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 مة:مقد  
ُّمتالعنايةُّبالط ُُّّتحتل ُّ ُّفيُّجميعُّمي ُّفولةُّمكانًا منُّأهميةُّودورُّفيُُّّلماُّلهذهُّالمرحلةُّ،دولُّالعالمزًا

ُّيجابيةُّعليهانعكاساتهاُّاإللهاُّفيُّحياةُّالطفلُّمرحلةُّحساسةُّوحرجةُّفهيُُّّبناءُّشخصيةُّاإلنسان،
أنُّلهاُّفيُّالمقابلُّآثارهاُّالسلبيةُّإذاُّغابتُّأوُُّّإذاُّنماُّنموًاُّطبيعيًاُّفيُّظلُّأجواءُّمساعدة،ُّكما

انعدمتُّتلكُّالظروفُّالتيُّستتركُّحتمًاُّبصماتهاُّعلىُّشخصيتهُّفيُّمراحلُّنموهُّالالحقة.ُّومنُّ
وُّالسليمُّلشخصيةُّالطفل،ُّوفيُّثمُّتصبحُّللتربيةُّفيُّمرحلةُّالطفولةُّأهميةُّبالغةُّفيُّتحقيقُّالنم

تكوينُّخصائصهُّالعقليةُّوالنفسيةُّواالجتماعيةُّبماُّيساعدهُّعلىُّالتفاعلُّمعُّالمحيطُّالذيُّينمتيُّ
ُّإليهُّوتحقيقُّالتقدمُّفيُّحياته.

تبدأعمليةُّتربيةُّالطفلُّمنُّاألسرةُّالتيُّتعدُّأولُّوأهمُّمؤسسةُّاجتماعيةُّتربويةُّيتمُّفيهاُّأولُّتفاعلُّ
ُّمنه ُّإلىُّدورُُّّاجتماعيُّللطفلُّيستمد ُّباإلضافة ُّوالعالقاتُّاالجتماعية، ُّالحياة ُّعن نماذحُّحية

ُّالطفلُّلتكملُّ ُّتربية ُّفيُّعملية ُّذلكُّتدخلُّالروضة ُّوبعد ُّقدرته. ُّالطفلُّوزيادة الوالدينُّفيُّنمو
ُّمنُّ ُّتعقيدًا ُّالطفلُّتفاعالتُّوعالقاتُّأكثر ُّيواجه ُّفيُّالروضة ُّوتتكاملُّمعه، بذلكُّدورُّاألسرة

اُّيواجهُّمواقفُّومشكالتُّجديدةُّيصعبُّعليهُّالتعاملُّمعها،ُّوهناُّاألسرةُّونماذجُّأكثرُّتنوعًا،ُّكم
ُّفيُّتوجيه ُّالروضة ُّدور ُّفيُّحلُُّّيأتي ُّالسوية ُّوالطرق ُّوالعالقاتُّالسليمة ُّالنماذج ُّنحو الطفل

ُّمشكالته.

ُّمنُّقبلُّالوالدينُّومعلماتُّرياضُّاألطفالُّفيُّ ُّواستخدامًا ومنُّاألساليبُّالتربويةُّاألكثرُّشيوعًا
ُّسلوُّ ُّوضبط ُّأطفالهم ُّلديهم:ُّتربية ُّواالجتماعية ُّاألخالقية ُّالقيم ُّوتعزيز ُّأخالقهم، ُّوتهذيب كهم،

أسلوبُّالثوابُُّّوالعقاب،ُّوهوُّأسلوبُّيتضمنُّمجموعتينُّمنُّالعوامل:ُّاألولىُّتشجعُّالطفلُّعلىُّ
ُّتكرارُّالسلوكُّالمرغوبُّبه،ُّوالثانيةُّتعاقبُّالطفلُّعلىُّسلوكهُّبهدفُّعدمُّتكراره

ُّالث ُّ ُّاستخدام ُّوُّاختلفتُّاآلُّوابُّوالعقابوفي ُّالمرب ُُّّالتوجهاتراء ُّأوساط ُّيدعوُُّّ،ينبين ُّاتجاه بين
الستخدامُّالعقابُّأكثرُّمنُّالثوابُّوآخرُّيدعوُّالستخدامُّالثوابُّوعدمُّاللجوءُّللعقاب،ُّواتجاهُّآخرُّ
أكدُّضرورةُّاستخدامُّالثوابُّوالعقابُّعلىُّحدُّسواءُّفيُّتربيةُّالطفلُّبماُّيضمنُّتحقيقُّاألهدافُّ

ُّالتربويةُّالمرجوة.

ُّوالعقابالث ُّوُّ ُّالط ُُّّواب ُّاآلباءإحدى ُّيستخدمها ُّالتي ُّعملي ُُّّينوالمرب ُُّّرق ُّالت ُّفي ُّاالجتماعي ُّة ةُّنشئة
ُّ،ةُّمعُّاآلخرينالمشاركةُّفيُّالملكي ُُّّ:مثلُّ؛علىُّاكتسابُّسلوك ُُّّسيلةُّلتدريبُّاألطفالوُّوُُّّ،ألطفالهم
ُّالت ُّ ُّاليومي ُّأو ُّاألعمال ُّبعض ُّفي ُّالر ُّعاون ُّالمنزلوتيني ُّة ُّفي -252،ص1999)إسماعيل،ة
ُّيشجعانُّطفلهمُّعندُّقيامهُّبسلوكُّاجتماعيُّمقبولُّبهدفُّتكرارهُُّّنُّالوالدا(،ف253 ُّ،فيُّاألسرة
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عنُّطريقُُّّطفلهمبُّالوالدانُّوهكذاُّيدر ُّيعاقبانهُّفيُّحالُّقيامهُّبسلوكُّاجتماعيُّغيرُّمقبول،ُُّّوقد
يقاعُّالعقابُّعلىُّاستجابات ُُّّ،نة ُّمعي ُُّّاستجابات ُُّّعزيزت ُّ.أخرىُّوا 

ُّلثوابُّوالعقابُّلترسيخُّالسلوكياتُّاالجتماعيةُّالمرغوبُّبها،اُّفيُّالروضةُّتعتمدُّأسلوبُّوالمعلمةُّ
ُّداخلُّنظامُّالروضة.ُّالمرغوبُّبهاغيرُّةُّأوُّإلطفاءُّالسلوكياتُّاالجتماعي

ُّأساليبُّالث ُّفإم ُّ ُّتكون ُّأن ُّيمارسهاا ُّسليمةُُّّسبباًُُّّتوالمعلماُّناالوالدُّوابُّوالعقابُّالتي لشخصية
واالحترامُُّّ،والحوارُّ،داقةوالص ُُّّ،عاونوالت ُُّّ،علُّاإليجابي ُّفاعلىُّالت ُُّّقائمة ُُّّة ُّاجتماعي ُُّّعالقات ُّوُُّّحياة ُّوُّ

خوتهفلُّوُّأكانُّذلكُّداخلُّاألسرةُّبينُّالط ُُّّسواء ُّ فلُّوضةُّبينُّالط ُّةُّفيُّالر ُّخارجُّاألسرُُّّمأُّ،ووالديهُّا 
 .تكونُّالعكسُّومتهُّأومعل ُُّّوأقرانه
 مشكلة البحث:أولا: 

ربيةُّالتيُّقُّبالت ُّوالسيماُّفيماُّيتعل ُُّّ،اتُّوالمواقفي ُّلهُّالعديدُّمنُّالمسؤوليتخل ُُّّواسع ُُّّفلُّعالم ُّعالمُّالط ُّ
بينُُّّهذهُّالمرحلةُّفلالط ُّيقضيُّ،ُّرةفولةُّالمبك ُّأساسيُّوجوهريُّفيُّمرحلةُّالط ُُّّتهاُّوبشكل ُّتبرزُّأهمي ُّ

ُّ،فيُّتربيةُّأطفالهمُّاتمنُّوالمعل ُّالدالواُّالتيُّيستخدمهاُّساليباألعُّتتنو ُّوُُّّ،األسرةُّورياضُّاألطفال
اتُّالتيُّتتعارضُّمعُّالبيئةُّالتيُّيلوكماتُّوالس ُّوتعديلُّالس ُُّّ،ُّاتُّالمقبولةيلوكوالس ُّماتُّوتنميةُّالس ُّ

ُّمعتمدينُّفيُّذلكُّأسلوبُّالثوابُّوالعقاب.ُّ،ينتمونُّإليها

ونظرًاُّلكونُّأسلوبُّالثوابُّوالعقابُّهوُّمنُّاألساليبُّالتربويةُّاألكثرُّاستخدامًاُّمنُّقبلُّالوالدينُّ
ُّتعدد ُّفقد ُّرياضُّاألطفال، ُّفي ُّالثوابُّوالمعلمات ُّاستخدام ُّتضبط ُّالتي ُّوالشروط ُّالضوابط ت

ُّواالنفعاليُّ ُّالمعرفي ُّنموه ُّوتحقيق ُّالطفل ُّسالمة ُّلضمان ُّوالمعلمات ُّالوالدين ُّقبل ُّمن والعقاب
ُّواالجتماعيُّالسليم.

والعقابُّالتيُُّّوابالث ُّأساليبُّوُُّّ،بطاتُّالض ُّةُّمنُّخاللُّعملي ُّنشئةُّاالجتماعي ُّةُّالت ُّفاألسرةُّتقومُّبعملي ُّ
ُّفيهتؤث ُّ ُّمجموعة ُّر ُّالعواملُّا ُّاالقتصاديُّواالجتماعيُّلألسرةُّ،من عليميُّوالمستوىُّالت ُُّّ،كالوضع

رُّالعواملُّالتيُّتؤث ُُّّمنُّأهم ُُّّعد ُّوعملُّالمرأةُّالذيُّي ُُّّ،خوتهإوترتيبهُّبينُُّّ،ُّفلوجنسُّالط ُُّّ،للوالدين
ُّ.(311-310ُّصُّ،2003)محرز،ُّفلفيُّتربيةُّالط ُّ

ُّأساليبُّتعاملأواألطفالُّيُّ ُّوسلوكخذونُّمنُّوالديهم ُّماُّيهم ُّوهذا ُّإلىُّخارجُّأسرهم، ُّلينقلوها اتهم
ُّأك ُّ ُّبي ُّؤُّنيكسُّوزمال(Nex)ده ُّالذي ُّبحثه ُّفي ُّه ُّأن ُّتمارسُّأم 65ُّن ُّالذين ُّاألطفال هاتهمُّ%ُّمن
ُّالس ُّالس ُّ ُّممارسة ُّإلى ُّيميلون ُّمعاملتهم ُّفي ُّالعدائي ُُّّلوكلوك ُّفيُّت ُّاالعدائي ُّأقرانهم جاه
  (Nex,1999,p235).وضةالر ُّ
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ُّالث ُُّّلرياضُّاألطفاُّوفي ُّما،ُّربويمةُّالعلميُّوالت ُّالمعل ُّوابُّوالعقابُّبمستوىُّارتبطُّاستخدام ُّوهذا
ُّكبير ُُّّماتُّلهُّأثر ُّربويُّالمرتفعُّللمعل ُّعليميُّوالت ُّالمستوىُّالت ُُّّنتُّأن ُّحيثُّبي ُُّّ،دراسةُّمرتضىُّدتهأك ُّ

 (168,ص2001)مرتضى،.ُّوابُّوالعقابساليبُّالث ُّفيُّاستخدامُّأ
العقابُّيمكنُّأنُّيقعُّفيُّصورُُّّذلكُّألن ُُُّّّ،كبير ُُّّبحذر ُُّّةُّيجبُّأنُّتتم ُّوضفلُّفيُّالر ُّومعاقبةُّالط ُّ

أوُّالمعاملةُُّّ،شكلُّالعقابُّنُّأن ُّالبحيريُّالذيُّبي ُّهُّدراسةُّدتفل،ُّوهذاُّماُّأك ُّجاهُّالط ُّت ُّاالمعاملةُّسوءُّ
ُّ(79،ص1998)البحيري،ُّة ُّحاد ُُّّة ُّنفسي ُُّّيُّإلىُّمشكالت ُّفلُّتؤد ُّضُّلهاُّالط ُّيئةُّالتيُّيتعر ُّالس ُّ

هذاُّالُُّّمته،ُّإالُّأن ُّةُّمعُّأقرانهُّومعل ُّفلُّاالجتماعي ُّاليُّتنعكسُّهذهُّالمشكالتُّعلىُّعالقةُّالط ُّالت ُّوب
ُّدائماًُّ يُّإلىُّضعفُّالعالقاتُّاالجتماعيةُّوابُّيؤد ُّالث ُُّّألن ُّ،وابللث ُُّّيعنيُّأنُّنستبعدُّالعقابُّونلجأ

ُّالطفلُّوأقرانه ُّمابين ُّالط ُّ؛ ُّيبتعد ُّالت ُّإذ ُّالعمل ُّبالمكافأة،فوالت ُُّّ،عاونيفلُّعن ُّطمعًا ُّاعلُّمعُّغيره
ُّيبتعدُّالط ُُّّ،مةفلُّوالمعل ُّومابينُّالط ُّ ُّأن ُّإذ ُّذلكُّيحولُّدونُّمكافأتهُّفلُّعنُّطلبُّالعونُّالعتقاده

(Daci,1985,p23,24)،ُُّّ ُّالبد ُّكان ُّالت ُُّّلذلك ُّالث ُّنو ُّمن ُّبين ُّحدود ُّع ُّفي ُّوالعقاب ُّ،نة ُّمعي ُُّّواب
ُّأسلوب ُّجوءُّإلىُّالث ُّفالُّالل ُُّّ،سليم ُُّّتربوي ُُّّكأسلوب ُّ العقابُّاستخدامُّوالُُّّ،ُّصحيح ُُّّتربوي ُُّّوابُّدائمًا

عاملُّمعُّاألبناءُّابتةُّبالت ُّةُّالث ُّاالستراتيجي ُُّّنتُّأن ُّحيثُّبي ُُّّ،ومودراسةُّشُّدتهأك ُّوهذاُّماُُّّ،دائمًاُّسليم ُّ
فلُّوعدمُّسُّوالط ُّرُّسلبًاُّعلىُّطبيعةُّالعالقةُّبينُّالمدر ُّتؤث ُُّّلمشكالت،فيُّاألسرةُّالتيُّتعانيُّمنُّا

انُّرُّعاملُّمعُّاألطفالُّيؤث ُّنُّفيُّالت ُّينُّوالخشنيالوالدينُّالمتسامحُّعلىُّضبطه،ُّوأظهرتُّأن ُّقدرتهُّ
ُّ(Shumow ,1998,p254)ُّفيُّالمدرسة.ُّغيرُّمقبولة ُُّّمألطفالهُّات ُّيسلبًاُّفيُّظهورُّسلوك

ونتيجةُّللعرضُّالسابقُّوبعدُّإطالعُّالباحثةُّعلىُّعددُّمنُّالمراجعُّالنظريةُّالتيُّتناولتُّأساليبُُّّ
عقابُّبأشكالهاُّوأنواعهاُّوضوابطُّاستخدامها،واإلطالعُّأيضًاُّعلىُّمراجعُّنظريةُّتناولتُّالثوابُّوال

ُّرياضُّاألطفال ُّمرحلة ُّفي ُّاالجتماعي ُّالتفاعل ُّعملياتُّومكوناتُّعملية ُّمن ُّفيها ُّبما قامتُّ،
ُّفيُّأووجدتُّتنو ُُّّ،منُّرياضُّاألطفالُّوأسرهمُّالباحثةُّبزيارةُّعدد ُّ وابُّوالعقابُّالتيُّساليبُّالث ُّعًا

ُّفيُّكماُّوجدتُّ،علماتُّفيُّتربيةُّأطفالهمنُّوالمالوالداُّيستخدمها عالقاتُّاألطفالُُّّالباحثةُّتفاوتًا
ُّةُّالتيُّينتمونُّإليها.وتفاعلهمُّمعُّالبيئةُّاالجتماعي ُُُّّّ،ةاالجتماعي ُّ

ُّ،ساليبُّالوالدينُّوالمعلماتُّفيُّتربيةُّاألطفالراساتُّالتيُّتناولتُّأومنُّخاللُّمراجعةُّالباحثةُّللد ُُّّ
ُّاالجتماعيُّللط ُّتناولتُّالت ُّراساتُّالتيُّوالد ُّ ُّتجدُّ،فلفاعل ُّالباحثة(ُّ)علىُّحد ُُّّلم ُّدراسة ُُّّأي ُُّّعلم

ُّونظرًاُّلماُّوجدتهُّالباحثةُّفيُّزيارتهاُّلعدد ُُّّ،فلفاعلُّاالجتماعيُّللط ُّوابُّوالعقابُّوالت ُّربطتُّبينُّالث ُّ
ُّ.منُّرياضُّاألطفالُّوأسرهم

ُُُّّّالي:كلُّالت ُّغُّمشكلتهاُّعلىُّالش ُّفقدُّوجدتُّالباحثةُّأنُّتصوُُّّ

 ُّ ؟ طفالفاعل الجتماعي لأللت  في ااألطفال واب والعقاب في األسرة ورياض الث   تأثيرما 
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 ة البحث:أهمي  ثانياا: 
ُّالية:قاطُّالت ُّةُّالبحثُّمنُّالن ُّتنبعُّأهمي ُّ

ُّالوالدينُّاستخدامًاُّمنُّقبلربويةُّاألكثرُّالت ُُّّمنُّاألساليبُّباعتبارهماوابُّوالعقابُّةُّالث ُّأهمي ُّ -1
 .تربيةُّاألطفالوالمعلمةُّفيُّ

 لطفل.لُّعمليةُّالتنشئةُّاالجتماعيةلُّفيُّأهميةُّالدورُّالذيُّتقومُّبهُّاألسرةُّورياضُّاألطفا -2
ُّالعشوائيوالنفسيةُُّّاالجتماعيةانتشارُّالمشكالتُُّّ -3 ُّلدىُّاألطفالُّالناجمةُّعنُّاالستخدام

 .ابُّوالعقابُّمنُّقبلُّالوالدينُّوالمعلماتللثوُّ
4- ُّ ُّاالجتماعيأهمية ُّتنميتُّالتفاعل ُّلوضرورة ُّالروضةه ُّطفل ُّجاُّدى ُّمنبباعتباره الزمًاُّتًا

 .لعمليةُّالنموُّاالجتماعي
ُّالدراساتُّ -5 ُّمنُّقلة ُّالبحث، ُّتناولتُّموضوع ُُّّالتي ُّالتي ُّالمتغيرات ُّبين ُّالربط ُّتمحيث

 .علمُّالباحثة(ُّفيُّحدود)ُّدراستهاُّفيُّهذاُّالبحث
ُّفي -6 ُّتفيد ُّالبحثُّمنُّنتائجُّقد ُّهذا ُّأنُّيقدمه ُّيتوقع ُّضبطُّاستخداملُّوضعُّمقترحاتُّما

ُّلطفل.لالسليمُُّّيُّفيُّتحقيقُّالتفاعلُّاالجتماعيبُّوالعقابُّبماُّيسهمُّبشكلُّايجابالثوا
 أهداف البحث: ثالثاا:
ُّلُّأهدافُّالبحثُّفي:تتمث ُّ

ُّالث ُّتعر ُّ -1 ُّبين ُّالعالقة ُّوالعقابف ُّاألطفالُّواب ُّرياض ُّالت ُُّّ،في ُّاالجتماعيُّوبين فاعل
 .ألطفالل

ُّ.لألطفالُّاالجتماعيُّفاعلالت ُُّّوبينُّ،األسرةُّفيُّوالعقابُّوابالث ُُّّبينُّالعالقةُّفتعر ُّ -2
ُّالث ُّتعر ُّ -3 ُّفي ُّالفروق ُّوالعقابف ُّالمعل ُُّّواب ُّلمتغي ُّلدى ُّتبعًا ُّالت ُّمات عليميُّر)المستوى

ُّالت ُّالت ُُّّمات_للمعل ُّ ُّللمعل ُّأهيل ُّللمعل ُُّّمات_ربوي ُّالخبرة ُّسنوات ُّ_عدد ُّالط ُُّّمة ُّفل_عمر
ُّوضة(.ةُّالر ُّتبعي ُُّّفل_جنسُّالط ُّ

ُّلمتغي ُُّّوابُّوالعقابلث ُّا فُّالفروقُّفيتعر ُّ -4 ُّعليميُّللوالدين_ر)المستوىُّالت ُّلدىُّالوالدينُّتبعًا
ُّفل(.رتيبُّالوالديُّللط ُّالت ُُّّفل_جنسُّالط ُُّّفل_عمرُّالط ُّ

ُّالت ُّتعر ُّ -5 ُّفي ُّالفروق ُّنظرُّف ُّوجهة ُّمن ُّوالمعاقبين ُّالمثابين ُّلألطفال ُّاالجتماعي فاعل
ُّ.وضة(ةُّالر ُّعي ُّتبُّفل_جنسُّالط ُُّّفل_رُّ)عمرُّالط ُّماتُّتبعًاُّلمتغي ُّالمعل ُّ

ُّالتعر ُّ -6 ُّالت ُّف ُّفي ُّنظرُّفروق ُّوجهة ُّمن ُّوالمعاقبين ُّالمثابين ُّلألطفال ُّاالجتماعي فاعل
ُّ.فل(رتيبُّالوالديُّللط ُّالت ُُّّفل_جنسُّالط ُُّّفل_رُّ)عمرُّالط ُّالوالدينُّتبعًاُّلمتغي ُّ
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 :رات البحثمتغي  رابعاا: 

 ة:رات المستقل  المتغي   -1

سنواتُّالخبرةُُّّ_ماتربويُّللمعل ُّأهيلُّالت ُّالت ُُّّمات_ليميُّللمعل ُّعالمستوىُّالت ُُّّالعقاب_ُّواب_الث ُّ)
ُّالر ُّتبعي ُُّّ_ماتللمعل ُّ ُّالت ُّالمستُّوضة_ة ُّللوالدينوى ُّالط ُُّّ_عليمي ُّالط ُُّّفل_جنس ُّ_فلعمر
ُّ.(فلرتيبُّالوالديُّللط ُّالت ُّ

 ابعة:رات الت  المتغي   -2

ُّلألالت ُّ)ُّ ُّاالجتماعي ُُّّطفالفاعل ُّالت ُُّّ_األسرةفي ُّلألاالجتمافاعل ُّرياضُُّّطفالعي في
ُّ.(األطفال

 ات البحث:فرضي  خامساا: 
ُّ،األطفالوابُّوالعقابُّفيُّرياضُّالث ُُّّبينُّة ُّإحصائي ُُّّذاتُّداللة ُُّّارتباطية ُُّّالُّتوجدُّعالقة ُّ -1

 .فاعلُّاالجتماعيُّلألطفالوالت ُّ
ُّفاعلوالت ُُّّ،األسرةُّوابُّوالعقابُّفيالث ُُّّبينُّة ُّذاتُّداللةُّإحصائي ُُّّارتباطية ُُّّالُّتوجدُّعالقة ُّ -2

 .االجتماعيُّلألطفال
)جنسُُّّرلمتغي ُُّّتبعاًُُّّماتالمعل ُّدىُّوابُّوالعقابُّلفيُّالث ُُّّة ُّي ُّحصائإُّذاتُّداللة ُُّّالُّتوجدُّفروق ُّ -3

ُّمة،ربويُّللمعل ُّالت ُُّّلالمؤه ُُّّمة،عليميُّللمعل ُّفل،ُّالمستوىُّالت ُّوضة،ُّعمرُّالط ُّةُّالر ُّفل،ُّتبعي ُّالط ُّ
 .عددُّسنواتُّالخبرة(

ُّفروق ُّ -4 ُّتوجد ُّداللة ُُّّال ُّالث ُُّّة ُّصائي ُّحإُّذات ُّلفي ُّوالعقاب ُّواب ُُُُُُُُُّّّّّّّّّرلمتغي ُُّّتبعاًُُّّالوالديندى
 .فل(رتيبُّالوالديُّللط ُّعليميُّللوالدين،ُّالت ُّفل،ُّالمستوىُّالت ُّفل،ُّعمرُّالط ُّالط ُُّّ)جنس

ُّفروق ُُّّال -5 ُُّّة ُّإحصائي ُُّّذاتُّداللة ُُّّتوجد ُّنظرالت ُّفي ُّوجهة ُّمن ُّلألطفال ُّاالجتماعي ُّفاعل
 .فل(وضة،ُّعمرُّالط ُّةُّالر ُّي ُّفل،ُّتبعجنسُّالط ُّ)رُّتبعًاُّلمتغي ُُّّماتالمعل ُّ

6- ُّ ُّفروق ُّال ُّفُّة ُّحصائي ُّإُّذاتُّداللة ُُّّتوجد ُّنظرالت ُّي ُّوجهة ُّمن ُّلألطفال ُّاالجتماعي ُّفاعل
ُّ.فل(رتيبُّالوالديُّللط ُّفل،ُّالت ُّفل،ُّعمرُّالط ُّ)جنسُّالط ُّرُّلمتغي ُّتبعًاُُّّالوالدين

      :نة البحثالمجتمع األصلي للبحث وعي   سادساا:
ُّةسمي ُّالر ُُّّاألطفالُّرياضُّفي(ُّسنوات6ُّ-4)ُّبعمرُّياضالر ُُّّأطفالُّجميعُّمنُّالبحثُّمجتمعُّفيتأل ُّ

ُّرياضُّحيثُُّّ،وطفلةًُُّّطفالًُُّّ(22410)ُّعددهمُّوالبالغُّ،دمشقُّمحافظةُّفيُّةوالخاص ُّ ُّعدد بلغ
ُّالعام ُّ ُّالر ُّاألطفال ُّفيوالخاص ُُّّةسمي ُّة ُّإحصائي ُُّّة ُّحسب ُّدمشق ُّمديري ُّمحافظة ُّالت ُّات ُّفيُّة ربية

 .ةًُّوخاص ُُّّةًُّرسمي ُُّّ(ُّروضة196ًُّ:ُّ)(2013-2012ُّراسيُّ)افظةُّدمشقُّللعامُّالد ُّمح
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(ُّطفل22410ُّ،ُّمنُّأصلُّ)ماتهمووالديهمُّومعل ُُّّ(ُّطفلُّوطفلة600نةُّالبحثُّ)بلغُّعددُّأفرادُّعي ُّوُّ
فيُّمحافظةُّدمشقُّللعامُّةُّوالخاص ُّةُّسمي ُّوطفلةُّمنُّأطفالُّرياضُّاألطفالُّفيُّرياضُّاألطفالُّالر ُّ

 .(%3)ُّتقريباًُّوقدُّبلغتُّنسبتهمُُّّ،(2013-2012)راسيُّالد ُّ
 منهج البحث:سابعاا: 

،ُّيجبُّأنُّةًُّواقعي ُُّّالبحثُّيتناولُّظاهرةًُُّّألن ُُّّ؛حليليالمنهجُّالوصفيُّالت ُُّّعلىُّاعتمدُّالبحثُّالحالي
ُّيدرسُّالظ ُّت ُّ ُّالمنهج ُّوهذا ُّالواقع، ُّفي ُّهي ُّوصفاًُُّّ،اهرةدرسُّكما ُّعلمي ُّتحليلي ُُّّويصفها ُّودقيقًا،ًُّا ًا

ُّفي ُّدق ُُّّويساعد ُّأكثر ُّنتائج ُّعلى ُّعملي ُّالحصول ُّفي ُّتساعد ُّات ُّة ُّالقرارات ُّأغراضُُّّ،خاذ وتدعم
ُّ(.184-183، ص: 2003انظر )حمصي، ُُُُُُّّّّّّالبحث.ُّ

 أدوات البحث:ثامناا: 
ُّاعتمدُّالبحثُّالحاليُّ:

ُّمنُّإعدادُّالباحثة.وهوُّماتهمُّووالديهمُّنةُّومعل ُّألطفالُّالعي ُُّّةخصي  ش  البيانات الاستمارة  -1

ُّأساليبُّوضة:لمقابلة مع طفل الر  بطاقة ا -2 ُّرصد ُّاألسرةالث ُُّّبهدف ُّفي ُّوالعقاب ُّواب
وضة،ة ُّرئيسي ُُّّنتُّأربعةُّمحاور ُّوقدُّتضم ُُّّ،األطفالُّورياض ُّ:ُّوهيُّأساليبُّالعقابُّفيُّالر 
ُّ.وابُّفيُّاألسرةوضة،ُّأساليبُّالعقابُّفيُّاألسرة،ُّأساليبُّالث ُّفيُّالر ُُّّوابالث ُُّّأساليب

ُّإلىُّالموج ُُّّ:لألطفال فاعل الجتماعيمقياس الت   -3 لىُّ،ماتُّفيُّرياضُّاألطفالالمعل ُّه ُّوا 
ُّورياضُّاألُّلفاعبهدفُّقياسُّالت ُُّّ؛فلالط ُُّّوالدي ُّاألسرة ُّفي ُّلألطفال ُّ،طفالاالجتماعي

ُّأبعاد ُّ ُّثالثة ُّاإلالمقياس ُّهي :ُّ ُّاالجتماعي، ُّاالنشغالوُّقبال ُّأو االجتماعي،ُُّّاالهتمام
ُّواصلُّاالجتماعيُّوهوُّمنُّإعدادُّالباحثة.الت ُّوُّ

ُّحدود البحث:سعاا: تا

ُّالبشري ُّ -1 ُّالحدود ُّالمسج ُُّّنة ُّعي ُّة: ُّاألطفال ُّامن ُّرياضُّاألطفال ُّفي ُّوالخاص ُّلحكومي ُّلين ُّةة
 .ماتهمومعل ُُّّ،والديهموُُّّ،(ُّسنوات 6ُّ-4)ُّعمر

ةُّوالخاص ُُّّةساتُّرياضُّاألطفالُّالحكومي ُّإجراءُّهذاُّالبحثُّفيُّمؤس ُُّّتم ُّة:ُّالحدودُّالمكاني ُّ -2
 .2012/2013لعامُُّّ،(ُّروضة196ًُّ)ُّوبلغُّعددهمُّ،فيُّمدينةُّدمشق

 .2012/2013ُّراسيُّفيُّالعامُّالد ُُّّتمُّإجراءُّهذاُّالبحثة:ُّماني ُّالحدودُّالز ُّ -3

وتأثيرهماُُّّ،وابُّوالعقابُّفيُّاألسرةُّورياضُّاألطفالتناولُّالبحثُّالث ُّة:ُّالحدودُّالموضوعي ُّ -4
ُّفاعلُّاالجتماعيُّلألطفال.فيُّالت ُّ
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 :مصطلحات البحثعاشراا: 
 :   وابالث   -1

فل،ُّقويمُّاإليجابيُّلسلوكُّالط ُّللت ُُّّ"شكل ُُّّ:هبأن ُُّّ(101،ص1985زيغور،)ُّالثوابُّعلي زيغورفُّعر ُّي ُّ
ُّمنُّفرح ُّيثيرُّفيُّنفسهُّشعورُّالر ُّ ُّمم ُّبالذ ُُّّوثقة ُُّّوبهجة ُُّّوسرور ُُّّضا ُّفيُّنفسهُّيبعثُّالر ُُّّاات، غبة

ُّتصر ُّ ُّاإليجابي ُّلتكرار ُّالس ُُّّ،ةفاته ُّإلى ُّويحق ُّوالوصول ُّجهة، ُّمن ُّيرضيه ُّالذي القبولُُّّقلوك
ُُّّ."أخرىُّاالجتماعيُّمنُّجهة ُّ

أوُُّّ،أوُّاإلحسانُّ،زمقابلُّالعملُّالممي ُُّّفلُّمنُّمكافآت ُّمُّللط ُّماُّيقد ُّ"هُّوابُّعلىُّأن ُّالث ُّكاظم فُّعر ُّي ُّوُّ
ُّواالجتماعي ُّالمبادراتُّالعلمي ُّ ُّالط ُّة ُّبها ُّالتيُّيقوم ُُّّ،فلة ُّأشياء ُّالمكافآتُّعلىُّشكل ُّة ُّمادي ُّوتكون

ُّ(7ص،2009ُّجواد،ُّ)ُّ."كرناءُّوالمديحُّوالش ُّث ُّوتشملُّعباراتُّالُّ،ة ُّومعنوي ُّ
 : هاا بأن  واب إجرائي  ف الباحثة الث  وتعر  ُُّّ

ُّ،راسةالمستخدمةُّفيُّهذهُّالد ُّالمقننةُّالمقابلةُُّّعلىُّبطاقةُّفلالط ُّالتيُّيحصلُّعليهاُّةُّالكلي ُّرجةُّالد ُّ"
ُّ."ألطفالوابُّفيُّاألسرةُّورياضُّابهدفُّرصدُّأساليبُّالث ُُّّ؛ةُّمنُّقبلُّالباحثةوالمعد ُّ
ُُّّالعقاب: -2

يُّإلىُّتقليلُّاحتمالُّيؤد ُّالذيُّجراءُّ"اإلُّ:هبأن ُُّّ(330ُّصُّ،2001ُّملحم،)ُّالعقابُّملحمفُّعر ُّي ُّ
ُّاليين:كلينُّالت ُّخذُّالعقابُّأحدُّالش ُّويت ُُّّ،لوكُّفيُّالمستقبلُّفيُّالمواقفُّالمماثلةحدوثُّالس ُّ

ُّ،عزيزةُّالحصولُّعلىُّالت ُّكاني ُّفلُّمنُّإم،ُّأوُّحرمانُّالط ُّأوُّمؤذية ُُّّبغيضة ُُّّفلُّلمثيرات ُّتعريضُّالط ُُّّ
ُُّّ"لوكُّمباشرةًُّوذلكُّبعدُّقيامهُّبالس ُّ

لوكُّإلىُّتقليلُّاحتماالتُّيُّفيهُّتوابعُّالس ُّ"اإلجراءُّالذيُّتؤد ُُّّ:هالعقابُّبأن ُُّّسبيت سليمانفُّعر ُّوت ُّ
،ُّأوُّيكونُّرة ُّومنف ُُّّة ُّسلبي ُُّّثيرات ُّمُّويأخذُّشكلُّإضافةُّ،حدوثهُّفيُّالمستقبلُّعندُّالمواقفُّالمماثلة

ُّ(27ُّصُّ،2009ُّ)سليمان،ُّ."ة ُّأوُّتعزيزي ُُّّة ُّإيجابي ُُّّشكلُّإزالةُّمثيرات ُّعلىُّ
 : هإجرائياا بأن   العقابف الباحثة وتعر   

ُّ،راسةالمستخدمةُّفيُّهذهُّالد ُّالمقننةُّالمقابلةُُّّعلىُّبطاقةُّفلالط ُّالتيُّيحصلُّعليهاُّةُّالكلي ُّرجةُّالد ُّ"
 ."ورياضُّاألطفالُّ،يُّاألسرةبهدفُّرصدُّأساليبُّالعقابُّفُّ؛ةُّمنُّقبلُّالباحثةوالمعد ُّ

 فاعل الجتماعي: الت   -3

ُّ،واإلقبالُّعليهمُّعبيرُّعنُّذاتهُّلآلخرين،فلُّفيُّالت ُّالمهارةُّالتيُّيبديهاُّالط ُُّّ"ُّبأن ه:ُّجيلسونفهُّعر ُّي ُّ
ُّبهم،واالت ُّ ُّمعهموالت ُُّّصال ُّاالجتماعي ُُّّ،واصل ُّاألنشطة ُّفي ُّالمختلفةومشاركته ُّجانبُُّّ،ة إلى
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قامةُّصدُّ،االنشغالُّبهم ُّاإلشاراتُّاالجتماعي ُُّّ،معهمُّاقات ُّوا  ُّللت ُّواستخدام ومراعاةُُّّواصلُّمعهم،ة
ُُُّّّ(6ُّصُّ،2003ُّ)عبدُّاهللُّمحمد،ُّ."عاملُّمعهمماعيُّالعامُّفيُّالت ُّوقُّاالجتقواعدُّالذ ُّ

ُّر ُّعوي ُّ ُّالت ُُّّناصيفف ُّاالجتماعي ُّفاعل ُّص1996ُّ)ناصيف، ُّهبأن ُُُّّّ(105، ُّالعملي ُُّّ: اتُّ"تلك
أوُُّّصغيرة ُُّّوجماعة ُُّّنُّ)فردينُّأوُّأكثر،ُّجماعتينُّصغيرتين،ُّأوُّفرد ُّيالمتبادلةُّبينُّطرفينُّاجتماعي ُّ

رفُّهًاُّأوُّمثيرًاُّلسلوكُّالط ُّنهاُّمنب ُّمُّبحيثُّيكونُّسلوكُّكل ُُّّ؛اجتماعي(ُّأوُّوسط ُُّّفيُّموقف ُُّّكبيرة ُّ
تبادلُّوسائلُُّّوفيهُّيتم ُّ،ُُّّ}أشياء-أعمال-لغة {ن ُّمعي ُُّّعبرُّوسط ُُّّواصلُّعادةًُّاآلخر،ُّويجريُّهذاُّالت ُّ

 ُّ."د ُّمحد ُُّّأوُّهدف ُُّّترتبطُّبغاية ُُّّنة ُّمعي ُّ
 : هاا بأن  إجرائي   فاعل الجتماعيالت  ف الباحثة وتعر   

ُّالكلي ُّالد ُّ" ُّالط ُُّّةرجة ُّفيُُّّفاعلُّاالجتماعيمقياسُّالت ُُّّفلُّعلىالتيُّيحصلُّعليها المستخدم
ُّ."ماتهُّإلىُّالوالدينُّوالمعل ُّوالموج ُُّّ،منُّقبلُّالباحثةُّوالمعد ُُّّ،راسةهذهُّالد ُّ
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 انيالفصل الث  

 ابقةالس   الدِّراسات

 

 :مةمقدِّ 

 والعقاب: الث وابق بتتعل   ل: دراسات  اًل: المحور األو  أو  

ٌ.ةٌ محليٌ ٌدراساتٌ  -1
ٌ.ةٌ عربيٌ ٌدراساتٌ  -2
ٌ.ةٌ أجنبيٌ ٌدراساتٌ  -3

 فاعل االجتماعي:ق بالت  تتعل   اني: دراسات  ثانيًا: المحور الث  

ٌ.ةٌ محليٌ ٌدراساتٌ  -1
ٌ.ةٌ عربيٌ ٌدراساتٌ  -2
ٌ.ةٌ أجنبيٌ ٌدراساتٌ  -3

 . ابقةالس   الدِّراساتعلى  عام   تعقيب  : ثالثاً 

 ابقة.الس   الدِّراساتبين  الحاليِّة الدِّراسةرابعًا: مكانة 

 ابقة.الس   الدِّراساتخامسًا: ما استفادت منه الباحثة من 
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 :مةمقدِّ 
ٌمعرفيٌ السٌ ٌالد راساتلٌتشكٌ  ٌيستندٌإليهٌالبابقةٌبعدًا ٌجديداًٌٌ،حثًا وهوٌتحديدٌتأثيرٌٌ،ويضيفٌإليهٌبعدًا

ٌالد راساتةٌهٌرغمٌأهميٌ ألنٌ ٌ؛(ٌسنوات6-4)ٌفاعلٌاالجتماعيٌلألطفالٌمنٌعمروالعقابٌفيٌالتٌ ٌالث واب
ٌ–فيٌحدودٌعلمهاٌ–فاعلٌاالجتماعي(ٌلمٌتعثرٌالباحثةٌالتٌ ٌ-العقابٌ-الث وابوالبحوثٌالتيٌتناولتٌ)

فاعلٌاالجتماعيٌلألطفالٌفيٌمرحلةٌرياضٌاألطفالٌوالعقابٌفيٌالتٌ ٌالث وابثيرٌتناولتٌتأٌعلىٌدراسةٌ 
ٌالفصلٌوريٌ ةٌالسٌ ةٌالعربيٌ فيٌالجمهوريٌ  ةٌابقةٌالمحليٌ السٌ ٌالد راساتةٌتحديدًا،ٌوستعرضٌالباحثةٌفيٌهذا

ٌفيٌبحثهاٌالحالي.ٌالباحثةٌلتٌمرجعًاٌأفادتٌمنهوالتيٌشكٌ ٌ،ةٌالتيٌتوافرتٌلهاةٌواألجنبيٌ والعربيٌ 

ٌتمٌ  ٌٌوقد ٌتعرضٌالباحثةٌضمنٌكلٌ يٌ إلىٌمحورينٌأساسٌالد راساتتقسيم ةٌالمحليٌ ٌالد راساتٌمحورٌ ٌين،
ٌواألجنبيٌ والعربيٌ  ٌتناولتٌمة ٌالتي ٌمراعيةًٌغيٌ تة ٌالزٌ التٌ ٌراتٌالبحثٌالحالي ٌوفقٌسلسل ٌإعدادها ٌفي مني

ٌاليين:المحورينٌالتٌ 

 والعقاب: الث وابق بتتعل   ل: دراسات  اًل: المحور األو  أو  
 ة:المحلي   الدِّراسات -1

 :ٌ( بعنوان2001) دراسة مرتضى -1-1

ٌوالعقابٌفيٌرياضٌاألطفالٌالث وابواقعٌ
ٌوالعقابٌفيٌرياضٌاألطفالٌوعالقتهماٌبكلٌ ٌالث وابإلى:ٌدراسةٌواقعٌٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 

ٌال ٌالتٌ فيٌرياضٌاألٌمعل مةمنٌخبرة ٌالعلميٌوتأهيلها ٌربوي،طفالٌومستوىٌإعدادها
ٌالتٌ ٌإضافةًٌ ٌعرٌ إلى ٌعف ٌتوجيه ٌأساليب ٌتربويٌ ٌالث وابلى ٌتوجيهًا ٌمناسبًاٌوالعقاب ًا

وضةلخصائصٌطفلٌ  .الر 
ابعاتٌلجامعةٌرياضٌاألطفالٌالتٌ ٌمعل ماتمنٌٌمعل مةمنٌمئةٌٌالد راسةٌعي نةنتٌتكوٌ  :الدِّراسة عيِّنة

 مين.سائيٌونقابةٌالمعلٌ حادٌالنٌ عليمٌالعاليٌواالتٌ ووزارةٌالتٌ ٌدمشق
منٌقسمين،ٌشملٌالقسمٌٌفةًٌمؤلٌ ٌمعل ماتهتٌإلىٌالوجٌ ٌاستبانةعلىٌٌالد راسةاعتمدتٌ :الدِّراسةأدوات 

انيٌفشملٌاٌالقسمٌالثٌ المستخدمةٌفيٌرياضٌاألطفال،ٌأمٌ ٌالث وابلٌمعظمٌأساليبٌاألوٌ 
 اب.أساليبٌالعق

ٌالبحثٌعنٌمجموعةٌ ٌ:الدِّراسةنتائج أهم  ٌالنٌ ٌأسفر ٌأهمٌ من ٌالٌ:هاتائجٌكانٌمن ذواتٌٌمعل ماتحصول
ٌ،ةٌ إحصائيٌ ٌذاتٌداللةٌ ٌعلىٌفروقٌ ٌربويٌالمرتفعأهيلٌالتٌ والتٌ ٌ،أهيلٌالعلميٌالمرتفعالتٌ 
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بٌعلىٌوالعقاٌالث واباستخدامٌأساليبٌٌفيٌمجالٌكبيرٌ ٌفيٌحينٌلمٌيكنٌللخبرةٌأثرٌ 
 .ةٌ إحصائيٌ ٌذاتٌداللةٌ ٌغمٌمنٌتوافرٌفروقٌ الرٌ 

 :ٌ( بعنوان2003) دراسة محرز -1-2
ٌخصيٌفيٌرياضٌاألطفالاالجتماعيٌوالشٌ ٌالط فلقتهاٌبتوافقٌالةٌوعأساليبٌالمعاملةٌالوالديٌ 

ٌ  :الدِّراسةهدف  ٌاالرتباطيٌ ٌالد راسةهدفت ٌالعالقة ٌمدى ٌعن ٌالكشف ٌالمعاملةٌإلى ٌأساليب ٌبين ة
ٌعمرالوالديٌ  ٌمن ٌلألطفال ٌسنوات5-4)ٌة ٌاالجتماعيٌٌ،( ٌتوافقهم ٌدرجة وبين
 خصيٌفيٌرياضٌاألطفال.والشٌ 

ٌالدراسة :الدِّراسة عيِّنة ٌو)265)ٌمنٌتكونتٌعينة ٌالوالدين، ٌمن ٌمنٌاألطفالٌمنٌعمر262( )ٌ
 سنوات.ٌ(4-6)

ة،ٌوبطاقةٌدٌأساليبٌالمعاملةٌالوالديٌ هةٌللوالدينٌلرصموجٌ ٌةاستبانٌالد راسةاستخدمتٌ :الدِّراسةأدوات 
وضةخصيٌفيٌبيئةٌالجتماعيٌوالشٌ الط فالتقيسٌسلوكٌٌمالحظةٌ  ٌ.الر 

ًاٌحصائيٌ إٌةٌ دالٌ ٌةٌ يجابيٌ إٌةٌ ارتباطيٌ ٌالية:ٌوجودٌعالقةٌ تائجٌالتٌ إلىٌالنٌ ٌالد راسةلتٌتوصٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 
وضة،ٌخصيٌفيٌوافقٌاالجتماعيٌوالشٌ التٌ ٌوبينٌ،يمقراطيبينٌأسلوبٌالوالدينٌالدٌ  الر 

ٌعالقةٌ ٌو ٌالمتسلٌ ٌةٌ سلبيٌ ٌةٌ ارتباطيٌ ٌوجود ٌالوالدين ٌأسلوب ٌطبين ٌالتٌ ، وافقٌوبين
ٌوالشٌ  ٌاالجتماعي ٌفي وضةخصي ٌالر  ٌعالقةٌ ٌو، ٌوجود ٌأسلوبٌٌةٌ ارتباطيٌ ٌعدم بين

وضةخصيٌفيٌوافقٌاالجتماعيٌوالشٌ وبينٌالتٌ ٌ،ائدةالوالدينٌذويٌالحمايةٌالزٌ   .الر 
 :ٌ( بعنوان2007) دراسة حمدي -1-3

وضةدورٌاألسرةٌٌو ٌفلةٌللطٌ فيٌتشكيلٌالقيمٌاألخالقيٌ ٌالر 
ٌٌٌ:إلىٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 

1. ٌ ٌالتٌ ٌأساليبرصد ٌاألٌ،ةاألسريٌ ربية ٌتلك ٌنموٌوأثر ٌمستوى ٌعلى ساليب
ٌ.لدىٌاألطفالٌةاألخالقيٌ لوكاتٌالسٌ 

ٌالتٌ  .2 ٌأساليب ٌلرصد ٌالرٌ ٌمعل ماتربية ٌعلىٌٌ،ياضأطفال ٌاألساليب ٌتلك وأثر
 .ةٌلدىٌاألطفاللوكاتٌاألخالقيٌ مستوىٌنموٌالسٌ 

ٌ.ةٌلدىٌاألطفاللوكاتٌاألخالقيٌ تحديدٌمستوياتٌنموٌالسٌ  .3
 .معل مةٌ(520،ٌو)وأمٌ ٌأبٌ ٌ(520)ٌمنٌتكونتٌعينةٌالدراسة :الدِّراسة عيِّنة

ٌهذ :الدِّراسةأدوات  ٌاستخدمت ٌوٌ استٌالد راسةه ٌزٌ بانة ٌعلى ٌاألطفال،ٌمعل ماتٌوٌهاتٌ وأمٌ ٌباءٌ آعت
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ٌفكيرٌاألخالقي.واعتمدتٌمقياسٌالتٌ 
ٌللطٌ لوكاتٌاألخالقيٌ بينٌالسٌ ٌتوجدٌعالقةٌ ٌ:اليةتائجٌالتٌ النٌ ٌإلىٌالد راسةلتٌتوصٌ  :الدِّراسةنتائج أهم  فلٌة

ٌالتٌ  ٌاألسريٌ وأساليب ٌربية ٌالتٌ ٌواستناداًٌٌ،عامٌ ٌشكلٌ بٌيمقراطيةالدٌ ة ٌعليمي،للمستوى
ٌوالدٌ  ٌبصورةٌ ٌاالقتصاديخل ٌةٌ خاصٌ ٌلألسرة ٌعالقةٌ ، ٌٌتوجد ٌمستوى ٌالط فلبين

ٌتبعاًٌٌ،األخالقي ٌالوالدين ٌٌوأساليب ٌالرٌ ٌالط فللبيئة ٌيفلصالح ٌعالقةٌ ، بينٌٌتوجد
ٌ ٌتبعاًٌٌ،األخالقيٌالط فلمستوى ٌالوالدين ٌٌوأساليب ٌلصالحٌوجٌالط فللترتيب نسه

ٌانيالثٌ ٌالط فلكورٌوترتيبٌالذٌ  ساليبٌأاألخالقيٌٌوٌالط فلبينٌمستوىٌٌتوجدٌعالقةٌ ،
لمستوىٌٌتبعاًٌٌمعل مةوأساليبٌالٌ،عامٌ ٌبشكلٌ ٌاتيمقراطيٌ الدٌ ٌمعل ماتلصالحٌالٌمعل مةال
ٌالالتٌ  ٌلصالح ٌشهادةًٌٌمعل مةعليم ٌتحمل ٌفوقٌةًٌجامعيٌ ٌالتي ٌفما ٌعالقةٌ ، ٌبينٌتوجد

ٌلصالحٌخبرةٌتعليمٌ ٌمعل ماتلخبرةٌالٌتبعاًٌٌمعل مةالٌوأساليباألخالقيٌٌالط فلمستوىٌ
وضةفيٌ ٌتوجدٌعالقةٌ ،ٌسنةٌ ٌ(20)ٌوخبرةٌتعليمٌأكثرٌمنٌ،سنواتٌ ٌ(5)ٌعنٌتقلٌ ٌالر 

وضةلبيئةٌٌتبعاًٌٌمعل مةالٌوأساليباألخالقيٌٌالط فلبينٌمستوىٌ ٌيف.لصالحٌالرٌ ٌالر 

 :ٌ( بعنوان2012دراسة أحمد ) -1-4

ٌالرياضٌٌوالعقابٌلدىٌأطفالٌالث وابتقويمٌواقعٌممارسةٌأسلوبٌ
ٌ.(ٌسنوات 6ٌ-5ةٌمنٌ)للفئةٌالعمريٌ 

والعقابٌفيٌرياضٌٌالث وابإلىٌالكشفٌعنٌواقعٌاستخدامٌأسلوبٌٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 
نٌمنٌوصياتٌالتيٌيمكنٌأنٌتحسٌ منٌالمقترحاتٌوالتٌ ٌووضعٌمجموعةٌ ٌ،األطفال

ٌوالعقاب.ٌالث واباستخدامٌأسلوبٌ

ٌرياضٌاألطفال.ٌمعل ماتمنٌٌمعل مة(251ٌمنٌ)ٌتكونتٌعينةٌالدراسة :الدِّراسة عيِّنة

ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌالٌةًٌاستبانٌالد راسةاستخدمتٌهذه ٌآراء ٌأساليبٌٌمعل ماتللكشفٌعن فيٌاستخدام
ٌلٌرٌالث واب ٌمالحظة ٌوبطاقة ٌاألطفال، ٌمع ٌالوالعقاب ٌاستخدام ٌواقع ٌمعل ماتصد

ٌ.الط فلمعٌٌوالعقاب،ٌباإلضافةٌإلىٌبطاقةٌمقابلةٌ ٌالث وابألسلوبٌ
ٌالية:ٌتائجٌالتٌ إلىٌالنٌ ٌالد راسةلتٌتوصٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 

ىٌعزٌ رياضٌاألطفالٌفيٌاستخدامٌأساليبٌالعقابٌتٌ ٌمعل ماتبينٌٌتوجدٌفروقٌ  -1
ٌالم)المؤهٌ ٌرلمتغيٌ  ٌالعلمي، ٌالتٌ ؤهٌ ل ٌتابعيٌ ل ٌالخبرة، ٌسنوات ٌعدد ةٌربوي،
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وضة ٌ(ٌالر 

رٌىٌإلىٌمتغيٌ عزٌ فيٌاستخدامٌأساليبٌالعقابٌتٌ ٌمعل ماتبينٌالٌتوجدٌفروقٌ ٌال -2
ٌوضة.ةٌللرٌ البيئةٌالجغرافيٌ 

لٌ)المؤهٌ ٌرىٌلمتغيٌ عزٌ ت ٌٌالث وابفيٌاستخدامٌأساليبٌٌمعل ماتبينٌالٌتوجدٌفروقٌ  -3
وضةةٌربوي،ٌتابعيٌ تٌ لٌالالعلمي،ٌوالمؤهٌ  ٌٌ.(الر 

ٌفروقٌ ٌال -4 ٌالٌتوجد ٌٌمعل ماتبين ٌأساليب ٌاستخدام ٌلمتغيٌ عزٌ ت ٌٌالث وابفي ٌرى
ٌٌ.ة،ٌعددٌسنواتٌالخبرة()البيئةٌالجغرافيٌ 

ٌرىٌلمتغيٌ عزٌ اليبٌالبديلةٌللعقابٌتٌ الحولٌاألسٌمعل ماتبينٌالٌتوجدٌفروقٌ ٌال -5
وضةةٌتابعيٌ ٌعددٌسنواتٌالخبرة،ربوي،ٌلٌالتٌ المؤهٌ ٌلٌالعلمي،)المؤهٌ  ٌ.(الر 

البيئةٌٌرىٌلمتغيٌ عزٌ حولٌاألساليبٌالبديلةٌللعقابٌتٌ ٌمعل ماتبينٌالٌتوجدٌفروقٌ  -6
ٌ.وضةةٌللرٌ الجغرافيٌ 

7- ٌ ٌقبل ٌمن ٌالمستخدمة ٌالعقاب ٌأساليب ٌهي:ٌمعل ماتأكثر ٌرياضٌاألطفال
ٌ ٌٌالط فلتكليف ٌأهل ٌتبليغ ٌارتكبه، ٌالذي ٌالخطأ فاتهٌبتصرٌ ٌالط فلبإصالح

ٌبمخالفاتٌ ٌتبليغٌاإلدارة ٌتعبيراتٌالوجهالط فلالخاطئة، ٌاستخدام ٌكإيماءاتٌ ٌ،
ٌ.ارتكبهٌبسببٌخطأٌ ٌالط فللوك،ٌعتابٌلضبطٌالسٌ ٌةٌ سلبيٌ 

زاتٌالمستخدمةٌفيٌرياضٌاألطفالٌهي:ٌاستخدامٌالمعزٌ ٌالث وابأكثرٌأساليبٌ -8
ٌة،إيجابيٌ ٌاتٌالوجهٌكإيماءاتٌ استخدامٌتعبيٌرٌرائع(،ٌ-أحسنت-)ممتازٌةفظيٌ اللٌ 

عندٌٌالط فل،ٌتشجيعٌةٌ إيجابيٌ ٌبعباراتٌ ٌالط فل،ٌمدحٌالط فلفيٌوجهٌٌاالبتسام
ٌ.لوكٌالمرغوبالقيامٌبالسٌ 

هيٌتشجيعٌاألطفالٌعلىٌٌ:فيٌرياضٌاألطفالٌالث وابأكثرٌأسبابٌاستخدامٌ -9
وضةالقيامٌبواجباتهم،ٌترغيبٌاألطفالٌبالحضورٌإلىٌ ٌ.الر 

ٌالط فلمكافأةٌٌة،اتٌاإليجابيٌ لوكيٌ األساليبٌالبديلةٌللعقابٌهيٌتعزيزٌالسٌ ٌأكثر -10
عاونٌبينٌبه،ٌالتٌ ٌالقيامٌاعتادٌسلبيٌ ٌلسلوكٌ ٌمضادٌ ٌإيجابيٌ ٌعندٌالقيامٌبسلوكٌ 

دارةٌمعل مةال وضةٌوا  عاونٌمعٌأسرةٌعاملٌمعٌمشكالتٌاألطفال،ٌالتٌ فيٌالتٌ ٌالر 
ٌة.اتٌاإليجابيٌ لوكيٌ فيٌتعزيزٌالسٌ ٌالط فل
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 ة:العربي   الدِّراسات-2
ٌ:ٌ( بعنوان1992) دراسة الغصونٌ-2-1

ٌةٌنشئةٌالوالديٌ وعالقتهٌبأساليبٌالتٌ ٌ،لوكٌالعدوانيٌلدىٌطفلٌماٌقبلٌالمدرسةالسٌ 
ٌالسٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ٌبين ٌالعالقة ٌالمدرسةإلىٌمعرفة ٌقبل ٌما ٌالعدوانيٌلطفل ٌ،لوك

ٌ.ةٌنشئةٌالوالديٌ التٌ ٌوأساليب

ٌ(ٌطفاًلٌمنٌأطفالٌرياضٌاألطفال.290)ٌمنٌالد راسةٌعي نةٌتكونت :الدِّراسة عيِّنة

ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌأساليبٌالتنشئةٌٌالد راسةاستخدمتٌهذه ٌلتحديد ٌالعدوانيٌواستبانة مقياسٌالسلوك
ٌ.الوالدية

لوكٌالعدوانيٌلدىٌاألطفالٌوالقسوةٌفيٌبينٌالسٌ ٌقةٌ إلىٌوجودٌعالٌالد راسةتوصلتٌ :الدِّراسةنتائج أهم 
كانواٌٌاألطفالٌالذينٌكانتٌأساليبٌتنشئتهمٌسليمةًٌٌذبذب،ٌوأنٌ فرقةٌوالتٌ المعاملةٌوالتٌ 

ٌمقارنةًٌعدوانيٌ ٌأقلٌ  ٌعدوانيٌ ٌة ٌاألكثر ٌاألطفال ٌمن ٌأنٌ بغيرهم ٌكما ٌأعلىٌالذٌ ٌة، كور
 عدوانًاٌمنٌاإلناث.

ٌ:ٌ( بعنوان1997) آخروندراسة ياسين و  -2-2

ٌةةٌوالكويتيٌ قافتينٌالمصريٌ دراسةٌبينٌالثٌ ٌ،ةفسيٌ قبلٌالمدرسةٌوخصائصهٌالنٌ ٌإساءةٌمعاملةٌطفلٌما
ٌ،ائعةٌإلساءةٌمعاملةٌطفلٌماٌقبلٌالمدرسةإلىٌمعرفةٌاألساليبٌالشٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 

ٌبالسٌ  ٌالنٌ وعالقتها ٌوالخصائص ٌاألمٌ وذٌ،ةفسيٌ مات ٌمنظور ٌمن ٌكلٌ ٌلك منٌٌفي
ٌالمجتمعٌالمصريٌوالكويتي.

ًٌا.(ٌأمٌ 150)ٌمنٌٌالد راسةٌتكونتٌعينة :الدِّراسة عيِّنة

انيةٌلقياسٌاألولىٌلتشخيصٌإساءةٌالمعاملة،ٌوالثٌ ٌ:استبانتينٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 
ٌة.ةٌالتيٌترتبطٌبإساءةٌالمعاملفسيٌ الخصائصٌالنٌ 

ماٌةٌلطفلٌفسيٌ ائعةٌلإلساءةٌالنٌ ورةٌالشٌ الصٌ ٌالية:ٌأنٌ تائجٌالتٌ إلىٌالنٌ ٌالد راسةتوصلتٌ :الدِّراسةنتائج أهم 
ٌالثٌ ٌقبل ٌباختالف ٌتختلف ٌالنٌ المدرسة ٌاإلساءة ٌتختلف ٌكما ٌوكذلكٌفسيٌ قافة، ة

ٌالثٌ فسيٌ الخصائصٌالنٌ  ٌباختالف ٌاألطفال ٌعند ٌبها ٌالمرتبطة ٌٌوة ٌإساءةٌقافة، تتباين
ٌالنٌ  ٌالمعاملة ٌبتباينٌعمر ٌقبلٌالمدرسة ٌلدىٌطفلٌما ٌوالطٌ ٌالط فلفسية بقةٌوجنسه،
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ةٌعواملٌرٌبعدٌ تتأثٌ ٌالط فلإساءةٌمعاملةٌٌة،ٌوكذلكٌمستوىٌتعليمٌاألم،ٌوأنٌ االجتماعيٌ 
ئةٌيٌ ورةٌالسٌ )الصٌ ٌ:ةٌمثليناميٌ راتٌالدٌ وبعضٌالمتغيٌ ٌ،قافة(،ٌوالثٌ )تعليمٌاألمٌ ٌديموغرافية

 .ة(ة،ٌاإلهمال،ٌاالعتماديٌ ة،ٌاالنسحابيٌ فض،ٌاألعراضٌالعصابيٌ ات،ٌالرٌ للذٌ 
ٌٌ:بعنوان (1998) نوالبحيري وآخر  دراسة-2-3

ٌة.لوكيٌ ةٌوالسٌ راباتٌالمدرسيٌ وعالقتهاٌباالضطٌ ٌالط فلسوءٌمعاملةٌ
ٌبينٌٌإلىٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ٌالعالقة ٌتحديد ٌالط فلسوءٌمعاملة ةٌوالمشكالتٌالمدرسيٌ ،

ٌةٌلدىٌاألطفال.لوكيٌ والسٌ 
ٌٌ،وطفلةًٌٌطفال23ًٌٌٌمن:ٌالد راسةٌعي نةنتٌتكوٌ  :الدِّراسة عيِّنة ٌبينتتراوحٌأعمارهم ٌإلىٌالرٌ ٌما ابعة

ٌامنةٌعشرة.الثٌ 
ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌهذه ٌالطفلاستبٌالد راسةاستخدمت ٌمعاملة ٌسوء ٌلتحديد ٌلتحديدٌٌانة ومقياس

ٌ.االضطراباتٌالمدرسيةٌوالسلوكيةٌلدىٌاألطفال
باعٌسلوكٌيميلونٌإلىٌاتٌ ٌضواٌإلىٌسوءٌمعاملةٌ األطفالٌالذينٌتعرٌ ٌأنٌ ٌالد راسةنتٌبيٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 

ٌالعقابٌيقعٌفيٌصورٌسوءٌمعاملةٌ ٌوأنٌ ٌلوكٌالعدواني،إلىٌالسٌ ٌإضافةًٌٌ،عدمٌاألمانة
ٌت ٌا ٌوأنٌ فلالطٌ جاه ٌالسٌ ، ٌالمعاملة ٌالعقابٌأو ٌكانٌشكل ٌمهما ٌالتيٌيتعرٌ ه ضٌلهاٌيئة

ٌالط فل ٌتؤدٌ فإنٌ ؛ ٌيجبٌٌ؛الط فلرٌفيٌسلوكٌتؤثٌ ٌةٌ حادٌ ٌةٌ نفسيٌ ٌيٌإلىٌمشكالتٌ ها لذا
والسيماٌفيٌمسألةٌتوجيهٌالعقابٌأوٌالمعاملةٌٌالط فلعاملٌمعٌالحذرٌفيٌأساليبٌالتٌ 

 ئة.ٌٌيٌ السٌ 
ٌٌ:( بعنوان2003) السورطي اسةدر ٌ-2-4

ٌرياضٌاألطفالٌنحوٌالعقابٌالبدنيٌمعل ماتجاهاتٌاتٌ 
رياضٌاألطفالٌفيٌاألردنٌنحوٌٌمعل ماتجاهاتٌلىٌاتٌ ععرفٌإلىٌالتٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 

ٌالعقابٌالبدني.

ٌ.معل مة134ًٌٌمنٌٌالد راسةٌعي نةتكونتٌ :الدِّراسة عيِّنة

ٌ.لتحديدٌاتجاهاتٌالمعلماتٌنحوٌالعقاباستبانةٌ :راسةالدِّ أدوات 
ٌلاالتٌ ٌإنٌ  :الدِّراسةنتائج أهم  ٌالعام ٌالعقابٌالبدنيٌسلبيٌ ٌمعل ماتجاه ٌرياضٌاألطفالٌفيٌاألردنٌنحو

ٌولكنٌ  ٌقريبٌ قلياًل ٌوأهمٌ ٌه ٌالحياد، ٌكانٌمن ٌبعباراتٌ فوٌ التٌ ٌ:أسبابٌعقابٌاألطفال ٌه
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وضةغب،ٌإتالفٌممتلكاتٌالشٌ ٌعلىٌزمالئه،ٌفلالطٌ ،ٌاعتداءٌئةٌ سيٌ  أشكالٌٌ،ٌوأهمٌ الر 
ٌأوٌالمسطرةٌوقرصٌاألذنٌأوٌالخد،ٌوالفروقٌٌ:العقابٌالبدني هوٌاستخدامٌالعصا

ٌاالتٌ  ٌتٌ في ٌالعقابٌالبدني ٌالتٌ عزٌ جاهاتٌنحو ٌالخبرة ٌولكنٌدريسيٌ ىٌإلى ٌالعمر، ٌأو ة
ٌاالجتماعيٌ ىٌإلىٌالحعزٌ ت ٌٌجاهاتهنٌ فيٌاتٌ ٌأظهرتٌفروقٌ  ٌعالقةٌ ٌ،ةالة بأسبابٌٌولها
ٌالعقابٌالبدني.

ٌٌ:( بعنوان2004) دراسة راضيٌ-2-5
وضةضٌسلوكٌالعصيانٌلدىٌأطفالٌتٌفيٌخفالمؤقٌ ٌاإلبعادةٌفاعليٌ  ٌالر 

تٌعلىٌاتٌاإلبعادٌالمؤقٌ فنيٌ ٌ،معل ماتإبعادٌالدراسةٌأثرٌاستخدامٌٌإلىٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 
وضةوكٌالعصيانٌلدىٌأطفالٌخفضٌسل ،ٌودراسةٌالفرقٌبينٌأثرٌاإلبعادٌالمؤقتٌالر 

وضةضميني(ٌعلىٌخفضٌسلوكٌالعصيانٌلدىٌأطفالٌضميني،ٌغيرٌالتٌ )التٌ  ،ٌالر 
ٌفٌاستخدامها.تٌبعدٌتوقٌ اتٌاإلبعادٌالمؤقٌ ةٌاستخدامٌفنيٌ وتتبعٌمدىٌاستمرارٌفعاليٌ 

وضةمنٌأطفالٌٌوطفلةًٌٌطفال120ًٌٌمن:ٌٌراسةالدٌ ٌعي نةتكونتٌ :الدِّراسة عيِّنة ٌ.الر 

ٌةبعديٌ الةٌٌوت،ٌباإلضافةٌإلىٌاالختباراتٌالقبليٌ اتٌاإلبعادٌالمؤقٌ يٌ فنٌ  :الدِّراسةأدوات 

تًاٌتاٌإبعادًاٌمؤقٌ تينٌاللتينٌتلقٌ جريبيٌ عندٌالمجموعتينٌالتٌ ٌاًٌإحصائيٌ ٌدالٌ ٌنٌ لقدٌطرأٌتحسٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 
ٌأوٌغيرٌتضمينيٌ مينيٌ تض ٌأيٌ ًٌا ٌتوجد ٌولم ٌفروقٌ فيٌخفضٌسلوكٌالعصيان، فيٌٌة
والتيٌٌ،تاًٌبعادًاٌمؤقٌ إتٌةٌالتيٌتلقٌ جريبيٌ طاتٌدرجاتٌاألطفالٌعندٌالمجموعةٌالتٌ متوسٌ 
ٌمؤقٌ تلقٌ  ٌاستمرٌ تٌإبعادًا ٌوقد ٌغيرٌتضميني، ٌاإلعليٌ اتٌفتًا ٌفيٌخفضٌسلوكٌة بعاد

ٌا ٌاألطفال ٌعند ٌوالبعديٌالعصيان ٌالقبلي ٌاالختبارين ٌبين ٌالفرق ٌفي ٌلوحظ لذي
ٌألسلوبيٌاإلبعاد.

