ،ب، ت ،
 التربية عممال ّاتل  وقد( ٓ٘، ٖٗ٘ٔ)ابن  ماعة ، اإل الح ىو المربي عند لمعقاب الدافع يكون  ن  ماعة ابن اشترط وقد

  لى بعضيم  شار وقد إل الحل يكون  ن ي ب البدني العقاب من ليدفا  ن في القدامى نظر و ية مع المعا رون المسممون
)    .الانب ارتكاب عن فيرتدع ، المانب نلد في مباشًرا  لًما تتر  العقوبة  ن عمى  كد)فاألىواني) المتّعمم عمى االي ابية آثاره

  (ٓ٘ٔاالىواني ،ب ،ت ،
 والشعور الحساسية من عنده يكون بحيث ، األخال  سول عن وّكلو لدالو  لع ر وسيمة ، البدني العقاب  ن  لى ( عموان) واىب

  (ٖٖٚ،  ٜ٘ٛٔ ، عموان. )الموبقات واقتراف المحرمات وارتكاب الشيوات في االسترسال عن يروعو ما ،
 : النظام عمى المحافظة -ب

 العقاب توقيع تتو ب التي وتقاليده نظمو لو ،  غير م تمع عن عبارة فالمدرسة
 من المدرسة تتمكن حتى العقاب ىاا نوع عن النظر بغض النظم ىاه يخالف من عمى
 ( ٖٓ، ٜٜ٘ٔ، كاظم).  وظيلتيا و دال سمطانيا وتأكيد النظام فرض

 : المجتمع في اآلخرين حماية -ج 
 شرعت ولال  معوالم ت لملرد األمن تحق  فالعقوبة ، ليم سن بما  عمم وىو العقوبات قانون لعباده سن وتعالى سبحانو فاهلل

 (  ٚٔٚ،  ٜ٘ٛٔ ، . )عموان  الملسدين من الم تمع لتطيير نا عة وسيمة ىي التي ، العا رة والعقوبات الحدود
 : السابقة  الدراسات 2-2

 ىاه تقسيم ويمكن ، مختملة و طر عوايا خالل من ، الموضوع تناولت التي الدراسات بعض ، البدني العقاب حول ُ  ريت
لم تتمكن الباحثة من الح ول عمى دراسات سابقة  و مشابية   ال انو: ميدانية نظرية و خر  دراسات ، نوعين  لى الدراسات

 المدرسة ويمكنستخدام العقاب البدني في مرحمة للمسلة عقوبة التمارين البدنية في ال امعات ولياا تم اخا دراسات سابقة ال
 : يأتي  برعىا فيما   مال

بدالو " وأىدافو أسبابو حيث من عام بشكل العقاب في والطمبة المعممين نظر وجية " (1992) عميا أبو -1  وأنواعو وا 
بدالو و ىدافو  سبابو حيث من ، عام بشكل العقاب في والطمبة المعممين نظر و ية  لى التعرف الدراسة ىدفت    و نواعو وا 

 : يأتي ما  لى الدراسة تو مت ، نحوه االت اىات وكال  ومرتباتو
  لى ميال  كثر كانوا  نيم بمعنى  كثر  ي ابية، وكانت نحوه الطمبة بات اىات ومقارنة العقاب نحو المعممين ات اىات  ن -

 . المعممات ات اىات من  عمى العقاب المعممين نحو ات اىات  ن كما ، الطمبة من العقاب
 من والتسرب واليروب كالعدوان نتائج سمبية  لى يؤدي قابالع  ن عمى ، والطمبة المعممين   ماع  لى الدراسة  شارت كما -

 ( ٕٓٔ، ٕٜٜٔ.)ابو عميا ،الاات مليوم وتدني المدرسة
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 . " الدراسية الفصول فيالطالبي  السموك ضبط " بعنوان بدراسة( 1993) ألياجري اليادي عبد  -2
 اآلرال بعض الباحث  وردو . الدراسية ضبط الل ول في استخداميا ، الشائع األساليب من كأسموب ، البدني عقابال عرض    

