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مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األسرة و 
 المدرسة

 دراسة لعٌنة من األطفال فً بعض البلدان العربٌة
منى علً الحدٌدي

)*(
 

 الملخص

  
     

  

 

 
 
 
 

 كلٌة اآلداب / جامعة حلوان - مدرس بقسم االجتماع )*(

)*( اعتمدت هذه الدراسة على )بحث التنشئة اإلجتماعٌة فً الوطن العربً( الذي اجرى بالمجلس 
عربٌة، تحت اشراف االستاذ الدكتور/ أحمد  العربً للطفولة والتنمٌة على عٌنة من ست دول

 .زاٌد، ولقد شاركت الباحثة فً هٌئة البحث بدءاً من التخطٌط للبحث وحتى كتابة التقرٌر النهائً
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Children's perceptions of the socialization methods 

between the family and the school: Study of a sample of 

children in some Arab countries 

Mona El Hadidy 

Abstract 
This study aims to identify the children's perceptions of positive 

and negative socialization methods practiced by parents and teachers 

within the family and the school, and to what extent are children's 

perceptions different depending on country, gender, age, school stage, 

type of study, and level of parental education. the study used the 

questionnaire as a main tool for collecting data. The sample size was 

1261 child, which was purposive sample from six Arab countries, 

from two age groups: 12-14 years and 14-17 years, to represent the 

intermediate and secondary education stages. The most important 

results of the study: that the perceptions of children of the methods of 

socialization practiced within the family and school vary by state and 

gender, so males were more abused by their parents and teachers than 

by females. Children's perceptions also vary by age, so Negative 

methods of socialization (violence, and bullying) are more commonly 

used in the 12-14 age group than in the older age group, Where the 

control of children is increasing with the beginning of adolescence, 

and the family and school converge in this approach. Also, children's 

perceptions of the methods of socialization within the family and the 

school vary by the educational level of the parents, so negative 

methods are less used and the tendency to use positive methods of 

children socialization increases by higher the educational level of 

parents. 
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 أوال: مدخل إلى إشكالٌة الدراسة
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نود  الذيوفى ضوء هذه المقدمات ٌظهر أمامنا السؤال 

:عنه وهوحول اإلجابة  دراسةال هن ننسج مضمون هذأ

السؤال مجموعة من األسئلة الفرعٌة وٌنبثق عن هذا 

 نحددها فٌما ٌلً:
         
       

 
    التنشئة ألسالٌب      

  

ا: ًٌ  الدراسة  أهمٌة ثان

        
         

           
             

           
       

 للدراسة النظرٌة والبحثٌة األطر

 نظرة عامة على التراث البحثً -1
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ألول: دراسات قامت برصد الواقع الفعلً ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة ا المحور

:وكٌفٌة إدراك األطفال لها

    
  (2)(3112 ) حشانً سعاد نوار، شهرزاد
            

          
           

           
(4)(3111محمد عابدٌن ).

نزٌه أحمد  

(5)(3111الجندي )

سمٌرة على قاسم جباره 

(3115)(6)



 األسرة و املدرسة مدركات األطفال ألساليب التنشئة االجتناعية بني 

 دراسة لعينة من األطفال يف بعض البلدان العربية        

 777 (6102 نربديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 

اهتمت بدراسة أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً عالقتها المحور الثانً: دراسات 
 ببعض المتغٌرات الشخصٌة لدى األبناء

نادٌة 

(8)(3112بوضٌاف بن زعموش ومخلوفً فاطمة )

(9)(3112عبد هللا لبوز، وعمر حجاج )

(11)(3113دراسة فرحات أحمد )

محمد الراجً 

(3111)(11)
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 (13)(3118محمد الدوٌك )نجاح أحمد

جاسم مؤٌد حامد
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 تعلٌق عام على الدراسات: 

- 
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 اإلطار النظري للدراسة  -3
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.
  ) (       الرمزي التفاعلً المدخل 

 (          
             

            
            

          
           

       –      
           

             
           
           

             
            
           

           

    Pierre Bourdieu   عند الثقافً المال رأس . نظرٌة3
             

          
             
           . 
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    .     