ٌٌ:( بعنوان2010) دراسة عتروس-2-6
ٌةٌلوكيٌ ةٌالخاطئةٌوعالقتهاٌببعضٌالمشكالتٌالسٌ أساليبٌالمعاملةٌالوالديٌ 

ٌالمدرسةٌماٌقبللدىٌأطفالٌ
ٌ  :الدِّراسةهدف  ٌالتٌ ٌالد راسةهدفت ٌالمععرٌ إلى ٌأساليب ٌعلى ٌالوالديٌ ف ٌالخاطئةاملة وعالقتهاٌٌ،ة

ٌآبائهمٌلوكيٌ ببعضٌالمشكالتٌالسٌ  ٌنظر ٌمنٌوجهة ٌالمدرسة ٌقبل ٌما ٌلدىٌأطفال ة
ٌهاتهم.وأمٌ 
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ٌسنوات.ٌ(6-4تتراوحٌأعمارهمٌبينٌ)ٌألطفالٌ ٌ(ٌأسرة168ًٌ)ٌالد راسةٌعي نةشملتٌ :الدِّراسة عيِّنة

ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌشملٌالد راسةاعتمدت ٌقائمتيناستبانة ٌالوالديٌ ٌ:ت ٌللمعاملة ٌالخاطئة،ٌإحداهما ة
ٌة.لوكيٌ انيةٌلبعضٌالمشكالتٌالسٌ والثٌ 

ةٌبينٌالجنسينٌفيٌأساليبٌالمعاملةٌالوالديٌ ٌعدمٌوجودٌفروقٌ ٌالد راسةتٌنتائجٌٌرأظه :الدِّراسةنتائج أهم 
ٌالعدوانٌوالعنادٌلوكيٌ الخاطئة،ٌفيٌحينٌأظهرتٌذلكٌفيٌالمشكالتٌالسٌ  لصالحٌة:

ٌكور.الذٌ 
 

 

 ة:األجنبي   الدِّراسات -3

 :( العنوانJeffrines,1990دراسة جيفرنز)ٌ-3-1

Study about the perception of the physical punishment in the public 
schools.ٌ

ٌ.دراسةٌحولٌالنظرةٌإلىٌالعقابٌالبدنيٌفيٌالمدارسٌالعامة
ٌعدٌ الٌإلىٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ٌنظر ٌوجهة ٌوجهاتكشفٌعن ٌفيٌٌة ٌالمدرسية األنظمة

ٌاستخدامٌالعقابٌالبدنيٌوالمواقفٌالتيٌيستخدمهاٌفيها.
 .الد راسةلتحقيقٌهدفٌٌاستبانةًٌٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسة عيِّنة

ٌ(ٌمديرًاٌومديرة.123البحثٌ)ٌعي نةشملتٌ :الدِّراسةأدوات 

ٌ،ةةٌالمحليٌ ربويٌ وابطٌالتٌ ورؤساءٌالرٌ ٌ،ورؤساءٌمجالسٌالمديرينٌ،المراقبينٌبأنٌ ٌنتبيٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 
دونٌاستخدامٌالعقابٌالبدنيٌبٌيؤيٌ ال ٌحادٌتعليمٌالطٌ وأعضاءٌاتٌ ٌ،ينيٌ والمرشدينٌالمحلٌ 

تسمحٌبالعقابٌالبدني،ٌرغمٌٌةاحقةٌلألنظمةٌالمدرسيٌ ةٌالسٌ األغلبيٌ ٌوأنٌ ٌ،فيٌالمدارس
ٌيتبيٌ ٌأنٌ  ٌكما ٌاستخدامه، ٌعلى ٌضوابط ٌوضع ٌمعظمها ٌ)أن ٌمديري50ن ٌمن )ٌ

لوكٌالعدواني،ٌالسٌ ٌ:هاأهمٌ ٌلعقابٌالبدنيٌفيٌحاالتٌ امينٌيستخدمونٌالمدارسٌوالمعلٌ 
ٌجار.رٌوالشٌ يذاءٌالمتكرٌ واإل

 ( العنوان: grasmick,1992) دراسة غراسميك -3-2
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Study on attitudes toward corporal punishment in schoolsٌ
ٌجاهاتٌنحوٌالعقابٌالبدنيٌفيٌالمدارس()دراسةٌحولٌاالتٌ ٌ

ٌالتٌ   :الدِّراسةهدف  ٌإلى ٌعرٌ هدفت ٌمتغيٌ عف ٌأثر ٌٌنةٌ عيٌ مٌراتٌ لى ٌاالجتماعيٌوكالعمر، ٌالوضع
ٌخلٌفيٌاستخدامٌالعقابٌالبدني.والدٌ ٌ،لٌالعلميوالمؤهٌ ٌ،االقتصاديٌو

ٌ.(ٌبالغا330ًٌمنٌ)ٌفةٌ مؤلٌ ٌعي نةٌ علىٌٌد راسةالقتٌبٌ طٌ  :الدِّراسة عيِّنة

ٌجاهاتٌنحوٌالعقابٌالبدني.ٌلقياسٌاالتٌ ٌاستباناتٌ ٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 

فيٌتأييدٌٌةٌ إحصائيٌ ٌذاتٌداللةٌ ٌرٌالعمرٌلهٌعالقةٌ :ٌمتغيٌ أنٌ ٌالد راسةأظهرتٌنتائجٌ :الدِّراسةنتائج أهم 
ٌال ٌالعقاب ٌأكٌ استخدام ٌكما ٌعالقةٌ بدني، ٌوجود ٌعدم ٌكلٌ ٌدت ٌالوضعٌٌبين من

ٌخلٌبممارسةٌالعقابٌالبدني.والدٌ ٌ،لٌالعلميوالمؤهٌ ٌ،االجتماعيٌواالقتصادي

ٌ ( بعنوان:Kaplan,1995) دراسة كابلن -3-3

Psychologist's attitude toward corporal punishment 
ٌالعقابٌالبدني(فسٌنحوٌينٌفيٌعلمٌالنٌ جاهاتٌالمختصٌ )اتٌ 

ٌفسٌنحوٌالعقابٌالبدني.النٌ ٌيجاهاتٌأخصائيٌ إلىٌتحديدٌاتٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 
ٌ.اًٌنفسيٌ ٌاًٌ(ٌأخصائيٌ 349)ٌالد راسةٌعي نةشملتٌ :الدِّراسة عيِّنة

ٌمقياسٌالعقابٌالبدني.ٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 

ٌالنٌ %ٌمنٌاألخصائيٌ 10ٌالد راسةهرتٌنتائجٌأظ :الدِّراسةنتائج أهم  ٌيؤيٌ فسيٌ ين ٌالعقابٌين دونٌاستخدام
ٌ ٌويعتقد ٌأنٌ 31البدني، ٌمنهم ٌكوسيلةٌ ٌ% ٌالنٌ ٌاستخدامه ٌممكنٌ لضبط ٌبحذرٌ ٌظام

ٌ.أخيرةٌ ٌوكوسيلةٌ 

  ( بعنوان:Chen,1997) دراسة شين -3-4

Study of order managing skills used in group activities 
 by early childhood students teacherٌ

ٌمينٌفيٌمرحلةٌرياضٌاألطفال(بٌالمعلٌ ال ٌشاطٌوضبطهاٌعندٌالطٌ ةٌمجموعةٌالنٌ اٌرلمهاراتٌإدٌة)دراس
ٌأساليبٌٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ٌالطٌ والعقابٌالتيٌيتٌ ٌالث وابإلىٌمعرفة مونٌبٌالمعلٌ ال ٌبعها
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ٌختالفٌعمرٌاألطفال.اهٌاألساليبٌبواختالفٌهذٌفيٌتايالند،
ٌرياضٌاألطفال.ٌمعل ماتمنٌٌمعل مةًٌ(207ٌ)ٌالد راسةٌعي نةشملتٌ :الدِّراسة عيِّنة

ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌهذه ٌز ٌوٌ ٌاستباناتٌ ٌالد راسةاستخدمت ٌعلى لتحديدٌٌرياضٌاألطفالٌمعل ماتعت
ٌ.أساليبٌالثوابٌوالعقابٌالمتبعة

ٌ :الدِّراسةنتائج أهم  ٌالٌالد راسةأظهرت ٌذٌأن ٌالمعلٌ ٌداللةٌ ٌافرق ٌأساليبٌبين ٌاستخدام ٌمجال ٌفي مين
ٌالمعلٌ ٌالث واب ٌويستخدم ٌأساليبٌمتنوٌ والعقاب، ٌوبيٌ ٌالث وابمنٌٌعةًٌمون نتٌوالعقاب.
ٌ،غارأكبرٌمعٌاألطفالٌالصٌ ٌبصورةٌ ٌالث وابمينٌيستخدمونٌأساليبٌالمعلٌ ٌأنٌ ٌالد راسة

ٌبيٌ بٌأكثرٌمعٌاألطفالٌاألكبرٌسنٌ وأساليبٌالعقا بينٌٌفاقٌ اتٌ ٌالٌيوجدهٌنتٌأنٌ ًا،ٌكما
ٌالمتٌ المعلٌ  ٌاألساليب ٌفي ٌتبيٌ مين ٌولم ٌاالبعة، ٌسبب ٌاألطفالٌن ٌمعاملة ٌفي ختالف
ٌغارٌعنٌاألطفالٌاألكبرٌعمرًا.الصٌ 

 :بعنوان (1997) بولس ،polc دراسة -3-5

Locus of control and parent reports of preadolescent: 
 children’s behavior toward the parent 

ٌبطٌالوالدي(جاهاتٌاألبناءٌنحوٌالضٌ بطٌالوالديٌلسلوكاتٌأبنائهمٌواتٌ والضٌ ٌيطرة)تقاريرٌعنٌمركزٌالسٌ 

ٌالمعتقداتٌالخارجيٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ٌالنٌ إلىٌمعرفة ٌلألطفالٌعن والمعتقداتٌٌ،جاحة
ٌة.استنادًاٌللمعاملةٌالوالديٌ ٌالط فلةٌالمسيطرةٌعلىٌةٌالخارجيٌ الوالديٌ 

ٌياضٌوأسرهم.منٌأطفالٌالرٌ ٌالد راسةٌعي نةتكونتٌ :الدِّراسة عيِّنة

ٌ.اًٌومقياسٌستبانةٌ ا الد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 

رٌأيضًاٌكماٌتتأثٌ ٌةٌلآلباء،يطرةٌالخارجيٌ بالسٌ تائجٌمدىٌتأثيرٌسلوكٌاألبناءٌحٌالنٌ توضٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 
ٌةٌالمسيطرةٌعليهم،ةٌالخارجيٌ جاحٌبالمعتقداتٌاألبويٌ وجهاتٌنظرهمٌعنٌالفشلٌوالنٌ 

ٌأنٌ وتبيٌ  ٌبالتٌ ٌن ٌمرتبطان ٌالوالدين ٌعن ٌوبعدهم ٌاألطفال ٌالخارجيٌحكٌ انفصال م
ٌتهمٌنحوٌوالديهم.جاهاواتٌ ٌلمعتقداتٌالوالدينٌوسيطرتهمٌعلىٌسلوكٌأطفالهم،

 ( بعنوان:1998) شومو ،Shumow دراسة -3-6
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Harsh, firm and permissive parenting in low income families: 
relation to children's academic achievement and behavior adjustment 

خلٌوعالقتهاٌتٌالمنخفضةٌالدٌ ةٌفيٌالعائاليونةٌالوالديٌ ساهلٌواللٌ )العالقةٌبينٌالخشونةٌوالحزمٌوالتٌ 
ٌلوكي(فٌالسٌ كيٌ ةٌلألطفالٌوالتٌ باإلنجازاتٌاألكاديميٌ 

خلٌالمحدودٌعنٌالعالقةٌبينٌأساليبٌالوالدينٌذويٌالدٌ ٌالكشفٌإلىٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 
ٌمين.يٌالمدرسةٌتبعًاٌلمقابالتٌالوالدينٌوتقاريرٌالمعلٌ فوسلوكاتٌأطفالهمٌ

ٌٌالد راسةٌعي نةتكونتٌ :لدِّراسةا عيِّنة ٌفيٌالصفوفٌالثٌ ٌعائلة184ًٌٌمن: الثةٌاألولىٌفيٌوأطفالهم
ٌميهم.المدرسةٌومعلٌ 

ٌمين.باإلضافةٌإلىٌتقاريرٌالمعلٌ ٌ،ةٌللوالدينمقابالتٌتليفونيٌ ٌالد راسةاستخدمتٌ :الدِّراسةأدوات 

رانٌعاملٌمعٌاألطفالٌيؤثٌ سامحانٌوالخشنانٌفيٌالتٌ أظهرتٌالنتائجٌأنٌالوالدينٌالمت :الدِّراسةنتائج أهم 
ٌفيٌالمدرسة.ٌغيرٌمقبولةٌ ٌمألطفالهٌياتٌ سلبًاٌفيٌظهورٌسلوك

 ( بعنوان:1999روبرت) نيكس, Nix, Robertدراسة  -3-7

The relation between hostile attribution tendencies 
 and children externalizing behavior problems 

ٌ(الط فللوكٌغيرٌالمرغوبٌفيهٌعندٌوالسٌ ٌ،لوكٌالموروثٌمنٌاألمٌ عالقةٌماٌبينٌالسٌ )ال
ٌالنٌ ٌتحديدٌإلىٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ٌبين ٌاألمٌ زعاتٌالعدائيٌ العالقة ٌعند لوكٌوالسٌ ٌ،هاتة

ٌفيٌالسٌ ٌ،العدائيٌعندهنٌ  ٌأطفالهنٌ وتأثيره ٌوالتٌ لوكٌالعدائيٌعند ةٌأثرٌلٌلمعرفوصٌ ،
فيٌضبطٌٌمعل ماتبعهاٌالةٌفيٌاألساليبٌالتيٌتتٌ العدائيٌ ٌهاتٌونزعاتهنٌ أساليبٌاألمٌ 

وضةسلوكٌاألطفالٌفيٌ ٌ.الر 

وأطفالٌٌمعل ماتٌوٌ،ةفيٌثالثٌمناطقٌجغرافيٌ ٌأسرة177ًٌٌمن:ٌٌالد راسةٌعي نةتكونتٌ :الدِّراسة عيِّنة
ٌابعةٌلهذهٌالمناطق.ياضٌالتٌ الرٌ 

كالمقابالتٌالتيٌأجراهاٌالباحثٌمعٌٌ؛منٌاألدواتٌعلىٌمجموعةٌ ٌالد راسةاعتمدتٌ :راسةالدِّ أدوات 
ٌالدٌ ق ٌٌواستباناتٌ ٌ،األهل ٌإلى ٌاألمٌ ٌمعل ماتمت ٌمقياسٌٌوتمٌ ٌ،هاتو تطبيق

 .سوسيومتريٌعلىٌاألطفال
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ٌالسٌ %ٌمنٌاألطفالٌالذينٌتمارسٌأمٌ 65ٌنٌأنٌ تبيٌ  :الدِّراسةنتائج أهم  العدائيٌفيٌمعاملتهمٌٌلوكهاتهم
ٌالسٌ  ٌممارسة ٌإلى ٌيميلون ٌالعدائي ٌت ٌالوك ٌفي ٌأقرانهم وضةجاه ٌوأنٌ الر  العقابٌٌ،

ةٌالتيٌيعيشٌرٌبالبيئةٌاألسريٌ التيٌتتأثٌ ٌالط فلةٌرٌبشخصيٌ يتأثٌ ٌالط فلالمستخدمٌمعٌ
ٌ ٌمختلفةًٌٌمعل ماتالٌوأنٌ ٌ،الط فلفيها ٌأساليب ٌيستخدمن ٌرياضٌاألطفال ٌمنٌفي
ٌهديدٌوالحرمان.رٌتعابيرٌالوجهٌوالتٌ كتغيٌ ٌ؛العقاب

 :( بعنوان1999) جونسون johnosonدراسة  -3-8

Time out: can it control misbehavior 
 لوكٌغيرٌالمرغوبٌفيه(الحرمان:ٌهلٌيفيدٌفيٌضبطٌالسٌ )

ٌ  :الدِّراسةهدف  ٌالسٌ ٌتحديدٌإلىٌالد راسةهدفت ٌضبط ٌعلى ٌالحرمان ٌالمقدرت ٌ)غيرٌلوك شكل
ٌالمرغوبٌفيه(

 سنوات.7ٌ-2منٌأطفالٌالرياضٌمنٌعمرٌٌمن:ٌمجموعةٌ ٌالد راسةٌعي نةتكونتٌ :الدِّراسة عيِّنة
 .عدادٌالباحثةإمنٌٌمعل ماتهٌإلىٌالعلىٌاستبانٌموجٌ ٌالد راسةاعتمدتٌ :الدِّراسةأدوات 

ٌممكنٌ ٌالعقابٌأسلوبٌ ٌوأنٌ ٌ،سنواتٌ 7ٌ-4عمرٌمنٌٌةٌالحرمانٌمفيدةٌ تقنيٌ ٌنٌأنٌ تبيٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 
ٌزمةٌلذلك.ىٌاألسسٌالال ٌراعٌ ياضٌعلىٌأنٌتٌ استخدامهٌمعٌأطفالٌالرٌ 

 ( بعنوان:frankel,boetsch,harmon,2000) بوتش وهارمونو  دراسة فرانكل -3-9

Abuse of young children and their impact on intelligent in children 
ٌذكاءٌلدىٌاألطفال(الٌ غارٌوتأثيرهاٌعلىٌاألطفالٌالصٌ ٌسوءٌمعاملة)

ٌالفروقٌفيٌالذٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ضونٌلسوءٌكاءٌبينٌاألطفالٌالذينٌيتعرٌ إلىٌمعرفة
ٌ.ينالمعاملةٌوأقرانهمٌالعاديٌ 

تراوحتٌأعمارهمٌٌ،(ٌطفاًلٌمنٌأطفالٌماٌقبلٌالمدرسة14منٌ)ٌالد راسةٌعي نةنتٌتكوٌ  :الدِّراسة عيِّنة
 .(ٌسنواتٌ 6-3)ٌبين

ماٌلةٌلذكاءٌأطفالٌقتٌاختباراتٌوكسلرٌالمعدٌ استبانة،ٌوطبٌ ٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 
 المدرسة.ٌقبل

طٌدرجاتٌاألطفالٌبينٌمتوسٌ ٌةٌ إحصائيٌ ٌذاتٌداللةٌ ٌتائجٌإلىٌوجودٌفروقٌ أشارتٌالنٌ  :لدِّراسةانتائج أهم 
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كاءٌللذٌ ٌ(ٌاختباراتٌ 5(ٌمنٌ)4ينٌفيٌ)ضونٌلسوءٌالمعاملةٌوأقرانهمٌالعاديٌ الذينٌيتعرٌ 
ين.وذلكٌلصالحٌاألطفالٌالعاديٌ   

 :( بعنوانkristein S.bell,2006) دراسة بيلٌ-3-10

Young children's perceptions of parental disciplinary techniques 
 and the influence of Ethnicity, sex, and Age on the child's Approval of 

corporal punishment 
ٌةةٌالوالديٌ أديبيٌ اتٌالتٌ قنيٌ غارٌعنٌالتٌ راتٌاألطفالٌالصٌ )تصوٌ 

ٌ(فلوتأثيرٌالعرقٌوالجنسٌوالعمرٌعلىٌالعقابٌالبدنيٌللطٌ ٌ
ٌالعتعرٌ ٌ:الد راسةهدفٌ  :الدِّراسةهدف  ٌالعرقٌوالجنسٌوالعمرٌعلىٌاستخدام قابٌالبدنيٌفٌتأثير

ٌلألطفال.
ٌتضمٌ  :الدِّراسة عيِّنة ٌٌعي نةنت ٌاآل59ٌالبحث ٌبين67ٌوٌ،باءمن ٌأعمارهم ٌتتراوح ٌ 4-8طفاًل

 .سنواتٌ 

 ضتٌعلىٌاألطفال.رٌ سوماتٌعٌ منٌالرٌ ٌ،ٌومجموعةًٌاستبانةًٌٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 
ٌتوصٌ  :الدِّراسةنتائج أهم  ٌالنٌ ٌالد راسةلت ٌالتٌ إلى ٌواألمٌ تائج ٌاآلباء ٌاستخداماًٌالية: ٌاألكثر للعقابٌٌهات

ٌالط فلعمرٌٌمنٌغيرهم،ٌٌكماٌأنٌ ٌىٌتعليميٌواجتماعيٌأقلٌ البدنيٌكانواٌمنٌمستوًٌ
ٌألساليبٌالعقابٌالبدني.ٌالط فلرٌفيٌمدىٌقبولٌوجنسهٌوعرقهٌيؤثٌ 

 ماعي:فاعل االجتق بالت  تتعل   اني: دراسات  ثانيًا: المحور الث  

 :ة  محلي   دراسات  -1

 ( بعنوان: 2000دراسة )علي، -1-1
 األطفالٌفيٌمرحلةٌماٌقبلٌالمدرسةفاعلٌاالجتماعيٌلدىٌاستخدامٌالكمبيوترٌوعالقتهٌبالتٌ 

ٌعلىٌالتٌ إلىٌتعرٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ٌالكمبيوترٌواستخداماته فاعلٌاالجتماعيٌفٌتأثير
وضةلطفلٌ ٌ.الر 

منٌٌطفاًلٌوطفلةًٌٌ(60نتٌمنٌاألطفالٌوشملتٌ)األولىٌتكوٌ ٌ:نتينانقسمتٌإلىٌعيٌ  :راسةالدِّ  عيِّنة
ٌ،ٌانقسمتٌإلىٌمجموعتين:سنواتٌ 6ٌ-4أطفالٌالرياضٌمنٌ
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وضةمنٌالمنزلٌٌوٌلكمبيوترٌفيٌكلٌ لنٌٌومستخدمٌأطفالٌ  -1 ٌ.الر 
ٌأيٌالٌيمارسونٌأنشطةٌالكمبيوترٌفيٌكلٌ ٌ؛لكمبيوترلغيرٌمستخدمينٌٌأطفالٌ  -2

وضةالمنزلٌٌوٌمن ٌ.ٌالر 

 .ووالدةًٌٌاًٌ(ٌوالد120)ٌنتٌمنٌالوالدينٌوبلغٌعددهاانية:ٌفقدٌتكوٌ الثٌ ٌعي نةاٌالأمٌ 
 .هةٌللوالدينبطاقةٌمالحظةٌلألطفال،ٌاستبانةٌموجٌ  :الدِّراسةأدوات 

ٌ(ٌساعاتٌ 10بلغتٌنسبةٌاألطفالٌالذينٌيقضونٌأمامٌالكمبيوترٌأكثرٌمنٌ) -1 :الدِّراسةنتائج أهم 
وضةأنشطةٌٌيٌإلىٌأنٌ اٌيؤدٌ %(،ٌممٌ 83,3)ٌفيٌاألسبوعٌحوالي ةٌقليديٌ التٌ ٌالر 

ٌالتٌ كالرٌ  ٌأو ٌبالصٌ سم ٌشكيل ٌاألطفال، ٌهؤالء ٌاهتمام ٌمثار ٌليست ٌاممٌ لصال
ٌ.لهعلىٌتفاعلهمٌمعٌأقرانهمٌويقلٌ ٌينعكس

لٌالكمبيوترٌيقلٌ ٌأنٌ ٌ%(ٌمنٌأولياءٌاألمور66,6وجدتٌالباحثةٌوحسبٌآراءٌ) -2
ٌالط فلة،ٌحيثٌينصرفٌمنٌالمواقفٌاالجتماعيٌ ٌفيٌكثيرٌ ٌالط فلمنٌمشاركةٌ

ٌالطٌ  ٌتناول ٌأسرتهعن ٌمع ٌالتٌ ٌ،عام ٌعن ٌبالضٌ أو ٌالمناسباتٌرحيب يوفٌفي
ٌالمختلفة.

 ( بعنوان: 2001)الحموي، دراسة -1-2

ٌٌسنوات ٌٌ(4-5واألترابٌفيٌسنٌ)ٌالط فلرٌالعالقةٌبينٌتطوٌ 
ٌةلميٌ ياضٌفيٌمدينةٌالسٌ رٌ أطفالٌالٌىلدٌةٌ ميدانيٌ ٌدراسةٌ 

ٌالعالقةٌٌ(5-4واألترابٌفيٌ)ٌالط فلدراسةٌالعالقةٌبينٌ  :الدِّراسةهدف  سنوات،ٌومدىٌتأثيرٌهذه
ٌفل.موٌاالجتماعيٌللطٌ علىٌالنٌ ٌةًٌأوٌإيجابيٌ ٌةًٌكونهاٌسلبيٌ 

ٌبٌ طٌ  :الدِّراسة عيِّنة ٌٌالد راسةقت ٌثالثٌٌ،سنواتٌ ٌ(4بعمر)ٌاالًٌشملتٌأطفٌ،ةٌ عشوائيٌ ٌعي نةٌ على من
 .روضاتٌ 

ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌهذه ٌالشٌ ٌةًٌخاصٌ ٌاستمارةًٌٌالد راسةاستخدمت ٌللطٌ خصيٌ بالبيانات ٌوبطاقةٌة فل،
 .صوير،ٌوكاميراٌفيديوٌللتٌ الط فلاتٌمالحظةٌلرصدٌسلوكيٌ 

كورٌمنٌعيٌلدىٌمجموعةٌالذٌ فاعلٌاالجتمارٌالتٌ تطوٌ ٌالد راسةأظهرتٌنتائجٌ -1 :الدِّراسةنتائج أهم 
(ٌ ٌاإلالتٌ ٌوأنٌ ٌ،سنواتٌ ٌ(5عمر ٌالتٌ فاعل ٌأشكال ٌعلى ٌيسود فاعلٌيجابي

ٌ.االجتماعيٌاألخرى
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ٌوأنٌ ٌ،سنواتٌ ٌ(4ناثٌمنٌعمر)فاعلٌاالجتماعيٌلدىٌمجموعةٌاإلرٌالتٌ تطوٌ  -2
ٌ.فاعلٌاألخرىفاعلٌاإليجابيٌيسودٌعلىٌأشكالٌالتٌ التٌ 

ٌأنٌ ٌالد راسةأظهرتٌ -3 ٌالتٌ فيٌمتوسٌ ٌذاتٌداللةٌ ٌوقٌ ٌرفٌتوجدٌاله فاعلٌطٌتكرار
رٌجنسٌحسبٌمتغيٌ ٌسنواتٌ ٌ(4-5واألترابٌفيٌسنٌ)ٌالط فليجابيٌبينٌاإل

ٌ.الط فل

يجابيٌبينٌفاعلٌاإلطٌتكرارٌالتٌ فيٌمتوسٌ ٌهٌالٌتوجدٌفروقٌ تائجٌأنٌ أظهرتٌالنٌ  -4
ٌرٌالعمر.حسبٌمتغيٌ ٌسنواتٌ ٌ(5-4واألترابٌفيٌعمر)ٌالط فل

 ( بعنوان:2011راسة )المغوش،د -1-3
وضةةٌلدىٌطفلٌواالستقالليٌ ٌ،فاعلٌاالجتماعيوأثرهٌعلىٌالتٌ ٌ،رتيبٌالوالديالتٌ  ٌ.الر 
وتفاعلهٌاالجتماعيٌٌ،فلرتيبٌالوالديٌللطٌ فٌالعالقةٌبينٌالتٌ إلىٌتعرٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 

وضةداخلٌ وضةتهٌداخلٌواستقالليٌ ٌ،فللطٌ رتيبٌالوالديٌل،ٌوالعالقةٌبينٌالتٌ الر  ٌ.الر 

 عينة الدراسة:

 
 أدوات الدراسة:

 

ٌ)ٌالد راسةٌعي نةتكونتٌ ٌطفال30ًٌمن ٌالحكوميٌ ٌوطفلةًٌٌ( ٌرياضٌاألطفال ٌفيٌمن ة
ٌ.مدينةٌدمشق

لقياسٌٌاًٌفل،ٌواستبيانفاعلٌاالجتماعيٌللطٌ لقياسٌالتٌ ٌاًٌاستبيانٌهذهٌالدراسةاستخدمتٌ
 .عي نةةٌألطفالٌالشخصيٌ ٌ،ٌواستمارةٌمعلوماتٌ الط فلةٌاستقالليٌ 

ٌبيٌ  :الدِّراسةنتائج أهم  ٌنتائج ٌعالقةٌ ٌالد راسةنت ٌالتٌ ٌوجود ٌالوالديبين ٌاالجتماعيوالتٌ ٌ،رتيب ٌ،فاعل
ٌواالستقالليٌ  ٌطفل ٌلدى وضةة ٌٌالر  ٌالوالديٌ ٌالط فللصالح ٌالمراكز ٌاألولى،ٌمن ة

ٌفروقٌ  ٌوجود ٌإلى ٌالتٌ ٌباإلضافة ٌللتٌ ففي ٌتبعًا ٌاالجتماعي ٌالوالدياعل وهيٌٌ،رتيب
نتٌابعٌوصواًلٌلألخير،ٌوبيٌ الثٌفالرٌ الثٌ ٌلٌثمٌ األوٌ ٌانيٌثمٌ رتيبٌالثٌ منٌالتٌ ٌالط فللصالحٌ
منٌٌالط فلوهيٌلصالحٌٌ،رتيبٌالوالديلتٌ لةٌتبعًاٌفيٌاالستقالليٌ ٌوجودٌفروقٌ ٌالد راسة

 ابعٌوصواًلٌلألخير.الثٌفالرٌ الثٌ ٌمٌ لٌثاألوٌ ٌانيٌثمٌ رتيبٌالثٌ التٌ 
 ( بعنوان:2012)يونس، دراسة -1-4

ٌاضيموٌاالجتماعيٌألطفالٌالرٌ شاطٌفيٌالنٌ أثرٌاألنشطةٌخارجٌحجرةٌالنٌ 
 فيٌمحافظتيٌدمشقٌوريفهاٌمعل ماتمنٌوجهةٌنظرٌالٌسنوات ٌٌ(4-5)ٌانيةةٌالثٌ منٌالفئةٌالعمريٌ ٌ
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ٌ  :الدِّراسةهدف  ٌهذه ٌتعرٌ ٌالد راسةتهدف ٌالنٌ إلى ٌحجرة ٌخارج ٌاألنشطة ٌأثر ٌالنٌ ف ٌفي موٌشاط
وضةاالجتماعيٌلدىٌطفلٌ ،ٌتعر فٌفيماٌإذاٌكانٌيوجدٌمعل ماتمنٌوجهةٌنظرٌالٌالر 

موٌاالجتماعيٌشاطٌفيٌالنٌ ةٌخارجٌحجرةٌالنٌ ربويٌ فيٌدرجةٌتأثيرٌاألنشطةٌالتٌ ٌفروقٌ 
ٌ ٌطفل وضةلدى ٌالٌالر  ٌنظر ٌوجهة ٌريٌمعل ماتمن ٌالعامٌ بين ٌفيٌاضٌاألطفال ة

ٌمحافظتيٌدمشقٌوريفها.
ٌالدراسةٌمن :الدِّراسة عيِّنة ةٌروضةٌعامٌ ٌمعل مة(42ٌ)ٌتضمٌروضة،ٌمعل مة(96ٌ)ٌتكونتٌعينة

  ةٌفيٌمحافظةٌريفٌدمشق.روضةٌعامٌ ٌمعل مة(54ٌفيٌمحافظةٌدمشقٌو)

رياضٌاألطفال،ٌوبطاقةٌمالحظةٌٌماتمعلٌ لٌرأيٌ ٌةسةٌعلىٌاستباناٌراعتمدتٌهذهٌالدٌ  :الدِّراسةأدوات 
 ة.تقيسٌبعضٌالجوانبٌاالجتماعيٌ ٌمعل ماتموجهةٌإلىٌال

ٌه:ٌتائجٌأنٌ أظهرتٌالنٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 

ٌفروقٌ ٌال -1 ٌيتعلٌ ٌمعل ماتبينٌٌتوجد ٌفيما لدرجةٌٌقٌبتحديدهنٌ رياضٌاألطفال
ٌالنٌ  ٌحجرة ٌخارج ٌاألنشطة ٌالنٌ تأثير ٌفي ٌلشاط ٌاالجتماعي ٌطفلٌمو دى

وضة ٌمتغيٌ ٌىٌلكلٌ عزٌ ت ٌٌ،الر  ٌالعلميٌوالتٌ راتٌالمؤهٌ من ٌسنواتٌل ٌوعدد ربوي،
ٌبالنٌ  ٌوذلك ٌلالخبرة، ٌسبة ٌالتٌ ـ ٌاألنشطة ٌمجاالت ٌمجالٌٌ،ربوية()مجمل عدا

ىٌعزٌ ت ٌٌتٌفيهٌفروقٌ جدٌ الذيٌوٌ ،ٌةرفيهيٌ ة،ٌواألنشطةٌالتٌ ةٌالحركيٌ األنشطةٌالحسيٌ 
ٌالمؤهٌ متغيٌ ل ٌالعلمير ٌالمعهدٌٌ،ربويوالتٌ ٌل ٌشهادة ٌحملة ٌلصالح ٌتعود وهي

ٌ.ةرفيهيٌ التٌ طٌفيٌاألنشطةٌالمتوسٌ 

ٌالتٌ الدٌ  -2 ٌبالنٌ دريبيٌ ورات ٌوذلك ٌلسة ٌالتٌ ٌـبة ٌاألنشطة ٌمجالٌربويٌ )مجمل ٌعدا ة(
ٌالتٌ  ٌفروقٌ رفيهيٌ األنشطة ٌفيه ٌوجدت ٌالذي ٌمتغيٌ عزٌ ت ٌٌة ٌإلى ٌرياضٌى ٌنوع ر

ٌ.واتيٌخضعنٌلدورتينٌفأقلاللٌ ٌمعل ماتلاألطفال،ٌوهيٌتعودٌلصالحٌا

ٌفروقٌ ٌال -3 ٌيتعلٌ ٌمعل ماتبينٌالٌتوجد ٌٌقٌبتحديدهنٌ فيما األنشطةٌٌتأثيرلدرجة
وضةموٌاالجتماعيٌلدىٌطفلٌةٌفيٌالنٌ ربويٌ التٌ  )البيئةٌأوٌٌرىٌلمتغيٌ عزٌ ت ٌٌ،الر 

أٌالمجاالتٌعداٌمبدٌ،ة(ربويٌ )مجملٌاألنشطةٌالتٌ ٌـسبةٌلوذلكٌبالنٌ ٌ،المحافظة(
ٌالذيٌوجدتٌفيهٌفروقٌ قافيٌ الثٌ ٌة،المعرفيٌ ٌة،يٌ )الفنٌ ٌاآلتية رٌىٌإلىٌمتغيٌ عزٌ ت ٌٌة(

وهيٌتعودٌلصالحٌرياضٌاألطفالٌفيٌمحافظةٌٌ،ةنوعٌرياضٌاألطفالٌالعامٌ 
ٌدمشق.
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 ة:دراسات عربي   -2

ٌ:( بعنوان2001)آل سعيد، دراسة -2-1
ٌٌ-هاتكماٌتدركهاٌاألمٌ -ٌةجتماعيٌ نشئةٌاالةٌفيٌالتٌ جاهاتٌالوالديٌ االتٌ 

وضةلوكٌاالجتماعيٌلطفلٌوعالقتهاٌبالسٌ   .الر 
لوكٌوعالقتهاٌبالسٌ ٌ،ةنشئةٌالوالديٌ ائدةٌفيٌالتٌ ةٌالسٌ جاهاتٌالوالديٌ تهدفٌإلىٌدراسةٌاالتٌ   :الدِّراسةهدف 

ٌالرٌ  ٌوتعرٌ االجتماعيٌألطفال ٌجاهاتٌالوالديٌ فٌمدىٌاختالفٌاالتٌ ياض، لوكٌوالسٌ ة
ٌ.الط فلاالجتماعيٌباختالفٌجنسٌ

ٌفيٌمرحلةٌرياضٌاألطفال.ٌ(ٌطفاًلٌوطفلة342ًٌمنٌ)ٌتكونتٌعينةٌالدراسة :الدِّراسة عيِّنة

ة،ٌنشئةٌاالجتماعيٌ نحوٌالتٌ ٌائدةالسٌ ةٌجاهاتٌالوالديٌ مقياسٌاالتٌ ٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 
 .لوكٌاالجتماعيومقياسٌالسٌ 

ٌتوصٌ  :الدِّراسةنتائج أهم  ٌهذ ٌعالقةٌ ٌالد راسةلت ٌوجود ٌاالتٌ ٌإلى ٌالوالديٌ بين ٌالتٌ جاهات ٌفي نشئةٌة
وضةكورٌفيٌلوكٌاالجتماعيٌلألطفالٌالذٌ والسٌ ٌ،ةاالجتماعيٌ  قٌ،ٌفضاًلٌعنٌتفوٌ الر 

وضةلوكٌاالجتماعيٌداخلٌاإلناثٌعلىٌالذكورٌفيٌالسٌ  ٌ.الر 
ٌ:ٌنوان( بع2002)حسن، دراسة -2-2

ٌةنشئةٌاالجتماعيٌ يٌبعضٌأساليبٌالتٌ عاونٌبينٌرياضٌاألطفالٌواألسرةٌفالتٌ 
عاونٌبينٌرياضٌاألطفالٌواألسرةٌفيٌبعضٌهوٌتحديدٌمدىٌالتٌ ٌالد راسةهدفٌهذهٌ  :الدِّراسةهدف 

ٌة.نشئةٌاالجتماعيٌ أساليبٌالتٌ 
ٌالدراسة :الدِّراسة عيِّنة ٌعينة ٌٌتكونت ٌٌوأمن ٌاألطفال ٌوالثٌ األوٌ ٌفٌ الصٌ ٌماتمعلٌ سر ٌل ٌبمرحلةاني

ٌرياضٌاألطفال.

ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌهذه ٌالتٌ ٌ؛االستبيانٌالد راسةاستخدمت ٌمدى ٌورياضٌلمعرفة ٌاألسرة ٌبين عاون
 األطفال.

ٌالية:تائجٌالتٌ إلىٌالنٌ ٌالد راسةلتٌهذهٌتوصٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 

ٌصاتالمتخصٌ ٌطفالاألٌرياضٌمعل ماتٌبينٌعاونالتٌ ٌمنٌقدرٌ ٌهناك -1
ٌساليبأٌباعاتٌ ٌعلىٌسراألٌتساعدٌحيثٌ،االطفالٌوأسرٌاًٌتربويٌ ٌالتوالمؤهٌ 
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ٌ.المختلفةٌموالنٌ ٌحاجاتٌإلشباعٌسليمةٌ ٌتنشئةٌ 

ٌاالنفعالٌموالنٌ ٌحاجاتٌشباعإلٌالتعاونٌ -2 ٌمعل ماتالٌتوجهٌ،يواالجتماعي
ٌ،وحاجاتهٌمشاعرهٌعنٌعبيرللتٌ ٌفلللطٌ ٌالفرصةٌتاحةإٌضرورةٌلىإٌسراأل
ٌبينٌميالدهٌبعيدٌواالحتفالٌ،معاقبتهٌفىٌالعنفٌاستخدامٌوعدمٌسلوكه،ٌلوتقبٌ 

ٌمعل ماتالٌحرصٌأنٌ ٌالٌ إٌبينهم،ٌداقةوالصٌ ٌالودٌ ٌعالقاتٌيينمٌ ٌاممٌ ٌزمالئه،
ٌبالقدرٌليسٌالمختلفةٌوالمناسباتٌعيادباألٌاالحتفالٌفىٌسرةاألٌمشاركةٌعلى

ٌ.الكافي

ٌبمستوىٌ) مٌ األٌوعمليٌقافوالثٌ يٌعليمالتٌ ٌالمستوى (بينٌارتباطٌ ٌهناكٌيكنٌلم -3
ٌطفال.األٌرياضٌمعٌسرةاألٌتعاون

 :( بعنوان2004)آل مراد، دراسة -2-3
ٌةٌوالمختلطةٌفيةٌواأللعابٌاالجتماعيٌ استخدامٌبرامجٌباأللعابٌالحركيٌ 

ٌات(ٌسنٌو6-5ياضٌبعمرٌ)ىٌأطفالٌالرٌ فاعلٌاالجتماعيٌلدتنميةٌالتٌ 
ٌ  :الدِّراسةهدف  ةٌفيٌةٌواالجتماعيٌ لىٌالكشفٌعنٌأثرٌبرامجٌاأللعابٌالحركيٌ إٌالد راسةتهدفٌهذه

والكشفٌعنٌٌ،سنواتٌ(6-5)ٌياضٌبعمرفاعلٌاالجتماعيٌلدىٌأطفالٌالرٌ تنميةٌالتٌ 
ٌاأللعابٌالحركيٌ  ٌبرامج ٌاستخدام ٌتنميةٌواأللعابٌاالجتماعيٌ ٌ،ةأثر ٌفي ٌوالمختلطة ة

ٌرٌالجنس.تبعًاٌلمتغيٌ ٌسنواتٌ ٌ(6-5ياضٌبعمر)رٌ االجتماعيٌلدىٌأطفالٌالٌفاعلالتٌ 
ٌالدراسة :الدِّراسة عيِّنة ٌعينة ٌ)ٌتكونت ٌوطفلة60ًٌمن ٌطفاًل )ٌٌ ٌبين ٌأعمارهم ٌتتراوح ٌ ٌ(5-6)ٌ

ٌ.سنواتٌ 

لعابٌاأل-ٌةفاعلٌاالجتماعي،ٌاأللعابٌاالجتماعيٌ مقياسٌالتٌ ٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 
 عليمي.البرنامجٌالتٌ ٌ-ةةٌواالجتماعيٌ الحركيٌ 

ٌ:اليةتائجٌالتٌ إلىٌالنٌ ٌالد راسةلتٌتوصٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 

ٌفروقٌ ٌووج -1 ٌوالبعديٌةٌ دالٌ ٌد ٌالقبلي ٌاالختبار ٌاالختبارٌٌ،بين ٌلمصلحة وذلك
ٌالتٌ  ٌتنمية ٌفي ٌلكلٌ البعدي ٌاالجتماعي ٌالحركيٌ ٌفاعل ٌاأللعاب ٌبرامج ٌ،ةمن

 االجتماعية.-واأللعابٌالحركيةٌ،ةاأللعابٌاالجتماعيٌ ٌو

ٌفروقٌ ٌووج -2 ٌالذٌ ٌد ٌوالبعديبين ٌالقبلي ٌاالختبار ٌفي ٌواإلناث وذلكٌٌ،كور
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ٌالتٌ  ٌتنمية ٌفي ٌالبعدي ٌاالختبار ٌلمصلحة ٌبرامجٌٌلكلٌ ٌاالجتماعيفاعل من
ٌ.ةاالجتماعيٌ -ةواأللعابٌالحركيٌ ٌ،ةواأللعابٌاالجتماعيٌ ٌ،ةاأللعابٌالحركيٌ 

ٌ:ٌ( بعنوان2009عدي،دراسة)الس   -2-4

ٌلٌاالبتدائياألوٌ ٌفٌ لوكٌاالجتماعيٌلتالميذٌالصٌ دراسةٌمقارنةٌفيٌالسٌ 
ٌغيرٌالملتحقينٌبرياضٌاألطفالالملتحقينٌٌوٌ

ٌ  :الدِّراسةهدف  ٌهذه ٌٌالد راسةتهدف ٌالسٌ تعرٌ إلى ٌمستوى ٌللتٌ ف ٌاالجتماعي ٌمرحلةٌلوك ٌفي الميذ
لوكٌاالجتماعيٌياض،ٌومعرفةٌمستوىٌالسٌ دائيٌالملتحقينٌفيٌالرٌ لٌاالبتاألوٌ ٌفٌ الصٌ 
ٌالصٌ للتٌ  ٌفيٌمرحلة ٌومعرفةٌلٌاالبتدائيٌغيرٌالملتحقينٌفيٌالرٌ األوٌ ٌفٌ الميذ ياض،

ٌرٌالجنس.الفروقٌبينٌالمجموعتينٌتبعًاٌلمتغيٌ 
ٌالدراسة :الدِّراسة عيِّنة ٌتلميذ60)ٌمنٌتكونتٌعينة ٌبحسبٌااللتحاقٌ)ملتحقٌمٌوسٌ ق ٌٌ،وتلميذةًٌٌاًٌ( ا

ٌوغيرٌملتحق(.
ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌلألطفال،خصيٌ علىٌالبياناتٌالشٌ ٌالد راسةاعتمدتٌهذه ٌإلىٌمجموعةٌ ٌة ٌباإلضافة

 منٌاالختبارات.
ٌ :الدِّراسةنتائج أهم  ٌيتقدٌ ٌأنٌ ٌالد راسةأظهرت ٌاألطفال ٌبرياض ٌالملتحقين ٌبالسٌ األطفال لوكٌمون

ٌفروقٌ ٌالٌيوجدهٌياض،ٌوأظهرتٌبأنٌ ملتحقينٌبالرٌ الغيرٌلٌطفااالجتماعيٌعلىٌاأل
ٌرٌالجنس.غيٌ تلوكٌاالجتماعيٌتبعًاٌلمفيٌالسٌ 

 ة:أجنبي   دراسات  -3

 :( بعنوانwiner,1990) دراسة وينر -3-1

ٌProgram to improve the skill to preschoolers at a privet day care centerٌ

وضةةٌلدىٌأطفالٌالجتماعيٌ لتطويرٌالمهاراتٌاٌ)برنامجٌ   ة(هاريٌ عايةٌالنٌ فيٌمركزٌللرٌ ٌالر 
ٌ  :الدِّراسةهدف  ٌاالجتماعيٌ ٌالد راسةهدفت ٌالمهارات ٌتحسين ٌأطفالٌ إلى ٌلدى ٌالرٌ ٌة ٌمركز عايةٌفي

ٌةٌالقائمةٌعلىٌطريقةٌلعبٌاألدوار.راسيٌ ةٌمنٌخاللٌالخططٌالدٌ هاريٌ النٌ 

وضةمنٌأطفالٌٌعي نةًٌشملتٌٌعي نةٌ علىٌٌراسةالدٌ قتٌبٌ طٌ  :الدِّراسة عيِّنة ٌعاية.فيٌمركزٌالرٌ ٌالر 
ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌألعابٌ يتضمٌ ٌاًٌبرنامجٌالد راسةاستخدمت ٌمجموعة ٌمقياسٌن ٌإلى ٌباإلضافة ،
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 ة.المهاراتٌاالجتماعيٌ 
ٌ :الدِّراسةنتائج أهم  ٌالدٌ فعاليٌ ٌالد راسةأثبتت ٌالخطط ٌعلىراسيٌ ة ٌالقائمة ٌإكسابٌٌة ٌفي ٌاألدوار لعب

ٌدةٌفيٌالبحث.ةٌالمحدٌ األطفالٌالمهاراتٌاالجتماعيٌ 
ٌ:( بعنوان1990هاوس) ،Howes دراسة  -3-2

Can the age of entry in to child-care  
and the quality of child-care predict adjustment in kindergarten?ٌ

وضةالفلٌفيٌوافقٌاالجتماعيٌللطٌ رٌالتٌ )هلٌيتأثٌ  ٌ(؟نبعاملٌالسٌ ٌر 
وضةوافقٌاالجتماعيٌلطفلٌرةٌفيٌالتٌ إلىٌتحديدٌالعواملٌالمؤثٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف  ٌ.الر 

ٌمنٌأطفالٌواليةٌكاليفورنياٌاألمريكيةٌوأسرهم.ٌطفالًٌٌ(80منٌ)ٌالد راسةٌعي نةنتٌتكوٌ  :الدِّراسة عيِّنة

فلٌفيٌمرحلةٌوافقٌاالجتماعيٌللطٌ فيٌالتٌ ٌنٌمهمٌ عاملٌالسٌ ٌإلىٌأنٌ ٌةالد راسخلصتٌ :الدِّراسةنتائج أهم 
وضة ٌتلقٌ ٌوأنٌ ٌ،الر  ٌالذين ٌرعايةًٌاألطفال ٌمرحلةٌٌكافيةًٌٌوا ٌوأثناء ٌوبعده ٌالميالد قبل

ٌتميٌ  ٌبالتٌ المهد ٌبالمهامٌ ٌ،اعةوالطٌ ٌ،نافسٌاإليجابيزوا ٌللقيام فضاًلٌٌالبسيطة،ٌوالميل
وضةخرينٌفيٌعنٌمراعاةٌشعورٌاآل ٌ.الر 

ٌ:بعنوان (1990) ،هولمزHolmes دراسة -3-3

Social interaction kindergarten: the rules friendshipٌ
 داقة(فاعلٌاالجتماعيٌفيٌرياضٌاألطفال:ٌقواعدٌالصٌ )التٌ 

ٌ  :الدِّراسةهدف  ٌالطٌ ٌمعل ماتمساعدة ٌمعرفة ٌعلى ٌاألطفال ٌينظٌ رياض ٌالتي ٌويوجٌ ريقة ٌبهاٌم ه
ٌالمحيٌ األطف ٌسلوكهم ٌأحياناًٌال ٌالصٌ ٌ،ر ٌقواعد ٌوفق ٌبهاٌوذلك ٌيشارك ٌالتي داقة

ٌ.نٌ معيٌ ٌالميذٌفيٌصفٌ التٌ 

ٌروضةٌأطفال.ٌ(35)منٌٌالد راسةٌعي نةنتٌتكوٌ  :الدِّراسة عيِّنة

األطفالٌعٌحيثٌتمتٌ ٌ،ةًٌاختياريٌ ٌصداقاتٌاألطفالٌكانتٌصداقاتٌ ٌأنٌ ٌالد راسةنتٌبيٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 
ونجحٌٌمى،،ٌواألطفالٌيلعبونٌمعًاٌويتقاسمونٌالدٌ جديدةٌ ٌخولٌإلىٌعالقاتٌ ةٌالدٌ بحريٌ 

عمٌأوٌرونٌعنهٌبالمساواةٌأوٌالدٌ ويعبٌ ٌ،فظيفظيٌوغيرٌاللٌ واصلٌاللٌ األطفالٌفيٌالتٌ 
 الحماس.
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ٌ:( بعنوانchen,1997) دراسة شين -3-4

The social behavior of children Riyadh  
and its relationship to the goals and parental treatmentٌ

ٌة(وعالقتهٌباألهدافٌوالمعاملةٌالوالديٌ ٌ،ياضلوكٌاالجتماعيٌألطفالٌالرٌ )السٌ 
ةٌوفقٌةٌبينٌاألهدافٌوالمعاملةٌالوالديٌ يٌالعالقةٌاالرتباطيٌ إلىٌتقصٌ ٌالد راسةهدفتٌ  :الدِّراسةهدف 

ٌياض.ةٌألطفالٌالرٌ ايةٌاالجتماعيٌ ةٌوالكفينيٌ قافةٌالصٌ الثٌ 
مهاتٌوأطفالهمٌفيٌرياضٌاألطفالٌعددهمٌاألٌباءٌواآلمنٌٌتكونتٌعينةٌالدراسةٌ :الدِّراسة عيِّنة

ٌ(ٌأبًاٌوأمًاٌوأطفالهم.171)

وبطاقةٌٌ،وأساليبٌمعاملتهمٌ،قٌبأهدافٌالوالدينتتعلٌ ٌعلىٌاستبانةٌ ٌالد راسةاعتمدتٌ :الدِّراسةأدوات 
 ةٌلألطفال.لتقويمٌالكفايةٌاالجتماعيٌ ٌمالحظةٌ 

فيٌكفايةٌٌإيجابيٌ ٌوحسنٌاإلدارةٌلهاٌتأثيرٌ ٌ،فءٌالوالديالدٌ ٌأنٌ ٌالد راسةأظهرتٌنتائجٌ :الدِّراسةنتائج أهم 
ٌاالجتماعيٌ  ٌالرٌ األطفال ٌفي ٌأنٌ ة ٌكما ٌعالقةًٌٌياض، ٌاألسلوبٌٌةًٌإيجابيٌ ٌهناك بين

ٌإنٌ ٌيجابي،اإللوكٌاالجتماعيٌطيٌوالسٌ سلٌ التٌ  ينيٌيستخدمٌأسلوبٌالمجتمعٌالصٌ ٌإذ
ةٌعلىٌاالستقالليٌ ٌاألبناءدٌهذاٌاألسلوبٌيعوٌ ٌالعتقادهمٌبأنٌ ٌ؛طٌفيٌتربيةٌأبنائهسلٌ التٌ 

 ة.راتٌاالجتماعيٌ غيٌ فٌمعٌالتٌ كيٌ ويساعدهمٌعلىٌالتٌ ٌ،واإلنجاز
ٌ:( بعنوانserpell, Robert and other,1997) دراسة روبرت سيربل وآخرون -3-5

Parental ideas about development and socialization of children on the 
threshold of schoolingٌ

 (الد راسةٌعي نةوتفاعلهمٌاالجتماعيٌعلىٌٌ،رٌاألطفال)أفكار)آراء(ٌاألبوينٌعنٌتطوٌ 
  :الدِّراسةهدف 

ٌ

ٌ ٌقةوالمتعلٌ ٌ،الد راسةٌعي نةٌرتٌعنهاتحليلٌاألفكارٌالتيٌعبٌ إلىٌٌالد راسةتهدفٌهذه
ٌتلكٌ ٌوتحقيق ٌأطفالهم، ٌلمساعدة ٌالطرائق ٌوأفضل ٌاالجتماعي، ٌتفاعلهم بأهداف

ٌبعالمٌمعرفةٌالقراءةٌوالكتابة.ٌخاص ٌٌاألهدافٌمعٌاهتمامٌ 
ٌ :الدِّراسة عيِّنة ٌآباءٌ 38)ٌالد راسةٌعي نةبلغت ٌمن ٌفردًا ٌوهاتٌ وأمٌ ٌ( ٌعمر)ٌ، ٌمن ٌ(4-5األطفال

ٌ.سنواتٌ 
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 ة.المقابالتٌوالمالحظاتٌاليوميٌ ٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 
ٌاليوميٌ  :الدِّراسةنتائج أهم  ٌوالمالحظات ٌالمقابالت ٌمن ٌواألمهات ٌاآلباء ٌأهداف ٌحيثٌاست خلصت ة،

ٌوشدٌ تنوٌ  ٌكثيرًا، ٌالتٌ عت ٌحقول ٌعلى ٌالغالب ٌفي ٌواالجتماعيٌطوٌ دت ٌاألخالقي ر
ٌوالشٌ  ٌمن ٌأكثر ٌالعقليٌ خصي ٌوالدٌ المهارات ٌأنٌ راسيٌ ة ٌلوحظ ٌحيث ةٌالخلفيٌ ٌة،

ٌتؤثٌ االجتماعيٌ  ٌلألسرة ٌواألمٌ ة ٌاآلباء ٌفي ٌتفضر ٌفي ٌالتٌ يهات ٌأسلوب فاعلٌل
ٌتبيٌ  ٌفقد ٌالقراءةٌاآلباءٌذويٌالدٌ ٌنٌأنٌ االجتماعي، خلٌالمنخفضٌيميلونٌإلىٌمعرفة

لٌاآلباءٌمنٌفل،ٌفيٌحينٌفضٌ للطٌ ٌرٌاألخالقيطوٌ والكتابةٌأكثرٌمنٌميلهمٌإلىٌالتٌ 
هاتٌ،ٌويرىٌاآلباءٌواألمٌ الط فلاستراتيجيةٌاالعتمادٌعلىٌخبرةٌٌطالمتوسٌ خلٌذويٌالدٌ 

ٌتتمثٌ المسؤوليٌ ٌأنٌ  ٌبالمنزل ٌالمرتبطة ٌللمدرسة ٌاألكبر ٌالتٌ ة ٌتحقيق ٌفي فاعلٌل
ٌفل.ٌرٌاألخالقيٌللطٌ طوٌ االجتماعيٌلألطفالٌأكثرٌمنٌتحقيقهاٌالتٌ 

ٌ:( بعنوانbremer, john,2004) جوهن دراسة بريمر، -3-6

Teaching social skills: addressing trends and developments in 
 secondary educational and transitionٌ

 انوي(عليم،ٌواالنتقالٌالثٌ راتٌفيٌالتٌ طوٌ جاهاتٌوالتٌ ة:ٌعنونةٌاالتٌ )تعليمٌالمهاراتٌاالجتماعيٌ 
  :ةالدِّراسهدف 

ٌ

ٌ ٌالتٌ ٌالد راسةهدفت ٌأهميٌ إلى ٌعلى ٌاالجتماعيٌ أكيد ٌالمهارات ٌتعليم ٌفيٌة ٌألطفال ة
ٌالدٌ ٌ(6-5عمر) ٌالحصص ٌخالل ٌالثٌ راسيٌ سنوات ٌاالنتقال ٌخالل ٌمن ٌمنٌة انوي

ٌة.كتابة...(ٌإلىٌالمهاراتٌاالجتماعيٌ ال-القراءةٌ-اتياضيٌ )الرٌ ٌةالمهاراتٌالمعرفيٌ 
ٌ.سنواتٌ(6-5منٌعمر)ٌأطفاالًٌٌالد راسةٌعي نةملتٌش :الدِّراسة عيِّنة

 ة.ومقاييسٌللمهاراتٌاالجتماعيٌ ٌاًٌبرنامجٌالد راسةاستخدمتٌهذهٌ :الدِّراسةأدوات 

ٌالثٌ  :الدِّراسةنتائج أهم  ٌاالنتقال ٌاستراتيجية ٌأثبتت ٌالمهارات ٌبين ٌاالجتماعيٌ ٌةالمعرفيٌ انوي ةٌوالمهارات
ٌراسيٌ عيدينٌالدٌ فضلٌعلىٌالصٌ أفعاليتهاٌمنٌخاللٌنتائجٌٌةراسيٌ خاللٌالحصصٌالدٌ 
ٌةٌفحسب.زٌعلىٌالمهاراتٌالمعرفيٌ اتٌالتيٌتركٌ باالستراتيجيٌ ٌواالجتماعيٌمقارنةًٌ

ٌ:( بعنوانchrisitine& Katharine,2008) دراسة شيرستن وكاترن -3-7

Predicting: Achievement in the Early years: 
 how influential is personal social and emotional developmentٌ
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ٌموٌالمعرفيٌلدىٌاألطفال(حصيلٌوالنٌ موٌاالجتماعيٌواالنفعاليٌعلىٌالتٌ )أثرٌالنٌ 
ٌعالقةٌ   :الدِّراسةهدف  ٌهناك ٌهل ٌالنٌ ٌمعرفة ٌالشٌ بين ٌواالنفعاليمو ٌاالجتماعي ٌ(PSED)ٌخصي

ٌمعٌاختالفٌالعمر.لٌهذهٌالعالقةٌموٌالمعرفي،ٌوهلٌتتبدٌ فلٌوالنٌ للطٌ 
تٌلمدةٌاستمرٌ ٌةٌ طوليٌ ٌ(ٌسنوات،ٌبدراسةٌ 7-5-4)ٌمنٌعمرٌأطفاالًٌٌالد راسةتناولتٌ :الدِّراسة عيِّنة

ٌ.(ٌطفاًلٌوطفلة769ًٌ)ٌعي نةسنتين،ٌوبلغتٌال
ٌ :الدِّراسةأدوات  ٌالذيٌيقيسٌالنٌ pips)ٌمقياسٌالد راسةاستخدمتٌهذه ٌالشٌ ( خصيٌواالجتماعيٌمو

ٌاًٌ(ٌاختباٌر13ياضيات،ٌ)حسابٌتحصيلٌاألطفالٌبمادتيٌالقراءةٌوالرٌ ٌمٌ ثي،ٌواالنفعال
ٌالشٌ  ٌمطابقة ٌالمفرد، ٌتعريف ٌاالسم، ٌكتابة ٌالعدٌ منها: ٌبينٌوالتٌ ٌكل، ٌالمطابقة رقيم،

 ة.الكلمةٌوصوتها،ٌرموزٌاألشياء....وغيرهاٌمنٌاالختباراتٌالمعرفيٌ 
ٌ:اليةتائجٌالتٌ لىٌالنٌ إٌالد راسةلتٌتوصٌ  :الدِّراسةنتائج أهم 

ةٌاألعمارٌالمتناولةٌموٌالمعرفيٌفيٌكافٌ والنٌ ٌ،(PSEP)ٌبينٌقويٌ ٌوجودٌارتباطٌ  -1
ٌ.الد راسةب

ٌالتٌ إمكانيٌ  -2 ٌبالتٌ نبٌ ة ٌللطٌ ؤ ٌللنٌ حصيل ٌتبعًا ٌفيفل ٌعمرPSEP)ٌمو ٌفي )ٌ(7ٌ)
ٌ.سنواتٌ 

ٌ:ابقةالس   الدِّراسات على عام   تعقيب  : ثالثاً 

ٌواألداةٌ،عي نةوالٌ،الهدفٌحيثٌمنٌعةًٌمتنوٌ ٌجاءتٌهاأنٌ ٌضحيتٌ ٌالسابقةٌالد راساتٌاضاستعٌرٌخاللٌمن
ٌ،عي نةالٌواختيارٌ،ةالحاليٌ ٌالد راسةٌأهدافٌتحديدٌفيٌالباحثةٌذلكٌأفادٌوقدٌ،تائجوالنٌ ٌ،ةالمستخدم
ٌقاطالنٌ ٌفيٌلحالي ةاٌالد راسةٌوٌالد راساتٌهذهٌبينٌالمقارناتٌبعضٌعقدٌويمكنٌ،واألدواتٌ،والمنهج

 :اليةالتٌ 

ٌيلي:ٌكماٌالمطروحينٌالمحورينٌفيٌابقةالسٌ ٌراساتللدٌ ٌةالعامٌ ٌاألهدافٌبتحديدٌالباحثةٌقامت :األهداف

 ٌوالعقاب"ٌالث وابقٌبتتعلٌ ٌ"دراساتٌ ٌ:لاألوٌ ٌالمحورٌلدراساتٌسبةبالنٌ  (ٌأ)

ٌالية:التٌ ٌالتالمجاٌفيٌالد راساتٌلهذهٌئيسةالرٌ ٌاألهدافٌالباحثةٌحصرت
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ٌاستخدامٌٌ،(2012)أحمد،ٌودراسةٌ،(2001)مرتضى،ٌدراسة .1 ٌواقع ٌالكشفٌعن ٌإلى هدفت
ٌمعرفةالتيٌهدفتٌإلىٌٌ،(1997والعقابٌفيٌرياضٌاألطفال،ٌودراسةٌ)شين،ٌالث وابسلوبٌأ

 ختالفٌعمرٌاألطفال.اوالعقابٌواختالفهاٌبٌالث وابأساليبٌ
ٌوآخرون،ٌودراسةٌ،(1992)غصون،ٌودراسةٌ،(2003)محرز،ٌدراسة .2 ٌ،(1997)ياسين

ٌ)البحيري، ٌٌ،(2010)عتروس،ٌودراسةٌ،(1998ودراسة ٌهذه ٌتحديدٌٌالد راساتهدفت إلى
ٌالوالديٌ  ٌبينٌأساليبٌالمعاملة ٌباإلضافةٌلوكيٌ ةٌوبعضٌالمشكالتٌالسٌ العالقة ٌلدىٌاألطفال، ة

فٌعنٌالعالقةٌالتيٌهدفتٌإلىٌالكشٌ،ٌ(1997ودراسةٌ)بولس،ٌ،ٌ(1998إلىٌدراسةٌ)شومو،
ٌالوالديٌ  ٌالمعاملة ٌأساليب ٌالمتغيٌ ٌ،ةبين ٌالشٌ وبعض ٌودراسةٌرات ٌاألطفال، ٌلدى خصية

 فيٌسلوكٌطفلها.ٌلوكٌالعدائيٌلدىٌاألمٌ التيٌهدفتٌإلىٌتحديدٌأثرٌالسٌ ٌ،(1999)روبرت،
رياضٌاألطفالٌنحوٌٌمعل ماتجاهاتٌفٌعلىٌاتٌ عرٌ (ٌهدفتٌإلىٌالتٌ 2003دراسةٌ)السورطي، .3

ٌ)جيفرنز،ال ٌودراسة ٌالبدني، ٌعدٌ 1990عقاب ٌعن ٌالكشف ٌإلى ٌهدفت ٌنظرٌ ( ٌوجهات فيٌٌة
ينٌنحوٌجاهاتٌاألخصائيٌ (ٌالتيٌهدفتٌإلىٌتحديدٌاتٌ 1995استخدامٌالعقاب،ٌودراسةٌ)كابلن،

ٌ.العقابٌالبدني
لوكٌالعدوانيٌتٌفيٌخفضٌالسٌ بعادٌالمؤقٌ ةٌاإللىٌتحديدٌفاعليٌ إ(ٌهدفت2004ٌسةٌ)راضي،درا .4

(ٌالتيٌهدفتٌإلىٌتحديدٌقدرتٌالحرمانٌعلىٌضبطٌسلوك1999ٌفل،ٌودراسةٌ)جونسون،طٌ لل
ٌ.الط فل

ٌ(1992ودراسة)غراسميك، .5 ٌتأثيرٌبعضٌالمتغيٌ 2006ودراسة)بيل،ٌ، ٌهدفتٌإلىٌتحديد راتٌ(
 ٌٌفيٌاستخدامٌالعقاب.

ٌٌٌ
 جتماعي"ٌفاعلٌاالقٌبالتٌ تتعلٌ ٌاني:ٌ"دراساتٌ سبةٌلدراساتٌالمحورٌالثٌ اٌبالنٌ أمٌ  (ٌب)

ٌالي:كلٌالتٌ ابقةٌفيٌهذاٌالمحورٌعلىٌالشٌ راساتٌالسٌ ةٌللدٌ ئيسيٌ فقدٌجاءتٌاألهدافٌالرٌ 
ٌالعالقةٌبينٌبعضٌالمتغيٌ ٌالد راساتهدفتٌبعضٌ .1 فاعلٌاالجتماعيٌوبينٌالتٌ ٌ،راتإلىٌتحديد

ٌدراسةٌ؛لألطفال ٌ،(2011و)المغوش،ٌ،(2001)حموي،ٌودراسةٌ،(2000)علي،ٌمثل
ٌ)روبرت،ٌ،(1990)هاوس،ٌودراسةٌ،(2009)السعدي، ٌودراسةٌ،(1997ودراسة
ٌ(.2008)شيرستن،
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ٌفعاليٌ ٌدراساتٌ ٌتوهدف .2 ٌتحديد ٌإلى ٌالطٌ أخرى ٌبعض ٌالتٌ ة ٌتنمية ٌفي ٌاالجتماعيٌرائق فاعل
ٌدراسةٌ؛لألطفال ٌ،(2012)يونس،ٌودراسةٌ،(1990)هولمز،ٌودراسةٌ،(2004)بريمر،ٌمثل
ٌ.(1990ينر،ودراسةٌ)ٌوٌ،(2004)آلٌمراد،ٌودراسة

موٌةٌالنٌ ةٌفيٌعمليٌ جاهاتٌالوالديٌ واالتٌ ٌ،ةإلىٌتحديدٌأثرٌالمعاملةٌالوالديٌ ٌأخرىٌدراساتٌ ٌتوهدف .3
ٌ(.1997)شين،ٌ(ٌودراسة2001)آلٌسعيد،ٌمثلٌدراسةٌ،فلاالجتماعيٌللطٌ 

ٌ :عيِّنةال ٌكمرحلةٌ السٌ ٌالد راساتمعظم ٌرياضٌاألطفال ٌمرحلة ٌ ٌتناولت فكانتٌٌ،راسةللدٌ ٌةٌ عمريٌ ٌابقة
 ياض.أوٌوالديٌأطفالٌالرٌ ٌ،ياضأوٌمدراءٌالرٌ ٌ،معل ماتأوٌمنٌالٌ،ياضنتهاٌمنٌأطفالٌالرٌ عيٌ 

ٌ،ومقابلةٌ،وبطاقةٌمالحظةٌ،ابقةٌبينٌاستبانةٌ السٌ ٌالد راساتعتٌاألدواتٌالمستخدمةٌفيٌتنوٌ ٌاألدوات:
 أهدافها.ٌققٌ حيراتهاٌوبماٌواختباراتٌلجمعٌالمعلوماتٌوالبياناتٌعنٌمتغيٌ 

 
 
ٌل:ٌ)أ(ٌدراساتٌالمحورٌاألوٌ ٌتائج:الن  

لوكٌالعدوانيٌوبينٌظهورٌالسٌ ٌ،بينٌاستخدامٌالعقابٌعلىٌوجودٌعالقةٌ ٌالد راساتدتٌبعضٌأكٌ  .1
ٌسلوكاتٌ  ٌمقبولةٌ ٌوظهور ٌدراسةٌ؛لدىٌاألطفالٌأخرىٌغير ودراسةٌٌ،(1992)غصون،ٌمثل

ٌ)جيفرنز،ٌ،(1998)البحيري، ٌودراسةٌ،(1998اسة)شومو،ودٌرٌ،(1990ودراسة
ٌ(.1997)بولسن

ٌ،والعقابٌفيٌرياضٌاألطفالٌالث وابفيٌاستخدامٌٌوجودٌفروقٌ علىٌراساتٌدٌ الدتٌبعضٌأكٌ  .2
ٌلمجموعةٌ  ٌتبعًا ٌالوالدين ٌالمتغيٌ ٌولدى ٌدراسةٌ؛راتمن ٌودراسةٌ،(2006)بيل،ٌمثل

ٌودراسةٌ،(1992)غراسميك،ٌودراسةٌ،(1997)شين،ٌودراسةٌ،(1999)روبرت،
ٌوآخرون،ٌودراسةٌ،(2012)أحمد،ٌودراسةٌ،(2001مرتضى،) ٌودراسةٌ،(1997)ياسين

ٌ(.2010)عتروس،ٌودراسةٌ،(2003)محرز،ٌودراسةٌ،(2007)حمدي
ٌأكٌ  .3 ةٌبعضٌأساليبٌالعقابٌفيٌخفضٌسلوكاتٌاألطفالٌغيرٌفاعليٌ ٌالد راساتدتٌبعضٌكما

 (.1999)جونسون،ٌودراسةٌ،(2004)راضي،ٌمثلٌدراسةٌ؛المقبولة
ٌ

ٌاني:)ب(ٌدراساتٌالمحورٌالثٌ 
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ٌمعٌاألتراب،ٌالط فلمثلٌ)عالقةٌٌ؛راتبينٌبعضٌالمتغيٌ ٌوجودٌعالقةٌ ٌالد راساتدتٌبعضٌأكٌ  .1
وبينٌٌ،رات(نٌوغيرٌذلكٌمنٌالمتغيٌ عاملٌالسٌ ٌااللتحاقٌبرياضٌاألطفال،ٌرتيبٌالوالدي،التٌ 
ٌلألطفالالتٌ  ٌاالجتماعي ٌدراسةٌ؛فاعل ٌ،(2001)حموي،ٌةودراسٌ،(2000)علي،ٌمثل

ٌ،(1997ودراسةٌ)روبرت،ٌ،(1990)هاوس،ٌودراسةٌ،(2009)السعدي،ٌ،(2011و)المغوش،
ٌ(.2008)شيرستن،ٌودراسة

األلعابٌٌلعبٌاألدوار،ٌانوي،)االنتقالٌالثٌ ٌ:مثلٌ؛رائقةٌبعضٌالطٌ أخرىٌفاعليٌ ٌدتٌدراساتٌ وأكٌ  .2
ٌواالجتماعيٌ الحركيٌ  ٌالتٌ ة ٌتنمية ٌفي ٌوغيرها( ٌاالجة ٌلألطفالفاعل ٌدراسةٌ؛تماعي ٌمثل
)آلٌٌودراسةٌ،(2012)يونس،ٌودراسةٌ،(1990)هولمز،ٌودراسةٌ،(2004)بريمر،
ٌ.(1990ودراسةٌ)وينر،ٌ،(2004مراد،

ٌدراساتٌ وأكٌ  .3 ٌٌأخرىٌدت ٌالوالديٌ على ٌالمعاملة ٌواالتٌ أثر ٌالوالديٌ ة ٌعمليٌ جاهات ٌفي ٌالنٌ ة موٌة
ٌللطٌ  ٌالوالديفالدٌ ٌ،فلاالجتماعي ٌتأثيرٌ ٌاإلدارةٌوحسنٌ،فء ٌٌإيجابيٌ ٌلها ٌكفاية ٌالط فلفي

 (.1997)شين،ٌودراسةٌ،(2001)آلٌسعيد،ٌمثلٌدراسةٌ؛ةاالجتماعيٌ 
 ابقة:الس   الدِّراساتبين  الحاليِّة الدِّراسةرابعًا: مكانة 

ٌاختالفٌ ٌونقاطٌهناكٌنقاطٌتوافقٌ ٌنٌ إابقةٌيمكنٌالقولٌوالبحوثٌالسٌ ٌالد راساتذكرهٌمنٌٌمنٌخاللٌماٌتمٌ 
ٌ:الد راساتوتلكٌٌةالحاليٌ ٌالد راسةبينٌ

1. ٌ ٌاألهدافٌتختلفٌعن ٌحيث ٌأنٌ السٌ ٌالد راساتمن ٌفي ٌبينٌٌالحالي ةٌالد راسةٌابقة ٌجمعت قد
ٌفاعلٌاالجتماعي(والعقاب،ٌالتٌ ٌالث وابابقةٌ)راساتٌالسٌ انيٌللدٌ لٌوالثٌ المحورينٌاألوٌ 

ٌال .2 ٌحيث ٌتتٌ ٌعي نةمن ٌٌالحالي ةٌالد راسةفق ٌرياضٌالسٌ ٌالد راساتمع ٌلمرحلة ٌتناولها ٌفي ابقة
فقٌبذلكٌمعٌدراساتٌهمٌووالديهمٌوهيٌتتٌ معل ماتياضٌٌونتهاٌمنٌأطفالٌالرٌ األطفال،ٌفكانتٌعيٌ 

ٌاني.لٌوالثٌ المحورينٌاألوٌ 
ابلة،ٌة،ٌبطاقةٌمقشخصيٌ ٌ)ٌاستمارةٌبياناتٌ ٌالحالي ةٌالد راسةمنٌحيثٌاألدواتٌفقدٌاستخدمتٌ .3

دٌمنٌصدقهاٌأكٌ والتٌ ٌ،قامتٌالباحثةٌبإعدادهاٌجديدةٌ ٌفاعلٌاالجتماعي(ٌوهيٌأدواتٌ للتٌ ٌاًٌمقياس
ٌقٌأهدافها.تحقٌ ٌعةٌ متنوٌ ٌابقةٌفيٌاستخدامهاٌألدواتٌ السٌ ٌالد راساتفقٌمعٌوثباتها،ٌوهيٌبذلكٌتتٌ 

ٌالنٌ  .4 ٌحيث ٌمن ٌأظهرت ٌجديدةًٌٌةالحاليٌ ٌالد راسةتائج ٌيسبقٌنتائج ٌالسٌ للدٌ ٌلم ٌالتيٌراسات ابقة
ٌلتٌلها.عرضتٌأنٌتوصٌ 
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راتٌ)ثواب،ٌمنٌالمتغيٌ ٌمتنوعةٌ ٌابقةٌبتناولهاٌلمجموعةٌ السٌ ٌالد راساتعنٌٌالحالي ةٌالد راسةزٌتتميٌ  .5
ربويٌأهيلٌالتٌ ،ٌالتٌ معل مةسنواتٌالخبرةٌللٌ،معل مةعليميٌللالمستوىٌالتٌ ٌعقاب،ٌتفاعلٌاجتماعي،

ٌالمعل مةلل ٌالتٌ ، ٌللٌومستوى ٌٌ،الدينعليمي ٌجنسٌالط فلعمر ٌالتٌ الط فل، ٌللطٌ ، ٌالوالدي فل،ٌرتيب
وضةةٌتبعيٌ   ابقة.السٌ ٌالد راساتأكثرٌشمواًلٌمنٌٌالحالي ةٌالد راسة(ٌجعلتٌالر 

 
 ابقة:الس   الدِّراساتخامسًا: ما استفادت منه الباحثة من 

ٌفيٌهذاٌالبحثٌمايلي:ٌابقةالسٌ ٌالد راساتاستفادتٌالباحثةٌمنٌ
ٌوتحديدها.ٌاإلحساسٌبوجودٌمشكلةٌ  .1
ٌ. ابقةالسٌ ٌالد راساتٌفيٌبعةالمتٌ ٌالبحثٌةمنهجيٌ ٌعلىٌالعاالطٌ  .2
ٌتصميمٌفيٌمنهاٌواإلفادةٌ،ابقةالسٌ ٌالد راساتٌفيٌالمستخدمةٌاألدواتٌبناءٌةكيفيٌ ٌعلىٌالعاالطٌ  .3

ٌ.الط فلبطاقةٌالمقابلةٌمعٌٌوخصوصاًٌٌ،الحاليٌالبحثٌأدوات
ٌ(ٌسنوات.6-4فاعلٌاالجتماعيٌلألطفالٌبعمر)تصميمٌمقياسٌالتٌ  .4
ٌقامتٌالتيٌراتالمتغيٌ ٌوعلىٌ،الد راساتٌهذهٌعليهاٌركزتٌالتيٌالجوانبٌعلىٌالعاالطٌ  .5

ٌ.ٌٌبدراستها
  .الد راسةمناقشةٌنتائجٌ .6
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 .الت عزيزجداول أحد عشر: 

 .يني  الس لوكفس عند علماء الن   الت عزيزا عشر: اثن
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من حيث مفهومه وتعريفاته، وفوائد وضوابط  الثَّوابتناولت الباحثة في هذا الفصل مة: مقد  
المستخدم في  الثَّوابته، كما قامت بعرض بعض مظاهر رة على فعاليَّ والعوامل المؤث   ،استخدامه

 التَّعزيز عن أنواع اً مت شرحظات المبالغة في استخدامه، وأخيرًا قدَّ ة وأسسه وتحف  عليميَّ التَّ  عمليَّةال
 ين.ي  الس لوكفس عند علماء النَّ  التَّعزيزعن  ولمحةً  ،وجداوله

 وتعريفاته: الث وابمفهوم أواًل:

ضا من عور بالر  ، يثير في نفسه الش  الط فلقويم اإليجابي لسلوك من أشكال التَّ  شكلً  الثَّواب عد  ي  
والوصول  ،ةفاته اإليجابيَّ لتكرار تصر   الط فلغبة في نفس ا يبعث الرَّ فس، ممَّ بالنَّ  وثقة   وسرور   فرح  
كترتيب غرفته أو ألعابه أو ملبسه أو  ؛ما على القيام بعمل   الط فلع شجَّ المطلوب، في   الس لوكإلى 

عاون الجماعي العمل والتَّ  حبَّ  الط فلر في نفس يعنايته بمكتبته أو حفظ دروسه، وهذا يث
وتعمل على  ،كبير   توجد في حياتنا بشكل   التية يَّ الثَّوابالمثيرات  إنَّ (. 70، ص1982)زهران،

الب الذي يدرس استعدادًا ا، فالطَّ منَّ  دون وعي   استمرار  سلوكنا بم باستجاباتنا وأنماط حك  التَّ 
ز، األمر الذي سينعكس على تكرار يكون سلوكه قد تعزَّ  مرتفعة   للمتحان وحصل على درجة  

 د  ع  وي   ،رجة المرتفعةوهي الدَّ  ةً المثيرات التي تبعته كانت محببَّ  اسة في المستقبل، ألنَّ ر سلوك الد  
 الس لوكالستحكام وثبات  وعاملً  ،ة لدى األطفالللعمل والفاعليَّ  اً قويَّ  اً كحفيز محر  شجيع والتَّ التَّ 

رها، ال في حياة األحيان ويغي  ر مسير حياة اإلنسان في بعض تغي   نفوذه يصل إلى درجة  ف ،عندهم
 (.341، ص1998األطفال فقط، بل في حياة الكبار أيضًا )القائمي، 

ة في زيادة احتماليَّ  كان له أثر   أو حدث   ،مثير   ه ظهور  بأنَّ  الثَّوابف سكنر عر  ي   -
 (.60، ص2008لها )الجغيمان وآخرون، تها ومعدَّ أو زيادة في قوَّ  ،االستجابة

ويشمل  ،لوك اإلنسانيالموجب للس   الثَّوابمن أشكال  ه شكل  عبد القادر على أنَّ  هفعر  ي   -
 (.3، ص1998ة )عبد القادر، ة والمعنويَّ من الحوافز الماديَّ  مجموعةً 

م، وهذا األثر الذي يتبع سلوكًا مرغوبًا صدر من المتعل   هو أثر   :الثَّوابف يونس عر  ي   -
 ؛يسعى للحصول على هذا األثر ضا واالرتياح، ومن ثمَّ بالر  م ي إلى شعور المتعل  يؤد  
 (.113، ص2005ى إلى إثابته )يونس، الذي أدَّ  الس لوكر فيكر  

ي إلى زيادة احتمال تكرار هو الحادث أو المثير الذي يؤد   :الثَّوابف أبو حويج عر  ي   -
)أبو حويج،  مباشرةً  الثَّواباالستجابة المسبوقة ب :أي ؛الثَّوابحدوث االستجابة موضوع 

 (.54، ص2002
 ي إلى زيادة احتمال حدوث استجابة  يؤد   أو حدث   فعل   أي   : هوالثَّوابف حسين عر  ي   -

أو إزالة  ،ة  إيجابيَّ  من خلل إضافة مثيرات   الس لوكأو هو تقوية  ،أو تكرارها ،نة  معيَّ 
 (.200، ص2008)حسين،  منفردة   مثيرات  
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تزيد من  ةً أو الحدث قوَّ  ،التي بموجبها يكتسب المثير عمليَّةالهو  :الثَّوابف حسين عر  ي   -
 (.174، ص2004الذي يليه )الريماوي،  الس لوكة تكرار احتماليَّ 

وتبصيره  ،الط فللدى  الثَّوابة استخدام ي في كيفيَّ هو مهارة المرب   :الثَّواب ف دانتيعر  ي   -
 سلوكه الذي يقوم به. أهم يَّةب

ظر بين الباحثين في تعريف في وجهات الن   حظ اختالف  اَل ابقة ي  عاريف الس  من خالل عرض الت  
لهذا المفهوم، والتي تشير إليها  دات  ة محد  فيما بينهم على عد   اً فاقهناك ات   إلى أن   الث واب

 الباحثة بمايلي:

 المرغوب به. الس لوكاخلي لتقوية افع الدَّ هو الدَّ  الثَّواب 
 يعقب حدوث االستجابة مباشرةً  الثَّواب. 
 عادة.ضا والسَّ تشعره بالر   ةً سارَّ  ةً انفعاليَّ  حاالت   الط فلد داخل يول   الثَّواب 
 مه.ا تعلَّ للستفادة ممَّ  الط فلة عند افعيَّ يزيد الدَّ  الثَّواب 
 ة.ة والمعنويَّ يَّ من األشكال الماد   أو شكل   خذ أكثر من طابع  يتَّ  الثَّواب 
 للط فلمة اجعة المدع  غذية الرَّ بمثابة التَّ  الثَّواب. 
 م.عل  التَّ  نظريَّةل وهو تطبيق   ،تربوي   هو أسلوب   الثَّواب 
 لوال يؤجَّ  مباشرةً  للط فلم يقدَّ  الثَّواب. 
 المرغوب به من األهل أو  الس لوكة نحو يجابيَّ اإل الط فللطاقة  ة  تحفيزيَّ  ة  بمثابة قوَّ  الثَّواب

 مة. المعل  
 د على عو  ع على التَّ فس ويشج  قة في النَّ ويبعث الث   ،ويالسَّ  الس لوكي إلى تثبيت يؤد   الثَّواب

 .الس لوكهذا 
 م.عل  مشكلت التَّ  لكل   هو الحل   الثَّواب 

 أسباب استخدام الث واب:ثانيًا: 

ألجل توجيه الط فل إلى الهدف المقصود الذي يقع في مدى نظر اآلباء استخدام الثَّواب  .1
 ين.والمرب  

 د في أدائه.رد  صاب بالتَّ تشجيع الط فل وترغيبه على أداء العمل الذي ي   .2
 وتشجيعه على تكرار الس لوك المرغوب به. ،تحريض الط فل .3
 ع منه ذلك العمل. صدر منه ولم نكن نتوقَّ  تقديره ألجل عمل   .4
 مكافأة وتقوية األعمال الحسنة عند الط فل. .5
ك بفضائل األخلق شريطة استخدام ألوان الثَّواب الملئمة التي ال مس  على التَّ  الحث   .6

 (.91، ص1992ين )محمود، ي  ل األطفال إلى ماد  تحو  
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 :فوائد وأهم ي ة الث واب ثالثًا:

 ،م وصواًل إلى المقاصد المطلوبةقد  ليواصل مسيرته نحو التَّ  ،عمشجيع والدَّ يعشق اإلنسان التَّ 
وهو بدوره عليه  ،ناء والثَّواب مقابل مثابرته في العملوضة يحتاج إلى كلمات الثَّ ي في الرَّ فالمرب  

ة األطفال نحو تحقيق ي زيادة فعاليَّ ا يضمن للمرب  ، ممَّ نفسه المنهجبأن يتعامل مع األطفال 
 ل بما يلي:ة والتي تتمثَّ المرجوَّ األهداف 

ويستطيع أن  ،راسةشويق إلى العمل والدَّ غبة والتَّ الثَّواب يستطيع أن يكون سببًا لنشوء الرَّ  .1
يستطيع  في توجيه اإلنسان إلى أهدافه ومقاصده، ويصل إلى درجة   مهم   يكون له دور  

، 1998)القائمي، ريق على ذلك الطَّ  ويستمرَّ  ،اإلنسان أن يكتشف طريقة وجهته
 (.342ص

شجيع التي ة التَّ ق لذَّ ي الفرد عمًل ويتذوَّ كرار واالستمرار، عندما يؤد  للتَّ  ل  الثَّواب عام .2
ه ال يريد أن يرفع يده عن ذلك فيما كريم، فإنَّ كانت مثًل بصورة العطف أو الجائزة أو التَّ 

 قوية أيضًا.للتَّ  وعلى هذا األساس الثَّواب عامل   ،بعد
قة د المجال للث  د، فهو يمه  رد  والتَّ  ك  للفرد من الشَّ  ونجاة   ،فسيللهدوء النَّ  لثَّواب عامل  ا .3

فس واالطمئنان، وفي هذه الحالة ينجز الط فل أعماله دون اإلحساس بالخوف أو بالنَّ 
 .(Mitchell, 1997,p32) في جميع أعماله وثبات   م باستحكام  ويتقدَّ  ،درد  التَّ 

عب أو فسي يدفع الط فل إلى إنجاز أعماله دون اإلحساس بالتَّ شاط النَّ للنَّ  سبب   الثَّواب .4
بب لوجود الحاالت فس، وهذا األمل هو السَّ قة بالنَّ د األمل والث  والثَّواب يول   ،اإلنهاك
تكون عامًل وسببًا من  زائدةً  د لديهم طاقةً حيث يول   ؛قة واإلبداعات عند البعضالخلَّ 

 جاح في الحياة.أسباب النَّ 
ين نستطيع عن طريق الثَّواب أن نفهم الط فل ما هو المطلوب منه من قبل الوالدين والمرب   .5

ب على أوسع، ما هو المطلوب منه من قبل المجتمع؟ وكيف يجب أن يتغلَّ  وفي مجال  
 (.Daniles,2010,p78)مور يجب أن يصمد أمام األ حد   عوبات؟ أو إلى أي  الص  

 ب صدمات  ة فقط، بل يسب  ب عدم التفات الفرد إلى األمور المهمَّ عدم الثَّواب ال يسب   .6
عوا في الذين لم يشجَّ  ة الحاضرة أنَّ جريبيَّ ة الفرد، فقد أثبتت البحوث التَّ في شخصيَّ  خطيرة  
 ،ةوالحيرة في حياتهم العاديَّ راب من االضط   دوا أبدًا يعيشون حالةً ولم يؤيَّ  ،حياتهم
 (.344، ص1998زمة في حياتهم )القائمي، رون في أخذ القرارات اللَّ دون ويتأخَّ ويتردَّ 

ى االستخفاف بها وتفريغها منعًا أو حتَّ  ،مت عن نجاحات الط فلغياب الثَّواب والصَّ  .7
 افعية للقيام بأي  وانعدام الدَّ عور باإلحباط ي بالط فل إلى الش  هو، هذا يؤد  لشعور الط فل بالز  
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 ,Mitchell) يقوم به الط فل أو غير ناجح   ناجح   ف  تصر   ويستوي لديه أي   ،ز  متمي   عمل  
1997,p32). 