  غمب  ن  لى ، دراستو خالل من الباحث تو لو  الل ل في البدني الستخدام العقاب والمعارضة المؤيدة ، الغربية التربوية
 وبال  الطالبي السمو  في تعديل ، البدني العقاب  دو  عدم عمى متلقون ، الدراسية الل ول بضبط الميتمين ر االت التربية

 التعميم في البدني العقاب استخدام ضرورة عمى تؤكد التي الدراسات األخر   ليو تو مت عما ، الدراسة ىاه نتائج تختمف
 ، التربويين لينؤو والمدرسين والمس التالميا آرال  لى لمتعرف ، االستطالعية الدراسات من بمعيد  و ى الباحث وقد المدرسي

 (ٓٗٔ، ٖٜٜٔ)اليا ري ،فيو . ومقترحاتيم المدرسي العقاب حول
 الوسائل وكذلك األساليب ىذه فاعمية ومدى المدرسة في الضبط المستخدمة وسائل" (1995)، مصطفى دراسة  -3

 لممعممين" المقترحة
 حةالمقتر  الوسائل وكال  األساليب ىاه فاعمية ومد  المدرسة في الضبط المستخدمة وسائل عمى التعرف  لى ىدفت فقد

 الضبط وسائل من كوسيمة - البدني العقاب استخدام  ن  لى ، الدراسة نتائج  شارت , المدرسي الضبط عمميات في لممعممين ،
 % ٕٙو ٖ٘ بنسبة التربوية األنشطة ممارسة األىمية في تمييا % ٕٚ (% و٘٘( بنسبة األولى المرتبة احتمت قدف المدرسي
 (ٕٗ٘، ٜٜ٘ٔ)م طلى ،والقسوة . التوبيخ من بدال ، والمكافأة تش يعبال االىتمام بضرورة الدراسة و و ت

 -إجراءات البحث : -3
 -منيج البحث : 3-1

 ةلرياضيا التربية كمية يسر دم آرال تناول خالل من وال  ، البحث تساؤالت عن لإل ابة التحميمي الو لي المنيج ماستخدتم ا
 . وقواعد ومبادئ ملاىيم من فييا ما استنباط ومحاولة ، ةالبدنيلمسلة عقوبة التمارين ب  المتعّمقة

 -مجتمع البحث وعينتو : 3-2
يعرف الم تمع بأنو نم موعة العنا ر واألفراد الاين ين ب عمييم اال تماع في دراسة  و م موعة المشاىدات  و      

بحث بمدرسي ومدرسات كمية التربية تمثل م تمع ال. و (ٜٕٗ، ٕٓٓٓ) ابو  ال  ، القياسات التي  معيا عن تم  العنا رن
( مدرد ٜ٘والبالغ عددىا ) شوائية(مدرد ومدرسة ، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العٖٗٔالرياضية والبالغ عددىم )
بال  و  تدريسي (ٕٓبعد ان تم استبعاد عينة الثبات وعينة الت ربة االستطالعية ،والبالغ عددىا ) ومدرسة لمالئمتيا لمبحث

 .من م تمع البحث اال مي %(ٔٚمئوية ) النسبة البمغت 
 وسائل جمع المعمومات : 3-3
 تحميل المحتوى: 3-3-1

الخا ة باستخدام العقاب او الثواب وايضا االخا من كتاب اهلل تم استخدام  سموب تحميل المحتو  لمم ادر والمرا ع العممية 
يل المحتو  نمن األساليب البحثية المميعة في تقديم مؤشرات كمية تحميعد و السنة النبوية الشريلة.   حاديثعع و ل وبعض 

وموضوعية عن التو ييات والقيم والمعايير ويمتاع باعتماده عمى الدراسة الميدانية والوثائ  واإلح ائيات الرسمية ومختمف 
و تم  بدون  ي تدخل شخ ي  و وسائل األعالم لمو ول  لى المواقف  و اآلرال اللعمية لألشخاص الميتمين بياه الطريقة  