     Paulo Freire   عند التحرٌرٌة . النظرٌة2
           

           
           
            

           
            

           
              

        
            

            
 conscientization        

            
        )   (   

            
       .      

           
  ..      
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 : مفاهٌم الدراسةرابعاً 

 االجتماعٌة التنشئة مفهوم -1
 : اللغوٌة الناحٌة من االجتماعٌة التنشئة -أ

       socialisation  
socialization         

    ) (       
         
         .  ""  

""              
   "        

         
           

             
             

              
              

             
           

          
: االصطالحٌة الناحٌة من االجتماعٌة التنشئة -ب
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األسرة             
          
            

           
             

          
المدرسة             

           
         



 األسرة و املدرسة مدركات األطفال ألساليب التنشئة االجتناعية بني 

 دراسة لعينة من األطفال يف بعض البلدان العربية        

 722 (6102 نربديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

           
             

         
           

          
          

        .
 االجتماعٌة التنشئة أسالٌب .3

           
           

           
  ) 15 (.  "      

          "
           
 ) 21  "         

           
            

          
            
          

 
  بأنها اإلجرائٌة الناحٌة من  االجتماعٌة التنشئة أسالٌب تعرٌف تم

          
          
         

          . 
   : 

 :فً تمثلت والتً السلبٌة األسالٌب .أ
         والعنف: الشدة -
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      . 
            التسلط: -

            
           

           
       . 

      : )االتساق عدم( المعاملة فً التذبذب -
             

         
            
             

       . 
 :ٌلً فٌما وتمثلت اإلٌجابٌة األسالٌب .ب

          والحرٌة: الدٌمقراطٌة -
            
         

           
             
             

          
     . 

           والمساندة: الدعم -
           

          
         

     . 
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        والمشاركة:  الحوار -
         

        
     .

 مفهوم مدركات األطفال -2
   

  

       

         

         

           

        

        

       

          

      

         

         

         .

 خامساً: منهجٌة الدراسة
   

 البٌانات جمع أدوات -1

      )( 
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   )  (      
       : 

            األول
. 
            الثانً:

  
 

 عٌنة الدراسة -3
2-        

   )   (  
    1261 

  48.4 51.6     
   236    52.1 %    

 165          235  
    52.3 %   247    

52.6 47.4    137     41.6  
 58.4   241    45    51. 

       

 أسالٌب التحلٌل والتفسٌر -4
            

        ) ANOVA ( 
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  (     )  

(    
 سادساً: نتائج الدراسة

   

 

 األسرة والمدرسة بٌنأسالٌب التنشئة االجتماعٌة العربٌة كما ٌدركها األطفال  -1
   

 

سرة والمدرسة لدى المدركات العامة ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األ - أ

 األطفال 



(6102نرب ديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 منى علي احلديدي

   722 

 (3جدول رقم )
متوسطات مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة العربٌة بٌن األسرة  

 (1361والمدرسة )ن= 
 
 أسالٌب التنشئة  

 المدرسة األسرة

 الترتٌب االنحراف المعٌاري المتوسط الترتٌب االنحراف المعٌاري المتوسط

 
األسالٌب 
 االٌجابٌة

 الدٌمقراطٌة والحرٌة

 الدعم والمساندة

 الحوار والمشاركة

 
األسالٌب 

 السلبٌة

 الشدة والعنف

 التسلط

 التذبذب فً المعاملة
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الفروق فً متوسط مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة داخل األسرة   -3

والمدرسة باختالف متغٌرات الدراسة 

 وذلك على النحو التالً:

مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األسرة تباٌن -3 
المدرسة وفًقا للدولةو

 (2جدول رقم )
ا متوسطات إدراك األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األسرة والمدرسة وفقً  

(1361للدولة )ن= 

 
 تونس

 الوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 السعودٌة
 

 الوسط

 العٌنة

االنحراف 
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 (4جدول رقم )
الفروق فً مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األسرة والمدرسة 

 وفًقا للدولة 

 الدولة

 أسالٌب التنشئة السلبٌة أسالٌب التنشئة اإلٌجابٌة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم  
 والمساندة