 ،د العلقة معهالي تتوطَّ خص الذي أثابه، وبالتَّ يته أو الشَّ مرب   يدفع الثَّواب الط فل إلى حب   .8
 (.137، ص1997وب، فه به )أي  العمل الذي يكل   شاط أوالنَّ  وحبَّ  ،ويزيد احترامه

ربية ى باألخذ بها في الت  وصَ الث واب من األساليب التي ال ي   ين يرون أن  بعضًا من المرب   لكن  
 الية:لألسباب الت  

 ة،ريفة إلى التماس أساليب انحرافيَّ ة الشَّ خروج المنافسة بالط فل من دائرة المنافسة الحرَّ  .1
لكثرة الميل إليها واستعمالها في  ر في سلوكهم العام في مقتبل األيام  قد تؤث   ة  ملتويَّ  وطرق  

اسات وأدوات وكتب زملئهم الذين صغرهم، ومثال ذلك يلجأ األطفال إلى سرقة كرَّ 
ربية عاء الكاذب على بعضهم، وبذلك تكون التَّ قهم عليهم، أو االد  يخشون منافستهم وتفوَّ 

 قيض.وكان إنتاجها على النَّ  د  ت إلى الض  األسلوب قد أدَّ اء هذا جرَّ 
ى عط  ت   م إليه أو جائزة  قدَّ ي   الثَّواب قد يجعل الط فل ال يميل وال يعمل إال من أجل ثواب   إنَّ  .2

سيحصل عليها، فإذا لم يكن هناك ما سيحصل  ة  ماديَّ  ه يعمل من أجل حاجة  أنَّ  :أي ؛له
أو  ،في ذاته ه خير  د الط فل فعل الخير ألنَّ وبذلك لن يتعوَّ ، عليه فلن يقوم بعمل شيء  

 (.16، ص2000ى )موسى، ؤدَّ ه يجب أن ي  ي الواجب ألنَّ يؤد  
ًا ها ال تعطي دافعًا قويَّ ألنَّ  ؛رةً من ومكرَّ ملل الط فل من الجوائز التي تكون رخيصة الثَّ  .3

 م.قد  للمثابرة والتَّ 
 كبيرة   في كل   م  تقد   قبل كل   لوك حيث يشترط الط فل جائزةً ي على الس  ابع الماد  غلبة الطَّ  .4

 .وصغيرة  
ويغار من الط فل الذي يحصل على الهدايا  ،م له الهداياية التي ال تقد  يكره الط فل المرب   .5

، 2004ب العداوات ويزرع المنازعات بين األقران والجماعات )ملك، ا يسب  ممَّ  ،الكثيرة
 (.10ص

قاط من اإلشارة إلى الن   البد  أن ه وفي نهاية الحديث عن أهم ي ة الث واب وفائدته ترى الباحثة 
 : اآلتية

  َّغبة للعمل أو الس لوك المرغوب.ة والرَّ افعيَّ الثَّواب يزيد من الد 
  َّشاط ويذهب الكسل. الثَّواب يزيد الن 
   قوم به.يي شاط الذلنَّ ا إتقاني بالط فل إلى الثَّواب يؤد 
   ة.ة اإليجابيَّ خصيَّ ي إلى تنمية الشَّ ويؤد   ،سامحوالتَّ  ،ي إلى االرتياح للط فلالثَّواب يؤد 
   جاحي إلى النَّ الثَّواب يؤد. 
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   مين واألهل.الثَّواب يزيد من العلقة الوثيقة بين الط فل والكبار من المعل 
   وي.ي إلى تثبيت الس لوك السَّ شجيع يؤد  م أو الط فل عن طريق المدح والتَّ إثابة المتعل 
   ة  ي إلى نتائج سلبيَّ به من وجهة نظر الكبار يؤد   مرغوب   عدم الثَّواب لقيام الط فل بسلوك 

 .على الط فل
   ركيز على المكافأة أكثر من الس لوك المرغوب.التَّ إلى ي تكرار الثَّواب للط فل يؤد 
 : الث وابضوابط  رابعًا:

 : الث وابين األخذ بها عند استعمال أساليب وابط التي يجب على المرب  من الض   مجموعة  هناك 

 الثَّوابل  يتحوَّ ، وأالَّ ه واجب  ى ألنَّ أن يؤدَّ  فالواجب البدَّ  ؛على الواجب عدم منح تعزيز   .1
مثًل طعامه  ؛عليه واجب   على عمل   الط فلثاب ق ذلك بأن ال ي  للعمل، ويتحقَّ  إلى شرط  

 دون وعد   الثَّوابحيح، وأن يكون الجديد الصَّ  الس لوكأو ترتيب غرفته، بل يقتصر على 
 (.62، ص1993الوعد المسبق إذا كثر أصبح شرطًا للقيام بالعمل )بديوي،  ألن   ؛مسبق  

ثاب على ما ال أن ي   ،نتظر منهه قد بذل مجهودًا فوق ما ي  لمن ظهر أنَّ  الثَّوابيكون  .2
 نتظر منه.ي  

ر سلبًا في نظرة األطفال ه يؤث  ألنَّ  ؛طفل   لكل   الثَّوابمن  زاهة عند تقدير نوع  العدالة والنَّ  .3
من  يهم، وفي سلوك األطفال وأخلقهم، وفي علقاتهم بعضهم ببعض، لذلك البدَّ إلى مرب  

ة ة واالجتماعيَّ فسيَّ ظروفهم وحالتهم النَّ  ومعرفة كل   ،ين إلى أطفالهم عن قرب  ف المرب  تعر  
ي إلى جهله تؤد   الط فلين بظروف في حالة جهل المرب   الثَّوابتطبيق  ألنَّ  ،ةواالقتصاديَّ 

ي اإلثابة وقتها الغرض الذي من أجله وقع المناسب له، وقد ال تؤد   الثَّوابب
 (grusec, 1991, p57)الثَّواب

ى ال تفقد تأثيرها حتَّ  ؛ناء واالستحساناالقتصاد في استعمال عبارات المدح واإلطراء والثَّ  .4
 (. 179، ص1995)يوسف،  التَّربويَّةالي قيمتها وبالتَّ  ،الالفعَّ 

إلى  الط فلى ال تدفع حتَّ  ؛ةيَّ ة أو الماد  شوة المعنويَّ من الرَّ  اً نوع الثَّواب يكون مراعاة أالَّ  .5
يقوم بالعمل لذاته، ولكن للفائدة  قص الذي يجعله الاالبتزازي أو االنتهازي أو النَّ  الس لوك

وحي وسلوكه من مضمونها الر   الط فلد نيلها على أدائه، وهو ما قد يفرغ أعمال التي تعوَّ 
ذا ما قلَّ  ها قد تقاعس عن أدائها مع أنَّ  ؛طع تكريمه عليهات إثابته أو انقواألخلقي، وا 

 Hoffman, 2009, p36)).تكون من أكثر واجباته والتزاماته
ألداء األعمال التي  الط فلوالمثابرة في المجهود المبذول من طرف  الثَّوابمراعاة ربط  .6

مكاناته، حتَّ  ف بها بأقصى حد  يكلَّ   ز قيم اإلخلص والجد  عزَّ ى ت  لقدراته واستعداداته وا 
أو  ة  خارجيَّ  من سلطة   لدفع   اتية دون انتظار  والمثابرة في نفسه، وتصبح أساسًا لمبادئه الذَّ 
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ن لم ي  الب االلتزام الذَّ خ لدى الطَّ ، وهو ما يرس  الثَّوابنيل  ب عليها ث  اتي بأداء الواجبات وا 
 (.179-178، ص1993)الزنتاني، 

نجاز الوعد حتَّ فولة المبك  في مرحلة الط   بعد العمل مباشرةً  الثَّوابأن يكون  .7 ى ال رة، وا 
خلف الوعد، وفي المرحلة المتأخ   الط فلم يتعلَّ  ر المكافأة بعد رة يحسن أن نؤخ  الكذب وا 

 (.64، ص1994وعده )الحلو، 
ة التي قاط الهام  ا اإلشارة إلى بعض الن  ب من  واب يتطل  الحديث عن ضوابط االستخدام للث   إن  

 :اآلتيةقاط الن   كما تشير الباحثة إليها بأهم   ،يجب أخذها بالحسبان

  َّنا نشير  أنَّ عليم، إالَّ ربية والتَّ في التَّ  الثَّوابة دت فاعليَّ جارب الكثيرة أكَّ التَّ  على الرغم من أن
 ةً وخاصَّ  ،ثابت   تربوي   وبأسلوب   ،الثَّوابعلى المبالغة في استخدام  ة  هامَّ  ظات  إلى تحف  

 .صريحة   ة  يَّ ماد   على هيئة مكافأة   الثَّوابحين يكون 
 فيه )نوع   مبالغ   بشكل   واآلباءمون اشدون والمعل  دها الرَّ يحد   خذ صورة مكافأة  الذي يتَّ  الثَّواب 

شاط ، والنَّ واإلبداعلطة ال إلى االبتكار ضوخ للس  وقد تقود إلى االنقياد والر   ،شوة(من الرَّ 
يقوم به شاط الذي النَّ الي فما، وبالتَّ  ًا من نوع  جاهًا نفسيَّ ات   الط فلن لدى اتي، وقد تكو  الذَّ 

ب المكافأة في االمتحان عندما تتغلَّ  وتظهر مشكلت الغش   معناه، من أجل المكافأة يفقد
ر هي )الغاية تبر   الس لوكات الحصول عليها، وتصبح القاعدة في ة على عمليَّ الخارجيَّ 
 بل.م للحصول على المكافأة بأيسر الس  بحيث يسعى المتعل   ،الوسيلة(

 ه في الوقت الذي نجد فيه ًا في طابعه، بمعنى أنَّ يكون تنافسيَّ  خذ صورة مكافأة  يتَّ  الثَّواب
بكثيرًا من  يحصلون على المكافأة، فإنَّ  ة أشخاص  شخصًا أو عدَّ  ضون قد يتعرَّ  الط لَّ

ذا كانت لدينا جائزة   مواجهة  من من المتسابقين فلبدَّ  كثير   وعدد   واحدة   لإلحباط، وا 
 مشكلت الذين يخسرون.

 :الث وابة رة على فاعلي  رات المؤث  المتغي   أهم  خامسًا:

اكتسابها من خلل خبرات  فمعظم أنماط سلوكنا تمَّ  ،الس لوكأثير على التَّ في  الة  فعَّ  أداة   الثَّواب
ه قد إال أنَّ  الثَّوابع بها التي يتمتَّ ة غم من تلك الفاعليَّ ، وبالر  الثَّوابالمشتملة على إجراءات  معل  التَّ 

ًا في مواقف أخرى، وهذا ما يدفعنا أثره قد يكون عكسيَّ  نَّ إااًل في بعض المواقف، بل ال يكون فعَّ 
الة تائج الفعَّ ، للوصول إلى النَّ الثَّوابة رة على فاعليَّ رات المؤث  من المتغي   فكير لتحديد عدد  نحو التَّ 

 ات األطفال:ين في تعديل وتشكيل سلوكيَّ والمرب  في سعي اآلباء 
وهذا األمر  ،الط فلين أن يراعوا مقتضيات عمر يجب على اآلباء والمرب   :الط فلعمر  .1

، الط فلفي مجال علم نفس  وامتلك معلومات   ،فسعن فنون علم النَّ  ب معرفةً يتطلَّ 
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الي يجب أن تختلف وبالتَّ  ،خرآإلى  تختلف من عمر   بات في كل عمر  ة المتطلَّ فنوعيَّ 
 .(353، ص1998ة الجوائز والمكافآت )القائمي، نوعيَّ 

بين البنين والبنات،  ومتفاوتةً  مختلفةً  الثَّواب: من األفضل أن تكون أساليب الط فلجنس  .2
 ة، فمن الممكن أن يحبَّ ة واالجتماعيَّ فسيَّ شروط حياتهم النَّ إلى بمعنى يجب أن ننتبه 

مع  ،ويرغبون فيها أكثر من بقية األشياء ،كةة والوسائل المتحر  عاب الميكانيكيَّ األوالد األل
، 1998احية أكثر من الجوانب األخرى )القائمي، البنات ينتبهن إلى تلك النَّ  أنَّ 
 (.354ص

المراد تعزيز  الط فلم مرغوبًا من قبل المقدَّ  الثَّوابأن يكون  :للط فلز المعز   مالئمة .3
ما حسنًا ال يراه اآلخرون حسنًا، يختلف األفراد في ميولهم  ما يراه طفل   ألنَّ  ؛سلوكه

، إال الط فلعلى سلوك  تعزيزي   ة، فقطعة الحلوى قد تكون ذات أثر  خصيَّ وطبيعتهم الشَّ 
لنا من اكتشاف أنواع وطبيعة  الي البدَّ وبالتَّ  ،ابلدى الشَّ  نفسه األثر اها قد ال يكون لهأنَّ 

زات اتهم وأعمارهم والمواقف رة على سلوك األفراد اعتمادًا على طبيعة شخصيَّ المؤث   المعز 
 ،بة للفردف على المثيرات المحبَّ عر  للتَّ  ويمكن لنا بناء استبيانات   ،الس لوكالتي يحدث بها 

 لح وتحلَّ تصحَّ  ى له تلك االستبيانات ويعمل على اإلجابة عليها، ومن ثمَّ عط  بحيث ت  
ويمكننا استخدام أسلوب  ،الس لوكوتأثيرًا على  ورغبةً  ةً البيانات حول المثيرات األكثر قابليَّ 

ف على نمط عر  للتَّ  ؛يةالس لوكعامل مع مشكلت األطفال عند التَّ  ةً المراقبة وخاصَّ 
زات  (.50، ص1999بة لهم )سمارة وآخرون، المحبَّ  المعز 

ة فة، وتعتمد كميَّ ز الموظَّ ة المعز  مع كميَّ  الثَّوابة ترتبط فعاليَّ  المستخدمة: الث وابة كمي   .4
زات بنا قد يجن   ملئمة   ة  ز بكميَّ ز المستخدم، فتقديم المعز  فة على نوع المعز  الموظَّ  المعز 

زاتة، فإذا استخدمنا يَّ الثَّوابقيمته  الثَّوابا يفقد مشكلت اإلشباع ممَّ  نجد  ؛ةالغذائيَّ  المعز 
باإلضافة  ،زبًا لفقدان قيمة المعز  ته يجب أن تراعي مشكلة اإلشباع، وذلك تجن  يَّ كم   بأنَّ 

ى حتَّ و  ،المستهدف الس لوكته بما يتلءم مع طبيعة يَّ ز وكم  م المعز  نا يجب أن نقد  إلى أنَّ 
زاتنويع و االختلف في اختيار من التَّ  عزيز ال بدَّ ة المثلى للتَّ نضمن الفاعليَّ   ، المعز 
زاتعلى  مثلً  فيمكن االعتماد زاتة، باإلضافة إلى الغذائيَّ  المعز  أبو ة)االجتماعيَّ  المعز 

 .(201-200ص ،2008،حماد
ة لضمان استمراريَّ  الس لوكبعد حدوث  مباشر   ز بشكل  يجب تقديم المعز   :الث وابة فوري   .5

من تقديمه  قد يكون أكثر فاعليةً  مباشرةً  الس لوكز بعد حدوث فتقديم المعز   ،الس لوكذلك 
 ،زعلى نوع المعز   أساسي   تعتمد بشكل   الثَّوابة فوريَّ   أنَّ إالَّ  ،الس لوكمن حدوث  بعد فترة  

زاتف ا ، أمَّ الس لوكبعد حدوث  تسمح بتقديمها مباشرةً  ة ذات طبيعة  االجتماعيَّ  المعز 
زات وذلك لحاجتها لإلعداد  ؛منمن الزَّ  ب تقديمها فترةً فيتطلَّ  ؛ةيَّ ة أو الماد  شاطيَّ النَّ  المعز 
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نَّ و جهيز، والتَّ   أخرى غير مستهدفة   ة  سلوكيَّ  ي إلى أنماط  قد يؤد   الثَّوابتأجيل تقديم  ا 
ي قد يؤد   الثَّوابتأخير  ، باإلضافة إلى أنَّ الثَّوابوخلل لحظة  الس لوكحدثت بعد حدوث 

لنا من االعتماد على  ، ولكي نعمل على معالجة هذه المشكلة، ال بدَّ الس لوكإلى إطفاء 
زات  (.160،ص1998)فطيم،ةاالجتماعيَّ  المعز 

زاتة وأثر تعتمد فعاليَّ : الث وابثبات  .6 ، الس لوكبعد  بات في تقديمه مباشرةً على الثَّ  المعز 
ًا نسبيَّ  ثابت   الفرد غالبًا ما يحتاج إلى تعزيز   نَّ إحيث  ؛تهيَّ في كم  بات باإلضافة إلى الثَّ 

 في البداية. الس لوكخلل فترات اكتساب 
 الثَّوابط، فخب  عن الفوضى والتَّ  في هذا المعنى تكون بعيدةً  الس لوكتعزيز  عمليَّة إنَّ  

 ؛دة  محدَّ  ات  يَّ وضمن كم   ،نة  ، وضمن مواقف معيَّ الس لوكم بعد حدوث يجب أن يقدَّ 
غير يكون بصورة االحتضان الصَّ  الط فل تشجيعو  ، المأمولأثير اإليجابي لضمان التَّ 

 (.162، ص1998قبيل والملطفة )فطيم، والتَّ 
 يعتمد على درجة إشباع الفرد منه، فإذا تمَّ  الثَّوابأثر  إنَّ  مستوى الحرمان أو اإلشباع: .7

الفرد سيشعر  منه، فإنَّ  كبيرة   ات  يَّ وحصل الفرد على كم   ،مستمر   بشكل   الثَّوابتقديم 
ز لصفته ي إلى فقدان المعز  ز، األمر الذي سيؤد  من اإلشباع من المثير المعز   بحالة  
زاتة، وضمن هذا المجال تكون يَّ الثَّواب زاتة من أكثر الغذائيَّ  المعز   عرضةً  المعز 

من أجل  الس لوكة، فقد يكون الفرد مدفوعًا للقيام بيَّ الثَّوابا يفقدها قيمتها ممَّ  ،لإلشباع
عام( سيفقد قدرته على تعزيزه إال إذا ز)الطَّ معز   فإنَّ  ،بععور بالشَّ الحصول عليه والش  

ا أمَّ ، (129،ص2007)ضمرة وآخرون،من يشعر خللها الفرد بالجوعالزَّ من  انقضت فترةً 
سلوكه  أي أنَّ  ؛المستمر الثَّوابم من ر  الفرد الذي ح   نجد بأنَّ  ؛بالحرمانق فيما يتعلَّ 
ه ألنَّ  ؛ةً سيكون سلوكه أقوى أو أكثر استمراريَّ  ؛طويلة   ع لفترات  عزيز المتقط  خضع للتَّ 

 ة  مرَّ  في كل   الثَّوابع ي إلى توق  ا يؤد  ، ممَّ الثَّوابمن الحرمان من  اعتاد على فترات  
 (.93،ص2012)أحمد،

زاتنويع في الت   .8 زاتمن  واحد   االعتماد على نوع   إنَّ : المعز  ي إلى اإلشباع، قد يؤد   المعز 
زاتنويع في من التَّ  ة، فل بدَّ يَّ الثَّوابقيمته ز األمر الذي سيفقد المعز   ، فمثًل كلمة المعز 
فاإلجراء األمثل هو  ،دائم   م بشكل  ية إذا استخدمها المعل  الثَّواب)ممتاز( قد تفقد صفتها 
زاتمن  ما بين عدد   العمل على إحداث دمج    ،ةمزيَّ ة أو الرَّ ة أو االجتماعيَّ شاطيَّ النَّ  المعز 

 الس لوكعلى  الثَّواببقاء أثر  نويع واالختلف لضمانوذلك لمراعاة التَّ 
(rellily&lewis,1983,p115). 

الذي نجح في أدائه، ورغبتنا  الس لوكب الط فلإعلم  يجب أن يتمَّ : الث وابنويه بأسباب الت   .9
، ولذلك صحيح   ؤال بشكل  لقد أجبت على الس   :البم قد يقول للطَّ فالمعل   ،في تعزيزه
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بنا مشكلت قد يجن   الثَّوابنويه بأسباب في المشاركة، فالتَّ  ةً إضافيَّ  سأضع لك درجةً 
 الس لوكالذي حدث به نفسه الوقت  ثت في، حدأخرى غير مرغوبة  ة لوكيَّ ستعزيز أنماط 

 .((Nix, et al, 1999 , p68المستهدف
 أو مدى احتياجه لجهد   ،المستهدف الس لوك: وتعني مدى تعقيد الس لوكدرجة صعوبة  .10

 الثَّوابمن  كبيرة   ة  يَّ أصبحت الحاجة إلى كم   ؛الس لوكما ازدادت درجة تعقيد فكلَّ  ،كبير  
ااًل عندما قد ال يكون فعَّ  بسيط   األثر البالغ عند تأدية الفرد لسلوك   ز ذوأكثر، فالمعز  

 ب جهدًا كبيرًا.دًا أو يتطلَّ المستهدف سلوكًا معقَّ  الس لوكيكون 
ة التي يعيش روف البيئيَّ زات إلى تحليلنا للظ  أن يستند استخدامنا للمعز  حليل الوظيفي: الت   .11

ذلك يساعدنا على  ألنَّ  ؛رة في تلك البيئةالمتوف   الثَّوابودراسة احتماالت  ،فيها الفرد
زاتتحديد  والمحافظة على  ،المكتسب الس لوكويزيد من احتمال تعميم  ،الملئمة المعز 
 (.Daci & Ryan,1985, P56)تهاستمراريَّ 

تشير  الث وابة استخدام رة على فاعلي  ابق عن العوامل واألسباب المؤث  من خالل العرض الس  
 :اآلتيةقاط الباحثة إلى الن  

  رة  ومؤث   ة  قويَّ  ة  المطلوب لكي تكون ذات فعاليَّ  الس لوكتقديم الحافز )المكافأة( فور إنجاز 
 عمليَّةفي  الثَّوابأو برمجة  ،ولهذا يجب برمجة الحوافز ؛مالمتعل   الط فلة في شخصيَّ 

 الس لوكات التي يمكن أن تقدم المكافأة أو اإلثابة إذا حصل م لتحديد عدد المرَّ عل  التَّ 
 المطلوب.

  مكافأةً  قد ال يكون كذلك من وجهة نظره، وبالمثل ما يعتبره طفل   مكافأةً  الط فلما يعتبره 
 .خر مكافأةً آ قد ال يعتبره طفل  

  من انتظامه على نحو   أكثر فاعليةً  ع  متقط   وذلك بتقديمه على نحو   ؛الثَّوابعدم انتظام 
 .مستمر  

  ن اما اقترب زمنى ينتج األثر، وكلَّ واب عندما يتبع االستجابة حتَّ القصوى للثَّ  اآلثارتحدث
ن عنصر يتضمَّ  الثَّواب أخرى فإنَّ  زاد احتمال االرتباط، ومن ناحية   ؛في االستجابة

 .التَّعزيز
   ز الملئم لتحديد نوع المعز   التَّعزيزعند تقديم  الط فلة المحيطة بيَّ روف البيئمراعاة الظ

 .وبيئته المحيطة للط فل

 ة:عليمي  الت   عملي ةالالمستخدم في  الث واببعض مظاهر  سادسًا:

 عليمي:ة بحسب الموقف الت  ة والمعنوي  ي  بنوعيها الماد   الث وابمن مظاهر  هناك مجموعة  
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ه على المتابعة والمواظب من أجل حث   لميذ المجد  على صعيد الت  ة يَّ ى هذه المظاهر الماد  تتجلَّ 
وتظهر في ،  لميذ الضعفاء لتحفيزهم على العمل والجد  واالستمرار، وفي سبيل جذب انتباه التَّ 

 الية: األمور التَّ 

  َّة.ة أو الفصليَّ هريَّ زيادة العلمات الش 
  َّواإلجابة.رح للمشاركة في الشَّ  ف  االستعانة به في الص 
  َّنويه بجودة عمله ومثابرته.للتَّ  ف  استدعاء مدير المدرسة إلى الص 
   َّلميذجعله محور العمل المشترك مع زملئه الت. 
  ًَّا.ًا ودراسيَّ ن أخلقيَّ يز تسجيل اسمه في الئحة الممي 
   دة والحسنة.إلظهار مزاياه الجي   ؛له تكريمي   إقامة حفل 
 عند إجابته واستقباله. قة  شو  م وابتسامة   ،طلقة الوجه 
   منشرح   اإلجابة على أسئلته بصدر. 
 .االستجابة لطلباته ورغباته وتحقيقها 
   لحسن إجابته واستقباله  مفرحة   ضحكة( Koh ,1994  ,p47.) 

 

 ًا:واستثماره تربوي   الث وابأسس توجيه  ًا:سابع

قرار ،ةيَّ الماد   الثَّواباستبعاد أساليب  .1  .محلَّها ة المنشأداخليَّ  تشجيع قيم   وا 
ال تقديم  ،م والحصول على المعرفةعل  ربوي التَّ قييم التَّ أن تكون الغاية من أساليب التَّ  .2

 .للط فل الثَّواب
ر طفل هذه المرحلة يتأثَّ  ألنَّ  ؛ةفظيَّ اللَّ  الثَّوابكن االعتماد على أساليب ممن الم .3

م فظي في تقد  اللَّ  الثَّواب أهم يَّةراسات بعض الد   نتكما بيَّ باالستحسان االجتماعي، 
 ,Honeycutt& soar, 1970وشرح معنى الكلمات ) ،عبيراألطفال في القدرة على التَّ 

p12.) 
يمكن وضع  أن ه راسات والبحوث، ترى الباحثةابقة التي رصدتها الد  ظر إلى المظاهر الس  وبالن  

 : اآلتيحو على الن   ة  هذه المظاهر في أربعة محاور رئيسي  

 ة لديه في افعيَّ لتقوية الدَّ  للط فليمكن تقديمها  ومعنوي   مادي   الثَّوابمن  أنواع   هناكل:األو  المحور 
 المرغوب. الس لوكالقيام ب

 المرغوب به من قبل الس لوكغبة الكبيرة في القيام بالعمل أو د الرَّ يول   الثَّوابتقديم  :انيالمحور الث  
 .اآلخرين
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 ثابت   تربوي   ته واستخدامه بأسلوب  لتأكيد فاعليَّ  الثَّوابظات استخدام هناك تحف   :الثالمحور الث  
 .صريحة   ة  يَّ ماد   على هيئة مكافأة   الثَّوابحين يكون  ةً وخاصَّ 

ته يَّ لمدى أهم  فظي اللَّ  الثَّواب :منها ،الثَّوابمن  يمكن االعتماد على أكثر من نوع   ابع:المحور الر  
 .الط فلة عند غويَّ تحسين الحصيلة الل   في

 : الث وابظات المبالغة في استخدام تحف   ًا:ثامن

نا نَّ أ عليم، إالَّ ربية والتَّ في التَّ  الثَّوابة دت على فاعليَّ جارب الكثيرة التي أكَّ التَّ  على الرغم من أنَّ 
حين  ةً وخاصَّ  ،ثابت   تربوي   بأسلوب   الثَّوابعلى المبالغة في استخدام  ة  هامَّ  ظات  نشير إلى تحف  

 .وصريحة   ة  يَّ ماد   على هيئة مكافأة   الثَّوابيكون 

من  فيه )نوع   مبالغ   بشكل   واآلباءمون اشدون والمعل  دها الرَّ يحد   خذ صورة مكافأة  الذي يتَّ  الثَّواب
ن لدى اتي، وقد تكو  شاط الذَّ لطة ال إلى االبتكار والنَّ ضوخ للس  وقد تقود إلى االنقياد والر   ،شوة(الرَّ 

ة على شاط الذي يقوم به من أجل المكافأة الخارجيَّ الي فالنَّ ما، وبالتَّ  ًا من نوع  جاهًا نفسيَّ ات   الط فل
ر الوسيلة( بحيث يسعى تبر   هي )الغاية الس لوكات الحصول عليها، وتصبح القاعدة في عمليَّ 
 بل.م للحصول على المكافأة بأيسر الس  المتعل  

ه في الوقت الذي نجد فيه ًا في طابعه، بمعنى أنَّ يكون تنافسيَّ  خذ صورة مكافأة  حين يتَّ  الثَّواب
بكثيرًا من  ، فإنَّ يحصلون على مكافأة   ة أشخاص  شخصًا أو عدَّ  ضون لإلحباط، قد يتعرَّ  الط لَّ

ذا كانت لدينا جائزة   من مواجهة مشكلت الذين  فلبدَّ  ؛من المتسابقين كثير   وعدد   واحدة   وا 
 (. Martn, 2004, p46) يخسرون
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 :الت عزيزأنواع  :تاسعاً 

 الس لوكأو زيادة احتمال حدوث  ،الس لوكي ظهوره إلى تقوية يؤد   : هو مثير  اإليجابي الت عزيز -1
وترتيب سريره )عبد  ،بعد تنظيف حجرته للط فلمثل تقديم قطعة حلوى  ؛الذي نرغب فيه

 اإليجابي أمرين:  الثَّوابن (، ويتضمَّ 23، ص1998القادر، 
 .نة  عواقب ونتائج معيَّ  الس لوكويتبع هذا  ،ما خص بسلوك  : وهو قيام الشَّ لاألمر األو  

 ر الموقف.إذا تكرَّ  مشابه   خص بسلوك  : هو زيادة احتماالت قيام الشَّ انياألمر الث  

ويعود  ،كر لهمان الش  ويقد   ،نافيثني عليه الوالد ،نايرضى عنه الوالد بعمل   الط فلمثال قيام 
الحقة)نتيجة(  ة  سارَّ  وهو تجربة   ،ذاته الس لوكغبة في تكرار ن لديه الرَّ وتتكوَّ  ،للقيام بالعمل الط فل

، 2008)حسين،  الس لوكي إلى زيادة استمرار قيام الحدث يؤد  إذا كان هذا ، ما)سلوك( الستجابة  
 (.208ص

بأنه األثر اإليجابي  الثَّواب من خلل تعريف ةأاإليجابي والمكاف الثَّوابفريق ما بين ومن المهم التَّ 
 ب  محبَّ  ي الفرد لشيء  عن تلق   ة فهي عبارة  أا المكافأمَّ الذي يتبع السلوك ويؤدي إلى زيادة حدوثه،

عالية المستوى أو عالية القيمة، إال  غم من وجود مكافآت  وبالر   ،ن  معيَّ  أو إنجاز   لقاء قيامه بخدمة  
 (.24،ص1998)عبد القادر،الس لوكعلى زيادة حدوث  رةً رورة مؤث  ها ليست بالضَّ أنَّ 

   الث واباإليجابي إلى نوعين من  الث وابم قس  وي: 

 اإليجابي:لي ز األو  المعز   - أ

وتعمل على زيادة احتماالت حدوثه في  الس لوكد باإلجراءات التي تلحق اإليجابي يتحدَّ  الثَّواب
زاتف المستقبل، وهناك من يصن    ،ة  شرطيَّ  ة  إيجابيَّ  زات  فهناك معز   ،معل  على أسس التَّ  بناءً  المعز 

زاتح على تسميته بل  ة، وهذا ما اصط  غير شرطيَّ  ة  يجابيَّ إ زات  ومعز    ،ة(رطيَّ ة )غير الشَّ األوليَّ  المعز 
زاتف ،ة(رطيَّ )الشَّ  ةانويَّ والثَّ  زاتهي  :ةالسَّلبية األوليَّ  المعز  من قبل الفرد  ب خبرةً التي ال تتطلَّ  المعز 
زاتر على سلوكه، فالماء أو الغذاء يعتبران من لتؤث   ة الستجابات الجوع أو العطش األوليَّ  المعز 

زات المهم ملحظة بأنَّ  لألفراد، ومن أثير على التَّ  قد ال تكون قادرةً  ة(رطيَّ ة )غير الشَّ األوليَّ  المعز 
عام له تقديم الطَّ  بع نجد بأنَّ فالفرد الذي تناول طعامه وشعر بالشَّ  ،دائم   وتعزيزه بشكل   الس لوكفي 

م به ظروف )الحرمان قد تتحكَّ لي ز األوَّ فالمعز   ،ز  معز   بع قد ال يخدم كمثير  وهو في حالة الشَّ 
 الس لوكفي مدى تأثيره على  مقد تتحكَّ  الثَّوابحالة الفرد التي تسبق تقديم  بمعنى أنَّ  ،واإلشباع(

زاتل . تمث  (198-199،ص2008،أبو حماد)  الط فلة حاجات هات األوليَّ أو المنب   المعز 
عام كالطَّ  ،ستغنى عنهًا ال ي  وتحفظ له وجوده بوصفه كائنًا حيَّ  ،ة التي تقوم عليها حياتهاألساسيَّ 
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ة يحتاج إليها الجسم بيولوجيَّ  زات  ها معز  ألنَّ  ،للبقاء واالستمرار الط فلراب فهي تشبع حاجة والشَّ 
زاتهذه  غير أنَّ  ،ه واستمرارهنمو  ل ا ممَّ  ،بمجرد الحصول عليها الس لوكنتهي تأثيرها على ي المعز 

ما يستخدمها إنَّ  ،معل  للتَّ  زةً ليست محف   :كتور حمدانوهي كما يقول الد   ،ةيَّ التَّعزيز ل من قيمتها يقل  
 .الط فلعديل المطلوب على سلوك أثير أو التَّ حداث التَّ إلم بواسطة إقرانها باإلجابة المرغوبة المتعل  

وينال  ،حيث يجذب انتباههم ،معل  وبطيء التَّ  ،وضة والحضانةألطفال الرَّ  وع ملئم  وهذا النَّ  
ويشبع مطالبهم  ،غرائزهم ه يمس  ألنَّ  ،ويشبع حاجاتهم ،هماهتمام
 (231-230،ص2009)سليمان،ة.األساسيَّ 

واب، يستخدم من الصَّ  نة  معيَّ  الوظيفة أو الواجب بنسبة   من يحل   م يعلن ألطفاله أنَّ مثال: المعل  
 ،التَّعزيزي تقديم المكافأة إلى ب، فيكون ذلك حافزًا على االجتهاد، ويؤد  المحبَّ عام من الطَّ  اً نوع

لى الش   ،وزيادته الس لوكي إلى ثبات يؤد   التَّعزيزوتكرار  كما هو  ،فسقة بالنَّ عور باالرتياح والث  وا 
 الي:التَّ  شكلفي ال ح  موضَّ 

 

 
 
زاتا أم    - ب  وتحتاج إلى خبرة   ،الس لوكفهي تلك المثيرات التي تلحق ب ة:اإليجابي  انوية الث   المعز 

  أنَّ إالَّ  الس لوكر على قد ال تؤث   فالمال أو العلمات بطبيعتها ،الثَّوابم الكتساب صفة عل  للتَّ 
 الس لوكتتبع  محايدة   رطي تعمل على تغيير صفة تلك المثيرات من مثيرات  م الشَّ عل  خبرات التَّ 

من خلل  زة  معز   قود ستصبح مثيرات  ة والن  راسيَّ رجات الد  له، فالجوائز والدَّ  زة  معز   إلى مثيرات  
زاتم، فعلى العكس من عل  التَّ  زات ة نجد أنَّ األوليَّ  المعز   الثَّوابانوية ال تقوم بعمل الثَّ  المعز 
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زاترطي قد تلعب دورًا في إظهار م الشَّ عل  خبرات التَّ  نَّ إ، حيث آلي   بشكل    ،ةانويَّ الثَّ  المعز 
إقرانها مع  ا إذا تمَّ مَّ أ ،حيادي   ًا، فهي بذلك مثير  فالجائزة بطبيعتها قد ال تكون مثيرًا تعزيزيَّ 

ى حتَّ  الس لوكها قد تعمل على تعزيز ، فإنَّ متوالية   ات  ة مرَّ رب لعدَّ ل األكل والش  ؛ مثز  معز   حدث  
زات كذلك كل   ،شراب(-)طعام لي ز األوَّ يظهر المعز  لو لم  انوية األخرى مثل الثَّ  المعز 

زاتوغيرها من ة، تب الوظيفيَّ رفيعات، الر  كر، التَّ شهادات الش    .(37،ص1993)عيسى، المعز 
 :الس لبي الت عزيز -2

، األمر الذي اً ر أو منف   ب  غير محبَّ  هو ذلك اإلجراء الذي يشير إلى سحب مثير   السَّلبيز المعز  
يستجيب فليحصل على ما يريد  الط فلبالمستقبل، يبكي  الس لوكي إلى زيادة احتماالت حدوث يؤد  

لص خ  التَّ  تمَّ  ،ر)البكاء(عن البكاء ما الذي حدث؟ المثير المنف   الط فلف األب لهذا البكاء ويتوقَّ 
ًا من خلل سلوك األب ومن المحتمل أن يستجيب زيزه سلبيَّ تع قد تمَّ  الط فل فإنَّ  :اليوبالتَّ  ،منه

زًا المثير يكون معز   أنَّ ن هنا نجد (. وم174، ص2004ريقة القادمة )الريماوي،األب بنفس الطَّ 
ة تكرار ى إلى زيادة احتماليَّ وأدَّ  ،الس لوكبعد حدوث  ب  غير محبَّ  ب موقف  ًا إذا عمل على تجن  سلبيَّ 

زًا يمكن اعتباره معز   ز  معز   فليس كل   ،اإليجابي الثَّوابوكما هو الحال في  ،بالمستقبل الس لوك
ب العقوبة، ومن هنا يمكن توضيح ًا حتى ولو انطوى على إزالة اإلزعاج أو األلم أو تجن  سلبيَّ 

ا ينطوي على إزالة غالبًا م السَّلبي الثَّواب، إن الس لوكمن خلل أثره على  السَّلبي الثَّوابمفهوم 
 أو العزل والتي تكون ظاهرةً  ،أو اإلزعاج ،ةدمة الكهربائيَّ الصَّ  :مثل ؛منفردة   أو أحداث   ،مثيرات  

بعد حدوث  فوري   لألفراد قبل حدوث االستجابة، فالحدث سوف يزول أو سيختفي بشكل  
 (. 231،ص2009االستجابة )سليمان،

 هما:الس لبي إلى قسمين ز يقسم المعز  

 :الس لبيلي األو   زالمعز   - أ

زاتبر عت  ت   وت المرتفع والتي تثير االنزعاج والخوف عند الفرد الصَّ و ة دمة الكهربائيَّ مثل الصَّ  المعز 
 (134،ص1999)عمار،ة.ة سلبيَّ زات أوليَّ معز   بطبيعتها دون خبرة  

زاتا أم    - ب  :ةالس لبي انويةالث   المعز 

زاتفهي   فتعبيرات الوجه  ، ممن خلل ارتباطها بخبرات تعل   الثَّوابالتي اكتسبت صفة  المعز 
اكتسبت صفة  فر كلها ظروف  أو إشارة الص   ،أو قول كلمة ال ،على عدم االستحسان التي تدل  
 الثَّواب إنَّ  ،نفيرمنفردة فاكتسبت صفة التَّ  مع أحداث   السَّلبي من خلل خبرات االقتران الثَّواب

رة، وخلل ذلك يكون ب الفرد أو هروبه من المواقف المنف  يحدث من خلل محاولة تجن   سَّلبيال
ة في الموقف قد تشير فالمثيرات القبليَّ  ،تام   بشكل   تضمينه شراط اإلجرائي والكلسيكي قد تمَّ اإل
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خدم في إنهاء شراط كلسيكي(، وهذا بدوره سيإب أو الهرب )جن  إلى ضرورة القيام باستجابة التَّ 
 .(Honeycutt & Soar,1970, p67)شراط إجرائي( تعزيز سلبي.إنفير )حالة االنزعاج والتَّ 

زاتة نجد في جميع أنماط حياتنا اليوميَّ   لبيَّ  المعز  في إظهار استجابات  ةً ة تكتسب قوَّ انويَّ ة الثَّ السَّ
 .بيجن  التَّ  الس لوكب أو جن  الهرب، وهذا ما يقود إلى ظهور استجابة التَّ 

زات -3  ة:رطي  ة الش  المعمم   المعز 

زاتبعض من  زاترطية اقترنت مع العديد من انوية الشَّ الثَّ  المعز  ، وهذا ما أطلق عليه اسم المعز 
زات زاتز هذا النوع من مة، ويتميَّ ة المعمَّ رطيَّ الشَّ  المعز  بالقدرة على تعزيز العديد من أنماط  المعز 
ة إقرانها مع العديد من األحداث المختلفة، ويعتبر المال مثًل المختلفة، وذلك لقابليَّ  الس لوك

زاتواضحًا على  ًا بسبب اكتسابه ًا أو شرطيَّ زًا ثانويَّ مة فهو بطبيعته معز  رطية المعمَّ الشَّ  المعز 
ة المرتبطة بقيمته يَّ الثَّوابع األحداث م، وهو معمم لتنو  عل  ية من خلل خبرات التَّ الثَّوابلقيمته 
زاتومن األمثلة األخرى على  ،زكمعز   هذه  ة المعممة، االنتباه واالستحسان، إنَّ رطيَّ الشَّ  المعز 

زات رتباط م وقدرتها على االعل  وذلك لحاجتها لخبرات التَّ  ؛مةة معمَّ زات شرطيَّ بر معز  عت  ت   المعز 
 ،أو المكافأة ،صال الجسدياه من قبل أحدهم قد يلحقه االت  فة، فاالنتبختلبالعديد من األحداث الم

 (.119، ص2007عام )ضمرة وآخرون، ة مثل الطَّ يَّ أو الحصول على جوائز ماد   ،أو االبتسامة

زاتف وهناك من يصن    :على الشكل التالي المعز 

زات -1  ة:الغذائي   المعز 

زات بإرضاء الحاجات  األشياء الملموسة التي تكون قيمتها مرتبطةً  ة وهي كل  الغذائيَّ  المعز 
ة سلوك وخاصَّ  ،الس لوكفي  بالغ   م فائدتها، وهي ذات أثر  لى تعل  إ الط فلة، ولهذا ال يحتاج الحيويَّ 

زاتلوك المطلوب، و فًا على تأديته للس  متوق   للط فلغار إذا ما كان إعطاؤها األطفال الص    المعز 
فقطعة الحلوى قد  ،لها األطفالراب والحلويات التي يفض  عام والشَّ أنواع الطَّ  ة تشمل كلَّ ائيَّ الغذ

ومن المهم  ،(74، ص1990)ابراهيم وآخرون، ف  المنضبط داخل الصَّ  الط فلزًا لسلوك تكون معز  
زاتوع من استخدام هذا النَّ  ملحظة بأنَّ  ليس مقبواًل أن  إذ ؛عديدة   ب عليه مشكلت  يترتَّ  المعز 
 ،رابعام والشَّ من الط   على ما يحب   الط فلالمرغوب مرهونًا بحصول  الس لوكب الط فلنجعل قيام 

زاتي عند استخدام ة التي تواجه المرب  إحدى المشكلت األساسيَّ  كما أنَّ  ل في ة تتمثَّ الغذائيَّ  المعز 
وذلك  ؛فعاليته وتأثيره بعد تناوله أو الحصول عليهز يفقد المعز   والتي تعني أنَّ  ،مشكلة اإلشباع

 هولة الوصول إلى مرحلة اإلشباع، باإلضافة إلى أنَّ لتداخل حسابات اإلشباع والحرمان، فمن الس  
زاتقد ال يزداد مع استخدامنا لهذا النوع من  الس لوكل معدَّ  ، ومن هنا نوصي باستخدام هذا المعز 

زاتوازي مع ز بالتَّ النوع من المعز    (. (Martn, 2004, p45.األخرى المعز 



56 
 

 كبيرة   ات  ب إعطاء كميَّ وتجن   ،واحد   ز  استخدام أكثر من معز  بب على هذه المشكلة غل  وباإلمكان التَّ 
قران هذه  ،ز نفسهمن المعز   زاتوا   (.203، ص2008)حسين،  ة  اجتماعيَّ  زات  بمعز   المعز 

زات -2  ة:مزي  الر   المعز 

المطلوب، قد ال تكون  الس لوكبعد قيامه ب للط فلى عط  ت   أو إشارات   عبارة عن رموز   وهي
زات  زات  ة استبدالها بمعز  ها تكتسب قيمتها من خلل إمكانيَّ ولكنَّ  ،ذاتها في حد   مةً ة قي  مزيَّ الرَّ  المعز 

زاتأخرى، ومن أكثر األمثلة شيوعًا على   نَّ إجوم، حيث ربوي لوحة الن  التَّ ة في الوسط مزيَّ الرَّ  المعز 
جمع ما حصل  يتم   المطلوب، وبعد فترة   الس لوكنظير قيامه ب أو نجمة   يحصل على رمز   الط فل
زاتمن  مختلفة   واستبدالها له بأنواع   أو رموز   من نجوم   الط فلعليه   بة إليه، إنَّ المحبَّ  المعز 

زاتاالعتماد على   بشكل   الس لوكة من خلل تأثيره على قد يكون له جوانب إيجابيَّ ة مزيَّ الرَّ  المعز 
ة استبدال تلك ة الوصول إلى مرحلة اإلشباع من خلل إمكانيَّ ة احتماليَّ ، باإلضافة إلى قلَّ مباشر  

زاتموز بالعديد من الر   ف عليها نجاح ومن العوامل التي يتوقَّ  ،قودة المعممة مثل الن  اإليجابيَّ  المعز 
، ويكون واضح الط فلفاق بيننا وبين باالت   الط فليعلمها  ثابتة   ذه الطريقة أن تكون لها قاعدة  ه

 (.287-286،ص2005الفتلوي،) الط فلسهل الحفظ في حدود قدرات  ،البنود

زات -3  ة: ي  الماد   المعز 

ور، الكرة، الص  ها األطفال )كاأللعاب، القصص، األلوان، األفلم، وتشمل األشياء التي يحب  
زاتوع من هذا النَّ  أهم يَّةجوم(، وتكمن الن   بعد حدوث  سهلة   ة تطبيقها بصورة  في إمكانيَّ  المعز 

 ،(126، ص2007)ضمرة وآخرون،  فوري   وتأثيره على سلوك األفراد بشكل   ،ة كلفته، وقلَّ الس لوك
زاتة هذه غم من فاعليَّ وبالر   تقديم  إنَّ  :ويقول ،هناك من يعترض على استخدامها نَّ أإال  المعز 
ي من قبل األهل أو المرب   لوك المطلوب منه يعتبر رشوةً مقابل تأديته للس   للط فل ة  خارجيَّ  زات  معز  

 (.203، ص2008)حسين، 
زات -4  ة: شاطي  الن   المعز 

لوك المرغوب فيه، حيث تأديته للس  سمح له القيام بها حال ي   ،الط فلها يحب   دة  محدَّ  وهي نشاطات  
حلت أو أو االشتراك في الرَّ  ،المرغوب فيه الس لوكممارسة اللعب مثًل بعد أداء  للط فلسمح ي  

أو القيام بدور  ،ةعب باأللعاب االلكترونيَّ أو اللَّ  ،لفازبمشاهدة الت   للط فلماح أو السَّ  ،المباريات
خروج مع أصدقائه بعد أن يقوم بترتيب غرفته، وزيادة فترات و السماح له بالأ ،ف  عريف الصَّ 
 ،ة الحائطلَّ جواالشتراك في م ،ةياضيَّ ة واأللعاب الر  والمشاركة في الحفلت المدرسيَّ  ،االستراحة

وزيارة األقارب  ،ةوالحدائق العامَّ  ،هاب إلى الملهيكالذَّ  ؛ةرفيهيَّ حلت التَّ واالشتراك في الرَّ 
 (.206، ص2008)حسين،  
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زات -5  ة:االجتماعي   المعز 

زاتمن  عن مجموعة   وهي عبارة   من خلل  الثَّوابة، والتي اكتسبت صفة انويَّ ة الثَّ رطيَّ الشَّ  المعز 
قرانها بأحداث   زاتة، ومن األمثلة على تعزيزيَّ  أو مثيرات   ارتباطها وا  استخدام  :ةاالجتماعيَّ  المعز 

أمام  الط فلومدح  ،صفيقوالتَّ  ،االبتسامة :مثل ،ةعبيرات الوجهيَّ والتَّ  ،فظيكلمات المدح اللَّ 
 ،بت على الكتفوالرَّ  ،االحتضان :مثل ؛ضاة على الر  الَّ مسات الدَّ وكذلك اللَّ  ،األطفال اآلخرين

زاتوع من شهادة تقدير، وغالبًا ما يستخدم هذا النَّ  الط فلومنح  لما له من  ؛مع األطفال المعز 
يَّة ز وتتميَّ  ،غير المرغوب الس لوكوفي تعديل  ،المرغوب فيه الس لوكفي تقوية وزيادة  ودور   أهم 

زات زاتالمدح وغيره من  أنَّ  :زات منهامن الممي   ة بعدد  االجتماعيَّ  المعز  ة تكون االجتماعيَّ  المعز 
االجتماعي  الثَّواب المقبول، وأنَّ  الس لوكي إلى زيادة تؤد   فهي عادةً  ،لوكالس  جدًا في تعديل  ةً الَّ فعَّ 
زات وال تحتاج إلى إعداد، كما أنَّ  م فهي غير مكلفة  نفيذ من قبل المعل  سهل التَّ  أمر    المعز 

زاتة تختلف عن االجتماعيَّ  تولد يه عند عدم استخدامها ال ة كالطعام مثًل في أنَّ الغذائيَّ  المعز 
وع من هذا النَّ  ومن المهم ملحظة أنَّ  ،(233ص2009)سليمان، للط فلعور بالحرمان الش  

زات إلى  الس لوكبعد حدوث  ومباشرةً  ة استخدامه بسهولة  ، باإلضافة إلى إمكانيَّ غير مكلف   المعز 
زات أهم يَّةقاط التي تظهر ومن الن   ،الس لوكال على جانب تأثيره الفعَّ  تلك  :ةاالجتماعيَّ  المعز 

زاتوع من للوصول باألفراد للعتماد على هذا النَّ  الس لوكغبة لدى معدل الرَّ  بداًل من  المعز 
زات مهما كان نوعه يجب أن يكون  الثَّوابشاطي، ففظي أو النَّ ي أو اللَّ ابع الماد  ذات الطَّ  المعز 

 الط فلبذلك يبقى  ،كان تأثيره أكبر الط فلما جذب انتباه ، وكلَّ للط فلسبة بالن   ااًل وذا قيمة  فعَّ 
 & Honeycutt)قًا الستلم مكافأته متشو   نفسه الوقت وفي ،المطلوب الس لوكمنشغًل بأداء 

Soar, 1970, p97). 
 الباحثة استخالص ما يلي: تنك  تمباستعراض ما سبق 

زات وهي ، اآلخرينالمرغوب به من قبل  الس لوكنحو  الط فلك داخلي يحر   هي بمثابة حافز  : المعز 
ة يَّ ماد   زات  وتشمل محف   ،للقيام بها للط فل بة  محبَّ  ة  ومعنويَّ  ة  يَّ عن أشياء ماد   عبارة  

من أجل تكرار  للط فلشجيع كاالستحسان والثناء والمدح والتَّ  ،ةة ومعنويَّ واجتماعيَّ 
 أخرى. المرغوب وتحفيزه على القيام به مرةً  الس لوك

زات نحو  الط فلز ها تحف  ة كل  ة أو معنويَّ يَّ ة أو ماد  اجتماعيَّ  مهما كانت سواء   المعز 
 المرغوب. الس لوك
زاتأفضل    :ة  يَّ ماد   زات  المرغوب هي معز   الس لوكللقيام ب للط فل المعز 
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فيها قام  مرغوب   استجابة   بعد كل   للط فلم فيه اإلثابة هو األسلوب الذي تقدَّ  المستمر: الث واب
المطلوب إليه في  الس لوكم على تعل   الط فلوع في تدريب ستخدم هذا النَّ وي   ،بها

 أو تعديله. المرغوب فيه الس لوكات تشكيل المراحل األولى من عملي  
حيحة دون غيرها، ات الصَّ لوكيَّ لس  ااإلثابة لبعض  فيه مهو األسلوب الذي تقدَّ  ع:المتقط   الث واب

 .الس لوكم من تعل   في مرحلة   ى عادةً عط  ي   الثَّوابوع من وهذا النَّ 
 

 :الت عزيزجداول  :عاشراً 

ال يكون  التَّعزيزظهور  نَّ إالتَّعزيز، حيث بجداول  الس لوكو  الس لوكى العلقة ما بين لواحق تسمَّ 
 . التَّعزيزم به، وهذا ما اصطلح على تسميته بجداول يتحكَّ  خاص   بل هناك نظام   ،اً عشوائيَّ 

وفي هذه الحالة  ،ة تحدث فيهامرَّ  ز في كل  زَّ االستجابة تع أنَّ البسيطة نجد  الثَّوابفي جداول 
بعد حدوث  التَّعزيزم د  ا إذا ق  اصل، أمَّ المتو  التَّعزيزالذي تتبع له هذه االستجابة  ليكون اسم الجدو 

 عًا ًا متقط  جدواًل تعزيزيَّ  الثَّوابى يسمَّ  ؛ة استجابات  عدَّ 

في درجة األداء، وهذه االختلفات تظهر  مختلفةً  ع والمستمر يفرزان استجابات  المتقط   الثَّوابو 
 عليم:خلل ثلث مراحل في التَّ 

التَّعزيز ، يكون من األفضل االعتماد على الس لوكم أو اكتساب لتعل   المرحلة األولى: -1
ظهار  الس لوكلحاجتنا لتثبيت  ؛المتواصل أو المستمر  في أعلى درجات حدوثه. الس لوكوا 

ع، لضمان ظهور المتقط   التَّعزيزلنا من االعتماد على جداول  ال بدَّ انية: المرحلة الث   -2
المتواصل والمستمر خلل مرحلة اكتساب  التَّعزيز أهم يَّةغم من وبالر   ،األداء المرتفع

 . الس لوكبه خلل مرحلة استمرار  ىع يوص  المتقط   التَّعزيز ، إال أنَّ الس لوك
ع وهي اإلطفاء، فإذا المتقط   التَّعزيزم تظهر واحدة من ميزات عل  من التَّ الثة: المرحلة الث   -3

ستكون أسهل وأسرع إذا ما كان  هابأنَّ نجد  ؛ز واالستجابةالمعز  أردنا إنهاء العلقة ما بين 
 الثَّوابمع االستجابة التي تعتمد على  المستمر، مقارنةً  الثَّوابمعتمدًا على  الس لوك
 (.130، ص2007بالمقاومة لإلطفاء )ضمرة وآخرون،  زةً والتي تكون متمي   ،عالمتقط  

رات استخدامًا أكثر المتغي   رات، إال أنَّ على العديد من المتغي   اعتماداً  الثَّوابيمكن تصنيف جداول 
التي تعتمد على  الثَّوابى جداول حيث تسمَّ  ؛الس لوكأو فترة  الس لوكتلك التي تعتمد على تكرار 

بعد  نة  معيَّ  ة  زمنيَّ  سبة، والجداول التي تعتمد على مرور فترة  من االستجابات بجداول الن   ن  معيَّ  عدد  
 بجداول الفترة. الس لوكحدوث 
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 سبة:جداول الن   - أ
الب تعزيز الطَّ  من االستجابات، مثًل سيتم   ن  معيَّ  بعد عدد   الس لوكتعتمد هذه الجداول على تعزيز 

 له، وهناك نوعان من هذه الجداول: صحيحة   استجابة   بعد كل  

 ابتة:سبة الث  جداول الن   -1
من االستجابات، ويمكن تحديد ذلك  ومعلوم   ثابت   للفرد بعد حدوث أو تكرار عدد   التَّعزيز عطىي  
تعزيزه  سيتم   الس لوك وهذا يشير إلى أنَّ  ،نسبة ثابتة مرتين مثلً  لعدد من االستجابات من خللا

، ويتبع لهذا الجدول العديد من أنماط سلوكنا (172،ص2010)قطامي، بعد ظهور استجابتين
 ي إلى حصول الطالب على درجات  سيؤد   ة أربع مرات  حل الواجبات اليوميَّ  :مثل ؛ة،اليوميَّ 
كرار واالرتفاع في ز بالتَّ ابتة سيتميَّ سبة الثَّ الذي يتبع جداول الن   الس لوك م، إنَّ من المعل   ة  إضافيَّ 
 مباشرةً  الثَّواببعد الحصول على  ه سيواجه فترة خمود  ، إال أنَّ الثَّوابله قبل الحصول على معدَّ 

 (.133-132، ص2007)ضمرة وأخرون، 

 رة:سبة المتغي  جداول الن   -2
 ه يتبع عدد استجابات   أنَّ حسب هذا الجدول على تكرار االستجابات، إالَّ  الس لوكيعتمد تعزيز  

 فيها إال أنَّ  التَّعزيز ة يتم  في كل مرَّ  الس لوكات حدوث غم من اختلف عدد مرَّ وبالر   ،د  غير محدَّ 
رة سبة المتغي  الن   وابثالذي يتبع جداول  الس لوكومن األمثلة على  ،ن  معيَّ  ط  ر حول متوس  العدد يدو 

ل ثلث بعد أوَّ  التَّعزيزم كأن يعطي المعل  ؛ (Koh ,1994 ,p69) ف  سلوك المشاركة في الصَّ 
ز وع المعز  بر هذه الجداول من النَّ عت  ، وت  بعد تسع إجابات   ثمَّ  ،متتالية بعد سبع إجابات   ثمَّ  ،إجابات  

 (172،ص2010ويعمل على استمراره.)قطامي، تهم وتقويعل  للتَّ 
 جداول الفترة:  - ب

على حدوثه، وقد تكون  ة  زمنيَّ  المستهدف بعد مرور فترة   الس لوكتعتمد هذه الجداول على تعزيز 
 ويمكن تقسيم جداول الفترة إلى نوعين: ،رةً أو متغي   هذه الفترة ثابتةً 

 ابتة: جداول الفترة الث   -1

ل ز ألوَّ ز  يع الس لوك نَّ إحيث  ؛ثابتة   ة  زمنيَّ  بعد مرور فترة   التَّعزيز عطىوع من الجداول ي  ا النَّ في هذ
زز إذا حدث بعد سيع الس لوك أنَّ على  وهذا يدل   ،لهذا النوع يحدث فيها بعد مرور تلك الفترة ة  مرَّ 

فق عليها يتبعه ة المتَّ منيَّ يظهر بعد مرور الفترة الزَّ  أو سلوك   ل استجابة  أوَّ  نَّ إمرور دقيقة، حيث 
ذا ما حدث  ،مباشرةً  الثَّواب  ،تعزيزه فل يتم   ؛ابتةدة والثَّ ة المحدَّ منيَّ قبل مرور الفترة الزَّ  الس لوكوا 

 الثَّوابمود بعد الحصول على من الخ الذي يتبع هذا الجدول مروره بفترة   الس لوكميزات  ومن أهم  
 (162،ص2007)الزريقات،
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فهم ال يتابعون دراستهم في بدية  ،لبة قبل االمتحانات تابعًا لهذا الجدولوقد يكون سلوك الطَّ 
جهودهم   يقوم الطلبة بتكثيف التَّعزيزولكن عند اقتراب فترة الحصول على  ،راسيالفصل الد  

لبة رجات المرتفعة في االمتحانات، وبعد ذلك )بعد انتهاء االمتحان( يدخل الطَّ للحصول على الدَّ 
ابع لجدول الفترة التَّ  الس لوكفترة الخمود في  أنَّ راسة، ومن المهم ملحظة لسلوك الد   في فترة خمود  

لبة بعيدًا عن ل الذي درسه الطَّ ان األوَّ مثًل إذا كان االمتح الثَّوابابتة تعتمد على طول فترة الثَّ 
راسة بعد احتماالت طول فترة الخمود في سلوك الد   اني)فترة شهرين مثًل( فإنَّ االمتحان الثَّ 
 (.(Martn, 2004, p66 ل ستكون طويلةً االمتحان األوَّ 

 رة:جدول الفترة المتغي   -2

فبعد  ،ةمنيَّ من الفواصل الزَّ  ة  عشوائيَّ  اعتمادًا على سلسلة   في هذا النوع من الجداول يقدم التَّعزيز
ع من تعزيز الفترة تتنوَّ  وعليه فإنَّ  ،ثلثين دقيقة ةأومدَّ قد ينتظر خمس دقائق  الط فلأن يعزز 

ون قد يك رةة المتغي  منيَّ الذي يتبع جدول الفترة الزَّ  الس لوك إنَّ  (164،ص2007)الزريقات،.خرآل
بعد الحصول على  نطفاء، باإلضافة إلى عدم مروره بفترة خمود  على البقاء ومقاومة االقادرًا 
لبة ه سيدفع بالطَّ فإنَّ  ،على طلبته مفاجئة   م الذي يحرص على أن يفرض امتحانات  ، فالمعل  التَّعزيز

 امتحان   لكل   دةً محدَّ  اً د أوقاتم الذي يحد  بالمعل   للمتحانات، مقارنةً  باً األوقات تحس   راسة في كل  للد  
 (135، ص2007، )ضمرة وآخرون

 مثال اسم الجدول الثَّوابشرط  الس لوكصفات  فترة الخمود
لوك تحدث فترة خمود للس  

 بعد الحصول على المكافأة.
يمكن إطفاؤه وقد ال يستمر 

 عزيزتَّ بعد الحصول على ال
من  ن  معيَّ  بعد حدوث عدد  

 االستجابات
 سبةجدول الن  
 رةالمتغي  

 المكافأة بعد حل  
 ةالواجبات المدرسيَّ 

لوك ال تحدث فترة خمود للس  
 بعد الحصول على المكافأة

يقاوم اإلطفاء ويستمر بعد 
 زالحصول على المعز  

غير  بعد حدوث عدد  
 من االستجابات د  محدَّ 

سبة جدول الن  
 رةالمتغي  

المكافأة بعد استجابة 
 مالطالب ألسئلة المعل  

لوك تحدث فترة خمود للس  
 .الثَّواببعد الحصول على 

يمكن إطفاؤه ويضعف بعد 
 الثَّوابالحصول على 

ثابتة  ة  زمنيَّ  بعد مرور فترة  
 ل استجابةحدوث أوَّ 

جدول الفترة 
 ابتةالثَّ 

شاط الذي يسبق النَّ 
 نويقويم السَّ التَّ 

 يقاوم اإلطفاء ويستمر بشكل   لوك.ال تحدث فترة خمود للس  
 الثَّواببعد الحصول على  قوي  

غير  ة  زمنيَّ  بعد مرور فترة  
 ل استجابةلحدوث أوَّ  ثابتة  

جدول الفترة 
 رةالمتغي  

االمتحانات غير 
 دة الموعدمحدَّ 

 

 ظات  هناك تحف    أن  إال   الط فلًا في حياة عزيز دورًا هام  للت   ضح أن  ابق يت  من خالل العرض الس  
كما  اآلتيةاألهل( إتقان المهارات و مين، ين )معل  ب من المرب  وهذا يتطل   ،الت عزيزفي استخدام 
 ترى الباحثة.
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    ل  يستجيب بمعدَّ  الط فل أي بمعنى أنَّ  ؛ل استجابة ثابتإنتاج معدَّ  سبةيلحظ من جداول الن 
معدل االستجابة يزداد مع  لى ذلك فإنَّ ، باإلضافة إالتَّعزيزة خلل دخول وقت احتماليَّ  مستقر  

إلى أن  متزايدة   ستأنف إصدار االستجابة بعد ذلك بسرعة  ثم ي   ،ابتة العاليةسبة الثَّ جداول الن  
 :اليالتَّ  التَّعزيزيحصل على 

   َّتطول أو تقصر تبعًا  ة  لمدَّ  التَّعزيزعلى إصدار االستجابة بعد حصوله على  الط فلف يتوق
 .لحجم النسب

   رة  ومؤث   ة  قويَّ  ة  المطلوب لكي تكون ذات فعاليَّ  الس لوكيجب تقديم الحافز )المكافأة( فور إنجاز 
م عل  التَّ  عمليَّةفي  الثَّوابأو برمجة  ،ولهذا يجب برمجة الحوافز ؛مالمتعل   الط فلة في شخصيَّ 

 المطلوب. الس لوكم المكافأة أو اإلثابة إذا حصل تقد   أنات التي يمكن لتحديد عدد المرَّ 
     على سلوك   الط فلة التي يمكن استعمالها فقط عندما نبدأ بتدريب ب اإلجابة المستمرَّ تجن 
لقيامه  الط فلحيح، وعندما نكافئ بشكله الصَّ  الس لوكما أنجز خر، وذلك بتقديم المكافأة له كلَّ آ

غير حيحة واألعمال مييز بين األعمال الصَّ التَّ من ن ما يتمكَّ حيحة فسرعان باألعمال الصَّ 
 حيحة.صَّ ال
   َّالط فلقليل من عدد المكافآت لدى قيام حفيز الجزئي، وذلك بالتَّ لنا أن نشير إلى التَّ  البد 

قد  الط فل بعد أن يكون تطبيق هذا األسلوب إالَّ  واليمكن، دائم   بالعمل المطلوب نفسه بشكل  
 المطلوب لخضوعه ألسلوب الحفز الدائم. الس لوكاكتسب 

 ين: ي  الس لوكفس عند علماء الن   الت عزيز عشر: أحد

هذه  د  ع  وت   ،اإلشراط الكلسيكي نظريَّةوسي صاحب العالم الر   :(Pavlov)إيفان بافلوف -1
م عل  م، ويرتكز التَّ عل  ة التي حاولت تفسير ظاهرة التَّ يَّ الس لوكات ظريَّ من أقدم النَّ  النظريَّة

ف ، ويعر  الثَّوابومنها مفهوم  ،ةمن المفاهيم األساسيَّ  اإلشراطي عند بافلوف على عدد  
أن يحدث المثير  :أي ؛رطي بقليلحدوث المثير األصلي بعد المثير الشَّ  :بأنه الثَّواببافلوف 

ليصبح قادرًا على استدعاء رطي لكي يعمل على تقويته وتدعيمه األصلي تعزيزًا للمثير الشَّ 
 (.59، ص2008ة )الجغيمان وآخرون، رطيَّ االستجابة الشَّ 

 نظريَّةأسهم ثورندايك في األبحاث األولى لما عرف فيما بعد باسم : (Thorndik)ثورندايك -2
األثر من بر قانون عت  وي   ،معل  هي مفتاح التَّ  التَّعزيزاإلثابة و  بأنَّ  اً وقد كان اعتقاده قويَّ  ،التَّعزيز

 الي: حو التَّ قوانين ثورندايك، ويشرح ثورندايك قانون األثر على النَّ  أهم  

تزداد  :أي ؛زابطة تتعزَّ هذه الرَّ  فإنَّ  ؛واستجابة   عديل بين موقف  للتَّ  قابلة   إذا ما تكونت رابطة  
تها إذا ما صاحبها حالة ضيق، قوَّ  تقل   :أي ؛وتضعف ،تها إذا ما صاحبها حالة إشباع  قوَّ 
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ة تعني هنا وكلمة قوَّ  ،ابطةلة بينها وبين الرَّ ز لإلشباع تختلف باختلف الص  ة األثر المعز  وقوَّ 
 (.189، ص1996المعنى ذاته في قانون االستخدام )الزيات، 

يعود الفضل في ظهور مفهوم اإلشراط اإلجرائي إلى عالم النفس : (Skinner)سكنر -3
 التَّعزيزين الذين ارتكزوا على ي  فس االرتباطسكنر، ويعتبر سكنر من علماء النَّ  األمريكي
 د على أنَّ ربية، فهو يؤك  مشكلت التَّ  م الذي يهدف إلى حل  عل  التَّ  عمليَّةفي  أساسي   كعامل  
من  نة  معيَّ  بعة بأنواع  ة المتَّ يَّ الس لوكاألنماط  ر بما يتبعه، حيث أشار إلى أنَّ يتأثَّ  الس لوك

أخرى في المستقبل، مثال الطالب إذا درس  ةً المثيرات تكون أكثر ميًل في أن تحدث مرَّ 
 نفسها ريقةالطَّ  مه يميل إلى استخدافإنَّ  ،في االمتحان عالية   وحصل على درجة   نة  معيَّ  بطريقة  

 (.49، ص1999ة )سمارة وآخرون،التي استخدمها في االمتحانات المستقبليَّ 
 وهي: ملحوظ   اتنا بشكل  ر في سلوكي  عزيز تؤث  للت   ة  رئيسي   أنواع   ةوصف سكنر ثالث وقد

حيث يحصل فيه الكائن الحي  ،الثَّوابأسهل أنواع  الثَّوابوع من بر هذا النَّ عت  ي   المستمر: الث واب
في  الثَّوابوع من م هذا النَّ ستخد  ، وي  ة  إجرائيَّ  استجابة   فور كل   الثَّوابعلى 

 .مهاالمراحل األولى من تدريب الكائن الحي على المهارة المطلوب تعل  
ظر عن ظهور النَّ  بغض   نة  معيَّ  تعزيز الكائن بعد فترة   وع يتم  في هذا النَّ  ع:المتقط   الث واب

االستجابة المرغوبة من عدمه، ويمكن تقديمه وفق ضوابط وقواعد ثابتة 
  .الثةة الثَّ الحصَّ رة، فمثًل فسحة بعد ومتغي  

ها الكائن، كمن االستجابات المناسبة والتي يدر  بعدد   د  محدَّ  الثَّوابوع من هذا النَّ سبي: الن   الث واب
نجد  ،الس لوكوتأثيرًا في تطوير وتقوية  ةً المستمر أكثر فاعليَّ  الثَّواب ن أنَّ يفي ح

 الس لوكاالحتفاظ بهذا  عمليَّةوتأثيرًا في  عتبر أكثر فاعليةً سبي ي  الن   الثَّواب أنَّ 
 (.6-5، ص2012)حماد، 

 :الس لبييجابي و اإل الت عزيزز سكنر بين وقد مي  

ة وقوع االستجابة ل احتماليَّ عند إضافته للموقف يزيد من معدَّ  ،مريح   هو مثير   يجابي:اإل الت عزيز
 ة.زات إيجابيَّ الجوائز جميعها معز   مثل المدح، االبتسامة، الس لوكأو 

ل ه يزيد من معدَّ فعند سحبه من الموقف فإنَّ  ، مزعج  غير سار، مؤلم   وهو مثير   :الس لبي الت عزيز
ف عن وق  ص من لوم والده على إثر التَّ ولد تخلَّ  :ة وقوع االستجابة، مثالاحتماليَّ 

 (.60، ص2008غير )الجغيمان وآخرون، ضرب أخيه الصَّ 
 جون دوالر ونيل ميلر: -4

ن من ان رئيسيَّ ايوجد نوعو ، نة  معيَّ  ة حدوث استجابة  يزيد من احتماليَّ  حدث   هو أي   :زالمعز  
زات زاتة، ئيسيَّ ة والرَّ انويَّ الثَّ  المعز  عام ة كالطَّ ئيسيَّ الحوافز الرَّ  لة هي تلك التي تفض  ئيسيَّ الرَّ  المعز 
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زاتا والماء، أمَّ  زاتعلى ارتباطها ب بناءً  ةً تقديريَّ  تكتسب قيمةً  انوية محايدة  الثَّ  المعز  ة، ئيسيَّ الرَّ  المعز 
 (.325-324، ص1991عام )انجلز، ستخدم لشراء الطَّ ه ي  ألنَّ  ؛اً زًا ثانويَّ عتبر معز  فالمال ي  

 ين.ي  الس لوكفس ز بها علماء الن  التي تمي   اآلتيةقاط ومن خالل ما سبق تعرض الباحثة الن  

  َّم.عل  للتَّ  الط فلعند  أساسي   عليم كدافع  م والتَّ عل  في التَّ  الثَّواب أهم يَّةدوا على أك 

  َّل من حدوث االستجابة ويقل   الط فليزيد من االستجابة المرغوبة لدى  التَّعزيز بأنَّ دوا أك
 مرغوبة.الغير 

  َّسلبي   وجانب   ،إيجابي   جانب   ؛ناله جانب الثَّوابأو  التَّعزيز دوا على أنَّ أك. 