  (ٜٗ، ٜٜٜٔ)عبيدات ،.نتحيع من قبل الباحث
 المقابمة الشخصية : 3-3-2

تم استخدام المقابمة المقيدة )مقننة( وىين المقابمة التي ت ري تحت نظام خاص مقيد باألسئمة التي حددت مع االلتعام باأل وبة 
 (ٗٙٔ، ٜٛٛٔ) مح وب ،    (.ٔموض  بالممح  رقم ) وكما.المحددة وغالبا ما تييئ استمارة خا ة بيان 
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 :االسس العممية الستمارة المقابمة – 3-3-3
لغرض التثبيت من  الحية فقرات استمارة المقابمة في قياد الخ ائص التي وضعت لقياسيا فقد  : صدق ال 3-3-3-1

لرياضية ،وتضمنت استمارة المقابمة قائمة في م ال العموم ا ٔ*خبرال ومتخ  ين (ٚؤللة من )عرضت عمى ل نة تحكيم م
في اعطال التمارين البدنية كعقوبة ، ومقابل كل فقرة ثالثة حقول ىي ن الحة ، غير  الحة ،  مواغراضي نبلمسلة التدريسي

د راييم بما يعك الحة بعد التعديل نوقد طمب من المحكمين في ديبا ة االستمارة التأشير عمى واحد من ىاه الحقول لكل فقرة 
في مد   الحيتيا لقياد الغرض الاي وضعت من ا مو ، واقتراح التعديالت التي يرونيا مناسبة.واتلقوا  ميع الخبرال عمى 

 .،وبال  اكتسبت االستمارة  لة  د  المحتو  الحية االستمارة بعد ا رال بعض التعديالت 
ك رال عممي لمتحق  من الثبات اا تم توعيع استمارة المقابمة تم االعتماد عمى طريقة  عادة المقابمة  ك الثبات : 3-3-3-2

 لى ان اللترة ن  Adams) اا يؤكد ) نلسيا ( مدرسين وبعد مرور  سبوعين تم  عادة توعيع االستمارة عمى الم موعةٓٔعمى )
 (. Adams، 1964،ٖٖن ) بين التطبي  االول والتطبي  الثاني ي ب  ن ال يت اوع اسبوعين او ثالثة اسابيع

وىاا يدل عمى تمتع ( 9ٜٓٓ) (  االرتباط البسيط فظيرت قيمة )ر وبعد  مع البيانات تم معال تيا  ح ائيا باستخدام معامل 
 استمارة المقابمة بثبات عاٍل. 

 التجربة االستطالعية:-3-4
( ٓٔمو ل والبالغ عددىم )عمى عينة من تدريسي كمية التربية الرياضية/  امعة ال ٕٕٔٓ/ٗ/ٕو  ريت الت ربة بتاريخ 

 تعرف الىدفت الت ربة االستطالعية الى و ٕتدريسين. .
 .مد  وضوح فقرات المقابمة *
 .الوقت الاي تستغرقو المقابمة  *
 امكانية اال ابة عمى االستمارة مباشرة من قبل المختبر.*
 التجربة الرئيسة : 3-5
عن استلساراتيم او  ي  اال ابة لمعينةاعطال  المقابمة ل ميع التدريسين ،مع طبقت الباحثة المقابمة بنلسيا وحاولت توحيد ا رال 

 في  ة سالت ربة الرئي   ريتو   شيل يتعم  بالموضوع،
 .  كمية التربية الرياضية / امعة المو لفي  ( ٕٕٔٓ/ٗ/ٖٓولغاية  ٗ/٘تاريخ ) 
 :اإلحصائيةالوسائل  3-6
 النسبة المئوية  -
  .) بيرسون( يطالبس معامل االرتباط -

 (ٕ٘٘، ٜٜٜٔ)التكريتي ،                                                          
                                                           

*
1

 الستمارة المقابلة : اسماء السادة الخبراء 

 
 الجامعة الكلية  االختصاص االسم  واللقب العلمي ت
 الموصل التربية الرياضية طرائق تدريس أ.د .طالل نجم النعيمي 1
 الموصل التربية الرياضية قياس وتقويم عبد الكريم قاسمأ. د . 2
 الموصل التربية الرياضية قياس وتقويم ضرغام جاسم محمدأ. د  3
 الموصل التربية الرياضية علم النفس الرياضي .م. د .زهير يحيى أ 4
 الموصل التربية الرياضية قياس وتقويم م.د. سبهان محمود أ. 5
 الوصل التربية الرياضية تاريخ وفلسفة التربية الرياضية .أالء عبدا هلل د  م.أ. 6
 الموصل للبناتالتربية  تدريب رياضي . ضمياء علي عبدا هلل أ.م. د 7
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 -عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا :
 -عرض النتائج وتحميميا : 4-1
 عرض وتحميل إجابات عينة البحث عمى استمارة المقابمة : 4-1-1