الحوار  
 والمشاركة

الشدة  
 والعنف

 التذبذب فً المعاملة  التسلط 

فً 
 األسرة

قٌمة 
 ف

      

درجة 
 الحرٌة

      

مستوى 
 الداللة

.000 .000 .00 .000 .000 .000 

فً 
 المدرسة

 

قٌمة 
 ف

      

درجة 
 الحرٌة

      

مستوى 
 الداللة

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

ANOVA

 المعٌاري

 
 السودان

 الوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 
 العراق

828 الوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 
 لبنان

 الوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 
 مصر

 الوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 
 اإلجمالً

 الوسط

االنحراف 
 المعٌاري

 العٌنة
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 على مستوى األسرة العربٌة 

 -أ

 

 - ب
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 لى مستوى المدرسة العربٌةع 
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تباٌن مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة وفًقا لمتغٌر النوع  -3 -3

 إناث(-)ذكور

    
 (5جدول رقم )

متوسطات إدراك األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األسرة والمدرسة وفًقا 
 (1361للنوع )ن=

 (6جدول رقم ) 
الفروق فً مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األسرة والمدرسة 

 وفقا للنوع

 المدرسة األسرة 

 النوع االجتماعً
 

 السلبٌةأسالٌب التنشئة  أسالٌب التنشئة االٌجابٌة أسالٌب التنشئة السلبٌة أسالٌب التنشئة االٌجابٌة

الدعم  الدٌمقراطٌة والحرٌة
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

التذبذب فً  التسلط الشدة والعنف
 المعاملة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

التذبذب فً  التسلط الشدة والعنف الحوار والمشاركة الدعم والمساندة
 المعاملة

 
 المتوسط ذكور     

 العٌنة
االنحراف 
 المعٌاري

 
 إناث

 المتوسط
 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 المدرسة األسرة

الفروق فً 
مدركات 

األطفال وفقا 
 للنوع

 أسالٌب التنشئة السلبٌة أسالٌب التنشئة االٌجابٌة أسالٌب التنشئة السلبٌة أسالٌب التنشئة االٌجابٌة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب فً  التسلط
 المعاملة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب فً  التسلط
 المعاملة

 18216 قٌمة ت

  مستوى الداللة
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أما إذا انتقلنا إلى المدرسة
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تباٌن الفروق فً مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن  -3 -2

 ات العمراألسرة و المدرسة وفقا لمتغٌر فئ

 

 
 (7جدول رقم )

 (1361متوسطات مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة وفقا للعمر )ن= 

 المدرسة األسرة

 أسالٌب التنشئة السلبٌة أسالٌب التنشئة االٌجابٌة أسالٌب التنشئة السلبٌة أسالٌب التنشئة االٌجابٌة فئات العمر

الدٌمقراطٌة 

 والحرٌة

الدعم 

 والمساندة

الحوار 

 والمشاركة

الشدة 

 والعنف

التذبذب  التسلط

فً 

 المعاملة

الدٌمقراطٌة 

 والحرٌة

الدعم 

 والمساندة

الحوار 

 والمشاركة

الشدة 

 والعنف

التذبذب  التسلط

فً 

 المعاملة

 

8 -11 
 المتوسط

 

 العٌنة

االنحراف 

 المعٌاري

 

11 -14 

  المتوسط

 العٌنة

االنحراف 

 المعٌاري

  المتوسط فأكثر - 15

 العٌنة

االنحراف 

 المعٌاري
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 (8جدول رقم )

 فً مدركات التنشئة االجتماعٌة وفًقا لمتغٌر فئات العمرالفروق 
 األسرة

 مدركات التنشئة السلبٌة مدركات التنشئة االٌجابٌة مدركات التنشئة السلبٌة مدركات التنشئة االٌجابٌة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب  التسلط
فً 

 المعاملة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب  التسلط
فً 

 المعاملة
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تباٌن مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بحسب المرحلة  -3 
 الدراسٌة )تعلٌم أساسً/ ثانوي(

 (9جدول رقم )
األسرة و  المتوسطات فً مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن

(1361المدرسة وفقا لمتغٌر المرحلة الدراسٌة )ن = 

 على مستوى األسرة 

 األسرة

 مدركات التنشئة السلبٌة مدركات التنشئة االٌجابٌة مدركات التنشئة السلبٌة مدركات التنشئة االٌجابٌة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب فً  التسلط
 المعاملة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب فً  التسلط
 المعاملة



 األسرة و املدرسة مدركات األطفال ألساليب التنشئة االجتناعية بني 

 دراسة لعينة من األطفال يف بعض البلدان العربية        

 722 (6102 نربديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 

باٌن مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة وفًقا لنوع التعلٌم ت -3 -5
 )حكومً /خاص ودولً(

 (11جدول رقم )
و المدرسة متوسطات فً مدركات األطفال ألسالٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األسرة 

 (1361وفقا لنوع تعلٌم األطفال )ن = 

 
 المتوسط تعلٌم حكومًٌ

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 
تعلٌم خاص 

 ودولً

 المتوسط

 العٌنة

 االنحراف
 المعٌاري
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 على مستوى المدرسة 

 

 على مستوى المدرسة 

لٌب التنشئة االجتماعٌة بٌن األسرة والمدرسة وفًقا تباٌن مدركات األطفال ألسا -3
 للمستوى التعلٌمً للوالدٌن 

        
            

           
      



 األسرة و املدرسة مدركات األطفال ألساليب التنشئة االجتناعية بني 

 دراسة لعينة من األطفال يف بعض البلدان العربية        
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 (11جدول رقم )
تباٌن متوسطات أسالٌب التنشئة االجتماعٌة االٌجابٌة والسلبٌة التً ٌمارسها 

 (1361 الوالدٌن داخل األسرة والمدرسة وفقا لمستوى تعلٌم األم واألب )ن =
 

 
 
 
 
 

 
 األسرة

 
 المدرسة

 أسالٌب التنشئة السلبٌة أسالٌب التنشئة االٌجابٌة أسالٌب التنشئة السلبٌة أسالٌب التنشئة االٌجابٌة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب  التسلط
فً 

 المعاملة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

التذبذب فً  التسلط الشدة والعنف
 المعاملة

 
 المتوسط أمً

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 
 ٌقرأ وتكتب

 المتوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 
 تعلٌم أساسً

 المتوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 المتوسط تعلٌم متوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

تعلٌم فوق 
 متوسط

 المتوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 
 جامعً

 المتوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

 المتوسط فوق جامعً

 العٌنة

 االنحراف
 المعٌاري

 المتوسط

 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري
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 (13جدول رقم )
االجتماعٌة التً ٌمارسها الوالدٌن داخل األسرة الفروق فً أسالٌب التنشئة 

 والمدرسة وفقا لمستوى تعلٌم األم واألب
 األب األم الحالة التعلٌمة 

 مدركات التنشئة السلبٌة مدركات التنشئة االٌجابٌة مدركات التنشئة السلبٌة مدركات التنشئة االٌجابٌة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب  التسلط
فً 

 المعاملة

الدٌمقراطٌة 
 والحرٌة

الدعم 
 والمساندة

الحوار 
 والمشاركة

الشدة 
 والعنف

التذبذب  التسلط
فً 

 المعاملة

 قٌمة ف

 درجة الحرٌة

 مستوى الداللة

 فٌما ٌتعلق بمستوى تعلٌم األم وعالقته بأسالٌب التنشئة االجتماعٌة لألبناء



 األسرة و املدرسة مدركات األطفال ألساليب التنشئة االجتناعية بني 

 دراسة لعينة من األطفال يف بعض البلدان العربية        

 722 (6102 نربديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 
  أما فٌما ٌتعلق بالمستوى التعلٌمً لألب وعالقته باستخدام أسالٌب التنشئة

 االجتماعٌة مابٌن األسالٌب االٌجابٌة والسلبٌة 

 الخاتمة
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عن عدد من النتائج المهمة التً ٌمكن إٌجازها ه الدراسة كشف التحلٌل فً هذ
 فٌما ٌلً:
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 دراسة لعينة من األطفال يف بعض البلدان العربية        

 727 (6102 نربديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

:
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