  َّة.كثر فعاليَّ األاالستجابة  الذي يعقب مباشرةً  الثَّوابدوا أك 

  َّللط فلم عل  هو مفتاح التَّ  التَّعزيزو  الثَّواب نَّ أدوا أك. 

 المستمر. الثَّوابة من أخرى أكثر فاعليَّ  وفترة   فترة   ع بين كل  سبي أو المتقط  الن   الثَّواب 

 الباحثة من استخالص ما يلي: تنمك  تباستعراض ما سبق 

يَّةابق مدى ن الفصل السَّ يبي   تبعًا لرأي  هم يَّةوتأتي هذه األ ،ةعليميَّ التَّ  عمليَّةالفي  الثَّواب أهم 
 ،ةعليميَّ والتَّ  التَّربويَّةفسي الملئم في البيئة يضمن استمرار توافر المناخ النَّ  الثَّواب الباحثة من أنَّ 

عبير عن رأيه زه على اإلبداع والعطاء والتَّ ا يحف  ممَّ  الط فلم و المبدع بين المعل   التَّفاعلويضمن 
يجابيَّ  ة  بحريَّ  هو  الط فلفيكون  ،ويعيق تفكيره االبتكاري ،د أفكارهيقي   من عقاب   دون خوف   ة  وا 

 ،الط فلًا على أداء وهذا ينعكس إيجابيَّ  ،فيهاة من خلل تعزيز دوره عليميَّ التَّ  عمليَّةالالفاعل في 
إتقان عمله والمثابرة واالجتهاد من لميذ على ز الت  يحف   الثَّواب، فاآلخرينز عن مي  ويدفعه نحو التَّ 

 م واألهل.وكسب رضا المعل   ،دة  جي   أجل الحصول على درجات  

في  ةً أساسيَّ  تكون هكذا باعتبارها مرحلةً وينبغي أن  ،في حياة اإلنسان سعيدة   فالطفولة إذًا فترة  
 ،وتشجيعه يصبح سببًا لمواصلة العمل المراد إنجازه الط فلفتعزيز  ،ةة اإلنسانيَّ خصيَّ بناء الشَّ 

لذلك نثني عليه  ؛يه باستمرار  وينبغي أن يؤد   ،وذو قيمة   ،عمله مهم   بأنَّ  الط فلوباعثًا على شعور 
 بأنَّ فس قة بالنَّ الثناء على عمله أو سلوكه يبعث في نفسه االطمئنان والث   ده، ألنَّ ص من ترد  ليتخلَّ 

 ًا.قدير واالحترام، فيعمل على االستمرار به مهما كان العمل شاقَّ سلوكه ينال التَّ 

 ةً الخدمة خاصَّ  أثناءدريب مات والتَّ ركيز في مرحلة إعداد المعل  من التَّ  ه البدَّ وكما ترى الباحثة أنَّ  
تساعد على تحقيق األهداف  ة  تربويَّ  بصورة   الثَّوابعلى استخدام أسلوب  األطفالمات رياض معل  

 .الط فلة في تنشئة في هذه المرحلة المهمَّ  للط فلة المتوازنة خصيَّ ة وبناء الشَّ فسيَّ والنَّ  التَّربويَّة
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 :انيالمحور الث  
 العقاب 

 :مةمقد  

 .تعريف العقاب:أو الً 

 .العقاب أنواعثانيًا:

 .أشكال العقابثالثًا:

 .ضوابط العقابرابعًا:

 .الت ربوي ة عملي ةالالعقاب في  أثرخامسًا:

 .أسباب استخدام العقابسادسًا:

 .ات العقابسلبي  سابعًا:

 .ات العقابإيجابي  ثامنًا:

 .ات العقابنظري  تاسعًا:

 .للعقاب الت ربوي ةبدائل العاشرًا:

  .ةفسي  الن   الط فلوالعقاب ومشكالت  الث وابالعالقة بين أحد عشر:

  .عليموالعقاب في الت   الث وابالستخدام الهدف اثنا عشر:

 .والعقاب الث واببه بين أوجه الش  ثالثة عشر:
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 مة:مقد  

وأثره في  ،ضوابطهو وأشكاله،  ،أنواعهو تناولت الباحثة في هذا الفصل العقاب من حيث تعريفاته، 
يجابيَّ ، كما قامت بعرض سلبيَّ التَّربويَّة عمليَّةال عن  اً مت شرحوأسباب استخدامه، وقدَّ  ،اتهاته وا 

والعقاب  الثَّوابالعلقة بين ات العقاب وبدائله، وأخيرًا تناولت الباحثة في هذا الفصل نظريَّ 
 والعقاب. الثَّواباستخدام والهدف من  ،به بينهماوأوجه الشَّ  ةفسيَّ النَّ  الط فلومشكلت 

 punishment: تعريف العقاب اًل:أو  

 الس لوكفظي واالجتماعي والجسدي التي تلي أنواع العقاب اللَّ  ه كل  ف سكنر العقاب: بأنَّ عرَّ 
ه )ضمرة وآخرون، وتعمل على كف   ،اإلجرائي الس لوكاإلجرائي، وتعمل على إضعاف ظهور ذلك 

 (.28، ص2007

 ؛ضا وعدم االرتياحعور بعدم الر  ي إلى الش  يؤد   فعل   ه كل  ف ثورندايك العقاب: بأنَّ في حين يعر  
وسائل العقاب  عتبر من أهم  رب الذي ي  والضَّ  ،وكذلك الحرمان ،والقسوة ،جروالزَّ  ،أنيبالتَّ  :مثل

 (.28، ص2003)صالحي، 

بعض  ي إلى إضعاف أو كف  يؤد  ه الحادث أو المثير الذي فه عبد المجيد نشواتي: بأنَّ ويعر  
أو بحذف  ،غير مرغوب فيها على هذه األنماط رة  منف   ا بتطبيق مثيرات  ذلك إمَّ و ة، يَّ الس لوكاألنماط 
وال موضع االهتمام إلى الزَّ  الس لوكي، بحيث ينزع الس لوكياق فيها من الس   مرغوب   مثيرات  

 (.34، ص2002)العمايرة، 

م بالعقاب، بهدف منعه عن أن يسلك ي للمتعل  من المرب   هيب وعد  الترَّ  أنَّ ويشير الرشيدي إلى 
 (. 49، ص1999فيه )صلح وآخرون،  سلوكًا غير مرغوب  

ئة والمعاصي، وذلك بذكر عقوباتها ي  خويف من فعل األعمال السَّ هو التَّ  :رهيبالتَّ  ويرى سلمة أنَّ 
 (.142، ص2007، وآخرون وأضرارها )سلمة

أو العزل، أو  ،بقسوة   عفمثل الصَّ  ؛كريه   تأديبي   : هو إجراء  بقوله العقاب Jonsonجونسون عرف 
 .(Jonson2,1992, p9) الممنوحةاستبعاد االمتيازات 

، موجبة   صفة   يذ أو حذف مثير   ،سالبة   صفة   يذ ه إضافة مثير  ف سلمة العقاب: على أنَّ وعرَّ 
نَّ  ،ة وقوع االستجابةل احتماليَّ قليل من معدَّ إلى التَّ  يرورة أن يؤد  ولكن ليس بالضَّ  ما يعمل على وا 

 (.60، ص2008 ،في االستجابة )الجغيمان، محمود ت  مؤقَّ  ف  توق  

قاط عريفات المختلفة التي تناولت العقاب، تشير الباحثة إلى الن  ابق لجملة الت  وبعد العرض الس  
 ز مفهوم العقاب:الية التي تمي  الت  
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  َّة الباحثين ينظرون إلى العقاب أغلبيَّ  ابقة نلحظ أنَّ عاريف السَّ م من التَّ بناًء على ما تقد
غير  الس لوكومحو  وكذلك لكف   ،ستخدم إلضعاف االستجابات الخاطئةت   كوسيلة  

ا أو الحرمان، ممَّ  ،ربأو الضَّ  ،أنيبوالتَّ  ،جركالزَّ  ؛ة  لفظيَّ  وقد يكون بطريقة   ،المرغوب
 ضا.يجعل الفرد المعاقب يشعر بعدم االرتياح وعدم الر  

  َّي.ماد   وعقاب   ،لفظي وعقاب   ،جسدي عقاب   :منها دةً متعد   خذ أشكاالً العقاب يت 
  َّأو ،لميذ المسيءجاه الت  ت  ارب أو الضَّ  ،اإلنذارأو  ،وبيخأو التَّ  ،ومن إيقاع اللَّ العقاب يتضم 

 ة.واجباته المدرسيَّ لميذ الذي أهمل جاه الت  ت  ا
 

 أسباب استخدام العقاب: ثانيًا:

 وضة أو في المنزل ومنها ما يلي:ي إلى استعمال العقاب في الرَّ من العوامل تؤد   هناك مجموعة  

في المنزل أو في  ات غير المرغوبة التي تصدر عن الط فل سواء  فات والس لوكيَّ صر  التَّ  -1
أو العراك مع األطفال  ،رقةأو السَّ  ،أو مخالفة األنظمة ،جيجوضة، مثل إحداث الضَّ الرَّ 

وغير ذلك من  ،أو مخالفة أوامر الوالدين ،ةأو رفض القيام بالواجبات المنزليَّ  ،اآلخرين
 (.4، ص1998ب اإلزعاج لمحيط الط فل )الغبرة،فات التي تسب  صر  التَّ 

يجعل من العقاب وسيلة  اً تسلطيَّ  اً جوَّ ة التي تخلق سلطيَّ ي التَّ طبيعة األهل أو طبيعة المرب   -2
 .(Jonson2,1992, p9) ي مع الط فلبعها المرب  بط الوحيدة التي يتَّ الضَّ 

تلميذه أن يكونوا  يطرة يضطر  م الذي يميل إلى العدوان والسَّ المعل   نَّ إويقول عمارة " 
نفيس عن هذا الميل التَّ إلى االنسحاب أو إلى العدوان، وهم يحاولون إمَّا جبناء ويميلون 

اس عمومًا )عمارة، عامل مع النَّ للتَّ  خاذ العنف وسيلةً عن طريق معاكسة زملئهم، وات  
 (. 83، ص2008

ي، ظروف ة المرب  ي إلى استخدام العقاب تعود إلى شخصيَّ قد حدد برنارد عوامل تؤد   -3
ريقة المعتمد عليها، سن وجنس المربي ربوي والطَّ موذج التَّ العمل، النَّ 

(Douet,1990,P191). 
 

ي إلى عقاب الط فل من األسباب التي تؤد   كتور وفيق صفوت مختار مجموعةً د الد  وقد حد  
 وهي:

 راسي: اإلخفاق الد   -1
ه قد تيجة أنَّ فتكون النَّ  ،نة  معيَّ  المدرسة ألسباب   غبة في االنخراط في جو  قد ال يجد الط فل الرَّ 

ة، أو اإلهمال راسيَّ باح، أو يتجول في المدرسة فل يحضر الحصص الد  يتأخر عن طابور الصَّ 
ي المدرسي، أو عدم إحضار كتبه وأدواته، أوعدم تقديم االحترام الواجب لمن في ارتداء الز  
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ا يقوم به من عمَّ  لهذه األفعال يلقى الط فل العقاب على أمل أن يكفَّ  دريس، ونتيجةً يقومون بالتَّ 
 (58، 2007)حسين، تجاوزات  

 ظام المنزلي:الن  على االعتداء  -2

مينة المحظور عليه لمسها أو أو األشياء الثَّ  ،يلجأ الط فل أحيانًا إلى العبث ببعض الممتلكات 
تمامًا في تحذيره أو نهيه عن  ة  ن الفرصة حين تكون والدته غير جادَّ وهو قد يتحيَّ  ،االقتراب منها

 لسلوكه. يكسر الط فل أحد هذه األشياء، فيلقى الط فل العقاب نتيجةً  لمس هذه األشياء، ثمَّ 
 حاالت العناد: -3

من األطفال بمرحلة العناد، فالط فل قد يعاند ويقاوم رغبة والدته في ارتداء ملبس  كثير   يمر   
الخروج مثًل، أو يقاوم والديه فل يتناول طعامه، وعند تكرار هذه األساليب من جانب الط فل 

 تنفكَّ  على أمل أن صارمة   ة  يقاومون الط فل بأساليب عقابيَّ  اآلباء غيظًا وغضبًا، ومن ثمَّ  ستشيطي
 رة.نوبات العناد المتكر  

 ربية: الجهل بقواعد الت   -4

 ليمة التي تكفل تربية أطفالهم بطرق  وجيهات التَّربويَّة السَّ هات لم يكتسبوا التَّ بعض اآلباء واألمَّ 
 إليمان بالمفاهيم التَّربويَّة الحديثة واستخفافهم بها، ومن ثمَّ ل، كذلك افتقادهم وسليمة   صحيحة  
 (.143-142، ص2002ًا عن تطبيقها وممارستها )مختار،يَّ ًا وفن  نفسيَّ العجز 

 فيمايلي عرض  لنظريَّات العقاب: ات العقاب:نظري   ثالثًا:

 نظري ة الجزاء: -1

ة تيجة الحتميَّ العقاب هو النَّ  د هذه النظريَّة على ضرورة معاقبة الس لوك المنحرف، وترى أنَّ تؤك  
ويجب أن  ،ئة التي تصدر من قبل األفراد، فالعقاب في هذه النظريَّة هو الغايةي  األعمال السَّ  لكل  

ت إلى وافع التي أدَّ في البحث عن الدَّ  مبادرة   بعد كل  ست  ة والعواطف، وت  اتيَّ يكون بعيدًا عن الذَّ 
ام بالس لوك فيها القي روف التي تمَّ والظ   ،م المواقف اإلنسانيةارتكاب هذا الس لوك، وتبتعد عن تفه  

، 2011)ذهبية، يقابله عقاب   منحرف   سلوك   كلَّ  وهو أنَّ  ة تؤمن بمبدأ واحد  المنحرف، ومن ثمَّ 
 (.17ص

 دع:نظري ة الر   -2

قد تدفعهم  ،من العبرة لآلخرين عقاب المسيء هو نوع   ل في أنَّ تقوم هذه النظريَّة على مبدأ يتمثَّ 
وليس ، لردع اآلخرين عن األخطاء فالعقاب هو وسيلة  ما،  روا في ارتكاب خطأإلى أن ال يفك  
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ما الغرض منه منع اآلخرين من الغرض منه منع المخطئ من العودة إلى تكرار أخطائه، إنَّ 
 .(Douet, 1990, P19) ارتكاب ذلك الخطأ

لميذ فالتَّ  ،عظون بما وقع فيه غيرهممن الوعظ لآلخرين يتَّ  العقاب في هذه النظريَّة هو نوع   فكأنَّ 
 عتبرون أصدق مثال  راسة ي  من الد   د  محدَّ  طردون لوقت  وي   ،أديبالذين يخضعون لمجالس التَّ 

وعن  ،ات غير المرغوب فيهاوا عن القيام بالس لوكيَّ ويكف   ،ظام واالنضباطبالن   اى يلتزمو لزملئهم حتَّ 
 (.39، ص2003عليمات واألنظمة )صالحي،مخالفة التَّ 

 نظري ة اإلصالح: -3

وتعديل الس لوك المنحرف، فالعقاب  ،الهدف من العقاب هو اإلصلح أنَّ على  ظريَّة د هذه النَّ تؤك  
نَّ  ،ذاته ظريَّة ليس هدفًا في حد  حسب هذه النَّ  ره إذا كان سيصلح وله ما يبر   ،رورةللضَّ  ما مطلوب  وا 

القيام بمثل هذه  من محاولة اآلخرينويردع  ،ويمنعه من تكرار أخطائه ،من شأن المخطئ
ظريَّة وتراعي هذه النَّ  ،(127-126، ص1998ات غير المرغوبة )مرسي،األخطاء والس لوكيَّ 

بما  فرد   عاقب كل  وي   ،ت بالفرد للقيام بالس لوك المنحرفة التي أدَّ ة واالجتماعيَّ فسيَّ روف النَّ الظ  
والخصائص  ،ةبالفروق الفرديَّ  كاملة   م أن يكون على دراية  لذا فعلى المعل   ؛ه من عقاب  يستحق  

ر بالعقاب رون بالعقاب الجسمي، ومنهم من يتأثَّ ال يتأثَّ  األطفال، فهناك أطفال   ة لكل  فسيَّ النَّ 
 .(Stein,2005,p86)م من المعل   ر بأدنى إشارة  فظي أو المعنوي، ومنهم من يتأثَّ اللَّ 

وذلك بمعرفة األسباب  ؛من التزام الحكمة اإلصلح، فلبدَّ ظريَّة هو الغرض من هذه النَّ  وبما أنَّ 
ت إلى الس لوك المنحرف، وجمع الملحظات والمعلومات حول هذا الط فل من وافع التي أدَّ والدَّ 
ى يقتنع الط فل بضرورة االبتعاد عن ن للط فل نتائج سلوكه، حتَّ ة، ويبي  ة واالنفعاليَّ احية األخلقيَّ النَّ 

وهي اإلصلح  ؛ي قد بلغ الغاية التي يسعى إليهامنحرف وعدم تكراره، وهنا يكون المرب  سلوكه ال
 (. 18، ص2011)ذهبية،

 ة:ظري ة الوقائي  نظري ة الحماية أو الن   -4

ومن أصحابها  ،فسين بعلم النَّ ربية والمهتم  من قبل رجال التَّ  واسع   ظريَّة بقبول  حظيت هذه النَّ 
غب لكي ي يقوم بمعاقبة الط فل الذي يثير الشَّ المرب   ل مضمونها في أنَّ ويتمثَّ  ،واطسون ومنتسوري

رر ال يزول إال بإخراج من يعبث ه إذا كان الضَّ دت منتسوري أنَّ ة األطفال منه، وأكَّ يحمي بقيَّ 
ضح في هذه ويتَّ  ،(94، ص1994له )عواد، راسة فيمكن عزله كعقاب  ظام من حجرة الد  بالن  
عن الجماعة  قاسية   ريَّة اهتمامها البالغ بالجماعة على حساب الفرد، الذي تبعده بطريقة  ظالنَّ 

والذي  ،ة الط فلالرتكابه سلوكًا مخالفًا، وهي تتجاهل اآلثار التي يتركها هذا اإلقصاء على نفسيَّ 
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ة ي أو لبقيَّ هة للمرب  لموجَّ ة امثل العدوانيَّ  ،لأكثر سوءًا من سلوكه األوَّ  ات  ي في الط فل سلوكيَّ قد ينم  
 (.  41، ص2003األطفال )صالحي، 

 ات العقاب استخلصت الباحثة ما يلي: وفي ختام الحديث عن نظري  

 ألنَّ  ؛ربيةواليمكن تطبيقها من ناحية التَّ  ،يمكن تطبيقها من ناحية األحكام :نظريَّة الجزاء 
فيعاقب الط فل  ،ارتكاب هذا الخطأإلى ى افع الذي أدَّ ذها ينظر للخطأ نفسه ال للدَّ منف  

 ألوامر.للعدم امتثاله 
  َّر علماء االجتماع ظريات القديمة التي عرفها اإلنسان، وقرَّ هي من النَّ  :دعنظريَّة الر

في  عن رغبة   ها تعبير  إلى أنَّ  آخرونعن غريزة االنتقام، وذهب  ها تعبير  فس أنَّ والنَّ 
 .ةمن غرائز عدَّ  بة  ركَّ غبة مهذه الرَّ  وأنَّ  ،االنتقام

 ربية تنظر إلى عليم، فالتَّ ربية والتَّ ظريَّة أثرًا واضحًا في التَّ تركت هذه النَّ  :نظريَّة اإلصلح
ليكون عضوًا نافعًا في المدرسة  ،البمن وسائل إصلح الطَّ  العقاب من حيث هو وسيلة  

لميذ مختلفون في أمزجتهم وطباعهم التَّ  م دائمًا أنَّ ر المعل  يتذكَّ  أنولكن يجب  ،والمجتمع
وغيره  ،خر نظرةآو  ،بسيطة   ه إشارة  فيوميولهم ويتفاوتون في استجاباتهم للعقاب، فهذا تك

 ذلك. أو إرشاد وغير عريقت
 ن في و المعلم ويلجأ ،وعلماء االجتماع  ،ينلدى جميع المرب   مقبولة   :أما نظريَّة الحماية

من  لميذى يحموا باقي التَّ حتَّ  ،عن الفصل أوعن المدرسةلميذ المدارس إلى إبعاد التَّ 
ل مصلحة الجماعة على ظريَّة تفض  فهذه النَّ  ،ةشرورهم من أجل تحسين البيئة االجتماعيَّ 

 .مصلحة الفرد

 أنواع العقاب:  رابعًا:

والعقاب  ،العقاب الجسمي أو البدني، والعقاب المعنوي :منها ومختلفةً  دةً يأخذ العقاب أنواعًا متعد  
 الية:وهذا ما سنعرضه في الفقرات التَّ  ،االجتماعي

أسلوب العقاب البدني أو الجسمي شكًل من أشكال العقاب التي  د  ع  حيث ي   العقاب البدني: -1
 ة  تربويَّ  سة  مؤسَّ وال تكاد تخلو  ،عام   كانت ومازالت تستخدمه األسرة والمدرسة والمجتمع بشكل  

حذيرات التَّربويَّة التي غم من التَّ لتعديل سلوك الفرد بالر   من استخدام العقاب البدني، كطريقة  
 ة الط فل بشكل  على شخصيَّ  ة  سلبيَّ  به من تأثيرات  لما يسب   ؛تطالب بعدم استخدامه

للط فل عن  حسي   إحداث ألم   ؛ةد بالعقوبة البدنيَّ قص  (وي  33، ص2003)صالحي، خاص  
من، أو تكليفه القيام من الزَّ  فترةً  غير مريحة   رب، أو تكليفه بأن يكون في أوضاع  طريق الضَّ 

وغير  ،منمن الزَّ  راب، أو حبسه فترةً عام أو الشَّ ، أو حرمانه من الطَّ وطويل   ممل   مرهق   بعمل  
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(. وتشير 21، ص2000)موسى،  صغيرًا أو كبيراً  ،أو دائماً  ،تاً ا يترك ألمًا مؤقَّ ذلك ممَّ 
 زون بما يلي:ضوا للعقاب البدني يتميَّ األطفال الذين تعرَّ  راسات إلى أنَّ الد  

 ألنظمة.لوتجاوزاتهم  السَّيء،جاه سلوكهم هم يظهرون ندمًا أقل ات  أنَّ -

 .ة  خارجيَّ  هم أقل قدرة على مقاومة إغراء المواقف دون وجود قيود  أنَّ -

 ة أفعالهم.ل مسؤوليَّ وقدرة على تحم   هم أقل رغبةأنَّ -

بالخوف من الكشف والعقوبة أكثر من ارتباطها باألخلق  فاتهم مرتبطةً أن تكون تصر  -
 ة.اتيَّ والمثل العليا الذَّ 

صرارًا على االستمرار في الس لوك الخاطئ.أنَّ -  هم يبدون أكثر عنادًا وا 

 خص المعاقب.غياب الشَّ  هم يميلون إلى تكرار الس لوك الخاطئ بعدأنَّ -

ًا أو مقبواًل من خلل العقاب )المجلس الوطني لشؤون مون سلوكًا إيجابيَّ هم ال يتعلَّ نَّ أ -
 (5، ص2008األسرة، 

يفتقرون إلى طرائق  ،عاجزون من يستخدم العقاب البدني هم أشخاص   فيه أنَّ  ا ال شكَّ وأخيرًا ممَّ 
 .(55، ص1991باقة )مرتضى،بر واللَّ ي والصَّ ن  أب التَّ ربية األخرى والتي تتطلَّ التَّ 

 من بينها: ة أشكال  وع من العقاب عد  خذ هذا الن  ويت  

 رب:الض   -أ 

 د  ع  عدم استعماله، إذ ي  بحذيرات غم من التَّ م منذ القديم، وال يزال إلى اليوم بالر  ستخد  سلوب يهو أ
ا على اليدين أو القدمين أو على الوجه أو رب إمَّ رب انتهاكًا لكرامة اإلنسان، وقد يكون الضَّ الضَّ 
 .(290،ص1997)مبيض،عام أس والجسم بشكل  الرَّ 
 فع:الص   -ب 

أديب للتَّ  فع على الوجه أو اليد، فيما يعتبرها البعض وسيلةً تختلف نظرة المجتمعات إلى الصَّ 
 ؛ات  لصفع إيجابيَّ ل لإلنسان، وهناك من يعتقد أنَّ  مهينةً  ربية، يعتبرها البعض اآلخر طريقةً والتَّ 

لبيَّ   أنَّ إالَّ  ،للقيام بها طويل   ، وال تحتاج لوقت  ة  آنيَّ  ة  فوريَّ  ها وسيلة  أنَّ  :ومنها ات ات تفوق اإليجابيَّ السَّ
 غير، باإلضافة إلى أنَّ أن يقوم الكبير بضرب الصَّ  مقبول   ه أمر  م الولد أنَّ فع يعل  فالصَّ  ،المفترضة

من والديه، ويضعف االرتباط العاطفي بينه وبين  تعريض الولد لأللم قد يجعله يخاف حقيقةً 
ذا كان ممَّ  ،(291، ص1997والديه. )مبيض،   قصير    وقت  فع فما هو إالَّ ن يعتمد على الصَّ وا 

تعريض  :فعومن مخاطر الصَّ  ،ى يبدأ الولد بضرب وصفع من هو أصغر منه من األوالدحتَّ 
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قبة رب على الوجه والرَّ وال نحتاج إلى أن ننصح بعدم الضَّ  ،لألذى الجسدي الحقيقيالط فل 
 . (crasmick, 1992, p68أو غيرها  ) ة  خشبيَّ  ي كقطعة  ماد   رب بشيء  أس، وال الضَّ والرَّ 

 الوقوف في ركن الغرفة:-ج

أو أن يقف في ركن  ،في جانب الغرفة ن  معيَّ  لب من الط فل الجلوس على كرسي  ويكون ذلك بالطَّ 
من الغرفة لمثل هذا  ًا في زاوية  ًا خاصَّ وهناك من اآلباء من يبقي كرسيَّ  ،الغرفة لبعض الوقت

في هذا األمر من  ي جاد  المرب   ريقة أنَّ االستعمال، ويجب أن يشعر الط فل عند استعمال هذه الطَّ 
على سلوك الولد،  ال  وفعَّ  كبير   ة لها تأثير  ريقة البسيطي إلى الط فل، وهذه الطَّ خلل نظرات المرب  

ولذلك يكون الجلوس أو الوقوف  ،شاطالط فل يميل بطبعه للحركة والنَّ  بب في أنَّ وقد يكمن السَّ 
ما كان هذا الجلوس الهادئ يتيح له فرصة على الط فل، وربَّ  شديد   أمر   ة  وبل حريَّ  دون حراك  

على  ي لم يستحسن سلوكه بينما هو حريص  المرب   ويوحي له أيضًا أنَّ فكير فيما عمله وارتكبه، التَّ 
ي على تصحيح سلوكه الخاطئ )مبيض، ، ويدرك الط فل أيضًا عزم المرب  اً مطيع اً أن يكون ولد

 (.297-296، ص1997
 فظي: العقاب الل   -2

هديدات أشكال التَّ  ويشمل كلَّ  ة الط فل،ًا في نفسيَّ ما أحدث ألمًا معنويَّ  فظي كل  د بالعقاب اللَّ قص  وي  
أو  ،راخ في وجه الط فل، أو توبيخه منفردًا، أو بحضور األطفال اآلخرينة، أو الص  فظيَّ اللَّ 

 ؛أخرى من العقاب عندما ترتبط هذه العبارات القاسية بأشكال   ةً ، وخاصَّ جارحة   استخدام عبارات  
وع من العقاب في العديد من م هذا النَّ ستخد  وي   ،(453، ص1979عقاب الجسمي )الشيباني، الك

المواقف التَّربويَّة، ويهدف إلى تقليل ظهور أشكال الس لوك غير المرغوب فيها، ونظرًا لسهولة 
ظ بالعبارات لف  عند التَّ  ةً استخدام مثل هذا النوع من العقاب يجب الحذر عند استخدامه، وخاصَّ 

 (.147، ص2000الجارحة )الروسان، 
 وهي: وع من العقاب أشكااًل كثيرةً هذا الن   خذويت   

 هديد بالعقاب:الت   -أ 

اجحة في تعديل سلوك الط فل، من األساليب النَّ  د  ع  د به تخويف الط فل من فرض العقاب، وي  قص  وي  
لعدم إقلعه عن  من األحيان نتيجةً  ي إلى تهديد الط فل وتخويفه في كثير  حيث يحتاج المرب  
ب استخدام الكلمات الجارحة في تهديد الرتكابه ذنبًا كبيرًا، وتجن   أو نتيجةً  ،الس لوك الخاطئ

 (.132، ص1990ته ومشاعره )التفتازاني، ومراعاة نفسيَّ  ،الط فل
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 وبيخ:أنيب والت  الت   -ب

صح، ي مع من ال يقبل الن  مرب  ة في القول يسلكها الدَّ من العقوبات المشروعة، وهي الش   عقوبة   
عند الوقوع  بذيئة   ومن دون استخدام ألفاظ   ،اً عن عدم الموافقة على سلوك الط فل لفظيَّ  فهو تعبير  

اجحة أنيب من األساليب النَّ وم والتَّ استخدام اللَّ  د  ع  (. وي  54، ص2010في الخطأ مباشرًة )فروانة،
مان المناسب للط فل في الزَّ  مناسب   وم بقدر  ذلك اللَّ في ردع الط فل عن خطئه، على أن يكون 

ويدفعه ذلك إلى الغضب  ،الط فل باإلحباط بحيث يشعري  يكثر منه المرب  ذنب، ويجب أالَّ مال
 (.220، ص2003والعدوان )الفندي، 

كون الخطأ ي إليه حينما يمن أشكال العقاب يحتاج المرب   وبيخ شكل  أنيب والتَّ التَّ  ويرى أبو دف أنَّ 
 (.46، ص2006ين )أبودف، ال يصلح معه الل   اً الس لوكي كبير 

 خرية: تم أو الس  الش  -ج

تعتمد على  ة، وهي وسيلة  خصيَّ م ضعيف الشَّ يلجأ إليها المعل   ة  ريقة غير تربويَّ بر هذه الطَّ عت  ت  
ويضحك عليه إن  ،فيه تجريح   اً كأن يقول له كلم ة ؛احتقاريَّ  واستعمال كلمات   ،ةهكميَّ العبارات التَّ 

 (.21-20، ص2011أمام األطفال اآلخرين )ذهبية، لم يجب على سؤال  
 العقاب االجتماعي:  -3

زات  ،والعزل االجتماعي ،أشكال الحرمان د بالعقاب االجتماعي كلَّ قص  وي   وسحب المثيرات والمعز 
 حسب نوع ودرجة الس لوك غير المرغوب. نة  معيَّ  ة  االجتماعية اإليجابية المرغوب فيها لمدَّ 

 الية:والعقاب االجتماعي يأخذ األشكال الت  

 اإلهمال: - أ

قام  ي أو الوالدين سواء  من المرب   اهتمام   وع من العقاب ال يحصل الط فل على أي  في هذا النَّ 
 قص.ا يجعل الط فل يشعر بالوحدة والنَّ ، ممَّ أو غير مرغوب   مرغوب   بسلوك  

 العزل واإلبعاد:  - ب

 كل من العقاب االجتماعي نقل الط فل من البيئة التي يعيش فيها إلى مكان  المقصود بهذا الشَّ 
ي إلى فقدانه وع من العقاب يؤد  مثل هذا النَّ  ل خطرًا عليه، إنَّ وجوده في تلك البيئة يشك   ألنَّ  ؛بعيد  

بعاده )القرعان، لته، ويزيد من ميله إلى العنف انتقامًا من إنسانيَّ  لجوانب كثيرة   ، 2004عزله وا 
 (.86ص

 الحرمان:-ج
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ما كان يحصل عليه من  د به منع الط فل المذنب من االستمرار في الحصول على كل  قص  وي   
يره في تأث كان يمارسه أو يحصل عليه، وهو ال يقل   ابق، أو الحرمان من حق  في السَّ  أشياء نافعة  

فسي لدى الط فل المعاقب، ي في نهاية األمر إلى عدم االستقرار النَّ ه يؤد  ألنَّ  ؛عن العقاب الجسمي
 م  متعل   وكل   طفل   يء يسعى للحصول عليه كل  هذا الشَّ  ألنَّ  ؛طويلة   لفترة   م إذا استمرَّ ويجعله يتألَّ 

، 2004بين الط فل ومصدر العقاب )نصر اهلل،  ر عداوة  ي إلى تطو  وحرمانه منه قد يؤد  
 (.449ص

قاط كما تشير إليها من الن   نويه إلى مجموعة  من الت   وفي ختام الحديث عن أنواع العقاب البد  
 الباحثة:

   ج العقوبات في ة، وتتدرَّ من أنواع العقوبات المدرسيَّ  ةً عدَّ  اً ون قديمًا وحديثًا استعملوا أنواعالمرب
 .خر شديد  وبعضها اآل ،بسيطة   بعضها عقوبات   ؛تهاتها وشدَّ يَّ أهم  

  َّيكون أن ا مَّ ا  ، و اً يكون خاصَّ أن ا مَّ إوهو  ؛هاة وأخف  أديب هو أيسر أنواع العقوبات المدرسيَّ الت
  ًا.عامَّ 

 على الط فل. ة  لبيَّ س ثار  آلما لها من  ؛عقوبة طرد الط فل من الفصل من أقسى العقوبات 
  ة الط فل.لشخصيَّ  ر  فسي أو الجسدي للط فل مدم  النَّ العقاب 

 

 أشكال العقاب: خامسًا:

تقديم  وسيتم   ،وتكلفة االستجابة ،ئدصحيح الزاَّ والتَّ  ،اإلبعاد :منها ؛دة  متعد   وأشكال   للعقاب صور  
 من هذه األشكال: شكل   لكل   شرح  

 :Response Cost تكلفة االستجابة -1

 ة  يَّ فه الس لوك غير المرغوب فيه فقدان كم  أو سيكل   ،الط فل سيفقد شيئاً  سمية أنَّ يظهر من خلل التَّ 
زات، وت   نة  معيَّ  تكلفة  واستخدامًا، تتم   تكلفة االستجابة من أكثر األساليب شهرةً  عد  من المعز 

تكلفة  ويعني أسلوب ،ة  ق بدقَّ يجب أن يطبَّ  واضح   يومي   االستجابة عن طريق وضع برنامج  
زات التي لديه نتيجة سلوكه غير المقبول، وهو ما يؤد   االستجابة فقدان الط فل لجزء   ي من المعز 

 تجاوز   ومع ذلك إلغاء جميع األلعاب، بل وسحبها مقابل كل   ،إلى تقليل أو إيقاف ذلك الس لوك
البرنامج اليومي ألسلوب تكلفة  ما يضم   فق عليها، عادةً عليمات المتَّ يقوم به الط فل خارج التَّ 

 ،ث عن أنظمة  أن نتحدَّ  الب، فلبدَّ م والطَّ اآلباء والط فل، أو المعل   :مثل ؛دةً االستجابة أطرافًا متعد  
فاق االت   يتم   الي يحصل الط فل على امتيازات  يتوجب على الط فل تنفيذها، وبالتَّ  نة  معيَّ  أو التزامات  

تنفيذ البرنامج  يتم   ،(58، ص2007سبب تحقيق شروط العقد )الزارع، ب أو مكافآت   ،عليها
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 عات  ومربَّ  إلى خانات   م  ًا مقسَّ يوميَّ  اليومي ألسلوب تكلفة االستجابة من خلل وضع جدول  
سلوك الط فل  اللة على أنَّ للدَّ  أو إشارات   عات نقط  ع في هذه المربَّ وض  ي   يوم   أمام كل   ،صغيرة  
هاب إلى مثل الذَّ  ؛ها الط فلأو أشياء يحب   ،صغيرة   قاط يمكن استبدالها بألعاب  وهذه الن   ،ملئم  

 ا إذا قام الط فل بحركة  أمَّ  ،وينبغي عدم تأخيرها ،الس لوك المرغوب ويجب أن تتبع مباشرةً  ،رحلت  
ن سلوك ما تحسَّ افز كلَّ ر الحو وتتغيَّ  ،يجب أن يخسر الط فل نقطةً  غير ملئم   اً وسلك سلوك ،زائدة  

 ح أثر تكلفة االستجابة في تعديل الس لوك غير المرغوب:الي يوض  كل التَّ والشَّ  الط فل،

 الس لوك المرغوب ←←←←←كلفة االستجابة ←←←←غير مرغوب  سلوك  
 ي( )عدم إهمال الواجبات(ف  شاط الصَّ من النَّ  )عدم تنفيذ الواجب المدرسي( )فقدان علمات  

 :Time-Outأسلوب اإلقصاء أو اإلبعاد  -2

زات البيئيَّ ي م فمن أشكال العقاب حيث يقوم المعل   وهو شكل   ة لسلوك اإلقصاء بسحب المعز 
 ة  زمنيَّ  ة  م من البيئة المعززة لمدَّ ، وقد يكون بإبعاد المتعل  عقابي   م غير المرغوب كإجراء  المتعل  
ات غير الس لوكيَّ  بعد حدوث الس لوك غير المرغوب، ويقوم على افتراض أنَّ  مباشرةً  دة  محدَّ 

الب الذي يضحك ز من األشخاص الذين حوله، فمثًل الطَّ المرغوبة التي يأتيها الط فل تتعزَّ 
ب اآلخرين تعز   فإنَّ  ،فيه غير مرغوب   وهو سلوك   ،ث في الفصلويتحدَّ  ز هذا ابتسامات الط لَّ
ة (. ويأخذ اإلبعاد عدَّ 79، ص2009بر هذا تعزيزًا لسلوكه )باشا،عت  وي   ،البلدى الطَّ  الس لوك
ة الحصول على التَّعزيز من البيئة المحيطة، مثال تًا من إمكانيَّ وهي حرمان الط فل مؤقَّ  ؛أشكال  

ي حرمانه من الو بالتَّ  ،من بعد قيامه  بالس لوك غير المناسبمن الزَّ  عزل الط فل المشاغب لفترة  
زات التي توجد في بيئة الفصل  ،ةل أسلوب اإلبعاد أحد األساليب العقابيَّ وعلى هذا يمث   ،المعز 

ًا عندما زة إيجابيَّ ت للط فل الذي يقوم بالعدوان والمشاغبة من البيئة المعز  ويعني االنتقال المؤقَّ 
لبيَّ يظهر مثل هذه الس لوكيَّ  الط فل في الفصل بعيدًا عن الجماعة التي  ة، وهذا يتضمن بقاءات السَّ

ف بغرفة اإلبعاد عر  وهناك ما ي   ،ا داخل أو خارج الفصلإمَّ   ووضعه في مكان   ،تتيح له التَّعزيز
زة عندما يصدر عنه ت للط فل من البيئة المعز  وهي تعني االنتقال المؤقَّ  ؛تأو الحرمان المؤقَّ 

بعيدًا عن األطفال اآلخرين بوصفهم مصدرًا لتعزيز سلوكه،  سلوك المشاغبة أو العدوان إلى غرفة  
لألطفال من سن سنتين  ، وتكون مناسبةً ويمكن استخدام هذا اإلجراء عندما تكون المشكلة بسيطةً 

والكلم غير  ،ةوالعدوانيَّ  ،خريبوالتَّ  ،، ويصلح تطبيقها على حاالت العض  إلى اثنتي عشرة سنةً 
 (.318-317، ص2005ائدة)الفتلوي، والحركة الزَّ  ،بالمهذَّ 
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 : Over Correctionائد صحيح الز  الت   -3

وتوبيخه بعد قيامه  ،ن بيان خطأ الط فلائد من أحدث أنواع العقاب، ويتضمَّ صحيح الزَّ بر التَّ عت  ي  
غير  اتجة عن هذا الس لوكب منه القيام بإزالة األضرار النَّ طل  ي   ثمَّ  ،بالس لوك غير المرغوب فيه

 ،محدودة   وتكرار ذلك لفترة   ،لوك المستهدف تعديلهللس   نقيضة   ة  إيجابيَّ  ات  أو تأدية سلوكيَّ  ،المقبول
نَّ  ،ب على سلوكه فقطب من الط فل تصحيح ما ترتَّ طل  وهنا ال ي   على هذا الس لوك، كأن  ما زيادةً وا 

مقعده، ونظرًا لما لهذا األسلوب من ها إذا رمى األوساخ تحت كل   ف  الب غرفة الصَّ ف الطَّ ينظ  
يَّة فإنَّ  م هذا ستخد  وي   ،ات غير المرغوبةلتعديل الس لوكيَّ  كاستراتيجيَّة  ل استخدامه ه يفضَّ أهم 

 (. 240-239، ص 2008رقة والفوضى والعدوان )حسين، األسلوب لخفض سلوك السَّ 

 اإلشباع:  -4

تكرار  ألنَّ  تكراره المستمر،غوب فيه من خلل ص هذا األسلوب بمعالجة الس لوك غير المر يتلخَّ 
 أنَّ  :أي ؛ةته التَّعزيزيَّ ي إلى الملل الذي يفقده خاصيَّ يؤد   ف  ومكثَّ  مستمر   نبيه التَّعزيزي بشكل  التَّ 
لإلشباع، يقوم هذا  ة نتيجةً ته لتحل السَّلبيَّ ي إلى اختفاء إيجابيَّ لوك يؤد  كرار المستمر للس  التَّ 

 وبأقصى قدر   ،ومستمر   سريع   ر ذلك الس لوك السَّلبي بشكل  لب من الفرد أن يكر  األسلوب بالطَّ 
أو نطفئ الس لوك غير المرغوب  ،لوبتكرار ذلك يمكن أن نقل   ،عب والمللإلى أن يصيبه التَّ  ممكن  
ير المرغوب فيه بالط فل نفسه، فل يمكن ق الس لوك غويجري تطبيق هذا األسلوب عندما يتعلَّ  ،فيه

بع هذا األسلوب في مشكلة االعتداء على اآلخرين، ولكن يمكن استخدامه في قرض مثًل أن نتَّ 
ة قَّ ف نجاح هذا األسلوب على الد  ، يتوقَّ مزعجة   من الجسم بطريقة   جزء   تحريك أي  أو األظافر، 

ق بالفرد ، وهذا يتعلَّ ة  مستمرَّ  ج، ويحتاج إلى متابعة  طبيق، ومدى تجاوب الفرد مع المعالفي التَّ 
 (.196، ص2004وطبيعة الس لوك المراد معالجته )الضاهر،  ،لهومدى تحم   ،وقدرته

 الية:قاط الت  ابق ألشكال العقاب تشير الباحثة إلى الن  من خالل العرض الس  

  َّإلصلح سلوكهم. ناجحةً  ة بوصفها وسيلةً حرمان األطفال من امتيازاتهم الخاص 
 لميذ المخطئ حينما ال ينفع معه ع العقوبة على الت  إيقامن مظاهر  أسلوب اإلقصاء هو

ون إلى هذا الوسيلة، وتفقد قيمتها إذا ؤ مين يلج، وبعض المعل  والتحذير   والتأنيب   نصح  
 .م من استعمالهاأكثر المعل  

   تقليل أو إطفاء الس لوك غير المرغوب، تربية  :اليةائد األهداف التَّ صحيح الزَّ ق التَّ ويحق
 سلوك الصحيحلتعليم ال اً عمليَّ  اً ق تدريبة عن أفعاله، وكما يحق  ل المسؤوليَّ الط فل على تحم  

 .ف فيهاصر  في المواقف التي يسيء الط فل التَّ 
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   عن طريق  مرغوبالبهدف إطفاء الس لوك غير  ة  نفسيَّ  أما عقوبة اإلشباع فهي عقوبة
الس لوك  محلَّ  مرغوب   ل ذلك بسلوك  فيبد   ،عب منهى يشعر بالملل والتَّ اإلكثار منه حتَّ 
 غير المرغوب.

 ضوابط العقاب: سادسًا:

 نلجأ للعقاب فورًا، بل نحاول أن ندرس ، يجب أالَّ ة  سلوكيَّ  في حال حدوث مشكلة   -1
القضاء على األسباب معناه  فس، فإنَّ الكتشاف أسبابها وعواملها العميقة في النَّ  ؛المشكلة

 وعواقبها الوخيمة. ،القضاء على نتائجها
ربية الحديثة تلقي حبل الولد على غاربه فل تعاقبه مهما اقترف التَّ  م أنَّ يخطئ من يتوهَّ  -2

 ,Crasmick) تعن  لم والتَّ ها تستنكر الظ  ولكنَّ  ،ربية الحديثة تطالب بالحزمالتَّ  ، إنَّ من ذنوب  
1992, p78). 

أن يبدأ بأبسط ما لديه من وسائل ب ؛للعقاب وسيلة   العقاب خيرج في اإلرشاد قبل در  التَّ  -3
ضا عن الس لوك ي أمام الط فل بمظهر عدم الر  عذيب، كأن يظهر المرب  أديب ال التَّ التَّ 

ذا كان الط فل إ ،في ذاته اً عتبر عقابمنعه من ذلك ي   ألنَّ  ؛شجيعيمنعه من التَّ  الخاطئ، ثمَّ 
 (. 132، ص1996شجيع )عبورة،د على مثل هذا التَّ قد تعوَّ 

ة العقاب، ولذلك يجب العوامل التي تزيد من فاعليَّ  وهي من أهم   ،ة العقاب ومباشرتهفوريَّ  -4
خص يقرن هذا يجعل الشَّ  ألنَّ  ؛معاقبة الس لوك غير المرغوب فيه بعد حدوثه مباشرةً 

العقاب، حيث يوصي العديد من الباحثين باستعمال العقاب  الس لوك غير المرغوب مع
، فمثًل يجب الحق   الفوري في مستهل الس لوك المراد إضعافه بداًل من القيام به في وقت  

 جار. وليس االنتظار إلى حين انتهاء الش   ،جار مع زميلهمعاقبة الط فل عندما يبدأ الش  
يادة وليس بشكل الز   ،ية بأشد درجاتهدام من البيقدَّ ااًل ينبغي أن لكي يكون العقاب فعَّ  -5

ما كان أثره أقوى على الس لوك، فالعقاب الذي كلَّ  ؛ة العقابما ازدادت شدَّ فكلَّ  ،ةدريجيَّ التَّ 
لوك غير المرغوب ت للس  ي إلى الكبت المؤقَّ ة يؤد  دَّ من الش   منخفضة   يكون على درجة  

ًا أو ة التي ال تؤذي الط فل نفسيَّ دَّ طة الش  ة المعتدلة والمتوس  ل المثيرات العقابيَّ فضَّ ت  فيه، و 
طة أكثر مل أن تكون العقوبات المتوس  حت  ة، ي  وبعيدًا عن االعتبارات األخلقيَّ  ،اً جسميَّ 
 الية:وذلك لألسباب التَّ  ؛ويلسبة للط فل على المدى الطَّ بالن   ةً فعاليَّ 
 والغضب.ل احتمال إثارتها للقلق تقل   - أ

 علني   ة إال إذا قام المعاقب بسلوك  ب استخدام تلك المثيرات العقابيَّ ال يتطلَّ  - ب
 (.145، ص2007)ضمرة،
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ي على ينبغي أن يكون المرب   د  بمعنى العقاب معقَّ  فكير بعناية  استخدام العقاب بعد التَّ  -6
به منه، ي يتطلَّ ر العقاب من قبل الط فل، وما الذياق، وأن يعرف كيف سيفس  بالس   وعي  

، ه عقاب  ي عقابًا على الط فل وال يدرك أنَّ ومن الممكن على سبيل المثال أن يوقع المرب  
أو أن يبقى  ،ةياضيَّ ربية الر  عن درس التَّ  االبتعادسبة لبعض األطفال، أن يجبر على وبالن  

قد يكون  أثناء درس   ف  ب منه أن يخرج من الصَّ طل  ة، أو أن ي  أثناء الحصَّ  ف  في الصَّ 
 ممتعًا. 

ذوا أنظمة ين أن ينف  والتي تستغرق وقتًا: يحاول بعض المرب   ،دةب أنظمة العقاب المعقَّ تجن   -7
ى لو كانت هذه تستغرق وقتًا، حتَّ  ولقاءات   ،فًا في دفاترب تسجيًل مكثَّ تطلَّ ت، دة  معقَّ  عقاب  

وفضًل عن ذلك،  ،يث ال يمكن أن تكون عمليَّةًا، بحجدَّ  دةً ، فقد تكون معقَّ الةً ظم فعَّ الن  
ر سلوك الط فل لتغي   حيوي   وهي أمر   ،مباشرةً  راجعةً  ر تغذيةً ال توف   ة  عامَّ  ها بصفة  فإنَّ 

 (.180، ص2000)جابر،
لوك تعزيز الس لوك البديل: ويقصد بذلك أن يعمل على تعزيز الس لوك المخالف للس   -8

الذي عوقب على سلوك صعوبة المحافظة على ممتلكاته المعاقب عليه، فالط فل 
ز عندما يحافظ على ممتلكاته عزَّ ة، ي  خصيَّ ظافة الشَّ في النَّ  ة، أو إهمال  خصيَّ الشَّ 
ة التي في مهارات الحياة اليوميَّ  ةً وخاصَّ  ،ظافةر سلوك النَّ ة، وعندما يكر  خصيَّ الشَّ 

، 2000وساحة المدرسة )الروسان، ،وموغرفة النَّ  ،تستدعي المحافظة على نظافة المظهر
 (.148ص

 :أي ؛ن  معيَّ  لقيامه أو عدم قيامه بسلوك   برير المنطقي: إذا قمنا بتزويد الط فل بتبرير  التَّ  -9
فمن المحتمل أن يلتزم بعدم القيام بالس لوك غير  ؛ما القبول أو عدم القبول لسلوك  

الي لألطفال كي ال يلعبوا ر التَّ مبر  ب الجارب أعطى المجر  المناسب، ففي إحدى التَّ 
عب بها أثناء لذلك ليس من المناسب اللَّ  ؛خرآشخصًا  عبة تخص  هذه الل   وهو أنَّ  ،عبةبالل  

سلوك لعب األطفال بتلك اللعبة قد انخفض كثيرًا إذا ما  ب أنَّ غيابه، فقد وجد المجر  
 K ب سبب عدم لعبهمالمجر  ر لهم ر  أخرى من األطفال الذين لم يب قورن بمجموعة  

aplan, 1995, p67)). 
 ،تحديد الس لوك المستهدف: يجب تحديد الس لوك المستهدف، أي الس لوك المراد تقليله -10

خص الذي سيخضع سلوكه للعقاب يفهم الشَّ  أكيد أنَّ ويجب أيضًا التَّ  ،اً وتعريفه إجرائيَّ 
وما هو الس لوك المستهدف قبل البدء بتنفيذ العقاب  ،منه ع  جيدًا ما هو متوقَّ 

 (. 39، ص2002)العمايرة،
واالنفعال قد  ،ألن الغضب الشديد ؛: يجب تطبيق العقاب بهدوء  تطبيق العقاب بهدوء   -11

 خر وسيلة  آالعقاب الجسمي  :أن يقول تشيرونوفي هذا الشَّ  ،خص المعاقبزان الشَّ يعز  
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الوسائل األخرى في اإلصلح، ويجب  ي إذا لم تنجح لديه كل  يجوز أن يلجأ إليها المرب  
 يعاقب الط فل وهو في ويجب أالَّ  ، تكون فيها إهانة  وأالَّ  ،العقوبة كرامة الط فل  تمسَّ أالَّ 

فكير بنوع العقاب ويعطي لنفسه فرصة التَّ  ،ى يهدأبل عليه أن ينتظر حتَّ  ،حالة غضب  
 (.33، ص2003المناسب )صالحي،

ب له شرائط وأوضاع تختلف باختلف عمره، فاألطفال عاق  ر الط فل: الط فل الذي ي  عم -12
رب، وهذا األمر أديب والضَّ وعدم الحماية في مقابل التَّ  ،ون بعدم األمانغار يحس  الص  
غير في الوقت الذي يسعى الكبار إلى الهروب للط فل الصَّ  ة  نفسيَّ  ب بروز صدمات  يسب  

وغير  والمقاومة عند األطفال مختلفة   ،لحم  آخر، وكذلك درجة التَّ  مكان  وااللتجاء إلى 
فل نستطيع أن نلطم الط فل على وجهه، والط فل في عمر ما قبل المدرسة ال  ،متساوية  

انية من عمر الط فل ال نة األولى والثَّ وفي السَّ .((Kaplan, 1995, p97رب ل الضَّ يتحمَّ 
أو  ،الحرمان ابعة والخامسة فإنَّ الثة والرَّ نوات الثَّ ا في السَّ لعقاب الط فل، أمَّ  ر  مبر   يوجد أي  

أو من  ،م الط فل من استعمال كتبهحر  ، فقد ي  كافيةً  ضى تكون عادةً إظهار ملمح عدم الر  
 على اليد إذا قام بعمل   خفيف   عب خارج المدرسة، وقد يحتاج الط فل إلى ضرب  الخروج للَّ 

الط فل لن يستوعب في  وعلى األرجح أنَّ  ،الخطورة على أن يستوعب داللة العقاب شديد
 (.374، ص1995)السعودي،  فالمعاقبة إذًا غير مفيدة   ،هذا العمر داللة العقاب

 ،عليم من ناحية  للفشل في التَّ  أو تهديدًا نتيجةً  مييز بين العقاب: باعتباره عدم مكافأة  التَّ  -13
يدافع أن والواقع أن ال أحد يمكن  ،ةعلى الخروج عن القواعد األخلقيَّ  وبين معناه كعقوبة  

نَّ عل  لميذ في التَّ ة عندما يخطئ الت  ة أو المعنويَّ عن استخدام العقوبات البدنيَّ  ما تستخدم م، وا 
أو  ،أو اإلهمال ،أو الكسل المقصود ،مباالةفي مقامها عندما يظهر التلميذ سلوك اللَّ 

ل أو يسج   ،لميذا حينما ينتقد الوالد أو المعلم أداء الت  مَّ أيني واألخلقي، ك الد  طرق الس لو 
 Kaplan, 1995,p)ربوي قويم التَّ نات التَّ من مكو   رئيسي   ن  وهو مكو   ،معل  فشله في التَّ 

67). 
نجاح   أن  إال   ،مرغوبالًا في تعديل الس لوك غير للعقاب دورًا مهم   ضح أن  ابق يت  من العرض الس  

 ف على تحقيق ضوابطه.العقاب يتوق  

  َّد ا يؤك  ممَّ  ،قة واالعتدالصافها بالد  ع ضوابط العقاب وشمولها، وات  ا سبق تنو  ضح ممَّ يت
د البعد اإلنساني في معاقبة منها، فهي تؤك   د بها جميعًا دون إهمال أي  قي  على ضرورة التَّ 

 .وعدم المساس بكرامته ،الط فل
   من تطبيق العقاب هو إبعاد الط فل عن الس لوك غير المرغوب فيه مع  الهدف األساسي

 ة. ة والجسديَّ فسيَّ المحافظة على سلمة الط فل النَّ 
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  ي ربية، وقد يؤد  تَّ الفي  ة  مستمرَّ  كاستراتيجيَّة  يجب الحذر من المبالغة في استخدام العقاب
ضررًا من الفشل في  بحيث تكون أخطاره أشدَّ  ،ة مستوى القلق عند الط فلذلك إلى زياد

 م.عل  التَّ 
  ق من المدى المسموح به كون حاجة الط فل للعقاب حينما يحاول اختيار الحدود ليتحقَّ تقد

ذا حدث ذلك فمن المستحسن الل   ظام الحازم جوء إلى الن  من الس لوك غير المسموح به، وا 
 ي.وليس القاس

  نما باستخدامه في حدود المعقول في الحل ليس استخدام العقاب في تربية الط فل، وا 
 .وتوازن   اعتدال  

  َّلى نتائج إي اإلفراط يؤد   نَّ أل ،من العقوبات التي ذكرت عقوبة   ةعدم اإلفراط باستخدام أي
 ة.عكسيَّ 

 :أثر العقاب في العملي ة الت ربوي ة سابعًا:

ومن  ،حول أثر العقاب 1938جارب التي قام بها عام م "سكنر" نتائج التَّ العقاب فقد قدَّ ا آثار أمَّ 
ي إلى إزالة الس لوك جارب فيما يلي: العقاب ال يؤد  تائج التَّربويَّة لتلك التَّ الممكن تلخيص النَّ 
نَّ  ما يجب أن يفعله ه ال يحدد للط فل إلى أنَّ  ما إلى كبت هذا الس لوك، إضافةً المعاقب عليه، وا 

ما ال وربَّ  ،أقوى بعد زوال أثر العقاب هور بشكل  لوك المعاقب الذي يمكن أن يعود للظ  للس   كبديل  
نَّ  ،اً حذف الس لوك المعاقب حذفًا تامَّ ي   ة مصدر العقاب )األم، األب، المعلمة( ما إلى كراهيَّ وا 

ه نَّ إهذا عدا عن  ،شديدةً  ةً ذين لديهم حساسيَّ ل ظلمًا لألطفال الًا يشك  واستخدامه استخدامًا مستمر  
والسيما  ،الط فل الس لوك العدواني والس لوك االجتماعي غير المرغوب فيهات باع قد يزيد في احتمال 

ففي دراسة  ،ه للط فل أسلوبًا ثابتًا يستعمله أحد الوالدين لضبط سلوك الط فلإذا كان العقاب الموجَّ 
وينقل  ،ه أساليب الثَّواب والعقابالط فل يأخذ عن أم   نت أنَّ بيَّ  Helen jonsonهيلين جونسون ـ ل

 سلوك   ات باعلذلك يميل الط فل المعاقب إلى  ؛اشدين واألقرانتلك األساليب في تعامله مع الرَّ 
 .(Jonson2,1992, p9)اآلخرينمع  عدواني  

 الية:قاط الت  ة تشير الباحثة إلى الن  عليمي  ظر إلى أثر العقاب في العملي ة الت  بالن  
   في حذف الس لوك  عاليةً  ةً وفاعليَّ  له كفاءةً  ألنَّ  السَّيء،لميذ يمنع العقاب تكرار سلوك الت

 وي.غير السَّ 
 يَّة في تعليم األطفال بين األنماط  مييز بسرعة  فهو يساعدهم على التَّ  ،العقاب له أهم 

 .واألنماط غير المقبولة ،ة المقبولةالس لوكيَّ 
   لألنماط  اآلخرينل احتمال تقليد أعضاء الفصل ه يقل  ألنَّ اآلخرين،م العقاب التلميذ يعل

 ة المعاقبة.الس لوكيَّ 



80 
 

 ات العقاب:سلبي   ثامنًا:
 يتنافى العقاب مع أبسط قواعد الس لوك اإلنساني. -1
نابعًا من الخوف ال االقتناع، ويدعوه ي العقاب أحيانًا إلى أن يصبح سلوك الط فل يؤد   -2

 مه الكذب والخديعة للهروب من العقاب.ويعل   ،الخوف إلى الكسل
ات خص الس لوكيَّ م الشَّ ه ال يعل  مرغوب فيه فقط، لكنَّ الي العقاب إلى كبت الس لوك غير يؤد   -3

 .( (Honeycut, 1999, p50المناسبة في المواقف األخرى
ي إلى تكوين ا يؤد  وضة، ممَّ ية في الرَّ ء العلقة بين الط فل والمرب  ي العقاب إلى سو يؤد   -4

جاه المدرسة في المراحل وات   ،خاص   وضة بشكل  جاه الرَّ ت  الدى الط فل  ة  سلبيَّ  جاهات  ات  
 (.149، ص1999)الزيوج، عام   حقة بشكل  اللَّ 

قد يعود الط فل  ثمَّ  ،تاً ًا ومؤقَّ ظاهريَّ ر الس لوك غير المرغوب ي إلى تغي  العقاب قد يؤد   إنَّ  -5
أثره بوجود مثير  العقاب مرهون   ألنَّ  ؛وضةية في الرَّ إليه في غياب الوالدين أو المرب  

 (.391، ص2002عاد سلوكه إلى سيرته األولى )قطامي، ؛فإذا زال هذا المثير ،الخوف
ل في والتي تتمثَّ  ،فل المعاقبلدى الط   ة  انفعاليَّ  رابات  العقاب إلى ظهور اضط   ييؤد   -6

 ؛ةغويَّ رابات الل  ات وتقديرها، وظهور االضط  أو ضعف احترام الذَّ  ،اتقة بالذَّ خفض الث  
آثار  راباتها، وقد تمتد  غة واضط  ر الل  أو تأخ   ،أتأةأو التَّ  ،ائدة في الكلمرعة الزَّ كالس  

، 2000)الروسان،  ناجحة   ة  اجتماعيَّ  علقات  ة إلى صعوبة بناء رابات االنفعاليَّ االضط  
 (.149ص 

وهي  ،دة  م عمليَّة معقَّ عل  ة، فالتَّ عليميَّ إلى تحطيم العمليَّة التَّربويَّة التَّ العقاب ي قد يؤد   -7
خاذ األساليب وات   ،دخطيط الجي  وتحتاج التَّ  ،ة  وعصبيَّ  ة  ونفسيَّ  ة  ذهنيَّ  ات  مجموعة عمليَّ 

نَّ  ،راسةجاح في الد  ة النَّ عليميَّ أهدافها، فليس الهدف من العمليَّة التَّ  المناسبة لتحقيق ما وا 
 .((p34, 1970,Honeycuttمتكاملة   ة  بناء شخصيَّ 

فيها، والتي تلحظ في  غير مرغوب   ات  ي العقاب إلى اكتساب الط فل سلوكيَّ قد يؤد   -8
 ة  سلوكيَّ  والهروب، وهذه أنماط  رقة والكذب واالختباء والسَّ  كالغش   ؛وضة والمنزلالرَّ 

، 2000وضة والمنزل )جابر، ب العقاب في الرَّ مها الط فل لكي يتجنَّ يتعلَّ  ة  هروبيَّ 
 ( 179ص

 ر به، وقد يصل به إلى درجة العناد.رب يجعله ال يتأثَّ تعويد الط فل على الضَّ  إنَّ  -9
ساءة المعاملة ،تعذيب الط فل من خلل العقاب الجسمي إنَّ  -10 باإلضافة إلى استخدام  ،وا 

عب من الصَّ  نفسي   ة، لها القدرة على إحداث تدمير  الكثير من اإلجراءات العقابيَّ 
 (.170، ص2008ة الط فل )عمارة، إصلحه، ذلك التدمير يزيد من عداء وحقد وعدوانيَّ 



81 
 

م، حك  على التَّ  ائم يعمل على عرقلة قدرة الط فلأو العقاب الدَّ  ،ديدارم والشَّ العقاب الصَّ  إنَّ  -11
ي إلى خفض الي يؤد  ب منه القيام به، وبالتَّ طل  ي   نشاط   ركيز في أي  ويعيق قدرته على التَّ 

 .Pang, 1992, p123))حصيل الذي يصل إليهمستوى التَّ 
ى ال ب المبادرة حتَّ ي به إلى تجن  جوء إلى معاقبة الط فل الذي يقع في الخطأ، يؤد  الل   إنَّ  -12

ي إلى العقاب، وهذا من شأنه طمس الكثير من القدرات في الخطأ الذي يؤد  يتم الوقوع 
، 2004جاح )نصر اهلل، ق والنَّ فو  وعدم إتاحة الفرصة له بالتَّ  ،الموجودة عند الط فل

 (.442ص
 ضروري   عاطف واإلحساس باآلخرين، وهو أمر  م التَّ عاطف، العقاب ال يعل  عدم وجود التَّ  -13

نب عند األطفال عور بالذَّ العقاب يميل إلى تخفيف الش   فإنَّ  ،نبر بالذَّ عو دم والش  للنَّ 
(Stein,2005,p8). 
د فاع، ويول  غبة في الد  والرَّ  ،ي إلى الغضبويؤد   ،من قبل األطفال مكروه   العقاب أسلوب   -14

 ،للعلقةئة أكثر من وصفه ناظمًا ي  لطة السَّ ل ممارسة الس  الحاجة إلى االنتقام، ويمث  
 (.151، ص 2001لوك )مرتضى، وضابطًا للس  

 :اآلتيةقاط ات العقاب أمكن الباحثة من استخالص الن  ما سبق عرضه من سلبي  
   وخلل تلك العمليَّة  ،بهأو تجن   ،لميذ الهروب منهيحاول التَّ  وعادةً  ،ر  العقاب المحتمل منف

 مثل )الكذب، الغش(. ،غير ملئمة   ة  اجتماعيَّ  مون دائمًا استجابات  يتعلَّ 
  ًَّا.ًا مضادَّ ديد هجومًا عدوانيَّ قد يستدعي العقاب الش 
  َّفإنَّ  ؛ر ما فعلتهكر   :مؤ، فإذا كان الثَّواب يقول للمتعل  نب  نتائج العقاب تستعصي على الت 

 م ما يفعله.د للمتعل  يحد   أنا تفعل، ويفشل في ف عمَّ توقَّ  :العقاب يقول له
  َّهور ، حيث يعود الس لوك غير المرغوب للظ  اً تأثر العقاب يقتصر على الس لوك مؤقَّ  أن

 له العقاب.هديد الذي يمث  أخرى بعد زوال التَّ  ةً مرَّ 
  َّيحدث هذا لما  ،لوك المرغوب فيه أيضاً للس   اً داخمإأو  اً م أثر العقاب فيحدث كبتقد يعم

ي خوفًا من أن يؤد   ؛فعل   د في المبادرة بأي  تردَّ يجعله ي أو خوف   ر  يصيب الفرد من توت  
 هذا الفعل إلى عقابه.

 ات العقاب:يجابي  إ تاسعًا:
بة المقبولة، ات الطي  يساعد العقاب األبوي المدروس على إظهار الخلفات بين الس لوكيَّ  -1

 بة أو غير المقبولة.ي  ات غير الطَّ وبين الس لوكيَّ 
 ة.عليميَّ سة التَّ ظام وفق القواعد التي تضعها المؤسَّ االلتزام بالن  يساعد العقاب على  -2
ات غير لوكيَّ ل من احتمال تقليد اآلخرين للس  المعاقبة على الس لوك غير المقبول يقل   -3

 وضة.المقبولة، ويظهر هذا بين جماعات األطفال في الرَّ 
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فات صر  ناء، فإذا لم يعاقب الط فل على التَّ استخدام العقاب يجعل هناك بريقًا وتأثيرًا للثَّ  إنَّ  -4
ة ناعيَّ إلى األشياء الص   ناء وسيعتاد عليه، وسنضطر  ى للثَّ فلن يصبح هناك معنً  ؛الخاطئة

م ه سيتعلَّ فإنَّ  ؛، وفي المقابل إذا عوقب الط فلوألعاب   للوصول إلى هذا المعنى من نقود  
 (.160، ص1996ناء )الشربيني، صادق، ر الثَّ كيف يقد  

 والس لوك غير المقبول. ،يز بين الس لوك المقبوليممساعدة الط فل على التَّ  -5
 .ات غير المناسبة بسرعة  إيقاف أو تقليل الس لوكيَّ  -6
الس لوك  مون فقط أنَّ األفراد ال يتعلَّ  ضرورة تزامن العقاب مع أسلوب التَّعزيز بمعنى أنَّ  -7

 ,wolfgang) د يقابله تعزيز  الس لوك الجي   أنَّ  أيضاً  نمو ولكن يتعلَّ  ،عليه المشكل معاقب  
2004,p 89) 

 ( 225، ص2008عليمي الملئم )حسين، وتوفير المناخ التَّ  ،المساعدة على االنضباط -8
م من عل  العقاب يتيح للط فل فرصة التَّ  نَّ إ، حيث سليمة   خاذ قرارات  ة ات  تعليم األطفال كيفيَّ  -9

 (.stein, 2005, p8)م عل  للتَّ  فاته، فالعقاب هو توفير فرصة  ة تصر  يَّ ل مسؤولوتحم   ،أخطائه
لليقظة،  ه  منب   أخرى عامل   بعبارة   ،ب يقظة اإلنسانالعقاب في بعض األحيان يسب   -10

قومون ذلك العمل خطأ وي نَّ إ :تأديبه عند ونوخصوصًا عندما يقول له الوالدان والمرب  
ويفهموه  في حالة  ،ه بعواقب هذه األمورنرو ويضربونه، أو يذك  بونه لماذا يؤد   بإفهامه

ه إليه فيما بعد ئة التي ستوجَّ ي  االستمرار على هذه األعمال ما هي المضاعفات السَّ 
 (.387، ص1998)القائمي،

، 2004ة في حياة الط فل )ملك، واألنانيَّ  ،ائدالل الزَّ والدَّ  ،هاونيعالج العقاب مظاهر التَّ  -11
 (.13ص

 للعقاب: الت ربوي ةالبدائل  عاشرًا:
ون واآلباء، والهادفة إلى اكتساب المدروسة التي يستخدمها المرب   التَّربويَّةمجموعة األساليب 

نهاء  ،ات المرغوبةيَّ الس لوك دون استخدام العقاب، وتهدف  الط فلات غير المرغوبة عند يَّ الس لوكوا 
اتهم ورغباتهم وعاداتهم في مختلف لدى األطفال على التحكم بسلوكيَّ ة اتيَّ إلى تطوير القدرة الذَّ 

ورضا دون وجود  بقناعة   الط فلمن داخل  ات المرغوبة نابعةً يَّ الس لوكروف، بحيث تصبح الظ  
عت أساليب دت وتنوَّ ات، مهما تعدَّ يَّ الس لوكمن اآلخرين لممارسة هذه  خارجي   أو ضغط   رقابة  

تنسجم بمضمونها مع الفروق  رة لتأخذ أشكااًل مختلفةً فولة المبك  مرحلة الط   بدائل العقاب في
 ها ما يلي:ومن أهم     ،ةمائيَّ وتتلءم في الوقت نفسه مع خصائصهم الن   ،الفردية لألطفال

 : للط فلغير المرغوب فيه  الس لوكإظهار عواقب  -1
من نتائج هذا  الط فلوتحذير  ،للط فلالمنحرف  الس لوكذلك من خلل توضيح عواقب  ويتم  

ي ، فهو المرب  ءين له عاقبة األمر السَّ ، ويبي  للط فلصيحة م النَّ ي أن يقد  ، فعلى المرب  الس لوك



83 
 

الوقوع في  الط فلب يحيح لتجنريق الصَّ صح إلى بيان المصلحة والطَّ اصح واألب، ويهدف الن  والنَّ 
وبيان  ،(149-148، ص2002ليمة )منصور،حيحة والسَّ ات الصَّ يَّ الس لوكوتوجيهه إلى  ،الخطأ

عن  وتجعله يكف   ،ره من الوقوع فيهوتحذ   ء،يالسَّ  الس لوكخطورة  للط فلح عواقب األمور توض  
ي، فالموعظة والمرب   الط فلة بين ة والمودَّ ز مشاعر المحبَّ وتعز   ،منه وقناعة   برغبة   ءيالسَّ  الس لوك
وتكسبهم القيم  ،شءي إلى تعديل سلوك النَّ ا يؤد  ق إليها، ممَّ فس وتتطرَّ ر في النَّ رة تؤث  المؤث  

 (.182، ص1996واألخلق المرغوب فيها )طهطاوي،
 ة للعمل: بيعي  تائج الط  الن   -2
 م  لنتيجة عمله إذا كان هذا ممكنًا وآمنًا، فليس هناك معل   الط فلمن أفضل طرق العقاب ترك  إنَّ 

فمثًل  ،لوكريقة األفضل للس  من أخطائه الطَّ  الط فلم حيث سيتعلَّ  ،ةخصيَّ جربة الشَّ أفضل من التَّ 
زعاجه  ،هسيحصل على بعض الحلويات التي ستصنعها أم   الط فلإذا كان  ولكن بسبب سلوكه وا 

الوقت الكافي لصنع الحلوى، وعندها سيلحظ  عند األم   إثارته للفوضى في المنزل لم يبق  أو 
ه هو سبب هذا الحرمان الولد العلقة الواضحة بين سلوكه وبين حرمانه من الحلويات، وسيفهم أنَّ 

 (.157، ص1994لم )غوردين، ه أو وصفها بالظ  وال مكان للوم أم  
 جاهل:الت   -3

التي  الس لوككثيرًا من أنواع  ة أنَّ ة العقليَّ حَّ الص   ي وويعرف اختصاص ،ةة االجتماعيَّ تعرف البديهيَّ 
إذا كانت غير  ةً خاصَّ  ،د تجاهلهابمجرَّ  قصيرة   ب اإلزعاج لألسرة يمكن أن تختفي في فترات  تسب  
التي يمكن علجها بتجاهلها: البكاء  الس لوك ا، ومن األمثلة على أنواع هذمباشر   بشكل   ة  ضارَّ 

عر، ولكي ة العابرة، قضم األظافر أونتف الشَّ كاوى المرضيَّ عام، الشَّ ، العزوف عن الطَّ المستمر  
ريقة، ساق في تطبيق هذه الطَّ منها: االنتظام واالت   أن تتوافر شروط   ااًل فلبدَّ جاهل فعَّ يكون التَّ 

كما ينصح العلماء  ،الط فلمع  أو حوار   نقاش   ب أي  ، تجن  الط فلب االحتكاك البصري بوتجن  
ب ذلك ويتطلَّ  ،الط فلوال تتجاهل  الس لوكمن قواعد نجاح العلج أن تتجاهل  ة  رئيسيَّ  كقاعدة  

 .(Ibrahim, 1991, p134-135) الخاطئ الس لوكف واالهتمام حالما يتوقَّ  إظهار الود  
 
 
 جوم: الن   لوحة -4

له  ،مرئي   ز  فهي معز   ،المرغوب الس لوكمه نحو يظهر تقد   وملموس   مرئي   حيازة سجل   للط فلتتيح 
ل أعلها أيام سجَّ ت   ة أقسام  وحة إلى عدَّ م هذه اللَّ قس  وت   ،سبة لبعض األطفالبالن   كبيرة   ة  فعاليَّ 

ال يمارس فيه  يوم   لكل   نجمةً  الط فلي م، بحيث يمنح المرب  و جللصق الن   داخلها فراغات  وباألسبوع 
 الط فليحصل  ؛مثلً  جوم عشرةً ما أصبح عدد الن  وكلَّ  ،غير المرغوب فيه )كضرب أخته( الس لوك
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د )عدم ضرب الجي   الس لوكمستوى  الط فلة ترفع لدى سبة له، وهذه الهديَّ بالن   بة  محبَّ  ة  على هديَّ 
 (.Kaplan, 1995, p67)(غير المرغوب فيه )ضرب أخته الس لوكًا وتحجب لديه تدريجيَّ  ،أخته(

 نفير: الت   -5
 ر  وبين منف   ،المراد تعديله الس لوكبط بين الرَّ  شراط المضاد، حيث يتم  يعتمد هذا البديل على اإل

لوك الخاطئ، ومن ي ذلك إلى ترك االستجابة للس  غير المرغوب، فيؤد   الس لوكي ْظه ر بظهور 
، 2009)فؤاد، للكتابة  عطى قلمًا غير صالح  لم يحضر قلمًا، في   عامل مع طفل  األمثلة على ذلك التَّ 

 .(57ص
 ات المتنافرة:توفير المهم   -6
ويختلف عنه، ومن  ةً يجابي يفوقه قوَّ إبآخر  السَّلبي الس لوكيعتمد هذا األسلوب على مواجهة  

 ,Stein, 2005)ما  رح باإلجابة على سؤال  الذي يعبث بأدواته أثناء الشَّ  الط فل ذلك تكليفأمثلة 
p 35). 