 (1) رقم جدول
 مدرسي ومدرسات كمية التربية الرياضية فمسفة العقوبة البدنية من وجية نظر ل التكرار والنسبة المئويةيبين 

 النسبة المئوية التكرار العبارات ت
 %95 99 ؟ المتعمم إل الح وسيمة التمارين البدنية عقوبة ىل 1
 %92 87 ؟شد االنتباه تعيد من  البدنية عقوبة التمارينىل   2
 %53 59 ؟لتحليعامن  تعيد البدنية التمارينىل عقوبة  3
 %93 88 ؟ تركيع الطمبة تعيد منالبدنية  التمارين ىل عقوبة 4
 %95 99 ؟ انضباط الطمبة من عيدت  البدنية عقوبة التمارينىل  5
 %95 99 ؟ تقوية عنا ر بدنية ضعيلة البدنية كعقاب يؤدي  لى استخدم التمارينىل  6
 %81،952 77 ؟ تععيع األدال المياري ىل عقوبة التمارين البدنية  تعمل عمى 7
 %68،421 65 ؟تو يو الطمبة اآلخرين ىل عقوبة التمارين البدنية  تعيد من   8
 %72 68 ؟ والعالنية السر في لممتعمم والتو يو النضجىل عقوبة التمارين البدنية  تعيد  9
 %99 94 اضرة ؟الة معينة داخل المحمنع تكرار حىل عقوبة التمارين البدنية  ت  19
 %84،219 89 ؟عد وسيمة إل الح خطأ  ماعي ىل عقوبة التمارين البدنية  ت 11
 %62،195 59 ىل عقوبة التمارين البدنية تعطى كوا ب اضافي ؟ 12

 (1)رقم يتبين من الجدول 
تعيد  التي البدنية تمارين%( ،في حين ح مت عقوبة الٜ٘المتعمم ح مت عمى ) إل الح وسيمة عقوبة التمارين البدنيةان    

وظيرت عقوبة %( ،ٖ٘) عمى اقل نسبة والبالغة التحليعلعيادة  البدنية %( ،وح مت عقوبة التمارينٕٜمن شد االنتباه عمى)
البدنية التي تعيد من انضباط الطمبة  وظيرت عقوبة التمارين%( ،ٖٜالبدنية  التي تعيد من تركيع الطمبة بنسبة ) التمارين
%( ،وح مت ٜ٘البدنية كعقاب يؤدي  لى تقوية عنا ر بدنية ضعيلة عمى نسبة ) %( ، وح مت استخدم التمارينٜ٘بنسبة )

%(، وظيرت فمسلة عقوبة التمارين ٕ٘ٓ،ٔٛفمسلة عقوبة التمارين البدنية التي تعمل عمى تععيع األدال المياري عمى نسبة )
من %( ، وح مت فمسلة عقوبة التمارين البدنية  التي تعيد ٕٔٗ،ٛٙسبة )البدنية  التي تعيد من تو يو الطمبة اآلخرين عمى ن

%( ، وظيرت عقوبة التمارين البدنية التي تمنع تكرار حالة معينة ٕٚوالعالنية عمى نسبة ) السر في لممتعمم والتو يو النضج
ية  التي تعد وسيمة إل الح خطأ ، في حين ظيرت عقوبة التمارين البدن %(ٜٜ)داخل المحاضرة عمى اعمى نسبة حيث بمغت 

ح مت عقوبة التمارين البدنية التي تعطى كوا ب اضافي عمى نسبة اخيرًا %( ، و ٕٓٔ،ٗٛ ماعي عمى نسبة )
(ٕٙ،ٔٓ٘ )%. 
 -مناقشة النتائج : 4-2

