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 املستخلص ابللغة العربية
 جتماعاالعلم  :القسم

 االجتماعية ختصص: التأهيل والرعاية 
 .رييكفالفكر التمن اجتاهات األسرة السعودية حنو وقاية األبناء العنوان: 

 إعداد الطالب: فيصل بن انهض املطريي.  
 هللا الشهراين. معلوي بن عبد الدكتور:املشرف على الرسالة: 

الفكر األبناء من السعودية حنو وقاية ما اجتاهات األسرة التايل:  ئيستتمثل مشكلة الدراسة يف التساؤل الر  :مشكلة الدراسة
 ؟ التكفريي

 أهداف الدراسة: 
 .الفكر التكفريي لدى األبناء يف اجملتمع السعوديإىل  التعرف على العوامل الذاتية املؤدية .1

 الفكر التكفريي لدى األبناء يف اجملتمع السعودي.إىل  التعرف على العوامل األسرية اليت تؤدي .2

 يف اجملتمع السعودي. الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  اخلارجية اليت تؤديالتعرف على العوامل  .3

 التعرف على اجتاهات األسرة يف محاية األبناء من مصادر الفكر التكفريي يف اجملتمع السعودي. .4

 التعرف على التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريي يف اجملتمع السعودي.  .5

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي وطبقت الدراسة على أولياء أمور الطالب السعوديني ابملرحلة الثانوية ة: إجراءات الدراس
استخدم  ـ حيث،ه1437/1438األول للعام الدراسي  نتظمني يف الدراسة ابلفصل الدراسيابلتعليم العام يف مدينة الرايض، امل

 التكفريية.  فكارأولياء األمور حول اجتاهاهتم لوقاية أبنائهم من األ ( من406عدد )جلمع آراء العينة ب الباحث االستبيان كأداة
  أهم النتائج اليت توصلت إليها الدارسة:

الفكر التكفريي لدى األبناء غياب حتذير األبناء من أخطار التبعيـة الفكريـة السـلبية، والتقصـري يف إىل  من األسباب املؤدية .1
ة عن طريق أمور الدين، وغيـاب الـوا ع الـديد لـدى أفـراد األسـرة وغيـاب ر بناء، وابتعاد األسس األو غرس حب الوطن يف نف

 وغياب الوالدين عن البيت لفرتات طويلة.  ،سريةأسلوب النصح واإلرشاد داخل األسرة وغياب الرقابة األ استخدام
يف تسهيل نشر الفكر التكفـريي وقـراءة الكتـب  تاإلنرتنشبكة  استخدام أيًضا التكفريية فكاراألإىل  ومن األسباب املؤدية .2

األجهزة احلديثة، وحتريض اجلهات اخلارجية عن طريـق  استخدامتكفريية وغياب الرقابة األسرية عن  أفكاراليت حتتوي على 
عــدواين، تــوطني الفكــر الو ر بعــض املشــايف ابلفكــر التكفــريي الورقيــة وهولــة املصــدر و  ــاإلعــالم اجلديــد وقــراءة املنشــورات 

إىل  تكفرييـة واالسـتماع أفكـارواستقبال الرسائل الكتابية والصوتية وأفالم الفيديو عرب اجلوال والواتس آب اليت حتتوي علـى 
 مرجعية دينية شاذة يف الفتوى،

يــة التكفري  فكــارألوكــذلا اخلشــية مــن وقــوع األبنــاء يف ا اإلنرتنــت،يشــعر اءابء ابلقلــق علــى أبنــائهم عنــد تصــفحهم شــبكة  .3
ما جيعلهم يف قلق مستمر خشية الوقوع يف مصادر ، التكفريية فكاراحلزن عندما يكون لدى األبناء بعض األوينتاب اءابء 

 التكفريية.  فكاراأل
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 اإلهداء
 
 

 العزيزين حفظهما هللا ورعامها وأطال يف عمرمها )أيب وأمي( إىل والدي  
 وألبسهما  وب الصحة والعافية براً وإحساانً  

 هللا يف إكمال دراسيت  يل بعد وعوانً  سنداً  فقد كاان
 طوال الوقت وحتملت  وساندتد نيبإىل  وجيت الغالية اليت وقفت جبا

 انشغايل وصربت وشجعتد 
 نواف وعزام وحور إىل أوالدي

 ا أهدي هذا اجلهد العلمي املتواضعإليهم مجيعً 
 

 الباحث          
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 شكر وتقدير

 
 

ل شــأنع أن تكــون مــن جــ  أشــكر هللا ســبحانع وتعــاىل علــى فضــلع أن يســر يل إاــا  هــذ  الدراســة، وأرجــو  
إىل  أن أتقــدم بــوافر الشــكر والتقــدير والعرفــانالــذي ينتفــع بــع وي ســتفاد منــع، ويطيــب يل يف املقــام األول نــافع العلــم ال

رئـيس اجمللــس األعلــى ولــس الشــؤون السياسـية واألمنيــة  رئـيسئـب ولــس الــو راء و يـر الداخليــة انسـيدي ويل العهــد 
العزيـز آل ســعود لســعيع  ألمـري ممــد بــن انيـل بــن عبــدجلامعـة انيــل العربيـة للعلــوم األمنيــة صـاحب الســمو امللكــي ا

  العلمي والبحث يف اجملال األمد. الدؤوب يف سبيل تطوير املستوى
 رئــيس يلوإىل معــا العــاملني فيهــا جبميــعوالتقــدير جلامعــة انيــل العربيــة للعلــوم األمنيــة  كمــا أتقــدم ابلشــكر 

د  لتطـوير بـرامج الدراسـات ورعايتع للدارسني ابجلامعة وجهو على اهتمامع  ،مجعان رشيد بن رقوش اجلامعة الدكتور:
 الكــردي وإىل رئـــيس قســم علـــم إبــراهيمخالـــد  ســـعادة األســتاذ الــدكتور: كليـــة العلــوم االجتماعيــة  وإىل عميــد العليــا.

هللا ممــد  عبــد وكيــل قســم علــم االجتمــاع الــدكتور : أحســن مبــارل طالــب وإىل االجتمــاع ســعادة األســتاذ الــدكتور:
 أعضاء هيئة التدريس يف قسم علم االجتماع.  شليب وإىل مجيع

الــذي أشـرف علــى  هللا الشـهراين معلـوي بــن عبـد ســعادة الـدكتور:وأخـص بعظـيم الشــكر أسـتاذي الفاضـل  
الوفـاء ولـع  الشـكر والتقـدير وأمجـل مجـلفلـع مـد أ ،فـوجهد وأرشـدين ،مـن وقتـع اينوأعطـ يـد العـون يل فمـد   ،رسـاليت

حيــث كانــت الفائــدة كبــرية  ،هلــذ  الدراســةالســادة امكمــني إىل  كمــا أتقــدم ابلشــكر والتقــديرص الــدعاء،  مــد خــال
 يف حتكيم االستبيان واخلروج بع بصورتع النهائية.  إلسهامهم
والشكر موصول إىل األستاذ الـدكتور/ عبـدالعزيز محـود الشـثري والـدكتور/ خالـد كـادم أبـو دوم لتفضـلهما  

 الدراسة . مبناقشة هذ  
قـدم  أو االسـتباانتتو يـع أو مجـع  يفسـواء  ،والـزمالء وكـل مـن مـد يـد العـون األصـدقاء وأشكر أيضا مجيـع 

 يل املشورة. 
 هذا الرضا والقبول. وهللا أسأل أن ينال جهدي  
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأبعادها

 
 الدراسة مقدمة

ن حتـوالت عميقـة شـكلت  ـورة يف احلـادي والعشـريشهد العامل يف أواخـر القـرن العشـرين وبدايـة 
 ،جتماعيـــة واالتصـــاالتويف احليـــاة اال ،فأحـــد ت تغـــريات يف وـــاالت احليـــاة املعاصـــرة ،الفكـــر والثقافـــة

واملثــل  يف اجلانــب املــادي والفكــري واخللقــي معطيــات حياتيــة انعكســت علــى اجملتمــع مجيعهــافشــكلت 
شــكلت كتــل هائلــة مــن املعــارف ووجــود وأســلوب ســلوكها. كمــا ت وطرقهــا ومنــط احليــاةوالقــيم واملعــايري 

يف اجملتمعـات . و أمناط احلياة  آخر، فأ رت بذلا يفإىل  ت من وتمعاختلف فكارأمناط متعددة من األ
من التحـدايت واملسـتجدات يف كـل مناشـط احليـاة، فأوجـدت عـدداً  الكثريوالعربية واجهت  اإلسالمية

 اإلســـالمية وســـلباً، فـــانعكس علـــى أســـاليب احليـــاة للمجتمعـــات إجيـــاابً العـــريب  مـــن املتغـــريات يف الواقـــع
صــراع يف القــيم واالعتقــاد والثقافــة الشخصــية، ومــن وأوجــد عالقــات مــن ال ،والعربيــة يف التفكــري والقــيم

مـا  التشـتت الواضـح يف البنـاء الفكـري الـذي قـد تكـون أسـبابع اليت يواجهها الشباب العريب شكالتامل
يواجهع الشباب من دواهر سلبية تتعلق ابميط االجتماعي ومبنـاخ الواقـع الـذي تسـود  مجلـة مـن القـيم 

فوضــى االقتصــادية والفقــر والفســاد اإلداري ومظــاهر االســتغالل والتســلط الرديئــة والتنــاقض الثقــايف وال
مــا جيعلهــم ، جانــب الضــغوط الثقافيــة والفكريــة الضــاغطةإىل  بكــل صــور  وأشــكالع وأنواعــع، حنــرافواال

(، 108ص  م،2002. )البيــا ، يســتمدون مــن هــذا املنــاخ وســلوكع منــط تفكــريهم وأســلوب حيــاهتم
  ابخللل الفكري الذي أصاب بعض الشباب. ةتمعية عامتجلى صور التغريات اجملوت

 ويعزى اخللل الفكري الذي اجتام العامل العريب من خالل ما تبثع وسـائط التواصـل االجتمـاعي
الغرائـز علـى حسـاب احلقـائق و  اإلاثرةو  الوا ع الديد واجلري غري املقيد وراء األهـواءو  ضعل التنشئةإىل 

منها اخلارجية والداخلية، فقد بينـت  ،السلوكية كثرية ومتعددةو  ت األخالقيةاحنرافأسباب االفالشرعية. 
ات الفكرية لدى الشـباب يف اجملتمـع السـعودي" أن حنراف"التعامل األمثل ملعاجلة اال :ورشة عمل بعنوان

ات الفكرية نتيجة لقصـور وسـائل وقايـة الشـباب مـن تلـا حنرافاالإىل  هنال عوامل كثرية تدفع الشباب
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ات وبينــت جرجــات الورشــة أن التعامــل بــني مكــوانت األســرة الســعودية يعــد أحــد أهــم أســباب حنرافــالا
 الفكري لديهم.  حنرافاال

ى   ريهــا ومــد ال يغفــل البــاحثون عــن دور األســرة عنــد األبنــاء حنــرافأســباب اال دراســةفعنــد 
املقبولـــة، لتكـــون  لقـــيم والســـلوكياتاألدوار االجتماعيـــة واللغـــة والتقاليـــد وا األبنـــاءيـــتعلم ف ،علـــى الـــن ء
يعـد  وهـذايف العـادات مسـتقباًل،  امرجعيًّـ اايري والسـلوكيات الـيت تشـكل إطـارً كبـرياً مـن املعـ  اجزوانً  قافيًّ 

أنع مهما تعددت املؤسسات االجتماعية اليت ميكن أن تقوم بودـائل األسـرة، فـهن هـذ  املؤسسـات ال 
حـرتام االلعملهـا الرتبـوي، فاألسـرة السـوية أساسـها املـودة والـرتاحم و  بل مكملـة ،عن األسرةتعترب بدياًل 

ابلواجــب واملســؤولية امللقــاة علــى  كــل منهمــالــدى  واإلحســاس  ، والشــعوراملتبــادل بــني كــل مــن الــزوجني
فــهذا مــا جــاء األبنــاء كانــت الرتبــة واملنــاخ صــاحلني  ،التفــاهم والتســامح والرضــا عاتقــع، حــو يســود املنــزل

اإلسالمي احلنيـل و رع القـيم واملثـل العليـا املوجـودة لـدى   الديننبت الطيب ورعايتع وفق تعاليم لنمو ال
. يف جــــو أســــري يســــود  احلــــب واالحــــرتام مــــن قبــــل األب واألم أبنائهمــــاكــــل مــــن األبــــوين يف نفــــوس 

 (.7ص  ،م2005)احلمود، 
االجتماعيـــة واخـــتالف  ويف اململكـــة العربيـــة الســـعودية ختتلـــل أمنـــاط الرتبيـــة ابخـــتالف الطبقـــة

الوســــط الــــذي تعــــي  فيــــع األســــرة واخــــتالف دروفهــــا اخلاصــــة، وابخــــتالف نســــبة التعلــــيم، ومســــتوى 
التمسا ابلدين، واحندار األسرة من الريل أو الباديـة، وارتفـاع مسـتوى الـدخل، وانشـغال األبـوين عـن 

ة والتقـــدم العلمـــي والتقـــد ومســـتوى الطمـــوم والتـــأ ر مبظـــاهر احلضـــارة الغربيـــأوالدمهـــا، وحجـــم األســـرة 
( وقد أ بتت العديد من الدراسات أن 67 ص ،م2008وانتشار وسائل االتصال اجلمعي ) رمضان، 

عالقـة قويـة  أنـع توجـدأسر مفككة، كما يقـرر بعـض البـاحثني إىل  املنحرفني من الشباب ينتمون معظم
أسلوب معاملة الوالدين االجتماعية أحد والديع، كما أن هنال عالقة بني  احنرافالشاب و  احنرافبني 

 بـل إن األسـر املرتابطـة قـد ،وال يتوقل األمر على األسـر املفككـة فحسـب .الشاب احنرافو  والعاطفية
غـــري  حـــني تتبـــع األســـرة أســـاليب تربويـــة خاصـــة ،حنـــرافاال طريـــقينشـــأ مـــن بـــني أفرادهـــا مـــن يســـلا 

ـــةفقـــد تكـــون عمل  علـــى أفرادهـــا صـــحيحة تعـــود باثر ســـلبية  يـــة التنشـــئة االجتماعيـــة يف األســـرة خاطئ
علـــى اجتاهـــات  ينقصـــها تعلـــم املعـــايري واألدوار االجتماعيـــة الســـليمة واملســـؤولية االجتماعيـــة، أو تقـــوم
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والـرفض والتفرقـة يف املعاملـة بـني  التسـلط والقسـوة والرعايـة الزائـدة والتـدليل واإلمهـال :والدية سالبة مثـل
 .وغري األشقاء والتذبذب يف املعاملة والصغار وبني األشقاء الذكور واإلانث وبني الكبار

هــا ومــدى االنتبــا  ملــا هــات األســرة حنــو مســتوى تربيــة أبنائري اجتايــوتــؤ ر كــل هــذ  العوامــل يف تغ
 أفكــارميارسـونع مــن ســلوكيات داخـل املنــزل وخارجــع، خاصـة بعــد أن تعــددت التـأ ريات اخلارجيــة علــى 

تشــابكة ومتداخلــة ومعقــدة منهــا الفكريــة والرتبويــة والنفســية واالجتماعيــة يف أســباب م الشــباب متمثلــة
يف تشــــكيل الســــلول ) رمــــان،  واالقتصــــادية وغريهــــا، وإن العوامــــل الفكريــــة الذاتيــــة هلــــا نصــــيب األســــد

مبنيــــة علــــى  التكفرييــــة ألســــباب ذاتيــــة فكــــاراألإىل  (. فيلجــــأ بعــــض الشــــباب1933ص  م،2010
الشـرعية  ات فكريـة يف فهـم األمـوراحنرافـإىل  تقادات والقناعات، فيؤدي ذلـاالتصورات واملفاهيم واالع

ا يتــيح لصــاحبها وضــوم الرؤيــة والدينيــة متمثلــة ابجلهــل ابلــدين وعــدم الــتمكن مــن العلــوم الشــرعية  كًنــ
وضــبط املــوا ين وإدرال روحــع ومقاصــد  والقــراءة احلرفيــة الظــاهرة للنصــوص املعصــومة وعــدم التعمــق يف 

ها ومغا يهــا ومراميهــا ومعرفــة مــراد هللا منهــا، والفهــم املغلــوط لنصــوص الــدين القــائم علــى التأويــل أســرار 
وقـد تكـون أسـباب خارجيـة املصـدر تتمثـل يف جالطـة  ،اخلاطئ الذين ال يراعي أصول الدين ومقاصـد 

ائل اجلماعـــات املنحرفـــة والتتلمـــذ علـــى أيـــدي شـــيوخ يتزعمـــون التعصـــب التكفـــريي ويروجـــون لـــع بوســـ
ال  مشــكالتإىل  فــهن ذلــا يــؤدي ،التكفرييــة فكــاراأل ملثــل هــذ ، وعنــد تبــد الشــباب اإلعــالم احلديثــة

فقــد في( 34 ص ،1429االجتمــاعي )صــا ، األمــندد هتــو  ،ابالســتقرار السياســي تعصــل حصــر هلــا
 وأمـن فكـري ونفسـي وسياسـي وعسـكري وأمـن ،مان واألمن من أمن ديد وعقـدياألفراد كل أنواع األ

إذا مل تقــــم األســــرة بواجباهتــــا جتــــا  أبنائهــــا يف رعــــايتهم وتنشــــئتهم  املشــــكلة اجتمــــاعي وأســــري. وتتفــــاقم
ات التكفرييـة تعـود يف أصـلها حنرافـأن االتكفريي، من هنا فهننـا اـد  احنرافمن كل  التنشئة اليت تقيهم

هـا مـن تغـري يف السـلول، حـو يف الرتبية وعـدم إدرال األسـرة مـا  ـيط وـا، وعـدم وعيهـا مبـا يعـرتي أبناء
الثقــايف مبــا تــرى آاثرهــا فــال جتــد أي متابعــة ملــا يعــرتي ســلول أبنائهــا مــن تصــرفات بســبب هزالــة جزو ــا 

يط وا بل وقد تشجعع عليع، وذلا بسبب كون األسرة غري واعية مبا   ،أفكار يطرحع عليها ابنها من
اليت ال حتسن التعامل مع مثل هذ  املشكلة، مث ضعل التأهيل لألسرة إىل  ، وقد يرجع ذلاأفكارمن 

 القدرة على مواجهتها. 
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مـن  أبنائهـامن خالل ذلا فهننـا اـد بعـض األسـر السـعودية تتفـاوت يف اختـاذ التـدابري لوقايـة و 
التكفرييـــة، نتيجـــة النشـــغاهلا أو اخـــتالف مســـتواها التعليمـــي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي  فكـــارهـــذ  األ

لــذلا فــهن الباحــث  ؛فهمهــا ملعــاين الوســطية واالعتــدال لتزامهــا ابإلســالم ومــدىوالسياســي ومســتوى ا
 وقاية األبناء من الفكر التكفريي يف األسرة السعودية.  سيقوم بدراسة موضوع
 مشكلة الدراسة

وقـــــد نشـــــطت هـــــذ  اجلماعـــــات يف  ،مجاعـــــات تكفرييـــــة متعـــــددة بـــــالد املســـــلمنيانتشـــــرت يف  
ومواقــع التواصــل االجتمــاعي  اإلنرتنــتمل اإلســالمي عــن طريــق شــبكة اســتقطاب الشــباب مــن بــالد العــا

ها اســــتخدامالنتشــــار هــــذ  الوســــائل بــــني الشــــباب و ذلــــا واجلــــوال، وغريهــــا مــــن وســــائل االتصــــال، و 
وعندما حتيد األسرة عن أداء دورها فهن هلـا دور  ، ا يشكل خطراً عليهموتصفحهم للمواقع املشبوهة، م

حيـث  ،لألساليب الرتبوية اخلاطئة اليت تتبعها بعض األسر ، وذلا والشباب املراهقني احنرافيف  كبري
ـــة األســـرية اخلاطئـــة هـــي مـــنم( 2012مخـــيس،  يتضـــح مـــن دراســـة )بـــو أهـــم العوامـــل املؤديـــة  أن الرتبي

. كمـا توصـلت دراسـة حنـرافالقيم األسرية من أهـم العوامـل االجتماعيـة املولـدة لال ا يارن وأ حنرافلال
لفيـــديو الـــذي األوالد يف ســـن املراهقـــة ومشـــاهدة اإمهـــال رقابـــة أنـــع بســـبب إىل  م(1995، اببـــة )بـــود