 القدوة الحسنة:  -7
 نأ يالمرب  قليل من شأنهم، فيكفي من ي تعديل سلوك األطفال دون عقابهم، أو التَّ يستطيع المرب  
لمحافظة على نظافة ل الرَّغبةلت، ليبعث في نفوس األطفال ة المهم، ويضعها في سلَّ يلتقط ورقةً 
جاه ة، تعزيزًا الت  فيَّ يطرق الباب إذنًا منه بدخول الغرفة الصَّ  ي أنشاط، ويكفي من المرب  غرفة النَّ 

 .(Stein, 2005, p 21) اتيَّ الس لوكمن  سبة لكثير  االستئذان، وهكذا بالن  
 المكاشفة: -8
هم يدركون، ها خطأ أو بافتراض أنَّ ات عند األطفال وهم ال يدركون أنَّ يَّ الس لوكأحيانًا تحدث بعض  

لنسألهم هل هذا يليق؟ و لنضعهم أمام أنفسهم  ؛ المكاشفة دون الهجوم ةاستراتيجيَّ يمكن استخدام 
 يكون األسلوب عنيفًا أو ترهيبيًا ريقة أالَّ في هذه الطَّ  ؟ والمهم  ف مناسب  صر  هذا التَّ  هل ترى أنَّ 

الَّ  ،الط فلمع   مسبق   يكون لنا حكم   أيضًا أالَّ  للكذب، ومن المهم   الط فلتيجة هي دفع  ستكون النَّ وا 
نَّ ه سيشعر أنَّ ألنَّ  الط فلفات على تصر   ما لتثبت الخطأ عليه، ومن المهم أن ك ال تسأله لتساعده وا 
 يشعر وأالَّ  ،أمامك وأمام نفسه كامل   على أن يقف أمام نفسه وهو في حالة أمان   الط فلتساعد 
 (.55، ص2009)فؤاد،  بإحراج  

 

 يلي:ما  تطبيق العقاب يتطلب بأن  يمكن القول  ابقومن خالل العرض الس  

  َّباعت  وائة للعقاب، ي  ة السَّ الجانبيَّ  اآلثارعلى  ةً مين كافَّ ين والمعل  روري إطلع المرب  من الض 
 .ة  الحصول على نتائج عكسيَّ  ى ال يتم  حتَّ  مناسب   بل الستخدام العقاب بشكل  أفضل الس  
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  ية طرق العقاب المؤد  فضل أعامل مع والتَّ  ،من العقوبات عقوبة  ة أيَّ عدم اإلفراط باستخدام
 غير المرغوب. الس لوكبتغيير  إلى نتيجة  

الع على وفي ضوء االط   ،عن موضوع العقاب عة  موس   جمعه من معلومات   في ضوء ما تم  
استخلصت  ،ليتضمينها في محتوى البحث الحا والتي تم   ،ابقةراسات الس  من الد   مجموعة  
 ما يأتي:الباحثة 
 مان والمكان المناسبين.بل الستخدام أساليب العقاب في الزَّ أفضل الس   باعت  ا 
  الس لوكي إلى تعديل ه يؤد  ألنَّ ،األطفالاالبتعاد عن العقاب الجسدي في مرحلة رياض 

 ة.وقدراته عامَّ  الط فلة ًا واضحًا في نفسيَّ أخرى يترك أثرًا سلبيَّ  ومن جهة   ،جهة  من 
 من الفشل في  الط فلخطرًا على  أضراره أشد   ألنَّ  ،يجب الحذر في استخدام العقاب

 عليم.التَّ 
   وتوازن   يجب استخدام العقاب في حدود المعقول في اعتدال. 
  َّيحدث هذا لما  ،لوك المرغوب فيه أيضاً للس   اً داخمإأو  اً م أثر العقاب فيحدث كبتقد يعم

ي خوفًا من أن يؤد   فعل   د في المبادرة بأي  يجعله يتردَّ  أو خوف   ر  من توت   يصيب الفرد
 هذا الفعل إلى عقابه.

 ة:فسي  الن   الط فلوالعقاب ومشكالت  الث وابالعالقة بين  أحد عشر:
د التي تهد   لألطفال ةفسيَّ النَّ  واب والعقاب بعض المشكلتد عن االستخدام العشوائي للثَّ قد يتولَّ 

 :فسي منهاوضة واستقراره النَّ أمن طفل الرَّ 

 هديد المستمر.بها التَّ إرادي التي يسب  ل اللَّ بو  مشكلة التَّ  -1
 رب.ة )رمش العين، قضم األظافر( والتي سببها الضَّ الحركات واألزمات العصبيَّ  -2
رغام الط فلبها ضرب ب  والتي يس ،راخالعدوان، ونوبات الغضب والص   -3 على  الط فل، وا 

 اعة وحسابه العسير على الخطأ.الطَّ 
 Brouwer, 2010,p56)) للط فلهديد المستمر بالعقاب وسببها التَّ  ،وماضطرابات النَّ  -4
 على المكافأة عندما يأكل. الط فلد وسببه تعو   ،اضطراب الغذاء -5
 وتخويفه ألداء واجباته. الط فلوسببهما استثارة  ،فسقة بالنَّ الخوف وضعف الث   -6
 (.66، ص 1985)زيغور،  الط فلة في األسر التي تستخدم الضرب مع الكذب وخاصَّ  -7

ومراعاة ، وليست مستحيلةً  ،للحل   ولعلج مثل هذه المشكلت علينا أن ننظر إليها بوصفها قابلةً 
االستشهاد  ولعلَّ  ،والعقاب الثَّوابألساليب  باعناات  دت سابقًا عند د  صائح التي ح  األسس والنَّ 

هه لة فوجَّ حابة بالصَّ سول الكريم صلى اهلل عليه وسلم عندما أخطأ أحد الصَّ حدثت مع الرَّ  بحادثة  
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وتعديله بالبدء  الس لوكفي توجيه  حسن   أسلوب   باعت  اعلى  ال تعد " دليل   " زادك اهلل حرصاً  :بقوله
 .(151-150، 2001ى، رتضوجيه )مين عند التَّ فق والل  الر   باعت  واصح بالن  

 

 عليم: والعقاب في الت   الث وابالهدف من استخدام  ثنتا عشر:ا
قويم شكًل من أشكال التَّ  الثَّوابل ، ويمث  الس لوكإصلح وتقويم  اوالعقاب وسيلت الثَّواب نَّ إ

ا ممَّ  ،اتضا واالرتياح ، ويساعد على تأكيد الذَّ فس مشاعر الر  لوك ، يثير في النَّ اإليجابي للس  
 ،ليمالسَّ  الس لوكالي تكرار وبالتَّ  ،بذل المزيد من الجهد لتكرار اإلثابةإلى م المتعل   الط فليدفع 

ضا اسون جدًا نحو تقويم سلوكهم، ويشعرون بالر  األفضل، واألطفال حسَّ  الس لوكوالوصول إلى 
 ها أشكال  كر والمديح من قبل الكبار كل  لش  ضا واضا واالمتنان، فالر  عادة حين يقابل عملهم بالر  والسَّ 
 ،قة بأنفسهمسواء، ولألطفال ضعيفي الث   تصلح لجميع أعمار األطفال على حد   الثَّوابمن 

 Brouwer, 2010,p))دللعمل الجي   بمثابة حافز   جديدة   هنا يعطيهم دفعًا نحو بذل جهود   الثَّوابف
45. 
يقاع الجزاء بسبب سلوك   ،لوكللس   السَّلبيقويم من أشكال التَّ ل شكًل ه يمث  ا العقاب فإنَّ أمَّ   ،خاطئ   وا 

وتحفيزهم للبتعاد عن األسباب التي دعت لعقابهم، وهم  ،ويكون الهدف منه تعليم األطفال
 Brouwer, 2010,p50))تهم وعطفهميقومون بتصحيح سلوكهم بمساعدة الكبار ومحبَّ 

 الط فلن حركة والعقاب يجب أن تكو   الثَّوابط لها من استخدام أسلوب المخطَّ  التَّربويَّةتيجة النَّ  نَّ إ
، 1997لوك )أيوب، حيح للس  لمساعدته في اختيار الوجه الصَّ  ؛األخلقيفي المعنى  عام   بشكل  
 (.137ص

 والعقاب: الث واببه واالختالف بين أوجه الش   ثالثة عشر:

ة تكرار تماليَّ ، ومدى احالس لوكوالعقاب اعتمادًا على ما يحدث بعد القيام ب الثَّوابنتيجة ضح تتَّ 
أقوى  الثَّوابم، فأثر عل  التَّ  عمليَّةال يتساويان في أثرهما في  الثَّوابفالعقاب و في المستقبل،  الس لوك

الذي عوقب مرغوب أو الخطأ الغير  الس لوكمن تكرار  الط فلمن أثر العقاب، والعقاب ال يمنع 
كأثر  طويلة   أثر العقاب لفترة   ي إلى تكرار ما يثاب عليه، كما ال يستمر  من أجله، بينما يؤد  

ة اتيَّ وليس لقيمته الذَّ  الط فلرًا على أداء والعقاب مؤش   الثَّواب، وينبغي أن يكون الثَّواب
 (. 99ص،2012أحمد،)
 

 ثة ما يلي:والعقاب استخلصت الباح الث وابفي ختام الحديث عن 

  َّخدم يست، فةمنهما على حد من اصطناع كل   والعقاب أفضل بكثير   الثَّوابالجمع بين  أن
، فيكون العقاب في هذه الط فلى يستقيم فيثاب عليه المعوج حتَّ  الس لوك العقاب لكف  
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 الثَّواب، و الط فلمرغوب لدى الغير  الس لوكفي سبيل تصحيح  ت  مؤقَّ  الحالة بمثابة ألم  
 المرغوب. الس لوكللستمرار بالقيام ب للط فل بمثابة تعزيز  

  َّر الفرد من أن يسلك العقاب يحذ   ألنَّ  ؛في حين أثر العقاب سلبي   ،يجابي  إ الثَّوابأثر  أن
 شيء   من أي  ه يخيف الفرد أو ألنَّ  ،يجلب له األذى واأللم ن  معيَّ  نًا في موقف  سلوكًا معيَّ 

 دون أن يرشده إلى ما يجب عمله. ، وذلكن  معيَّ 
  َّأثره  ولكنَّ  ،مباشرةً  الس لوكأثر الجزاء ثوابًا كان أم عقابًا يبلغ أقصاه حين يعقب  أن

 .الس لوكة بينه وبين منيَّ ما طالت الفترة الزَّ يضعف كلَّ 
  َّب لحيطة والحذر وتجن  من األحيان إلى أخذ ا كثير   في العقاب المعتدل مدعاة   أن

ا العقاب الذي يجرح دون أن يلحظها الفرد، أمَّ  تمرَّ  أناألخطاء التي كان من الممكن 
 أو ،الكراهية الط فل في نفسد فيول   علني   خذ شكل توبيخ  أو الذي يتَّ  ،الط فلكبرياء 

 فس.قة بالنَّ أو فقد الث   ،قصعور بالنَّ الش  
   فسي.ه النَّ ونمو   الط فلرًا لشخصية قد يكون مدم   غير صحيحة   استخدام العقاب بطريقة 
  في الوقت والمكان المناسبين من أجل الحصول على  الثَّوابيجب استخدام العقاب و

 .نتائج مثمرة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالمحور الث                                          
 االجتماعي الت فاعل
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 :مةمقد  

 .االجتماعي الت فاعل تعريفاًل:أو  

 .االجتماعي الت فاعل أهم ي ةثانيًا:

 .االجتماعي الت فاعل أسسثالثًا:

 .االجتماعي الت فاعل تصنيفاترابعًا:

 .االجتماعي الت فاعل وسائلخامسًا:

 .االجتماعي الت فاعل أشكالسادسًا:

 .االجتماعي الت فاعلرة في المؤث   العواملسابعًا:

 .االجتماعي الت فاعل اتعملي  ثامنًا:

 .االجتماعي الت فاعلات عملي   أهم  تاسعًا:

 .االجتماعي الت فاعلمستويات عاشرًا:

 .االجتماعي الت فاعلخصائص أحد عشر:

 .االجتماعي الت فاعلات نظري  اثنتا عشر:

  .تماعي عند األطفالاالج الت فاعلثالثة عشر:

 .االجتماعي الت فاعل أساليب قياسأربعة عشر:
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 مة: مقد  

ته ووسائله، تصنيفاته يَّ فه وأهم  ياالجتماعي من حيث تعر  التَّفاعلتناولت الباحثة في هذا الفصل 
االجتماعي، وأخيرًا  التَّفاعلات وعمليَّ  ،اتهعن نظريَّ  اً مت الباحثة عرضومستوياته وأشكاله، كما قدَّ 

 االجتماعي عند األطفال. التَّفاعلتناولت الباحثة في هذا الفصل 
 :االجتماعي الت فاعلتعريف  اًل:أو  

أو يرفضها  ،ًا لبنائها وتنميتهالها ويعمل جادَّ ا أن يتقبَّ أولى علقات اإلنسان هي علقته بذاته، فإمَّ 
حياته، الة في أحداث ات الفعَّ فيحاول إبعادها عن الديناميكيَّ  ،لتجاهلها شديدة   ة  ويعمل بسلبيَّ 

لبيَّ ا يجعل اآلخرين يعاملونه بويرفض مشاعره ورغباته، ممَّ  ذاته، األمر  ة نفسها التي يعامل بهاالسَّ
االجتماعي  التَّفاعلومهارة ، ر في مجمل حياته ومستقبله المهني واألسري واالجتماعيالذي يؤث  

تقانها كمهارة  و  ،ر على الفردهي إحدى المهارات التي تؤث   عايش مع أفراد أجل التَّ  من ة  أساسيَّ  ا 
نَّ  ،ًا ال يكتفي بذاته فحسباإلنسان بطبعه كائنًا اجتماعيَّ  عد  المجتمع الذي ينتمي إليه، وي   ما وا 

ة خصيَّ في مظاهرها ومجاالتها، والشَّ  ة  ة اجتماعيَّ خصائص الحياة اإلنسانيَّ  ألنَّ  ؛يستعين بغيره
 عام   االجتماعي بشكل   التَّفاعل د  ع  وي  ، االجتماعي التَّفاعلج دة هي نتاة في جوانبها المتعد  اإلنسانيَّ 

رات من المؤث   ة يشير إلى سلسلة  رات واالستجابات، وفي العلوم االجتماعيَّ نوعًا من المؤث  
 التَّفاعلاخلة فيما كانت عليه في البداية، و في األطراف الدَّ  واالستجابات التي ينتج عنها تغيير  

بحيث  ،ر كذلك في القائمين على البرامج أنفسهمر في األفراد فحسب بل يؤث  االجتماعي ال يؤث  
وتحسين سلوكهم تبعًا للستجابات التي يستجيب لها  ،ي ذلك إلى تعديل طريقة عملهميؤد  

 (.54ص،2001وآخرون،  األفراد)الشناوي

من  ن  معيَّ  فعل   إثارة رد  إلى هدف ت ،من األفعال مة  ومنظَّ  ة  مستمرَّ  عمليَّةاالجتماعي:  التَّفاعلف
، فمثًل)أ( التَّفاعل عمليَّةل لرف األوَّ ر بدوره على الطَّ والذي يؤث   ،التَّفاعلرف اآلخر في جانب الطَّ 

الفعل نفسه فعًل آخر من  وبعد ذلك يثير رد   ،ن  معيَّ  فعل   ر في )ب( كي يثير فيه ردَّ يؤث  
من األفعال من جانب شخصين على  هو نسق   :االجتماعي التَّفاعل فإنَّ  لياجانب)أ(، وبالتَّ 

 ة  اجتماعيَّ  الجتماعي ال توجد حياة  ا التَّفاعلدون و  ،وفرد   جماعة   نما بيأو  ،أو جماعتين ،األقل  
 .(92ص، 2005)حسنين، 

 د أنماطوتتعدَّ  ،ة  غير عشوائيَّ  مة  منظَّ  بين األعضاء بطريقة   الذي يتم   التَّفاعل :هبأنَّ ف أيضًا عرَّ وي   
 .(Johan,2006,p.3) ألخرى ويختلف من جماعة   التَّفاعل

 متبادلة   عمليَّةويشير إلى  ،ةًا في العلوم االجتماعيَّ أساسيَّ  اً االجتماعي مفهوم التَّفاعلمفهوم  عد  وي  
ة، فل يمكن أن توجد في حياة الجماعات البشريَّ  أو أكثر، فهو العنصر األساسي   جماعتينبين 
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، فل معنى لوجود األفراد أو الجماعات دون تفاعل   ،اجتماعي   مالم يكن هناك تفاعل   حياة جماعة  
أو عندما يتنافسون أو يتصارعون  ،واحد   ويجمعهم هدف   ،فعندما يعمل أو يتحدث األفراد معاً 

عن  ج  نات اجتماعي   يكون لهم وجود   ،تربط بينهم بعضهم مع بعض بصورة  
 ستخدم كمنهج  م الذي ي  المنظَّ  التَّفاعله: ف أيضًا بأنَّ كما يعرَّ  ،(123،ص2000)العيسى،التَّفاعل

ة فظيَّ فيه استخدام العديد من الوسائل اللَّ  ويتم   ،عامل معهمالتَّ  صال بين األعضاء الذين يتم  للت  
 أو فعل   سلوك   كل   :هاالجتماعي بأنَّ  التَّفاعلف عرَّ كما ي   .(Zeedyk,2008,p.170)ةفظيَّ وغير اللَّ 
آخر،  في سلوك طفل   أو تعديل   ي إلى استجابة  وتؤد   ،الط فلمصدرها  ة  أو كلميَّ  ة  جسديَّ  أو إشارة  

 .(35،ص2000ل)سليمان،األوَّ  الط فلمن قبل  جديدة   ي إلى استجابة  وهذا بدوره يؤد  
 االجتماعي: الت فاعل أهم ي ة :ثانياً 

يَّةاالجتماعي ال معنى له إال إذا اكتمل بذكر  التَّفاعلالحديث عن  د  ع  ي   االجتماعي،  التَّفاعل أهم 
ور الذي يلعبه الدَّ  أهم يَّةصين على مدى ه ال مجال للختلف بين اثنين من المتخص  نَّ إإذ 

ته يَّ االجتماعي أهم   التَّفاعلوالجماعي، حيث يستمد  االجتماعي على المستويين الفردي التَّفاعل
 اء كونه:ة من جرَّ ة والخاصَّ العامَّ 

 الجماعات:ة لتكوين روط األساسي  الش   أحد -1

، حيث ال يمكن إطلق لفظ مة  منظَّ  ة إلى جماعة  ع العشوائيَّ جم  فهو الوسيلة لتحويل مواقف التَّ 
اثنين أو أكثر من  هيفالجماعة ، نين لهابين األفراد المكو   التَّفاعلمن  جماعة إال إذا توافر قدر  

 .Douglas, 1979, p) فيما بينهم مشتركة   األفراد المتفاعلين مع بعضهم البعض لتحقيق أهداف  
152) 

 األفراد:ة بين أساس العالقات االجتماعي   -2

هذا بعد أن نكون قد شاهدنا مرارًا  رنا نقر  فإنَّ  ،فرديننشأت بين  ةً اجتماعيَّ  علقةً  ر أنَّ فعندما نقر  
خص اآلخر مواجهته للشَّ  في منهما من سلوك   ما يصدر عن كل   تفاعل،أيما يقوم بينهما من 

 (147ص  ،1999السيد، )

 ة:االجتماعي  نشئة الت   عملي ةأهم عناصر  -3

 التَّفاعل كما أنَّ  األفراد،بين  االجتماعي التَّفاعل عمليَّةل نتاج   إال هية ما نشئة االجتماعيَّ فالتَّ 
ة نشئة االجتماعيَّ من خلل التَّ  إالة  إيجابيَّ ب ال يمكن أن يحدث االجتماعي

 .(50ص ،2000،يالدسوقة)ويَّ السَّ 
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 ة:االجتماعي  الكتساب الخبرات  أداة   -4

الخبرة ن مخزونًا كبيرًا من ، يستطيع أن يكو  االجتماعيأثناء تفاعله  فمن خلل ما يكتسبه الفرد
إبراهيم سلوكه) ينتقفيختار استجاباته وي أغراضه،مشاكله وتحقيق  منه ما يعينه على حل   يينتق
 .(122ص  ،2002عمارة،و 

 ة:فسي  الن  رابات الوقاية من االضط   -5

وافق واصل اإلنساني إلى إصابة اإلنسان بسوء التَّ والتَّ  ،االجتماعي التَّفاعل انعدام يحيث يؤد  
وقد  ،قاءبالوحدة والشَّ  ونيشعر  ونفالكثير ، (Argyle, 1969, p. 201)ةفسيَّ رابات النَّ واالضط  

مع  ة  مستقرَّ  ة  اجتماعيَّ  هم ال يستطيعون اإلبقاء على علقات  ألنَّ  ؛ة  فسيَّ ن أمراض  باب البعض ص  ي  
 االجتماعي التَّفاعلعوبات بازدياد الفهم لمهارات ص من تلك الص  خل  اآلخرين، حيث نستطيع التَّ 

 (100، ص 1995فطيم، )دريب عليها والتَّ 
 م:عل  الت   عملي ةركائز  أهم  أحد  -6

 هاؤ يهي   التية لفيَّ م وعناصر البيئة الصَّ م والمتعل  بين المعل   ةً تفاعليَّ  عمليَّةم عل  التَّ  عمليَّةبر عت  حيث ت  
داخل  االجتماعي التَّفاعلواًل عن خلق ؤ م مسالمعل   د  ع  وي   م،المتعل  م بهدف تعديل سلوك المعل  

، 2004الشوادفى، ة )فيَّ الصَّ داخل البيئة  تفاعلي   تهيئة مناخ   فيالفصل من خلل دوره 
 التَّفاعلالقائمة على  عمليَّةالة هي نشئة االجتماعيَّ عتبر التَّ ت   الط فل وفيما يخص  (.45ص

 والقيم المتعارف عليها في جماعته، الس لوكفيها أساليب ومعايير  الط فلاالجتماعي التي يكتسب 
من خلل جوانب  أهم يَّةً أثير المتبادل يحمل هذا التَّ و  ،ر بسلوك اآلخرينر ويتأثَّ يؤث   الط فلو 

 الط فلبين  لق الذي يتشكَّ عل  ر في سلوك التَّ نفسه، كما يؤث   إلى الط فلر في نظرة ، فهو يؤث  دة  متعد  
ةً  هوأم   وقد  ،الط فلنوات األولى من حياة مه في السَّ االجتماعي يبدأ تعل   التَّفاعل ،وبما أنَّ خاصَّ

خلل تأثيره في جوانب  ًا منجانبًاهامَّ  لفهو يحمالي ، بالتَّ طويلة   م لفترات  عل  تدوم نتائج هذا التَّ 
 (.36،ص2000ة األخرى)سليمان،خصيَّ الشَّ 

 الية:قاط الت  ن للباحثة مجموعة الن  ابق يتبي  العرض الس  ومن خالل 

 ة بين األفراد والجماعات.للعلقات االجتماعيَّ  األساسي  ك المحر  هو االجتماعي  التَّفاعل 
   بين أفراد المجموعة الواحدة والمجموعات  وتفاهم   صال  االجتماعي وسيلة ات   التَّفاعل ع د  ي

 .خرىاأل

  حيح أو الحل  الصَّ  الس لوكعن طريق اختيار للفرد المشكلت  على حل   التَّفاعليساعد 
 للمشكلة.حيح الصَّ 
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 مع  التَّفاعلخلل من  البلدى الطَّ  اإلبداعفي تنمية  أساسي   االجتماعي عنصر   التَّفاعل
 م.المعل  

 الي يزيد الفرد سرورًا تَّ وبال ،عور بالعزلةص من الش  خل  االجتماعي يساعد على التَّ  التَّفاعل
 .وسعادةً 

 من  ة  اجتماعيَّ ومعارف  وقيم   على اكتساب خبرات   الط فلاالجتماعي يساعد  التَّفاعل
 .بهالمحيطين  اآلخرينباحتكاكه خلل 

 :االجتماعي الت فاعل أسس ثالثًا:

 :دات هيأربعة أسس أو محد   على االجتماعي الت فاعل عملي ةتقوم 

 :صالاالت   -1

تشتمل  دة  معقَّ  عمليَّة وهي، االجتماعي التَّفاعل ياألساسي فالجوهر  يصال هاالت   عمليَّة د  ع  ت  
، (159، ص1997مصطفى، )جاهات واالستجابة لآلخرينعلى نقل المعلومات والمشاعر واالت  

كان ذلك  بين األفراد المتفاعلين سواء   صال  من وجود ات   البدَّ  االجتماعي التَّفاعليحدث  فلكي
من خلل لغة اإلشارة  لفظي  غة المنطوقة والمكتوبة أو غير ًا من خلل الل  صال لفظيَّ االت  

 .(Arthurs, 1995, p. 401)للجسمة عبيريَّ والحركات التَّ 

 بادل:الت   -2

 )ب(فير يؤث   )أ( ر، وبيان ذلك أنَّ أث  أثير والتَّ تبادل التَّ  االجتماعي التَّفاعلعلقات  فيفاألساس 
بادل بهذا المعنى التَّ  د  ع  وي   به،ر ويتأثَّ  ()أفير ه يؤث  أنَّ  في( )بسبة لـ وكذلك الحال بالن   ،ر بهويتأثَّ 

 (.147، ص 1999السيد، االجتماعي) التَّفاعلأعلى أنواع علقات 
 االستمرار: -3

 وردَّ  فعلً  ي  الس لوكفبدون استمرار يكون الموقف  االجتماعي، التَّفاعللحدوث  واالستمرار شرط  
 ويرد   تنبيه   أيَّ ى يتلقَّ  ، ويكون األمر مقتصرًا على شخص  واحد   جاه  ات   فيبًا أو سببًا ومسب   ،فعل  

خص المتفاعل االستمرار أن يتداخل سلوك الشَّ  ويقتضي، الموقف عند هذا الحد   ينتهي عليه ثمَّ 
 منهم على سلوك اآلخر، فيكون سلوك كل   أو األشخاص المتفاعلين، بحيث يعتمد سلوك الواحد

 (.4، ص 1978، يحلم) نفسه الوقت فيهًا له لسلوك اآلخر ومنب   استجابةً  واحد  
 المتبادل:وافق الت   -4

ه وكأنَّ  ،بينهم الس لوكبحيث يبدو تبادل  االجتماعيالموقف  فيتكامل استجابات األشخاص  هو
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 هما:تين يَّ بخاص   الس لوك فيوافق المتبادل ز التَّ ويتميَّ  ،واحد   دة الجوانب لشخص  متعد   واحدة   عادة  
:حيث خص اآلخرجاه الش  ت  ا شخص   عات من جانب كل  وق  من الت   مشتركة   وجود مجموعة   -أ 

، وفى مشابهة   سبة ألحداث  أو على القياس بالن   ،سابقة   ًا على خبرات  عه مبنيَّ يكون توق  
 يحدث أن يستقبل استجابةً  ثمَّ  ،نةً معيَّ  ع استجابةً الفرد عندما يتوقَّ  جميع الحاالت فإنَّ 

، 1996االجتماعي)جمعة، التَّفاعلل ذلك يزيد من معدَّ  ع، فإنَّ لما كان يتوقَّ  أخرى مغايرةً 
 (.102ص 

ر من خلل قيامه باألدوار فسلوك الفرد يفسَّ  :د  محد   دور   شخص   أن يكون لكل   -ب 
التي اكتسبها وعلقاته  أثناء تفاعله مع غيره طبقًا لخبراته المختلفةة االجتماعيَّ 
 ،د وفقًا لألدوار المختلفة للفرد ودوره الذي يقوم بهعامل بين األفراد يتحدَّ ة، فالتَّ االجتماعيَّ 

 (.103، ص 1998ونشاطه الذي يمارسه )أبو جادو، 
 :اليةقاط الت  من الن   موعة  مجضح يت   االجتماعي الت فاعلابق ألسس من العرض الس  

  َّى بين الفردين ذات معنً  التَّفاعلأصبحت خبرة ،ة  وذا فاعليَّ  مجدياً  التفاعلما كان كل
 . مشترك  

  واحد   جاه  في ات   فعل   وردَّ  فعلً  يالس لوكيكون الموقف  االجتماعي التَّفاعلبدون استمرار . 
  َّاته مع اآلخرين ففالفرد من خلل تصر   االجتماعي، التَّفاعل عمليَّةفي  هام   ع دور  وق  للت

 اآلخرين.عه من لما نتوقَّ  ، حيث يصاغ سلوكنا طبقاً نة  معيَّ  ات  ع منهم سلوكيَّ توقَّ ي
 فرد   حيث من الممكن أن يكون لكل   به،بدوره المنوط  فرد   به كل   يقوم االجتماعي التَّفاعل 

 .واحد   ووقت   ن  آفي  أكثر من دور  
 االجتماعي: الت فاعلتصنيفات  رابعًا:

ابطة وذلك حسب تأثيرها في الرَّ  ،صنف   من أكثراالجتماعي إلى  التَّفاعلات ف عمليَّ صنَّ ت  
 ل بما يلي:وتتمثَّ ة من حيث تعزيزها أو تجزئتها، االجتماعيَّ 

ي إلى  ات التي تؤد  وهي العمليَّ  :positive))ةاإليجابي  أو ( Assoicative) ات المجتمعةالعملي   - أ
من  وتندرج تحتها مجموعة   ،وتقوية العلقات بين األفراد والجماعات ،ةوابط االجتماعيَّ الرَّ 

 ة.نشئة االجتماعيَّ والتَّ  ،مثيلوالتَّ  ،فكي  والتَّ  ،لؤموالتَّ  ،عاونكالتَّ   ؛ةات الجزئيَّ العمليَّ 
نافر بين ي إلى التَّ وهي التي تؤد   :(Negative)ةالس لبيأو (dissociative)قة الممز   اتالعملي   - ب

ات من العمليَّ  درج تحتها عدد  نوي ،ةوابط والعلقات االجتماعيَّ ضعاف الرَّ ا  و  ،األفراد والجماعات
 (.ص34، 2008الرشيان، والقهر ) ،راعوالص   ،كالمنافسة ؛ةالجزئيَّ 
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 :االجتماعي الت فاعلوسائل  خامسًا:

ين جاهين رئيسي  ات   في، يمكن تصنيفها عبر وسائل متنوعة   االجتماعي الت فاعلات عملي   تتم  
 إلى: 

 :Verbal Interaction Media ةوسائل تفاعل لفظي   -1

 ووسيلةً  ،العقليمو من مظاهر الن   اً ، ومظهر االجتماعيفاعل للتَّ  وسيلةً  د  ع  ت   والتي ،غةلها الل  وتمث  
 .(277، ص 2001، عرقوبو عكاشة ) يفظي اإلنساناللَّ واصل من وسائل التَّ 

 إلى: ة  لفظي   غة كوسيلة تفاعل  وتنقسم الل  

 غة بكل  ر هذه الل  وتتأثَّ  المختلفة،أو المسموع بأشكاله  المحكيالكلم  وتضم   :ة  شفهي   لغة   –أ 
واألفكار والمناخ  والمعانيمت واإلصغاء واأللفاظ رعة والوقت والصَّ برة والس  وت والنَّ من الصَّ 

 (.100، ص 1998أبو جادو، )ائدالسَّ  يفسي والنَّ الماد  
 فيدوين، ويشترك التَّ  عمليَّةلة من خلل صاالت المسجَّ وتشير إلى االت   :مكتوبة   لغة  و  –ب 

وتجنب استخدام األلفاظ غير  ،مألوفة   وكلمات   بسيطة   صاالت استعمال لغة  وع من االت  هذا النَّ 
 .(24، 2004محمد،)سالة تزيد من حجم الر   التية روريَّ الضَّ 

 :Non Verbal Interaction Mediaةوسائل تفاعل غير لفظي   -2

صال تبادلها عبر االت   يتم   التية ت االجتماعيَّ التَّفاعلمن  %(65) عن ولةً ؤ هذه الوسائل مس د  ع  وت  
 .(,p87,Goidhaber, 1979)المباشر بين األفراد 

 :يلية ما فظي  غير الل   الت فاعلومن أبرز وسائل 
 التَّفاعلتحقيق  فيًا دورًا هامَّ  اإلنسانيفمن الممكن أن يلعب الجسم  الجسم: حركات–أ 

ين بدراسة من المهتم   م طائفة  حيث يقس   المجتمع،واصل بين أفراد التَّ  فيل المتمث   االجتماعي
 :هي متمايزة   خمس مجموعات   حركات الجسم إلى اإلنساني الس لوك

 الوجه.مثل المسح باليدين على  ؛والحنان تظهر الحبَّ  حركات   -1

طباق مثل التَّ  ؛هديد والوعيدتظهر التَّ  حركات   -2  األسنان.كشير وا 

 عر.الشَّ وجذب  رب والعض  مثل القرص والضَّ  ؛ة  عدوانيَّ  حركات   -3

 للخلف.راعين والحركة مثل إخفاء الوجه بين الذ   ؛تظهر الخوف حركات   -4

، 1991، يزك)أو جلوس الفرد بمفرده  ،مثل الوقوف بعيداً  ؛عن الوحدة م  نت حركات   -5
 .(99ص
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مثل االبتسام،  ذات داللة   نة  ق بأشياء معيَّ تتعلَّ  عن أنماط إثارة   عبارة   وهي :اإلشارات -ب 
 .((Fein, 1999, p.165)وائحوت،الرَّ الصَّ نبرات  الوجه،تعابير  ،ياحمت،الص  الصَّ 

 عي  العرب قديمًا كانوا على و  على أنَّ  تدل   ات  بأدبيَّ  حافل   العربيراث فالت   :العين حركات –ج 
اسع ص ابن حزم الباب التَّ طوق الحمامة يخص   ففيصال، االت   عمليَّةفي بدور العيون  تام  
 :اليةالتَّ الالت والدَّ  المعانيفيه  بالعين أورداإلشارة  سم"باباب

  األمر.عن  ي  العين: نهباإلشارة 

   وجع على التَّ  إدامة نظرها: دليل( واألسفFisk, 2011, p67.) 

  الفرح.على  دليل   نظرها:كسر 

 :(145ص  ،2001إسماعيل وآخرون، التهديد)دليل على  إطباقها. 

 :االجتماعي الت فاعلأشكال  سادسًا:

 صال:االت  وفقًا لعالقات  االجتماعي الت فاعل ــ أشكال 1

صال بين طرفيها ضوء علقات االت   فيت التَّفاعلمن  هناك ثلثة أنواع   يرى إيرك بيرن أنَّ 
 هي:ت التَّفاعلوهذه  حيالها،ف يستقبلها ويتصرَّ  انيوالثَّ  ،ل يرسل رسالةً فاألوَّ  والمستقبل، مرسلال

 متوقع   فعل   يستقبل ردَّ  ثمَّ  ل رسالةً رف األوَّ ذلك حينما يرسل الطَّ  ويتم   :لةالمكم   تالت فاعال -أ 
رف اآلخر الطَّ  أساعدك" فإذا ردَّ  دعني :لرف األوَّ فمثًل إذا قال الطَّ  اآلخر،رف من الطَّ 
معناه ما قاله  فيل يكم   د  فيكون هذا الرَّ  ، لهذه المساعدة" محتاج   إنني"فعًل  :بقوله
رف الطَّ  متوقَّعًا من د  الرَّ يكون يمكن أن نفسه الوقت  يوف لرف األوَّ الطَّ 
 (Kenny,.& Albright, 2009,p 23).لاألوَّ 

جابة   فعل   سل ردَّ مر ال :أي ؛لرف األوَّ وتحدث عندما يستقبل الطَّ  :المعاكسة تالت فاعال -ب   وا 
 اآلخر.رف من الطَّ  عة  وغير متوقَّ  معاكسة  

ه ت عندما يقول أحد األطراف شيئًا ولكنَّ التَّفاعلوع من ويظهر هذا النَّ  ة:الخفي   تالت فاعال -ج 
، )ماهرمنطوق  ة وغير صريحة لما هو خفيَّ  معان  حيث يكون هناك  آخر،شيئًا  ييعن

 (377ص ،1998
 الجنس:ة وفقًا لنوعي   االجتماعي الت فاعل ــ أشكال 2

 .من الجنس المماثل لثلثة أفراد   ن من فرد  تتضمَّ  :المماثلمع الجنس  تفاعالت   -أ 

الجنسين  كلمن  واحد   أكثر من ثلثة أفراد يكون فيهما فرد   ال تضم   :مختلطة   تفاعالت   -ب 
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 (Cabonneau, 2002, p112) .األقلعلى 

، ص 2002الحداد، )من كل الجنسين أكثر من ثلثة أفراد   : تضم  ة  جماعي   تفاعالت   -ج 
18). 

 :الت فاعلاالجتماعي وفقا لمحتوى  الت فاعل أشكال ــ 3
 بمايلي:االجتماعي وفقًا لمحتوى التفاعل تحدد أشكال التفاعل  
بكما يحدث عندما يتصافح أو يتعارك  ي:الماد   الت فاعل -أ   باأليدي. الط لَّ
بمثلما يحدث عندما يتبادل  الفكري: الت فاعل -ب   .بينهم فيما المختلفةاألفكار واآلراء  الط لَّ
بكما هو الحال عندما يشترك  غوي:الل   الت فاعل -ج   ما. في نقاش موضوع   الط لَّ
 األحزان.ويعني المشاركة الوجدانية في األفراح وفي  الوجداني: الت فاعل -د 
بيحدث عندما يشترك  ي:الس لوك الت فاعل -ه   ،2006،إبراهيم)ما  في إنجاز عمل   الط لَّ

 (.66ص 

 :الت فاعلوفقًا لمستوى  االجتماعي الت فاعل ــ أشكال 4
أو دور  ،أو إحدى وسائل المواصلت ،ريق العام: ويكون في الطَّ قاء العابرالل   فاعلت -أ 

، ة  ل مرَّ ألوَّ  أو مدينة   حي   في أو كنيسة   لة في مسجد  أو أداء الصَّ  ،أو المسرح ،ينماالس  
 ة  زمنيَّ  ر في سلوكهم لفترة  ويؤث   ،ر بسلوك اآلخرينخص يتأثَّ الشَّ  وفى هذه الحالة فإنَّ 

 د مراعاة وجود اآلخرين فيفي هذه الحالة أكثر من مجرَّ  التَّفاعل، وال يتجاوز محدودة  
 الموقف.

على القرب  التَّفاعلويعتمد هذا المستوى من  شاط:الن  مالء وشركاء المعارف والز   تفاعل -ب 
المدرسة أو العمل أو الجيرة  فيمالة علقة الزَّ  فيكما هو الحال  ،بين األطراف المكاني

 الوجداني.هذا المستوى بانخفاض مستوى القرب  في التَّفاعلسم ويتَّ  المنزل،أو  الحي   في
بين  وثيقة   بوجود علقة   التَّفاعلز هذا المستوى من ويتميَّ  :األصدقاءبين  تفاعل -ج 

 من: سم بكل  شخصين تتَّ 

  َّديقاالستمتاع برفقة الص. 

   ديق كما هوالصَّ ل تقب. 

  َّرف اآلخرالحرص على مصلحة الط. 
وتكون بين طرفين من جنسين مختلفين )ذكر أو  :ينالمحب  بين  الت فاعلأو  الحب   عالقة-د

من  تنفرد بمجموعة   علقة الحب   داقة إال أنَّ خصائص الصَّ  وتتوافر فيها كل   ،أنثى(
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 :أبرزهاالخصائص 

  ومناصرتهعن المحبوب  فاعالد   - الحب   فيد التفر   - ةالجنسيَّ غبة الرَّ  -  االفتتان.-

 (.24ص ،2004للمحبوب )السيد،أقصى ما يمكن  المحب   تقديم -
 : اليةالت   قاطالن   من مجموعة   للباحثة ضحيت   االجتماعي الت فاعلابق ألشكال من العرض الس  

   تختلف  التيمن الخصائص  بمجموعة   االجتماعي التَّفاعلمن أشكال  شكل   ارتباط كل
 ور واألشكال األخرى.ة الص  عن بقيَّ  بطبيعة الحال

  فراد بعضهم مع األاالجتماعي جميعها تساعد على تنظيم العلقات بين  التَّفاعلأشكال
 ة المتعارف عليها.قاليد االجتماعيَّ قافية والتَّ بعض في إطار القيم الثَّ 

  ة من ة والعاطفيَّ أو الحالة العقليَّ  ،ظاهرة   ر عن أفعال  االجتماعي تعب   التَّفاعلجميع أشكال
 رف اآلخر.الط  

 :االجتماعي الت فاعل فيرة العوامل المؤث   سابعًا:

 :يليما االجتماعي  الت فاعلرة في المؤث  هذه العوامل  ومن أهم  

 ة:االجتماعي  نشئة الت   – 1

قوم على تنشئة أبنائها ت، مثلً داخلها ب تم  ت التي التَّربويَّة عمليَّةال في ةً سويَّ  بع طريقةً تتَّ  التيفاألسرة 
تستطيع و فس، واالعتماد على النَّ  ،ةفيهم االستقلليَّ  يوتنم   ،فسقة بالنَّ على اإلحساس باألمن والث  

من  خالية   م بطريقة  ف مع بيئتهكي  والتَّ  ،مع اآلخرين التَّفاعلاء قادرين على أصحَّ  اً ج أفرادأن تخر  
 (.102ص  ،2001، عرقوبو  عكاشة)ذوذ واالنحراف مظاهر الش  

 بالوالدين:العالقة  –2

 ،وبين تفاعله مع غيره من األطفال ،وطبيعة هذه العلقة ،بوالديه الط فللعلقة  واضح   يوجد تأثير  
 أنَّ  Liebermanفقد وجد ليبرمان  ة،فسيَّ النَّ بالوحدة  أو عدم إحساس   وما يتبع ذلك من إحساس  

لألطفال  ة  وحساسيَّ  كانوا أكثر استجابة   ،هاتهمًا بأمَّ قًا عاطفيَّ ًا وتعل  الثة األكثر حبَّ الثَّ  أطفال سن  
ذلك قياسًا باألطفال  أمدًا،أطول  ة  اجتماعيَّ  علقات   فيوكانوا قادرين على االنخراط  اآلخرين،

ه ه وعلقته بأم  حب   فيباألمن  الط فلفشعور  هاتهم،بأمَّ علقاتهم  فيالذين ال يشعرون باألمن 
 ((Lieberman,2003,p46اآلخرينتفاعله مع األطفال  في الة  فعَّ  ده بأسس  يزو  

 االلتحاق بالمدرسة: –3

 بين كل   االجتماعي التَّفاعلًا من تعكس نوعًا خاصَّ  ،ةً ثقافيَّ  ةً اجتماعيَّ  سةً المدرسة مؤسَّ  د  ع  حيث ت  
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تعكس ما  ة  اجتماعيَّ  المدرسة من علقات  ه قوم بتإطار ما  في التَّفاعلل هذا حيث يتشكَّ  أفرادها،
 ، ومن ثمَّ االجتماعي التَّفاعلمن خللها  يتم   التيل المسالك تمث   وعلقات   بين األفراد من تفاعل  

 (.45، 2004االجتماعي)محمد، التَّفاعل عمليَّةعتبر المدرسة مجااًل خصبًا إلحداث ت  
 ة:ات االجتماعي  الذ   –4

خص فالشَّ  ،االجتماعي التَّفاعل عمليَّة فيًا ات دورًا هامَّ ات وتقدير الذَّ من مفهوم الذَّ  يلعب كل  
ويكون قادرًا  ،واألخذ بيد الغير ،االنطلق في ويصبح أكثر رغبة   ،يثق بنفسه يثق باآلخرين الذي

ات إدراك الذَّ  ترى سهير كامل أنَّ حيث والعطاء،وعلى األخذ  ،اءالبنَّ  اإليجابي التَّفاعلعلى 
مع  االجتماعيتفاعله  فيعلقتها باآلخرين، حيث تعكس إحساس الفرد بملءمته  فيعكس ين

ف كي  يكون قادرًا على التَّ  ،إيجابي يكون لديه مفهوم ذات   الذيالفرد  ، كما أنَّ عام   اآلخرين بوجه  
 .(33، ص 2000قاسم، )عاونوأكثر ميًل للمشاركة والتَّ  ،اآلخرينمع 

 جاهات الفرد:ات   – 5

دراكه لآلخرينجاهات الفرد تؤث  فات   د سلوكه نحو الفرد اآلخر أو ها تحد  كما أنَّ  ،ر على أحكامه وا 
ؤ نب  جاهات للتَّ االجتماعي، وفى الوقت نفسه تستخدم االت   التَّفاعل عمليَّةاألفراد اآلخرين في 

جاهاته نحوها، األمر ق بخطوات الفرد المقبلة في المواقف المتبادلة المرتبطة بات  حيح فيما يتعلَّ الصَّ 
 (.63، ص 1997،الشيخالجتماعي )ا التَّفاعل عمليَّةر الذي ييس  

 ة:القيم والمعايير االجتماعي   – 6

رات من المؤش   من مواقف الحياة إلى مجموعة   موقف   أي   فالفرد يحتاج عندما يتفاعل مع غيره في
من  د بعدد  التي تساعده على اختيار االستجابة المناسبة لذلك الموقف، وهذه االستجابة تتحدَّ 

القيم  مثل ؛وعوامل مكتسبة من ثقافة المجتمع ،مثل دوافع الفرد ؛اخليةالعوامل الدَّ  :منها ،العوامل
د ما هو التي تحد   ة، والقيم هينشئة االجتماعيَّ التَّ  عمليَّةثناء بها الفرد أوالمعايير التي يتشرَّ 

، ةً جمعيَّ  أصبحت قيمةً  ؛عليها جمعي   فاق  ًا، والقيم إذا حدث ات  اجتماعيَّ  وما هو مقبول   ،مستحسن  
ذا حازت القيم على صفة اإللزام والجبر والضَّ  ، 2002عماره، و أصبحت معايير)إبراهيم  ؛غطوا 

 (.53ص 
 الجنس:–7

كور كانوا أكثر الذ   وجد أنَّ  ة،بيعيَّ الطَّ المواقف  فيسلوك العدوان  ضروب Mcguireبحث مكجوير
اإلناث  كما وجد أنَّ  الفتيات،المشاجرة من  في كور أكثر رغبةً الذ   ووجد أنَّ  اإلناث،من  ةً عدوانيَّ 

 .(MCguire ،1987،P255)تنافسياللَّ العرف  يتبن   فيكور من الذ   أكثر رغبةً 
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 عليم: الت   – 8

 م يتفاعل بطريقة  االجتماعي، فالفرد المتعل   التَّفاعل عمليَّةرة في عليم من العوامل المؤث  عتبر التَّ ي  
عن تفاعل  عال   م، ويختلف أيضًا تفاعل الفرد الحاصل على تعليم  متعل  التختلف عن الفرد غير 

 ر بنوع وكم  تأثَّ ياالجتماعي لألفراد  التَّفاعل أي أنَّ ؛ عليمالفرد الذي لم ينل قسطًا وافرًا من التَّ 
 (.45، ص 2004عليم الذي يحصلون عليه)محمد،التَّ 

 :اإلعاقة-9

ة في مجاالت الحياة االجتماعيَّ  تام   خص المعاق عن المشاركة بشكل  عجز الشَّ  نَّ إحيث 
 إلى تعطيل ما لديه من استعدادات   ييؤد   اإلعاقةفرضتها عليه  التية بجانب العزلة واالقتصاديَّ 

جه للعزلة ويجعله يتَّ  ،ات لديهعور باالختلف على مفهوم الذَّ ر الش  ، كما يؤث  ة  طبيعيَّ  وقدرات  
يبديها اآلخرون  التيثاء هشة والر  ب نظرات الدَّ لتجن   االجتماعي التَّفاعلواالبتعاد عن 

 (.Harvey, 2002, p46)له

 ضح ما يلي:االجتماعي يت   الت فاعلرة في عن العوامل المؤث  وفي ختام الحديث 

  َّاالجتماعي بالعديد من العوامل التي يرجع بعضها إلى األفراد  التَّفاعل عمليَّةر تتأث
 .داخله األفرادبويرجع بعضها اآلخر إلى الموقف االجتماعي الذي يتفاعل  ،المتفاعلين

  َّحاجة الفرد عندما يتفاعل مع غيره من األفراد في أي  ابق مدى ن لنا من العرض السَّ يتبي 
رات التي تساعده على اختيار االستجابة المناسبة من المؤش   لمجموعة   اجتماعي   موقف  

 .لذلك الموقف

   ة نشئة االجتماعيَّ هي التَّ  الط فلاالجتماعي لدى  التَّفاعلرة على العوامل المؤث   من أهم
 ة ضمن المحيط الموجود فيه.االجتماعيَّ والقيم والمعايير 

  َّخر ومن مجتمع  آإلى  تختلف من فرد   االجتماعي التَّفاعلفي  رةهذه العوامل المؤث   أن 
 قافة.خر باختلف الثَّ آإلى 

   ظرات الغريبة التي ب النَّ ر على تفاعل الفرد االجتماعي عامل اإلعاقة لتجن  أخطر ما يؤث
 .يبديها اآلخرون له

 :االجتماعي الت فاعلات عملي   ثامنًا:

يرتبط بها  التيرق طبقًا للط   االجتماعي التَّفاعلات درج الكثير من الباحثين على تصنيف عمليَّ 
 ات هما:بعضهم البعض لنوعين من العمليَّ مع األفراد 
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وتقوية  ،ةاالجتماعيَّ وابط الرَّ  زيادةإلى  يتؤد   التي وهية:البنائي  ة أو ات اإلنشائي  العملي   -1
ف كي  كالتَّ  ؛ةات الجزئيَّ من العمليَّ  العلقات بين األفراد والجماعات، وتشتمل على مجموعة  

 .( (Parsons , 2009, p145والمهادنةل مث  عاون والتَّ والتَّ 

ضعاف الرَّ  ،نافرإلى التَّ  يتؤد   التي وهي امة:أو الهد   ةاالئتالفي  ات العملي   -2 والعلقات وابط وا 
 ،راعوالص   ،نافسكالتَّ  ،ةات الجزئيَّ من العمليَّ  وتشتمل على مجموعة   األفراد،ة بين االجتماعيَّ 
 .(58ص  ،2002،عمارة)واالنعزال 

 على قدر   ينطويابق ذكره حو الس  على الن   االجتماعي الت فاعلات تقسيم عملي   أن   ةرى الباحثت
 الية:الت  وذلك لالعتبارات  ،فعس  الت  من 

  َّومثال ذلك  ة،اإليجابيَّ اتها شيئًا من تحمل بين طيَّ  التيامة ات الهدَّ وجود بعض العملي
بتنافس  وميل البعض للعزلة من أجل  األولى،من أجل الحصول على المراكز  الط لَّ
 واإلبداع.الخلق 

   بين أفراده. تام   أو تعاون   ،كامل   تشتمل ثقافته على صراع   ال يوجد مجتمع 

  َّة. يناميكيَّ سم بالد  أن يتَّ  البدَّ  االجتماعي التَّفاعل إن 
 :االجتماعي الت فاعلات عملي   أهم   تاسعًا:

 عاون: الت   –أ 

 فية على تبادل المنفعة واإليجابيَّ  ي  مبن مشترك   قصد به اشتراك فردين أو أكثر إلنجاز هدف  وي  
 (James Sanden, 1999, p. 618)لتحقيق الهدف  يط المؤد  المخطَّ  في القيام بنشاط  

التي تنشأ  عمليَّةالتلك  :هف بأنَّ عرَّ وي   ،ة وأكثرها انتشاراً ات االجتماعيَّ صور العمليَّ  من أهم   عد  وهو ي  
الجماعة  ب من أفراد، ويتطلَّ مشتركة   القائمة بين األفراد لتحقيق أهداف   التَّفاعل عمليَّةل نتيجةً 

عاون قد يكون ناتجًا عن والتَّ  ،منهم على اآلخر واعتماد كل   ،االشتراك جميعًا في تحديد المواقف
 (Konkin,1984,p.129)وح جماعةمطعن أو ناتجًا  ،بعيد   منذ أمد   راسخة   عادات  

 نافس:الت   –ب 

ات نافس من أكثر العمليَّ والتَّ ، نفسها أو الغاية نفسه الهدف بين طرفين حول بلوغ تنازع   عمليَّةوهو 
 مشتركة   ، حيث يبرز عندما تكون هناك حاجة  االجتماعيعارض نازع والتَّ ة تمثيًل للتَّ االجتماعيَّ 

 .((Konkin,1984, p.159الحصول عليها فيمنهما  بين فردين أو جماعتين يرغب كل  

 ،ة، فهو يشبع حاجات اإلنسان إلى األمنفسيَّ بيعة النَّ أساسه الطَّ  نفسي   نافس على جانب  ويقوم التَّ 
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ه دائمًا ا يحث  اآلخرين فيه ممَّ  يفالفرد ال يستطيع أن يغفل رأ اآلخرين،وحاجته إلى أن يلقى تقدير 
 .(216ص  ،2001رشوان،)طليعة أقرانه فيويكون  ،ق عليهمأن يتفوَّ 

 

 راع:الص   –جـ 

تنشأ بين  ة  اجتماعيَّ  عمليَّةعن  ه عبارة  نَّ إنافس، إذ من التَّ  عنيف   يشير إلى نوع   وهو مفهوم  
ق على فو  التَّ  طرف   المصالح واألهداف، حيث يحاول كل   في يوجد بينهما تعارض   ،طرفين

 .(Jerry C. & et al., 1979, p. 4)ة الوسائل المشروعة وغير المشروعة رف اآلخر بكافَّ الطَّ 

صل ة وال تتَّ الحالة األخيرة قد تنسحب األطراف المعنيَّ ًا، وفى راع ظاهرًا أو مخفيَّ وقد يكون الص  
 (230، ص 1993 )يونس، إثارة   ألي  للهجوم  ةً مستعدَّ  وتظل   ،العداء بينها ولكن يستمر   ،ببعضها

 األفراد:راع بين أسباب الص   ومن أهم  

   فات.والص  ز بعض المحيطين بالفرد ببعض المزايا لتمي   عور بالحقد نتيجةً الش 

  لألمور.سوء إدراك الفرد لظروفه ودوافعه وتفسيره 

   األفرادصاالت بين سوء االت(Robert & Jerald, 1994, p.14). 
 المهادنة:– د 

عندما يكون علينا  ،ةحياتنا اليوميَّ  فيحتاج إليها نأحيانًا  التي التَّفاعلات إحدى عمليَّ  وهي
فاق من االت   ل لدرجة  وص  من األمور أو البدائل المختلفة بهدف التَّ  بين عدد   وسط   ل لحل  وص  التَّ 

  ن  معيَّ  حول حل  

فق صارع بين األفراد، حيث يتَّ وتنشأ المهادنة نتيجة التَّ ، (41ص  ،2001وآخرون،عمران )
أو  ة  خارجيَّ  لمواجهة ظروف   تة  مؤقَّ  نافس بينهم لفترة  ووقف التَّ  ،المتصارعون على إخفاء صراعاتهم

دائمًا  ة  وقتيَّ  عمليَّة  والمهادنة  ،نة  معيَّ  راع لفترة  في البيئة المحيطة يستلزم تأجيل الصَّ  ر  لحدوث تغي  
 أشدَّ  وقد يكون بشكل   ،راع يظهر ثانيةً الصَّ  فإنَّ  ،ت إليهاروف التي أدَّ د زوال الظ  ه بمجرَّ بمعنى أنَّ 
 .(Dahlke , 2006, p78)ا كان وأقوى ممَّ 

 ل:مث  الت   –هـ 

اكتسابه  تمَّ  واجتماعي   نفسي   للفرد بها تحويل مضمون   يتم   التي عمليَّةاليشير إلى  وهو مفهوم  
 مصحوبةً  عادةً  عمليَّةالكان قائمًا لديه من قبل، وتكون  الذيحديثًا إلى ما يشبه المضمون 

 .(34، ص2004محمد، )القديم  فسيالنَّ المضمون  في ر  بحدوث تغي  
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ناقضات التي توجد بين العناصر على امتصاص االختلفات والتَّ  ة  اجتماعيَّ  عمليَّة  ل كمث  ويعمل التَّ 
د واالنسجام وح  أو الجماعات المختلفة الموجودة في المجتمع، ويسعى كذلك إلى زيادة مظاهر التَّ 

االمتصاص  عمليَّةسير من أجل تي جاهات  وات   وأفكار   نات هذه العناصر المختلفة من قيم  في مكو  
 ،من بنية المجتمع وتكوينه الي إلى تحويل الجماعات الغريبة إلى جزء  بالتَّ  واالندماج التي ستؤدي
 (.126، ص 1998ة عناصره وأجزائه)أبو جادو، متجانسة تمامًا مع بقيَّ 

 ف:كي  الت   -و

وذلك  ؛يفرضها المجتمع ة التيظم واألوضاع االجتماعيَّ ويقصد به تدريب الفرد على قبول الن  
 ريفي   ل ذلك عندما ينتقل الفرد من مجتمع  بهدف تحقيق االنسجام مع باقي أفراد المجتمع ويتمثَّ 

 .(139،ص1996)سيد،أو مدني   حضري   إلى مجتمع  
 :اليةقاط الت  االجتماعي يمكن وضع الن   الت فاعلات وفي ختام الحديث عن عملي  

  َّاً واحد اً ي هدفوتؤد   ،بعضها مع بعض االجتماعي مرتبطة   التَّفاعلات جميع عملي. 
  َّفاعل االجتماعي. نة للتَّ ات المكو  العمليَّ  عاون هو أهم  الت 
  َّوبعضها اآلخر سلبي. ،يجابيإاالجتماعي بعضها  التَّفاعلات عملي 
 االجتماعي: الت فاعل مستويات عاشرًا:

 وهي: فاعلللت   ة مستويات  هناك عد  

االجتماعي  التَّفاعلالقائم بين األفراد هو أكثر أنواع  التَّفاعلنوع  إنَّ  فراد:بين األ الت فاعل -أ 
ئيس وجة، الرَّ وج والزَّ االجتماعي القائم ما بين األب واالبن، والزَّ  التَّفاعل، فشيوعاً 

في هذه الحالة األفراد الذين يأخذون سلوك اآلخرين في  التَّفاعل، وبيئة .... الخوالمرؤوس
 طبيع االجتماعي مثًل نجد أنَّ التَّ  عمليَّةوفي  ،آلخرينر عليهم وعلى ايؤث   ومن ثمَّ  ،الحسبان
باب الشَّ  -وأقرانه الط فل -خوتهوا   الط فل -األم -الط فلسلسل: االجتماعي يأخذ هذا التَّ  التَّفاعل

خص الشَّ  ة نجد أنَّ لت االجتماعيَّ تلك الص   وفي كل   ،الخ والعاملين معه بابالشَّ  -والمدرسة
 ومن ثمَّ  ،له اكي يستجيبو  نفسها ريقةالطَّ بلآلخرين  ، ويستجيبةمن البيئة االجتماعيَّ  جزء  

 .(39-38ص، 2004،مراديتفاعل معهم)
ئيس بين الرَّ  التَّفاعلبين األفراد والجماعات ك التَّفاعليظهر  بين األفراد والجماعات: الت فاعل -ب 

ر في ئيس يؤث  راسي، فالرَّ س والفصل الد  والمدر   ،ينوالواعظ وجماعة المصل   ،والمرؤوسين
 Dunn , 2008,p35).فيه ) رونهم يؤث  تابعيه كما أنَّ 

والمعتقدات وطرائق يشير لفظ ثقافة إلى العادات والتقاليد قافة: بين األفراد والث   الت فاعل -ج 
بين الفرد  التَّفاعلوينبع  ،خصية التي تظهر في المجتمعفكير والفعل والعلقات غير الشَّ التَّ 
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  , Van)ل المجتمعتلك الثقافة تمث   نَّ إيث بينه وبين المجتمع ح التَّفاعلقافة منطقيًا من والثَّ 
2012, p46). 

قافة من خلل بين األفراد والثَّ  التَّفاعلويظهر صال الجمعي: بين األفراد ووسائل االت   الت فاعل -د 
كة ور المتحر  فزيون والص  اديو والتلقافة عن طريق الرَّ صال الجمعي، وتنتشر الثَّ وسائل االت  

 .(57-56،ص1997)أحمد،وما إلى ذلك والجرائد

 :االجتماعي الت فاعل خصائص أحد عشر:

من المعايير التي تحكم  ة يقوم على أساس مجموعة  االجتماعي داخل الجماعات البشريَّ  التَّفاعل
رة داخل واألدوار والمراكز المقرَّ  ،دةالمحدَّ  عاتوق  من التَّ  ن  معيَّ  من خلل وجود نظام   التَّفاعل
ابع ماعي بالطَّ االجت التَّفاعلسم ت، ويتَّ التَّفاعللق المعايير التي تحكم يخ التَّفاعلف ،المجتمع

ه كما أنَّ  ،ة الماضيةقافيَّ دة عن الخبرة الثَّ من المعايير المتول   يخضع لمجموعة   هوذلك ألنَّ  ؛قافيالثَّ 
اريخي ة لها طابعها التَّ تفاعلت العلقات االجتماعيَّ  يضيف إليها عناصر جديدة، هذا يعني أنَّ 

 التَّربويَّةات الجماعة عن طريق تشابه مضامين العمليَّ ة المعايير داخل ق عموميَّ وتتحقَّ  ،راكميالتَّ 
فاعل راكمي للتَّ ابع التَّ ويقوم الطَّ  ،ةنشئة االجتماعيَّ التي يخضع لها األطفال خلل مراحل التَّ 

إلى األجيال  ة  رمزيَّ  االجتماعي على قدرة اإلنسان على نقل خبرته وأفكاره وتجاربه بطريقة  
 .(Robert & Jerald, 1994, p45)حقةاللَّ 

 مايلي:باالجتماعي  الت فاعلإيجاز خصائص الباحثة  أمكن ابقالس  من خالل العرض 

 ة.ي إلى ظهور المواهب والقدرات اإلبداعيَّ بين أفراد المجموعة يؤد   التَّفاعل 
  وتداول آراء وأفكار.  ،بين أفراد المجموعة تفاهم  االجتماعي وسيلة  التَّفاعليعد 
 أخرى. إلى ثقافة   االجتماعي يختلف من ثقافة   التَّفاعل 
 االجتماعي عن طريقه يمكن ربط الماضي مع الحاضر على طريق نقل الخبرات  التَّفاعل

 .خرآ إلى جيل   من جيل  
  َّبعض يعطيها حجمًا أكبر من تفاعل األعضاء وحدهم مع تفاعل الجماعة بعضها  إن

 .دون الجماعة
  ي إلى ا يؤد  ممَّ  ،ر العلقات بين األفراد المتفاعليني إلى توت  االجتماعي يؤد   التَّفاعلإن

 .تقارب القوى بين أفراد الجماعة
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 االجتماعي:  الت فاعلات نظري   إثنتا عشر:

فس واهر التي يدرسها علم النَّ االجتماعي بوصفه محورًا ومركزًا لكافة الظَّ  التَّفاعليختلف تفسير 
 :اتظريَّ النَّ  أهم  ي، وبناًء على ذلك سنقوم بعرض االجتماع

 :ةي  الس لوك ظري ةالن   - أ

المقدم،  التَّعزيزاالجتماعي بين األفراد إلى المثير واالستجابة، و  التَّفاعل عمليَّةون ي  الس لوك يرد  
أثير أو يستجيب للتَّ ه ًا في تفاعله، بل إنَّ ليس سلبيَّ  اجتماعي   اإلنسان ككائن   ويرى هؤالء أنَّ 

ة التي خصيَّ ، والشَّ التَّفاعلنشئة االجتماعية القائمة على التَّ  عمليَّةاها خلل هات التي يتلقَّ المنب  
ل في بهذا المعنى يتمثَّ  التَّفاعل، و التَّفاعللهذا  مباشرة   ن وتتشكل للفرد أو للجماعة هي نتيجة  تتكوَّ 

 ،(226،ص2012)ناصيف،وآخرون،ن  معيَّ  أو موقف   وسط   االستجابات المتبادلة بين األفراد في
 ،ق له هدفاً أو االستجابة التي تحق    ،الس لوكاإلنسان يميل بطبيعته إلى تكرار  كما يرى سكنر أنَّ 

ًا في تنشيط دورًا أساسيَّ  التَّعزيزز، ويلعب عنده إلى تكرارات االستجابة التي تعز   ي حاجةً أو تلب  
 .(Denis, 2003,p57)ةجاهات والعلقات االجتماعيَّ وتكوين االت   ،االجتماعي التَّفاعل عمليَّة

 :(Newcamp)نيوكمب نظري ة - ب

نمطًا  وازن، حيث رأى أنَّ شابه والتَّ االجتماعي باالستناد إلى مبدأ التَّ  التَّفاعل عمليَّةفسر نيوكومب 
سبة ا بالن  مهئجاهاتهما أو آرامن العلقة المتوازنة يسود بين شخصين متفاعلين عندما تتشابه ات  

نَّ ن  معيَّ  أو موقف   أو شخص   لشيء   نمطًا من العلقة المتوترة، غير المتوازنة ينشأ بين  ، وا 
، مشترك   ثالث   نحو طرف   متباينةً  جاهات  منهما يحمل أفكارًا أو ات   إذا كان كل   المتآلفينرفين الطَّ 

تشابهين في مولو كانا  ىمن العلقة غير المتوازنة بين طرفين غير متآلفين حتَّ  وينشأ كذلك نمط  
شابه الذي ينشأ من التَّ  التَّفاعل د بأنَّ وكل هذا يؤك   ،الثرف الثَّ سبة للطَّ جاهاتهما بالن  مواقفهما وات  

ي إلى حدوث األمر الذي يؤد   ،بينهما التَّفاعلز العلقة نوعًا من اإلثابة يعز   اطرففيه م يقد  
 .(224،ص2012)كاتبي،ة  إيجابيَّ  ة  اجتماعيَّ  الي قيام علقة  وبالتَّ  ،رفينجاذب بين الطَّ التَّ 
 :(Sampson)سونبمسا نظري ة -ج

جه إلى تغيير أحكامه في المواقف الفرد يميل أو يتَّ  االجتماعي بأنَّ  التَّفاعل عمليَّةفسر سامبسون 
 وتر، أكثر منه في المواقف المتوازنة، ويميل األشخاص بصورة  غير المتوازنة التي يسودها التَّ 

 .ون أو يألفونألحكام من يحب   مشابهة   إلى إصدار أحكام   ة  عامَّ 

ة، عن وأحكامه ومواقفه االجتماعيَّ ة آرائه المرء يسعى إلثبات صحَّ  خلصة رأي سامبسون أنَّ 
سبة ألشياء أو مواقف بالن   ل إليها يميممَّ  ةً خاصَّ  مآخرين في مجتمعه لها عند أشخاص  طريق تمث  
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عبارة المصادفة  الس لوكمط من فس االجتماعي على هذا النَّ ، ويطلق علماء النَّ نة  معيَّ  أو قيم  
 (.103،ص2002،وآخرونة)سلمة اإلرضائيَّ 

 :(Bells)بيلز نظري ة-د

في مواقف  التَّفاعلاالجتماعي لتحديد مراحل أنماط  التَّفاعلات نظريَّ  "بيلز" من أهم   نظريَّةعتبر وت  
خللها عن  يبحث من أو مشكلة   يدور حول موضوع   التَّفاعل ، ويرى "بيلز أنَّ ة  اجتماعيَّ  ة  تجريديَّ 

 مراحل وهي: االجتماعي إلى ست   التَّفاعلم مراحل ، وقسَّ حل  

عليمات ب المعلومات والتَّ وتتطلَّ  ،للموقف مشترك   ف: وتعني الوصول لتعريف  عر  مرحلة التَّ  .1
 أكيد.كرار والتَّ واإليضاح والتَّ 

 غبات.عبير عن المشاعر والرَّ حليل والتَّ أي والتَّ ن طلب الرَّ قييم: وتتضمَّ مرحلة التَّ  .2
وجيهات التي تساعد على الوصول إلى تقديم االقتراحات والتَّ بط: وتشمل مرحلة الضَّ  .3

 .الحل  
 (.34، 2007)حريز،  نهائي   خاذ القرارات: ويعني الوصول إلى قرار  ات   .4
 رات التي تنشأ في الجماعة.وت  ر: والمقصود بذلك معالجة التَّ وت  ضبط التَّ  .5
 .(144-143،ص1999)جوناثان،صيانة تكامل الجماعة هوكامل: التَّ  .6

 : (Feldman)فلدمان نظري ة-ه

آزر تين، وهما االسمرار أو التَّ تين رئيسيَّ االجتماعي عند )فلدمان( على خاصَّ  التَّفاعل نظريَّةتستند 
( 6قام بها )فلدمان( على ) ي بين أعضاء الجماعة والجماعات األخرى، ومن خلل دراسة  الس لوك
 : أبعاد  ثلثة ب د  متحد   االجتماعي مفهوم   التَّفاعل نَّ أل إليه هو ما توصَّ من األطفال،  ات  جماع

بات الجماعة ق متطلَّ م الذي يحق  ن والمنظَّ شاط المتضم  ويقصد به من النَّ  كافل الوظيفي:الت  -1
ة بينها وبين والعلقات الخارجيَّ  ،ة فيهااخليَّ وتنظيم العلقات الدَّ  ،من حيث تحقيق أهدافها

 (Salovey , Mayer, 1990,p 23)الجماعات األخرى
القواعد المتعارف عليها التي  أو ،ةكامل من حيث االجتماعيَّ ويعني به التَّ كافل المعياري: الت  -2

 في الجماعة  األفرادتضبط سلوك 
وعلقة  ،رأث  والتَّ  ،أثيركامل بين األشخاص من حيث التَّ ويقصد به التَّ ي: الت فاعلكافل الت  -3

 (.90، 2001على تماسكهم )الشناوي وآخرون،  ما يدل   وكل   ،المتبادلة بينهما الحب  
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أمكن الباحثة استخالص مجموعة  االجتماعي الت فاعلات لنظري   ابقومن خالل العرض الس  
 الية:قاط الت  الن  

  َّموا حيث قدَّ  ن،تمام العديد من العلماء والباحثياالجتماعي نال اه التَّفاعلموضوع  أن
 ة به.منهم من وجهة نظره الخاصَّ  واحد   اتهم كل  نظريَّ 

  َّولكنَّ  ،االجتماعي التَّفاعلها لم تضع تفسيرًا شامًل لوظيفة ابقة كل  ات السَّ ظريَّ النَّ  أن 
 االجتماعي. التَّفاعل أهم يَّةفقون على الجميع يتَّ 

   تختلف عن  نة  معيَّ  جتماعي من زاوية  اال التَّفاعلابقة تناولت ات السَّ ظريَّ من النَّ  واحدة   كل
  .األخرى

  َّال يمكن أن تكون نظريَّة  ة نا لو تناولنا أيَّ ة أنَّ طبيقيَّ ة والتَّ احية العلميَّ ترى الباحثة من الن ،
 االجتماعي.  التَّفاعلق بتفسير ما يتعلَّ  في جميع جوانبها لتغطية كل   كاملةً 

   ها تتكامل لتفسير ولكنَّ  ،االجتماعي التَّفاعلابقة ال تتنافس في تفسير ات السَّ ظريَّ النَّ  كل
 االجتماعي. التَّفاعلمن مظاهر  منها لمظهر   نظريَّة   كل  

 االجتماعي عند األطفال: الت فاعل ثالثة عشر:

واإلقبال عبير عن ذاته لآلخرين، في التَّ  الط فلهو المهارة التي يبديها  االجتماعي: الت فاعل
ة المختلفة إلى جانب ومشاركته في األنشطة االجتماعيَّ  ،واصل معهموالتَّ  ،صال بهمواالت   ،عليهم

قامة صداقات   ،االنشغال بهم ومراعاة  ،واصل معهمة للتَّ واستخدام اإلشارات االجتماعيَّ  ،معهم وا 
خلل مسيرة  الط فلم علَّ يت ،(6،ص2003عامل معهم) محمد،وق االجتماعي العام في التَّ قواعد الذَّ 

 ،ة  اجتماعيَّ  عادات   وغير مقصود   غير مباشر   ه الكثير من المعارف والعلوم، ويكتسب بشكل  نمو  
 ةً أو سلبيَّ  ،الةً فعَّ  ةً وقد تكون إيجابيَّ  ،االجتماعي مع زملئه التَّفاعلفي  وقواعد متنوعة  
 الط فلة بربط مزاج للبيئة االجتماعيَّ  الط فلتأهيل  عمليَّة( تبدأ 178،ص2000محبطة)جولمان،

 م  نت ضيع يتعامل مع من حوله بتعبيرات  ، فالرَّ جاههت  االفطري بردود فعل األشخاص المحيطين به 
ة ضع يختلفون من حيث تفاعلتهم االجتماعيَّ ى الر  ضا أو الهدوء أو الخوف، ولكن حتَّ ا عن الر  إمَّ 

ويظهر هذا  ،تماماً  رة  مبك   كما يبدأ اهتمام األطفال بأقرانهم في سن   .كبير   وردود أفعالهم بشكل  
ًا فيما بينهم، جدَّ  بتجارب ناجحة   الط فل أكثر عندما يمر   وع من اإلحساس االجتماعي بانتظام  النَّ 
 ثمَّ  ها يثبت فشلها،ات يثبت نجاحها وأي  االستراتيجيَّ  أي   ؛هم يكشفون عن طريق المحاولة والخطأإنَّ 

هلل، وممارسته)رزق  مها يعكس ما سبق لهم تعل  ممَّ  وتفكير   ف بوعي  صر  يبدأ األطفال فيما بعد التَّ 
 .(479،ص2008
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 االجتماعي: الت فاعلقياس  أساليب أربعة عشر:

 ة لألفراد استخدم الباحثون تكتيكات  االجتماعي كما يأخذ مجراه في الحياة اليوميَّ  التَّفاعللدراسة 
 ،(Harvey, 1988, 73) (self - reports)ة اتيَّ قارير الذَّ أبرزها التَّ  ،لجمع البيانات مختلفة  

سجيل والتَّ  ،(Bakeran,gottrran,1986,57) (Behavioral-observation)ة يَّ الس لوكوالملحظة 
 (.Diary- type tedenations( )Nezlek,1983, 60)ة فاعلت اليوميَّ اتي  للتَّ الذَّ 

ة وتقويمه اتيَّ فراد الذَّ تقيس تقديرات األ يعتمد على استبانات   ةيَّ الس لوكالملحظة  أسلوب نَّ إحيث 
 (.Bake mean& Gottren, 1986, p158)ة ت االجتماعيَّ التَّفاعلت و التَّفاعل

 في مكان   لألفرادة ت االجتماعيَّ التَّفاعلة يعتمد على ملحظة يَّ الس لوكأسلوب الملحظة  نَّ ا  و 
ة فاعلت اليوميَّ اتي للتَّ سجيل الذَّ أسلوب التَّ  ا. أمَّ (B akeman, 1986, p154)دين محدَّ  وزمان  

 ًا.ة التي يمارسها األفراد يوميَّ فاعلت االجتماعيَّ للتَّ  مباشر   عن تسجيل   الذي هو عبارة  

 ،التي يرغب الباحث في جميعهاد من البيانات ها يتحدَّ نيونع كتيكاتالتَّ ا المفاضلة بين هذه أمَّ 
ولى على رجة األاتية تعتمد بالدَّ قارير الذَّ فالتَّ  ،افر البيانات المطلوبةكتيكات على تو وبقدرة هذه التَّ 

استخدام هذا  وعند، ةاليوميَّ ة ة لجوانب تفاعلتهم االجتماعيَّ اتيَّ تقيس تأثيرات األفراد الذَّ  استبانات  
وعند  ،ةة اليوميَّ حداث والعلقات االجتماعيَّ م األص ويقي  لخ  ين يجمع و أب من الفرد كتيك يتطلَّ التَّ 

ة والعلقات االجتماعيَّ  األحداثم ص ويقي  لخ  ين يجمع و أب من الفرد يتطلَّ  كتيكالتَّ استخدام هذا 
 لال تمث  عها جم والبيانات التي يتم   ،مختلفين شخاص  أو  مختلفة   ة  زمنيَّ  التي يعيشها عبر فترات  

نَّ  ،ةاالجتماعيَّ لفرد الحياة  ةً موضوعيَّ  الي صورةً بالتَّ   ،هابة الخاصَّ  انطباعاته وتقييماتهل تمث  ما وا 
 ,Fiske)معالجة المعلومات  عمليَّةة المختلفة التي تكتنف المعرفيَّ  همكتنزاتتخضع لتأثير  التي

1983,p50)ض لعمليات تحريف  حداث تتعرَّ واأل واألشخاصد فرااألذاكرة  نَّ أن بيَّ  ن. فهناك م 
و تطغى أ ،ت المتذكرةالتَّفاعلًا بت التي يجدونها موضوعيَّ التَّفاعلعند مقارنة  واضحة   ب  وتسر  

 ,Kemy,1987)قييم ذكير والتَّ ة البارزة على غيرها في التَّ حنة االنفعاليَّ ت ذات الش  التَّفاعل
p112.) 