لمنع تكرار حالة  في استخدام التمارين البدنية كعقوبة نمن عرض وتحميل النتائج يتبين بان اللمسلة الرئيسية لمتدريسي     
ح مت ولتكن عدم انضباط الطمبة في فترة االحمال او عند ادال الميارات االساسية في المحاضرة ، معينة داخل المحاضرة 

ويعع  ال  الى ان فمسلة واىداف وخ و ية كمية التربية الرياضية والتي تسعى الى رفع من مستو  المياقة عمى اعمى نسبة ،
ي المحاضرات العممية خا ة والتي تتطمب وباستمرار النشاط الحركي المنتظم  وان الخروج عن ىاا البدنية بشكل عام وف

لاا البد من و ود نوع من العقوبات والتي تتاللم واالىداف  النظام يعد اخالل بالعممية التعميمية والتي تيدف الييا الكمية 
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التن ية الحتمية لكل االعمال السيئة التي ت در من الشخص  ىووىاا ما اكدتو نظرية ال عال في ان نالعقاب  السموكية
     (.ٖٛ، ٖٕٓٓن) الحي ،

 عنا ر و ساد من يمم عن ر ىو الا  ، التأديب وسائل من وسيمة الكمية في ان استخدام التمارين البدنية كعقابلاا ف   
 يضر انضباطي ال سمو   ي عنيم وي در اطيّخموا باالنضب الطمبة حينما يعاقب  ن التدريسي ح  من من ثمو  ، التربية

 .بالعمالل   و التعميمية بالعممية
ككل  الت كثاني اعمى نسبة وىاا ما اكدتو نظرية المنع ن  التي تعيد من انضباط الطمبة  البدنية اما فمسلة عقوبة التمارين 

بو ، وليد الغرض منيا منع المانب من العودة الى فالعقاب دائما يمنع اللرد الاي لم يقترف اثما ام لم يرتكب خطًا من القيام 
 لوعظ االخرين من الوقوع في الخطأ ن تكرار الانب، بل الغرض ىو منع االخرين من ارتكاب ال  االثم، فينا العقوبة اداة 

 (ٜٖ-ٖٛ، ٖٕٓٓ) الحي ،
ان ىدف العقوبة ىو تعمم من خالل ن اما نظرية اال الح ف الت مؤكدة لنتي ة استخدام عقوبة التمارين البدنية إل الح الم

 اال الح وتعديل سمو  المانب ، ال التقميل من شانو ن 
 ( ٕٙٔ،  ٜٜٛٔ)مرسي ، 

 في البدنية كعقاب التمارين ،واستخدام المتعمم لتقويم سيمةي و ى  نما ، ىدًفا ليد فمسلة عقوبة التمارين البدنيةااا يتض  ان  
 المتعمم لسمو  الخار ي الضبط  شكال من شكلٌ  البدني الن العقاب لطبيعتو المتواعنة النظرة  لى يستندالاي  الطالب ح 

 التالميا ح  في البدني العقاب استخدام   اع قد الشرع كان ااا  وعميو الضمير تربية خالل من بالضبط الداخمي ،ويكتمل
 عمى التي تعمل ، الضوابط من ب ممة دردالم  لعم حينما ، معينة بكيلية تنلياه طريقة نظم قد المقابل في فكنو ، المسيئين
 . مق وده عن العقاب خروج عدم وتضمن ، المعمم سالمة

ااا تؤكد استخدام التمارين البدنية كعقوبة في اعطال وا ب اضافي لمطمبة فمسلة و الت نظرية العقاب لمحماية متماشية مع ان 
 ٖٕٓٓعمالئو منو ،وىاا  عال الطالب الاي يشاغب في الدرد ن) الحي ،النظرية ن ان المدرد يقوم بمعاقبة الطالب لحماية 

،ٗٓ .)  
 ننا ال ننلي مساىمة العقاب البدني في عالج بعض الحاالت السموكية ، ولكن حين ُيقنن ويكون (   الشريف ،ب.تويؤكد ) 

ار لتعديل في البحث حول الحمول واألفك مو يًا لسمو  يحتاج العقاب باللعل ، و قد بال المربي ما في وسعو الاىني والعمني
 .ىاا السمو   و تيايبو 