تعلــم الطفــل إىل  ، كــل هــذا يــؤديوفقــدان القــوى الضــابطة يف مــيط األســرة ،حنــرافيشــجعهم علــى اال
م( أنـــع توجـــد عناصـــر عـــدة تعمـــل معـــاً 2007التســـيب والالمبـــاالة. وقـــد أدهـــرت دراســـة )احلســـيد، 

بعــض هــذ  العوامــل والعناصــر مــرتبط مبكــوانت ذاتيــة تتعلــق دهــار وتكــوين جنــوم األبنــاء و يف إ ةوتمعــ
بتكوين احلدث نفسع اجلسمي والعقلي وعوامـل أخـرى تتعلـق ابلبيئـة الـيت ينمـو ويـرت  فيهـا، ولكـن مـن 

العناصــر   ـرياً علـى جنــوم األحـداث، عنصـر األســرة والوالـدين وعالقـة كــل منهمـا ابحلــدث  أكثـرأهـم و 
اجلنـوم إىل  وعالقة كل منهما ابءخر، فهذ  العالقـة تشـكل   ـرياً كبـرياً يف حيـاة احلـدث وقـد تـؤدي بـع

األبنـاء لألخطـاء  احنـرافيف  اكبـريً   اأن لألسـرة دورً من هنا يتضح من الدراسـات والبحـوث و . حنرافواال
التكفرييــة وتبــد الــبعض  كــارفيف   ــرهم ابأل أيًضــاهم كبــة هقهــم يف الرتبيــة، وأن هــذ  األخطــاء تســاملرت

ومنهــا  ،التكفرييــة العوامــل الذاتيــة فكــاراألإىل  مــن أســباب جلــوء الشــبابأن  . كمــا فكــارمــنهم هلــذ  األ
 ،والتمركـــز حـــول الـــذات والتعصـــب للـــرأي وإقصـــاء اءخـــر املخـــاللتبـــد أخطـــاء يف املفـــاهيم الشـــرعية 

عوامــل خارجيــة  ، كــذلا هنــالأســبابإىل  فة، إضــاامــتالل احلقيقــة املطلقــة واالنغــال  الفكــري ادعــاءو 
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، وكـــذلا األقـــران والفتـــاوى فكـــارتتمثـــل يف قـــوة وســـائل اإلعـــالم ابلتـــأ ري علـــى الشـــباب حنـــو هـــذ  األ
الفكـري يعـد  حنرافأن االإىل  م(2004قد توصلت دراسة )اجلحد، ف ،واإلغراءات اخلارجية املتعددة

وذلـا ألسـباب عديـدة منهـا مـا يتعلـق أبدوار  ،وطناً من أخطر املشكالت اليت تواجع اإلنسان عقيدة و 
الـيت منهـا قلـة املتابعـة والعنايـة أبفـراد األسـرة، والتفكـا بـني خلارجية كضعل يف أساليب الرتبيـة األسرة ا

كمـا أكـدت   غفـال اجلانـب الرتبـوي والقـدوة السـيئة.وعدم مراعاة حاجاهتم وخصائصـهم وإ أفراد األسرة
، وذلــا بتخليهــا عــن اإلســالميةرة يف حتقيــق أهــداف الرتبيــة قص ــســرة م  م( أن األ2004ســهلة محــاد )

العزلـــة، وبســـبب غيـــاب احلـــوار الفاعـــل بـــني أفرادهـــا أو بســـبب  ،مســـئولياهتا والقصـــور يف فهـــم اإلســـالم
الرتبوية للشباب واملراهقني تنشأ من األسرة ابلدرجـة األوىل نتيجـة إلمهـال بعـض  شكالتأن املويتضح 

ات حنرافـواختالف االجتاهات حنو وقاية األبناء من اال اجتاهاهتا حنو االهتمام أبوالدها األسر واختالف
حيـث   ـر بعـض الشـباب السـعودي  ،الفكرية والتطرف الفكري الذي يتبنا  بعـض الشـباب السـعودي

ضــن الــيت حتت مــن مؤسســات الرتبيــة يف اجملتمــع وألن األســرة هــي املؤسســة الرتبويــة األوىل ،فكــاروــذ  األ
يتلقـــون فيهـــا تـــربيتهم األوىل يف ضـــوء معرفتهـــا مبتطلبـــات النمـــو والـــيت تســـهم وفـــق  ،األبنـــاء منـــذ صـــغرهم

ضـــوابط اجملتمـــع املرغـــوب فيهـــا ليكونـــوا قـــادرين علـــى مواجهـــة دـــروف احليـــاة والتكيـــل معهـــا ) النـــوم، 
هـــم الفكـــري مـــن أ حنـــرافحيـــث يعـــد اال ،ات والتطـــرف الفكـــريحنرافـــ( ومنهـــا اال291ص  ،م2008

مـا يرتتـب عليـع إحلـا  ، مظاهر ابتعاد الفـرد عـن املـنهج الوسـطي علـى مسـتوايت الفكـر والقـول والعمـل
ســواء علــى نفســع وعلــى اءخــرين وعلــى العنصــر املــادي املتمثــل يف مقــدرات  ،لعنصــر اإلنســاينابالضــرر 

  .ومنجزات اجملتمع
فقد  ،مور عن االهتمام أبوالدهموالنشغال أولياء األ نتيجة لتقصري األسرة يف أساليب التنشئةو  

   الدراسـةومـن خـالل هـذ يف تربيتهم وحتذيرهم من االنتماء للجماعات التكفرييـة، اختلفت االجتاهات
مــن الفكــر التكفــريي، وقــايتهم حنــو أســر طــالب املرحلــة الثانويــة بدراســة اجتاهــات  الباحــث يقــومفــهن 

التكفريية. وتتمحور مشـكلة  فكاربناء من األلوقاية األ السعودية ةاملتخذة داخل األسر  الرتبوية التدابريو 
 الدراسة يف التساؤل التايل: 

 
 ؟ الفكر التكفريياألبناء من ما اجتاهات األسرة السعودية حنو وقاية 
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 تظهر التساؤالت الفرعية التالية:  ،ومن خالل التساؤل الرئيس
 تساؤالت الدراسة: 

  ؟لفكر التكفريي لدى األبناءاإىل  ما العوامل الذاتية اليت تؤدي .1

  ؟الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ما العوامل األسرية اليت تؤدي .2

  ؟الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ما العوامل اخلارجية اليت تؤدي .3

 ؟ما اجتاهات األسرة يف محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر  .4

  ؟الفكر التكفرييما التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من  .5

 :أهداف الدراسة
 .الفكر التكفريي لدى األبناء يف اجملتمع السعوديإىل  التعرف على العوامل الذاتية املؤدية .1

ـــــؤدي .2 ـــــدى األبنـــــاء يف اجملتمـــــع إىل  التعـــــرف علـــــى العوامـــــل األســـــرية الـــــيت ت الفكـــــر التكفـــــريي ل
 السعودي.

يف اجملتمـــــع  تكفـــــريي لـــــدى األبنـــــاءالفكـــــر الإىل  التعـــــرف علـــــى العوامـــــل اخلارجيـــــة الـــــيت تـــــؤدي .3
 السعودي.

التعــــرف علـــــى اجتاهـــــات األســــرة يف محايـــــة األبنـــــاء مـــــن مصــــادر الفكـــــر التكفـــــريي يف اجملتمـــــع  .4
 السعودي.

 التعرف على التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريي يف اجملتمع السعودي.  .5

  الدراسةأمهية 

"اجتاهـــات األســـرة  :أمهيـــة املوضـــوع الـــذي تتناولـــع بعنـــوان هـــذ  الدراســـة أمهيتهـــا مـــن اســـتمدت 
ميـة وأمهيـة عمليـة، أمهيـة علإىل  تنقسـم أمهيـة الدراسـةو السعودية حنو وقاية األبناء من الفكر التكفـريي" 

 وهي كالتايل: 
  :)النظرية( األمهية العلمية

مــة معاصــرة شــغلت لقــي الضــوء علــى قضــية مهت كو ــا  مــنهلــذ  الدراســة  تنبــع األمهيــة العلميــة -1
 .وقاية األبناء من الفكر التكفريي يأال وه اجملتمع،
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، وقايـة األبنـاء مـن الفكـر التكفـرييبالرتبيـة األسـرية عالقـة عـن  كشـلمن التنبع أمهية املوضوع  -2
 القليلة اليت طرحت لتناق  مثل هذا املوضوع.  املوضوعاتوقد يكون من 

ربيـة بشـكل عـام، واملكتبـة السـعودية بشـكل خـاص يف املكتبـة العإىل  يعترب هذا املوضـوع إضـافة -3
ا مـن املعلومـات عـن حيث توفر هذ  الدراسـة قـدرً  ،موضوع األسرة والوقاية من الفكر التكفريي

 املوضوع املطروم. 

  :)التطبيقية( األمهية العملية
ــــائج ميكــــن أنإىل  قــــد تســــهم هــــذ  الدراســــة يف الوصــــول -1 ن والعلمــــاء و املفكــــر هــــا يســــتفيد من نت

وقايـــة األســـرة  التعـــرف علـــى كيفيـــةو  ،واملهتمـــني بقضـــااي األســـرة الســـعوديةأصـــحاب املصـــلحة و 
  التكفريية. فكارالتطرف واألو  الغلو منألبنائها  السعودية

الســعودية مــن الفكــر  يف تطرقهــا ملشــكلة وقايــة أبنــاء األســر تكمــن األمهيــة العمليــة هلــذ  الدراســة -2
البحـوث والدراسـات السـابقة يف هـذا اجملـال مدوديـة  حيث تبـني مـن االطـالع علـى ،التكفريي

 مـا يشـريات الفكريـة التكفرييـة، حنرافـمـن االالدراسات اليت تناولت كيفيـة وقايـة األسـرة ألبنائهـا 
 ضرورة إجراء الدراسات والبحوث ذات الطابع التطبيقي يف هذا اجملال. إىل 

العمـــل  بـــو ارةاملتمثلـــة املعنيـــة  هـــاتميكـــن أن تســـتفيد مـــن جرجـــات هـــذ  الدراســـة عـــدد مـــن اجل -3
خاصــة اجلهــات األمنيــة الــيت يهمهــا وقايــة الشــباب مــن و  ،وو ارة الداخليــة ،االجتماعيــةوالتنميــة 

  التكفريية وعدم تبنيهم هلا. فكاراأل

 حدود الدراسة: 
 ارس الثانويـــةيف املـــدالســعوديني أوليــاء األمـــور  عينـــة مـــن هــذ  الدراســـة علــى طبقـــت احلــدود البشـــرية:
 احلكومية ابلرايض.
  هذ  الدراسة على مدارس املرحلة الثانوية يف مدينة الرايض. طبقت احلدود املكانية:

الفصـــــــــل الدراســـــــــي األول مـــــــــن العـــــــــام الدراســـــــــي هـــــــــذ  الدراســـــــــة يف  طبقـــــــــت احلـــــــــدود ال مانيـــــــــة:
 هـ. 1437/1438

وقايـة األبنـاء مـن الفكـر اجتاهـات األسـرة السـعودية حنـو  دهـارإبهتتم هذ  الدراسة  احلدود املوضوعية:
 .التكفريي
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 املفاهيم واملصطلحات 
 : (Trends) مفهوم االجتاهات

ايء لكسـرة مـا وهـو افتعـل مـن الوجـع: صـارت الـواو  مجـع اجتـا ، واجتـا  مصـدر اجتـع يتجـع اجتاهـاً، لغة: 
ع، : قعــدت جتاهــا، أي تلقائــا، واجتهــت إليــا، أجتــومنــع قــوهلمقبلهــا وأبــدلت فيهــا التــاء وأدغمــت، 

، 1410ابـن منظـور،  ) أي: توجهت، ألن أصل التاء فيهـا واو، وعلـى هـذا فهـي مـن اجلهـة والوجهـة
 ( 557 ص

يعترب االجتا  كما تعرفع موسوعة علم النفس والتحليل النفسـي هـو دافـع  :اتعريف االجتاهات اصطالحً 
ون سـلوكع ابلنسـبة مكتسب يتضح يف استعداد وجداين لع درجة مـا مـن الثبـات  ـدد شـعور الفـرد، ويلـ

فـهذا ابلفـرد  بهـا ومييـل إليهـا )إن كـان اجتاهـع  ،ملوضوعات معينة من حيث تفضـيلها أو عـدم تفضـيلها
ا( أمــا موضــوع االجتــا  فقــد يكـــون ( أو يكرههــا وينفــر منهــا )إن كــان اجتاهــع حنوهــا ســلبيًّ يًّــاإجيابحنوهــا 

مـا أو فكـرة مـا أو مشـروعاً  ايـدولوجيًّ إمـذهباً  باً مـا أو مـادة علميـة أوشخصاً معيناً أو مجاعة ما أو شـع
كامبــل أن االجتــا    يــرىو  (50 ص ،هـــ1422مــا وهكــذا تتعــدد موضــوعات االجتــا  وتتنــوع. )بــدوي، 

ع ابلنســبة جملموعــة مــن املشــكالت االجتماعيــة". ســتجاابتاالجتمــاعي لفــرد مــا هــو "الــرتابط الرصــني ال
د االجتا  على أساس أنع "املفهوم الذي يعرب عن مصلة فيحد ،شى برين مع هذا التعريل السابقاويتم

الفرد حنـو موضـوع ذي صـبغة اجتماعيـة، وذلـا مـن حيـث مـدى  ييـد الفـرد هلـذا املوضـوع  استجاابت
 (3ص  ،هـ1427أو معارضتع لع". )األمحدي، 

و أخـرى مـن التفضـيل أنع بتقييم ملوضوع معني بدرجـة أو ويعرفع آخرون أبنع ميل نفسي يعرب ع 
أو الـرفض، نتيجـة  جيـابويعرب عن درجة استجابة الفرد ملوضوع معـني اسـتجابة إمـا ابإل عدم التفضيل،

لتفاعل وموعة من العوامل املعرفيـة والوجدانيـة واالجتماعيـة والسـلوكية تشـكل يف وملهـا خـربات الفـرد 
 ومعتقداتع وسلوكع حنو األشياء واألشخاص اميطة بع.

جتـــا  تربيـــة األبنـــاء وتفاعـــل  اســـتجاابت وميـــول األســـر الســـعوديةهـــي  جتاهـــات:الالتعريـــف اإلجرائـــ  ل
لوقايــــة األبنــــاء مــــن واخلــــربات واملعتقــــدات  بعــــض العوامــــل املعرفيــــة والوجدانيــــة واالجتماعيــــة والســــلوكية

 األفكار التكفريية.   
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 :(Family)مفهوم األسرة 
"الروس ذكـر معجـم  وقـد رجـل الـرهط األدنـونومـن ال ،األسـرة ابلضـم الـدرع احلصـينةاللغة:  األسرة يف

جـــاء يف موســـوعة "الروس و  .أن "األســـرة هـــي األب واألم واألوالد..م 1971الصـــغري" الصـــادر ســـنة 
اتسـعت" وهـو تعريـل  ، سـواء ضـاقت أمبينهما عالقة قرابـة أكثرالكربى "األسرة وموعة شخصني أو 

م. وكمـا قـد تتحـول إليـع هـدوث أنـواع أخـرى يف كما أصـبحت عليـع اليـو   ،األسر فيع اهتم إبدماج أنواع
يت املدى املنظور. وهو تعريل مايد ال يهتم بتحديد مسؤوليات األسرة وودائفهـا، وال ابألخالقيـات الـ

أب ا لون من ألوان  وتعرف األسرة لغة( 31ص  م،2001قاطرجي، )التقوم عليها األسرة التقليدية. 
ألنـع جيـد فيـع الـدرع احلصـني، الـذي  قــق  ؛تيـاري يسـعى إليـع اإلنسـاناألسـر  أو القيـد، إال أنـع أ سـر اخ

يف هــذا  -مــن خاللــع الصــا  املشــرتل الــذي ال يتحقــق لدنســان مبفــرد  دون أن يضــع نفســع ـ اختيــارايًّ 
األسرة يف عـرف النـاس ال ختـرج عـن هـذا املعـو اللغـوي، فهـي تطلـق علـى كـل مجاعـة و  األسر أو القيد.
 خل.إ ...وع معني، كأسرة اجلامعة، أسرة املدرسة، أسرة املستشفىبينها رابط من ن

 األسرة يف االصطالح
تمي وم ) فاإلنسـان ال يكـون ن املقصود ابألسرة يف اللغة مجاعة الرجل الذين يتقوى وم و إ 

ْسر، وهو من األ   family واشتق لفظ "األ سرة" عزيزاً ويف منعة إال إذا كان يف أسرة حتصنع و نعع ( قوايًّ 
اإلحكـام والقـوة.  ، فهـو يتضـمن إذن معـوأيًضـاصـينة التقييد أو الشد  ابإلسار، واألسـرة هـي الـدرع احل

ألن الصـالت القويـة الـيت توح ـد أعضـاءها  على عشرية اإلنسان ورهطع األدنـني؛وقد أ طلق لفظ األسرة 
ألعضــائها احلمايــة وأســباب القــوة وحتــول دون تشــتتهم تشــبع اإلســار الــذي يقي ــد األســري، وأل ــا تــوف ر 

 واملنعة مبا يتولد من اجتماعهم من تعاون وتناصر وتواد  وتراحم.
فاألسرة هي مؤسسة اجتماعية تتشكل من منظومة بيولوجية اجتماعيـة، وتقـوم علـى دعـامتني: 

نيـــة فهـــي . أمـــا الثالـــدم بـــني الوالـــدين واألبنـــاءاألوىل بيولوجيـــة، وتتمثـــل يف عالقـــات الـــزواج وعالقـــات ا
ا لقـوانني ويقـوم الـرابط الزوجـي تبًعـ ،اجتماعية  قافية، حيـث تنشـأ عالقـات املصـاهرة مـن خـالل الـزواج

 .(15ص  ،م2015 ،)حجا ي األحوال الشخصية.
منـذ أن يفـتح عينيـع علـى النـور، وهـي  اإلنسـانهي املؤسسـة الرتبويـة األوىل الـيت تتلقـى األسرة و 

كمـا أ ـا   تشـكيالً فـردايًّ واجتماعيًّـا، اإلنسـان عنـدما يكـون طفـاًل تشكل داخلع شخصـية تالوعاء الذي 
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ة ل مجاعـواألسـرة أو  .ر ليطبقهـا الصـغاروالكبـا واألمهـات اءابء أفكـاراملكان األنسب الذي تطرم فيع 
ويشعر ابالنتماء إليها، ويتعلم كيل يتعامل مع اءخرين يف سعيع إلشباع حاجاتع،   ،يعي  فيها الطفل

منهــا جتلــل التجمعــات  وتنطلــقاألســرة الوحــدة االجتماعيــة البنائيــة األساســية يف اجملتمــع،  كمــا تعتــرب
أصــغر وحــدة  :عرفتهــا ســناء اخلــويل أب ــاقــد و  ،االجتماعيــة، وتعتــرب األســرة هــي الثمــرة الطبيعيــة للــزواج

بويــــة اجتماعيـــة مســــؤولة يف امافظــــة علــــى نســــق القــــيم الــــذي يتحــــدد عــــن طريــــق الــــدين واألنســــا  الرت 
ل علـى  ا ــل فيـتحكم يف حتديـد أمنـاط الســلول املرغوبـة أو املطلوبـة أو الشــرعية، ومـن واجباهتـا أ ــا تعمـ

اســـية ودائمـــة، ونظـــام اجتمـــاعي ، كمـــا عرفتهـــا أب ـــا مجاعـــة اجتماعيـــة أسأعضـــائها، وامتصـــاص تـــوترهم
لضـــبط  ، وهـــي ليســـت أســـاس وجـــود اجملتمـــع فحســـب، بـــل مصـــدر األخـــال  والدعامـــة األوىلرئـــيس

 م،2014 عـزي،، السلول، واإلطار الذي يتلقى فيع اإلنسان أول دروس احلياة االجتماعية. )احلسـني
  .(8ص 

يربطهمـا عقـد  واج  و وجـة  وج مجاعة من األفراد األسرة :لألسرة يف هذه الدراسة اإلجرائ التعريف 
بعضـــهم مـــع  يتعـــاونون أبنـــاء اولـــديهم ،ن اجلنســـية الســـعوديةو مـــاليف مســـكن واحـــد  يســـكنان شـــرعي

 وتربطهم روابط الدم أو املصاهرة بعض يف تدبري شئو م املعيشية،
 : (Prevention)مفهوم الوقاية 
هللا شـر فـالن  : وقـاانتقـى مبعـو واحـد، ويقـالو ، ا فهـو وقايـة ورجـل، وقـي  كل ما وقى شـيئً   الوقاية لغة:

هـ( والوقاية 1410 ،ا ووقاية. )ابن منظوروقيً  وقا  هللا ل ابن منظور يف كتابع لسان العرب:قو يوقاية. و 
ن الوقايــة يف اللغــة: هــي الصــيانة : إالتجنــب، واحلمايــة، وميكــن القــولو  ،الصــيانةو  ،يف اللغــة هــي الســرت

ــــل، والتحــــر  مــــن اءفــــات.  ــــع، والتحــــذير مــــن الوقــــوع يف الضــــرر، وعــــدم التعــــرض للتل للشــــيء ومحايت
  .(13ص  هـ،1432الربدي، )

 تؤخـذ أن فالبـد   عليـع، خيشـى مـا هنـال أن تعـد واحلمايـة احلمايـة، هـي الوقايـة: الصـطالحالوقاية يف ا
 آخـــر مبعـــو محايتـــع، املـــراد وـــذا امـــدقً  اخطـــرً  هنـــال أن هـــذا ومعـــو بـــع، الضـــرر يلحـــق أن قبـــل التـــدابري
 كــان  همــام والعنــل اجلرميــة وــال يف أمــا اللغويــة، الناحيــة مــن هــذاو منــع،  واحلمايــة األذى مــن الصــيانة
 تنشـأ الـيت العوامـل آاثر من التخفيل خالل من أسباوا ومنع اجلرمية جذور اقتالع تعد فالوقاية نوعع،
 .(15ص  هـ،1422)اجلبور، .دلها يف اجلرمية
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جهود أو ممارسات علمية تبـذل وـدف  الوقاية أب ا: "أي (Barker)وابركر  (Bowker)بوكر  ويعرف
كانـت هـذ  املشـكالت جسـمية أفرص وقوع املشكالت املتنبـأ وـا، سـواء جتنب أو منع أو التقليل من 

 أكثــرفـراد أو اجلماعـات املعرضــة لألخطـار األ قـد يواجههـا، وصاصــةأو نفسـية أو اجتماعيـة أو  قافيــة، 
  .(2ص  ،م1998 من غريهم )أبو النصر،
مـن للحفـا  علـى أبنائهـا  وموعة من التـدابري والسياسـات الـيت تتبعهـا األسـرةهي  التعريف اإلجرائ :
 ،فكــارتلــا األالســعودية واحليلولــة دون تبنــيهم ل الــيت قــد يتبناهــا بعــض أبنــاء األســر االحنرافــات الفكريــة

وهــذا ال يتــأتى إال مــن خــالل التــدابري املتخــذة مــن قبــل األســرة حلمــايتهم مــن العوامــل الذاتيــة واخلارجيــة 
 ات الفكرية التكفريية. حنرافلال املؤدية
 م الفكر التكفرييمفهو 

 مفهوم الفكر: 
يف القاموس اميط وردت كلمة )الفكر( وتعد إعمال النظر يف الشـيء، أمـا صـاحب  الفكر يف اللغة:

)املصــبام املنــري( فــهن )الفكــر( عنــد  تــردد القلــب ابلنظــر والتــدبر لطلــب املعــاين ويل يف األمــر فكــر أي: 
 نظر وروية. 

إعمـــال اخلـــاطر يف الشـــيء. ويالحـــظ علـــى هـــذ   :كـــركـــر والف  )الف   :ويقـــول صـــاحب )لســـان العـــرب(
)تـردد القلـب يف الشـيء( )إعمـال النظـر  :األقوال اشرتاكها يف أصل املعـو، الـذي جـاء بعبـارات، وهـي

يف الشيء( )تردد القلب ابلنظر والتدبر( )إعمال اخلاطر يف الشيء( )فرل األمور( )التأمل(. )اجلحد، 
  .(61ص  ،م2008
هــو نشــاط مــن أنشــطة العقــل، بــل ميثــل أهــم العمليــات العقليــة  :حيف االصــطال (Thought)الفكــر 

املعرفيـــة ويف  يف مرتبـــة األنشـــطة العقليـــة العليـــا، فهـــو امصـــلة النهائيـــة للمعطيـــات الـــيت يـــدركها العقـــل 
طــار مــا املعطيــات يف إ العقــل هــو مركــز تقــو  وبلــورة مجيــع اإلنســاين ابحلــواس، أو االســتنباط، ابعتبــار

  .(6 ، صهـ1430)اهلماش،  ترسف لديع من القيم والعلوم واملعارف واخلربات املكتسبة.
"الفكر يف املصـطلح الفكـري والفلسـفي خاصـة الفعـل الـذي  :الرمحن الزنيدي بقولع عرفع الدكتور عبدو 

م وحنـو ذلـا، تقوم بـع الـنفس عنـد حركتهـا يف املعقـوالت، أي النظـر والتأمـل والتـدبر واالسـتنباط واحلكـ
ن الفكــر إ :يقــول صــليباو  وهــو كــذلا املعقــوالت نفســها أي املوضــوعات الــيت أنتجهــا العقــل البشــري".
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يطلق على الفعل الذي تقوم بع النفس عند حركتها يف املعقوالت نفسها، فهذا أطلـق علـى فعـل الـنفس 
علـى املفهـوم الـذي تفكـر دل على حركتها الذاتيـة وهـي النظـر والتأمـل، وإذا أطلـق علـى املعقـوالت دل 

  .(12 ص م،2006، )اهلذيلي فيع النفس

 (Atone) Takfeerالتكفري   
ــر ابلفــاء املشــددة، وهــو مــأخوذ مــن الكفــر بضــم الكــاف وســكون الفــاء، الكفــر يف اللغــة:  مصــدر كف 

( وأصــل البــاب يف معنــا : السـرت والتغطيــة، فكــل شــيء غطــى شـيئاً فقــد كفــر ، ومنــع مســى  ومادتـع )ك ف ــر 
الكافر، ألنع يسرت نعم هللا عليـع، وك ف ـر  النعمـة أي غطاهـا، والكـافر: الليـل املظلـم، ألنـع سـرت كـل شـيء 
بظلمتــع، والكــافر: الــذي كفــر درعــع بثــوب، أي غطــا  ولــبس فوقــع، والكــافر: الــزارع، ألنــع يغطــي البــذر 

  .(114هـ، ص 1433ابلرتاب، والكفار: الزراع. )احلار ي، 
أو مل يعتقـد  ،اعتقـد نقيضـع وتكلـم بـع سـواءً  ،اإلميـان ابتفـا  املسـلمني هو عـدم ح:الكفر يف االصطال
" الكفــر عــدم اإلميــان ابه ورســلع،  :-رمحــع هللا  –قــال شــيف اإلســالم ابــن تيميــة  .شــيئاً ومل يــتكلم بــع

بل شا وريـب، أو إعـراض عـن هـذا كلـع حسـداً أو   ،مل يكن معع تكذيب مكان معع تكذيب أأسواء 
 الرسالة.  اتباعلبعض األهواء الصارفة عن  اً اتباع، أو كرباً 

 –ممــا افــرتض هللا  ء" وهــو يف الــدين صــفة جحــد شــي :الكفــر بقولــع –رمحــع هللا  –ويعــرف ابــن حــزم 
أو  ،يــع ببلــوق احلــق إليــع بقلبــع دون لســانع، أو بلســانع دون قلبــعلبعــد قيــام احلجــة ع بــع اإلميــان –تعــاىل 

ص  ،الفتــاوى ،)ابن تيميــة.جــاء الــنص أبنــع جــرج لــع بــذلا عــن اســم اإلميــان ومــا معــاً، أو عمــل عمــاًل 
335).  

كـان مــن أســواء  ،الكفـر جحــد مـا علــم أن الرسـول جــاء بـع :يف قولــع وجـاء معـو الكفــر عنـد ابــن القـيم
بعـد  -صـلى هللا عليـع وسـلم –فمـن جحـد مـا جـاء بـع الرسـول  ،املسائل اليت تسمو ا علمية أو عمليـة

  .(45 ص م،2010)اممادي، .الدين وجلع نع جاء بع فهو كافر يف د معرفتع أب
واملبادئ اليت وضعتها بعض اجلماعات الـيت تنسـب  فكارهي األ لفكر التكفريي:ل جرائ التعريف اإل

رج كل من خالل مبادئها من مجاعة املسلمني وتكفر   .نفسها لدسالم وخت 
 



14 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين
 ية للدراسةاخللفية النظر 
 

 اإلطار النظري أواًل:
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 الفصل الثاين
 اخللفية النظرية للدراسة

 
 متهيد
اعتمــد الباحــث يف إعــداد اإلطــار النظــري علــى العديــد مــن األدبيــات يف وــال األســرة والفكــر  

جتاهـات ومفاهيمهــا اال علـى حيــث اشـتمل اإلطـار النظـري  ،التكفرييـة فكـارالتكفـريي والوقايـة مـن األ
مث  ،يف الوقايــة مــن الفكــر التكفــريي وكــذلا دورهــا  األســرة يف التنشــئة  وعــن أدوارالفكــر التكفــريي و 

الدراســات الســابقة ذات  ومــن مثالنظــرايت املفســرة ملوضــوع الدراســة  ينتقــل الباحــث بعــد ذلــا لعــرض
  العالقة مبوضوع الدراسة.

 
 أواًل: اإلطار النظري 

 ومفاهيمها االجتاهات  -أ
لكـل إنســان فو قافتـع وســلوكع،    وقيمــعأفكـار يقـة هيــاة اإلنسـان و تعـد االجتاهـات ذات صــلة و  

و   هــذ   ،اجتاهاتــع اخلاصــة بــع حنــو القضــااي السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية والنفســية والســلوكية
وبعـــد خرباتـــع الســـابقة، االجتاهـــات بعـــد مراحـــل التنشـــئة االجتماعيـــة، والظـــروف اخلاصـــة الـــيت مـــر وـــا 

 ثـل و  .وطبيعة اجملتمع الذي نشأ فيع وغريها من العوامل اليت تسهم يف تكوين االجتاهات لدى األفـراد
ويف كثــري  ،ات اجلماعــةكيــيف كثــري مــن الدراســات الشخصــية، ودينامي متميــزاً دراســة االجتاهــات مكــوانً 

 ،تمـــع وتوجيـــع الـــرأي العـــام والتوعيـــة، وغريهـــامـــن اجملـــاالت التطبيقيـــة كالرتبيـــة والصـــراعات وتنميـــة اجمل
 ،)آدم ا مـــن املفـــاهيم الـــيت حتتـــوي علـــى قـــدر كبـــري مـــن التعمـــيم والتجريـــد،فمفهـــوم االجتـــا  يعتـــرب واحـــدً 

  .(9ص  م،1981
 مفهوم االجتاهات /1

وذلـــا الخـــتالف اإلطـــار  ،تعـــددت التعـــاريل واءراء والبحـــوث اخلاصـــة مبوضـــوع االجتاهـــات 
لالجتـــا  هـــو إحـــدى حـــاالت التهيـــؤ والتأهـــب  Allportالتعريـــل، فتعريـــل البـــورت  املرجعـــي لصـــاحب

األفـراد لألشـياء واملواقـل املختلفـة. أمـا  اسـتجاابتالعقلي العصيب اليت تنظمها اخلربة، وهلا توجيـع علـى 
اليت اً حنو وضع ما يف البيئة  أو سلبإجياابً ، سواء االجتا  نزعة للتصرفأن فريى  Bogardus بوجاردوس
  .(301ص  ، م2012أو سلبية هلذا التصرف. )صديق،  يةإجيابحتدد قيماً 
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ميثــل االجتــا  مــن وجهــة  :بقولــع مــن خــالل مــدخل معــريف ســلوكي Newcomb نيوكمــب عوعرفــ 
النظر املعرفيـة تنظيمـاً ملعـارف ذات ارتباطـات موجبـة أو سـالبة، أمـا مـن وجهـة النظـر الدافعيـة، فاالجتـا  

ستعداد الستثارة الدافع، فاجتـا  املـرء حنـو موضـوع معـني هـو اسـتعداد السـتثارة دوافعـع ميثل حالة من اال
فيمــا يتصــل ابملوضــوع، وهــذا االســتعداد يتــأ ر صــربة املــرء ومعارفــع الســابقة عــن هــذا املوضــوع ســلباً أو 

واجهـــة أب ـــا املواقـــل الـــيت يتخـــذها األفـــراد يف ماالتجاهاااا  " Upshow. كمـــا عـــرف "هـــاري أبشـــوإجيـــاابً 
إىل  القضااي واملسائل واألمور اميطة وـم، هيـث ميكـن أن نسـتدل علـى هـذ  املواقـل مـن خـالل النظـر

املعلومـات إىل  ويشـري ،بناء يتكـون مـن  ال ـة أجـزاء: األول: يغلـب عليـع الطـابع املعـريف االجتا  على أنع
سلوكي ويتمثل يف األفعـال الـيت يقـوم وـا اليت لدى الفرد واملتعلقة وذ  القضااي أو املسائل، أما الثاين: ف
انفعــايل ويعــرب عــن  :ذ  القضــااي. والثالــثوــالفــرد أو يعمــل علــى الــدفاع عنهــا أو تســهيلها فيمــا يتصــل 

  .(302ص  ،م2012مشاعر الفرد لكل ما يتصل وذ  القضااي. )صديق، 
أو فـــرد أو مجاعـــة قضـــية أن االجتـــا  يعـــرب عـــن موقـــل الفـــرد إ اء يتبـــني مـــن خـــالل التعريفـــات و  
واالجتــا  ســواء  أو الســلب أو احلياديــة، جيــاباإلمــن حيــث  وجهــة نظــر  يعكــس هــذا املوقــلو  معينــة، 

لفرد أم اجلماعة يتضمن عمليـة تقـد  أو إصـدار حكـم معـني، وكـل حكـم يتضـمن أكان على مستوى ا
وجهتـع، واالجتاهـات وتتحـدد  ،وعلـى أسـاس هـذ  القيمـة يتحـدد االجتـا   سـالبة ، إمـا موجبـة وإمـاقيمـة

عمليـــة اجتماعيـــة قابلـــة للتغيـــري. وهنـــال اجتاهـــات علـــى مســـتوى اجلماعـــة، وهـــي تعـــرب عـــن الـــرأي العـــام 
للجماعــة، وميكــن تســميتها ابالجتاهــات االجتماعيــة أو اجلماعيــة، ويتوقــل اســتعداد الفــرد أو اجلماعــة 

أو الضــرر الــذي يرتتــب علــى تعــديل لتغيــري اجتاهاهتــا علــى عوامــل كثــرية مــن أمههــا نــوع ومقــدار الفائــدة 
، هـــ1434)الشــمري، مث درجــة املرونــة أو اجلمــود الفكــري الــذي يتمتــع بــع الفــرد أو اجلماعــة.  ،االجتــا 
 .(18ص 

االجتاهات هي الدوافع اليت تكون لدى الشخص جتـا  موضـوع معـني ومـدد أن ويرى الباحث  
فتتشـكل لـديها االجتاهـات فقـد يكـون لـديها ميـل  وكذلا األسـرة هذا املوضوع والتعبري عنعإىل  ونظرتع

حنــو بعــض األفكــار الــيت يتبناهــا الشــباب فتتقبــل مــا يقومــون بــع أو يغضــون الطــرف عــن تلــا األفكــار، 
غــري  فكـاروعــدم تبـد تلــا األوقـد يكـون اجتاههــا ابلسـلب بــرفض تلـا األفكــار وعـدم تقبلهــا ورفضـها 

 املناسبة وغري املواتية يف اجملتمع. 
 
 
 صائص االجتاهات ومكوانهتاخ/2
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موضوعات معينـة فيجعلـع يقبـل إىل  مييل ابلفرد ستعداد وجداين مكتسب، اثبت نسبيًّااالجتا  ا 
 فضلها، أو يرحب وا و بها، أو مييل بع عنها فيجعلع يعرض عنها أو يرفضها أو يكرهها. يعليها و 

 ومن خصائص االجتاهات ما يلي: 
 ي قابلة للتعديل والتطوير. االجتاهات مكتسبة متعلمة وه 

  .تتمتع االجتاهات صاصية الثبات واالستقرار النسيب 

 السلبية الشديدة. إىل  ت الشديدةيًّاجياباالجتاهات متدرجة من اإل 

  .تتعدد االجتاهات وتتنوع، وذلا هسب املثريات واملتغريات املرتبطة وا 

  سلوكية ومعرفية وعاطفية :مكوانت أساسية ةهلا  ال . 

  . قابلة للقياس والتقو 

  قد تكـون يف أحيـان معينـة متناقضـة بـني اجتاهـات الشـخص املتكونـة مـن خرباتـع اخلاصـة، وبـني
 ا لثقافة وتمعع وقيمع وقوانينع. االجتاهات اليت جيب أن يتمثلها تبعً 

  .توجع سلول األفراد واجلماعات يف أحيان كثرية 

 عاداتع وختتلل من بيئة اجتماعية إىل أخرى. )صـديق، و  ترتبط االجتاهات بثقافة اجملتمع وقيمع
  .(307ص  م،2012

 مكوانت االجتاهات /3
إن االجتاهات نتاج اجتمـاعي  قـايف )مـن تنشـئة اجتماعيـة وتفاعـل اجتمـاعي وخـربات سـابقة(  
 ة هي: معع ولالجتاهات مكوانت  الث رئيسوت وا كل فرد وطبيعة  عن الظروف اليت مرفضاًل 
 مشاعر الشخص ورغباتع حول قضية اجتماعية ما، أو إىل  يعودو  :العاطفي )االنفعايل( املكون

قيمة معينة، أو موضوع ما، إما يف إقبالع عليع أو نفور  منع، أي قد تكون االستجابة سلبية أو 
اجلانب العاطفي لكل إنسان، وأحياانً يكون هذا الشعور غري منطقـي، إىل  وهذا يرجع ،يةإجياب
 ،م2012ل أو الرفض، واحلب أو الكر  قد يكون دون مسوق واضح أحياانً. )صـديق، فالقبو 
  .(305ص 

  :والقــيم واءراء  واألحكــام املعلومــات واملعــارف واملعتقــداتاحلقــائق و إىل  يشــريو املكــون املعــريف
الفــرد عــن موضــوع االجتــا ، فكلمــا كانــت  يتعلمــعمــا  مســتوىأي  ،الــيت تــرتبط مبوضــوع االجتــا 

 . أكثركان اجتاهع واضحاً   أكثرع وذا املوضوع معرفت

  :جتا  موضوع االجتا  بطريقة ما، قد تكون سلبية أو ويتمثل يف استجابة الفرد املكون السلوكي
، وتتباين هـذ  املكـوانت الثال ـة، االجتماعية اليت مر وا ضوابط التنشئةإىل  ، وهذا يعوديةإجياب
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تقالليتها، فقـد يكـون لـدى الفـرد معلومـات وحقـائق  من حيث درجـة قوهتـا وشـدة شـيوعها واسـ
كافيــة عــن مســألة مــا )املكــون املعــريف( لكنــع ال يشــعر برغبــة أو ميــل عــاطفي جتاههــا )املكــون 

ويف الوجــع املعــاكس رمبــا  ،اختــاذ أي عمــل حياهلــا )املكــون الســلوكي(إىل  تــؤدي بــعو االنفعــايل ( 
االنفعــايل ( علــى الــرغم مــن أنــع ال ميلــا  عــاطفي جتــا  موضــوع مــا )املكــون يكــون هنــال تفــان  

  .(306ص  م،2012)صديق، . معلومات كافية عن هذا املوضوع )املكون املعريف(

ذلا و  من النوع األول العاطفي، التكفريية فكاراألإىل  أن مكوانت االجتا  عند املنتمنيويرى الباحث 
ألنـع  ؛وكـذلا مكـون معـريف ،نيا بعـض التكفرييـحلبع لتلا األعمال اليت يقوم وـ اعاطفيًّ  هلا مكوانً  ألن

تكونت لديع بعـض احلقـائق واملعلومـات واملعـارف واملعتقـدات واألحكـام ف ،تلا اجلماعاتإىل  ينتسب
فيكــون لديــع املكــون الســلوكي الــذي يتصــرف تصــرفات غــري الئقــة، فيقــع يف  ،والقــيم املرتبطــة ابملوضــوع

واملشــاعر  فكــارتلــا األ عــن ة للســلوكيات اخلاطئــة الناجتــةنتيجــ ؛مشــكلة قتــل النــاس وتــدمري املمتلكــات
  اليت كانت لديع قبل ارتكابع هذا الفعل.