 ة لألفراد في أمكنة  فاعلت االجتماعيَّ ة للتَّ ملحظة الموضوعيَّ الة فتقوم على يَّ الس لوكت التَّفاعلا مَّ أ
 التَّفاعلحول  ، وأن تكون محدودةً ةً موضوعيَّ  ر بيانات  كتيك يوف  وهذا التَّ ، دة  محدَّ  وأزمنة  

وليست  ،االجتماعي التَّفاعللظاهرة ة ورة الخارجيَّ ي سوى الص  ال تغط   وليست بيانات   ،االجتماعي
، األخرىكتيكات ه يلقي الكثير من عيوب التَّ ة فإنَّ ل الخبرة االجتماعيَّ ة التي تمث  اخليَّ ورة الدَّ الص  

فمن  ،وعيي والنَّ االجتماعي اليومي بمظهريه الكم   التَّفاعلويساعد على الوصول إلى صورة 
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زات حي  ه يجد من تأثير التَّ فإنَّ  ؛الحياة اليوميةما يجري في لسجيًل مباشرًا ب تيتطلَّ  إنَّه حيث
 .(Neziek, 1997,p35)ة العامَّ  األنشطة اتي ذاتالذَّ قدير ر بها مقاييس التَّ ة التي تتأثَّ المعرفيَّ 

 ماسبقاستطاعت الباحثة أن تستخلص من خالل االجتماعي  الت فاعلعن  الحديثوفي ختام 
 :الحديث عنه مايلي

 واء، إذفس على السَّ االجتماعي من أكثر المفاهيم انتشارًا في علم االجتماع وعلم النَّ  التَّفاعل د  ع  ي  
ة رات واالستجابات، وفي العلوم االجتماعيَّ نوعًا من أنواع المؤث   عام   االجتماعي بشكل   التَّفاعل د  ع  ي  

اخلة فيما عليه عند األطراف الدَّ  في رات واالستجابات ينتج عنها تغيير  من المؤث   يشير إلى سلسلة  
ر كذلك في القائمين على البرامج بل يؤث   ،ر في األفراد فحسباالجتماعي ال يؤث   التَّفاعلالبداية، و 
ستجابات التي ي ذلك إلى تعديل طريقة عملهم مع تحسين سلوكهم تبعًا للبحيث يؤد   ،أنفسهم

شاط الذي ن نوعًا من النَّ ه يتضمَّ ألنَّ  ،(process) عمليَّةفهو مثًل يستخدم ك، يستجيب لها األفراد
والحاجة إلى  ،والحاجة إلى الحب   ،عند اإلنسان ومنها الحاجة إلى االنتماء نة  معيَّ  تستثيره حاجات  

ب ة التي يترتَّ هائيَّ تيجة الن  في اإلشارة إلى النَّ  مستخد  ه ي  ألنَّ (state)وهو حالة  جاح.قدير والنَّ التَّ 
 التي هي نوع  (Traits)من الخصائص  وهو مجموعة   ،اإلنسانعليها تحقيق هذه الحاجات عند 

مات التي تدعى بالس   سلوكه االجتماعيز استجابات الفرد في ًا تمي  ابتة نسبيَّ من االستعدادات الثَّ 
 هألنَّ  ،0vert)) ظاهر   وهو سلوك   ،ة المتبادلةخصيَّ ة للستجابات الشَّ وليَّ مات األة والس  يَّ التَّفاعل

ات ن العمليَّ يتضمَّ  هألنَّ  ،Covert)) باطن   وهو سلوك   .واإليماءاتفظي والحركات عبير اللَّ يحوي التَّ 
 األخرى.ة فسيَّ ات النَّ ع العمليَّ يل وجمخي  فكير والتَّ ر والتَّ ك  ذوالتَّ  كاإلدراك ؛ةساسيَّ ة األالعقليَّ 

ن وكذلك يتضمَّ  فيه،من المشتركين  من جانب كل   عات  توق  ن االجتماعي يتضمَّ  التَّفاعل نَّ إ 
غة وسلوك الفرد في ضوء المعايير عن طريق الل   ،االجتماعي إدراك الفرد االجتماعي التَّفاعل

 االجتماعي. التَّفاعلقافة للفرد والجماعة نمط ن الثَّ وتكو   ،موز واإلشاراتوالر  
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 ابعالفصل الر  

جراءاته  منهج البحث وا 

 

  :مةمقد  

 منهج البحث.اًل: أو  

 المجتمع األصلي.ثانيًا : 

 البحث. عي نةثالثًا: 

 أدوات البحث.: رابعاً 

 حدود البحث. خامسًا:

 ة المستخدمة في البحث.القوانين اإلحصائي  : سادساً 
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 مة:مقد  

، اواألدوات وطريقة تحكيمه ،وكيفية اختيارها عيِّنةوال ،يتناول الفصل الحالي المجتمع األصلي
ت التي طرتت لليها، الت عديالو  ،وثباتها األدواتد من صدق هذه أك  ن إجراءات الت  كما يبيِّ 

جراءات الت    .ة المستخدمة في البحثإلى القوانين اإلحصائي   إضافة   ،طبيق الميدانيوا 
 منهج البحث:: الً أو  

، يجب تن ة  واقعي   البحث يتناول ظاهرة   حليلي، ألن  المنهج الوصفي الت   للى حاليالتمد البحث ال
ا  ودقيقا ، ا  للمي  تحليلي   ويصفها وصفا   ،اهرةس كما هي في الواقع، وهذا المنهج يدرس الظ  در  ت  

ض وتدلم تغرا ،خاذ القرارات اتِّ ة تسالد في لملي  ويسالد في الحصول للى نتائج تكثر دق  
 (.184-183، ص: 2003)حمصي،  البحث. انظر

 :المجتمع األصلي :ثانياً 

 ( في رياض األطفالسنوات   6-4) بعمر الرِّياضتطفال ف مجتمع البحث من جميع يتأل  
ةوال رسمي ةال حسب إحصائيات  طفال  وطفلة   (22410في محافظة دمشق والبالغ لددهم ) خاص 

 .(2013-2012م الدراسي)مديرية التربية في حافظة دمشقللعا
 الجنس لمتغي ر أفراد المجتمع األصلي وفقاً  توزُّع( 1جدول )

 المئوي ة الن سبة العدد الجنس
 %51.04 11440 بنين
 %48.96 10970 بنات

 %100 22410 المجموع
 

 العمر لمتغي ر أفراد المجتمع األصلي وفقاً  توزُّع( 2جدول )
 ةالمئوي   الن سبة العدد عمر

 %25.18 5643 سنوات 5- 4
 %74.82 16767 سنوات 6- 5

 %100 22410 المجموع

ةوال رسمي ةة الوبلغ لدد رياض األطفال العام   ات في محافظة دمشق حسب إحصائي   خاص 
 رسمي ة ( روضة  196(: )2013- 2012راسي )ي محافظة دمشق للعام الدِّ ف الت ربيةة مديري  

ةو   .خاص 
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 البحث: ي نةع :ثالثاً 

 ( طفال  22410، من تصل )ماتهمووالديهم ومعلِّ  وطفلة   ( طفال  600البحث ) ليِّنةبلغ لدد تفراد 
ةوال سمي ةر  من تطفال رياض األطفال في رياض األطفال ال وطفلة   في محافظة دمشق  خاص 

دد تفراد ن ل( يبيِّ 3والجدول رقم ) ،%(3) وقد بلغت نسبتهم 2013-2012راسي للعام الدِّ 
 مع لدد تفراد المجتمع األصلي. المسحوبة مقارنة   عيِّنةال

 بالمجتمع األصلي المسحوبة مقارنةً  عي نة(عدد أفراد ال3الجدول )
 عي نةعدد أفراد ال المجتمع األصلي

 مجموع بنات بنين عمر مجموع بنات بنين عمر
 الن سبة
 المئوي ة

3 % 

4 - 5 2913 2730 5643 4 - 5 85 80 165 
5 - 6 8527 8240 16767 5 - 6 228 207 435 

 600 287 313 مجموع 22410 10970 11440 مجموع
 

للى تقسيم مدينة دمشق إلى خمس مناطق  الرِّياض ليِّنةوقد التمدت الباحثة في سحب 
 في المنتصف بحيث تكون تنصاف تقطارها متساوية   ين ودائرة  ة، حيث قامت برسم خط  جغرافي  

 وهي كما يلي: ،ائرة المدينة إلى خمس جهات  ان والد  ة، فقسم هذان الخط  للى الخريطة المدرسي  
   انة، ين، المهاجرين، تبو رم  يخ محي الدِّ ركن الدين، المزرلة، الش   ة:مالي  المنطقة الش

 ة.ر، المز  المالكي، دم  
   باب توما(، برزة، القابون، العمارة، باب شرقي، دمشق القديمة ) ة:رقي  المنطقة الش

 اسيين، دويلعة، جرمانا.جارة، العب  اغور، جوبر، التِّ اع(، الش  ساروجا )العدوي، القص  
   ضامن، ابن لساكر.ة، الت  نالي  م، المنطقة الصِّ اهرة، المخي  الز   ة:المنطقة الجنوبي 

   نهر ليشة.حاديل، الميدان، لساليسوسة، القدم، الد  كفر  ة:المنطقة الغربي ، 

 :امة، باب مصلى، الحلبوني.القنوات )باب سريجة(، البرامكة، الفح   المنطقة الوسطى 

كتابة تسماء رياض  ت، حيث تم  بسيطة   ة  لشوائي   بطريقة   الرِّياضوقد قامت الباحثة بسحب 
سحب  م  ، وتمنفصلة   للى حدة، للى ورقة   منطقة   في محافظة دمشق، في كلِّ  سمي ةر  األطفال ال

للى خمس  لة  المطلوب، موز   الرِّياضل إلى لدد وص  الت   وقد تم   ،لشوائي   بشكل   الرِّياض ليِّنة
المنطقة  الباحثة وجدت تن   ن  إقسيم المعتمد في البحث. وحيث حسب الت   ة  مناطق جغرافي  



112 
 

. فقد تخذت منهما تكبر لدد   ؛عدد األكبر من رياض األطفالز فيها الة يترك  رقي  ة والش  مالي  الش  
قسيم المعتمد في حسب الت   منطقة   سحبها من كلِّ  التي تم   الرِّياضن لدد ( يبيِّ 4والجدول رقم )

الموجودة  تسماء األطفالتتضمن وفق جداول  ة  روض من كلِّ  اختيار لدد األطفال وتم   ،البحث
وقد لمدت الباحثة إلى زيادة لدد  وترك اسم الذي يليه وهكذا. في اإلدارة، وذلك بسحب اسم  

تو  ،األسئلة يواجهها من الخطأ في اإلجابة لن قص الذي قدب الن  ى تتجن  حت   ؛عيِّنةتفراد ال
 . روضة   ين من كلِّ إضافيِّ  تطفال   (4ل )إهمالها ولدم اإلجابة لنها، وكان هذا بمعد  

 فةفي المناطق المختل روضة   عدد األطفال في كل  ( 4الجدول )

وضات المناطق  الرَّ
 عدد األطفال في كل روضة

 بنات بنين

 الشمالية

 95 88 روضة ياسمين الشام

 101 84 روضة شوارع الطفولة

 213 209 روضة المستقبل المشرق

 104 127 روضة العفاف

 35 29 روضة بسمة الطفولة

 الشرقية

 48 51 جرينروضة األطفال المها

 42 50 ريةأشبال تشرين التحري

 68 55 براعم األسد

 38 33 روضة وحضانة المزة

 37 35 روضة العرين

 35 36 الطِّفلروضة هالة 

 17 43 روضة اإلمام زين العابدين الجنوبية

 الغربية
 165 180 روضة دار البيان

 32 37 روضة دار الحنان

 الوسطى
 42 60 روضة منارة دمشق

 9 15 روضة الطليعة المختلطة

 
 .الجنس لمتغي روفقا  عي نةأفراد ال توزُّع (5)جدول 

 المئوي ة الن سبة العدد الجنس
 %47.8 287 بنات
 %52.2 313 بنين
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 %100 600 المجموع
 

 
 

 .العمر لمتغي روفقا  عي نةأفراد ال توزُّع (6)جدول 
 المئوي ة الن سبة العدد العمر

5 –6 435 72.5% 
4 –5 165 27.5% 

 %100 600 المجموع

 
وضةتبعية  لمتغي روفقا  عي نةأفراد ال توزُّع (7جدول )  .الر 

وضة  المئوي ة الن سبة العدد الر 
ةال  %51.2 307 خاص 

 %48.8 293 الحكومية
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 %100 600 المجموع
 

 
 .المستوى التعليمي للمعلمة لمتغي روفقا  عي نةأفراد ال توزُّع (8جدول )

 المئوي ة الن سبة العدد تعليمي مستوى
 %30.3 182 بكالوريا
 %20.8 125 معهد
 %35.7 214 إجازة

 %13.2 79 دراسات عليا
 %100 600 المجموع

 
 .المستوى التعليمي للوالدين لمتغي ر وفقاً  عي نةأفراد ال توزُّع (9جدول )
 المئوي ة الن سبة العدد مستوى تعليمي

 %9.8 59 أمي
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 %26.3 158 إعدادي –تدائي اب
 %23 138 معهد–ثانوي 

 %40.8 245 إجازة جامعية فما فوق
 %100 600 المجموع

 

 

 
 

 .الترتيب الوالدي للطفل لمتغي روفقا  عي نةأفراد ال توزُّع (10جدول )
 المئوي ة الن سبة العدد مستوى تعليمي

 %45.3 272 وسط
 %27.5 165 أول
 %19.3 116 أخير
 %7.8 47 وحيد

 %100 600 المجموع
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 .لمةالتأهيل التربوي للمع لمتغي ر وفقا عي نةأفراد ال توزُّع (11جدول )
 المئوي ة الن سبة العدد المؤهل التربوي

 %40 240 ال يوجد
 %11.5 69 معهد
 %23 138 دورات

 %25.5 153 دبلوم تأهيل تربوي
 %100 600 المجموع

 

 
 

 .للمعلمة عدد سنوات الخبرة لمتغي روفقا  عي نةأفراد ال زُّعتو  (12جدول )
 المئوي ة الن سبة العدد سنوات الخبرة
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1- 5 213 35.5% 
6-10 186 31% 
 %33.5 201 سنة فأكثر 11

 %100 600 المجموع
 

 
 ًا: أدوات البحث:رابع

قامت الباحثة بتصميم األدوات  الد راسةات فرضي  ، واإلجابة عن أسئلة و الد راسةف لتحقيق أهدا
 الية:الت  

 .(3)ملحق رقمومعلماتهم ووالديهم من إلداد الباحثة عيِّنةألطفال ال شخصية استمارة بيانات .1

وضةبطاقة المقابلة مع طفل  .2  :الر 

التي الدراسات المحلية والعربية واألجنبية  للى بعض المراجع النظرية وبعد اطالع الباحثة 
قامت الباحثة بإلداد بطاقة مقابلة  ل،لثواب والعقاب في مرحلة رياض األطفاتناولت موضوع ا

للى اقتراحاتهم تم حذف  بناء  و ولرضها بصورتها األولية للى بعض تساتذة جامعة دمشق، 
 ( بندا  116) بصورتها النهائية بعض البنود وزياد وتعديل البعض األخر لتشمل بطاقة المقابلة

 وهي: (4)ملحق رقمر تساسيةفي تربعة محاو  موزلة  

وضةتساليب العقاب المستخدمة في  (1  ( بندا .32: وتضم )الر 

وضةالمستخدمة في  الث وابتساليب  (2  ( بندا .29) : وتضمالر 

 ( بندا .30) تساليب العقاب المستخدمة في األسرة: وتضم (3

 ( بندا .25) المستخدمة في األسرة: وتضم الث وابتساليب  (4
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 الجتماعي لألطفال:مقياس التفاعل ا .3

للدكتور لادل طالع الباحثة للى مقياس التفالالت االجتمالية لألطفال خارج المنزل ابعد 
التي تناولت دراسة والعربية واألجنبية المحلية مراجعة لدد من الدراسات و ، محمد لبداهلل

التقالل وقياس التفالل االجتمالي في مرحلة رياض األطفال، قامت الباحثة بإلداد مقياس 
للى بعض تساتذة جامعة المقياس بصورته األولية لرضه بعد و  االجتمالي ألطفال الرياض

زيادة وتعديل البعض األخر ليشمل و وبناء للى اقتراحاتهم تم حذف بعض البنود دمشق 
 هي: (5)ملحق رقمللى ثالثة محاور توز عت لبارة   41 المقياس بصورته النهائية

وحرصه للى  ،وتحركه نحوهم ،للى اآلخرين الطِّفل إقبالعني االجتمالي: وي اإلقبال -ت 
-9-3-2) وتتشبع لليه العبارات ترقام والتواجد وسطهم، ،واالتصال بهم ،التعاون معهم

15-22-23-24-27-29-32-33-36-41 ) 

تو االنشغال االجتمالي: ويعني االنشغال باآلخرين والسرور لوجوده معهم  االهتمام -ب 
 ومشاركتهم انفعاليا ، ،واهتمامهم نحوه ،لعمل جاهدا  للى جذب انتباههموا ووجودهم معه،

-26-21-19-18-13-12-11-6-5) وتتشبع لليه لشر لبارات تحمل األرقام
30-34-35-40) 

مع اآلخرين  وصداقات   جيدة   لالقات   إقامةالتواصل االجتمالي: ويعني القدرة للى  -ج 
الي العام في التعامل رالاة قوالد الذوق االجتموالحفاظ لليها ،واالتصال الدائم بهم، وم

-7-4-1) هي تلك العبارات التي تحمل األرقام ،ثنتا لشرة لبارةاوتتشبع لليه  ،معهم
8-10-14-16-17-20-25-28-31-37-38-39). 

 صدق وثبات أدوات البحث:

 طفال: والعقاب في األسرة ورياض األ الث وابلقياس  الط فلأواًل: بطاقة المقابلة مع 

وضةأساليب العقاب في  (1  : الر 

  :الص دق -أ 

 صدق المحكمين: -1-أ

)ملحق  الت ربيةكلية للى لدد من تساتذة  ا  ( بند32قامت الباحثة بعرض البطاقة والمكونة من ) 
وتقيس ما  ،من تن بنود البطاقة من الناحية اللغوية والبنائية صادقة للت أك دوذلك  ؛(2رقم 

ضافة بعض البنود  ،اإلضافة إلى تعديل البنود التي يرون ضرورة تعديلهاوضعت لقياسه، ب وا 
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ضافة  ،إذا تمكن ذلك، وقد قامت الباحثة بحذف بعض البنود التي لم يتفق لليها المحكمون وا 
 بنود جديدة، وتغيير صياغة بعض البنود األخرى بحيث تصبحت البطاقة جاهزة للتطبيق.

 في بطاقة المقابلة الت عديلوالبنود بعد  عديلالت  البنود قبل  (13جدول رقم )

 الت عديلالبنود بعد  الت عديلالبنود قبل 
 .الط فلشد شعر  .الط فلمسك شعر 

 مع رفع اليدين في ركن الغرفة لفترة محددة. الط فلإيقاف  .أمام زمالئه الط فلالسخرية من 
 من اللعب. فلالط  حرمان  .من الحوافز المادية الط فلحرمان 

 .األصغر سناً  األطفالمع  الط فلجلوس 
إلى غرفة الفئة العمرية األصغر سنًا لفترة  الط فل إرسال

 محددة.
 استخدام تعبيرات الوجه كإيماءات سلبية. .الط فلسلبية مع الاستخدام اإليماءات 

 .الط فلتبليغ اإلدارة بمخالفات  .الط فلتبليغ المعلمة بمخالفات 
 نقد السلوك الخاطئ وتقديم البديل الصحيح. .نبذ السلوك الخاطئ وتقديم السلوك الصحيح

 والتدرج به حتى إقناعه بالسلوك الصحيح. الط فلمحاورة  لتنمية السلوك الصحيح داخله الط فلالحديث مع 
 

 اخلي:الد   االت ساقصدق  -2-ت               

دقتنواع الداخلي من تهم  االتِّساقصدق  التي يمكن استخدامها للتحقق من صدق األداة،  الصِّ
اس ومدى ارتباطها بين مفردات المقي االتِّساقبالتحقق من  الصِّدقويرتبط هذا النوع من 

 الداخلي لن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة االتِّساقوقد تم التأكد من  ،الكلية الد رجةب
الكلية للمقياس ككل،  الد رجةي ينتمي إليه، وارتباط كل بند مع ذعد الالكلية للب الد رجةكل بند و 
 بين ذلك.تللمقياس ككل، والجداول التالية  الكلية الد رجةمع  الكلية لكل بعد   الد رجةوارتباط 

 نتمي إليه:تالكلية للبعد التي  الد رجةارتباط كل بند ب -1
 نتمي إليه.تد رجة الكلية للبعد التي ند مع ال( معامل ارتباط درجة كل ب14)جدول 

 الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند
1 .685** .000 17 .615** .000 
2 .744** .000 18 .596** .000 
3 .755** .000 19 .570** .000 
4 .727** .000 20 .560** .000 
5 .695** .000 21 .571** .000 
6 .532** .000 22 .484** .000 
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7 .535** .000 23 .686** .000 
8 .680** .000 24 .636** .000 
9 .704** .000 25 .620** .000 
10 .725** .000 26 .594** .000 
11 .671** .000 27 .628** .000 
12 .771** .000 28 .609** .000 
13 .551** .000 29 .634** .000 
14 .471** .000 30 .691** .000 
15 .573** .000 31 .717** .000 
16 .547** .000 32 .703** .000 

 

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ةيتبين من الجدول السابق: تن جميع بنود البطاقة لها ارتباطات 
 (.0.01) الد اللةللبعد لند مستوى 

( **771. **471.-)تراوحت ما بين  يجابي  إ جميع معامالت ارتباط بنود البطاقة لها ارتباط  
 تن(. وهذا يدل للى 0.01)صائيا  تصغر من إح دال ة  كما تن هذه المعامالت جميعها  ،درجة

 الداخلي. االتِّساقمن صدق  دة  جي   جميع بنود هذا البطاقة تتمتع بدرجة  
 الكلية للبطاقة ككل: الد رجةب بند   ارتباط كل  -2

 الكلية للبطاقة. الد رجة( معامل ارتباط درجة كل بند مع 15جدول )
 الد اللةمستوى  معامل االرتباط ندب الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند
1 .485** .000 17 .512** .000 
2 .435** .000 18 .262** .000 
3 .493** .000 19 .237* .017 
4 .481** .000 20 .490** .000 
5 .493** .000 21 .487** .000 
6 .475** .000 22 .453** .000 
7 .503** .000 23 .410** .000 
8 .552** .000 24 .420** .000 
9 .585** .000 25 .421** .000 
10 .558** .000 26 .449** .000 
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11 .417** .000 27 .567** .000 
12 .492** .000 28 .586** .000 
13 .281** .005 29 .367** .000 
14 .360** .000 30 .380** .000 
15 .415** .000 31 .675** .000 
16 .530** .000 32 .667** .000 

 

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ة يتبين من الجدول السابق: تن جميع بنود البطاقة لها ارتباطات  
-(*237.وتراوحت معامالت االرتباط ما بين  ،(05,0) و (0.01) الد اللةلند مستوى 

 درجتها اإلحصائية تقل ن  أل ؛(1,00) الد اللةإحصائيا  لند مستوى  دال ةجميعها  ،(**675.
إلحصائية تقل درجتها ا ن  أل ؛(19) ما لدا معامل ارتباط العبارة ،(010,) الد اللةمن مستوى 
تتمتع و  ،الداخلي االتِّساقوقد تم قبول العبارة مما يشير إلى صدق  ،(05,0) الد اللةمن مستوى 

 الداخلي لها. االتِّساقمما يشير إلى صدق  ومرتفع   جيد   بصدق  

 الكلية للبطاقة ككل: الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجةارتباط  -3
الكلية للبطاقة. الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجة( معامل ارتباط 16جدول )  

أساليب العقاب 
وضةفي   الر 

معامل 
 رتباطاال 

 تربوي اجتماعي نفسي لفظي بدني
.693** .728** .666** .774** .777** 

مستوى 
 لد اللةا

.000 .000 .000 .000 .000 

 

 الكلية الد رجةمن خالل النظر إلى الجدول السابق يتبين تن معامالت االرتباط بين األبعاد و 
 وهذا يدل للى تن البطاقة تتمتع بصدق   ،(0,05) الد اللةإحصائيا  لند مستوى  دال ة  للبطاقة 

 خلي لها.الدا االتِّساقير إلى صدق مما يش ومرتفع   جيد  
دق -3-أ  )المجموعات الطرفية(: الت مييزي الص 

دققامت الباحثة بحساب   للبطاقة للمعلمة كما يلي:  الت مييزي الص 

 رتبت، و ، ثم حسبت درجاتهن  ( معلمة100قوامها ) لشوائية   ليِّنة  طبقت الباحثة البطاقة للى 
حساب متوسطات هاتين  ثم تم  %(، 25%( منها وتدنى )25تخذ تللى ) ، وتم  ا  تنازلي  

ستودنت لبيان داللة الفروق )ت(المجمولتين وانحرافهما المعياري، واستخدمت الباحثة اختبار 
 ن هذه المتوسطات:والجدول التالي يبيِّ  ،الكلية والمجاالت الفرلية الد رجةبين المتوسطين للى 
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دق( 17جدول )  )المجموعات الطرفية( الت مييزي الص 

 
 (25الفئة الدنيا) (25ئة العليا)الف

 ستودنت ت
مستوى 
 ع م ع م الد اللة

 000. 20.75 10.63 50.64 1.89 95.48 الكلية الد رجة
 000. 9.20 4.25 9.64 1.39 17.88 بعد بدني
 000. 13.46 2.85 10 2.25 19.80 بعد لفظي
 000. 9.65 3.80 10.32 1.15 18 بعد نفسي

 000. 7.49 6.89 13.44 2.26 24.32 بعد اجتماعي
 ج  000. 12.40 3.05 7.24 1.29 15.48 بعد تربوي

بين الربع األللى والربع األدنى، حيث كانت قيمة  تنه يوجد فروق  قد تبين من خالل الجدول السابق، ل
 وهذه ،(0،05قل من )توهي  ،(0،000) الد اللةالكلية، ومستوى  الد رجة( في 20.75ستودنت ))ت( 

( 0،000) الد اللةقيمة مستوى  المتوسط الحسابي تكبر، كما تن   ألن   ؛الفروق لصالح الربع األللى
ألن المتوسط  ؛وهذه الفروق لصالح الربع األللى ،(0،05في المجاالت الفرلية وهي تقل من )

دق بداللة الفرق الطرفيةالحسابي تكبر، وهذا يدل للى تمتع البطاقة ب تن البطاقة  للى وهذا يدل ،الصِّ
المنخفضة  الد رجاتذوات  المعلِّماتوبين  ،المرتفعة الد رجاتذوات  المعلِّماتقادرة للى التمييز بين 

 تمييزي. فهي تتمتع بصدق  
 الثبات: -ب

 اتبعت الباحثة الطرائق التالية للتحقق من ثبات البطاقة: 

 الثبات باإلعادة: -1-ب 
 عيِّنةوهذه ال ،بسيطة   لشوائية   اختيرت بطريقة   ،( معلمة100من ) مكونة   ليِّنة  تم التطبيق للى  

وتم حساب  ،نفسها عيِّنةللى ال ثانية   ( يوم مرة  15تطبيقها بعد ) األساسية، ثم تليد عيِّنةمستقلة لن ال
ذلك للى البطاقة في التطبيقين و  عيِّنةالكلية لتقديرات تفراد ال الد رجاتمعامل االرتباط بيرسون بين 

 ( يوضح نتائج حساب معامل الثبات.18والجدول التالي ) ،من األبعاد للدرجة الكلية لكل بعد  
وضةالعقاب في  أساليب( قيمة معامل الثبات باإلعادة لبطاقة 18جدول )  . الر 

الثبات 
 باإلعادة

 تربوي اجتماعي نفسي لفظي بدني الكلية الد رجة
.812** .761** .681** .824** .771** .802** 

بينما لبعد  ،(**812.يتضح من الجدول السابق تن معالم الثبات باإللادة بلغ للدرجة الكلية )
(، وبلغ معامل ثبات **681.وبعد العقاب اللفظي فقد بلغ ) ،(**761.العقاب البدني فقد بلغ )
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غ معامل **(، وبل771(، وبلغ معامل ثبات بعد االجتمالي ).**824.بعد النفسي )لباإللادة 
دقمن  متع بدرجة  توت ،مرتفعة   بعاداألوجميع هذه  ،**(802,ثبات إلادة لبعد التربوي )  الصِّ

 .الدِّراسة ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد  تجعل البطاقة صالحة   ،جيدة  
 :الن صفي ة الت جزئةو  (نباخكرو ألفا )الثبات بطريقة  -2-ب

  الت جزئةنباخ و كرو الداخلي، باستخدام معادلة تلفا  االتِّساقعامل تم حساب الثبات من خالل إيجاد م
 ( يبين قيمة معامل الثبات.19باستخدام معامل سيبرمان براون، والجدول ) النِّصفي ة

 الن صفي ة الت جزئة( قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ و 19الجدول )

 ثبات بطريقة ألفا
 تربوي اجتماعي نفسي لفظي بدني ةالكلي الد رجة

.878 .776 .785 .665 .739 .681 
 765. 824. 786. 886. 869. 925. الن صفي ة الت جزئةثبات 

 

بينما بلغ ( ، 878.للدرجة الكلية )  تلفا كرونباخبلغت معامل  ما يلي: يالحظ من الجدول السابق
وبلغ معامل ثبات معالم  ،(785..)لفظي وبلغ بعد العقاب ال ،(776.)بعد العقاب البدني 

(، وبلغ 739.بعد االجتمالي )الوبلغ معامل ثبات  ،665..))  الداخلي للبعد النفسي االتِّساق
 تمتع بدرجة  تو  ومرتفعة   هي جيدة   األبعادوجميع هذه  ،(681.لبعد التربوي )امعامل ثبات إلادة 

دقمن  جيدة    .الدِّراسة ليِّنةم والتطبيق للى تفراد لالستخدا تجعل البطاقة صالحة   الصِّ

لبعد ل(، و 776.بعد البدني )ل(، ول925.للبطاقة ) النِّصفي ة الت جزئةبينما بلغت معامل ثبات 
(، وبلغت معامل 786.بعد النفسي )لل النِّصفي ة الت جزئة(، وبلغت معامل ثبات 886.اللفظي)
بعد التربوي لل النِّصفي ة الت جزئة(، وبلغت معامل ثبات 824.بعد االجتمالي )لل النِّصفي ة الت جزئة

(.765 ) 

لالستخدام والتطبيق للى تفراد  وهذا يدل للى تن البطاقة صالحة   ،جيد ومرتفع معامل ثبات   ووه
دقوهكذا يتبين تن البطاقة تتمتع ب ،الدِّراسة ليِّنة ، األمر الذي مكن جيدة   والثبات بدرجة   الصِّ

 األصلية.  الدِّراسة ليِّنةتطبيقها للى  الباحثة من

وضةفي  الث وابأساليب  (2  : الر 

دق -أ   :الص 
 صدق المحكمين: -1-أ

)ملحق  الت ربيةكلية  من تساتذة للى لدد   ا  ( بند29قامت الباحثة بعرض البطاقة والمكونة من )
وتقيس ما وضعت  ،بنائية صادقة  من تن بنود البطاقة من الناحية اللغوية وال للت أك دوذلك  ؛(2 رقم
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ضافة بعض البنود إذا تمكن  ،لقياسه، باإلضافة إلى تعديل البنود التي يرون ضرورة تعديلها وا 
ضافة بنود   ، جديدة   ذلك، وقد قامت الباحثة بحذف بعض البنود التي لم يتفق لليها المحكمون وا 

 للتطبيق.  زة  بحيث تصبحت البطاقة جاه ،وتغيير صياغة بعض البنود األخرى

 في بطاقة المقابلة الت عديلوالبنود بعد  الت عديل( يبين البنود قبل 20جدول رقم )

 الت عديلالبنود بعد  الت عديلالبنود قبل 
 للطفل بة  محب   تقديم لعبة   السماح للطفل للعب في تلعابه

 .الطِّفلفي دفتر  لصق صورة   في الدفتر وضع صورة  
 في لوحة المتميزين. الطِّفلوضع اسم تو صورة  مع المتفوقين الطِّفلوضع اسم 

 شهادة تقدير. الطِّفلمنح  شهادة تقدير الطِّفلإلطاء 
 .الطِّفلتوجيه الشكر لوالدي  توجيه الشكر للطفل

 .الطِّفلمسح للى رتس ال ومدالبته الطِّفلمالطفة 
 

 الداخلي: االت ساقصدق  -2-أ

دقمن تهم تنواع الداخلي  االتِّساقصدق  التي يمكن استخدامها للتحقق من صدق األداة،  الصِّ
 الد رجةبين مفردات المقياس ومدى ارتباطها ب االتِّساقبالتحقق من  الصِّدقويرتبط هذا النوع من 

 الداخلي لن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل بند   االتِّساقالكلية. وقد تم التأكد من 
الكلية للمقياس ككل، وارتباط  الد رجةمع  نتمي إليه، وارتباط كل بند  تكلية للبعد التي ال الد رجةو 

 بين ذلك.تللمقياس ككل، والجداول التالية  الكلية الد رجةمع  الكلية لكل بعد   الد رجة

 نتمي إليه:تالكلية للبعد التي  الد رجةب ارتباط كل بند  -1
 الكلية للبعد التي ينتمي إليه. الد رجةة كل بند مع ( يبين معامل ارتباط درج21جدول )

 الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند
1 .765** .000 16 .642** .000 
2 .778** .000 17 .574** .000 
3 .722** .000 18 .666** .000 
4 .760** .000 19 .610** .000 
5 .789** .000 20 .649** .000 
6 .633** .000 21 .545** .000 
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7 .687** .000 22 .679** .000 
8 .647** .000 23 .418** .000 
9 .737** .000 24 .554** .000 
10 .607** .000 25 .473** .000 
11 .554** .000 26 .390** .000 
12 .568** .000 27 .385** .000 
13 .605** .000 28 .297** .003 
14 .529** .000 29 .198* .049 
15 .579** .000    

 

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ة يتبين من الجدول السابق: تن جميع بنود البطاقة لها ارتباطات  
 (.0.01) الد اللةللبعد لند مستوى 

( **771. **471.-تراوحت ما بين ) يجابي  إ ارتباط بنود البطاقة لها ارتباط  جميع معامالت  
 لها. ومرتفع   الداخلي جيد   االتِّساقة تتمتع بصدق ن جميع بنود هذا البطاقتوهذا يدل للى  ،درجة
 الكلية للبطاقة ككل: الد رجةب ارتباط كل بند   -2

 الكلية للبطاقة. الد رجةمع  ( معامل ارتباط درجة كل بند  22جدول )

 الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند
1 .265** .008 16 .421** .000 
2 .459** .000 17 .487** .000 
3 .263** .008 18 .540** .000 
4 .491** .000 19 .599** .017 
5 .544** .000 20 .590** .000 
6 .426** .000 21 .478** .000 
7 .475** .000 22 .555** .000 
8 .464** .000 23 .447** .000 
9 .368** .000 24 .434** .000 
10 .505** .000 25 .391** .000 
11 .553** .000 26 .320** .000 
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12 .263** .008 27 .263** .000 
13 .358** .000 28 .459** .000 
14 .364** .000 29 .291** .000 
15 .462** .000    

   

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ة   يتبين من الجدول السابق تن جميع بنود البطاقة لها ارتباطات  
 **599.) -(**263. وتراوحت معامالت االرتباط ما بين ،(0.01) الد اللةلند مستوى 

 ألن درجتها اإلحصائية تقل من مستوى ؛(1,00) الد اللةإحصائيا  لند مستوى  دال ة  جميعها 
 جيد   الداخلي مما يدل للى تمتع البطاقة بصدق   االتِّساقوهذا يشير إلى صدق  ,(010,) الد اللة
للتطبيق للى تفراد  ويجعل البطاقة صالحة   ،الداخلي لها االتِّساقمما يشير إلى صدق  ،ومرتفع  
 .الدِّراسة ليِّنة
  ة للبطاقة ككل:الكلي الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجةارتباط  -3

 الكلية للبطاقة ككل. الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجة( معامل ارتباط 23جدول )

 
في  الث وابأساليب 

وضة  الر 

 ارتباط بيرسون
 اجتماعي رمزي لفظي مادي

.471** .569** .676** .817** 

 000. 000. 000. 000. الد اللةمستوى 
 

الكلية  الد رجةى الجدول السابق يتبين تن معامالت االرتباط بين األبعاد و من خالل النظر إل
 جيد   ( وهذا يدل للى تن البطاقة تتمتع بصدق  0,01)الد اللةإحصائيا  لند مستوى  دال ة  للبطاقة 
 الداخلي لها. االتِّساقمما يشير إلى صدق  ومرتفع  

دق -3-أ  )المجموعات الطرفية(: الت مييزي الص 

دققامت الباحثة بحساب   معلمة كما يلي: لالبطاقة  الت مييزي الص 

 ، وتم  بت تنازليا  تِّ ، ور  حسبت درجاتهن ، ثم  ( معلمة100قوامها ) لشوائية   ليِّنة  البطاقة للى  تطبق
متوسطات هاتين المجمولتين وانحرافهما  ت%(، ثم حسب25%( منها وتدنى )25تخذ تللى )

الكلية  الد رجةاختبار ستودنت لبيان داللة الفروق بين المتوسطين للى  المعياري، واستخدمت
 والجدول التالي يبين هذه المتوسطات: ،والمجاالت الفرلية
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دق( 24جدول )   )المجموعات الطرفية( الت مييزي الص 

 
 (25) الفئة الدنيا (25) الفئة العليا

 ستودنت ت
مستوى 
 ع م ع م الد اللة

 000. 14.62 11.61 56.08 9.097 99.24 الكلية ةالد رج
 000. 3.55 2.08 3.48 2.286 5.68 بعد مادي
 000. 6.19 2.58 5.08 3.310 10.28 بعد لفظي
 000. 6.92 7.05 14.48 6.185 27.48 بعد رمزي

 000. 7.39 13.08 33.04 8.098 55.80 بعد اجتماعي
      

بين الربع األللى والربع األدنى، حيث كانت  بأنه يوجد فروق  لقد تبين من خالل الجدول السابق، 
 ،(0،05( وهي اقل من )0،000) الد اللةالكلية، ومستوى  الد رجة( في 14.62قيمة ستودنت )

 الد اللةألن المتوسط الحسابي تكبر، كما تن قيمة مستوى  ؛وهذه الفروق لصالح الربع األللى
ألن  ؛وهذه الفروق لصالح الربع األللى ،(0،05وهي اقل من ) ،( في المجاالت الفرلية0،000)

دقالمتوسط الحسابي تكبر، وهذا يدل للى تمتع البطاقة ب بداللة الفرق الطرفية. الصِّ  

 الثبات: -ب

 منها: ثبات بعدة طرائققامت الباحثة بحساب ال

 الثبات باإلعادة: -1-ب

 عيِّنةوهذه ال ،بسيطة   لشوائية   ختيرت بطريقة  ا ،( معلمة100مكونة من ) ليِّنة  تم التطبيق للى 
وتم  ،نفسها عيِّنةللى ال ثانية   مرة   ا  ( يوم15تطبيقها بعد ) األساسية، ثم تليد عيِّنةلن ال مستقلة  

للى البطاقة في  عيِّنةالكلية لتقديرات تفراد ال الد رجاتحساب معامل االرتباط بيرسون بين 
( يوضح نتائج حساب 25والجدول التالي ) ،من األبعاد ية لكل بعد  وذلك للدرجة الكل ،التطبيقين

 معامل الثبات.
وضةفي  الث واب أساليب( قيمة معامل الثبات باإلعادة لبطاقة 25)جدول  . الر 

الثبات 
 باإلعادة

 اجتماعي رمزي لفظي مادي الكلية الد رجة
.843** .810** .761** .746** .821** 
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بينما لبعد  ،(**843.تن معامل الثبات باإللادة بلغ للدرجة الكلية )السابق يتضح من الجدول 
(، وبلغ معامل ثبات **761.اللفظي فقد  بلغ ) الث وابوبعد ، **810.) المادي فقد بلغ ) الث واب

االجتمالي  الث واب(، وبلغ معامل ثبات اإللادة لبعد **746الرمزي ) الث واباإللادة لبعد 
دقمن  وتتمتع بدرجة   ،مرتفعة   د، جميع هذه األبعا(**821.)  تجعل البطاقة صالحة   دة  جيِّ  الصِّ

 .الدِّراسة ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد 
 :الن صفي ة الت جزئةو ( نباخكرو ألفا )الثبات بطريقة  -2-ب   

 ،نبممماخكرو لمممة تلفممما المممداخلي، باسمممتخدام معاد االتِّسممماقتمممم حسممماب الثبمممات ممممن خمممالل إيجممماد معاممممل 
 ( يبين قيمة معامل الثبات.26باستخدام معامل سبيرمان براون، والجدول ) النِّصفي ة الت جزئةو 

 الن صفي ة الت جزئة( قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرو نباخ و 26الجدول )

 ثبات بطريقة ألفا
 اجتماعي رمزي لفظي مادي الكلية الد رجة

.833 .512 .625 .783 .816 
 717. 734. 635. 564. 760. الن صفي ة الت جزئةثبات 

 

بعد لوبلغ (، 833.) قد بلغللدرجة الكلية  تلفا كرونباخمعامل يالحظ من الجدول السابق تن 
وبلغ معامل  ،(625.) اللفظي الث وابلبعد  النِّصفي ة الت جزئةوقد بلغت  ،( (512.المادي الث واب
 الث واببعد لثبات الوبلغ معامل  ،(783.) الرمزي الث وابالداخلي لبعد  االتِّساقمعامل ثبات 

، ومرتفعة   جيدة   تتمتع بمعامل ثبات   ا يدل للى تن جميع هذه األبعادوهذ ،(816.االجتمالي )
 .الدِّراسة ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد  تجعل البطاقة صالحة  

(، 776.المادي ) الث واببعد ول ،(760.للدرجة الكلية ) النِّصفي ة الت جزئةات معامل ثب بينما بلغ
معامل  وبلغ ،(635.بعد النفسي )لل النِّصفي ة الت جزئةمعامل ثبات  (، وبلغ886.) بعد اللفظيولل

 الث وابلبعد  ةالنِّصفي   الت جزئةمعامل ثبات  وبلغ (،734.الرمزي ) الث وابلبعد  النِّصفي ة الت جزئة
 وهذا يدل للى تن البطاقة صالحة   ،ومرتفعة   جيدة   وهي معامل ثبات   ،(765.) االجتمالي

 . الدِّراسة ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد 

دقوهكذا يتبين تن البطاقة تتمتع ب ، األمر الذي مكن الباحثة من تطبيقها جيدة   والثبات بدرجة   الصِّ
 األصلية.  اسةالدِّر  ليِّنةللى 

 أساليب العقاب في األسرة:  (3

دق -ج      :الص 

 صدق المحكمين: -1-أ
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)ملحق  الت ربيةكلية  من تساتذة للى لدد   ا  ( بند24قامت الباحثة بعرض البطاقة والمكونة من )
من تن بنود البطاقة من الناحية اللغوية والبنائية صادقة وتقيس ما وضعت  للت أك دوذلك  ؛(2رقم 

ضافة بعض البنود إذا تمكن  ،لقياسه، باإلضافة إلى تعديل البنود التي يرون ضرورة تعديلها وا 
ضافة بنود   ، جديدة   ذلك، وقد قامت الباحثة بحذف بعض البنود التي لم يتفق لليها المحكمون وا 

 للتطبيق. وتغيير صياغة بعض البنود األخرى بحيث تصبحت البطاقة جاهزة  
 الت عديلوالبنود بعد  الت عديل( يبين البنود قبل 27الجدول رقم )

 الت عديلالبنود بعد  الت عديلالبنود قبل 
 للطفل. لينية   تقديم جائزة   للطفل إلطاء حوافز مادية  

 الطِّفلمع  لطيف   استخدام كالم  
-ممتاز-)جيد الطِّفلمع  استخدام معززات لفظية  

 تحسنت(.
 .الطِّفلهز الرتس إلجابا  بما قام به  م واالبتسامةللطفل بالكال اإللجاببداء إ

 .جديدة   ا  حقوق الطِّفلمنح  للطِّفل جديدة   مميزات   إضافة
 

 الداخلي: االت ساقصدق  -2-أ

دقالداخلي من تهم تنواع  االتِّساقصدق  التي يمكن استخدامها للتحقق من صدق األداة،  الصِّ
 الد رجةبين مفردات المقياس ومدى ارتباطها ب االتِّساقق من بالتحق الصِّدقويرتبط هذا النوع من 

 الداخلي لن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل بند   االتِّساقالكلية. وقد تم التأكد من 
الكلية للمقياس ككل، وارتباط  الد رجةنتمي إليه، وارتباط كل بند مع تالكلية للبعد التي  الد رجةو 

 بين ذلك.تللمقياس ككل، والجداول التالية  الكلية الد رجةمع  ة لكل بعد  الكلي الد رجة
 نتمي إليه: تلتي الكلية للبعد ا الد رجةب ارتباط كل بند   -1

 نتمي إليه.تالكلية للبعد التي  الد رجةمع  ( يبين معامل ارتباط درجة كل بند  28جدول )

 الد اللةمستوى  رتباطمعامل اال  بند الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند
1 .706** .000 16 .755** .000 
2 .752** .000 17 .681** .000 
3 .694** .000 18 .486** .000 
4 .793** .000 19 .642** .000 
5 .720** .000 20 .677** .000 
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6 .575** .000 21 .576** .000 
7 .556** .000 22 .646** .000 
8 .581** .000 23 .749** .000 
9 .550** .000 24 .684** .000 
10 .451** .000 25 .667** .000 
11 .638** .000 26 .415** .000 
12 .685** .000 27 .630** .000 
13 .614** .000 28 .643** .000 
14 .604** .000 29 .724** .000 
15 .623** .000 30 .566** .000 

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ة   بنود البطاقة لها ارتباطات  يتبين من الجدول السابق: تن جميع 
 يجابي  إ جميع معامالت ارتباط بنود البطاقة لها ارتباط  و  ،(0.01) الد اللةللبعد لند مستوى 

إحصائيا   دال ة  كما تن هذه المعامالت جميعها ، درجة (**755. -**415.تراوحت بين )
من  ومرتفعة   جيدة   وهذا يدل للى تن البطاقة تتمتع بدرجة   ،(0,01) الد اللةتصغر لند مستوى 

دق  األصلية. الدِّراسة ليِّنةللتطبيق للى تفراد  يجعل البطاقة صالحة   مما ،الصِّ

 الكلية للبطاقة ككل: الد رجةب ارتباط كل بند   -2
 .لةالمقاب لبطاقةالكلية  الد رجةمع  ( معامل ارتباط درجة كل بند  29جدول )

 الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند
1 .462** .000 16 .755** .000 
2 .506** .000 17 .483** .000 
3 .240* .016 18 .494** .000 
4 .293** .003 19 .491** .000 
5 .353** .000 20 .557** .000 
6 .229* .022 21 .449** .000 
7 .272** .006 22 .508** .000 
8 .436** .000 23 .533** .000 
9 .467** .000 24 .574** .000 
10 .443** .000 25 .646** .000 
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11 .489** .000 26 .346** .000 
12 .551** .000 27 .231* .021 
13 .351** .000 28 .460** .000 
14 .354** .000 29 .315** .001 
15 .645** .000 30 .431** .000 

 

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ة   يتبين من الجدول السابق: تن جميع بنود البطاقة لها ارتباطات  
الكلية  الد رجةمع  وتراوحت معامل ارتباط درجة كل بند   ،(0.05( )0.01) الد اللةلند مستوى 

وهذا يدل للى صدق  ،مرتفعة  و  جيدة   وهي معامل ارتباط   ،(**755. -*229.بين )ما للبطاقة
 .الدِّراسة ليِّنةللتطبيق للى تفراد  الداخلي للبطاقة مما يجعلها صالحة   االتِّساق

 الكلية للبطاقة ككل: الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجةارتباط  -3
 بطاقة ككل .الكلية لل الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجة( معامل ارتباط 30جدول )

أساليب 
العقاب في 

 األسرة

 ارتباط بيرسون
 تربوي اجتماعي نفسي لفظي بدني

.503** .716** .730** .811** .438** 
 000. 000. 000. 000. 000. الد اللةمستوى 

 

الكلية  الد رجةمن خالل النظر إلى الجدول السابق يتبين تن معامالت االرتباط بين األبعاد و 
 جيد   وهذا يدل للى تن البطاقة تتمتع بصدق   ،(0,01) الد اللةإحصائيا  لند مستوى  دال ة   للبطاقة
للتطبيق للى تفراد  مما يجعلها صالحة   ،الداخلي للبطاقة االتِّساقمما يشير إلى صدق  ،ومرتفع  
  .الدِّراسة ليِّنة

دقوهكذا يتبين تن البطاقة تتمتع ب ألمر الذي مكن الباحثة من تطبيقها ، اجيدة   والثبات بدرجة   الصِّ
 األصلية.  الدِّراسة ليِّنةللى 

دق -3-أ  )المجموعات الطرفية(: الت مييزي الص 

، ا  ، ثم حسبت درجاتهم، ورتبت تنازلي  وتم   ( تب  100) قوامها لشوائية   ليِّنة  البطاقة للى  تطبق
هاتين المجمولتين وانحرافهما %(، ثم حسب متوسطات 25منها وتدنى ) %(25تخذ تللى ) وتم  

الكلية  الد رجةالمعياري، واستخدمت اختبار ستودنت لبيان داللة الفروق بين المتوسطين للى 
 والجدول التالي يبين هذه المتوسطات: ،والمجاالت الفرلية
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دق( 31جدول )  )المجموعات الطرفية( الت مييزي الص 

 
 (25الفئة الدنيا) (25الفئة العليا)

 دنت تستو 
مستوى 
 ع م ع م الد اللة

 000. 17.47 10.62 52.32 1.33 89.76 الكلية الد رجة
 000. 5.74 4.33 8.84 2.14 14.40 بعد بدني
 000. 10.54 4.61 11.28 80. 21.16 بعد لفظي
 000. 7.88 4.72 9.72 1.55 17.56 بعد نفسي

 000. 12.03 3.37 10.72 2.06 20.24 بعد اجتماعي
 000. 4.15 4.72 11.76 2.97 16.40 بعد تربوي

بين الربع األللى والربع األدنى، حيث كانت  لقد تبين من خالل الجدول السابق، بأنه يوجد فروق   
وهذه  ،(0،05قل من )توهي  ،(0،000) الد اللةالكلية، ومستوى  الد رجة( في 17.47قيمة ستودنت )

( 0،000) الد اللةمتوسط الحسابي تكبر، كما تن قيمة مستوى ألن ال ؛الفروق لصالح الربع األللى
ألن المتوسط  ؛وهذه الفروق لصالح الربع األللى ،(0،05قل من )تفي المجاالت الفرلية وهي 

دقالحسابي تكبر، وهذا يدل للى تمتع البطاقة ب  بداللة الفرق الطرفية. الصِّ
 الثبات: -ب 

 الثبات باإلعادة: -1-ب 

 عيِّنةوهذه ال ،عشوائية البسيطةالطريقة الاختيرت ب ( معلمة  100من ) مكونة   ليِّنة  للى تم التطبيق 
وتم  ،نفسها عيِّنةللى ال ثانية   مرة   ا  ( يوم15تطبيقها بعد ) األساسية، ثم تليد عيِّنةلن ال مستقلة  

 ،البطاقة بين التطبيقينللى  عيِّنةالكلية لتقديرات تفراد ال الد رجةحساب معامل االرتباط بيرسون بين 
 ( يوضح نتائج حساب معامل الثبات.32الي )والجدول الت   ،من األبعاد وذلك للدرجة الكلية لكل بعد  
 العقاب في األسرة.  أساليب( قيمة معامل الثبات باإلعادة لبطاقة 32جدول )

 الثبات باإلعادة
 تربوي اجتماعي نفسي لفظي بدني الكلية الد رجة

.860** .801** .763** .714** .808** .772** 
 

بينما لبعد  ،(**860.تن معامل الثبات باإللادة بلغ للدرجة الكلية )يتضح من الجدول السابق 
(، **763.) لبعد اللفظي وبلغ الثبات باإللادة ،  **801.) ) الثبات باإللادةبلغ البدني فقد 

بعد االجتمالي لبلغ معامل ثبات باإللادة ل(، و **714وبلغ معامل ثبات باإللادة للبعد لنفسي )
جميع هذه األبعاد تتمتع ، ( **772(، وبلغ معامل ثبات باإللادة للبعد التربوي )**808.)
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لالستخدام والتطبيق للى تفراد  مما يجعل البطاقة صالحة   ،وجيدة   باإللادة مرتفعة   بدرجة ثبات  
 .الدِّراسة ليِّنة

 :الن صفي ة الت جزئةو  (نباخكرو ألفا )بطريقة  الثبات -2-ب 

نبممماخ كرو المممداخلي، باسمممتخدام معادلمممة تلفممما  االتِّسممماقحسممماب الثبمممات ممممن خمممالل إيجممماد معاممممل  تمممم  
 ( يبين قيمة معامل الثبات.33باستخدام معامل سبيرمان براون، والجدول ) النِّصفي ة الت جزئةو 

 الن صفي ة الت جزئةفا كرو نباخ و ( قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة أل33الجدول )

 ثبات بطريقة ألفا
 تربوي اجتماعي نفسي لفظي بدني الكلية الد رجة

.824 .783 .661 .673 .785 .545 
 626. 906. 793. 779. 860. 895. الن صفي ة الت جزئةثبات 

 

العقاب  ، ولبعد(824.للدرجة الكلية ) تلفا كرونباخيالحظ من الجدول السابق بلغت معامل 
 ،(661.) داخلي لبعد العقاب اللفظي ال االتِّساقوقد بلغت معامل ، (783. ). البدني فقد بلغ

وبلغ معامل ثبات  ،(673.الداخلي لبعد العقاب النفسي) االتِّساقوبلغ معامل ثبات معامل 
الداخلي  تِّساقاالوبلغ معامل ثبات معامل  ،(785.) الداخلي لبعد العقاب االجتمالي االتِّساق

 جيدة   وهذا يدل للى تن جميع هذه األبعاد تتمتع بدرجة ثبات   ،( (545.لبعد العقاب التربوي
 .الدِّراسة ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد  تجعل البطاقة صالحة   ومرتفعة  

، 860. لبدنيالعقاب ا(، ولبعد 895.للدرجة الكلية ) النِّصفي ة الت جزئةبينما بلغت معامل ثبات 
لبعد العقاب النفسي  النِّصفي ة الت جزئة(، وبلغت معامل ثبات 779.اللفظي)العقاب ولبعد 

 الت جزئة(، وبلغت معامل ثبات 734.) العقابلبعد  النِّصفي ة الت جزئةوبلغت معامل  ،(793.)
لبعد العقاب  نِّصفي ةال الت جزئةوبلغ معامل ثبات  ،(906.لبعد العقاب االجتمالي ) النِّصفي ة
 تتمتع بدرجة ثبات  وهذا يدل للى تن البطاقة  ،ومرتفعة   جيدة   وهي معامل ثبات   ،((626.التربوي
 . الدِّراسة ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد  صالحة  مما يجعلها  ،وجيدة   مرتفعة  

دقن تن البطاقة تتمتع بوهكذا يتبي   ألمر الذي مكن الباحثة من تطبيقها ، اجيدة   والثبات بدرجة   الصِّ
 األصلية.  الدِّراسة ليِّنةللى 

دقوهكذا يتبين تن البطاقة تتمتع ب ، األمر الذي يمكن الباحثة من جيدة   والثبات بدرجة   الصِّ
 األصلية. الدِّراسة ليِّنةتطبيقها للى 
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 في األسرة:  الث وابأساليب  (4

دق -أ  : الص 

 صدق المحكمين: - 1-أ  

)ملحق  الت ربيةكلية من تساتذة  للى لدد   ا  ( بند24ت الباحثة بعرض البطاقة والمكونة من )قام
وتقيس ما وضعت  ،من تن بنود البطاقة من الناحية اللغوية والبنائية صادقة   للت أك د( وذلك 2رقم 

ضافة بعض البنود إ ذا تمكن لقياسه، باإلضافة إلى تعديل البنود التي يرون ضرورة تعديلها وا 
ضافة بنود   ، جديدة   ذلك، وقد قامت الباحثة بحذف بعض البنود التي لم يتفق لليها المحكمون وا 

 للتطبيق. وتغيير صياغة بعض البنود األخرى بحيث تصبحت البطاقة جاهزة  
 الت عديلوالبنود بعد  الت عديلالبنود قبل  (34الجدول )

 لالت عديالبنود بعد  الت عديلالبنود قبل 
 فلللطِّ  بة  محب   تقديم لعبة   يلعبها بلعبة   الطِّفلمسالدة 

 .الطِّفلتركيز اهتمام الوالدين للى  في شؤون حياته الطِّفلهتمام باال
 .الطِّفلالمسح للى رتس  الطِّفلاالقتراب من 

 .الطِّفلتنفيذ رتي تو رغبة  ن  معي   بشيء   الطِّفلإرضاء 

 ونشاطاته في تلعابه الطِّفلاللعب مع 
-السماح للطفل بممارسة النشاط الذي يفضله )رسم

 لعب بالمعجون(.-تلوين
 

 الداخلي: االت ساقصدق  -2-أ

دقالداخلي من تهم تنواع  االتِّساقصدق  التي يمكن استخدامها للتحقق من صدق األداة،  الصِّ
 الد رجةس ومدى ارتباطها ببين مفردات المقيا االتِّساقبالتحقق من  الصِّدقويرتبط هذا النوع من 

د الداخلي لن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل بن   االتِّساقالكلية. وقد تم التأكد من 
الكلية للمقياس ككل، وارتباط  الد رجةمع  ي ينتمي إليه، وارتباط كل بند  ذالكلية للبعد ال الد رجةو 

 بين ذلك.تلمقياس ككل، والجداول التالية ل الكلية الد رجةمع  الكلية لكل بعد   الد رجة
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 ي ينتمي إليه:ذالكلية للبعد ال الد رجةب ارتباط كل بند   -1
 ي ينتمي إليه.ذالكلية للبعد ال الد رجةمعامل ارتباط درجة كل بند مع  (35جدول )

 الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند
1 .775** .000 13 .468** .000 
2 .763** .000 14 .483** .000 
3 .730** .000 15 .478** .000 
4 .771** .000 16 .545** .000 
5 .733** .000 17 .255* .011 
6 .842** .000 18 .399** .000 
7 .790** .000 19 .585** .000 
8 .708** .000 20 .342** .000 
9 .687** .000 21 .551** .000 
10 .835** .000 22 .638** .000 
11 .523** .000 23 .764** .000 
12 .636** .000 24 .536** .000 

 

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ة   يتبين من الجدول السابق تن جميع بنود البطاقة لها ارتباطات  
 -*255.للبنود مابين )وتراوحت معامل االرتباط  ،(0.05) ( و0.01) الد اللةللبعد لند مستوى 

 ،مرتفعة   مما يجعل البطاقة تتمتع بدرجة صدق   ،ومرتفعة   جيدة   ( وهي معامالت ارتباط  **775.
 .الدِّراسة ليِّنةللتطبيق للى تفراد  مما يجعل البطاقة صالحة  

 الكلية للبطاقة ككل: الد رجةب ارتباط كل بند   -2
 الكلية للبطاقة. لد رجةامع  ( معامل ارتباط درجة كل بند  36جدول )

 الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند الد اللةمستوى  معامل االرتباط بند
1 .295** .003 13 .307** .002 
2 .439** .000 14 .398** .000 
3 .409** .000 15 .260** .009 
4 .338** .001 16 .339** .001 
5 .496** .000 17 .249* .013 
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6 .526** .000 18 .242* .015 
7 .508** .000 19 .385** .000 
8 .595** .000 20 .373** .000 
9 .467** .000 21 .301** .000 
10 .553** .000 22 .410** .000 
11 .420** .000 23 .521** .000 
12 .543** .000 24 .241* .016 

 

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ة ت  يتبين من الجدول السابق: تن جميع بنود البطاقة لها ارتباطا
 - *242.) وتراوحت معامالت االرتباط للبنود مابين، ,0) 05)و ( 0.01) الد اللةلند مستوى 

 مما يجعل البطاقة صالحة   ،مرتفعة   البطاقة تتمتع بدرجة صدق   هذا يدل للى تن، ( **595.
 .الدِّراسة ليِّنةللتطبيق للى تفراد 

 الكلية للبطاقة ككل: الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  رجةالد  ارتباط -3
 الكلية للبطاقة ككل الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجةارتباط  (37الجدول )

 الث وابأساليب 
 في األسرة

 ارتباط بيرسون
 نشاطي اجتماعي رمزي لفظي مادي

.502** .578** .703** .746** .353** 
 000. 000. 000. 000. 000. الد اللةمستوى 

 

الكلية  الد رجةمن خالل النظر إلى الجدول السابق يتبين تن معامالت االرتباط بين األبعاد و 
وهذا يدل للى تن البطاقة تتمتع بدرجة  ،(0,01) الد اللةإحصائيا  لند مستوى  دال ة  للبطاقة 
 مما يجعلها صالحة   ،الداخلي للبطاقة ساقاالتِّ مما يشير إلى صدق  ،ومرتفعة   جيدة   صدق  

 .الدِّراسة ليِّنةللتطبيق للى تفراد 
دق -3-أ   )المجموعات الطرفية(: الت مييزي الص 

حسبت درجاتهم، ورتبت  ، ثم  وتم   ( تب  100) قوامها لشوائية   ليِّنة  طبقت الباحثة البطاقة للى 
متوسطات هاتين المجمولتين  تثم حسب ،%(25%( منها وتدنى )25تخذ تللى ) ، وتم  تنازليا  

 الد رجةوانحرافهما المعياري، واستخدمت اختبار ستودنت لبيان داللة الفروق بين المتوسطين للى 
 والجدول التالي يبين هذه المتوسطات: ،الكلية والمجاالت الفرلية
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دق( 38جدول )  )المجموعات الطرفية( الت مييزي الص 

 
 (25) الفئة الدنيا (25) الفئة العليا

 ستودنت ت
مستوى 
 ع م ع م الد اللة

 000. 11.86 11.87 47.40 4.61 77.64 الكلية الد رجة
 000. 3.74 3.28 6.24 3.43 9.80 بعد مادي
 000. 5.92 2.45 5.48 3.68 10.72 بعد لفظي
 000. 7.73 3.50 6.52 3.62 14.32 بعد رمزي

 000. 6.90 7.35 20.52 4.05 32.12 بعد اجتماعي
 000. 5.96 2.41 6.64 3.902 10.68 بعد نشاطي

 

بين الربع األللى والربع األدنى، حيث كانت  لقد تبين من خالل الجدول السابق، بأنه يوجد فروق  
 (0،05وهي تقل من ) ،(0،000) الد اللةالكلية، ومستوى  الد رجة( في 11.86قيمة ستودنت )

 الد اللةألن المتوسط الحسابي تكبر، كما تن قيمة مستوى  ؛الربع األللىوهذه الفروق لصالح 
ألن  ؛وهذه الفروق لصالح الربع األللى ،(0،05( في المجاالت الفرلية وهي تقل من )0،000)

دقالمتوسط الحسابي تكبر، وهذا يدل للى تمتع البطاقة ب  بداللة الفرق الطرفية. الصِّ
 الثبات: -ب 

 منها: بعدة طرائقحساب الثبات قامت الباحثة ب
 الثبات باإلعادة: -1-ب

وهذه  ،عشوائية البسيطةالطريقة ال( معلمة اختيرت ب100من ) مكونة   ليِّنة  تم التطبيق للى 
 عيِّنةللى ال ثانية   مرة   ا  ( يوم15تطبيقها بعد ) األساسية، ثم تليد عيِّنةلن ال مستقلة   عيِّنةال

للى البطاقة  عيِّنةالكلية لتقديرات تفراد ال الد رجةرتباط بيرسون بين وتم حساب معامل اال ،نفسها
( يوضح نتائج 39والجدول التالي ) ،من األبعاد وذلك للدرجة الكلية لكل بعد   ،بين التطبيقين

  حساب معامل الثبات.
وضةالعقاب في  أساليب( قيمة معامل الثبات باإلعادة لبطاقة 39جدول )  .الر 

 عادةالثبات باإل
 نشاطي اجتماعي رمزي لفظي مادي الكلية الد رجة

.807** .748** .709** .812** .840** .781** 
 

( بينما بلغ **807.تن معامل الثبات باإللادة بلغ للدرجة الكلية )يتضح من الجدول السابق 
 بلغ( بلغ الثبات باإللادة لبعد اللفظي فقد **748.) ثبات باإللادة لبعد المادي بلغ

وبلغ معامل ثبات باإللادة **812.) (، وبلغ معامل ثبات باإللادة للبعد الرمزي )**709.)
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( جميع هذه **781.) (، وبلغ معامل ثبات باإللادة للبعد نشاطي**840.للبعد االجتمالي )
األبعاد تتمتع بدرجة ثبات باإللادة مرتفعة وجيدة مما يجعل البطاقة صالحة لالستخدام والتطبيق 

 .الدِّراسة ليِّنةللى تفراد 
 :الن صفي ة الت جزئةو  (نباخكرو ألفا )الثبات بطريقة  -

نباخ كرو الداخلي، باستخدام معادلة تلفا  االتِّساقتم حساب الثبات من خالل إيجاد معامل  
 ( يبين قيمة معامل الثبات.40باستخدام معامل سيبرمان براون، والجدول ) النِّصفي ة الت جزئةو 

 الن صفي ة الت جزئة( قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرو نباخ و  40الجدول ) 

 ثبات بطريقة ألفا
 نشاطي اجتماعي رمزي لفظي مادي الكلية الد رجة

.739 .624 .683 .749 .616 .591 
 602. 625. 625. 616. 610. 704. الن صفي ة الت جزئةثبات 

المادي  للبعد(، و 739.) بلغ الداخلي للدرجة الكلية االتِّساقمعامل  لسابق تنيالحظ من الجدول ا
وبلغ معامل ثبات  ،(683.) بعد اللفظيلالداخلي ل االتِّساقمعامل  بلغ وقد  (624.).فقد بلغ
بعد لالداخلي ل االتِّساقوبلغ معامل ثبات  ،(749.بعد الرمزي )لالداخلي ل االتِّساقمعامل 

وهذا  ،(591.نشاطي )للبعد الالداخلي  االتِّساقوبلغ معامل ثبات معامل  ،(616.االجتمالي )
 مما يجعل البطاقة صالحة   ،ومرتفعة   جيدة   يدل للى تن جميع هذه األساليب تتمتع بدرجة ثبات  

 .الدِّراسة ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد 

وبلغ (، 610.) وللبعد المادي(، 704.الكلية )للدرجة  النِّصفي ة الت جزئةمعامل ثبات  بينما بلغ
معامل وبلغ  ،(625.الرمزي ) للبعد النِّصفي ة الت جزئةمعامل ثبات  وبلغ(، 16,3اللفظي ) البعد

نشاطي ال للبعد النِّصفي ة الت جزئةمعامل ثبات  وبلغ (،625.االجتمالي ) للبعد النِّصفي ة الت جزئة
 مرتفعة   وهذا يدل للى تن البطاقة تتمتع بدرجة ثبات   ، ومرتفعة   يدة  ج وهي معامل ثبات   ،(602.)