 (ٜٙ)الشريف ،ب.ت ،
 ، وىكااتر  الباحثة ان فمسلة التمارين البدنية واستخداميا كعقوبة تؤدي الغرض المطموب منيا لنتائج وتحميميا اعرض ومن 

  حدىم يعتد  حينما والمدرسين لمطمبة الحماية وسائل من وسيمة المحاضرة في ، البدنية كعقوبة التمارين استخدام يكون فمسلة
  ن من خالل ، متكاممة األىداف وىاه لطمبةوالتدريسين ا مستو  عمى  ىداًفاليا  لعقابا فمسلة  ن ايضاً  يتض و  ، حرمة الدرد

  العممية التعميمية ككل.  الح  لى يؤدي طالبال  الح
 -االستنتاجات والتوصيات والمقترحات : -5
 االستنتاجات : 5-1
 .الغضب مشاعر عن تنليساً  ال سمو  الطمبة لتعديل محاولة منيم يستخدم التدريسين  التمارين البدنية كعقوبة  -1
نما ، ىدًفا ليد الكمية في التمارين البدنية  عقوبة -ٕ  . الّمتعمم إل الح وسيمة يى واّ 
 . وتضبطيم الطمبة تو و التي اإلي ابية بادئالم من  ممة البدنية عمى عقوبة التمارين ترتكع فمسلة -ٖ
  ماعية.الالعقوبة االبتعاد عن  ىولمطالب عقوبة التمارين البدنية ادال اغمب التدريسين فمسلتيم من  -ٗ
 .والعالنية السر في لممتعمم والتو يو النضج تسيم عقوبة التمارين البدنية في  -٘
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 .ف من قبل الطالبوالموق الخطأ وح م لطبيعة مناسباً  ةبو عقارين البدنية كاستخداميم لمتم يكوناغمب التدريسين   ن -ٙ
 وتحاير الطمبة االخرين. العبرة لغرض  ن اغمب التدريسين يكون استخداميم لمتمارين البدنية كعقوبة  -ٚ
 التوصيات : 5-2
 والضوابط البدني العقاب تو و التي بادئبالم تب يرىم ال  في بما ، لطمبةا تأديب في دورىم يخص فيما التدريسين  توعية -ٔ

 . تحكمو التي
 الروحية التربية خالل من واحيائو الضمير تربية طري  عن وال  ، لطمبةا لد  الداخمي الضبط عمى لكميةا في التركيع -ٕ

 . واألخالقية
 : المقترحات 5-3
 البدني العقاب قضية حول الغربية التربية وعممال ، ميةاالسال التربية عممال آرال بين مقارنة دراسة بك رال الباحثة  تو ى  -ٔ
 . التعميم في
 في تطبي  عقوبات التمارين البدنية عمييم .  نلسيمالطمبة  آرالا رال دراسات حول  -ٕ

 المصادر
 التربوي التوجيو ضوء وعالجيا في المدرسي التعميم في البدني العقاب مشكمة( ،ٜٜٜٔابو دف ،محمود خميل :)   -ٔ

 غعة . ، مد السابع _العدد االول الم اإلسالمية ال امعة،بحث منشور م مة  سالمياإل
 ،دار المعارف لمتوعيع والنشر ،عمان ،االردن .ٔ،ط الطرق اإلحصائية( :ٕٓٓٓابو  ال  ،محمد  بحي )  -ٕ
 في لدوليةا الغوث وكالة مدارس في والطمبة المعممون يراه كما "العقاب(:  ٕٜٜٔم طلى ) محمد ، عميا  بو  -ٖ

 . األول العدد ، والدراسات لمبحوث البمقال ن،األردن 
 بي داود ، اإلمام الحافظ األشعث الس ستاني األعدي : ) سنن  بي داود ، مرا عة وضبط محمد محي الدين عبد   -ٗ

 ، دار اللكر ،عمان .  ، كتاب الصالة ٔالحميد ( ، ج 
 ، القاىرة .  ٔ،ج  ٕ، ط  المعجم الوسيط(: ٜٓٙٔ نيد ،ابراىيم واخرون )   -٘
 . ، دار المعارف ، القاىرة : التربية في اإلسالماألىواني ،  حمد )ب ، ت(  -ٙ
" التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في (: ٜٜٜٔالتكريتي ، وديع ياسين والعبيدي ، حسن محمد عبد )  -ٚ