 
 ريي الفكر التكف -ب
 تعريف الفكر التكفريي/1

هـو اخلـروج عـن  حنرافهو العدول عن الشيء فـاالو احلرف أي الطرف إىل  امليلهو  حنرافاال 
تفكـري الفكـري ابخـتالل يف  حنـرافاالتـزان. ويكـون االجادة الصواب والبعد عن الوسط املعتـدل وتـرل 

قـال  وغـري ذلـا. وفهمـع الـديد والسياسـي يف فهم األمـوروعقلع واخلروج عن الوسطية واالعتدال  الفرد
لســان  ،كـر: إعمـال اخلــاطر يف شـيء" )ابــن منظـوركــر، والف  ابـن منظـور يف بيــان معـو الفكــر لغـة: "الف  

ــر  يف األمــر  :ســيطوجــاء يف املعجــم الو  .العــرب ( أعمــل العقــل فيــع ورتــب بعــض مــا يعلــم  :فكــراً  –ف ك 
ـر   .وهولإىل  ليصل بع ( يف األمـر: مبالغـة يف فك  وهـو  ،)أفكر( يف األمر: فكر فيع. فهـو م فكـر. )فك ـر 

 .(698، ص هـ1402)مصطفى،  .أشيع يف االستعمال من فكر
أمسـى صـور العمـل الـذهد مبـا فيـع مـن حتليـل،  :ا فهن ومـع اللغـة العربيـة عرفـع أبنـعأما اصطالحً  

وتركيب، وتنسيق، ويطلق الفكر بوجع عام على مجلة من النشـاط الـذهد مـن تفكـري وإرادة، ووجـدان، 
 (.24ص  ،هـ1429جالل،  ،وعاطفة")صا 

وعرفع وموعة من الباحثني السـوفيت أبنـع " النتـاج األعلـى للـدماق كمـادة ذات تنظـيم عضـوي  
الــيت بواســطتها يــنعكس العــامل املوضــوعي يف مفــاهيم وأحكــام ونظــرايت،  يــةجيابلعمليــة اإلوهــو ا ،خــاص

 والكــالم هــو صــورة الفكــر". ،آخــر مــا دام هــذا النشــاط هــو نتيجتــع وهــو الشــرط اجلــوهري ألي نشــاط
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 عنــــد جيــــايبهنــــا نســــبية حســــب األصــــول الفكريــــة الــــيت ينطلــــق منهــــا التفكــــري، فــــالتفكري اإل يــــةجيابواإل
 هـــو الـــذي ينطلـــق مـــن التفســـري املـــادي للتـــاريف، ويعمـــل علـــى  جـــيج الصـــراع الطبقـــي ســـيني مـــثاًل املارك

والفكــر كمــا ميكــن أن يكــون بن ــاء انفعــاً، ولــيس هــو كــذلا عــن غــريهم.   ،إعمــاالً لقــانون الــدايلكتيا
ا الـــيت حتــددها منابعـــع األساســـية، احلســـي منهـــ ،ميكــن أن يكـــون هـــداماً ضـــاراً حســب غاايتـــع املقصـــودة

 ،هــ1429 ، جـالل،كمـا يـرتبط ابألمان.)صـا   رهـابواملعنوي، وعلى هذا األساس يرتبط الفكـر ابإل
  .(26ص 

 فكــر الوســطي يف التفكــري واخلــروج علــىعــن ال احنــرافأن الفكــر التكفــريي هــو ويــرى الباحــث 
ن أســس مــ ايهــدم أ ساًســو  ،فــال يكفــر اإلنســان إال إذا كــان واضــح الكفــر ،ري يف اإلســالمكــفتمــنهج ال

ب الشــخص عــن األمــور الــيت و جلتكفــري إال مــن خــالل قــاض مســلم يســتاإلميــان واإلســالم، وال يكــون ا
فــهذا أقرهــا أعلــن القاضــي كفــر ، وتتخــذ احلكومــة هقــع مــا  ،أنكرهــا أو الــيت جــاء وــا وأدخلهــا اإلســالم

ا ا وحاكًمـتشاء إ ـر هـذا احلكـم، وال  ـق ألي أحـد خـارج عـن نطـا  احلكومـة أن ينصـب نفسـع قاضـيً 
 ا للحكم يف آن واحد. ومنفذً 

 الفكر التكفريي نشأة  /2
أحـداث الصـراع الـذي مـرت بـع حركـة اخلـوارج يف صـراعهم إن التكفري نشـأ متـدرج ومـتال م مـع  

ومن جاء بعد  من والة  –رضي هللا عنع  –مع السلطة الشرعية املتمثلة يف اخلليفة علي بن أيب طالب 
اخلارجية قامت يف أساسها على مبدأ التكفري الذي أرسـى قاعـدة أخـرى مهمـة  أمر املسلمني، فالنظرية

لديهم وهي قاعدة الرباء من املخالفني هلم، وأصبح مبـدأ التكفـري وقاعـدة الـرباء مـن املخـالفني متال مـني 
يف اجلســـد الواحـــد.)احلريري، يف فكـــر اخلـــوارج القـــدماء وامـــد ني يف هـــذ  األايم تـــال م اللحـــم والعظـــم 

 .(1303ص  م،2010
 –علــي بــن أيب طالــب  –إن الفكــر التكفــريي بشــكل واضــح عنــد املشــكلة الــيت دهــرت  مــن  

وفيما يلـي  ،والنزاع على احلكم بينع وبني اخلليفة معاوية، وقد دهر إ ر ذلا ما يعرف ابخلوارج واملعتزلة
مل يكــن  التكفــرين أل .فــريالتكهم يف مســألة أفكــار يعة و وكــذلا الشــ ،نــورد كيــل دهــر اخلــوارج واملعتزلــة

 أفكــاروقــد تولــدت  ،ولكــن كــان هنــال مــن يقــوم بتكفــري غــري  –املعاصــرة  اإلســالميةوليــد اجلماعــات 
التكفـــري. ويرجـــع إىل  لوجــود أشـــخاص وكتـــاب وحركـــات إســالمية دعـــت التكفرييــني يف وقتنـــا املعاصـــر 

إذ  ؛دي والشـيف ممـد قطــب(نشـوء الفكـر التكفـريي عنـد )أبـو األعلـى املـودو إىل  ذلـا بعـض الكتـاب
 ر يف فلــا الســلطة واحلكــم والتشــريع؛أن يقــرر أن الــدين والــرب واإللــع والعبــادة تــدو  ــاول أبــو األعلــى 
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 القـانونواحلكـم، والسياسـة. و  احلاكميـة،و  ،سياسـية منهـا: كلمـة السـلطةلذلا اد تكـراراً ملصـطلحات 
 . والنظام وتوابعها

ة فيـــع عـــن أهـــم قضـــااي االعتقـــاد وهـــي الربوبيـــة واأللوهيـــ هـــذ  ألفـــا  يف كتـــاب يـــتكلم صـــاحبعو  
أن اإلسـالم كلــع نظـام سياســي وسـلطة وحكـم، حــو عالقـة اإلنســان  والعبـادة والـدين، وهــذا مؤشـر إىل

منـع  نفسـع الـذي انطلـق املنطلـق تكون حتت شعار احلاكميـة، وهـذاأن  املصطلحات ال بدبربع يف هذ  
ولكـن مـع فـار  الغلـو عنـد اخلـوارج،  –رضي هللا عنـع  –ن أيب طالب اخلوارج على أمري املؤمنني علي ب

فكـــر جديـــد للخـــوارج يتمثـــل يف إىل  وإن كـــان نفـــس الطريـــق الـــذي ســـلكع أبـــو األعلـــى أدى يف النهايـــة
 ومجاعات أخرى مما لة يف كثري من الداير.  ،لتكفري والتوقل والتبني، والشوقيني، والقطبينيمجاعات ا
فلــــم تنضــــبط عنــــد  بعــــض املفــــاهيم حســــب أقــــوال بعــــض العلمــــاء  ،طــــبأمــــا الشــــيف ممــــد ق 
"ال إلع إال هللا" كما كان يدركها العريب العارف مبدلوالت لغتـع، ال حاكميـة إال  :حيث قال ،املعاصرين

 نفســها ه، وال شــريعة إال مــن هللا، وال ســلطان ألحــد علــى أحــد، ألن الســلطان كلــع ه. وهــي الفكــرة
 ،أكثــرولكــن ســيد قطــب طــور يف الفكــرة  ،و األعلــى املــودودي و  ــر وــا ســيد قطــبالــيت أص ــل هلــا أبــ

"وشـــهادة أن ال إلـــع إال هللا " لـــيس هلـــا مـــدلول إال أن تكـــون احلاكميـــة العليـــا ه يف حيـــاة  :حيـــث قـــال
 كما أن لع احلاكمية يف نظام الكون سواء.   ،البشر

هــرت كتــب الشــهيد ســيد قطــب، الــيت يف هــذ  املرحلــة د" :يقــول الــدكتور يوســل القرضــاويو  
النظــام اإلســالمي بفكــرة إىل  الــدعوةلــيت تنضــح بتكفــري اجملتمــع، و  ثــل املرحلــة األخــرية مــن تفكــري ، وا

العزلــة الشــعورية عــن اجملتمــع، وقطــع العالقــة مــع إىل  جتديــد الفقــع وتطــوير ، وإحيــاء االجتهــاد، وتــدعو
ــــاس كاءخــــرين، وإعــــالن اجل ــــة، ورمــــيهم د  افــــة، واالهــــاد اهلجــــومي علــــى الن راء بــــدعاء التســــامح واملرون

ابلســذاجة واهلزميــة النفســية أمــام احلضــارة الغربيــة، ويتجلــى ذلــا أوضــح مــا يكــون يف تفســري "يف دــالل 
وغريهــــا وهــــذ   ،. ويف اإلســــالم ومشـــكالت احلضــــارة.القـــرآن" يف طبعتــــع الثانيــــة، ويف معـــامل يف الطريــــق

ص  م،) كــراي،  "كمــا كــان هلــا   ريهــا الســليب  ، الكبــريجيــايبالكتــب كــان هلــا فضــلها و  ريهــا اإل
). 

 الفكري حنرافمظاهر اال/3
 عن طريق: الرتبية األسريةضعل -أ

  اءابء أبفرادها من قبلوالعناية واالهتمام  متابعة األسرةقلة. 
 .التفكا بني أفراد األسرة 

  األبناء والبنات. عدم مراعاة حاجات وخصائص 



21 

 القسوة والتشدد(. -) التدليل الزائد أساليب الرتبيةيف  القصور 

  احلوار والتشاور بني أفراد األسرة.التواصل و ضعل 

 اجلامعات(. –ية ) املدرسة و ضعل الرتبية من خالل املؤسسات الرتب-ب
  وإغفال اجلانب الرتبوي وفقدان احلوار. املقررات الدراسيةالرتكيز على 
 لمني.القدوة السيئة يف بعض املع 

 .عدم مراعاة الفرو  الفردية بني الطالب 

 .ضعل دور اإلرشاد الطاليب 

 .ضعل األنشطة اليت تليب قدرات واستعدادات ورعاية الطالب 

 .عدم الرتكيز على حل املشكالت النفسية واالجتماعية داخل املؤسسات التعليمية 

 القصور يف ربط دور البيت بدور املؤسسة التعليمية. 

  يف اجملتمعات العربيةاإلعالم على مبادئ وقيم اإلنسان   ري قنوات 

  واألجهزة اممولة اإلنرتنتالتقنية احلديثة وإدمان. 

إذ تبـني أن اجلهـل الـديد واللغـوي  ؛الفكري والتطرف يكون سـببع اجلهـل الشـرعي حنرافإن اال 
وإمنـا هـو  ،جهـل األميـة املنحرفة، ليس ابلضرورة أن يكون فكارتبد األإىل  الذي يدفع ببعض الشباب
سوء الفهم الديد أو اللغـوي، ومـن ذلـا اجلهـل بفقـع الـوالء والـرباء وفقـع إىل  جهل من نوع آخر يرجع

طعـــن املبـــادئ وأخالقيـــات اجملتمـــع اإلســـالمي، وخلخلـــة الصـــل إىل  نـــع يعـــودكمـــا أ  ،التكفـــري واجلهـــاد
 ،إجيــاد البــدع واخلرافــاتإىل  يًضــاأالواحــد، واألابطيــل، وإضــعاف قدراتــع، وتشــتيت جهــود ، بــل يــؤدي 

أجــل الفكــري الفــردي واجلمــاعي مــن  حنــرافيــة، والفــن وصــنوف االاواألابطيــل، وتســهل مســارات الغو 
 .(64ص  م،2008ابلدرجة األوىل. ) اجلحد، سرتاتيجيات ختدم العدو حتقيق أهداف وإ
 وإمنا كانت موجـودة منـذ الفتنـة ،التكفريية مل  ت يف العصر احلاضر فكارأن أسباب األويرى الباحث 

الكــربى ودهـــور اخلـــوارج، وقــد كانـــت موجـــودة يف بعــض الكتـــاابت القدميـــة بتكفــري أشـــخاص بعيـــنهم، 
مـن صـور  مـا يتبـع ذلـااجلهات جلهات أخـرى ابلتكفـري، و ودهرت يف أماكن متعددة واهتامات بعض 
اليوم أصبح التصرف الفردي هو  جتا  من اهتموا ابلكفر، لكنوأشكال ردود األفعال اليت كانت تتخذ 

ومن مث التنفيذ ابلقتل، دون املرور مببادئ وأسس التكفري يف اإلسالم، ولكن املنفذ هو  ،فاالهتام ،احلل
  احلكومة وليس األشخاص وبعد ماكمة.

 
  التكفريية فكارلأل العوامل املؤدية/4
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صــدفة، بــل هــو مصــلة مجلــة مــن الوجــود ابلإىل  مــن فــراق ومل يظهــر مل يفت   التكفــرييإن العقــل 
 ،العوامـل الـيت هيـأت املنـاخ لوجـود  وسـاعدت علــى دهـور  وانتشـار ، وهـي عوامـل متداخلـة ومتشــابكة

مـن و  ،فيها السياسي واالجتمـاعي واالقتصـادي والثقـايف والرتبـوي والنفسـي واإلعالمـي والغلـو يف الـدين
معاملــع وتوجهاتــع تبــني لنــا أن هنــال مجلــة مــن خــالل حتليلنــا خلريطــة الفكــر التكفــريي واســتقرائنا ألهــم 

العوامل واألسباب والدوافع الفكرية ابلدرجة األوىل تقل وراء الظاهرة اخلطـرية مـن أمههـا اجلهـل ابلـدين 
ـــ ا يتـــيح لصـــاحبع وضـــوم الرؤيـــة وضـــبط املـــوا ين وإدرال روحـــع وعـــدم الـــتمكن مـــن العلـــوم الشـــرعية  كًن

النصـــوص القرآنيـــة واألحاديـــث النبويـــة وعـــدم التعمـــق يف معانيهـــا  ومقاصـــد ، والقـــراءة احلرفيـــة لظـــاهرة
ومراميهــا ومعرفـــة مـــراد هللا منهـــا والفهــم املغلـــوط لنصـــوص الـــدين القــائم علـــى التأويـــل اخلـــاطئ الـــذي ال 
يراعـي أصــول الـدين ومقاصــد ، وجالطــة اجلماعـات املنحرفــة والتتلمـذ علــى يــد الشـيوخ الــذين يتزعمــون 

إقصـاء اءخـر املخـالل، والتعـامل والتمركز حول الـذات والتعصـب للـرأي و  ،روجون لعالفكر التكفريي وي
والتفاعــل مــع  فكــارامــتالل احلقيقــة وحصــر العقــل يف  اويــة ضــيقة مظلمــة بعيــداً عــن تالقــح األ ادعــاءو 

  .اءخرين
 ا كبــرياً مـــنهــا عـــددً احنرافأن اجلماعـــات التكفرييــة حتشـــد لتربيــر تطرفهـــا و ومــن أســـباب التطــرف 

أعــدت هلــا تفســريات ختــدم وتســـاعد وتــدعم مواقفهــا، كمــا اجتهــدت يف جتميــع أدلـــة ، اءايت القرآنيــة
فقهيــة وأخــرى عقليــة تــدعي شــرعية القيــام ابألعمــال الــيت يقومــون وــا وقــد وجــدت هــذ  اجلماعــات يف 

 .(11ص  ،هـ1430هللا،  ) محدان، عبد . لالستقطابا سهاًل الصغار املتدينني هدفً 
ا يتعلــق وـــا تتفاعــل فيمــا بينهــا وتنـــتج العقليــة التكفرييــة الـــيت ممــامــل الفكريــة وغريهـــا العو  هــذ و 
فتــدمر كــل مــا حوهلــا، وهتلــا احلــرث والنســل و   علــى األخضــر واليــابس،  ،طاقــة هدامــةإىل  تتحــول

 ما يلي: إىل  ومن خالل األسباب الفكرية فهند سأقوم بقسيم تلا األسباب
 اجلهل ابلدين -

ة العلـــم الشـــرعي، مـــن األســـباب الرئيســـاجلهـــل ابلـــدين وقلـــة الفقـــع وضـــعل احلصـــيلة مـــن يعتـــرب  
 عـدم التوفيـق للحـق واالهتـداء للصـواب، واجلاهـل ابلـدين يسـعىا يف كون سـببً اليت ت التكفريإىل  املؤدية
فينتج عـن ذلـا مفاسـد   ،اإلصالم فينتهج طرقاً  سبها مستقيمة فيسيء من حيث أراد اإلصالمإىل 
  .(152هـ، ص 1411ة. )قريشي، كثري 
 القراءة احلرفية لظاهر النصوص دون التعمق يف مقاصدها -

ن بظــــاهر النصــــوص مــــن القــــرآن واألحاديــــث النبويــــة وعــــدم التعــــرف علــــى يكتفــــي التكفرييــــو  
هـذا  مقاصدها ومغا يها وأهدافها البعيدة، واالكتفاء مبا يدل عليع داهر النص، وترتيب األحكام على
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بــن ا) وعــدم اجلمــع بــني األدلــة. ،عمــال القواعــد الضــرورية يف االســتدالللقاصــر، والتغافــل عــن إالفهــم ا
 (.345 -344هـ، ص1422تيمية، 

 التأويل اخلاطئ لنصوص الدين -
الــيت وردت  الصــحيحة إن التكفرييــني ينفــردون عــن ابقــي املســلمني بــرفض كثــري مــن األحاديــث 

ولــذلا فهــم  ؛ا جــاء بــع األقــدمون مــن صــحابة رســول هللاعــن الرســول  صــلى هللا عليــع وســلم ورفــض مــ
 ،ا عـن مـراد هللا بعيـدً يقومون بلي أعنا  النصوص اليت ال تؤيـد وجهـة نظـرهم، وابلغـوا يف  ويلهـا  ويـاًل 

  .(131ص  م،2001)أبو حسام،  .الشريعةومقاصد 
  االقتداء ابملشيخة املنحرفة -

كثـــري مـــن فتـــاوى هـــؤالء الغـــالة و تزمـــون بفتـــاويهم، يلهلـــؤالء التكفرييـــني مشـــايف خاصـــون وـــم،  
لــدين، ومؤسســة علــى رؤيــة منحرفــة فيهــا كثــري مــن الغمـــوض ل اهم مبنيــة علــى نظــرة ضــيقة جــدً أفكــار و 

منهـــا والضـــبابية وميـــل واضـــح حنـــو التشـــدد والغلـــو يف كـــل شـــيء هيـــث تصـــادم الفطـــرة الســـليمة وتنفـــر 
  .(93هـ، ص 1408)البغدادي،  .هادمع عدم علم بشروط أهلية االجت ،النفوس السوية

  التمرك  حول الذات -
نظرة فـال ،التطـرفو التكفـري إىل  من أخطر األمور اليت تـؤدي إن قضية التمركز حول الذات تعد 

أساســها علــى تقــديس الــذات واالنتصــار هلــوى الــنفس الــذي يعمــي بصــرية  األحاديــة املتطرفــة مبنيــة يف
فــق هــوا ، وتقيــيم اءخــر واألشــياء خــالل األان الــيت تــرفض أن يكــون ا إال مــا وافــال يــرى حًقــ ،اإلنســان

 عنهـا، وهــذا مــن أخطـر أســباب الغلــو والطغيـان واإلفســاد يف األرض بســبب ا مســتقاًل للمختلـل وجــودً 
إىل  وقــد رأينــا كيــل قــادت هــذ  الفكــرة املتطرفــة أصــحاوا ،التمركــز حــول الــذات وجتاهــل العــامل امــيط