 . الدِّراسة ليِّنةمما يجعل البطاقة صالحة التطبيق للى تفراد  ،وجيدة  

دقوهكذا يتبين تن البطاقة تتمتع ب ن الباحثة من ، األمر الذي يمكِّ جيدة   والثبات بدرجة   الصِّ
 لية.األص الدِّراسة ليِّنةتطبيقها للى 

 ثانيًا: مقياس التفاعل االجتماعي لألطفال:

دق -   :الص 

 صدق المحكمين: -أ
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)ملحق  الت ربيةكلية من تساتذة  للى لدد   ا  ( بند41من )والمكون  ،المقياسقامت الباحثة بعرض 
 تقيس ما وضعتو  احية اللغوية والبنائية صادقة  من الن المقياسمن تن بنود  للت أك دوذلك  ؛(2رقم 

ضافة بعض البنود إذا تمكن  ،لقياسه، باإلضافة إلى تعديل البنود التي يرون ضرورة تعديلها وا 
ضافة بنود   ، جديدة   ذلك، وقد قامت الباحثة بحذف بعض البنود التي لم يتفق لليها المحكمون وا 

 للتطبيق. ا  غة بعض البنود األخرى بحيث تصبح المقياس جاهز وتغيير صيا
 الت عديلوالبنود بعد  الت عديلد قبل البنو  (41الجدول )

 الت عديلالبنود بعد  الت عديلالبنود قبل 

 تتسم حواراته مع اآلخرين بالمحورية.
تنصب للى  :تي ؛تتسم حواراته مع اآلخرين بالذاتية

 ذاته.
 يشعر باالستمتاع لند وجوده مع اآلخرين. لند وجوده مع اآلخرين يشعر باالستمتاع

 يفضل تن يكون بمفرده والوحدة زالاالنعيفضل 

 جيد   يستجيب للتعبيرات الوجهية بشكل   صحيح   ة بشكل  يفهم التعبيرات الوجهي
اآلخرين بتقديم المزيد  األطفاليتعاون مع 
 من اآلراء

 يعبر لن آرائه لغيره من األطفال

 يقدم المسالدة لمن يطلب منه ذلك مع اآلخرين متعاون  
 

 بند
معامل 
 طاالرتبا

مستوى 
 بند الد اللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 بند الد اللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الد اللة

1 .773** .000 15 .392** .000 29 .397** .000 
2 .490** .000 16 .763** .000 30 .264** .000 
3 .372** .000 17 .730** .000 31 .730** .000 
4 .851** .000 18 .198** .005 32 .335** .000 
5 .397** .000 19 .313** .000 33 .588** .000 
6 .842** .000 20 .842** .000 34 .538** .000 
7 .903** .000 21 .639** .000 35 .485** .000 
8 .870** .000 22 .279** .000 36 .320** .000 
9 .628** .000 23 .397** .000 37 .687** .000 
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 الداخلي: االت ساقصدق  -ب

الكلية  الد رجةو  طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل بند   الداخلي لن االتِّساقتم التأكد من 
الكلية لكل  الد رجةالكلية للمقياس ككل، وارتباط  الد رجةمع  ي ينتمي إليه، وارتباط كل بند  ذللبعد ال

 الي يبين ذلك. الكلية للمقياس ككل، والجدول الت   الد رجةبعاد من من األ بعد  
 ي ينتمي إليه:ذالكلية للبعد ال رجةالد  ب ارتباط كل بند   .1

 ي ينتمي إليه.ذالكلية للبعد ال الد رجة( يبين معامل ارتباط درجة كل بند مع 42جدول )

الكلية  الد رجةإحصائيا  مع  دال ة   يتبين من الجدول السابق: تن جميع بنود المقياس لها ارتباطات  
 (. 0.01) الد اللةللبعد لند مستوى 

 الكلية للمقياس ككل: الد رجةبند ب ارتباط كل .2
 الكلية للمقياس ككل. الد رجةمعامل ارتباط درجة كل بند مع  (43جدول )

 بند
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 بند الد اللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 بند الد اللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الد اللة

1 .716** .000 15 .183** .000 29 .524** .000 
2 .368** .000 16 .743** .000 30 .280** .000 
3 .302** .000 17 .404** .000 31 .164* .021 
4 .801** .000 18 .269** .005 32 .448** .000 
5 .287** .000 19 .412** .000 33 .711** .000 
6 .281** .000 20 .849** .000 34 .384** .000 
7 .831** .000 21 .711** .000 35 .389** .000 
8 .776** .000 22 .342** .000 36 .174* .014 
9 .495** .000 23 .329** .000 37 .735** .000 
10 .228** .006 24 .831** .000 38 .385** .000 
11 .361** .000 25 .380** .000 39 .269** .000 
12 .711** .000 26 .326** .000 40 .831** .000 

10 .194** .006 24 .734** .000 38 .835** .000 
11 .442** .000 25 .523** .000 39 .523** .000 
12 .584** .000 26 .256** .000 40 .711** .000 
13 .538** .000 27 .689** .000 41 .628** .000 
14 .350** .000 28 .763** .000 
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13 .384** .000 27 .831** .000 41 .495** .000 
14 .365** .000 28 .808** .000 

 

الكلية  الد رجةمع  إحصائيا   دال ة   لها ارتباطات   يتبين من الجدول السابق تن جميع بنود المقياس
 -*164.(. وتراوحت معامالت االرتباط مابين )0.05( و)0.01) الد اللةلند مستوى 

دقمن  لالية   تمتع بدرجة  المقياس ي يجعل مما ،ة  يدج امل ارتباط  وهي مع ،(**849.  ،الصِّ
 .الدِّراسة ليِّنةللتطبيق للى تفراد ا  صالحو 

 الكلية للمقياس ككل: الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجةارتباط  .3
 الكلية للمقياس ككل الد رجةالكلية لألبعاد الفرعية مع  الد رجة( يبين ارتباط 44الجدول) 

التفاعل 
 االجتماعي

 ارتباط بيرسون
 التواصل االهتمام اإلقبال

.899** .900** .958** 
 000. 000. 000. الد اللةمستوى 

 دال ة   الكلية الد رجةعاد الفرلية مع ارتباط األبالجدول السابق تن جميع معامالت يتبين من 
الكلية للتفالل االجتمالي  الد رجةارتباط (. فقد بلغ معامل 0.01) الد اللةإحصائيا  لند مستوى 

الكلية للتفالل االجتمالي مع بعد  الد رجةارتباط وبلغ معامل (، **899.) اإلقبالمع بعد 
 الكلية للتفالل االجتمالي مع بعد التواصل الد رجةارتباط وبلغ معامل  (،**900.االهتمام )

 ،إحصائيا   دال ة  الكلية مع األبعاد الفرلية  رجةالد  ارتباط (، وهذا يدل للى تن معامالت **958.)
دقمن  لالية   تمتع بدرجة  مما يجعل المقياس ي ،جيدة   امل ارتباط  وهي مع للتطبيق وصالحا   ،الصِّ

 .الدِّراسة ليِّنةللى تفراد 
دق -ج  )المجموعات الطرفية(: الت مييزي الص 

، ثم حسبت درجاتهم، ورتبت وتم   ( تب  100) هاقوام لشوائية   ليِّنة  للى  المقياس طبقت الباحثة
ثم حسب متوسطات هاتين المجمولتين  ،%(50%( منها وتدنى )50تخذ تللى ) ، وتم  تنازليا  

 الد رجةوانحرافهما المعياري، واستخدمت اختبار ستودنت لبيان داللة الفروق بين المتوسطين للى 
 بين هذه المتوسطات:والجدول التالي ي ،الكلية والمجاالت الفرلية

دق( يبين 45جدول )  )المجموعات الطرفية( الت مييزي الص 

 
 (50الفئة الدنيا) (50الفئة العليا)

 ستودنت )ت(
مستوى 
 ع م ع م الد اللة

 000. 27.61 6.47 68.06 6.68 104.40 الكلية الد رجة
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 000. 21.79 1.95 22.68 3.11 34 قبالاإل
 000. 17.19 3.24 22.02 2.28 31.66 االهتمام
 000. 23.84 2.93 23.36 3.48 38.74 التواصل

بين الربع األللى والربع األدنى، حيث كانت  يتضح من خالل الجدول السابق، بأنه يوجد فروق  
 للدرجة الكلية واألبعاد الفرلية، النِّسبة( ب0،05قل من )توهي  ،(0،000) الد اللةقيمة مستوى 

ألن المتوسط الحسابي تكبر، وهذا يدل للى تمتع المقياس  ؛الح الربع األللىوهذه الفروق لص
دقب  (.الت مييزيبداللة الفروق الطرفية ) الصِّ

 الثبات: -2

 ق منها:ائقامت الباحثة بحساب الثبات بعدة طر 

 الثبات باإلعادة: - أ

وهذه  ،ة البسيطةعشوائيالطريقة الاختيرت ب ،( معلمة100من ) مكونة   ليِّنة  تم التطبيق للى 
 عيِّنةللى ال ثانية   مرة   ا  ( يوم15تطبيقها بعد ) األساسية، ثم تليد عيِّنةلن ال مستقلة   عيِّنةال

 للى المقياس عيِّنةتقديرات تفراد الالكلية ل الد رجةوتم حساب معامل االرتباط بيرسون بين  ،نفسها
( يوضح نتائج 46والجدول التالي ) ،ادمن األبع لدرجة الكلية لكل بعد  وذلك ل ،بين التطبيقين

 حساب معامل الثبات لالستبانة واألبعاد الفرلية.

 ( معامل الثبات باإلعادة لمقياس التفاعل االجتماعي 46جدول)

 الثبات
 اإلعادة

 التواصل االهتمام اإلقبال الكلية الد رجة
.841** .743** .761** .803** 

 

بينما بلغ  ،(**841). الثبات باإللادة بلغ للدرجة الكلية يتضح من الجدول السابق تن معامل
وبلغ معامل  ،( ( **761.لبعد االهتمام فقد بلغو  ،.(761بال )**ثبات باإللادة لبعد اإلقمعامل ال

 دة مرتفعة  باإللا جميع هذه األبعاد تتمتع بدرجة ثبات   ،**803)) لبعد التواصل ثبات باإللادةال
 .الدِّراسة ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد  ياس صالحا  مما يجعل المق ،وجيدة  

 :الن صفي ة الت جزئةو  (نباخبطريقة ألفا )كرو  الثبات -ب

  الت جزئةنباخ و كرو الداخلي، باستخدام معادلة تلفا  االتِّساقتم حساب الثبات من خالل إيجاد معامل 
 ( يبين قيمة معامل الثبات.47ل )باستخدام معامل سيبرمان براون، والجدو  النِّصفي ة

 الن صفي ة الت جزئة( قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ و 47الجدول)
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 ثبات بطريقة ألفا
 التواصل االهتمام اإلقبال الكلية الد رجة

.925 .786 .711 .881 
 936. 824. 785. 971. الن صفي ة الت جزئةثبات 

 اإلقبالوبلغ لبعد  ،((925.الداخلي للدرجة الكلية االتِّساقبلغ معامل  :السابق يالحظ من الجدول
 ،((881.الداخلي لبعد التواصل االتِّساقوبلغ معامل  ،((711.وبلغ لبعد االهتمام ،(786.)

دقمن  جيدة   وتتمتع بدرجة   وجميع هذه األبعاد هي جيدة   يجعل المقياس صالحا   مما ،الصِّ
 ،((971.للمقياس  النِّصفي ة الت جزئة، بينما بلغ معامل ثبات عيِّنةطبيق للى تفراد اللالستخدام والت

 وهي معامل ثبات   ،((936. ولبعد التواصل ،((824. ولبعد االهتمام ،((785.اإلقبالوبلغ لبعد 
 .راسةالدِّ  ليِّنةلالستخدام والتطبيق للى تفراد  للى تن المقياس صالح  وهذا يدل  ،ومرتفعة   جيدة  

دقوهكذا يتبين تن المقياس يتمتع ب من  ن الباحثة، األمر الذي يمكِّ جيدة   والثبات بدرجة   الصِّ
 األصلية. الدِّراسة ليِّنةللى تطبيقه 

 :: حدود البحثاً خامس
 :ةة واللين في رياض األطفال الحكومي  من األطفال المسج   ليِّنة   الحدود البشرية  خاص 

 .ديهم ومعلماتهمووال( سنوات، 6-4لمر)
 ةتم إجراء هذا البحث في مؤسسات رياض األطفال الحكومية وال ود المكانية:الحد  خاص 

 .2012/2013لعام  ( روضة  196وبلغ لددهم) ،في مدينة دمشق
 2012/2013في العام الدراسي  م تطبيق الدراسة الحاليةوت :الحدود الزمانية . 
 :ما وتأثيره ،والعقاب في األسرة ورياض األطفال بالث واتناول البحث  الحدود الموضوعية

 .في التفالل االجتمالي لألطفال
  

 : ين اإلحصائية المستخدمة في البحث: القواناً دسسا
للعلوم النفسية  اإلحصائيةوذلك بواسطة الرزمة  ،من األساليب اإلحصائية تم استخدام مجمولة  

 يب هي : ( وهذه األسال17النسخة ) ،( SPSSSواالجتمالية )
 بروان. –امل سبيرمان معامل تلفا كرونباخ ومع .1
 (.  Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون ) .2
 ( ستودنت .T. test)Tاختبار  .3
 .Anova ) (باين األحادي تحليل الت   .4
 Standardاالنحراف المعياري )و  ،(Meanلمتوسط الحسابي )لالوصفي  اإلحصاء .5

Deviation ةالمئوي   النِّسبة( و (Percent age.) 
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث وتفسيرها

 

 مة:مقد  

 .: عرض نتائج البحث وتفسيرهالا أو  

 .ق أهداف البحثثانياا: مدى تحق  

 .ثالثاا: المقترحات
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 مقدمة: 

هداف التي سعى وذلك لمعرفة مدى تحقق األ ،يشمل هذا الفصل عرض نتائج البحث ومناقشتها
جل سهولة العرض أحقق من صحة فرضيات البحث، ومن لتفضاًل عن ا ،إليها البحث
 عرض النتائج ومناقشتها وفق اآلتي: تم  والمعالجة سي

 :أولا: عرض نتائج البحث وتفسيرها

للتحقق من صحة فرضيات البحث، قامت الباحثة بتحليل بيانات عينة البحث باستخدام الرزمة 
 Statistical package// ( وهو اختصار18) ( النسخةspss) ةاالجتماعيللعلوم  حصائي ةاإل

for Social sciences// 
 األولى: فرضي ةال

والتفاعل  والعقاب في رياض األطفال الث واببين  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  ارتباطي ةل توجد عالقة 
 .للطفل الجتماعي

بيرسون بين ، قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 :ين، وجاءت النتائج كالتاليمتغيِّر لا

 للطفل الجتماعيوالعقاب في رياض األطفال والتفاعل  الث واب( معامل الرتباط بين 48جدول )
 القرار الحتمالي ةالقيمة  العينة معامل الرتباط اتمتغي ر لا

في الرياض والتفاعل  الث واب
 للطفل الجتماعي

 )الدرجة الكلية(
 0.01دال عند  0.000 600 **0.272

 0.01دال عند  0.000 600 **0.150 بعد مادي
 0.01دال عند  0.000 600 **0.260 بعد لفظي
 0.01دال عند  0.000 600 **0.207 بعد رمزي

 0.01دال عند  0.000 600 **0.189 اعيتم  بعد اج
العقاب في الرياض والتفاعل 

 للطفل الجتماعي
 ة()الدرجة الكلي

 0.01دال عند  0.000 600 **-0.276

 0.01دال عند  0.000 600 **-0.167 بعد بدني
 0.01دال عند  0.000 600 **-0.205 بعد لفظي
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 0.01دال عند  0.000 600 **-0.192 بعد نفسي
 0.01دال عند  0.000 600 **-0.281 اعيتم  بعد اج

 0.01دال عند  0.000 600 **-0.160 بعد تربوي
 

وقيمة معامل االرتباط بيرسون ، ( 600حظ من الجدول السابق أن العينة قد بلغت )يال
كانت  االحتمالي ة(، كما أن القيمة 0.01عند مستوى الداللة ) دال ة وهي قيمة   ،(-.276)**

 دال ة عكسية   (، مما يشير إلى وجود عالقة  0.05وهي أصغر من مستوى الداللة ) ،(0.000)
 للطفل. االجتماعيلعقاب في رياض األطفال والتفاعل بين ا إحصائياً 

عند مستوى الداللة  دال ة وهي قيمة   ،.(272كما بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون )**
(، 0.05وهي أصغر من مستوى الداللة ) ،(0.000كانت ) االحتمالي ة(، كما أن القيمة 0.01)

فاعل في رياض األطفال والت   الث واببين  ياً إحصائ دال ة طردية   مما يشير إلى وجود عالقة  
 للطفل. االجتماعي

ذات ارتباطية موجبة توجد عالقة  :أي ؛فرضي ة البديلةالصفرية ونقبل ال فرضي ةنرفض ال القرار:
 للطفل.  الجتماعيفي رياض األطفال والتفاعل   الث واببين  دللٍة إحصائي ةٍ 

بين العقاب في رياض األطفال والتفاعل دللة إحصائية  ذاتعكسية ارتباطية توجد عالقة -
 الجتماعي للطفل.

وبالتالي  ،من المشاعر واألحاسيس وتعزو الباحثة سبب وجود هذه العالقة إلى أن اإلنسان كتلة  
 بأيِّ  من غيرهم والسيما األطفال فهم يكونون أكثر تأثراً  ،االجتماعيال بد أن يتأثر بالمحيط 

 وكما تعزو ،كانت طريقة   ةبأي   وأ العقاببأو  الث وابكان ب جاههم سواء  تِّ اآلخرون يسلكه ا سلوك  
من أشكال التقويم اإليجابي للسلوك، يثير  شكالً يعد  الث وابالباحثة سبب هذه النتيجة إلى أن 

في النفس مشاعر الرضا والفرح والسرور، ويساعد على توكيد الذات، مما يثير الرغبة في تكرار 
 والوصول إلى السلوك األفضل، واألطفال حساسون جدًا نحو تقويم سلوكهم، ،السلوك السليم

ويعد هذا من أشكال  ،يشعرون بالسعادة البالغة حين يقابل عملهم بالرضا واالمتنان والتشجيع
هذه  ولألطفال ضعيفي الثقة بأنفسهم خاصًة، ،سواء يصلح لجميع األطفال على حد   الث واب

ي تم  مع الوسط الذي ين إيجابية   اعية  تم  اج على بناء عالقات   الطِّفلاإليجابية تساعد  المشاعر
عن السلوك  الطِّفلهدف منه إبعاد المن الحرمان والمعاناة واأللم  يتضمن نوعاً فما العقاب أ ،إليه

مما  ،وتنمية الضوابط الداخلية لديه ،على معرفة حدوده الطِّفلومساعدة  ،همرغوب فيالغير 
 يتقبلها ويعمل جادًا لبنائها وتنميتها ةاالجتماعيمن تكوين شبكة العالقات  حالةً  الطِّفليولد عند 

ويرفض مشاعره ورغباته،  ،شديدة   أو يرفضها ويعمل بسلبية  ، العقاب تربويًا مدروساً عندما يكون 
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حاالت العقاب الشديد  في ة نفسها التي يعامل بها ذاته،لبي  مما يجعل اآلخرين يعاملونه بالس  
 .االجتماعياألمر الذي يؤثر في مجمل حياته ومستقبله المهني واألسري و  واعي،الغير 

 الثانية:   فرضي ةال

والعقاب في األسرة والتفاعل  الث واببين  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  ة  ارتباطي   ل توجد عالقة  
 للطفل. الجتماعي

، قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون بين ي ةفرضمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 ين، وجاءت النتائج كالتالي:متغيِّر لا

 

 للطفل الجتماعيوالعقاب في األسرة والتفاعل  الث واب( معامل الرتباط بين 49جدول )
 القرار الحتمالي ةالقيمة  العينة معامل الرتباط اتمتغي ر لا

عل في األسرة والتفا الث واب
 للطفل الجتماعي

 )الدرجة الكلية(
 0.01دال عند  0.000 600 **0.214

 0.05دال عند  0.017 600 *0.097 بعد مادي
 0.05دال عند  0.012 600 *0.103 بعد لفظي
 0.01دال عند  0.001 600 **0.137 بعد رمزي

 0.01دال عند  0.000 600 **0.180 اعيتم  بعد اج
 0.05دال عند  0.013 600 *0.101 بعد نشاطي

العقاب في األسرة والتفاعل 
 للطفل الجتماعي

 )الدرجة الكلية(
 0.01دال عند  0.000 600 **-0.187

 0.01دال عند  0.000 600 **-0.158 بعد بدني
 0.01دال عند  0.002 600 **-0.125 بعد لفظي
 0.01دال عند  0.001 600 **-0.139 بعد نفسي

 0.05دال عند  0.018 600 *-0.097 اعيتم  بعد اج
 0.01دال عند  0.003 600 **-0.121 بعد تربوي

 

وقيمة معامل االرتباط بيرسون  ،(600يالحظ من الجدول السابق أن العينة قد بلغت )
كانت  االحتمالي ة(، كما أن القيمة 0.01عند مستوى الداللة ) دال ة وهي قيمة   ،(-.187)**
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 دال ة   عكسية   (، مما يشير إلى وجود عالقة  0.05اللة )وى الد  وهي أصغر من مست ،(0.000)
 للطفل. االجتماعيحصائيًا بين العقاب في األسرة والتفاعل إ

عند مستوى الداللة  دال ة   وهي قيمة   ،.(214كما بلغت قيمة معامل االرتباط بيرسون )**
(، 0.05من مستوى الداللة ) وهي أصغر ،(0.000كانت ) االحتمالي ة(، كما أن القيمة 0.01)

 االجتماعيفي األسرة والتفاعل  الث واببين  إحصائياً  دال ة   طردية   مما يشير إلى وجود عالقة  
 .للطفل

ذات ارتباطية موجبة  توجد عالقة   :أي ؛البديلة فرضي ةالصفرية ونقبل ال فرضي ةالقرار: نرفض ال
 للطفل.  الجتماعيوالتفاعل في األسرة  الث واببين  دللٍة إحصائي ةٍ 

األسرة والتفاعل الجتماعي عكسية ذات دللة إحصائية بين العقاب في ارتباطية توجد عالقة -
 .للطفل

للطفل إلى أن  االجتماعيوالعقاب في األسرة والتفاعل  الث وابويرجع وجود هذه العالقة بين 
ن طفلهما، فاألساليب التربوية امل بها األبو ة التي يعاوالطريق ،هو مرآة للتربية المنزلية الطِّفل

 ،الرضا عن الذات مثل ؛مشاعر إيجابيةً  الطِّفلتثير في  ورضاً  اً اإليجابية التي تتضمن تعزيز 
 الطِّفلأما  ،إيجابية   اعية  تم  اج على إقامة عالقات   الطِّفلهذه المشاعر تساعد  والثقة بالنفس،

فإن ثقته بنفسه وباآلخرين  ؛والجسدي في أسرته والعقاب البدني ،الذي يتعرض للحرمان
جاه أسرته تِّ ا ة، وقد تتشكل لديه مشاعر عدوانية  االجتماعيمما يؤثر سلبًا على عالقاته  ،تضعف
  . عام   جاه اآلخرين بشكل  تِّ او  خاص   بشكل  

بين السلوك  من ناحية وجود عالقة  ( Chen,1997) شين تتفق هذه النتيجة مع دراسة
كما أظهرت نتائج  دراسة  ،يةوعالقته باألهداف والمعاملة الوالد ،ألطفال الرياض ماعياالجت
في كفاية األطفال  إيجابي   وحسن اإلدارة لها تأثير   ،والسيطرة ،أن الدفء الوالديشين 

 إيجابيةً  وتختلف مع دراسة شين في أنها استنتجت أن هناك عالقةً  ،ة في الرياضاالجتماعي
ع الصيني يستخدم أسلوب تم  يجابي، إذ إن المجاإل االجتماعيالتسلطي والسلوك وب بين األسل

 ،واإلنجاز ،د األبناء على االستقالليةالعتقادهم بأن هذا األسلوب يعوِّ  ؛التسلط في تربية أبنائه
  .ةاالجتماعيويساعدهم على التكيف مع التغيرات 

ات تبعاا المعل موالعقاب لدى  الث وابفي  ائي ةٍ ذات دللٍة إحص توجد فروق  الثالثة: ل  فرضي ةال
وضةة تبعي   –الط فل)جنس  متغي رل المؤهل  –المستوى التعليمي للمعلمة –الط فلعمر  –الر 

 سنوات الخبرة(. –التربوي للمعلمة
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 :الط فلمن حيث جنس  -

)ت( ستودنت للعينات ، قامت الباحثة باستخدام اختبار فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 في الجدول التالي: المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  

 الط فلجنس  متغي رلات تبعاا المعل موالعقاب لدى  الث وابستودنت لدللة الفرق في )ت(اختبار  (50جدول )

 متوسط العدد الجنس 
النحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 

 حريةال
القيمة 

 الحتمالي ة
 القرار

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 20.47 70.87 286 إناث
 غير دال 98. 598 024.

 20.50 70.91 313 ذكور

 بعد بدني
 4.29 12.66 286 إناث

 غير دال 24. 598 1.17
 4.85 12.22 313 ذكور

 بعد لفظي
 5.51 14.68 286 إناث

90. 598 36.  دالغير  
 5.33 14.28 313 ذكور

 بعد نفسي
 4.31 13.36 286 إناث

69. 598 48.  غير دال 
 4.54 13.11 313 ذكور

 اعيتم  بعد اج
 7.97 19.16 286 إناث

91. 598 35.  غير دال 
 7.53 19.74 313 ذكور

 بعد تربوي
 4.51 10.99 286 إناث

1.45 598 14.  غير دال 
 4.80 11.54 313 ذكور

 الث واب
 )الدرجة الكلية(

 17.7 84.06 286 إناث
8.98 598 000.  دال 

 18.7 70.64 313 ذكور

 بعد مادي
 2.07 4.69 286 إناث

2.35 598 019.  دال 
 1.9 4.30 313 ذكور

 بعد لفظي
 3.4 8.28 286 إناث

5.89 598 000.  دال 
 3.02 6.73 313 ذكور

 بعد رمزي
 7.6 23.58 286 إناث

6.33 598 000.  دال 
 7.7 19.59 313 ذكور

 اعيتم  بعد اج
 12.1 47.50 286 إناث

7.31 598 000.  دال 
 12.9 40 313 ذكور
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وضةستودنت للعقاب في ت ن قيمة أيالحظ من الجدول السابق  والقيمة ، ) 0.024هو ) الر 
، وكذلك بالنسبة للمحاور (0.05)داللة االفتراضي وهي أكبر من مستوى ال ،((0.98 االحتمالي ة

ات تبعًا المعلِّمفي العقاب لدى  ذات داللة  إحصائي ة   الفرعية، مما يشير إلى عدم وجود فروق  
 .الطِّفلجنس  متغيِّرل

وضةواب في كما بلغت قيمة ستودنت للث   وهي أصغر  ،(0.000) االحتمالي ةوالقيمة  ،(8.98) الر 
 (، وكذلك بالنسبة للمحاور الفرعية، مما يشير إلى وجود0.05الداللة االفتراضي )من مستوى 

، وهذه الفروق الطِّفلجنس  متغيِّرلات تبعًا المعلِّملدى  الث وابفي  ذات داللة  إحصائي ة   فروق 
 ألن المتوسط الحسابي أكبر. ،لصالح اإلناث

 القرار:

ات تبعاا المعل مفي العقاب لدى  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  وق  توجد فر ل  :أي ؛الصفرية فرضي ةنقبل ال
 .الط فلجنس  متغي رل

ذات داللة   توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 .الطِّفلجنس  متغيِّرلات تبعًا المعلِّملدى  الث وابفي  إحصائي ة  

عدم ترسخ ات بسبب المعلِّموالعقاب لدى  الطِّفلما بين جنس  ة  وتعزو الباحثة عدم وجود عالق
 .الفروق بين الجنسين في مرحلة الطفولة المبكرة

نحو  ات إلى أن الذكور يبدون ميالً المعلِّملدى  الث وابو  الطِّفلبينما ترجع العالقة بين جنس 
اإلناث أكثر  إلى أن إضافةً  ،أكثر مما تبديه اإلناث صفياً  ونشاطاً  ينعكس دراسياً  ، اتالمعلِّم

عجاب تم  مياًل واه  ة من الذكور.المعلِّمامًا بالحصول على رضا واستحسان وا 
بين الجنسين في استخدام  بعدم وجود فروق   (2005كاظم، مع دراسة ) تتفق هذه النتيجة 

 ات.المعلِّمالعقاب لدى 

 
 الث واب متغي رالفروق بين الجنسين على  (9شكل )
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 العقاب متغي رالفروق بين الجنسين على  (10) شكل

وضةمن حيث تبعية  -  :الر 

، قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( ستودنت للعينات فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 في الجدول التالي: المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  

وضةتبعية  متغي رلات تبعاا المعل موالعقاب لدى  الث وابدنت لدللة الفرق في اختبار ستو  (51جدول )  الر 

وضة  النحراف  متوسط العدد الر 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
القيمة 

 القرار الحتمالي ة

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 21.69 66.77 307 خاص
 دال 000. 598 5.15

 18.16 75.21 293 حكومي

 بعد بدني
 4.75 11.98 307 خاص

 دال 013. 598 2.48
 4.38 12.91 293 حكومي

 بعد لفظي
 5.70 13.80 307 خاص

3.12 598 002.  دال 
 5.02 15.17 293 حكومي

 بعد نفسي
 4.61 12.75 307 خاص

2.74 598 006.  دال 
 4.17 13.74 293 حكومي

 اعيتم  بعد اج
 4.51 10.44 307 خاص

4.54 598 000.  دال 
 4.67 12.15 293 حكومي

 بعد تربوي
 7.91 17.78 307 خاص

5.58 598 000.  دال 
 7.16 21.23 293 حكومي

.000 598 4.89 20.83 80.79 307 خاص الث واب  دال 
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 17.10 73.15 293 حكومي )الدرجة الكلية(

 بعد مادي
 2.06 4.68 307 خاص

 دال 017. 598 2.40
 1.94 4.29 293 حكومي

 بعد لفظي
 3.49 7.76 307 خاص

2.22 598 027.  دال 
 3.07 7.17 293 حكومي

 بعد رمزي
 8.56 22.79 307 خاص

4.10 598 000.  دال 
 7.067 20.15 293 حكومي

 اعيتم  بعد اج
 13.23 45.55 307 خاص

3.79 598 000.  دال 
 12.61 41.54 293 حكومي

 

وضةستودنت للعقاب في ت ن قيمة أيالحظ من الجدول السابق  والقيمة ، ) 5.15هو ) الر 
، وكذلك بالنسبة (0.05)وهي أقل من مستوى الداللة االفتراضي  ،((0.000 االحتمالي ة

ات المعلِّمفي العقاب لدى  ذات داللة  إحصائي ة   للمحاور الفرعية، مما يشير إلى وجود فروق  
وضةتبعية  متغيِّرلتبعًا  ألن المتوسط الحسابي  ؛، وهذه الفروق لصالح الروضات الحكوميةالر 
 أكبر.

وضةكما بلغت قيمة ستودنت للثواب في  وهي أصغر  ،(0.000) االحتمالي ةوالقيمة  ،(4.89) الر 
ر إلى وجود (، وكذلك بالنسبة للمحاور الفرعية، مما يشي0.05من مستوى الداللة االفتراضي )

وضةتبعية  متغيِّرلات تبعًا المعلِّملدى  الث وابفي  ذات داللة  إحصائي ة  فروق   ، وهذه الفروق الر 
 ألن المتوسط الحسابي أكبر. ؛لصالح الروضات الخاصة

 القرار:

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
وضةتبعية  متغي رلات تبعاا المعل ملدى  الث وابفي العقاب و  ةٍ إحصائي    .الر 

وضةبين تبعية  أنه توجد عالقة  إلى تعزو الباحثة هذه النتيجة  والعقاب لدى  الث وابو  الر 
 األطفالإلى أن  إضافةً  ،فالربح المادي في النهاية هو هدف رياض األطفال الخاصة ،اتالمعلِّم

رضاؤهم هو الغاية األهم، كما أن  م هم مصدروأولياء أموره الرياض الخاصة تفرض الدخل وا 
أما الرياض  ،يزها عن غيرها من الرياضتم  والعقاب  الث وابفي  ساليب معينةً ة أالمعلِّمعلى 

 ها مناسبةً اوالعقاب التي تر  الث وابأكبر في تطبيق أساليب  فإنها تعطي للمعلمة حريةً  ؛الحكومية
 . معينة   ضمن حدود  
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ذات داللة   في أنها أظهرت وجود فروق   (2003)السورطي  دراسةتتفق هذه النتيجة مع 
 جاهات معلمات رياض األطفال إلى العقاب.في اتِّ  إحصائي ة  

 

وضةالفروق بين تبعية  ( 11شكل )  العقاب متغي رعلى  الر 
 

 

 

وضةالفروق بين تبعية  (12شكل )  وابالث   متغي رعلى  الر 
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 :الط فلمن حيث عمر  -
، قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( ستودنت للعينات فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال

 في الجدول التالي: المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  
 الط فلعمر  متغي رلات تبعاا المعل م والعقاب لدى الث واباختبار ستودنت لدللة الفرق في  (52جدول )

 متوسط العدد العمر 
النحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

القيمة 
 الحتمالي ة

 القرار

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

6-5عمر   435 76.15 18.19 
 دال 000. 598 11.24

5-4عمر   165 57.01 19.70 

 بعد بدني
 

6-5عمر   435 13.13 4.41 
 دال 000. 598 6.25

5-4عمر   165 10.58 4.56 

 بعد لفظي
6-5عمر   435 15.72 5.20 

 دال 000. 598 9.95
5-4عمر   165 11.15 4.50 

 بعد نفسي
 

6-5عمر   435 14.21 4.14 
 دال 000. 598 9.37

5-4عمر   165 10.66 4.14 

 اعيتم  بعد اج
6-5عمر   435 20.86 7.14 

 دال 000. 598 7.51
5-4عمر   165 15.77 8.07 

 بعد تربوي
 

6-5عمر   435 12.21 4.19 
 دال 000. 598 8.34

5-4عمر   165 8.83 4.98 

 الث واب
 )الدرجة الكلية(

6-5عمر   435 76.03 13.16 
2.10 598 128.  غير دال 

5-4عمر   165 77.76 12.25 

 بعد مادي
6-5عمر   435 4.44 1.85 

.94 598 345.  غير دال 
5-4عمر   165 4.61 2.39 

 بعد لفظي
 

6-5عمر   435 7.09 2.77 
4.62 598 000.  دال 

5-4عمر   165 8.47 4.25 

 بعد رمزي
6-5عمر   435 20.70 7.03 

4.04 598 000.  دال 
5-4عمر   165 23.61 9.75 

 اعيتم  بعد اج
6-5عمر   435 43.79 10.34 

.607 598 544.  غير دال 
5-4عمر   165 43.06 18.46 
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وضةستودنت للعقاب في )ت( ن قيمة أالجدول السابق يالحظ من  والقيمة ، ) 11.24هو ) الر 
، وكذلك بالنسبة (0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي  ،((0.00 االحتمالي ة

ات المعلِّمفي العقاب لدى  ة  إحصائي ة  ذات دالل للمحاور الفرعية، مما يشير إلى وجود فروق  
ألن المتوسط الحسابي  ؛(سنوات   6–5، وهذه الفروق لصالح عمر )الطِّفلعمر  متغيِّرلتبعًا 
 أكبر.

وضةستودنت للثواب في )ت( كما بلغت قيمة  وهي  ،(0.128) االحتمالي ةوالقيمة  ،(2.10) الر 
كذلك بالنسبة للمحاور الفرعية )مادي، (، و 0.05أكبر من مستوى الداللة االفتراضي )

ات تبعًا المعلِّملدى  الث وابفي  ذات داللة  إحصائي ة   مما يشير إلى عدم وجود فروق   اعي(،تم  اج
ذات داللة   كانت هناك فروق   ؛أما بالنسبة للمحاور )لفظي، ورمزي( ،الطِّفل عمر متغيِّرل

 5–4، وهذه الفروق لصالح عمر )الطِّفلعمر  متغيِّرلًا ات تبعالمعلِّملدى  الث وابفي  إحصائي ة  
 ألن المتوسط الحسابي أكبر. ؛سنوات(

 القرار:

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 .الط فلعمر  متغي رلات تبعاا المعل مفي العقاب لدى  إحصائي ةٍ 

ات تبعاا المعل ملدى  الث وابفي  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  الصفرية، أي ل  فرضي ةنقبل ال
 .الط فلعمر  متغي رل

األطفال الصغار اليمتلكون القدرة الكافية لفهم سبب العقاب  إلى أن  الباحثة هذه النتيجةعزو وت
 ويسبب لهطفل كما أن قدرتهم على تحمل العقاب ضعيفة ممايؤثر سلبًا على شخصية ال

 ال يستطيع التخلص منها في المستقبل. ةً نفسي   مشكالت  
في  اً كبير  اً أثر  الطِّفلالتي أظهرت أن لعمر ( Howes) ،1990 دراسةتتفق هذ النتيجة مع 

مع جميع  الث وابات يحاولن استخدام أسلوب المعلِّمن إحيث  ،والعقاب الث وابات بالمعلِّمسلوك 
، أما العقاب فهو منهن في فعاليته مهما اختلف العمر وذلك إيماناً  سها؛نف السويةب راألعما

 .الطِّفلختالف عمر ايختلف ب
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 العقاب متغي رعمار األطفال على أالفروق بين  (13شكل )
 

 

 الث واب متغي رعمار األطفال على أالفروق بين  (14شكل )
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 من حيث المستوى التعليمي للمعلمة: -

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية،  تم  ، فرضي ةمن صحة هذه ال من أجل التحقق
 بين النتائج:ت، والجداول اآلتية أحادي   استخدام اختبار تحليل تباين   تم  ولحساب الفروق 

وضةوالعقاب في  الث واب( إحصاء وصفي لبطاقة 53جدول )  تبعَا للمستوى التعليمي للمعلمة. الر 
 النحراف المعياري المتوسط العينة ميالمستوى التعلي 

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 20.13 73.90 182 بكالوريا
 21.26 72.46 125 معهد
 19.04 71.28 214 إجازة

 20.80 60.40 79 دراسات عليا

 بعد بدني

 4.95 12.98 182 بكالوريا
 4.72 12.83 125 معهد
 4.20 12.36 214 إجازة

عليا دراسات  79 10.72 4.19 

 بعد لفظي

 5.14 14.61 182 بكالوريا
 5.72 15.44 125 معهد
 5.23 14.60 214 إجازة

 5.53 12.24 79 دراسات عليا

 بعد نفسي

 3.98 13.64 182 بكالوريا
 4.13 13 125 معهد
 4.79 13.60 214 إجازة

 4.57 11.67 79 دراسات عليا

 اعيتم  بعد اج

 7.95 20.67 182 بكالوريا
 7.41 19.33 125 معهد
 7.15 19.44 214 إجازة

 8.78 16.96 79 دراسات عليا

 بعد تربوي

 5.35 11.98 182 بكالوريا

 4.73 11.84 125 معهد

 3.93 11.26 214 إجازة

 3.88 8.81 79 دراسات عليا
 19.80 76.23 182 بكالوريا الث واب
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 )الدرجة الكلية(
 

 21.48 76.35 125 معهد
 17.22 77.96 214 إجازة

 21.23 77.65 79 دراسات عليا

 بعد مادي

 2.11 4.63 182 بكالوريا
 1.98 4.66 125 معهد
 1.95 4.34 214 إجازة

 1.99 4.30 79 دراسات عليا

 بعد لفظي

 3.15 8 182 بكالوريا
 3.29 7.32 125 معهد
 3.31 7.32 214 إجازة

 3.53 6.92 79 دراسات عليا

 بعد رمزي

 8.62 21.32 182 بكالوريا
 7.78 21.55 125 معهد
 7.67 21.21 214 إجازة

 7.52 22.59 79 دراسات عليا

 اعيتم  بعد اج

 13.38 42.27 182 بكالوريا
 14.16 42.81 125 معهد
 11.47 45.07 214 إجازة

 14.40 43.83 79 دراسات عليا
 
 

وضةوالعقاب في  الث وابحليل التباين لبطاقة نتائج ت (54جدول )  تبعَا للمستوى التعليمي للمعلمة. الر 

 القرار
القيمة 

 الحتمالي ة
 ف

متوسط 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مجموع المربعات
 مصدر
 التباين

 

 8.829 000. دال

 بين المجموعات 10684.810 3 3561.60
العقاب         

 )الدرجة الكلية(
 داخل المجموعات 240435.575 596 403.415

 كلي 251120.385 599 

 4.960 002. دال

 بين المجموعات 308.433 3 102.811

 داخل المجموعات 12355.160 596 20.730 بعد بدني

 كلي 12663.593 599 
 بعد لفظي بين المجموعات 519.861 3 173.287 6.048 000. دال
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 داخل المجموعات 17077.658 596 28.654
 كلي 17597.518 599 

        

 4.474 004. دال
 بين المجموعات 259.398 3 86.466

 داخل المجموعات 11518.467 596 19.326 بعد نفسي
 كلي 11777.865 599 

 4.298 005. دال
 بين المجموعات 761.470 3 253.823

 داخل المجموعات 35195.928 596 59.054 اعيتم  بعد اج
 كلي 35957.398 599 

 9.792 000. دال
 بين المجموعات 613.774 3 204.591

 داخل المجموعات 12452.060 596 20.893 بعد تربوي
 كلي 13065.833 599 

 342. 795. غير دال
 بين المجموعات 390.569 3 130.190

 الث واب
 )الدرجة الكلية(

 داخل المجموعات 226625.896 596 380.245
 كلي 227016.465 599 

 1.224 300. غير دال
 بين المجموعات 14.928 3 4.976

 داخل المجموعات 2423.030 596 4.065 بعد مادي
 كلي 2437.958 599 

 2.514 058. غير دال
  بين المجموعات 81.826 3 27.275

 بعد لفظي
 

 داخل المجموعات 6465.847 596 10.849
 كلي 6547.673 599 

 613. 607. غير دال
 بين المجموعات 117.146 3 39.049

 داخل المجموعات 37960.847 596 63.693 بعد رمزي
 كلي 38077.993 599 

 1.700 166. غير دال
 بين المجموعات 869.231 3 289.744

 داخل المجموعات 101555.542 596 170.395 اعيتم  بعد اج
 كلي 102424.773 599 

 

( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة   الجدول السابق أنه ال يوجد فروق   منيتضح 
 االحتمالي ةالمستوى التعليمي للمعلمة، حيث كانت القيمة  متغيِّرلات تبعًا المعلِّملدى  الث واب
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عند  ذات داللة  إحصائي ة   (. بينما كانت هناك فروق  0.05اضي )أكبر من مستوى الداللة االفتر 
المستوى التعليمي للمعلمة، حيث كانت  متغيِّرلات تبعًا المعلِّم( في العقاب لدى 0.05مستوى )
التحقق  تم  على ما تقدم  (، وبناءً 0.05أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ) االحتمالي ةالقيمة 

 بين المجموعات، وذلك وفق الجدول اآلتي:من تجانس التباين 
نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين (55جدول )  

  قيمة ف ليفين 1درجات الحرية  2درجات الحرية  الحتمالي ةالقيمة 
 العقاب  )الدرجة الكلية( 3.983 3 596 008.
 بعد بدني 4.470 3 596 004.
 بعد لفظي 1.665 3 596 023.
 بعد نفسي 3.781 3 596 010.
 اعيتم  بعد اج 4.494 3 596 004.
 بعد تربوي 14.388 3 596 000.

 

أصغر من  االحتمالي ة، حيث كانت القيمة يتبين من الجدول السابق أن العينات غير متجانسة  
 تم  (، ولحساب الفروق بين المتوسطات ومستوى داللتها، 0.05مستوى الداللة االفتراضي )

المقارنات المتعددة دونيت سي للعينات غير المتجانسة، ويبين الجدول اآلتي  استخدام اختبار
 الفروق بين المتوسطات.

 C( نتائج مقارنة اختبار دونيت 56الجدول )  
  المستوى التعليمي فرق المتوسطات الخطأ المعياري القرار

 معهد 1.44 2.41 غير دال
 بكالوريا

 العقاب
 )الدرجة الكلية(

 اجازة 2.61 1.98 غير دال
 دراسات عليا *13.50 2.77 دال

 اجازة 1.17 2.30 غير دال
 معهد

 دراسات عليا *12.05 3.01 دال
 اجازة دراسات عليا *10.88 2.67 دال

 معهد 15. 56. غير دال
 بكالوريا

 بعد بدني
 اجازة 61. 46. غير دال

 دراسات عليا *2.26 59. دال
 اجازة 46. 51. غير دال

 معهد
 دراسات عليا *2.11 63. دال
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 اجازة دراسات عليا *1.64 55. دال
 معهد 83. 63. غير دال

 بكالوريا

 بعد لفظي

 اجازة 012. 52. غير دال
 دراسات عليا *2.37 73. دال

 اجازة 84. 62. غير دال
 معهد

 دراسات عليا *3.20 80. دال
جازةا دراسات عليا *2.36 71. دال  

 معهد 64. 47. غير دال
 بكالوريا

 بعد نفسي

 اجازة 040. 44. غير دال
 دراسات عليا *1.97 59. دال

 اجازة 60. 49. غير دال
 معهد

 دراسات عليا *1.42 63. دال
 اجازة دراسات عليا *1.93 61. دال

 معهد 1.33 88. غير دال
 بكالوريا

 اعيتم  بعد اج

 اجازة 1.22 76. غير دال
 دراسات عليا *3.70 1.15 دال

 اجازة 11. 82. غير دال
 معهد

 دراسات عليا *2.37 1.18 دال
 اجازة دراسات عليا *2.48 1.10 دال

 معهد 14. 58. غير دال
 بكالوريا

 بعد تربوي

 اجازة 72. 47. غير دال
 دراسات عليا *3.17 59. دال

 اجازة 58. 50. غير دال
 معهد

 دراسات عليا *3.03 60. دال
 اجازة دراسات عليا *2.45 51. دال

 

ات المعلِّمالعقاب لدى ( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة  أن هناك فروقًا  يالحظ 
، وهذه الفروق لمصلحة مستوى بكالوريا، يليه مستوى المستوى التعليمي للمعلمة متغيِّرلتبعًا 

 ى إجازة، وأخيرًا الدراسات العليا.معهد، ومن ثم مستو 
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 القرار:

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 المستوى التعليمي للمعلمة. متغي رلات تبعاا المعل مفي العقاب لدى  إحصائي ةٍ 

لدى  الث وابفي  ت دللٍة إحصائي ةٍ ذا توجد فروق  الصفرية التي تنص على: ل  فرضي ةنقبل ال
 المستوى التعليمي للمعلمة. متغي رلات تبعاا المعل م

إلى أنه كلما ارتفع المستوى  ي للمعلمةمستوى التعليمفي العقاب تبعًا للتعزو الباحثة الفروق 
تعامل مع وعلى ال ،على التجاوب مع األطفال وقدرةً  ة أكثر مرونةً المعلِّمكلما كانت  ؛التعليمي
باإلضافة إلى أن المعارف العلمية المكتسبة التي تزداد بارتفاع مستوى الخاطئ،  الطِّفلسلوك 

وضةباألساليب الواجب اتباعها في ة المعلِّمالتعليم تزود   وتساعدها على خلق استراتيجيات   ،الر 
بالنسبة للثواب  أما ،هل سليمة   نفسية   لوكه إليجاد بيئة  مهما كان س الطِّفلمع  للتعامل سليمة  

نتيجة لوجود  انفسهعام  بشكل   الث واب بقى أساليبتتوى التعليمي للمعلمة سفمهما اختلف المس
 .الطِّفلتفرضها ضرورات تربية  الث وابمن  ونمطية   معينة   أشكال  

 
 العقاب متغي رالفروق بين المستوى التعليمي للمعلمة على  (15شكل )
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 الث واب متغي ربين المستوى التعليمي للمعلمة على الفروق  (16شكل )

 من حيث المؤهل التربوي للمعلمة: -

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية،  تم  ، فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 بين النتائج:تاألحادي، والجداول اآلتية استخدام اختبار التحليل التباين  تم  ولحساب الفروق 

وضةوالعقاب في  الث واب( إحصاء وصفي لبطاقة 57)جدول   تبعَا للمؤهل التربوي للمعلمة. الر 
 النحراف المعياري المتوسط العينة المؤهل التربوي 

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 19.61 63.81 153 دبلوم التأهيل التربوي
 18.42 67.83 138 دورات
 17.26 74.88 69 معهد

 21.38 76.75 240 ل يوجد

 بعد بدني

 4.38 12.53 153 دبلوم التأهيل التربوي
 4.31 11.45 138 دورات
 5.42 12.71 69 معهد

 4.51 13.98 240 ل يوجد

 بعد لفظي

 5.70 13.79 153 دبلوم التأهيل التربوي
 5.20 13.57 138 دورات
 4.82 14.94 69 معهد

 5.37 15.44 240 ل يوجد
 

 فسيبعد ن
 

 3.82 12.30 153 دبلوم التأهيل التربوي
 4.06 13.48 138 دورات
 5.09 13.07 69 معهد
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 4.53 13.72 240 ل يوجد

 اعيتم  بعد اج

 7.55 16.41 153 دبلوم التأهيل التربوي
 7.49 19.12 138 دورات
 7.95 22.43 69 معهد

 7.44 20.76 240 ل يوجد

 بعد تربوي

التربوي دبلوم التأهيل  153 9.60 4.08 
 3.57 10.51 138 دورات
 5.19 11.07 69 معهد

 4.9 12.85 240 ل يوجد

 الث واب
 )الدرجة الكلية(

 15.67 91.58 153 دبلوم التأهيل التربوي
 14.86 77.69 138 دورات
 17.85 70.39 69 معهد

 19.21 69.38 240 ل يوجد

 بعد مادي

ويدبلوم التأهيل الترب  153 4.92 2.03 
 2.08 4.52 138 دورات
 2.08 3.98 69 معهد

 1.90 4.33 240 ل يوجد

 بعد لفظي

 3.73 9.20 153 دبلوم التأهيل التربوي
 2.73 6.63 138 دورات
 2.52 6.34 69 معهد

 3.10 7.18 240 ل يوجد

 بعد رمزي

 7.04 26.19 153 دبلوم التأهيل التربوي
 6.96 20.47 138 دورات
 6.56 20.81 69 معهد

 8.24 19.30 240 ل يوجد

 اعيتم  بعد اج

 10.37 51.24 153 دبلوم التأهيل التربوي
 11.73 46.02 138 دورات
 14.34 39.24 69 معهد

 12.29 38.56 240 ل يوجد
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وضةوالعقاب في  الث واب( نتائج تحليل التباين لبطاقة 58جدول )  لمؤهل التربوي للمعلمة.تبعَا ل الر 

 القرار
القيمة 

 الحتمالي ة
 ف

متوسط 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مجموع المربعات
 مصدر
 التباين

 

 13.975 000. دال
 بين المجموعات 16504.16 3 5501.38

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 داخل المجموعات 234616.28 596 393.651
 كلي 251120.38 599 

 8.703 000. دال
 بين المجموعات 531.48 3 177.162

 داخل المجموعات 12132.18 596 20.356 بعد بدني
 كلي 12663.59 599 

 5.663 001. دال
 بين المجموعات 487.69 3 162.563

 داخل المجموعات 17109.89 596 28.708 بعد لفظي

 كلي 17597.58 599 

 3.446 017. دال
 بين المجموعات 200.78 3 66.933

 داخل المجموعات 11577.67 596 19.425 بعد نفسي
 كلي 11777.85 599 

 14.558 000. دال
 بين المجموعات 2455.05 3 818.338

 داخل المجموعات 33502.38 596 56.212 اعيتم  بعد اج
 كلي 35957.39 599 

 18.497 000. دال
 بين المجموعات 1112.86 3 370.954

 داخل المجموعات 11952.97 596 20.055 بعد تربوي
 كلي 13065.83 599 

 55.413 000. دال
 بين المجموعات 49510.84 3 16503.6

 الث واب
 داخل المجموعات 177505.61 596 297.828 )الدرجة الكلية(

 كلي 227016.46 599 

 4.391 005. دال
 بين المجموعات 52.71 3 17.572

 داخل المجموعات 2385.24 596 4.002 بعد مادي
 كلي 2437.95 599 

 22.519 000. دال
 بين المجموعات 666.62 3 222.209

 بعد لفظي
 داخل المجموعات 5881.04 596 9.868
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 كلي 6547.67 599 

 28.043 000. دال
 بين المجموعات 4710.14 3 1570.08

 داخل المجموعات 33367.84 596 55.986 بعد رمزي
 كلي 38077.99 599 

 39.990 000. دال
 بين المجموعات 17162.45 3 5720.81

 داخل المجموعات 85262.32 596 143.058 اعيتم  بعد اج
 كلي 102424.77 599 

 

 الث واب( في 0.05عند مستوى ) ئي ة  ذات داللة  إحصا يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق  
أصغر من  االحتمالي ةالمؤهل التربوي للمعلمة، حيث كانت القيمة  متغيِّرلات تبعًا المعلِّملدى 

عند مستوى  ذات داللة  إحصائي ة   (. كما كانت هناك فروق  0.05مستوى الداللة االفتراضي )
المؤهل التربوي للمعلمة، حيث كانت القيمة  رمتغيِّ لات تبعًا المعلِّم( في العقاب لدى 0.05)

التحقق من  تم  على ما تقدم  (، وبناءً 0.05أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ) االحتمالي ة
 تجانس التباين بين المجموعات، وذلك وفق الجدول اآلتي:

نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين (59جدول )  
  قيمة ف ليفين 1درجات الحرية  2ة درجات الحري الحتمالي ةالقيمة 

 العقاب )الدرجة الكلية( 7.205 3 596 000.

 بعد بدني 3.425 3 596 017.

 بعد لفظي 1.106 3 596 046.

 بعد نفسي 4.706 3 596 003.

 اعيتم  بعد اج 1.349 3 596 044.

 بعد تربوي 9.246 3 596 000.

 ة()الدرجة الكلي الث واب 12.118 3 596 000.

 بعد مادي 8.185 3 596 000.

 بعد لفظي 11.149 3 596 000.

 بعد رمزي 6.894 3 596 000.

 اعيتم  بعد اج 7.057 3 596 000.
 

أصغر من  االحتمالي ة، حيث كانت القيمة يتبين من الجدول السابق أن العينات غير متجانسة  
 تم  متوسطات ومستوى داللتها، (، ولحساب الفروق بين ال0.05مستوى الداللة االفتراضي )



167 
 

استخدام اختبار المقارنات المتعددة دونيت سي للعينات غير المتجانسة، ويبين الجدول اآلتي 
 الفروق بين المتوسطات.

 C( نتائج مقارنة اختبار دونيت 60الجدول )
  المؤهل التربوي للمعلمة فرق المتوسطات الخطأ المعياري القرار

وراتد 4.02 2.23 غير دال  
 دبلوم

 العقاب
 )الدرجة الكلية(

 معهد *10.50 2.61 دال
 ل يوجد *12.37 2.10 دال
 معهد *6.48 2.60 دال

 دورات
 ل يوجد *8.35 2.08 دال

 معهد ل يوجد 1.86 2.49 غير دال
 دورات 1.03 51. غير دال

 دبلوم

 بعد بدني

 معهد 75. 74. غير دال
دل يوج *1.34 45. دال  
 معهد *1.78 75. دال

 دورات
 ل يوجد *2.38 46. دال

 معهد ل يوجد 59. 71. غير دال
 دورات 25. 64. غير دال

 دبلوم

 بعد لفظي

 معهد 1.50 74. غير دال
 ل يوجد *2.03 57. دال

 معهد 1.24 73. غير دال
 دورات

 ل يوجد *1.74 56. دال
دمعه ل يوجد *4.29 43. دال  

 دورات 1.17 47. غير دال
 دبلوم

 بعد نفسي

 معهد 76. 69. غير دال
 ل يوجد *1.42 43. دال

.41 70. غير دال  معهد 
 دورات

 ل يوجد *1.63 45. دال
 معهد ل يوجد 65. 68. غير دال

 دورات *2.71 87. دال
 معهد *6.02 1.12 دال اعيتم  بعد اج دبلوم

  يوجدل *4.35 77. دال
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 معهد *3.31 1.13 دال
 دورات

 ل يوجد *1.63 79. دال
 معهد ل يوجد *1.67 1.05 دال

 دورات 91. 44. غير دال
 دبلوم

 بعد تربوي

 معهد 1.47 70. غير دال
 ل يوجد *3.25 45. دال

 معهد 55. 69. غير دال
 دورات

 ل يوجد *2.34 44. دال
يوجدل  1.78 70. غير دال  معهد 

 دورات *13.92 1.79 دال
 دبلوم

 الث واب

 )الدرجة الكلية(

 معهد *21.19 2.49 دال
 ل يوجد *22.19 1.77 دال
 معهد *7.26 2.49 دال

 دورات
 ل يوجد *8.27 1.77 دال

 معهد ل يوجد 1 2.48 غير دال
 دورات 39. 24. غير دال

 دبلوم

 بعد مادي

 معهد *94. 30. دال
 ل يوجد *59. 20. دال
 معهد *54. 30. دال

 دورات
 ل يوجد *51. 21. دال

 معهد ل يوجد 35. 27. غير دال
 دورات *2.57 38. دال

 دبلوم

 بعد لفظي

 معهد *2.86 42. دال
 ل يوجد *2.02 36. دال
 معهد *48. 38. دال

 دورات
 ل يوجد *83. 30. دال
 معهد  يوجدل *84. 36. دال
 دورات *5.72 82. دال

 دبلوم
 معهد *5.38 97. دال بعد رمزي 

 ل يوجد *6.89 77. دال
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 معهد *48. 98. دال
 دورات

 ل يوجد *1.16 79. دال
 معهد ل يوجد *1.50 1.30 دال
 دورات *5.21 1.91 دال

 دبلوم

 اعيتم  بعد اج

 معهد *12 1.15 دال
 ل يوجد *12.68 1.25 دال
 معهد *6.78 1.99 دال

 دورات
 ل يوجد *7.46 1.27 دال
 معهد ل يوجد 68. 1.90 دال

 

 الث واب( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة  أن هناك فروقًا من الجدول السابق يالحظ 
ة دبلوم، يليه دورات، ، وهذه الفروق لمصلحالمؤهل التربوي للمعلمة متغيِّرلات تبعًا المعلِّملدى 

 ومن ثم معهد، وأخيرًا ال يوجد.

العقاب لدى ( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة  كما يالحظ أن هناك فروقًا  
، وهذه الفروق لمصلحة ال يوجد، يليه معهد، ومن المؤهل التربوي للمعلمة متغيِّرلات تبعًا المعلِّم

 ثم دورات، وأخيرًا دبلوم.

 القرار:
ذات دللٍة  توجد فروق   أن ه: البديلة التي تنص على فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 المؤهل التربوي للمعلمة. متغي رات تبعاا لالمعل ماب لدى عقوال الث وابفي  إحصائي ةٍ 

إلى  ث وابالالمؤهل التربوي في  متغيِّرل ة وفقاً المعلِّموتفسر الباحثة سبب وجود الفروقات لدى 
منها  إيماناً  والتنويع في أساليبه الث واب ة نحوالمعلِّم ما اتجهتكل ؛أنه كلما ارتفع المؤهل التربوي

أقل للعقاب  ة تلجأ بشكل  المعلِّمفي حين أن  التي اكتسبتها،للمعارف  نتيجةً  ،وقدرته ،بفعاليته
في  وأكثر فاعليةً  ،لة عن العقاببسبب اكتسابها ألساليب بديكلما ارتفع مستوى المؤهل التربوي 

 غير المرغوب فيه. الطِّفلالتعامل مع سلوك 
ذات داللة   حيث أظهرت أن هناك فروقاً  ،(1998دراسة )أبو عليا تتفق هذه النتيجة مع 

 المؤهل التربوي لصالح الدورات التدريبية. متغيِّرلتبعًا  إحصائي ة  
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 العقاب متغي رمعلمة على الفروق بين المؤهل التربوي لل (17شكل )

 

 

 الث واب متغي رالفروق بين المؤهل التربوي للمعلمة على  (18شكل )
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 من حيث عدد سنوات الخبرة للمعلمة: -

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية،  تم  ، فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 بين النتائج:تألحادي، والجداول اآلتية تباين اتحليل الاستخدام اختبار  تم  حساب الفروق ول

وضةوالعقاب في  الث وابلبطاقة  وصفي   ( إحصاء  61جدول )  تبعَا لسنوات الخبرة للمعلمة. الر 
 النحراف المعياري المتوسط العينة سنوات الخبرة 

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

( سنوات1-5)  213 64.93 20.70 
( سنوات6-10)  186 73.05 19.54 
سنة فأكثر( 11)  201 75.57 19.66 

 بعد بدني
( سنوات1-5)  213 11.84 4.27 
( سنوات6-10)  186 12.98 4.42 
سنة فأكثر( 11)  201 13.95 5.05 

 بعد لفظي
( سنوات1-5)  213 13.64 5.43 
( سنوات6-10)  186 14.81 5.83 
سنة فأكثر( 11)  201 15.94 4.87 

 بعد نفسي
سنوات( 1-5)  213 12.48 4.18 
( سنوات6-10)  186 13.48 4.56 
سنة فأكثر( 11)  201 14.23 4.57 

 اعيتم  بعد اج
( سنوات1-5)  213 16.96 7.91 
( سنوات6-10)  186 20.09 7.73 
سنة فأكثر( 11)  201 21.53 6.83 

 بعد تربوي
( سنوات1-5)  213 9.86 4.03 
( سنوات6-10)  186 11.84 4.21 
سنة فأكثر( 11)  201 12.26 5.38 

 الث واب
 )الدرجة الكلية(

( سنوات1-5)  213 90.90 15.65 
( سنوات6-10)  186 71.41 14.77 
سنة فأكثر( 11)  201 67.62 19.78 

 بعد مادي
( سنوات1-5)  213 4.91 1.89 
( سنوات6-10)  186 4.34 2.06 
سنة فأكثر( 11)  201 4.17 2.02 

( سنوات5-1) بعد لفظي  213 8.77 3.65 
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( سنوات6-10)  186 6.97 2.77 
سنة فأكثر( 11)  201 6.56 2.92 

 بعد رمزي
( سنوات1-5)  213 25.51 7.51 
( سنوات6-10)  186 19.40 6.59 
سنة فأكثر( 11)  201 19.19 7.97 

 اعيتم  اجبعد 
( سنوات1-5)  213 51.70 10.63 
( سنوات6-10)  186 40.68 10.87 
سنة فأكثر( 11)  201 37.68 13.03 

 

وضةوالعقاب في  الث واب( نتائج تحليل التباين لبطاقة 62جدول )  لسنوات الخبرة للمعلمة. تبعاا  الر 

القيمة  القرار
متوسط  ف الحتمالي ة

 المربعات
 درجات
  التباين مصدر مجموع المربعات الحرية

 15.246 000. دال
 ن المجموعاتبي 12203.124 2 6101.56

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 داخل المجموعات 238917.261 597 400.196
 كلي 251120.385 599 

 3.896 021. دال
 بين المجموعات 163.137 2 81.568

 داخل المجموعات 12500.456 597 20.939 بعد بدني
 كلي 12663.593 599 

 4.854 008. دال
 بين المجموعات 281.576 2 140.788

 داخل المجموعات 17315.943 597 29.005 بعد لفظي
 كلي 17597.518 599 

 
 دال

.033 3.425 
 بين المجموعات 133.610 2 66.805

 داخل المجموعات 11644.255 597 19.505 بعد نفسي

 كلي 11777.865 599 

 20.080 000. دال
 بين المجموعات 2266.400 2 1133.20

 داخل المجموعات 33690.998 597 56.434 اعيتم  بعد اج
 كلي 35957.398 599 

 16.338 000. دال
 بين المجموعات 678.011 2 339.005

 داخل المجموعات 12387.823 597 20.750 بعد تربوي
 كلي 13065.833 599 

 الث واب بين المجموعات 64650.20 2 32325.1 118.855 000. دال
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 )الدرجة الكلية( داخل المجموعات 162366.26 597 271.970   
 كلي 227016.46 599 

 7.637 001. دال
 بين المجموعات 60.816 2 30.408

 داخل المجموعات 2377.14 597 3.982 بعد مادي
 كلي 2437.95 599 

 28.588 000. دال
 ين المجموعاتب 572.28 2 286.141

 داخل المجموعات 5975.39 597 10.009 بعد لفظي
 كلي 6547.67 599 

 48.376 000. دال
 بين المجموعات 5310.39 2 2655.19

 داخل المجموعات 32767.60 597 54.887 بعد رمزي

 كلي 38077.99 599 

 84.594 000. دال
 بين المجموعات 22617.28 2 11308.6

 داخل المجموعات 79807.49 597 133.681 اعيتم  د اجبع
 كلي 102424.7 599 

 

 

 الث واب( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة   يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق  
أصغر من مستوى  االحتمالي ةحيث كانت القيمة  سنوات الخبرة، متغيِّرلات تبعًا المعلِّملدى 

( 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة   (. كما كانت هناك فروق  0.05داللة االفتراضي )ال
أصغر من  االحتمالي ةحيث كانت القيمة  سنوات الخبرة، متغيِّرلات تبعًا المعلِّمفي العقاب لدى 

ن التحقق من تجانس التباين بي تم  على ما تقدم  (، وبناءً 0.05مستوى الداللة االفتراضي )
 المجموعات، وذلك وفق الجدول اآلتي:

( نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين63جدول )  
  قيمة ف 1الحرية  درجات 2درجات الحرية  الحتمالي ةالقيمة 

 العقاب  )الدرجة الكلية( 4.227 2 597 009.

 بعد بدني 6.090 2 597 002.

 بعد لفظي 5.644 2 597 004.

 فسيبعد ن 932. 2 597 015.

 اعيتم  بعد اج 3.816 2 597 023.

 بعد تربوي 12.981 2 597 000.

 )الدرجة الكلية( الث واب 27.729 2 597 000.
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 بعد مادي 6.029 2 597 028.

 بعد لفظي 11.834 2 597 000.

 بعد رمزي 2.994 2 597 051.

 اعيتم  بعد اج 13.998 2 597 000.
 

أصغر من  االحتمالي ة، حيث كانت القيمة نات غير متجانسة  يتبين من الجدول السابق أن العي
 تم  (، ولحساب الفروق بين المتوسطات ومستوى داللتها، 0.05مستوى الداللة االفتراضي )

استخدام اختبار المقارنات المتعددة دونيت سي للعينات غير المتجانسة، ويبين الجدول اآلتي 
 الفروق بين المتوسطات.

 Cنتائج مقارنة اختبار دونيت  (64الجدول )  

الخطأ  القرار
 المعياري

فرق 
 المتوسطات

  سنوات الخبرة

 6-10 *8.06 2.01 دال
1-5 

 11 فأكثر *10.31 1.98 دال العقاب )الدرجة الكلية(
 6-10 11 فأكثر *2.24 1.99 دال
 6-10 *58. 43. دال

 11 فأكثر *77. 45. دال بعد بدني 1-5
 6-10 11 فأكثر *70. 47. دال
 6-10 *1.24 56. دال

 11 فأكثر *1.55 50. دال بعد لفظي 1-5
 6-10 11 فأكثر 30. 54. غير دال

 6-10 *1.16 44. دال
 11 فأكثر *59. 43. دال بعد نفسي 1-5

 6-10 11 فأكثر *62. 46. دال
 6-10 *3.12 75. دال

 11 فأكثر *4.57 73. دال اعيتم  بعد اج 1-5
 6-10 11 فأكثر 1.44 74. غير دال

 6-10 *1.97 41. دال
1-5 

 11 فأكثر *2.39 46. دال بعد تربوي
 6-10 11 فأكثر 41. 48. غير دال

 )الدرجة الكلية( الث واب 5-1 6-10 *19.49 1.48 دال
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 11 فأكثر *23.27 1.72 دال
 6-10 11 فأكثر *3.78 1.70 دال
 6-10 *57. 1.99 دال

1-5 
 11 فأكثر *74. 1.93 دال بعد مادي

 6-10 11 فأكثر 17. 20. غير دال
 6-10 *1.80 33. دال

 11 فأكثر *2.20 32. دال بعد لفظي 1-5
 6-10 11 فأكثر 40. 29. غير دال

 6-10 *6.10 70. دال
1-5 

 11 فأكثر *6.31 76. دال بعد رمزي
 6-10 11 فأكثر 21. 74. غير دال

 6-10 *11.02 1.08 الد
1-5 

 11 فأكثر *14.02 1.17 دال اعيتم  بعد اج
 6-10 11 فأكثر *2.99 1.21 دال

 
 

( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة  أن هناك فروقًا من الجدول السابق يالحظ 
ة فأكثر(، يليه سن 11وهذه الفروق لمصلحة ) سنوات الخبرة، متغيِّرلات تبعًا المعلِّمالعقاب لدى 

 ذات داللة  إحصائي ة  كما يالحظ أن هناك فروقًا  ،( سنوات  5–1، ومن ثم )( سنوات  10-6من )
وهذه الفروق  سنوات الخبرة، متغيِّرلات تبعًا المعلِّملدى  الث واب( في 0.05عند مستوى )

 فأكثر(. سنةً  11، ومن ثم )( سنوات  10- 6، يليه من )( سنوات  5–1) لمصلحة

 لقرار:ا

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 سنوات الخبرة. متغي رلات تبعاا المعل موالعقاب لدى  الث وابفي  إحصائي ةٍ 

 متغيِّرل ات تبعاً المعلِّمتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى وجود هذه الفروقات في العقاب لدى 
لتفاعل مع األطفال كلما وضعف قدرتها على ا ،ة للمرونةالمعلِّم بسبب فقدان، ات الخبرة سنو 

سنوات الخبرة  متغيِّرل ات تبعاً المعلِّملدى  الث وابفي  وجود فروقات  ازداد عمرها، وفسرت الباحثة 
 للطفل على القيام بالعمل محفِّز  ك الث وابة بأسلوب المعلِّمضعف إيمان ب( 5-1) لمصلحة
وضةوتأدية الواجبات في  ،الصحيح صاحبة الخبرة أقل  ةالمعلِّمف ،ما ازداد عمرها )خبرتها(كل الر 

 اقتناعاً  الطِّفليقوم به  جيد   عمل   أليِّ  الث وابباع أكبر نحو اتِّ  يكون لديها ميل   ،سنوات   5من 
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وضةا هو مطلوب منه في على القيام بم الطِّفليشجع  الث وابمنها بأن  وهذا األمر قد ال  ،الر 
 بالنسبة لجميع األطفال. يكون صحيحاً 

وتختلف معها في  ،في وجوب استخدام العقاب (2003)السورطي  دراسةتتفق هذه النتيجة مع 
في اتجاهات معلمات رياض األطفال  ذات داللة   أن دراسة السورطي لم تظهر نتائجها فروقاً 

 زى إلى الخبرة التدريسية.عنحو العقاب ت  

 
 العقاب متغي رالفروق بين سنوات الخبرة على ( 19شكل )

 
 الث واب متغي رالفروق بين سنوات الخبرة على  (20شكل )

والعقاب لدى الوالدين تبعاا  الث وابفي  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  ل  الرابعة: فرضي ةال
 الترتيب الولدي للطفل(.  –المستوى التعليمي للوالدين  –الط فل عمر  –الط فل)جنس  متغي رل
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 :الط فلمن حيث جنس  -
، قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( ستودنت للعينات فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال

 في الجدول التالي: المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  
 الط فلجنس  متغي رلتبعاا  والعقاب لدى الوالدين الث واباختبار ستودنت لدللة الفرق في  (65ل )جدو

 متوسط العدد الجنس 
النحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

القيمة 
 الحتمالي ة

 القرار

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 14.49 73.57 286 إناث
 دال 000. 598 6.13

 18.46 65.20 313 ذكور

 بعد بدني
 4.61 11.45 286 إناث

 دال 000. 598 3.81
 4.05 10.10 313 ذكور

 بعد لفظي
 5.26 17.78 286 إناث

3.41 598 001.  دال 
 6.51 16.12 313 ذكور

 بعد نفسي
 4.75 14.70 286 إناث

5.39 598 000.  دال 
 5.03 12.53 313 ذكور

 اعيتم  بعد اج
 4.67 15.19 286 إناث

3.56 598 000.  دال 
 5.16 13.75 313 ذكور

 بعد تربوي
 4.68 14.44 286 إناث

4.41 598 000.  دال 
 5.01 12.68 313 ذكور

 الث واب
 )الدرجة الكلية(

 12.64 65.17 286 إناث
1.82 598 069.  غير دال 

 16.84 63.44 313 ذكور

 بعد مادي
 3.19 7.80 286 إناث

.31 598 757.  غير دال 
 3.80 7.89 313 ذكور

 بعد لفظي
 3.48 7.64 286 إناث

.019 598 985.  غير دال 
 3.85 7.63 313 ذكور

 بعد رمزي
 4.92 10.03 286 إناث

2.71 598 086.  غير دال 
 4.99 9.93 313 ذكور

 اعيتم  بعد اج
 7.33 27.90 286 إناث

3.24 598 073.  غير دال 
 7.20 25.98 313 ذكور

 بعد نشاطي
 3.95 11.28 286 إناث

1.77 598 076.  غير دال 
 5.58 11.99 313 ذكور
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 االحتمالي ةوالقيمة ،   6.13ستودنت للعقاب)ت( ن قيمة أيالحظ من الجدول السابق 
سبة للمحاور ، وكذلك بالن(0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي  ،((0.000

 متغيِّرلفي العقاب لدى الوالدين تبعًا  ذات داللة  إحصائي ة   وجود فروق   الفرعية، مما يشير إلى
 المتوسط الحسابي أكبر. ألن   ؛، وهذه الفروق لصالح اإلناثالطِّفلجنس 

وهي أكبر من  ،(0.069) االحتمالي ةوالقيمة  ،(1.82ستودنت للثواب ))ت( وبلغت قيمة 
(، وكذلك بالنسبة للمحاور الفرعية، مما يشير إلى عدم وجود 0.05الداللة االفتراضي ) مستوى
 .الطِّفلجنس  متغيِّرللدى الوالدين تبعًا  الث وابفي  ذات داللة  إحصائي ة  فروق  

 القرار:

ن تبعاا لدى الوالدي الث واب في ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  ل  :أي ؛الصفرية فرضي ةنقبل ال
 .الط فلجنس  متغي رل

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 .الط فلجنس  متغي رلالعقاب لدى الوالدين تبعاا  في إحصائي ةٍ 

الوالدين أن ب الطِّفلجنس  متغيِّرلفي العقاب لدى الوالدين تبعًا  تفسر الباحثة وجود فروقات  
بينما يعاملون  ،إلى معاملة أطفالهم الذكور بأساليب يغلب عليها القساوة عام   يميلون بشكل  

لدى  الث وابفي  أما سبب عدم وجود فروقات   أكثر حتى في حال الخطأ، أطفالهم اإلناث بلطف  
 ن،اأم أنثى سي  كان  اً ذكر  الطِّفلالوالدين يعتبران  فذلك ألن   الطِّفلجنس  متغيِّرلالوالدين تبعًا 

 .الث وابيستحق  د  جيِّ  فمن يقوم بسلوك   ،إلى أهمية العدل والمساواة بينهما إضافةً 
ولكنها  ،الجنس متغيِّرمن حيث العقاب و  (1991دراسة الحارثي)مع  فرضي ةتتفق هذه ال

ذات  ق  وجود فرو  وفي نتائجها التي أظهرت عدم ،الث وابلى تختلف معها في عدم التطرق إ
 .في االتجاه نحو العقاب بين الذكور واإلناث داللة  إحصائي ة  



179 
 

 
 العقاب متغي رعلى  الط فلالفروق بين جنس  (21شكل )

 
 الث واب متغي رعلى  الط فلالفروق بين جنس  (22شكل )

 :الط فلمن حيث عمر  -

اختبار )ت( ستودنت للعينات ، قامت الباحثة باستخدام فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 في الجدول التالي: المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  
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 الط فلعمر  متغي رلبعاا توالعقاب لدى الوالدين  الث واباختبار ستودنت لدللة الفرق في  (66جدول )

 متوسط العدد العمر 
النحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 درجات
 الحرية

القيمة 
 الحتمالي ة

 القرار

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

6-5عمر   435 70.38 16.31 
 دال 007. 598 2.72

5-4عمر   165 66.12 19.08 

 بعد بدني
6-5عمر   435 11.55 5.28 

 دال 006. 598 2.77
5-4عمر   165 10.45 3.94 

 بعد لفظي
6-5عمر   435 17.71 5.92 

 دال 000. 598 5.42
5-4عمر   165 14.80 5.69 

 بعد نفسي
6-5عمر   435 13.81 4.84 

 دال 047. 598 1.92
5-4عمر   165 11.93 4.409 

 اعيتم  بعد اج
6-5عمر   435 15.67 4.80 

 دال 000. 598 2.87
5-4عمر   165 13.82 4.39 

 بعد تربوي
 

6-5عمر   435 14.72 5.04 
 دال 004. 598 2.63

5-4عمر   165 12.99 4.62 
 الث واب

 )الدرجة الكلية(
6-5عمر   435 65.97 13.52 

3.90 598 000.  دال 
5-4عمر   165 60.67 17.84 

 بعد مادي
6-5عمر   435 7.86 3.41 

.157 598 875.  غير دال 
5-4عمر   165 7.81 3.80 

 بعد لفظي
6-5عمر   435 8.09 3.70 

5.01 598 000.  دال 
5-4عمر   165 6.44 3.33 

 بعد رمزي
6-5عمر   435 10.95 4.77 

3.95 598 000.  دال 
5-4عمر   165 9.16 5.31 

 اعيتم  بعد اج
6-5عمر   435 27.10 6.82 

1.06 598 287.  غير دال 
5-4عمر   165 26.38 8.49 

 بعد نشاطي
6-5عمر   435 11.95 4.74 

2.47 598 014.  دال 
5-4عمر   165 10.85 5.15 

 االحتمالي ة والقيمة ، 2.72 ستودنت للعقاب)ت( ن قيمة أيالحظ من الجدول السابق 
، وكذلك بالنسبة للمحاور (0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي  ،((0.007



181 
 

 متغيِّرللدين تبعًا في العقاب لدى الوا ذات داللة  إحصائي ة   الفرعية، مما يشير إلى وجود فروق  
وبلغت  ،ن المتوسط الحسابي أكبرأل ؛سنوات( 6–5) ، وهذه الفروق لصالح عمرالطِّفلعمر 
وهي أصغر من مستوى  ،(0.000) االحتمالي ةوالقيمة  ،(3.90ستودنت للثواب ))ت( قيمة 

ا ، مم  ة )لفظي، رمزي، نشاطي((، وكذلك بالنسبة للمحاور الفرعي  0.05الداللة االفتراضي )
، الطِّفلعمر  متغيِّرللدى الوالدين تبعًا  الث وابفي  ذات داللة  إحصائي ة   يشير إلى وجود فروق  

أما بالنسبة للمحاور  ،ألن المتوسط الحسابي أكبر ؛سنوات( 6–5وهذه الفروق لصالح عمر )
ى الوالدين تبعًا لد الث وابفي  ذات داللة  إحصائي ة   اعي( لم يكن هناك فروق  تم  )مادي، اج

 .الطِّفلعمر  متغيِّرل
 القرار:

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 .الط فلعمر  متغي رلالعقاب لدى الوالدين تبعاا و  الث وابفي  إحصائي ةٍ 

وذلك  ،الطِّفلعمر  متغيِّرل لدين تبعاً والعقاب لدى الوا الث واببين  من الطبيعي وجود فروقات  
 ،كلما كان إدراكه أقل لما يجري حوله ؛اً كلما كان أصغر سن   الطِّفل إلدراك األبوين بأن   نتيجةً 

األكبر  الطِّفلكما هو لدى  اً األصغر سن   الطِّفلعلى  فلن يكون للثواب والعقاب أثر   :وبالتالي
أو العقاب من قبل  الث وابوالتي سينتج عنها  ،لتي يقوم بهاوالذي ازداد إدراكه ووعيه لألفعال ا

 .في المستقبل قويم   سلوك   اينجم عنه اً ر اوالذي سيترك آث ،الطِّفلالوالدين على 

 
 العقاب متغي رعلى  الط فلالفروق بين عمر  (23شكل )  
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 الث واب متغي رعلى  الط فلالفروق بين عمر  (24شكل )

 توى التعليمي للوالدين:من حيث المس -

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية،  تم  ، فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 بين النتائج:تتباين األحادي، والجداول اآلتية استخدام اختبار التحليل ال تم  ولحساب الفروق 

 لمستوى التعليمي للوالدين.والعقاب في األسرة تبعَا ل الث وابلبطاقة  وصفي   ( إحصاء  67جدول )

 المتوسط العينة المستوى التعليمي 
النحراف 
 المعياري

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 12.55 78.25 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 71.67 16.34 
معهد -ثانوي   138 67.63 8.34 

 21.05 66.33 245 إجازة جامعية فما فوق

 بعد بدني

 4.32 12.38 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 11.39 4.51 
معهد -ثانوي   138 10.20 4.30 

 4.34 9.02 245 إجازة جامعية فما فوق

 بعد لفظي

 5.43 19.03 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 17.13 4.96 
معهد -ثانوي   138 16.71 5.61 

 6.77 16.40 245 إجازة جامعية فما فوق
 3.87 15.79 59 أمي بعد نفسي
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إعدادي –ابتدائي   158 14.43 5.38 
معهد -ثانوي   138 13.13 5.11 

 4.37 12.41 245 إجازة جامعية فما فوق

 اعيتم  بعد اج

 4.51 16.64 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 14.85 5.27 
معهد -ثانوي   138 14.29 5.27 

 3.85 13.28 245 إجازة جامعية فما فوق

 بعد تربوي

ميأ  59 15.38 4.35 
إعدادي –ابتدائي   158 15.27 4.79 
معهد -ثانوي   138 13.58 4.70 

 4.76 11.91 245 إجازة جامعية فما فوق

 الث واب
 )الدرجة الكلية(

 17.47 65.05 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 63.90 17.16 
معهد -ثانوي   138 65.67 13.05 

 13.92 64.12 245 إجازة جامعية فما فوق

 بعد مادي

 3.60 7.81 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 7.87 3.77 
معهد –ثانوي   138 7.90 3.51 

 3.36 7.82 245 إجازة جامعية فما فوق

 بعد لفظي

 3.77 8.42 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 7.80 3.74 
معهد -ثانوي   138 7.36 3.29 

 3.80 7.51 245 إجازة جامعية فما فوق

 بعد رمزي

 4.66 10.62 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 10.42 5.08 
معهد -ثانوي   138 11.52 5.53 

 4.58 10.84 245 إجازة جامعية فما فوق

 اعيتم  بعد اج

 7.77 27 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 27.32 7.76 
معهد –ثانوي   138 27.16 7.87 

 6.59 26.46 245 إجازة جامعية فما فوق
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 بعد نشاطي

 4.38 11.18 59 أمي
إعدادي –ابتدائي   158 10.74 3.89 
معهد –ثانوي   138 11.71 4.43 

 3.61 11.48 245 إجازة جامعية فما فوق
 

 والعقاب في األسرة تبعَا للمستوى التعليمي للوالدين. الث واب( نتائج تحليل التباين لبطاقة 68جدول )

 القرار
مة القي

 الحتمالي ة
 ف

متوسط 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مجموع المربعات
 مصدر
 التباين

 

 9.596 000. دال

 بين المجموعات 8152.760 3 2717.58
العقاب         

 )الدرجة الكلية(
 داخل المجموعات 168786.780 596 283.199

 كلي 176939.540 599 

 8.369 000. دال

 بين المجموعات 481.056 3 160.352

 داخل المجموعات 11417.930 596 19.158 بعد بدني

 كلي 11898.986 599 

 3.192 023. دال

 بين المجموعات 340.982 3 113.661

 داخل المجموعات 21223.683 596 35.610 بعد لفظي

 كلي 21564.665 599 

 8.816 000. دال

 اتبين المجموع 640.613 3 213.538

 داخل المجموعات 14436.305 596 24.222 بعد نفسي

 كلي 15076.918 599 

 6.926 000. دال

 بين المجموعات 501.534 3 167.178

 داخل المجموعات 14386.424 596 24.138 اعيتم  بعد اج

 كلي 14887.958 599 

 19.749 000. دال

 بين المجموعات 1320.418 3 440.139

 داخل المجموعات 13283.155 596 22.287 د تربويبع

 كلي 14603.573 599 

 الث واب بين المجموعات 298.038 3 99.346 440. 725. غير دال
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 )الدرجة الكلية( داخل المجموعات 134637.827 596 225.902

 كلي 134935.865 599 

 020. 996. غير دال

 وعاتبين المجم 739. 3 246.