 ل ، المو ل.ن دار الكتب لمطباعة والنشر ،  امعة المو بحوث التربية الرياضية 
اتجاىات المعممين وأولياء األمور في مدينة مكة المكرمة نحو العقاب البدني في (: نٜٜٔٔالحارثي ، عايد ع ير )  -ٛ

 ن ، حولية كمية التربية ، العدد الثامن ،  امعة قطر .المدارس وعالقتيا ببعض المتغيرات المستقمة
 ،دار ابن األثير لمطباعة والنشر ، امعة المو ل.ٕ ،ط تاريخ التربية الرياضية ( :ٕٓٓٓالخطيب ، منار ) -ٜ

، بحث منشور في مؤتمر  نفسية ،اسالمية ،صحيةالعقاب البدني من وجية نظر (: ٜٜٛٔدياب ،سييل رع  )  -ٓٔ
 . غعة ،اللمسطينيين لممعممين العام االتحاد

 ،االردن . ٔالنشر والتوعيع ،ط، دار اللكر لمطباعة و  تعديل وبناء السموك االنساني( ٕٓٓٓالروسان ،فارو  : )  -ٔٔ
 ،بيروت . نحو تربية اسالمية راشدةالشريف، محمد موسى )ب ،ت( : -ٕٔ
، رسالة  العقاب واثره عمى الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة الخامس االبتدائي( ،ٖٕٓٓ الحي ،سعيدة : ) -ٖٔ

 ما ستير غير منشورة ،ال عائر.
  امعة ، التربوية األبحاث م مة،   األخالقية التربية فى مقدمة اإلسالم فى قوبة:الع(ٜ٘ٛٔ (محمد  ,ال اوي -ٗٔ

 ،القاىرة .21 العدد ، األعىر
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الدار الم رية لمتأليف والتر مة ،  (: التربية عند العرب ) مظاىرىا واتجاىاتيا ( ،ٜٙٙٔالضنيل ، محمد فوعي ) -٘ٔ
  القاىرة .

 ية ، الطبعة الخامسة، القاىرة. ، دار النيضة العرب : أسس الفمسفةم( 1967)الطويل ،توفي   -ٙٔ
 اكتوبر ، اإلسالم في الدولي لمطلولة ،المؤتمر  الطفولة مرحمة في العقابي الثواب ( : ٜٜٓٔ)  لية ، القادر عبد -ٚٔ

 ، القاىرة .
،دار وائل لمنشر، ٕ،ط منيجية البحث العممي )القواعد والمداخل والتطبيقات(( : ٜٜٜٔعبيدات ،محمد وآخران ) -ٛٔ

 عمان.  
: العقاب البدني والجسدي لممدرسين وتأثيرىما عمى ظيور السموك العدواني لدى ( ٕٔٔٓلعربي ،قوري اىبية )ا -ٜٔ

 ،رسالة ما ستير غير منشورة ،ال عائر .التمميذ المتمدرس في مستوى التعميم المتوسط والتعميم الثانوي 
 ، دار المعارف ، القاىرة. ٕ، ج  ٛ، ط  تربية األوالد في اإلسالم(  : ٜ٘ٛٔعموان ، عبد اهلل نا   ) -ٕٓ
 ، بيروت.ٖدار  حيال الكتب العربية ، ج  ) تحقيق بدوي طبانة ( ،الغعالي ،  بو حامد ) ب ،ت( :  -ٕٔ
، ممح  بكتاب  الرسالة المفصمة ألحوال المتعممين وأحكام المعممين والمتعممينالقابسي ،  بو الحسن ) ب،ت( :  -ٕٕ