ومــلء النفــوس ابلرعــب واخلــوف،  ،وتبديــد األمــوال العامــة واخلاصــة ،روام الربيئــةاإلمعــان يف إ هــا  األ
واســتهداف أمــن واســتقرار بــالد املســلمني، وجعلهــا  ،ألبــداناجلــرائم الفظيعــة الــيت تقشــعر هلــا اوارتكــاب 

  .(40 ص هـ،1402)القرضاوي،  يف سبيل أن تكون كلمتهم هي العليا.قل عرضة للفن والقال
  وادعاء امتالك احلقيقة املطلقة التعامل -

 ــــم اجلماعــــة الوحيــــدة الــــيت دفــــرت ابحلــــق وعثــــرت عليــــع أبقنــــع دعــــاة التكفــــري أنفســــهم لقــــد أ 
 .واحتكرتع لنفسها، فهي اجلماعة الناجية وغريها على ضـالل، ومـنهجهم يف التكفـري هـو املـنهج املثـايل

واألنفــة مــن مــاورهتم ومســاجلتهم أو  تعــاليهم علــى غــريهم واستصــغارهم واحتقــارهم ذلــا إىل وقــد أدى
يقدم هلم أو  ،أن يوجع هلم أي نقد –مهما كانت منزلتع وعلمع  –تبادل اءراء معهم، فال جيو  ألحد 
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 ،م2010ا. ) رمان، مسألة ولو أدى وم األمر أن يكفروا املسلمني مجيعً  أي نصح أو خيطئهم يف أي
 (.1968ص 
 االنغالق الفكري  -

غريهــا وال إىل  وال يتجاو و ــا ،التكفــري أ ــم ينغلقــون علــى مصــادرهم العلميــةن دعــاة عــرف عــ 
ا تنــــاقض وأال يقــــرؤوا كتًبــــ ،هم أال يتصــــلوا أبحــــداتبــــاع، بــــل إ ــــم يفرضــــون علــــى بــــدياًل  يرضــــون بغريهــــا

هم، وأال يشاهدوا قنوات فضائية تبث ما يعارض فكرهتم أو ينقضها، إن التعصب للرأي والـنفس أفكار 
 ،علـيهم اتـعى اإلنسان الشعور ابالستغناء عن الناس والتعايل عليهم، بـل والرغبـة يف إمـالء خيار يولد لد
إىل  بـع نسانية، وختصبها العقول النرية، مـا يفضـيق أبواب املعرفة اليت جتود وا القرائح اإلغلإىل  ويدفعع

واالجتماعيـة. واإلنسـان الــذي التقوقـع حـول الــذات واالنطـواء عليهـا واإلصــابة ابلعزلـة الفكريـة والعقليــة 
يغلـــق علـــى نفســـع ابب الفكـــر املختلـــل املتنـــوع إمنـــا يغلـــق علـــى عقلـــع األوردة الـــيت حتمـــل إليـــع املعرفـــة 

ومصــتها النظــرات الثاقبــة واءراء الســديدة، فيضــيق نطــا  عقلــع ويتســع  ،الناضــجة الــيت قبلتهــا العقــول
أنــع يســتفيد منــع، وال ابألوىل يفيــد غــري ..  نطــا  هــوا ، وحينئــذ ال يفيــد  علمــع وإن ســولت لــع نفســع

و ـــرم نفســـع مـــن تقـــو  أفعالـــع وهتـــذيب أخالقـــع، فتقـــوى دواعـــي االســـتئثار يف نفســـع وتضـــعل دواعـــي 
وال ابألوىل يصــلح غــري ، ألن العقــل  ،التعــاون فيهــا، وحينئــذ ال يصــلحع عملــع وإن تــوهم أنــع يصــلح بــع

ص  ،م1998ضــــمر ويفقــــد صــــالحيتع. )جلــــيب، والعضــــو الــــذي ال يتحــــرل ي ،الــــذي ال يفكــــر ميــــوت
54).  
 النفسية العوامل -

، بعــض مســات الشخصــية الســيكوابتية الــيت تعــادي اءخــرين يــنيعنــدما حتمــل شخصــية التكفري 
 ، بل يكونمع عدم الشعور ابلذنب أو الندم –مع اختالف املربرات  -يف ذلا طريق العنل  وتنتهج

جل العنل وعـدم االكـرتاث ابلنتيجـة حـو لـو أصـاب اهلجـوم بعـض التربير كحيلة دفاعية للتحفيز من أ
عــــدم القــــدرة علــــى التواصــــل مــــن خــــالل االجتماعــــات إىل  هــــذا ابإلضــــافة ،الضــــحااي غــــري املقصــــودين
بـــل تكـــون هلـــذ  الشخصـــية أعرافهـــا اخلاصـــة الـــيت ال تتفـــق وال تســـتطيع أن  ،املتعـــارف عليهـــا يف اجملتمـــع
. كمـــا أن هـــذ  نفســـع الوقـــت خـــذ شخصـــية الضـــحية واملهـــاجم يفل و فتنعـــز  ،تتوافـــق مـــع بقيـــة اجملتمـــع

 ،عــدم النــدم وماســبة الــنفسإىل  الشخصــية تتوافــق مــع الســيكوابتية يف انــدفاعها وهتورهــا، وهــذا راجــع
 ،وهـــي مضـــطربة وعدوانيـــة وجادعـــة وتعتـــد مبصـــلحتها فقـــط علـــى حســـاب املصـــلحة العامـــة للمجتمـــع

ص  م،2010)الشــــــامي،  ل ويتجاهــــــل ســــــالمة اءخــــــرين.غــــــري مســــــؤو  اويكــــــون التكفــــــريي شخًصــــــ
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الفكــر التكفـــريي إىل  وكــل األســباب النفســية اــدها عنــد الشـــباب الســعوديني الــذين جلــؤوا .(2176
 . رهابوإىل العنل واإل

فاملرض النفسي خاصة يف احلاالت الشديدة يدركع الناس خاصة القريبني من املريض ممن يقلل  
لكنـــع يف بعـــض  ،وكـــذلا يف حـــاالت االضـــطراابت النفســـية ،تنـــاع برائهـــممـــن مصـــداقيتهم وعـــدم االق

األحايني قد يتعرض هؤالء املرضى للتغريـر ممـن ينتمـون إلـيهم إلصـدار فتـوى لـيس مبقـدور قـادهتم القيـام 
 إصدارها. إىل  ا لكنهم يف حاجةأل م رمبا ال يقتنعون و ،إبصدارها
حيـــث ختتفـــي  ،رض النفســـي وعــدم الســـواء النفســيأمــا اخلطـــورة فتبــدو يف حـــاالت مــا دون املـــ 
ويصعب اكتشافها لدى العامة. وتتعدد األسباب النفسية املؤدية لظاهرة الغلـو يف التكفـري،  ،األعراض

وضـعل  جلية يف الشخصـية املضـادة للمجتمـع(ومنها الدوافع التدمريية النفسية املتأصلة )اليت تبدو مت
لعقـــل والضـــمري( وســـيطرة الـــذات الـــدنيا "اهلـــوى " أو الـــنفس األمـــارة األان العليـــا )الـــنفس اللوامـــة أو ا

ــــوخز الضــــمري ــــا بســــب الشــــعور املتواصــــل ب  ،ابلســــوء علــــى الشخصــــية اإلنســــانية، وتضــــخم األان العلي
هـذاءات العظمـة، و املكانـة املنشـودة، إىل  واإلحباط يف حتقيق بعض األهداف أو الرغبـات أو الوصـول

 ،ال تقبــل الوســطية التكفــريات املتبلــدة أو الفصــامية، ونفســية غــالة الشخصــيو  ،وهــذاءات االضــطهاد
شــدة علــى املخــالل حــال اإلنكــار عليــع، مــع تعظــيم الــذات و فهمــا معهــا أو ضــد ها، غلظــة يف الطبــع، 

 .(2869ص  ،م2010،بكرهللا،  واالنتصار هلا. )عبد
ة النـــاس يبـــدأ مبعاملـــ ،ا يف تصـــرفاتع وســـلوكعلشـــخص الـــذي يفخـــذ التكفـــري منهًجـــاو 

 لذلا فهن من صفات الشخص التكفريي ما يلي:  و كم على تصرفاهتم مبا يرا ؛
 .لسلطة اجملتمعية ورضا  ابلسلطة اليت تتبنا لالتناقض جتا  السلطة: يعد بذلا رفضع  •

 .ما هو فيع وما يؤول إليع أمر ضعل البصرية ع •

 .يق العنليف تعديل األخطاء عن طر  لطر  السلوكية القدميةااللتزام اب •

 .البعد العاطفي عن توابع أفعاهلم من خالل عدم االكرتاث مبا حدث •

 .اوالتخبط يف ذاتع وأفعالع فال جتد  اثبتً  االضطراب يف اهلوية الذاتية •

يضـر نفسـع  ،هـادم للـذات وللغـري ا أو تضـميناً الـذي يغلـب العقـل تعبـريً  النمطـي اجلامـد ريالتفكـ •
  .(2178ص  ،م2010)الشامي،  .ذو تعليم ضعيل املستوى واءخرين.
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ة لظهــور الفكــر التكفــريي، فأوضــاع األســرة الجتماعيــة تعــد مــن األســباب الرئيســإن األوضــاع ا 
اب قــوت يومــع وجيــد مــن الشــ الفكــر التكفــريي، فعنــدما ال جيــدإىل  املرتديــة يف بعــض اجملتمعــات تــؤدي

 اإلسـالميةحيـث جلـأت بعـض احلكومـات  -ن يف السلطة أو من أبناء اجملتمع كاأاء  رمع من هذا سو 
ني مــــن الودــــائل العامــــة، وكــــذلا حرمــــا م مــــن أي نشــــاط اجتمــــاعي أو نيحرمــــان املتــــدإىل  والعربيــــة
  .ومن مث العنل ،التكفريإىل  يلجأجيرب  فهنع -إنساين

  األوضاع األسرية -
 ،يالتكفــري ة يف أوضــاع األســرة قــد تســاعد علــى دهــور الفكــر إن األوضــاع االجتماعيــة املتمثلــ 

الوحــدة  ا يــارحيــث إن التفكــا األســري واالجتمــاعي الــذي يعمــل علــى اخــتالل الســلول يف األســرة و 
سـلول األبنـاء، ويف السـلول  احنرافيف  مهم عنع مبصطلح التفكا األسري، سبب الذي يعرب ،األسرية

ســـوء التكيـــل والتوافـــق واملـــرض النفســـي الـــذي يتعـــرض لـــع  تمشـــكالي عامـــة، ويف عـــدد مـــن جرامـــاإل
 األفراد يف حياهتم، أو يف تفاعلهم مع أعضاء اجملتمع اءخرين. 

وفقــدان مشــاعر احلنــان واملــودة  ،فنشــأة األبنــاء يف أســرة ال يعــرف أفرادهــا غــري النفــور والكراهيــة
  ،ة يف أعمـــاقهم حنـــو احليـــاة واجملتمـــعفترتســـب املشـــاعر الســـلبي ،انتكاســـة يف الفطـــرةإىل  يـــؤدي ،والرمحـــة

ات السـلوكية حنرافـاالإىل  مـا يـؤدي :وعـدم االنتمـاء ،كالكر  واحلقد، مع فقـدان الشـعور ابلثقـة واألمـان
والعنل، واحنالل األخال   جرامودهور اإل ،املتمثلة يف التمرد على القيم والنظم والقوانني ،يف تصرفاهتم

  .(1876ص  ،م2010املختلفة. )جستنية،  بصورها
 غياب احلوار بني أفراد اجملتمع  -

األفــــراد، غيـــاب احلــــوار بـــني  اإلســــالميةقـــد تكـــون املشــــكلة األساســـية يف اجملتمعــــات العربيـــة و   
فاماور ال يعرف أسس احلوار وكيفية إيصال املعلومة لآلخرين، وعدم تقبـل الـرأي اءخـر مـن األطـراف 

يـــة واملخـــاوف حتريـــر الــنفس مـــن الصـــراعات واملشـــاعر العدائإىل  ، فاإلحســـان يف احلـــوار يـــؤدياملتحــاورة
 (.17ص  ،م2002)كتيب، .والعداء لآلخرين شكالتهم يف حل املوالقلق، فحسن ذلا يس

 
 البطالة داخل اجملتمع  -

من املشكالت الـيت  عدم وجود فرص وديفية للشباب مع رغبتهم يف االستقرار وتكوين األسرة 
 ،فر هلــم هــذ  احلاجــات اجتهــوا حنــو حلــول أخــرى ال  مــد عقباهــاافــهن مل تتــو  ربيــة،تواجــع اجملتمعــات الع

ا. وال يكـــاد وتمـــع مـــن ا وحاضـــرً جـــدت البطالـــة كظـــاهرة يف أغلـــب اجملتمعـــات اإلنســـانية ســـابقً فقـــد و 
. فالبطالـة هـي وصـل حالـة املتعطلـني عـن لو مـن هـذ  الظـاهرة بشـكل أو بخـراجملتمعات اإلنسانية خي
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 شـــكالتســـبب يف كثـــري مـــن املتفهـــي ت قـــادرون عليـــع ويبحثـــون عنـــع إال أ ـــم ال جيدونـــع. العمـــل وهـــم
)العلــــيب، للعمــــل  االــــيت ال جيــــد فيهــــا الشــــباب فرًصــــايل السياســــية يف الــــبالد الفقــــرية وابلتــــ ،االجتماعيــــة

  .(2990ص  م،2010
ولكن مت ذكر أمهها  ،هلاوال ميكن إمجا ،أن األسباب االجتماعية للتكفري كثرية ومرتابطةويرى الباحث 

األســـــرة واجملتمـــــع للشـــــباب  مـــــنهم ات التكفرييـــــة يكـــــون بســـــبب عـــــدم الـــــتففانتمـــــاء الشـــــاب للجماعـــــ
إىل  م واحتــــوائهم مــــن خــــالل إجيــــاد فــــرص العمــــل أو إشــــغاهلم أبمــــور تصــــرفهم عــــن اللجــــوءمشــــكالهتو 
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ري الشـخص يعـد احلكـم عليـع أبعظـم وأشـنع األشـياء يف فتكفـ ،ا ى اإلسالم عن التكفري جزافًـ 
ومينـع التـوارث  ،الدنيا واءخرة، ففي الدنيا يستبام دمع بعد االستتابة، ويفر  بينـع وبـني  وجتـع املسـلمة

)احلـار ي،  وإذا مـات م نـع تغسـيلع وتكفينـع والصـالة عليـع يف مقـابر املسـلمني ،بينع وبني ور تـع املسـلمني
النـيب  رمع هللا من عـرض املسـلم الـذي أكـدوالتكفري ألهل اإلميان استباحة ملا ح( 702ص  م،2010

إن دمــــاءكم وأمــــوالكم فقــــال: ) ،صــــلى هللا عليــــع وســــلم حرمتــــع يف خطبتــــع العظيمــــة يف حجــــة الــــوداع
يف شهركم هذا، يف بلـدكم هـذا، فليبلـل الشـاهد الغائـب(  ،وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا

والقـول بكفـر املسـلم مـن أعظـم مـا يقـدم يف عرضـع، وهـو مسـتتبع  (52ص  ،1ي، ج)صحيح البخـار 
  .(633ص  ،م2010هلتا مالع ودمع. )يعقوب، 

كـان لزامـاً معرفـة   :فهذا قال الشـخص قـوالً ك فـراي ً  ،)إن التكفري حكم شرعي جيب التثبت يف إطالقع
لذلا فهن احلكم  ؛(108ص  ،م2010 ،) العلي .قولع زامع ابملعو الك فري الذي تضمنعقصد ، والت

ابلتكفــري حــق ه تعــاىل ولرســولع  صــلى هللا عليــع وســلم  فالكــافر هــو مــن جعلــع هللا ورســولع  صــلى هللا 
 ،م2010)املســعودي،  .فــال  كــم العقــل يف هــذ  املســألة وكــذلا األهــواء والظنــون ،اعليـع وســلم كــافرً 

والفسـق أحكـام شـرعية لـيس ذلـا مـن األحكـام "الكفـر  –رمحـع هللا  –ويقول ابن تيمية  .(142 ص
الــيت يســتقل وــا العقــل، فالكــافر مــن جعلــع هللا ورســولع كــافراً، والفاســق مــن جعلــع هللا ورســولع فاســقاً". 

 .(92ص  5ج ،م1986)ابن تيمية، 
  :ويف  الكفر يف الشرع يف عدد من املعاين

 ( فمــنهم مــن آمــن ومــنهم مــن كفــر تلفــوا)ولكــن اخ :كمــا ورد يف القــرآن الكــر   ،نقــيض اإلميــان
  "253"البقرة: 
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 ولقـــد آتينـــا لقمـــان احلكمـــة أن اشـــكر ه ومـــن  :كمـــا ورد يف القـــرآن الكـــر   ،مناقضـــة الشـــكر(
 . "12يشكر فهمنا يشكر لنفسع ومن كفر فهن هللا غد محيد( "لقمان: 

  هللا لبـــاس اجلـــوع )فكفـــرت أبنعـــم هللا فأذاقهـــا  :معـــو جحـــود النعمـــة كمـــا ورد يف القـــرآن الكـــر
  ."112 :واخلوف مبا كانوا يصنعون( "النحل

  ا كما ورد يف القرآن الكر  )مث يوم القيامـة يكفـر بعضـكم بـبعض ويلعـن بعضـكم بعًضـ  ،التربي
  "25ومأواكم النار وما لكم من انصرين( "العنكبوت: 

 ما لـيس يل بـع علـم  "تدعوند ألكفر ابه وأشرل بع :يف القرآن الكر  جاءكما   للشرل مرادف
  .(911ص  ،م2010)العواجي،  (42العزيز الغفار" )غافر: إىل  وأان أدعوكم

أو مبعـو  شـرعية انع مـن خـالل مـا ورد يف موضـوع التكفـري أبن للتكفـري أحكاًمـويرى الباحث أ 
 نــع ال بــد أن يــدخل ضــمن شــروط معينــة مــن أمههــا التكفــري العــام والتكفــري، وأأنــع جــاء يف الشــرعآخــر 

وإن تكفــري الشــخص بعينــع  ،حيــث إن التكفــري العــام لــيس كتكفــري شــخص بعينــع ،املعــني  )الشــخص(
وهـو  –سـبحانع وتعـاىل  –حيث إن التكفـري يكـون ه  ،ضع ضمن ضوابط وقواعد ومعايريو جيب أن ي

هنــال دالئــل علــى كفــر بعــض األشــخاص الــذين لكــن ، الــذي يعلــم املســلم مــن الكــافر علــى وجــع الدقــة
فقـد جـاءت نصـوص التكفـري يف القـرآن  منهم األقوال واألفعال اليت ختـرجهم مـن دائـرة اإلسـالم. صدرت

 ،الكر  عامة ومطلقة، والقليل منها خاص ومقيد، والتكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعـني  )الشـخص(
خاص ملـا ن اإلسـالم  ـى عـن تكفـري األشـى  بوت شـروط وانتفـاء موانـع. كمـا أألن تكفري  موقوف عل

خراجـــع مـــن يرتتـــب عليـــع إ وتنـــابز ابأللقـــاب، ذلـــا أن تكفـــري  ،فيـــع مـــن ســـوء دـــن ابملســـلم وغيبـــة لـــع
هيث يكون  ،فال يستطيع أي مسلم أن يطلق على مثل هؤالء صفة الكفر إال ضمن شروط اإلسالم.