 داخل المجموعات 7445.646 596 12.493 بعد مادي

 كلي 7446.385 599 

 1.368 252. غير دال

 بين المجموعات 55.509 3 18.503

 داخل المجموعات 8060.449 596 13.524 بعد لفظي

 كلي 8115.958 599 

 1.377 218. غير دال

 بين المجموعات 101.473 3 33.824

 داخل المجموعات 14640.232 596 24.564 زيبعد رم

 كلي 14741.705 599 

 537. 657. غير دال

 بين المجموعات 86.651 3 28.884
 

 اعيتم  بعد اج
 

 داخل المجموعات 32052.934 596 53.780

 كلي 32139.585 599 

 1.765 243. غير دال

 بين المجموعات 123.288 3 41.096

 داخل المجموعات 13877.526 596 23.284 طيبعد نشا

 كلي 1400.814 599 
 

( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة   يتضح من الجدول السابق أنه ال يوجد فروق  
أكبر  االحتمالي ةالمستوى التعليمي للوالدين، حيث كانت القيمة  متغيِّرللدى الوالدين تبعًا  الث واب

عند مستوى  ذات داللة  إحصائي ة   فروق  ا بينما كانت هن (.0.05ى الداللة االفتراضي )من مستو 
المستوى التعليمي للوالدين، حيث كانت القيمة  متغيِّرل( في العقاب لدى الوالدين تبعًا 0.05)

التحقق من  تم  على ما تقدم  (، وبناءً 0.05أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ) االحتمالي ة
 تجانس التباين بين المجموعات، وذلك وفق الجدول اآلتي:
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( نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين69جدول )  
  قيمة ف ليفين 1درجات الحرية  2درجات الحرية  الحتمالي ةالقيمة 

 العقاب )الدرجة الكلية( 97.032 3 596 000.

 بعد بدني 10.528 3 596 046.

 فظيبعد ل 14.504 3 596 000.

 بعد نفسي 11.846 3 596 000.

 اعيتم  بعد اج 16.775 3 596 000.

 بعد تربوي 15.633 3 596 011.
 

أصغر من  االحتمالي ة، حيث كانت القيمة يتبين من الجدول السابق أن العينات غير متجانسة  
 تم   (، ولحساب الفروق بين المتوسطات ومستوى داللتها،0.05مستوى الداللة االفتراضي )

استخدام اختبار المقارنات المتعددة دونيت سي للعينات غير المتجانسة، ويبين الجدول اآلتي 
 الفروق بين المتوسطات.

 C( نتائج مقارنة اختبار دونيت 70الجدول )
  المستوى التعليمي فرق المتوسطات الخطأ المعياري القرار
إعدادي –ابتدائي  *6.58 2.08 دال  

 أمي
العقاب   

 درجة الكلية()ال

معهد –ثانوي  *10.62 1.78 دال  
 إجازة جامعية فما فوق *11.91 2.11 دال
معهد –ثانوي  *4.04 1.48 دال  

إعدادي –ابتدائي   
 إجازة جامعية فما فوق *5.33 1.87 دال
معهد -ثانوي  إجازة جامعية فما فوق *1.29 1.52 دال  
إعدادي –ابتدائي  *1.01 1.32 دال  

ميأ  

 بعد بدني

معهد –ثانوي  *2.18 2.21 دال  
 إجازة جامعية فما فوق *3.36 1.43 دال
معهد –ثانوي  *1.19 1.40 دال  

إعدادي –ابتدائي   
 إجازة جامعية فما فوق *2.37 1.61 دال
معهد -ثانوي  إجازة جامعية فما فوق *1.18 1.51 دال  
إعدادي –ابتدائي  *2.31 83. دال  

 أمي
 عد لفظيب

معهد –ثانوي  *1.89 82. دال  
 إجازة جامعية فما فوق *2.62 82. دال
معهد –ثانوي  *43. 61. دال إعدادي –ابتدائي    
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 إجازة جامعية فما فوق *37. 62. دال
معهد -ثانوي  إجازة جامعية فما فوق *79. 65. دال  
إعدادي –ابتدائي  *1.36 66. دال  

 أمي

 بعد نفسي

معهد –ثانوي  *3.38 62. دال  
 إجازة جامعية فما فوق *2.66 60. دال
معهد –ثانوي  *2.01 56. دال  

إعدادي –ابتدائي   
 إجازة جامعية فما فوق *1.30 53. دال
معهد -ثانوي  إجازة جامعية فما فوق *73. 48. دال  

إعدادي –ابتدائي  1.78 72. غير دال  
 أمي

 اعيتم  بعد اج

معهد –ثانوي  *3.35 67. دال  
 إجازة جامعية فما فوق *2.35 68. دال
معهد –ثانوي  *1.56 53. دال  

إعدادي –ابتدائي   
 إجازة جامعية فما فوق *66. 53. دال
معهد -ثانوي  إجازة جامعية فما فوق *1.14 48. دال  

إعدادي –ابتدائي  12. 68. غير دال  
 أمي

 بعد تربوي

معهد –ثانوي  *1.68 55. دال  
 إجازة جامعية فما فوق *3.47 64. دال
معهد –ثانوي  *1.68 55. دال  

إعدادي –ابتدائي   
 إجازة جامعية فما فوق *3.35 48. دال
معهد -ثانوي  إجازة جامعية فما فوق *1.67 50. دال  

 

( في 0.05ستوى )عند م ذات داللة  إحصائي ة  أن هناك فروقًا  من الجدول السابقيالحظ 
، وهذه الفروق لمصلحة مستوى المستوى التعليمي للوالدين متغيِّرلالعقاب لدى الوالدين تبعًا 

إعدادي، ومن ثم مستوى ثانوي، معهد، وأخيرًا إجازة جامعية فما  –، يليه مستوى ابتدائيي  أمِّ 
 فوق.

 القرار:

ذات دللٍة  توجد فروق  تنص على: البديلة التي  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 المستوى التعليمي للوالدين. متغي رلفي العقاب لدى الوالدين تبعاا  إحصائي ةٍ 

لدى  الث وابفي  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  الصفرية، التي تنص على: ل  فرضي ةنقبل ال
 المستوى التعليمي للوالدين. متغي رلالوالدين تبعاا 
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المستوى التعليمي للوالدين إلى أنه كلما  متغيِّرل احثة سبب وجود فروق في العقاب تبعاً ترجع الب
ازداد و  ،الطِّفل داد جهلهم بالطريقة األفضل لعقابكلما از  ؛انخفض المستوى التعليمي للوالدين

أكانت  ادهم على الموروث الثقافي والعادات والتقاليد والطريقة التي نشأ عليها األهل سواء  تم  اع
 .أم خاطئةً  صحيحةً 

المستوى التعليمي للوالدين فيعود إلى محبة  متغيِّرل تبعاً  الث وابفي  أما سبب عدم وجود فروق  
 قه.يحقِّ  م  تقد   وعلى كلِّ  ،يقوم به جيد   عمل   األهل لطفلهم وحرصهم على تشجيعه على كلِّ 

 
 العقاب غي رمتالفروق بين المستوى التعليمي للوالدين على  (25شكل )

 
 الث واب متغي رالفروق بين المستوى التعليمي للوالدين على  (26شكل )
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 من حيث الترتيب الولدي للطفل: -

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية،  تم  ، فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال 
 بين النتائج:تالجداول اآلتية تباين األحادي، و استخدام اختبار التحليل ال تم  ولحساب الفروق 

 والعقاب في األسرة تبعَا للترتيب الولدي للطفل. الث وابلبطاقة  وصفي   ( إحصاء  71جدول )
 النحراف المعياري المتوسط العينة الترتيب الولدي للطفل 

 العقاب
 )الدرجة الكلية(

 7.83 82.63 272 األوسط
 6.47 69.96 165 األول
 6.96 51.15 116 األخير
 3.76 33.40 47 الوحيد

  بدنيبعد 

 3.76 12.55 272 األوسط
 4.52 11.10 165 األول
 3.48 7.76 116 األخير
 1.55 6.46 47 الوحيد

 بعد لفظي

 3.44 20.47 272 األوسط
 4.79 17.98 165 األول
 4.39 11.12 116 األخير
 91. 6.82 47 الوحيد

 بعد نفسي

 3.62 16.51 272 األوسط
 3.92 13.26 165 األول
 4.82 9.91 116 األخير
 1.49 6.61 47 الوحيد

 اعيتم  بعد اج

 3.21 17.86 272 األوسط
 4.21 13.96 165 األول
 3.04 10.18 116 األخير
 68. 6.78 47 الوحيد

 بعد تربوي

 4.12 15.21 272 األوسط
 5.09 13.63 165 األول
 4.76 12.17 116 األخير
 1.39 6.70 47 الوحيد

 10.69 67.17 272 األوسط الث واب
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 12.59 68.24 165 األول )الدرجة الكلية(
 16.46 50.92 116 األخير
 20.77 69.59 47 الوحيد

 بعد مادي

 3.09 7.91 272 األوسط
 3.16 7.94 165 األول
 4.43 7.04 116 األخير
 4.14 9.19 47 الوحيد

 يبعد لفظ

 3.44 8.14 272 األوسط
 3.31 7.38 165 األول
 3.96 6.43 116 األخير
 4.65 8.61 47 الوحيد

 بعد رمزي

 3.91 11.20 272 األوسط
 5.21 11.84 165 األول
 4.88 6.62 116 األخير
 5.38 10.78 47 الوحيد

 اعيتم  بعد اج

 6.48 27.72 272 األوسط
 7.13 29.38 165 األول

خيراأل  116 21.99 6.76 
 8.13 25.59 47 الوحيد

 بعد نشاطي

 3.20 12.18 272 األوسط
 4.21 11.68 165 األول
 5.06 8.82 116 األخير
 9.28 15.40 47 الوحيد

 

 والعقاب في األسرة تبعَا للترتيب الولدي للطفل. الث واب( نتائج تحليل التباين لبطاقة  72جدول )

 القرار
القيمة 

 ف حتمالي ةال
متوسط 
 المربعات

 درجات
 مجموع المربعات الحرية

 مصدر
  التباين

 983.138 000. دال
 بين المجموعات 147195.199 3 49065.6

العقاب         
 )الدرجة الكلية(

 داخل المجموعات 29744.341 596 49.907
 كلي 176939.540 599 

 بعد بدني بين المجموعات 2801.358 3 933.786 64.002 000. دال
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 داخل المجموعات 8695.627 596 14.590
 كلي 11496.985 599 

 264.64 000. لدا
 بين المجموعات 12317.873 3 4105.95

 داخل المجموعات 9246.792 596 15.515 بعد لفظي
 كلي 21564.665 599 

 138.852 000. دال
 موعاتبين المج 6202.499 3 2067.50

 داخل المجموعات 8874.419 596 14.890 بعد نفسي
 كلي 15076.918 599 

 236.349 000. دال
 بين المجموعات 8088.804 3 2696.26

 داخل المجموعات 6799.154 596 11.408 اعيتم  بعد اج

 كلي 14887.958 599 

 55.321 000. دال
 تبين المجموعا 3180.808 3 1060.26

 داخل المجموعات 11422.766 596 19.166 بعد تربوي
 كلي 14603.573 599 

 49.367 000. دال
 بين المجموعات 26856.933 3 8952.31

 الث واب
 )الدرجة الكلية(

 داخل المجموعات 108078.932 596 181.340
 كلي 134935.865 599 

 4.439 004. دال
 ن المجموعاتبي 162.760 3 54.253

 داخل المجموعات 7283.625 596 12.221 بعد مادي
 كلي 7446.385 599 

 7.412 000. دال
  بين المجموعات 291.921 3 97.307

 بعد لفظي
 

 داخل المجموعات 7824.038 596 13.128
 كلي 8115.958 599 

 34.106 000. دال
 بين المجموعات 2181.562 3 727.187

 داخل المجموعات 12707.556 596 21.321 عد رمزيب
 كلي 14889.118 599 

 28.855 000. دال
 بين المجموعات 4076.009 3 1358.67

 داخل المجموعات 28063.576 596 47.087 اعيتم  بعد اج
 كلي 32139.585 599 
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 26.226 000. دال
 بين المجموعات 1665.278 3 555.093

 داخل المجموعات 12614.920 596 21.166 نشاطيبعد 
 كلي 14280.198 599 

 

 الث واب( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة   يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق  
أصغر من  االحتمالي ةالترتيب الوالدي للطفل، حيث كانت القيمة  متغيِّرللدى الوالدين تبعًا 

عند مستوى  ذات داللة  إحصائي ة   كما كانت هناك فروق   (.0.05لداللة االفتراضي )مستوى ا
الترتيب الوالدي للطفل، حيث كانت القيمة  متغيِّرل( في العقاب لدى الوالدين تبعًا 0.05)

التحقق من  تم  على ما تقدم  (، وبناءً 0.05ة أصغر من مستوى الداللة االفتراضي )الي  تماالح
 تباين بين المجموعات، وذلك وفق الجدول اآلتي:تجانس ال

( نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين73جدول )  
  قيمة ف ليفين 1درجات الحرية  2درجات الحرية  الحتمالي ةالقيمة 

 العقاب  )الدرجة الكلية( 4.697 3 596 003.

 بعد بدني 12.816 3 596 000.

 بعد لفظي 31.662 3 596 000.

 بعد نفسي 24.539 3 596 000.

 اعيتم  بعد اج 21.710 3 596 000.

 بعد تربوي 21.490 3 596 000.

 )الدرجة الكلية( الث واب 20.418 3 596 000.

 بعد مادي 12.573 3 596 000.

 بعد لفظي 7.180 3 596 000.

 بعد رمزي 12.377 3 596 000.

 اعيتم  بعد اج 11.193 3 596 008.

 بعد نشاطي 64.209 3 596 000.
 

ة أصغر من الي  تم، حيث كانت القيمة االحيتبين من الجدول السابق أن العينات غير متجانسة  
 تم  (، ولحساب الفروق بين المتوسطات ومستوى داللتها، 0.05مستوى الداللة االفتراضي )

الجدول اآلتي  استخدام اختبار المقارنات المتعددة دونيت سي للعينات غير المتجانسة، ويبين
 الفروق بين المتوسطات.
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 C( نتائج مقارنة اختبار دونيت 74الجدول )  
  الترتيب الولدي فرق المتوسطات الخطأ المعياري القرار
 أول *12.66 69. دال

 أوسط
 العقاب

 )الدرجة الكلية(

 أخير *31.48 80. دال
 وحيد *49.23 72. دال
 أخير *18.81 81. دال

 أول
 وحيد *36.56 74. دال
 أخير وحيد *17.75 84. دال
 أول *1.44 41. دال

 أوسط

 بعد بدني

 أخير *3.34 47. دال
 وحيد *4.64 39. دال
 أخير *3.34 47. دال

 أول
 وحيد *4.64 41. دال
 أخير وحيد *1.29 39. دال
 أول *2.49 42. دال

 أوسط

 بعد لفظي

 أخير *9.35 46. دال
 وحيد *13.64 28. دال
 أخير *6.86 55. دال

 أول
 وحيد *11.15 39. دال
 أخير وحيد *4.29 43. دال
 أول *3.25 37. دال

 أوسط

 بعد نفسي

 أخير *6.60 49. دال
 وحيد *9.90 30. دال
 أخير *3.35 54. دال

 أول
 وحيد *6.64 37. دال
 أخير وحيد *3.29 49. دال
 أول *3.89 38. دال

 أوسط
 اعيتم  بعد اج

 أخير *7.68 34. دال
 وحيد *11.08 21. دال
 أخير *3.78 43. دال

 أول
 وحيد *7.18 34. دال



194 
 

 أخير وحيد *3.39 30. دال
 أول *1.58 46. دال

 أوسط

 بعد تربوي

 أخير *1.46 59. دال
 وحيد *6.93 44. دال
 أخير *1.46 59. دال

 أول
 وحيد *6.93 44. دال
 أخير وحيد *5.47 48. دال
 أول *1.17 1.05 دال

 أوسط
 الث واب

 )الدرجة الكلية(

 أخير *16.26 1.66 دال
 وحيد *2.41 3.09 دال
 أخير *17.31 1.81 دال

 أول
 وحيد *1.38 3.18 دال
 أخير وحيد *18.63 3.39 دال

 أول 030. 30. غير دال
 أوسط

 بعد مادي

 أخير *87. 45. دال
 وحيد *1.27 63. دال
 أخير *90. 47. دال

 أول
 وحيد *1.24 65. دال
 أخير وحيد *2.14 73. دال
 أول *76. 33. دال

 أوسط

 بعد لفظي

 أخير *1.70 42. دال
 وحيد *47. 71. دال
 أخير *94. 49. دال

 أول
 وحيد *1.23 76. دال
 أخير وحيد *2.17 77. دال

 أول *66. 47. الد
 أوسط

 بعد رمزي
 أخير *4.89 514. دال
 وحيد *86. 88. دال
 أخير *5.22 69. دال

 أول
 وحيد *1.09 89. دال
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 أخير وحيد *4.16 97. دال
 أول *1.57 87. دال

 أوسط
 اعيتم  بعد اج

 

 أخير *5.89 74. دال
 وحيد *2.28 1.25 دال
 أخير *7.39 83. دال

 أول
 وحيد *3.78 1.31 دال
 أخير وحيد *3.60 1.34 دال
 أول *50. 38. دال

 أوسط

 بعد نشاطي

 أخير *3.35 50. دال
 وحيد *3.21 1.36 دال
 أخير *2.85 57. دال

 أول
 وحيد *3.71 1.39 دال
 أخير وحيد *6.5 1.43 دال

 

( في 0.05عند مستوى ) ائي ة  ذات داللة  إحصق أن هناك فروقًا بيالحظ من الجدول السا
 ،، وهذه الفروق لمصلحة الترتيبالترتيب الوالدي للطفل متغيِّرلالعقاب لدى الوالدين تبعًا 

 األوسط، يليه الترتيب األول، ومن ثم الترتيب األخير، وأخيرًا الوحيد.

الوالدين تبعًا لدى  الث واب( في 0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة   كما كانت هناك فروق  
الوحيد، يليه الترتيب األول،  ،الترتيب الوالدي للطفل، وهذه الفروق لمصلحة الترتيب متغيِّرل

 ومن ثم الترتيب األوسط، وأخيرًا الترتيب األخير.
 القرار:

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 .الترتيب الولدي للطفل متغي رلالعقاب لدى الوالدين تبعاا و  الث وابفي  إحصائي ةٍ 

 ،والعقاب لدى الوالدين الث وابو  ،الترتيب الوالدي للطفل متغيِّربين  لقد بينت النتائج وجود عالقة  
 الطِّفلكما أن توقعات الوالدين من  ليب المعاملة الوالدية،أسافي  ويعزى ذلك إلى وجود فروق  

لتزامًا ااألكبر أن يكون أكثر  الطِّفلحيث يتوقع من  ،ختالف الترتيب الوالدياف بتختل
ختالف الترتيب اب بوالعقا الث وابفي  اً ختالفاله يفرض األخير، وهذا ك الطِّفلوانضباطًا من 
على  كما أن األبوين مع التقدم في العمر تختلف معاملتهما للطفل بناءً  الوالدي للطفل،

ه من معاملة الوسط خبرا ما من خالل أو ،أسبق في حال كان لديهما طفل   من خبرة  مااكتسباه 
 الطِّفلحظ ومن الطبيعي أن يكون  ،هو األول أو الوحيد الطِّفلفي حال كان  طفلهمبالمحيط 
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المدلل الذي يعامل  الطِّفلفهو  ،هو األقلفي العقاب و  ،هو األكبر الث وابفي الوحيد واألخير 
 من قبل الوالدين. متساهل   وبأسلوب   ،ائدة  ز  بحماية  

 
 العقاب متغي رالفروق بين الترتيب الولدي للطفل على  (27شكل )

 
 الث واب متغي رالفروق بين الترتيب الولدي للطفل على  (28شكل )

لألطفال من  الجتماعيفي التفاعل  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  الخامسة: ل  فرضي ةال
وضةتبعية  – الط فل)جنس  متغي رلات تبعاا المعل موجهة نظر   (.الط فلعمر  – الر 
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 :الط فلمن حيث جنس  -

، قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( ستودنت للعينات فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 الجدول التالي:في  المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  

 ات المعل ملألطفال من وجهة نظر  الجتماعياختبار ستودنت لدللة الفرق في التفاعل  (75جدول )
 الط فلجنس  متغي رلتبعاا 

 متوسط العدد الجنس 
النحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

القيمة 
 الحتمالي ة

 القرار

التفاعل 
 الجتماعي

 16.32 88.06 286 إناث
 غير دال 064. 598 1.85

 14.30 85.74 313 ذكور
 

والقيمة ، ) 1.85) االجتماعيستودنت للتفاعل )ت( ن قيمة أيالحظ من الجدول السابق 
 ، مما يشير إلى عدم وجود فروق  (0.05) وهي أكبر من مستوى الداللة ،( (0.064ليةاتماالح

جنس  متغيِّرلات تبعًا المعلِّموجهة نظر  من  االجتماعيفي التفاعل  ذات داللة  إحصائي ة  
 .الطِّفل
 القرار:

من  الجتماعيالتفاعل  في ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  ل  :أي ؛الصفرية فرضي ةنقبل ال
 .الط فلجنس  متغي رلات تبعاا المعل موجهة نظر 

 متغيِّرل ات تبعاً لمعلِّمامن وجهة نظر  االجتماعيفي التفاعل  الباحثة عدم وجود فروق   وتعزو
 .الفروق بين الجنسين في هذه المرحلة لم تظهر بشكل واضحإلى أن  الطِّفلجنس 
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 الجتماعيالتفاعل  متغي رعلى ات المعل ممن وجهة نظر الفروق بين الجنسين  (29شكل )

وضةمن حيث تبعية  -  :الر 
ستخدام اختبار )ت( ستودنت للعينات ، قامت الباحثة بافرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال

 في الجدول التالي: المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  
 ات المعل ملألطفال من وجهة نظر  الجتماعيستودنت لدللة الفرق في التفاعل  )ت(اختبار  (76جدول )

وضةتبعية  متغي رلتبعاا   الر 

وضة  النحراف  متوسط العدد الر 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
القيمة 

 القرار الحتمالي ة

التفاعل 
 الجتماعي

 15.62 88.69 307 خاص
 دال 003. 598 3.02

 14.80 84.93 293 حكومي
 

والقيمة ، ) 3.02هو ) االجتماعيستودنت للتفاعل )ت( ن قيمة أيالحظ من الجدول السابق 
وجود  ، مما يشير إلى(0.05)وهي أقل من مستوى الداللة االفتراضي  ،((0.003 االحتمالي ة

تبعية  متغيِّرلات تبعًا المعلِّممن وجهة نظر  االجتماعيفي التفاعل  ذات داللة  إحصائي ة   فروق  
وضة  ألن المتوسط الحسابي أكبر. ؛، وهذه الفروق لصالح الروضات الخاصةالر 

 القرار:
ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةية، ونقبل الالصفر  فرضي ةنرفض ال
وضةتبعية  متغي رلات تبعاا المعل ممن وجهة نظر  الجتماعيفي التفاعل  إحصائي ةٍ   .الر 

التعاون الخاصة تتضمن  ياضفي الرِّ  دةتمالطرائق المعن تعزو الباحثة وجود هذه الفروق إلى أ
أكثر لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية  ؛ة  تعاوني   األطفال إلى مجموعات  تقسيم و  ،بين األطفال

 بين األطفال بدرجة   االجتماعيالتعاون والتفاعل وتنّمي هذه الطرائق تقوي  ،من الرياض العامة
 .كبيرة  

 
وضةالفروق بين تبعية  (30شكل )  عيالجتماالتفاعل  متغي رعلى ات المعل ممن وجهة نظر  الر 
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 :الط فلمن حيث عمر  -...

، قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( ستودنت للعينات فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 في الجدول التالي: المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  

 ات المعل ملألطفال من وجهة نظر  يالجتماعستودنت لدللة الفرق في التفاعل  )ت(اختبار  (77جدول )
 الط فلعمر  متغي رلتبعاا 

 متوسط العدد العمر 
النحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

القيمة 
 الحتمالي ة

 القرار

التفاعل 
 الجتماعي

6-5عمر   435 85.12 14.42 
 دال 000. 598 4.57

5-4عمر   165 91.43 16.70 
 

والقيمة ، ) 4.57هو ) االجتماعيستودنت للتفاعل )ت( ن قيمة أسابق يالحظ من الجدول ال
، مما يشير إلى وجود (0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي  ،((0.00 االحتمالي ة

عمر  متغيِّرلتبعًا  ،اتالمعلِّممن وجهة نظر  االجتماعيفي التفاعل  ذات داللة  إحصائي ة   فروق  
 المتوسط الحسابي أكبر. ( ألن  سنوات   5–4ق لصالح عمر )، وهذه الفرو الطِّفل
 القرار:

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 .الط فلعمر  متغي رلات تبعاا المعل ممن وجهة نظر  الجتماعيالتفاعل  في إحصائي ةٍ 

عمر  متغيِّرل تبعاً  ،اتالمعلِّممن وجهة نظر  االجتماعيفاعل ويرجع وجود هذه الفروق في الت
ازداد توجهه نحو االستقاللية  الطِّفل؛ ات كلما ازداد عمرالمعلِّممن وجهة نظر  ، إذالطِّفل
والذي مستوى إدراكه  ،األصغر سناً  الطِّفلعلى عكس  ،وقل تعلقه واحتياجه لآلخرين ،والتفرد
وضةباعتبارها صاحبة السلطة في  ،ن أكبرة يكو المعلِّموتعلقه ب ،أقل والشخص القادر على  ،الر 

عطاء الحقوق ،المساعدة  تعّرفل  صغر يكون أكثر شغفاً في العمر األ الطِّفلإلى أن  إضافةً  ،وا 
 .وبالتالي يكون أكثر تفاعالً  ،الوسط والبيئة المحيطة
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 الجتماعيالتفاعل  متغي رات على المعل معمار األطفال من وجهة نظر الفروق بين أ (31شكل )

لألطفال من  الجتماعيفي التفاعل  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  السادسة: ل  فرضي ةال
 الترتيب الولدي للطفل(. –الط فلعمر  –الط فل)جنس  متغي رلوجهة نظر الوالدين تبعاا 

 :الط فلمن حيث جنس  -
، قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( ستودنت للعينات ضي ةفر من أجل التحقق من صحة هذه ال

 :في الجدول التالي المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  
 اعي لألطفال من وجهة نظر الوالدين تماختبار ستودنت لدللة الفرق في التفاعل الج (78جدول )

 الط فلجنس  متغي رلتبعاا 

 متوسط العدد جنسال 
النحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

القيمة 
 الحتمالي ة

 القرار

التفاعل 
 الجتماعي

 17.52 86.68 286 إناث
 غير دال 578. 598 55.

 16.32 85.91 313 ذكور
 

والقيمة ، ) 0.55) االجتماعيستودنت للتفاعل )ت( ن قيمة أيالحظ من الجدول السابق 
 ، مما يشير إلى عدم وجود فروق  (0.05) وهي أكبر من مستوى الداللة ،((0.578 ي ةاالحتمال

 .الطِّفلجنس  متغيِّرلمن وجهة نظر الوالدين تبعًا  االجتماعيفي التفاعل  ذات داللة  إحصائي ة  
 القرار:

من  ماعيالجتفي التفاعل  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  ل  :أي ؛الصفرية فرضي ةنقبل ال
 .الط فلجنس  متغي رلوجهة نظر الوالدين تبعاا 
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جنس  متغيِّرل من وجهة نظر الوالدين تبعاً  االجتماعيفي التفاعل  ونفسر عدم وجود فروق  
أو مع  ،جاه الوالدينتِّ ا نفسها السلوكيات أم أنثى يبدي أكان ذكراً  سواء   الطِّفلأن ب ؛الطِّفل

وبسبب عدم وجود  ،ان بهتم  يحبانه ويه انذلال همانأ ه على يقين  كون ،اآلخرين في وجود الوالدين
 سواء   ،فإن تفاعلهما مع اآلخرين يكون واحداً  ، حواجز بين الذكر واألنثى لدى صغار السن

 .أنثى مأ ذكراً  ، صغيراً  مأ خر كبيراً أكان الطرف اآل

 
 الجتماعيالتفاعل  غي رمتمن وجهة نظر الوالدين على  الط فلجنس بين الفروق  (32شكل )

 :الط فلمن حيث عمر  -

، قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( ستودنت للعينات فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال
 في الجدول التالي: المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات، وجاءت النتائج كما هو مبين  

 لألطفال من وجهة نظر الوالدين  الجتماعيالتفاعل  ستودنت لدللة الفرق في)ت( اختبار  (79جدول )
 الط فلعمر  متغي رلتبعاا 

 متوسط العدد العمر 
النحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

القيمة 
 الحتمالي ة

 القرار

التفاعل 
 الجتماعي

6-5عمر   435 85.91 16.19 
 غير  دال 384. 598 87.

5-4عمر   165 87.26 18.63 
 

والقيمة ، ) .87هو ) االجتماعيستودنت للتفاعل )ت( ن قيمة أيالحظ من الجدول السابق 
، مما يشير إلى عدم (0.05)وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي  ،((0.384 االحتمالي ة

 متغيِّرلمن وجهة نظر الوالدين تبعًا  االجتماعيالتفاعل  في ذات داللة  إحصائي ة   وجود فروق  
 .الطِّفل عمر
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 القرار:

في التفاعل  ذات دللٍة إحصائي ةٍ  توجد فروق  الصفرية، التي تنص على: ل  فرضي ةنقبل ال
 .الط فلعمر  متغي رلمن وجهة نظر الوالدين تبعاا  الجتماعي

التي يمكن أن يبديها  االجتماعيكون التغيرات في التفاعل ن ى أتعزو الباحثة سبب ذلك إل
كما قد  ،االجتماعيفي تفاعله  فهما لن يشعرا بتغير   ،تكاد تكون معدومةً  الوالدين جاهتِّ ا الطِّفل

 وأن اللقاء التفاعلي مع اآلخرين سوف يكون على فترات   ةً خاص   ،جاههمتِّ ايشعر به اآلخرون 
 على عكس ماهو عليه بالنسبة للوالدين. عة  متقطِّ 

في  ذات داللة   بعدم وجود فروق   (2001 نعيمة, محمد محمد)دراسة تتفق هذه النتيجة مع 
ولكنها تختلف معها من  ،الطِّفلعمر  متغيِّرل تبعاً  ،من وجهة نظر الوالدين االجتماعيالتفاعل 

 ناحية درجة التفاعل.

 
 الجتماعيالتفاعل  متغي رمن وجهة نظر الوالدين على  الط فلالفروق بين عمر  (33شكل )

 للطفل:من حيث الترتيب الولدي  -

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية،  تم  ، فرضي ةمن أجل التحقق من صحة هذه ال 
 بين النتائج:تتباين األحادي، والجداول اآلتية تحليل الاستخدام اختبار  تم  ولحساب الفروق 
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 تيب الولدي للطفل.للتر  تبعاا لألطفال من وجهة نظر الوالدين  الجتماعيللتفاعل  وصفي   ( إحصاء  80جدول )
 النحراف المعياري المتوسط العينة الترتيب الولدي للطفل 

 الجتماعي التفاعل

 15.87 83.85 272 األوسط
 16.38 86.66 165 األول
 18.57 87.40 116 األخير
 16.98 96.23 47 الوحيد

 
 

 للترتيب الولدي للطفل. تبعاا نظر الوالدين  لألطفال من وجهة الجتماعيللتفاعل ( نتائج تحليل التباين 81جدول )
 

القيمة  القرار
متوسط  ف الحتمالي ة

 المربعات
 درجات
  التباين مصدر مجموع المربعات الحرية

 7.755 000. دال
 بين المجموعات 6425.80 3 2141.93

 التفاعل
 داخل المجموعات 164624.45 596 276.26 الجتماعي

 كلي 171050.26 599 
 

 في ،(0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة   يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فروق  
حيث كانت  الترتيب الوالدي للطفل، متغيِّرلتبعًا  ،من وجهة نظر الوالدين االجتماعيالتفاعل 
التحقق  تم  على ما تقدم  (، وبناءً 0.05أصغر من مستوى الداللة االفتراضي ) االحتمالي ةالقيمة 

 من تجانس التباين بين المجموعات، وذلك وفق الجدول اآلتي:
( نتائج اختبار ليفين لتجانس التباين82جدول )  

 
  قيمة ف ليفين 1درجات الحرية  2درجات الحرية  الحتمالي ةالقيمة 

 الجتماعي التفاعل 5.17 3 596 002.
 

أصغر من  االحتمالي ة، حيث كانت القيمة يتبين من الجدول السابق أن العينات غير متجانسة  
 تم  (، ولحساب الفروق بين المتوسطات ومستوى داللتها، 0.05مستوى الداللة االفتراضي )

استخدام اختبار المقارنات المتعددة دونيت سي للعينات غير المتجانسة، ويبين الجدول اآلتي 
 الفروق بين المتوسطات.
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 Cتبار دونيت ( نتائج مقارنة اخ83الجدول )

  الترتيب الولدي فرق المتوسطات الخطأ المعياري القرار
 أول 2.81 1.59 غير دال

 أوسط
 التفاعل

 الجتماعي

 أخير 3.54 1.97 غير دال
 وحيد *12.37 2.64 دال

 أخير 73. 2.14 غير دال
 أول

 وحيد *9.56 2.77 دال
 أخير وحيد *8.82 3 دال

 

في  ،(0.05عند مستوى ) ذات داللة  إحصائي ة  ق أن هناك فروقًا بلسايالحظ من الجدول ا
حيث كانت  ،الترتيب الوالدي للطفل متغيِّرلتبعًا  ،من وجهة نظر الوالدين االجتماعيالتفاعل 

 ولم يكن هناك فروق   ،أخير( لمصلحة الوحيد –أول  -وسط من )أ بين الوحيد وكل   فروق   هناك
 واألول واألخير فيما بينهم. بين األوسط ة  جوهري  

 القرار:

ذات دللٍة  توجد فروق  البديلة التي تنص على:  فرضي ةالصفرية، ونقبل ال فرضي ةنرفض ال
 .الترتيب الولدي للطفل متغي رلمن وجهة نظر الوالدين تبعاا  الجتماعيفي التفاعل  إحصائي ةٍ 

ل فاألوسط إلى لصالح الوحيد فاألخير فاألو  االجتماعيالباحثة وجود الفروق في التفاعل تعزو 
سط هذا و األول واأل الطِّفلمن الوالدين أكثر من  وعناية   ام  تمالوحيد يحظى باه الطِّفلكون 
 مع نفسه ومع اآلخرين. الطِّفلعلى عالقة  إيجابي   ام ينعكس بشكل  تم  االه

بين الترتيب  وجود عالقة   في( 2011)المغوش، مع نتيجة دراسة فرضي ةتتفق نتيجة هذه ال
تبعًا للترتيب الوالدي  االجتماعيفي التفاعل  فروق   ظهرت وجودأ ،االجتماعيالوالدي والتفاعل 

 من الترتيب الثاني ثم األول ثم الثالث فالرابع وصواًل لألخير. الطِّفللصالح 
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 الجتماعيالتفاعل  متغي رى من وجهة نظر الوالدين عل الط فلالفروق بين الترتيب الولدي  (34شكل )
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 ق أهداف البحث:ثانياا : مدى تحق

 ل أهداف البحث في:ث  تمت

 االجتماعيوبين التفاعل  ،في رياض األطفالوالعقاب  الث وابتعّرف العالقة بين  -1
 .لألطفال

 .لألطفال االجتماعيوبين التفاعل  ،والعقاب في األسرة الث وابتعّرف العالقة بين  -2
)المستوى التعليمي متغيِّرلات تبعًا المعلِّموالعقاب لدى  الث وابوق في تعّرف الفر  -3

جنس  _الطِّفلعمر  _عدد سنوات الخبرة للمعلمة التأهيل التربوي للمعلمات_ للمعلمات_
وضةتبعية  _الطِّفل  (.الر 

 والدين_)المستوى التعليمي لل متغيِّرلوالعقاب لدى الوالدين تبعًا  الث واب تعّرف الفروق في -4
 الترتيب الوالدي للطفل(. _الطِّفلجنس  _الطِّفلعمر 

لألطفال المثابين والمعاقبين من وجهة نظر  االجتماعيتعّرف الفروق في التفاعل  -5
وضةتبعية  _الطِّفلجنس  _الطِّفل)عمر  متغيِّرلات تبعًا المعلِّم  (الر 

عاقبين من وجهة نظر لألطفال المثابين والم االجتماعيفروق في التفاعل تعّرف ال -6
 الترتيب الوالدي للطفل(. _الطِّفلجنس  _الطِّفل)عمر  متغيِّرلالوالدين تبعًا 

 
 وبعد إجراء الدراسة النظرية والميدانية توصل البحث إلى النتائج التالية:

والتفاعل  ،والعقاب في رياض األطفال الث واببين  ذات داللة  إحصائي ة   وجود عالقة   .1
  .للطفل االجتماعي

 االجتماعيوالتفاعل  ،والعقاب في األسرة الث واببين  ذات داللة  إحصائي ة   وجود عالقة   .2
 للطفل.

 الث وابفي  الطِّفلجنس  متغيِّرلات تبعًا المعلِّموالعقاب لدى  الث وابوجود فروق في  .3
و تبعية  متغيِّرل، وتبعًا أما في العقاب فال يوجد فروق   ،لصالح اإلناث  توجد فروق   ضةالر 

 متغيِّرلوتبعًا  ة،ياض العام  وفي العقاب لصالح الرِّ  ،ةياض الخاص  لصالح الرِّ  الث وابفي 
، وقد اليوجد فروق   الث وابا في أم   ،( سنوات  6-5) في العقاب لصالح الطِّفلعمر 

لصالح المستوى التعليمي للمعلمة في العقاب  متغيِّرلتبعًا  أظهرت النتائج وجود فروق  
 الث وابالمؤهل التربوي للمعلمة في  متغيِّرلاليوجد،وتبعًا  الث وابأما في  ،مستوى بكالوريا

 متغيِّرليليه مستوى معهد، وتيعًا  ،لصالح اليوجد ا في العقاب يوجد فروق  أم   ،اليوجد
 وفي العقاب يوجد فروق   ،( سنوات  5-1لصالح ) الث وابسنوات الخبرة للمعلمة في 

   فأكثر(.  سنةً  11لح )لصا
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( 6-5) لصالح الطِّفلعمر  متغيِّرلوالعقاب لدى الوالدين تبعًا  الث وابفي  وجود فروق   .4
وفي  المستوى التعليمي للوالدين في العقاب لصالح مستوى أمي   متغيِّرل، وتبعًا سنوات  
وفي  ،الوحيد لطِّفلالصالح  الث وابالترتيب الوالدي في  متغيِّرلاليوجد، وتبعًا  الث واب

فقد أظهرت النتائج  الطِّفلجنس  متغيِّرلوسط يليه األول، وتبعًا األ الطِّفلالعقاب لصالح 
 والعقاب لدى الوالدين.  الث وابفي  ذات داللة  إحصائي ة   عدم وجود فروق  

-فلالطِّ )عمر  متغيِّرلات تبعًا المعلِّممن وجهة نظر  االجتماعيفي التفاعل  وجود فروق   .5
وضةتبعية   .الطِّفلجنس  متغيِّرلتبعًا  االجتماعيفي التفاعل  وعدم وجود فروق   ،(الر 

الترتيب الوالدي،  متغيِّرلمن وجهة نظر الوالدين تبعًا  االجتماعيفي التفاعل  وجود فروق   .6
 (الطِّفلعمر  -الطِّفل)جنس  متغيِّرلتبعًا  وعدم وجود فروق  

 
من  ل إلى مجموعةٍ وتوص   ،اتهق من فرضي  أهدافه، وتحق  ق وبذلك يكون البحث قد حق  

 .المبنية على نتائجه المقترحات
 : المقترحات: ثالثاا 

 من المقترحات على النحو التالي: تقترح الباحثة في ضوء نتائج البحث مجموعةً 

اب في مرحلة رياض األطفال لعقوا الث وابتهدف إلى تحديد أثر  ة  يلطو  سات  ادر إجراء  .1
 ة الالحقة.في المراحل التعليمي   الطِّفلى شخصية لع

لمتطلبات نمو  والعقاب األكثر مالءمةً  الث وابساليب ألتحديد  تجريبية   إجراء دراسات   .2
  في هذه المرحلة العمرية. الطِّفل

ات المعلِّملتزويد  ؛لمعلمات رياض األطفال أثناء الخدمة وتأهيلية   تدريبية   إقامة دورات   .3
ات على تعديل السلوك المعلِّمولتنمية قدرة  عن عقاب األطفال، بديلة   تربوية  بأساليب 

 وعلى تعزيز السلوك المرغوب فيه في مرحلة رياض األطفال. ،غير المرغوب فيه
وضةبإشراف  ومحاضرات   إقامة ندوات   .4 سر األطفال ومعلماتهم، الهدف منها توعية أل الر 

لبناء  االجتماعيالتفاعل  الطِّفلفي إكساب  الجهتين بأهمية مرحلة رياض األطفال
عدهم رائق واألنشطة التي تساويدهم بالط  وتز  ،في المستقبل سليمة   اعية  تماج شخصية  

 على تحقيق هذا الهدف.
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 خالصة البحث باللغة العربية
 مشكلة البحث: 

المتبع من قبل والدي الطفل الثواب والعقاب  أظهرت بعض الدراسات المتعلقة بالطفل أن
يؤثر في شخصية الطفل وفي نموه المعرفي واالنفعالي والمعلمات في رياض األطفال 

، لذا فمن المحتمل و االجتماعيالنم ويعد التفاعل االجتماعي جانبًا متالزمًا لعملية واالجتماعي،
والسيما أن يكون للثواب والعقاب في األسرة ورياض األطفال تأثير في التفاعل االجتماعي للطفل 

شخصية رحلة نمائية هامة في تطور مراحل األولى من حياته باعتبارها مرحلة التكوين ومالفي 
 :ت مشكلة البحث بالسؤال التاليدونتيجة لما سبق تحد الطفل

  طفال لتفاعل االجتماعي لألفي االثواب والعقاب في األسرة ورياض األطفال تأثير  ما

 أهمية البحث:

 تنبع أهمية البحث من النقاط التالية:

من الوسائل التربوية األكثر قدمًا واستخدامًا من قبل  باعتبارهماأهمية الثواب والعقاب  .1
  .الوالدين والمعلمة في تربية طفلهم

 لطفل.ل عملية التنشئة االجتماعيةل في ر الذي تقوم به األسرة ورياض األطفاأهمية الدو  .2

لدى األطفال الناجمة عن االستخدام العشوائي  والنفسيةانتشار المشكالت االجتماعية  .3
 للثواب والعقاب من قبل الوالدين والمعلمات.

الزمًا لعملية تبًا مباعتباره جانوضرورة تنميته لدى طفل الروضة  أهمية التفاعل االجتماعي .4
 .النمو االجتماعي

قلة الدراسات التي تناولت موضوع البحث، من حيث الربط بين المتغيرات التي سيتم  .5
 علم الباحثة(. في حدوددراستها في هذا البحث)

ضبط استخدام ل اقتراح توصيات ما يتوقع أن يقدمه هذا البحث من نتائج قد تفيد في .6
 لطفل.السليم ل كل ايجابي في تحقيق التفاعل االجتماعيالثواب والعقاب بما يسهم بش

 أهداف البحث:

 تتمثل أهداف البحث في:

 .ألطفالوبين التفاعل االجتماعي لفي رياض األطفال  تعّرف العالقة بين الثواب والعقاب .1
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 لألطفال. االجتماعي التفاعل وبين األسرة في والعقاب الثواب بين العالقة تعّرف .2

 لدى المعلمات تبعًا لمتغير)المستوى التعليمي للمعلمات_ ي الثواب والعقابتعّرف الفروق ف .3
تبعية  جنس الطفل_ عمر الطفل_ _عدد سنوات الخبرة للمعلمة التأهيل التربوي للمعلمات_

 الروضة(.

 لدى الوالدين تبعًا لمتغير)المستوى التعليمي للوالدين_ لثواب والعقابا تعّرف الفروق في .4
 الترتيب الوالدي للطفل(. س الطفل_جن عمر الطفل_

تعّرف الفروق في التفاعل االجتماعي لألطفال المثابين والمعاقبين من وجهة نظر  .5
 تبعية الروضة( جنس الطفل_ المعلمات تبعًا لمتغير )عمر الطفل_

تعّرف الفروق في التفاعل االجتماعي لألطفال المثابين والمعاقبين من وجهة نظر الوالدين  .6
 .الترتيب الوالدي للطفل( جنس الطفل_ متغير )عمر الطفل_تبعًا ل

 :البحث فرضيات

 األطفال رياض في والعقاب الثواب بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد ال .1
 .لألطفال االجتماعي والتفاعل

 والتفاعل األسرة في والعقاب الثواب بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد ال .2
 .لألطفال اعياالجتم

 جنس) لمتغير تبعاً  المعلمات لدى والعقاب الثواب في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .3
 للمعلمة، التربوي المؤهل للمعلمة، التعليمي المستوى الطفل، عمر الروضة، تبعية الطفل،

 (الخبرة سنوات عدد

 جنس)لمتغير بعاً ت الوالدين لدى والعقاب الثواب في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .4
 ( للطفل الوالدي الترتيب للوالدين، التعليمي المستوى الطفل، عمر الطفل،

 نظر وجهة من لألطفال االجتماعي التفاعل في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .5
 (الطفل عمر الروضة، تبعة الطفل، جنس) لمتغير تبعاً  المعلمات

 نظر وجهة من لألطفال االجتماعي التفاعل في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .6
 للطفل( الوالدي الترتيب الطفل، عمر الطفل، جنس) لمتغير تبعاً  الوالدين
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 : عينة البحث

( طفل 22410، من أصل )ووالديهم ومعلماتهم ( طفل وطفلة600بلغ عدد أفراد عينة البحث )
في محافظة دمشق للعام والخاصة وطفلة من أطفال رياض األطفال في رياض األطفال الرسمية 

 وتم سحب العينة بالطريقة العشوائية البسيطة. 2013-2012الدراسي 
 منهج البحث:

المنهج الوصفي التحليلي، ألّن البحث يتناول ظاهرة واقعية، يجب أن  على اعتمد البحث الحالي
ودقيقًا، تدرس كما هي في الواقع، وهذا المنهج يدرس الظاهرة ويصفها وصفا تحليليًا علميًا 

ويساعد في الحصول على نتائج أكثر دقة تساعد في عمليات اتخاذ القرار وتدعم أغراض 
 البحث.

 :أدوات البحث

 استمارة بيانات شخصية ألطفال العينة ومعلماتهم ووالديهم من إعداد الباحثة. .1
 .المقابلة مع طفل الروضة بطاقة .2

 .مقياس التفاعل االجتماعي لألطفال .3
 نتائج البحث: 

 وصل البحث إلى النتائج التالية : ت

ألطفال والتفاعل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الثواب والعقاب في رياض ا .1
 االجتماعي للطفل.

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الثواب والعقاب في األسرة والتفاعل االجتماعي  .2
 للطفل.

تغير جنس الطفل في الثواب لصالح وجود فروق في الثواب والعقاب لدى المعلمات تبعًا لم .3
اإلناث أما في العقاب فال يوجد فروق، وتبعًا لمتغير تبعية الروضة توجد فروق في الثواب 
لصالح الرياض الخاصة وفي العقاب لصالح الرياض العامة، وتبعًا لمتغير عمر الطفل 

لنتائج وجود ( سنوات أما في الثواب اليوجد فروق، وقد أظهرت ا6-5) في العقاب لصالح
فروق تبعًا لمتغير المستوى التعليمي للمعلمة في العقاب لصالح مستوى بكالوريا أما في 
الثواب اليوجد،وتبعًا لمتغير المؤهل التربوي للمعلمة في الثواب اليوجد أما في العقاب يوجد 
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واب فروق لصالح اليوجد يليه مستوى معهد، وتيعًا لمتغير سنوات الخبرة للمعلمة في الث
 سنة فأكثر(. 11)نوات وفي العقاب يوجد فروق لصالح ( س5-1لصالح )

( 6-5) وجود فروق في الثواب والعقاب لدى الوالدين تبعًا لمتغير عمر الطفل لصالح .4
سنوات، وتبعًا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين في العقاب لصالح مستوى أمي وفي 

لوالدي في الثواب لصالح الطفل الوحيد وفي العقاب الثواب اليوجد، وتبعًا لمتغير الترتيب ا
لصالح الطفل اآلوسط يليه األول، وتبعًا لمتغير جنس الطفل فقد أظهرت النتائج عدم 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في الثواب والعقاب لدى الوالدين.

-طفلوجود فروق في التفاعل االجتماعي من وجهة نظر المعلمات تبعًا لمتغير )عمر ال .5
 وعدم وجود فروق في التفاعل االجتماعي تبعًا لمتغير جنس الطفل. تبعية الروضة(،

وجود فروق في التفاعل االجتماعي من وجهة نظر الوالدين تبعًا لمتغير الترتيب الوالدي،  .6
 عمر الطفل(. -)جنس الطفل وعدم وجود فروق تبعًا لمتغير

 المقترحات: 

 نتائج البحث مجموعة من المقترحات على النحو التالي:تقترح الباحثة في ضوء 

اب في مرحلة رياض األطفال على لعقإجراء دراسات طولية تهدف إلى تحديد أثر الثواب وا .1
 شخصية الطفل في المراحل التعليمية الالحقة.

إجراء دراسات تجريبية لتحديد أساليب الثواب والعقاب األكثر مالءمة لمتطلبات نمو الطفل  .2
 هذه المرحلة العمرية. في

سن واتخاذ قوانين تضبط استخدام الثواب والعقاب في رياض األطفال تضمن سالمة  .3
 الطفل النفسية واالجتماعية.

إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لمعلمات رياض األطفال أثناء الخدمة لتزويد المعلمات  .4
مات على تعديل السلوك غير ولتنمية قدرة المعل بأساليب تربوية بديلة عن عقاب األطفال،

 المرغوب فيه وعلى تعزيز السلوك المرغوب فيه في مرحلة رياض األطفال.

إقامة ندوات ومحاضرات بإشراف الروضة إلسر األطفال ومعلماتهم، الهدف منها توعية  .5
الجهتين بأهمية مرحلة رياض األطفال في إكساب الطفل التفاعل االجتماعي لبناء 

يمة في المستقبل، وتزويدهم بالطرائق واألنشطة التي تساعدهم على شخصية اجتماعية سل
 تحقيق هذا الهدف.
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  (3الملحق رقم )
 شخصيةالبيانات الستمارة ا

 المعلومة المناسبة من بياناتكم الشخصية:( عند √)  الرجاء وضع إشارة 

المستوى التعليمي 
 :للمعلمة

  كتوراهد  ماجستير  إجازة جامعية  معهد  بكالوريا

   تأهيل تربويدبلوم   إجازة جامعية  معهد  ال يوجد المؤهل التربوي للمعلمة:

   أكثر(-سنة 11)  ( سنوات10-6)  ( سنوات5-0) :سنوات الخبرة للمعلمة

        (6-5)  (5-4) :عمر الطفل

        أنثى  ذكر :جنس الطفل

        خاص  حكومي :تبعية الروضة

 المستوى التعليمي لألب:
    ثانوي  إعدادي  ابتدائي  أمي

      دراسات عليا  معهد  جامعي

 المستوى التعليمي لألم:
    ثانوي  إعدادي  ابتدائي  أمي

      دراسات عليا  معهد  جامعي

    األخير  األوسط  األول  وحيد الترتيب الوالدي للطفل:

 

 

 



226 
 

 (4الملحق رقم )

 بطاقة المقابلة مع طفل الروضة

العقاب  أساليب
 في الروضة

رقم 
 البند

 العبارة
 درجة الموافقة

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما  

بدني
 

           اليد.ضرب الطفل باستخدام  1
           ضرب الطفل باستخدام العصا. 2
           شد أذن الطفل. 3
           شد شعر الطفل. 4
           قرص الطفل. 5
           إيقاف الطفل مع رفع اليدين في ركن الغرفة لفترة محددة. 6

لفظي
 

           لوم الطفل بشكل سري. 7
           بشكل علني.لوم الطفل  8
           الصراخ بوجه الطفل. 9
           تهديد الطفل بالعقاب. 10
           السخرية من الطفل بسبب سلوكه الخاطئ أمام األطفال اآلخرين. 11
           مناداة الطفل بألفاظ غير محببة أمام األطفال اآلخرين. 12
           ال أحبك(. استخدام تعابير مثل)أنا 13

نفسي
 

           حرمان الطفل من اللعب. 14
           التهديد بحرمان الطفل من النزهات والرحالت. 15
 حرمان الطفل من المكافآت والهدايا. 16

           استخدام تعبيرات الوجه كإيماءات سلبية. 17     
           الطفل إلى غرفة الفئة العمرية األصغر سنًا لفترة محددة. إرسال 18
           حرمان الطفل من بعض الحقوق)كإبداء الرأي_أو المشاركة في الفعاليات( 19

اجتماعي
           عزل الطفل لوحده في غرفة خاصة لفترة محددة.التهديد ب 20 

 مقعده لفترة محددة.إجبار الطفل على الجلوس وحيدًا في  21
 حرمان الطفل من اللعب مع أصدقائه لفترة محددة. 22     
           الكف عن الحديث مع الطفل لفترة محددة. 23     

           تبليغ اإلدارة بمخالفات الطفل. 24
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           تبليغ أهل الطفل بتصرفات الطفل الخاطئة. 25
           الذي حدث فيه سوء التصرف. إبعاد الطفل عن الموقف 26
           عزل الطفل عن مجموعات العمل في غرفة النشاط لفترة محددة. 27

تربوي
 

           تكليف الطفل بإصالح الخطأ الذي ارتكبه. 28
 الطفل إلى السلوك البديل. إرشاد 29

 نقد السلوك الخاطئ وتقديم البديل الصحيح. 30     
           توضيح عواقب السلوك السيئ للطفل. 31     

           محاورة الطفل والتدرج به حتى إقناعه بالسلوك الصحيح. 32

 

أساليب الثواب 
 في الروضة

رقم 
 البند

 العبارة
 درجة الموافقة

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما  

مادي
 

 تقديم قطعة حلوى للطفل. 1
 لعبة محببة للطفل.تقديم  2     
     

لفظي
 شاطر(.-أمير-وصف الطفل بصفات محببة له)بطل 3 

 أحسنت(.-ممتاز-استخدام معززات لفظية مع الطفل)جيد 4     
 إبداء االحترام لرأي الطفل. 5     
     

رمزي
 

 .إضافيةمنح الطفل درجات  6
 لصق صورة في دفتر الطفل. 7     
 أو عرض عمل قام به الطفل.تعليق لوحة  8     
 لصق نجوم على جبين الطفل. 9     
 وضع اسم أو صورة الطفل في لوحة المتميزين. 10     
 منح الطفل شهادة تقدير. 11     
 الكتابة على دفتر الطفل. 12     
 منح الطفل نقاط إثابة جديدة. 13     
     

اجتماعي
 

 االبتسام في وجه الطفل. 14
 الربت على كتف الطفل. 15     
 توجيه الشكر لوالدي الطفل. 16     
 هز الرأس إعجابًا بما قام به الطفل. 17     
 المسح على رأس الطفل. 18     
 تصفيق األطفال اآلخرين للطفل. 19     
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 مدح الطفل أمام األطفال اآلخرين. 20
 مدح الطفل أمام األطفال اآلخرين.الطلب من إدارة الروضة  21     
 احتضان الطفل. 22     
 جعل الطفل محور العمل المشترك في غرفة النشاط. 23     
 تكليف الطفل بعمل قيادي. 24     
 تنفيذ رأي أو رغبة الطفل. 25     
 إعفاء الطفل من مهمات اضافية. 26     
 سرد قصة محببة للطفل. 27     
     

 لعب بالمعجون(.-تلوين-السماح للطفل بممارسة النشاط الذي يفضله)رسم 28
 السماح للطفل بمشاركة المعلمة في اإلعداد للدرس. 29     
     

    

العقاب  اليبأس
 في األسرة

رقم 
 البند

 العبارة
 درجة الموافقة

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما  

بدني
 

      باستخدام اليد.ضرب الطفل  1
      ضرب الطفل باستخدام العصا. 2
      شد أذن الطفل. 3
      شد شعر الطفل. 4
      قرص الطفل. 5

لفظي
 

      لوم الطفل بشكل سري. 6
      لوم الطفل بشكل علني. 7
      الصراخ بوجه الطفل. 8
      تهديد الطفل بالعقاب. 9
      من الطفل بسبب سلوكه الخاطئ .السخرية  10
      مناداة الطفل بألفاظ غير محببة. 11
      استخدام تعابير مثل)أنا ال أحبك(. 12

نفسي
 

      حرمان الطفل من اللعب. 13
      المصروف(.-كمبيوتر-حرمان الطفل من ما يحب)تلفاز 14
      حرمان الطفل من النزهات والرحالت. 15
      حرمان الطفل من المكافآت والهدايا. 16
      استخدام تعبيرات الوجه كإيماءات سلبية. 17
      حرمان الطفل من بعض الحقوق)كحرمانه من ألعابه و أدواته الشخصية(. 18
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اجتماعي
 

      التهديد بعزل الطفل لوحده في غرفة خاصة لفترة محددة. 19
      لفترة محددة. الجلوس وحيداً إجبار الطفل على  20
      حرمان الطفل من اللعب مع أصدقائه لفترة محددة. 21
      الكف عن الحديث مع الطفل لفترة محددة. 22
      تبليغ المعلمة بتصرفات الطفل السيئة في المنزل. 23
      إبعاد الطفل عن الموقف الذي حدث فيه سوء التصرف. 24
      الطفل عن الجلسات العائلية لفترة محددة.عزل  25

تربوي
 

      تكليف الطفل بإصالح الخطأ الذي ارتكبه. 26
      الطفل إلى السلوك البديل. إرشاد 27
      نقد السلوك الخاطئ وتقديم البديل الصحيح. 28
      توضيح عواقب السلوك السيئ للطفل. 29
      به حتى إقناعه بالسلوك الصحيح.محاورة الطفل والتدرج  30

    
أساليب 

الثواب في 
 األسرة

رقم 
 العبارة البند

 درجة الموافقة

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما  

مادي
      تقديم قطعة حلوى للطفل. 1 

 تقديم لعبة محببة للطفل. 2
    

 
 تقديم جائزة عينية للطفل. 3

    
 

لفظي
 شاطر(.-أمير-بصفات محببة له )بطل وصف الطفل 4 

    
 

 أحسنت(.-ممتاز-استخدام معززات لفظية مع الطفل)جيد 5
    

 
      إبداء االحترام لرأي الطفل. 6

رمزي
 

 لصق صورة محببة للطفل في غرفته. 7
    

 
 لصق شهادة التقدير على الحائط في غرفة الطفل. 8

    
 

 تقديم كوبونات للطفل. 9
    

 
 الرسم على دفتر الطفل. 10

    
 

اجتماعي
 

 االبتسام في وجه الطفل. 11
    

 
 الربت على كتف الطفل. 12

    
 

 هز الرأس إعجابًا بما قام به الطفل. 13
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 المسح على رأس الطفل. 14
    

 
 تركيز اهتمام الوالدين على الطفل. 15

    
 

 مدح الطفل أمام األقارب. 16
    

 
 احتضان الطفل. 17

    
 

 تنفيذ رأي أو رغبة الطفل. 18
    

 
 منح الطفل حقوق جديدة. 19

    
 

 إعفاء الطفل من مهمات إضافية. 20
    

 

نشاطي
 

 اصطحاب الطفل في زيارة لألصدقاء. 21
    

 
 اصطحاب الطفل في رحلة ترفيهية. 22

    
 

      سرد قصة محببة للطفل. 23

لعممممب -تلمممموين-السممممماح للطفممممل بممارسممممة النشمممماط الممممذي يفضممممله )رسممممم 24
     بالمعجون(.
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 (5الملحق رقم )

 مقياس التفاعل االجتماعي لألطفال

 .................: الطفللي أمر لة/السيد و المعلمة الفاض

 بعد التحية

يتعرض لها أثناء اليوم  التييلي بعض السلوكيات التي تصدر عن الطفل في مختلف المواقف فيما
حالته عن  لى الطفل حتى نتمكن من التعرف إلىق هذه السلوكيات عالمرجو منكم تحديد مدى تطاب

ق باالمهم هو التحديد الدقيق لمدى تط قرب علمًا بأنه ليست هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة لكن
فإذا  ر عنه من سلوكيات مختلفة،يصد العبارات المتضمنة بالمقياس على الطفل وذلك من خالل ما

ذا كانت تنطبق  ( أمامها في خانة )نعم(،×) كانت العبارة تنطبق تمامًا على الطفل ضع عالمة وا 
مع  (،)ال ق عليه ضع العالمة في خانةكانت ال تنطب إذاأما  )أحيانًا(، أحيانًا ضع العالمة في خانة

 .ستخدم إال بغرض البحث العلمي فقطتاألخذ بعين االعتبار أن هذه المعلومات سرية ولن 

 اوأشكركم على حسن تعاونكم معن

          

 ال أحيانا   نعم العبارات م

    يستطيع إقامة عالقات صداقة تقليدية مع أقرانه. 1
    يشترك مع أقرانه في اللعب. 2
    يفضل أن يكون بمفرده. 3
    على ذاته.تتسم حواراته مع اآلخرين بالذاتية أي تنصب  4
    يتمتع بشعبية كبيرة بين أقرانه. 5
    يبدو ودودًا تجاه اآلخرين. 6
    ينفجر بكاء إذا لم يحصل على ما يريد. 7
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    يشكر من يساعده على أداء شيء ما. 8
    يتشبث جسديًا باآلخرين للتواصل معهم. 9
    يهرب من منتصف المحادثة مع اآلخرين. 10
    باالستمتاع عند وجوده مع اآلخرين.يشعر  11
    يعمل على جذب انتباه المحيطين به. 12
    يحاول أن يكسب محبة أقرانه. 13
    يخجل من النظر في عيني من يتحدث إليه. 14
    يرفض أية مشاركة من أحد عندما يريد نشاطًا ما. 15
    يعتذر عندما يرتكب أي خطأ تجاه اآلخرين. 16
    يعبر عن انفعاالته بشكل واضح. 17
    يتجنب التعاون مع اآلخرين ما لم يطلب أحد منه ذلك. 18
    يتضايق من وجوده مع اآلخرين. 19
    يتعاطف مع مشاعر اآلخرين. 20
    يهتم بإجراء حوار مع أصدقائه. 21
    حركة اآلخرين حوله. يشعر باالنزعاج من  22
    الجماعية. يقبل على األلعاب 23
    يحب القيام بالمهام التي يشترك فيها مع أصدقائه. 24
    يستجيب للتعبيرات الوجهِية بشكل صحيح. 25
    يتجاهل مشاعر أقرانه. 26
    يدعو أقرانه لمشاركته في النشاط الذي يقوم به. 27
    يتقبل لوم أصدقائه له. 28
    يحاول االبتعاد عن اآلخرين. 29
    تسره األعمال التعاونية مع اآلخرين. 30
    يستجيب لإليماءات االجتماعية )كاإلشارة باليد وحركة الرأس( 31
    يغضب عندما يقترب منه شخص آخر. 32
    يتعاون مع األطفال في استعمال األلعاب. 33
    يقدم المساعدة لمن يطلب منه ذلك. 34



233 
 

    األطفال.يعبر عن آرائه لغيره من  35
    يحاول التقرب من أي طفل يراه. 36
    متسامح مع األطفال اآلخرين. 37
    وبشوش.ذو وجه باسم  38
    يستخدم لغة مهذبة مع األطفال اآلخرين. 39
    يمتلئ بالحماس عند وجوده مع األطفال اآلخرين. 40
    يحاول االندماج بالجماعة. 41
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The summary of research in English:  

Research problem: 

     Some studies related to the child have shown that the reward and 

punishment followed by the child's parents and teachers in kindergarten, 

affect the child's personality and in his growth of cognitive, emotional 

and social. and the social interaction consider an correlated aside to the 

process of social development, therefore the reward and punishment in 

the family and kindergartens probably affect the social interaction of the 

child, especially in the early stages of his life because it is the stage of 

forming and an important developmental stage in the evolution of the 

child's personality. As a result of previous information, the research 

problem restricted in the following question: 

What is the effect of the reward and punishment in the family and 

kindergartens in the social interaction of the children? 

The importance of research: 

The importance of research emerges from the following points: 

1. The importance of the reward and punishment as one of the oldest 

and most commonly used educational means by the parents and 

teacher in bringing up their child. 

2. The importance of the role that the family and kindergartens 

performing in the process of the social bringing up of the child. 

3. Spreading the social and psychological problems on children 

caused by the random use of the reward and punishment by the 

parents and teachers. 

4. The importance of social interaction and the necessity of 

developing it at the kindergarten's child as a correlated aside to the 

process of social development. 

5. The lack of studies that discussed the subject of research, in terms 

of connecting between the variables that will be studied in this 

research (within the limits of the researcher's knowledge). 

6. What is expected to be present in this research from results may be 

useful to propose recommendations to adjust the usage of the 
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reward and punishment so as to contribute positively to achieve the 

proper social interaction of the child. 

Research objectives: 

The objectives of the research are represented in: 

1. Defines the relationship between the reward and punishment in 

kindergartens and the social interaction of the children.  

2. Defines the relationship between the reward and punishment in the 

family and the social interaction of the children.  

3. Defines the differences in the reward and punishment of teachers 

according to the variable (didactic level of teachers- educational 

qualifying of the teachers- number of experience years of the 

teachers- age of child- gender of child- the dependency of the 

kindergarten). 

4. Defines the differences in the reward and punishment of parents 

according to the variable (didactic level of parents- age of child- 

gender of child- birth order of the child).  

5. Defines the differences in the social interaction for rewarded and 

punished children from the viewpoint of teachers according to the 

variable (age of child- gender of child- the dependency of the 

kindergarten). 

6. Defines the differences in the social interaction for rewarded and 

punished children from the viewpoint of parents according to the 

variable (age of child- gender of child- birth order of the child). 

Research hypotheses: 

1. There is no significant statistical relationship between reward and 

punishment in the kindergartens and social interaction for children. 

2. There is no significant statistical relationship between reward and 

punishment in the family and social interaction for children. 

3. There are no significant statistical differences between reward and 

punishment at the teachers according to the variable (age of child-  

gender of child- the dependency of the kindergarten- didactic level 

of teachers- educational qualifying of the teachers- number of 

experience years of the teachers). 
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4. There are no significant statistical differences between reward and 

punishment at the parents according to the variable (age of child- 

gender of child- didactic level of parents- educational qualifying of 

the teachers- birth order of the child). 

5. There are no significant statistical differences in the social 

interaction from the viewpoint of teachers according to the variable 

(age of child- gender of child- the dependency of the kindergarten). 

6. There are no significant statistical differences in the social 

interaction from the viewpoint of parents according to the variable 

(age of child- gender of child- birth order of the child). 

Research sample: 

     The number of the research sample's members reached to (600) boy 

and girl and their parents and teachers, from the origin of (22410) boy 

and girl from the public and private kindergartens,  in the province of 

Damascus for the academic year 2012-2013, the sample has been 

withdrawn by the simple random method. 

Research method:  

     The current research depended on the analytical descriptive approach, 

because the research discusses realistic phenomenon, and must be studied 

as it is in realty, and this method studying the phenomenon and 

describing it in scientific analytical and accurate description, and helps to 

get more accurate results that help in the decision-making processes and 

supports the research purposes. 

Research Tools:  

1. Personal data application form for the children of the sample and 

their teachers and their parents, disposed by the researcher.  

2. The interview card with the kindergarten's child.  

3. The scale of the social interaction for children. 

Research results:  

The research found the following results:  

1. There is significant statistical relationship between reward and 

punishment in the kindergartens and social interaction for child. 
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2. There is significant statistical relationship between reward and 

punishment in the family and social interaction for child. 

3. There are differences in reward and punishment at the teachers 

according to the variable of gender of child in reward in favor of 

females but in punishment there are no differences, and according 

to the variable of the dependency of the kindergarten There are 

differences in reward in favor of private kindergartens and in 

punishment in favor of public kindergartens, and according to the 

variable of the age of child in punishment in favor of (5-6) years 

but in reward there are no differences, the results has showed the 

existence of differences according to the variable of didactic level 

of the teacher in punishment in favor of the level of baccalaureate 

but in reward there are no differences, and according to the 

variable of educational qualifying of the teacher in reward there are 

no differences but in punishment there are differences in favor of 

there isn't then to institution level , and according to the variable of 

number of experience years of the teacher in reward in favor of   

(1-5) years and in punishment in favor of (11 years and above). 

4. There are differences in reward and punishment at the parents 

according to the variable of the age of child in favor of (5-9) years, 

and according to the variable of didactic level of the parents in 

punishment in favor of the level of illiterate and in reward there are 

no differences, and according to the variable of birth order of the 

child in reward in favor of the only child and in punishment in 

favor of the middle child, then the first one, and according to the 

variable of the gender of child the results has showed that there 

aren't any differences which have statistical significant in reward 

and punishment at the parents. 

5. There are differences in the social interaction from the viewpoint 

of teachers according to the variable (age of child- the dependency 

of the kindergarten), and There aren't differences in the social 

interaction according to the variable of gender of child. 

6. There are differences in the social interaction from the viewpoint 

of parents according to the variable of birth order of the child, and 

there aren't differences according to the variable of (age of child- 

gender of child). 

 



v 

 

The recommendations and suggestions: 

Researcher suggests in light of the research's results a set of suggestions 

as the following: 

1. Conducting longitudinal studies aiming to determine the effect of 

reward and punishment in kindergarten on the child's personality in 

subsequent stages of education. 

2. Conducting experimental studies to determine the most suitable 

methods of reward and punishment to the requirements of the 

growth of the child at this age. 

3. enacting and adopting laws that regulate the use of reward and 

punishment in kindergartens to ensure the psychological and social 

safety of the child 

4. Conducting training and qualifying sessions for the kindergarten's 

teachers during the service teachers to provide teachers with 

educational methods instead of children punishment, and to 

develop the ability of the teachers to modify the unwilling behavior 

and to promote the willing one in the stage of kindergartens. 

5. Conducting symposiums and lectures to the families of the children 

and their teachers under the supervision of the kindergarten, its aim 

to raise awareness of the both sides in the importance of the 

kindergartens stage to provide the child with the social interaction 

to build healthy social personality in the future, and provide them 

with the methods and activities that will help them to achieve this 

goal. 
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