 التربية في اإلسالم ، الدوحة .
 ، دار الثقافة ، الدوحة .  في أصول التربية( : ٜٜٛٔر ، محمد وآخرون )قمب -ٖٕ
 . القاىرة ، االن مو مكتبة ، المدرسية العقوبات  :( ٜٜ٘ٔابراىيم  ) محمد ، كاظم -ٕٗ
 ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ،  امعة المو ل . طرائق البحث العممي ومناىجو( ٜٛٛٔمح وب ،و يو ) -ٕ٘
 ، دار السالم لمنشر والطباعة، م ر. ٕ،ط  مدخل التربية البدنية والرياضية( :ٖٕٓٓي )محمود ، مسعد عم -ٕٙ
 ،عالم الكتب ، القاىرة. المعمم والنظام( ،  ٜٜٛٔمرسي، احمد منير: ) -ٕٚ
) األساسي ، دراسة  "الضبط المدرسي في الحمقة األولى من التعميم ( : نٜٜ٘ٔم طلى ، يوسف عبد المعطي ) -ٕٛ

  ، القاىرة .( ٔ٘لتربية ،  امعة األعىر، العدد ) م مة ا ميدانية(
، دارسات تربوية ، الم مد الثامن، ج  الفصول الدراسية فيضبط السموك الطالبي (  ٖٜٜٔاليا ري ، عبد اهلل :)  -ٜٕ

٘٘. 
Measurement and Evaluation in Education Psychology and Adams G.S. (1964)  -30
and Winston New York .. Holt  Rinehart Guidance 
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 (1) رقم ممحق
 بسم اهلل الرحمن الرحيم        كمية التربية الرياضية         

  الموصل  جامعة    
 استمارة مقابمة

 األستاذ الفاضل ................................................المحترم
ولمكش ف ع ن بة التمارين البدنية من وجيةة نظةر مدرسةي التربيةة الرياضةية ( )فمسفة عقو  تروم الباحثة   رال البحث الموس وم

ولحا  ة البح ث  ل ى المعموم ات ولم ا تتمتع ون ب و م ن  األسباب اللمسلية لمتدريسيين في استخدام التمارين البدنية كعقوبة لمطمب ة ،
ر ي ح ول   الحية االس ئمة المدر  ة ادن اه والت ي عمى اب دال ال خبرة ودراية عممية في م ال البحث العممي تر و الباحثة تلضمكم 
 .                       تخدم البحث وبكمكانكم تعديل  و حاف  و اضافة ما ترونو مناسبا.

 ولكم مني جزيل الشكر والتقدير
وبتم   ما بعدىي عممية تحدث بعد وقوع السمو  الغير مرغوب فيو وتؤدي  لى التخليف من حدوثو فيعقوبة  التمارين البدنية: 

المعاقبة بطر  مختملة مثل اليرولة االشناو  الطريقة ممكن تحديد السمو  السيل وو ف العقاب المناسب بعد وقوعو وتحدث
  و  دال ميارة معينة.

 :اال ابة  ) بنعم ( او )  ال (.              مالحظة
 الباحثة                                                                                                

 فمسفتي في إعطاء  عقوبة التمارين البدنية لمطمبة لإلغراض التالية 
 تصمح بعد التعديل ال تصمح تصمح الفقرات ت
والقير  التسمط وممارسة االنتقام بدافع لممعاقب عقاباً  وليد المتعمم إل الح وسيمة باعتباره 1

 .حقو في
   

    لشد االنتباه . من و ية نظر تربوية التعمم في البدنية عقوبة التمارين ماستخد  2
    من و ية نظري لمتحليع. التعمم في كعقوبة البدنية استخدام التمارين 3
    من و ية نظري لعيادة تركيع الطمبة. التعمم في البدنية كعقوبة استخدم التمارين 4
    من و ية نظري لعيادة انضباط الطمبة. التعمم في البدنية استخدام عقوبة التمارين 5
    تقوية عنا ر بدنية ضعيلة. البدنية كعقاب يؤدي  لى استخدم التمارين 6
    ألغراض تععيع األدال المياري 7
    ألغراض تو يو الطمبة اآلخرين . 8
    .والعالنية السر في لممتعمم والتو يو النضج 9
    ة معينة داخل المحاضرة.لمنع تكرار حال  19
    تعد وسيمة إل الح خطأ  ماعي ؟ 11
    يعد وسيمة إل الح خطأ  ماعي . 12

    
 المقب العممي:                                      

 سنوات الخدمة :
 الشيادة:                                    

 التوقيع :        