 انواًعــوإن للكفــر أ وال ي طلــق الكفــر علــى الشــخص إال العلمــاء. ،ا عليــع وضــوم الشــمسالكفــر واضــحً 
الــذي يكــون بتكــذيب الرســول  صــلى هللا عليــع وســلم واجلحــود والعنــاد واإلعــراض هــا الكفــر األكــرب من

 ،أمــا الكفـر األصــغر فهـو مـا ال ينــاقض أصـل اإلميــان ،مـن اإلسـالم اويكـون هــذا الكفـر جرًجــ ،والنفـا 
اءخـرة حتـت  ولكن حكمع أبن صاحبع مسلم جتري عليع أحكام املسـلمني ويف ،ولكن ينقصع ويضعفع

 مشيئة هللا. 
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ســتخدمع تفرييــة بســبب جاذبيــة األســلوب الــذي اجلماعــات التكإىل  يتجــع الشــباب لالنتســاب 
لــذلا فهــي تعمــل علــى جاطبــة الشــر ة  ؛فغالبيــة القيــادات تكــون مــن الشــبابجــاطبتهم وحدا تــع، يف 
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وإكســـاوم الفكـــر املتطـــرف مـــن خـــالل وســـائل تكنولوجيـــا االتصـــال  موصـــول إلـــيهوال نفســـها العمريـــة
بـول واليوتيـوب والتـويرت  الـيت منهـا الفـيسمبواقعها املختلفة  اإلنرتنت احلديثة، ومنها الفضائيات وشبكة

أدوات  اســتخداما مــن الشــباب لــديهم خــربة يف رام، حيــث تســتخدم تلــا التنظيمــات جيوًشــتجواالنســ
 اســـتخدامجتمـــاعي وصـــياغة الرســـائل اجلاذبـــة للشـــباب عـــرب فيـــديوهات مصـــورة ومعـــدات التواصـــل اال

وكــذلا عــروض  ،تقنيــات متطــورة، وقــد يتخلــل ذلــا اإلغــواء املــادي ابإلعــالن عــن تــوافر فــرص عمــل
مغريــة للــزواج جلــذب الشــباب الفقــراء، ابالعتمــاد علــى وســطاء ومتطــوعني مــن الشــباب امليــني لتجنيــد 

وغــري ذلــا مــن األســاليب املختلفــة،  وعيــاً أبســاليب جــاطبتهم والتواصــل معهــم كثــرم األأقــرا م بوصــفه
  :وسوف أن  على أهم األساليب املؤ رة

 ووسائل اإلعالم الفضائيات -
تســـهم الفضـــائيات يف بلـــورة وتغيـــري االجتاهـــات، وال يـــتم ذلـــا ابألســـاليب املباشـــرة، بـــل إباثرة  

الفضــائيات يف نشــر الشــبهات واألمــور املخالفــة للعقيــدة  وتســهم .الشــبابردود أفعــال عاطفيــة لــدى 
ـــدين اإلســـالم ونـــيب الرمحـــة واهلـــدي ن معظـــم الفضـــائيات إحيـــث  ،الصـــحيحة وماربـــة ه عـــز وجـــل ول

فأغلــب براوهــا نقــل مباشــر للصــورة احليــة حليــاة  ،ا و قافيًّــاالحنالليــة تــدعم مــن قبــل الــدول الغربيــة مــادايًّ 
 ،هـ1427)القحطاين، .ووسائل ترفيههم ،ضة يف مالبسهمواملو  ،طعامهم وشراومو  ،الكفار وأحالمهم

 .(71ص 
 غـــري مـــدروس،أن السياســـة الرباويـــة الـــيت تتبعهـــا الفضـــائيات تكـــون بشـــكل عشـــوائي ويـــرى الباحـــث  

 اأن هنـال دلًمـنفوس الشباب، كما  يف العامل اإلسالمي تؤ ر يف فردات الفعل جتا  ما  دث من مآس  
جتــري يف دمــاء  مــا يــؤجج يف الــنفس مشــاعر الغضــب، وتســتمر مشــاعر الغضــب، علــى املســلمني اواقًعــ

ــــد ا ــــة، كمــــا أوال يكــــون ذلــــا إال ابال االنتقــــام،لشــــاب املســــلم حــــو يري ن نتمــــاء للجماعــــات التكفريي
 . الشباب اليت يتجع إليهاالتكفرييني  أفكارالفضائيات تقوم بنشر 

 
  اإلنرتنتشبكة  -

دخل كل منزل وأن الكثري مـن األطفـال جيلسـون ابلسـاعات يأصبح اءن  إلنرتنتاال شا أن  
آخـــر، وخاصـــة املواقـــع الـــيت ختـــص األطفـــال كاأللعـــاب إىل  أمـــام جهـــا  الكمبيـــوتر يتنقلـــون مـــن موقـــع

فعنـــدما يتعامـــل الشـــاب مـــع الشـــبكة تعطيـــع  ،إجيـــاابً فتـــؤ ر علـــى شخصـــية الطفـــل ســـلباً أو  ،والقصـــص
ة واالعتــزا  ابلــنفس والثقــة وــا. كمــا أ ــا مــن جانــب آخــر تعمــل علــى خلــق التــوتر الشــعور ابالســتقاللي

فتــــؤ ر شــــبكة  (2، ص م1997)جعفــــر:  مــــا. اوالقلــــق لــــدى الطفــــل عنــــدما يتــــابع لعبــــة أو موضــــوعً 
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قـــد االنرتنـــت علـــى اجملتمـــع بضـــياع أوقـــاهتم والغـــر  يف الفســـاد واألعمـــال والســـلوكيات غـــري املقبولـــة، ف
الـيت يتشـارل اليوتيـوب وغريهـا مـن املواقـع و  بـول والتـويرت الفـيس :جتماعياالتواصل الشبكات  تانتشر 

  اجلميع فيها إببداء رأيهم دون شرط.
 احل  -

فاألشخاص يتأ رون مبن حوهلم من رفا  وأصـحاب وكبـار  ،للحي   ري كبري يف التنشئة والرتبية
يقصد ابحلي الوسـط امـيط ابألسـرة مـن  وصغار يف احلي ومن السلوكيات املتعارف عليها داخل احلي،

مكــان جغــرايف وجــريان وأمــاكن اللقــاءات ونوعيــة العالقــات والصــالت القائمــة يف مكــان احلــي. وللجــو 
 ( 19ص  ،هـ1431)العصيمي،  منحرفاً. أو كبري يف سلول أفراد  سلوكاً سوايًّ السائد يف احلي دور  

 الرفاق -
االجتماعيـة ومجاعـة  واملنزلـة ورغباتـعوميولـع  يف عمـر  وسـلوكع للفردوهم وموعة األفراد املقاربني 

فهنـع يتوقـع أن يكـون  ،صـاحلني افـهذا كـانو  ،سـلوكياتعيف التأ ري يف  اإلنسانيف حياة  كبري  دور هلاالرفا  
بل ويزداد صالحاً مـع مـرور األايم وطـول املخالطـة مـع هـؤالء الرفـا  ولكـن اخلطـر  ،سلول الفرد صاحلاً 

ألن استمرار عالقـة الفـرد  ،عاجالً أو آجالً  حنرافما يكون هؤالء الرفا  منحرفني مما يقود لاليف  عند
ص  ،هــ1431)العصـيمي،  .بد أن ينتج عنهـا   ـري جيعـل الفـرد يسـلا مثـل سـلوكهم وؤالء األفراد ال

46).  
 تعبئة وجتنيد اإلرهابيني -

الشــبكة  عنــل يف التعامــل مـع اءخــرينالــيت تسـلا ال التكفرييــةتسـتخدم اجلماعــات واملنظمـات 
والفلســفات الــيت تنــادي وــا,   فكــار, وبــث األرهــايبالتكفــري والعمــل اإلاملعلوماتيــة العامليــة يف نشــر  قافــة 

ومــن خــالل الشــبكة  هم ومبــادئهمأفكــار تــوفري أكــرب عــدد ممكــن مــن الــراغبني يف تبــد إىل  كمــا تســعى
بتكــوين قاعــدة فكريــة لــدى مــن لــديهم ميــول واســتعداد  يــةرهابالتكفرييــة اإلاملعلوماتيــة تقــوم التنظيمــات 

ـــــديها قاعـــــدة ممـــــن جتمعهـــــم نفـــــس األاألعمـــــال التدمرييـــــة والتخريبيـــــة,  لالخنـــــراط يف  فكـــــارمـــــا يـــــوفر ل
عناصــر جديــدة داخــل فاســتقدام  يــة يف املســتقبل.إرهابوالتوجهــات, فيســهل جتنيــدهم لتنفيــذ هجمــات 

يني يقومـون ابسـتغالل تعـاطل بعـض رهـاباستمرارها؛ لذا فـهن اإل،  افظ على بقائها و تلا التنظيمات
أبســلوب عــاطفي, وعبــارات محاســية براقــة, وذلــا مــن  الشــباب بونذد اجملتمــع مــع قضــاايهم، فيجــأفــرا

ويكـــون هـــذا عـــرب  اإلنرتنـــت.املوجـــودة يف شـــبكة  ةاإللكرتونيـــخـــالل غـــرف احلـــوار واملنتـــدايت واملواقـــع 
)املطلق، .ة املختلفــــةاإللكرتونيــــة ومتابعــــة املواقــــع اإللكرتونيــــر البيــــاانت أو إصــــدا اإللكــــرتوينالتــــدريب 
 (3958م ، ص 2010
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 على اجملتمع  اآلاثر الناجتة عن الفكر التكفريي /8
 تمجيـــع مفاصـــلها وأ ـــر يف  اإلســـالميةيـــة دـــاهرة أصـــابت األمـــة ات الفكر حنرافـــتعـــد دـــاهرة اال   

منافيـــة لتعـــاليم اإلســـالم، فهـــم  الفكـــر املنحـــرف مـــن أعمـــالملـــا يقـــوم بـــع أصـــحاب  كبـــريًا؛  عليهـــا   ـــرياً 
اضطراب األمن واالسـتقرار ويسـتبيحون األنفـس املعصـومة، وكـذلا يـؤ رون علـى الشـباب يف همون يس
هم يف كـــل ذلـــا يســـ  ،جانـــب األضـــرار املاديـــة الـــيت يتســـببون وـــا نتيجـــة التفجـــريإىل  الشـــاذة فكـــارابأل

 إضعاف الدولة وإعاقة التنمية. 
بنشــــر  فتقــــوم تلــــا اجلماعــــات ،لمجتمــــعيــــة يف اضــــطراب األمــــن واالســــتقرار لالتكفري  فكــــارهم األســــوت

واجلســـور،  ،، كاملبـــاين احلكوميـــةاألساســـية بواســـطة التفجـــريســـتهدف البـــو التحتيـــة ي ذيالتخريـــب الـــ
واغتيــال  ،والتعــرض ألفــراد قــوى األمــن واجلــي  بنصــب الكمــائن هلــم ،ومراكــز األمــن، و كنــات اجلــي 

طائلــة يف اإلعمــار  إذ تصــرف أمــوااًل  ؛ا واقتصــادايًّ كــل ذلــا مــن شــأنع أن يضــعل الدولــة أمنيًّــ  ادهتم،قــ
واإلصـــالم والتعلـــيم والصـــحة، بـــل يف تســـكني اثئـــرة هـــؤالء التكفرييـــني وإصـــالم مـــا أفســـدو  وبنـــاء مـــا 

 (2589م، ص 2010)البدر،  هدمو ، وتعويض ما خربو .
ــًدا  :احة األنفــس املعصــومة يقــول هللا تعــاىل يقومــون ابســتبنين التكفرييــكمــا أ   ًنــا م تـ ع م   " و م ــْن يـ ْقت ــْل م ْؤم 

ال ًدا ف يه ا و غ ض ب  اَّلل   ع ل ْيع  و ل ع ن ـع  و أ ع ـد   ااًب ع ظ يًمـا "   ف ج ز اؤ    ج ه ن م  خ  )الصـاوي،  [ 93النسـاء: لـ ع  ع ـذ 
ي اَّلل   .(21ص  ،م2005 ـل م   :ع ْنهم ا ق ال   وع ن  اْبن  ع م ر  ر ض   " ال   :ق ال  ر س ول  اَّلل   ص ل ى اَّلل  ع ل ْيع  و س 

ـْب د ًمـا ح ر اًمـا "   أخرجـع البخـاري [ ،يـ ز ال  اْلم ْؤم ن  يف  ف ْسح ة  م ْن د ين ع   فـاألنفس معصـومة ال  م ـا ملْ  ي ص 
فتنشـر  ،يف  عزعة األمن األسري اقها. ومن اءاثر االجتماعية إسهامه ق ألي إنسان ميارس القتل ه

قـــو  نتشــر عنــع قــد يكمــا أ .(3844ص  م،2010)الســـويلم،  .العــداوة والبغضــاء بــني أبنــاء اجملتمــع
نــع بتلــا األعمــال . كمــا أالتكفرييــني عــن إعالــة أســرتعإىل  وختلــي مــن ينتســبالوالــدين وقطيعــة األرحــام 

 .تنتشر الطائفية واحلزبية
 مــا ال يفيــدإىل  العنــل وصــرف طاقــاهتمإىل  ونلشــباب الــذين يلجــؤ كــذلا هلــا    ريهــا علــى او  

 جــةابجلماعــة الــيت يعتقــدو ا، أو هختلــي الشــباب عــن أســرهم وأهلــيهم وعــن إعــالتهم هجــة اللحــا  و 
وإن وهــذا بــال شــا هــدر للطاقــات واجلهــود وإضــاعة لألمــاانت واملســؤوليات.  ،اجلهــاد وإنكــار املنكــر

وهــوة بــني الشــباب الــذين يتبنــون املــنهج التكفــريي وبــني أوليــاء األمــور  نفــرةمثــل هــذ  األعمــال توجــد 
وقـــوة  ،ويصــبح الشـــباب مـــع توقــد أذهـــا م ،يـــورث فوضــى يف اجملتمـــع وذلـــاالــذين أمـــر هللا بطــاعتهم. 

وسرعة استجابتهم، بـدون موجـع مسـتقيم، وال ضـابط صـحيح، تتخـبطهم األهـواء  ،ومحاسهم ،عزائمهم
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 ضــتها ات يف أيــدي األعــداء، لتــدمري اجملتمعــات املســلمة والقعــود يف طريــق حون أدو بوالشــبهات، فيصــ
  .(3853ص  ،م2010. )السويلم، ا يف خذال اويكونون سببً 

ســـمح للــدول األجنبيـــة ابلتـــدخل يف وي ،هم يف إضـــعاف الدولــة وتـــدمري اقتصــادهاكمــا أنـــع يســ 
تـدمري مقـدرات الـوطن إىل  ذا يـدعووكل ه ،فغانستان وسوراي، كما حدث يف أاإلسالميةشؤون الدول 
إىل   يسـيئوننين التكفرييـ، كمـا أللجمعيـات اخلرييـة ، ويعمل على إضعاف الدعم اخلـرييوالبو التحتية

فـبعض اجلهلـة مـن  ،وهـذا واقـع مشـاهد .وهم منع بـراء ،ينيرهابرميهم ابإلذلا بو  ،أهل الصالم والتقى
 ،للسوال استخدامو  ،وتقصري للثوب ،إعفاء للحيةالناس بدأ يشا يف كل من  سا بشعائر دينع من 

فلـيس كـل مـن التحـى حلقـت  ،وهـذا عمـل ينـاقض الـدين ،إرهـايبحو دنوا أن كل من فعل ذلـا فهـو 
حــو ينفــذوا جططــاهتم  يون  ســكوا بــتلكم الشــعائر ختفيــاً وراءهــارهــاببــل أولئــا اإل ،رهــاببــع هتمــة اإل

 .(27ص  م،2005)الصاوي،  .الدنيئة
 ج الظاهرة التكفريية عال /9

وسياســية وإعالميــة ات الفكريــة هلــا أســباب ومظــاهر دينيــة ونفســية وتربويــة واجتماعيــة حنرافــاال  
وال سـيما  ،، فـهن الوقايـة هـي أفضـل وسـيلةحنـرافومهما قال العلماء حنـو الفئـة القابلـة لال واقتصادية، 
يف وسـع األجهـزة األمنيـة يف أي بلـد يف عبارة عن مثرة لعوامل عديدة متنوعـة لـيس  حنرافأن جذور اال

العامل أن تقوم بكل األساليب الوقائية مبفردها. بل من الضروري أن يدرل أبناء اجملتمع خطورة املشكلة 
ال يضـر الشـاب الـذي  مـل فريوسـع أو يضـر  الفكـري حنرافية منها، فااليف الوقا مبدوره والكي يقوم

وتلحـق الضـرر ابلتنميـة واملنجـزات واألمـن  ،م مجيـع أطـراف اجملتمـععائلتع، إمنـا ضـرر  وآاثر  الوخيمـة تعـ
كل إنسان مهما كانـت مكانتـع أو   ما كيد؛ أل ا ما لة أمإىل  هذ  حقيقة ليست هاجةو واالستقرار، 
 منها: وإن عالج داهرة التكفري لع أبواب كثرية،  (64ص  م،2008) اجلحد،  درجة  قافتع.

 
  م اجلديدي يف وسائل اإلعالمواجهة الفكر التكفري  -

 اســـتخدامتقــوم بـــع اجلهــات التكفرييـــة مــن  وذلــا ملـــا ،لقــد   ـــر بعــض الشـــباب وــذ  األفكـــار 
بــول، والتــويرت، واليوتيــوب، والــواتس  وســائل اإلعــالم احلديثــة مــن مواقــع التواصــل االجتمــاعي كــالفيس

 م مبا يلي: . فال بد من مواجهة هذا اإلعالهلا والرتويج همأفكار آب، يف نشر 
بيان خطورة فتنة التكفري وشق عصا املسلمني وضرورة حتديد مواصـفات العلمـاء الـذين يتولـون  •

 حنـــرافالتعامــل مـــع وســـائل اإلعـــالم يف عـــرض موقـــل اإلســـالم مـــن مجيـــع أشـــكال ومظـــاهر اال
 .الفكري ويف ومقدمتها الغلو والتطرف
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 للفتنة واالقتتال. املنتدايت وصفحات الدردشة اليت تدعو  موضوعاتمراقبة  •

 ية والتعرف على الغاية من ذلا. رهابمتابعة ماولة دخول األفراد بعض املواقع اإل •

ية إن لـزم األمـر، ولـيس رهابفيجب القيام بتدمري املواقع اإل اإللكرتوين رهابختفيض حصيلة اإل •
  (22ص  ،هـ1436)املزروقي، .ا وفكرايًّ ديها، أل ا ضارة أخالقي  فقط ماولة تفا

  مرك  األمري حممد بن انيف للمناصحة -
 صاحب من بتوجيع 12/10/1427بتاريف   والرعاية للمناصحة انيل بن ممد مركز أنشئ 
 إصــالحية مؤسســة املركــز ي عتــربو  .الداخليــة و يــر العزيــز عبــد بــن انيــل بــن ممــد األمــري امللكــي الســمو
 مـن خنبـة عليهـا يقـوم الـيت الـربامج مـن وموعـة خالل من والسلوكية املعرفية املهارات بتنمية تعو تربوية

  .املتنوعة العلمية التخصصات يف واخلربة العلم أصحاب
 :العامة األهداف
 املنحرفة فكارواأل التطرف ونبذ واالعتدال الوسطية مفهوم نشر يف اإلسهام. 

  املستهدفة الفئات لدى واالجتماعي والنفسي الفكري التوا ن حتقيق.  

  وإصـالم ورعايـة والضـالة املنحرفة فكارلأل والتصدي رهاباإل مكافحة يف اململكة ورد إبرا 
  .أبنائها

 الفرعية األهداف
 واملنحرفة املتطرفة فكارلأل للتصدي الوقائية اململكة جهود يف اإلسهام.  

 املستهدفة الفئات لدى املوجودة الفكرية اتحنرافاال نوعية على التعرف.  

 ورعايتهم اجملتمع يف التدرجيي لالندماج تهدفةاملس الفئات  هيل.  

 هلم املساعدة وتقد  املستهدفة الفئات أسر مع التواصل.  

 املهام
 املركز وأنشطة ألعمال التطويرية واخلطط التنظيمية اللوائح وتنفيذ إعداد.  

 املستهدفة للفئات والعالجية الوقائية املناصحة برامج وتنفيذ إعداد.  

 املركز داخل للمستفيدين والتأهيل الرعاية برامج وتنفيذ إعداد.  

 للمستفيدين الالحقة الرعاية برامج وتنفيذ إعداد.  

 والزائرين الضيوف واستقبال للمركز اإلعالمية اخلطة وتنفيذ إعداد.  

 ابملركز اخلاصة واألمنية اإلدارية اإلجراءات مجيع متابعة.  

 بشكل حتديثها على واإلشراف املركز ومعلومات توإجراءا أعمال جلميع بياانت قاعدة إنشاء 
  .منها ابملركز اإلدارية الوحدات استفادة آلية وتنظيم مستمر

 املؤسســات مــع والتعــاون املركــز عمــل بطبيعــة العالقــة ذات العلميــة والبحــوث الدراســات إجــراء 
 طـــويرت ومقرتحـــات املركـــز أنشـــطة عـــن ســـنوي تقريـــر وإعـــداد الشـــأن هـــذا يف األخـــرى العلميـــة
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ـــــــــــــع العمـــــــــــــل ـــــــــــــن انيـــــــــــــل  للمـــــــــــــدير ورفعـــــــــــــع ب ـــــــــــــع مركـــــــــــــز األمـــــــــــــري ممـــــــــــــد ب العـــــــــــــام )موق
 .(http://www.mncc.org.saللمناصحة

 
  يف التنشئة اوأدواره األسرة -ج

وتشـــكيلها وتعزيزهـــا لـــدى أبنائهـــا، تعـــد األســـرة مـــن أهـــم العوامـــل املـــؤ رة يف تكـــوين االجتاهـــات  
سـئلة الـيت الوالدان مصدراً مهماً يتشرب من خالهلما الطفل اجتاهات حياتية قيميـة مـن خـالل األويعد 

مــا جيعــل االجتاهــات يف مرحلــة الطفولــة ذات   ــري ابلــل يف حيــاة األفــراد، وذات يطرحهــا علــى أبويــع، 
أشـــار مـــوريف اســـتمرارية يف حيـــاهتم ومعتقـــداهتم واجتاهـــاهتم وســـلوكهم، وهنـــال صـــعوبة يف تغيريهـــا. وقـــد 

نتاج للمؤشـرات الثقافيـة السـائدة يف اجملتمـع،  هي اليتيف التأ ري ابالجتاهات دور األسرة إىل  ونيوكومب
وأمنـاط السـلول االجتمـاعي عـن طريـق  لـدى األبنـاء فاءابء هم املصدر املباشر للمعتقدات واالجتاهـات

  فهي: الجتاهات سهاًل العوامل اليت جتعل التغيري يف اأما  ،أبنائهمما يغرسونع يف 
 .ضعل االجتا  وعدم رسوخع  

 عــدم و  تــرجيح أحــدها علــى ابقــي االجتاهــات، وجــود اجتاهــات متســاوية يف قوهتــا هيــث ميكــن
  وضوم اجتا  الفرد حنو موضوع االجتا .

 االجتا . وجود خربات مباشرة تتصل مبوضوع  

  وجود مؤ رات مضادة لالجتا . 

  صـديق،  .(..الـيت تتكـون يف اجلماعـات الثانويـة )كاألنديـة. مثـل االجتاهـات :سطحية االجتـا(
 ( 312ص  م،2012

  أما العوامل اليت جتعل تغيري االجتاهات صعبة فهي: 
 .قوة االجتا  القد  ورسوخع 

 .وضوم معامل االجتا  عند املرء 

  .استقرار االجتا  يف شخصية الفرد وارتفاع أمهيتع وقيمتع 

  حيــث تنــتج االجتاهـــات  ،ولــيس علــى اجلماعــة ، االجتــا  علــى الفــرداالقتصــار يف ماولــة تغيــري
   من اجلماعة.أصاًل 

 .صالبة الرأي عند الفرد  

 . إرغام الفرد على تغيري االجتا  

  .( 313ص  م،2012)صديق، مقاومة تغيري االجتا  اليت تفرضها الدوافع القوية عند الفرد 

http://www.mncc.org.sa/
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 لتعـــديل تقـــباًل  أكثـــركـــان واملعـــارف  اخلـــربات  ا علـــىانفتاًحـــ أكثـــرأن الفـــرد كلمـــا كـــان ويتضـــح  
عرضــة أقــل التصــاقاً بــذات الفــرد وشخصــيتع كــان االجتــا   أكثــراجتاهاتــع، وكلمــا كــان موضــوع االجتــا  

عرضـة للتغــري مـن اجتاهاتــع أقـل أو  قافتــع  ن اجتاهــات الفـرد حنـو دينــع أو عرقـعللتغيـري أو التعـديل، أي أ
ا يف أ ـرً  أكثـرلتكنولوجيـا يف حياتـع، وكـذلا األسـر )األب واألم( ا استخدامحنو وسائل املواصالت أو 

 تغيري اجتاهات األطفال من الراشدين اءخرين. 
  يف التنشئةاألسرة  أدوار /1

ـــا؛مـــن جتمـــع مـــن األفـــ أكثـــراألســـرة هـــي  أل ـــا  راد الـــذين يتقـــامسون حيـــزاً مكانيًّـــا ونفســـيًّا خاصًّ
طـــورت طاقمـــاً مـــن القواعـــد واألدوار امـــددة  ها، وقـــدمنظومـــة طبيعيـــة ذات خصـــائص  يزهـــا مـــن ســـوا

 .(17ص  م،2015ي، )حجا   فرادها، و تلا بنية سلطة منظمة.أل
والشـــعور لـــدى   ،املـــودة والـــرتاحم واحـــرتام كـــل مـــن الـــزوجني لآلخـــر تبـــو علـــىواألســـرة الســـوية 

حـو يسـود املنـزل جـو  ،ما جتا  كل واحـد منهمـا لآلخـرامللقاة على عاتقه كليهما ابلواجب واملسؤولية
 : ما يلي من مؤ رات األسرة على الطفلو  من التفاهم والتسامح والرضا،

 عالقة الطفل ابلوالدين -
فهذا كانت العالقـة بـني  ,قد جتعلع يفقد الثقة بوالديع ألساليب املتبعة يف تربية الطفلإن بعض ا 

لــدى  لفــهن ذلــا يشــك ،التعــاونالوالــدين منســجمة، وقائمــة علــى أســاس راســف مــن احلــب والتفــاهم و 
أم إذا كانـــت العالقـــة غـــري ذلـــا فه ــــا  (84 ص م،2011.)حالوة، جيـــايبالطفـــل مفهـــوم الـــذات اإل

 نتائج عكسية.  إىل تؤدي
 
 
  العامل الثقايف لألسرة -

فــاألب املــتعلم يتبــع أســاليب تربويــة غــري  ،يوجــد تــرابط و يــق بــني مهنــة األب وأســلوب التنشــئة
ة، األب غري املتعلم، فاألب املـتعلم ومـن خـالل الثقافـة لديـع لديـع أسـاليب تربويـة جيـد تلا اليت يتبعها
 ألب غري املتعلم. وعكس ذلا ا

  الوضع املهين لألب -
ا هليئـة تــدريس يف فــهذا كـان األب عضـوً  ،يوجـد تـرابط و يـق بــني مهنـة األب واألسـلوب الرتبـوي

نــة احلــدادة أو لــا الــيت يتبعهــا األب الــذي يعمــل مبهفــهن هــذا يــؤ ر علــى طريقــة تربيتــع غــري ت ،اجلامعــة
 خشونة يف التعامل مع األبناء.  ا فيعأسلوب تربيتع غالبً  كونالنجارة الذي قد ي
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 العامل االقتصادي لألسرة -
ة لألطفــال، علــى مســتوى التنشــئة االجتماعيــأ ــر  كبــري  االقتصــادي املــادي لألســرة دور للوضــع  

الذكاء، والنجـام املدرسـي وأوضـاع مستوى ى مستوى النمو اجلسدي و علة: وذلا يف مستوايت عديد
 .(44ص  هـ،1428)شاهني، االجتماعي.  التكيل

 شخصية الوالدين  -
ل الســـيء لـــألب ايف رســـم املثـــ يًّـــاإجيابإن الشخصـــية املضـــطربة لـــألب جتعـــل االبـــن يـــؤدي دوراً  
تهديـــد كوســـيلة إل بـــات ذاتـــع، وقـــد اســـتعمال القســـوة أو الإىل  شـــكل عـــام. فقـــد يلجـــأ األببوللرجـــل 

إىل  الوالــدان العصــبيان يفتقــران  ــدث العكــس، ومــا ميكــن أن يقــال عــن األب يقــال عــن األم، فمــثالً 
وعـدم ا ما يتسم منط التنشئة السـائد ابإلمهـال والتذبـذب االستقرار العاطفي يف عالقتهما األسرية وغالبً 

 واالنفعايل.  استقرار وضعهما النفسياالستقرار نتيجة لعدم 
  اجلو السائد داخل األسرة: -

والســلول الـــدائم يـــؤ ر يف طبيعـــة معاملــة اءابء لألبنـــاء، مثـــل اللـــوم  ةإن بعــض الظـــروف الســـائد 
)العطــوي، والنقــد وســيطرة روم الكراهيــة واجلــو املتزمــت الــذي يقتــل روم املــرم والســرور داخــل األســرة. 

  .(10ص  م،2006
  سن الوالدين -

التنشـــئة الوالديـــة، فكلمـــا  اد ا يف أســـلوب دوراً كبـــريً  ؤديشـــا فيـــع أن عمـــر الوالـــدين يـــممـــا ال  
 تنشئة غري سوية.  أساليبإىل  الفار  الزمد، بني اءابء واألبناء ا دادت فرصة الوصول

 
 
  حجم األسرة-

سـرة األ ااحـاً يف تنشـئة األبنـاء مـنأقـل هـي علـى األغلـب  أكثـرتنجب أطفـااًل  اليتإن األسرة  
 .إن العـــدد الكبـــري ألفـــراد األســـرة يـــؤ ر بصـــورة مباشـــرة علـــى تربيـــة األطفـــالو  الـــيت تنجـــب أطفـــاالً أقـــل.

 (40ص  م،2000 )الرشيدي،
  املستوى التعليم  للوالدين  -

مـــيالً ألســـاليب القســـوة واإلمهـــال،  أكثـــرا يكونـــون تعليًمـــقـــل أن اءابء األإىل  تشـــري الدراســـات 
بـن، وترتيبـع بـني إخوانــع، ال ال احلصـر كـالنوع االجتمــاعي لالمـل علــى سـبيل املثـوهنـال الكثـري مـن العوا
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)العطــوي،  واملســتوى املــادي واالجتمــاعي داخــل األســرة، والقــيم الروحيــة واخللقيــة الســائدة يف األســرة.
 ( 11ص  م،2006

 توافق األسرة ومتاسكها -
ج  شخصــية الطفــل ابعتبــار  النمــوذ إن الــرتابط األســري يعتــرب مــن أهــم العوامــل الــيت ترســم معــامل 

التماســـــا األســـــري التفاعـــــل  قـــــق و ( 86ص  ،2011)حـــــالوة،  املثـــــايل الـــــذي  تـــــذي بـــــع الطفـــــل
يف النمو االجتمـاعي لألبنـاء واسـتعدادهم للتكيـل يسهم ابلتايل و األسرة،  أفراداالجتماعي السليم بني 

جـو مـن التفـاهم  وإجيـادالـروابط األسـرية،  مع اءخرين والتعامل معهم، وهذا يتطلب من الوالـدين تقويـة
 .(39ص م،2000ا كل هسب حقوقع وواجباتع. )الرشيدي، والتعاون بني أعضاء األسرة مجيعً 

  املستوى االجتماع   -
 ابر اً يف نشـــوء الســـلوكيات يعـــد عـــاماًل  فـــالفقر إن مســـتوى األســـرة االجتمـــاعي لـــع   ـــري كبـــري، 

مرتبــة الضــرورايت، ووقفــت األســرة إىل  يط وــا قــد نقــل الكماليــاتاخلطــرة، خاصــة إن كــان اجملتمــع امــ
عاجزة عن حتقيق ذلا ألوالدهـا، وابتـت حيـل إقنـاع أفرادهـا ابلتعـاي  والتكيـل مـع حالـة األسـرة أمـراً 

ســلوكيات إىل  طــر  غــري ســوية تــؤدي وــمء قــد يتجهــون لتحقيــق مــا يصــبون لــع إىل شــاقاً، فــهن األبنــا
أمـــا املســـتوى االجتمـــاعي اجليـــد  (36ص  هــــ،1431)العصـــيب،  هم الضـــرر.خطـــرة تلحـــق وـــم وأبســـر 
 اً من أفراد األسرة الذين يعيشون يف مستوى فقري. احنرافأقل ا ما يكونون لألسرة فهن األوالد غالبً 

 
 
 
 جنس الطفل -

يف عمليــة  يكــون لــع أ ــر واضــحإن التمييــز احلاصــل بــني الــذكر واألنثــى عنــد بعــض اجملتمعــات  
احلاجـات  تـوفري –االهتمام ابلطفل الذكر وإمهال األنثى ) املعامالت إىل  ويرجع ذلا ,ئة والرتبيةالتنش
 .احلق يف الدراسة( –

ذلـا ألن التـأ ريات السـلبية و  ،والرتبيـة أنع ال بد أن يكون هنال ضبط يف عملية التنشئةويرى الباحث 
فتني جتلفتني داخـل األسـرة الواحـدة، فيصـبح ا مباشراً لوجود  قايف بعض األسر، تكون سببً اليت تسود 

للصــغار  قافــة خاصــة وــم، كمــا أن للكبــار  قافــة، وميكــن أن نطلــق علــى  قافــة الكبــار  قافــة الضــبط 
يف حـــني تتميـــز األوىل ابلضـــبط والـــتحكم والســـيطرة، اـــد و  ونطلـــق علـــى  قافـــة الصـــغار  قافـــة املقاومـــة،

قاومة، ويرتتب على هاتني الثقـافتني منطـان جتلفـان مـن احلـوار، الثانية يغلب عليها التمرد والعصيان وامل
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، ولكــن لكــل منــط مــن احلــوار طبيعــة وفلســفة ومــنهج ال أيًضــافكمــا يتحــاور الكبــار، يتحــاور الصــغار 
التقاء بينهما، والمتصاص صفة التمرد واملقاومة لدى األطفال فهنـع ال بـد مـن حسـن التـدبر والرتبـة مـع 

 و أساليب الرتبية احلسنة واجليدة. األطفال والتحري حن
 وظائف األسرة الرتبوية  /2
 ميكن تلخيص ودائل األسرة األساسية فيما يلي:  
وذلـا مـن  ،البشـري على النوع هي امافظة على النسل حو يستمر احلفا و  الوظيفية البيولوجية: -

  .(14ص  ،م2004خالل عملية إااب األطفال. ) هامشي، 
فهــي الــيت تــزرع فيــع  ,الــيت يعــي  فيهــا مــن األســرة وســلوكعإن الطفــل يســتمد قيمــع  :لقيــةالرتبيــة اخل -

 يكــونحيــث  ،تتكــون مــن خــالل املمارســة واالخنــراط يف مواقــل احليــاة فــاألخال "القــيم االجتماعيــة 
 جيايباإل األ ر ذاتواجلماعات، وحيث يكون اكتساب القيم واالجتاهات والعادات  األفرادالتعامل مع 

مـا حتـدد  البيئـة مـن معـايري اخللـق  وفـقالبن اء، كالتعاون والتسـاند االجتمـاعي، وحـب اخلـري وكـر  الشـر، 
 هــ،1431)العـزيب، . كيان الفـرد وكيـان اجملتمـع  لسالمةالطيب والسلول احلميد الذي فيع خري ضمان 

 .(207ص 
مــن خــالل العنايــة الصــحية وذلــا  ،أطفاهلــااحلفــا  علــى  إن مــن واجبــات األســرة :الرتبيــة اجلســدية -

بد لرب كل أسرة العمـل علـى تـوفري الغـذاء ألفرادهـا واحلـرص علـى املتابعـة الصـحية  وال ,اليت توليها هلم
 األســرةوتســعى  ،هلــم عــن طريــق عــالج كــل فــرد مــن أفرادهــا يف حالــة املــرض وتــوفري أســباب الراحــة هلــم

وامافظـــة علـــى  األمـــراض مـــنووقـــايتهم  طـــارخمـــن األ األوالدلتـــوفري وســـائل الراحـــة يف البيـــت وضـــمانة 
  .(65ص  ،م2014)احلسني،  .فتهم وعلى ممارسة العادات الصحيةنظا
مــن خــالل تشــجيعهما علــى ن علــى تنميــة القــدرات العقليــة ألبنائهمــا يعمــل األبــوا :الرتبيــة العقليــة-

جلـب األدوات الـيت  وكذلا ،ع وهو طفل كيفية النطق واحلساب والعدانمن التفكري، فيعلالكالم وحس
 .(56ص  ،م2011سع، ) اي .تساعد على ذلا من أجهزة وألعاب وغري ذلا

هتــتم األســرة ابلرتبيــة النفســية ألبنائهــا وإبعــاد كــل مــا يعكــر صــفو راحــتهم النفســية،  :الرتبيــة النفســية -
 .(65ص  ،م2014)احلسني،  فيبعدون عنهم كل ما يشعرون بع من قلق وتوتر أو اضطراب نفسي

 العبــاداتيف تعلــيم الطفــل وتوجيهــع حنــو عقيــدة العائلــة وتعليمــع  بــريك  لألبــوين دور :الرتبيــة الدينيــة -
 .(66ص  ،م2014)احلسني،  املطلوبة لتنمية إميانع وتقريبع من هللا.

اجتمــــاعيني عــــن طريــــق التكيــــل  افــــرادً أاألهــــل علــــى جعــــل أوالدهــــم  يعمــــل :الرتبيــــة االجتماعيــــة  -
علـى  ابمافظـةوتنمية العواطل االجتماعية مع تنمية روم االنتماء والوالء للـوطن  ياالجتماعوالتفاعل 
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و اســكع وامافظــة علــى ترا ــع  اجملتمــعهم العائلــة يف بنــاء . ووــذا العمــل تســواألعــرافالتقاليــد والقــوانني 
 .(101ص  ،هـ1431)العزيب،  الثقايف.

 هـذايف  أبنـائهمأن يعـوا أمهيتهـا بتوعيـة  األهـل. وعلـى اجلنسية ضرورة ملحـة الرتبية: الرتبية اجلنسية  -
)العـــزيب، تكـــون هـــذ  التوعيـــة قائمـــة علـــى الصـــراحة والصـــد  بعيـــدة عـــن اخلـــداع.  أنالنطـــا . وجيـــب 

وأبســلوب علمــي ابالبتعــاد عــن خــدش احليــاء، وذلــا لعــدم اســتغالل اءخــرين  .(62ص  ،هـــ1431
  ي سلول غري سوي من قبل اءخرين.لألطفال والدفاع عن أنفسهم يف حال تعرضهم أل

، األخـرىالعائلـة يف تـوفري الراحـة واالسـتجمام ال تقـل أمهيـة عـن الودـائل  وديفة :الرتبية الرتفيهية  -
 األسـرة. وعلـى الذهنيـةهمان يف تطـوير الطاقـة وابلتـايل يسـ ،الرتفيع والراحـة يؤمنـان الصـحة النفسـية نأل

نشـاطات رايضـية جتلفـة ونشـاطات  ممارسـةوحـث هم علـى  ألعـاومختيار ا إىل أبنائها مني الرتفيع بتوجيع 
 (65م، ص 2014)احلسني،  .ومواهبهمفنية على جتلل أنواعها وفق هواايهتم 

 قافـة اجملتمـع فيـتعلم فيهـا  قافـة وتمعـع ولغتـع  علـى فا احل األسرة هي املسئولة عن الرتبية الثقافية: -
رة يف بعـض األحيـان تقـوم ابلتـدخل بـبعض التعـديالت مبـا يوافـق الثقافـة وعاداتع وتقاليد ، غري أن األس

  .(56ص  ،م2011سع، لألسرة. ) اي ةالفرعي
يف األســـرة يطلـــع الفـــرد علـــى معـــاين الوطنيـــة ابالســـتماع لألهـــل وأحـــاديثهم حـــول  الرتبـــة الوطنيـــة: -

مــا يغــرس يف نفوســهم احلميــة والت الــيت قــام وــا قــادة الــبالد، األحــداث الوطنيــة، وأحــاديثهم حــول البطــ
 .(57ص  م،2011سع، كع الوطد والقومي. ) ايويشكل اإلطار املرجعي لسلو 

هلـذ  الودـائل مـن األمهيـة مبكــان أن إجـادة األسـرة للقيـام بودائفهـا ومهامهـا ومعرفتهـا ويـرى الباحـث 
ب منهــا جتــا  ألن الكثــري مــن األســر ال تعــرف تلــا الودــائل ومــا هــو مطلــو  ؛األبنــاء احنــرافيف منــع 

وقــد  ،أبنائهــا فــأوالدهم يعيشــون بيــنهم ويكــون هــم األبــوين الرتبيــة اجلســدية بتــوفري املأكــل وامللــبس هلــم
وهنــا تتفــاوت األســر يف هــذا اجلانــب فبعضــها يركــز علــى اجلانــب الــديد  ،يقومــون ابلرتبيــة االجتماعيــة

ب أن يكــون بشــكل متــوا ن، وأن والـبعض اءخــر يركــز علــى اجلانـب اخللقــي، لــذلا فــهن أمــر الرتبيـة جيــ
تكـون األســرة علـى درايــة جبميـع ودائفهــا، وأن تتنبــع ألي خلـل قــد يصـدر مــن األبنـاء وال يكــون اخللــل 

 إال نتيجة قصور يف تلا الودائل. 
 
 أساليب ووسائل الرتبية /3

عصـر، كمـا ختتلـل إىل  آخـر ومـن عصـرإىل  التنشئة االجتماعية ختتلل من وتمع أساليبإن 
راً مطلـوابً يف وتمـع مـا قـد يـال اجملتمع الواحد ابخـتالف الطبقـات االجتماعيـة، بـل إن مـا يعتـرب معداخ
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اً يف وتمع آخر، كذلا ختتلل الطبقات االجتماعية: فاءابء يف الطبقـات احنرافيعد مرضاً أو شذوذاً و 
ضـلون أن يكتسـب أبنـاؤهم االجتماعية الدنيا يقدرون االحرتام والطاعـة واالمتثـال والدقـة والتـأدب، ويف

هــذ  القــيم ويقــدرو ا فــيهم ويهــتم مثــل هــؤالء اءابء ابلنتــائج املباشــرة لســلول أبنــائهم، أمــا آابء الطبقــة 
االجتماعيـــة الوســـطى فريكـــزون علـــى منـــو الشـــعور ابملســـؤولية وحتملهـــا علـــى الضـــبط الـــذا . )البليهـــي، 

  .(24ص  ،هـ1429
  : ه يةجياببعض أساليب الرتبية اإل /أ

 وخري من نقتدي . دوراً كبرياً يف تشكيل شخصية األبناء ؤداينالصا  يفالقدوة واملثل  :القدوة
ـن َة )( قال تعـاىل صلى هللا عليع وسلمبع رسولنا الكر  )  ـان  ل ك ـْم يف  ر س ـول  اَّلل   أ ْسـو َة ح س  ل ق ـْد ك 

ـــ ـــر  و ذ ك  ـــْوم  اْءخ  ـــو اَّلل   و اْليـ  ـــان  يـ ْرج  ـــْن ك  ث ـــرياً( )األحـــزاب:ل م  ص  ،م2004)محـــاد،  (21ر  اَّلل   ك 
  .فاألبوان مها القدوة ومها السلول األمثل ألوالدمها، فيأخذون منهم سلوكهم السوي .(511

  برســول هللا صــلى هللا عليــع  واالقتــداءابء واملصــلحني الــوعظ عــن طريــق املعلمــني واء -:الــوع
ــة  و اْلم ْوع ظ ــة  إىل  ادْع  ) :تعــاىل قــال .وســلم يف تعاملــع مــع األطفــال والشــباب حلْ ْكم  ــب يل  ر ب  ــا  اب  س 

 (511ص  ،م2004)محاد،  1250النحل:0احلْ س ن ة (
 اـا  عمـل فيــع وعـد يصـاحبع حتبيــب وإغـراء إل وهـو فمـن خــالل الرتغيـب :الرتغيـب والرتهيـب

 ، نـاء ،شـكرمعنـوي )وآخـر  مكافـأة ماليـة( ،هديـة ،زة عينيـةمادي )جائ :مصلحة ولع شكالن
أما الرتهيب فهو وعد يصاحبع هتديد وحتذير مـن إاـا  عمـل فيـع مضـرة وعلينـا . مدم( ،إشادة

)محـاد،  .آاثر سـلبية علـى نفسـية وشخصـية الطفـلإىل  أن نتذكر أن اإلفراط يف الرتهيب يؤدي
  .(511،512ص ،م2004

 عـربة والعظـة وغـرس القـيم ، وأخـذ المالتعريل ابألمـم السـابقة وأحـواهلإىل  هتدف القصة :القصة
مـن خـالل جتـارب األمـم  وغـرس العقيـدة الصـحيحة يف نفوسـهم ،واألخال  يف نفوس األطفال

  .(509ص  ،م2004)محاد، . السابقة
 فهمـع بضـرب إىل  وهـي مسـاعدة الطفـل لفهـم األشـياء غـري امسوسـة بتقريبهـا: ضرب األمثال

 الـــوعظ وأســـلوب قـــوي يف نفس وأبلـــل يفاألمثـــال امسوســـة لديـــع وضـــرب األمثـــال أوقـــع يف الـــ
  .(511ص  ،م2004)محاد،  .اإلقناع

 الشــيء الــذي إىل  الصــعب، ومــن الشــيء املعــروف للطفــلإىل  أي التــدرج مــن الســهل :التــدرج
 ونقصد بع التدرج يف التخلص من بعض العادات والسلوكيات السيئة،  ،جيهلع
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 :الطفــل مثــل قــول الرســول صــلى هللا عليــع وســلم انتهــا  املواقــل املناســبة لتوجيــع وتربيــة  املوقــف
 .وكل مما يليا( ،للغالم الذي طاشت يدا  يف إانء الطعام )اي غالم سم هللا، وكل بيمينا

 فتلقـني الطفـل اخلـري ،وتعتمد على مرحلة الطفولـة ،تعترب العادة اجلانب العملي للتلقني :العادة 
يبـة تعويـد األطفـال علـى الصـالة يف أوقاهتـا ومن العـادات الط. يف صغر  يصبح عادة لع يف كرب 

وأداء الواجبـات املدرســية  ،والنـوم املبكـر وحســن الضـيافة، وآداب األكــل والشـرب، واالســتئذان
 .(67ص  ،هـ1426)احللييب،  أوالً أبول والنظرة املستقبلية بتفاؤل

 :هـذا  ،القصـري قـد يسـتخدم اءابء األسـاليب العقابيـة لتغيـري سـلول الشـباب يف املـدى العقاب
ألن املعـــــايري  ؛كبـــــرياً مـــــع املـــــراهقني  عـــــن أن فعاليـــــة العقـــــاب الوالـــــدي تتضـــــاءل تضـــــاؤالً  فضـــــالً 

عقــوابت  ال جيعــل لــة، وأ قــب مــن أولأال يعا علــى املــريبو ها، اســتخداماالجتماعيــة ال تســوق 
أ العقوبــة مــن خطــ أن ختتلــل   داألخطــاء صــغراً وكــرباً، بــل البــمــع اخــتالف  ةاألخطــاء متســاوي

 .لغــــري  همــــة  الضــــرب  ال يوكــــل  م أيًضــــالرأس والوجــــع، و كــــارة  مث يتجنــــب املواضــــع اخلطــــ .ءخــــر
حيـــث  ،الســـلول القهـــري قــد ينمـــي عمليـــة العـــزل اســـتخدام( و 42ص  ،م2000)الرشــيدي، 

 دث إخفا  يف احلفا  على التوا ن بني التقـدم حنـو االسـتقالل الـذا  والـروابط املسـتمرة مـع 
ا مــا يثــريون مشــاعر النبــذ عنــد الــذين يســتخدمون اإلجبــار علــى حنــو متســق كثــريً واءابء  ،اءابء

 . يةجيابمن توجيههم حنو االستقالل يف سيا  العالقات اإل املراهقني بدالً 
 ور  ابملســـؤولية مـــن خـــالل اإلمـــداد ابملعلومـــات وتنميـــة شـــع ويكـــون ذلـــا :التوجيـــا واإلرشـــاد

ملية اإلرشاد )اماضرات, والندوات, واللقـاءات, خلدمات املخططة متضمنة داخلها عوتقد  ا
أمـــــا اإلرشـــــاد فهـــــو اجلانـــــب  خلإوحـــــات, واألفـــــالم, واإلذاعـــــة(...والنشـــــرات, والصـــــحل, والل

)عملية تفاعلية بني مرشد ومسرتشد(أي أنـع عالقـة مهنيـة تسـاعد  علـى فهـم  اإلجرائي العملي
 و )صـا  ,جيـايبجهتها وتنميـة سـلوكع اإلذاتع ومعرفة قدراتع وإمكاانتع, والتبصر مبشكالتع وموا

 ( 262هـ، ص 1430، إمساعيل
 حظع  ويراقبـع دون أن يشـعر الولـد، بل يالال يغفل الوالد عن ولد ينبغي أ :املراقبة واملالحظة ،

ويراقــب  كتبــع  ومكتبتــع،  ورجوعــع منهــا، بنتــاً، فرياقــب  ذهابــع  للمدرســة مكــان الولــد  ابنــاً أ  أ ســواء
أن تكــون وهــراً علــى  وال أقصــد ابملراقبــة ،جــداً  ذلــا، ولــيكن هــذا بشــكل ســرايًّ  وأدراجــع وغــري

 اقبـة مـن بعـد  دون أن يشـعر الولـدأن تكـون  املر  أيًضـا، و ا، ولكن املطلوب عـدم الغفلـةتصرفاهتم
 وذا.
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 ا يقـص عليـع قصـة بنيت، ورمب اي بد واي يد، كأن يبدأ  ابالستعطاف؛ج أبسلوب عيعظ :املوعظة
 (43ص  ،م2000)الرشيدي،  .ة وعظة،فيها عرب 

 الرســول ص صــلى هللا عليــع  ألســرة  شــيئاً مفيــداً مــن مثــل ســريةوعلــى ا تقــرأ عليــع ســواء: القــراءة
ة  الســلل الصــا ، أو بعــض  القصــص املفيــدة وحنــو ذلــا، أو هــو يقــرأ بتشــجيع وســلم ص وســري 
 .للكتب منا، وتوفري

 :ومها سـحب  ،الن ءبط الوالدي لسلول توجد صيغتان من صيل الض سحب احلب واألوامر
احلـب واألوامــر، وهــاصن الصــيغتان قــد لقيتــا بعـض االهتمــام مــن قبــل البــاحثني كمؤشــرين للتنبــؤ 

املراهقــة االجتماعيــة واألدوار الوالديــة هــي عبــارات آمــرة توجــع املــراهقني وال يصــاحبها بكفــاءة 
ســلول  ديــيب يســتخدمع  إىل ب وســحب احلــب مــن انحيــة أخــرى يشــريعقــاب أو هتديــد بعقــا

الوالـــدان اللـــذان يهـــددان إمـــا هســـب احلـــب أو قطـــع الرابطـــة العاطفيـــة مـــع املـــراهقني، وهلـــاتني 
 مـــن املـــراهقني مـــا بــــني امـــاولتني مضـــامني ابلنســـبة للتـــوا ن احلســـاس الـــذي  ـــافظ عليـــع كثـــري

 ( 44ص  ،م2000)الرشيدي،  عالقة الوالدين واالستقالل الذا .استمرار 
يسـهم يف وقايـة األبنـاء واالهتمـام بكـل هـذ  اجلوانـب  يف جانب الرتبيةأن إجادة األسرة الباحث  ويرى

الصــحيحة الــيت تقــي مــن ات، ألن تــربيتهم تكــون ســليمة ويؤخــذ جبميــع متطلبــات الرتبيــة احنرافــ مــن أي
 فكرية.  أكانت سلوكية أمسواء  ،اتحنرافاال
 األساليب الرتبوية األسرية اخلاطئة  /ب

األبنـاء مــن عدمــع، فمعظــم الدراســات تؤكــد أن  احنــرافمــاً يف مهدوراً  األســريةالعالقــات  ديتـؤ 
، فاألســرة املنهــارة ال ميكنهــا تنشــئة أبنــاء حنــرافالتفكــا األســري عــادة مــا يعــد ســبباً قــوايً ومباشــراً لال

جتماعية، وفشلها يف عدم قدرهتا على القيام بوديفتها االإىل  وديفياً ، يؤدي األسرة ا يارأسوايء، إن 
أدوات الضبط االجتماعي داخل اجملتمع، ويكمن قياس   ري العالقـات األسـرية  ىحدهممارسة دورها ك

مـــن خـــالل  ال ـــة أبعـــاد هـــي التعـــاون داخـــل األســـرة، ومـــدى قـــرب األبنـــاء مـــن األبـــوين  حنـــرافعلـــى اال
 (11ص ،هـ1430هللا،  دواإلشراف على األبناء. )محدان، وعب

 بن املرتيب، ورغباتـع ومطالبـع واملقصود بع ذلا األسلوب الذي حتكمع أهواء اال: ل ائدا التدليل
معاملــة األبنــاء  أســاليبارة، ابلشــكل الــذي  لــو لــع، فالوالــدان املتبنيــان هلــذا األســلوب مــن املثــ

 .غــري مقبــول مقبــوالً مــن وجهــة نظــر الوالــدين أم يســتجيبان لكــل مــا يريــد  الطفــل ســواء أكــان
االبــن وميولـع هلـا آاثرهــا السـلبية، أل ـا تكــون لديـع اجتاهــاً  األسـرية الــيت حتكمهـا رغبـات والرتبيـة

عقلياً يعمل بشكل آيل وجتعلـع يتطلـب أن ينـزل األشـخاص واألشـياء علـى رغباتـع وتطلعاتـع يف 
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املستقبل، وجتعلع ينشـد املوقـل الـذي يسـمح لـع ابلتصـرف هريـة فيـع، كمـا جتعلـع نفـوراً وعـاجزاً 
جلداً لتذليل العقبات. وقد حتقق األسرة الـيت مواجهة املواقل اليت تتطلب أن يكون  اً عننسبي

تــدين مســتواها االقتصــادي  مــن رغمابلــتســري علــى هــذا الــنهج يف الرتبيــة رغبــات االبــن وميولــع 
االبــن املتالحقــة، فيكــون  أمهيــة مــن رغبــات أكثــرومشــاغلها احلياتيــة األخــرى الــيت تكــون غالبــا 

دروفهــا الــيت  ــر وـا مــن األمــور الــيت تفقــد  مــن رغمابلـألســرة لتحقيــق رغباتــع املتالحقــة تفضـيل ا
هذا االبن القدرة على التقـدير املنطقـي لألمـور، والتعامـل الـواقعي مـع النـاس واألشـياء. ويرتتـب 
على هذا األسلوب يف تربية األبناء، خلق شخصية قلقة مرتددة تتخبط يف سلوكها بـال قواعـد، 

 ( 148ص  ،م2000)شومان،  تمدة على غريها يف حتقيق أهدافها.بل مع

  عنــل مــن أجــل اهليمنــة والســيطرة فــراط يف ممارســة القهــر والالتســلط يف الرتبيــة هــو اإل :التســل
خضــــاع، ويتمثــــل يف فــــرض األب واألم أو أحــــدمها الــــرأي علــــى أبنائهمــــا، ويتضــــمن ذلــــا واإل

بسـلول معـني، لتحقيـق هـذ  الرغبـات الـيت يريـدها، الوقوف أمام رغبات االبن ومنعع من القيام 
إىل  نآد يلجـــها القســـوة يف معاملـــة األبنـــاء، فقـــحـــو ولـــو كانـــت مشـــروعع، فالوالـــدان يســـتخدم

 العقاب البدين أو االستهزاء والقمع يف تنشئتهم. 
تكــوين شخصــية يعرتيهــا اخلــوف الــدائم الــذي يتمثــل إىل  ويـدفع هــذا األســلوب يف تربيــة األبنــاء 

ا مــا يعرتيــع اخلجــل،  جــاوف مرضــية غــري طبيعيــة، فــالفرد الــذي ينشــأ يف أســرة تســلطية غالبًــيف
غـــري وا ـــق مـــن نفســـع، ومـــن مث فقـــدان و ويشـــعر ابخلـــوف مـــن اءخـــرين ويشـــعر بعـــدم الكفـــاءة، 

اخلروج على قواعد السلول املتعارف عليها نتيجة إىل  املبادرة الذاتية والعمل التلقائي، وقد ينزع
 ،م1999)بــدوي، ا تعـرض لــع مـن قسـوة. عاملـة كوسـيلة للتنفــيس والتعـويض عمـيف امل القسـوة
 ( 89ص 

أن الرتبيـــة التســـلطية تنطلـــق مـــن مبـــادئ تربويـــة أبويـــة املنشـــأ إىل  وتشـــري دراســـة يف هـــذا اجملـــال 
شـد صـغري لـع مـا للكبـري تقليدية االجتا  ومنها: أن الطفل الصغري صفحة بيضاء، وأن الطفـل را

خاصــة علــى املســتوى األخالقــي، وأن الطفــل ينطــوي علــى نزعــة شــريرة جيــب أن ت، مــن قــدرا
كثــــري مــــن اءابء واألمهــــات العقــــاب   اســــتخدامتستأصــــل ابلعقــــاب واإلكــــرا ، وذلــــا مــــا يــــربر 

 ( 38ص  ،هـ1431)العصيمي،  أسلوب اإلقناع. استخداممن  أكثراجلسدي والرتهيب، 
لتســيب يف معاملــة األبنــاء، ففــي هــذا الــنمط مــن يتصــل هــذا األســلوب ابلفوضــى وااإلمهــال:  -

بـــل األســـرة بكاملهـــا، ويتمثـــل هـــذا  ،أســـاليب الرتبيـــة ال يعـــي  الفـــرد داخـــل األســـرة علـــى هـــوا 
األسلوب يف ترل الفرد دون تشجيع على السلول املرغوب فيع أو االسـتجابة لـع، وكـذلا دون 
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مــا جيــب أن يفعلــع، أو إىل  ن توجيــعتــرل الفــرد دو  إىلماســبة علــى الســلول املــرذول، ابإلضــافة 
ىل مــا ينبغــي عليــع جتنبــع. ويرتتــب علــى هــذا األســلوب يف تربيــة األبنــاء تكــوين شخصــية قلقــة إ

مرتددة متسيبة فوضوية، حيث إن األبناء يعتربون الوالـدين القـدوة والنمـوذج فتنشـأ شخصـياهتم 
 ( 39ص  ،هـ1431)العصيمي، ماكية للنموذج القدوة. 

ســـاليب التنشـــئة الســـلبية، ألن اءابء واألمهـــات مـــن أيعتـــرب احلرمـــان مـــن احلرمـــان:  ســـلوب أ  -
خـــالل هـــذا األســـلوب يرتكـــون أبنـــاءهم دون أي توجيـــع وال يبـــالون مبـــا يصـــدر مـــن أبنـــائهم مـــن 

  اســــتكمال التنشــــئة عــــو أفعــــال وتصــــرفات قــــد يرغبهــــا اجملتمــــع أو يرفضــــها، وهــــذا التصــــرف ي
 (36ص  ـ،ه1429. )البليهي، االجتماعية

ويتمثل يف خـوف الوالـدين املبـالل فيـع علـى ابنهمـا، ومنعـع مـن القيـام  احلماية الوالدية ال ائدة:  -
أقرانـع وذويـع، خوفـاً مـن أن  منعـع مـن اللعـب مـعإىل  أبعمال يستطيع أداءهـا، وقـد يصـل األمـر

يســمح لــع  يتعــرض لســوء. والفــرد يف هــذا األســلوب ال تتــام لــع فرصــة اختــاذ قــرار  بنفســع، فــال
أو الـدفاع عـن نفسـع، إذا  عالوالدان ابختيار مالبسع أو أطعمـة يفضـلها أو حريـة إنفـا  مصـروف

اعتدى عليع  ميـل لـع، بـل يـتحمالن نيابـة عنـع كـل هـذ  األمـور، حيـث  ـدد الوالـدان مالبسـع 
وطعامــع واختيــار أصــدقائع، وصــرف نقــود  وغريهــا دون إشــراكع يف كــل هــذ  األمــور الــيت تعتــرب 

ويرتتب على هذا األسلوب من الرتبية أن ينشأ الفـرد اتكاليـاً خائفـاً ضـعيفاً  ن أمور  اخلاصة. م
يف مواجهــة املشــكالت، غــري قــادر علــى حتمــل املســئولية، حيــث تنمــو شخصــيتع معتمــدة علــى 

 ( 140ص  ،م1999، إمساعيل)اءخرين يف قيادهتا وتوجيهها. 
ــــة:   - ــــذب يف املعامل ــــدين يف معاملــــة األبنــــاء واحلكــــم علــــى يتمثــــل يف عــــدم  التذب اســــتقرار الوال

ســـلوكهم مبعـــو أن ســـلوكاً معينـــاً يثـــاب عليـــع االبـــن مـــرة، ويعاقـــب عليـــع مـــرة أخـــرى، هيـــث ال 
يستطيع التفرقة بني السلول املرغوب والسلول املذموم. وقد يفخذ التذبذب يف املعاملة الوالديـة 

الــدان بطريقــة متناقضــة، مثلمــا حتــاول األم محايــة ا ومنــاذج عديــدة فقــد يتصــرف الو لألبنــاء صــورً 
مــا يشـعر الطفــل اء بعــض تصـرفات االبــن أو تبسـطها، إخفـإىل  ابنهـا مــن عقـاب األب، فتلجــأ

التنويـــــع يف مواقفهمـــــا جتـــــا  إىل  ابلتذبـــــذب يف املعاملـــــة، فقـــــد يلجـــــأ الوالـــــدان بقصـــــد أو دونـــــع
)العصيمي، التسامح والتقبل. إىل  أ األماحلزم والشدة، بينما تلجإىل  أبنائهما، فقد يلجأ األب

وقــــد يرتتــــب علــــى هــــذا األســـلوب يف معاملــــة األبنــــاء تكــــوين شخصــــية  (40ص  ،هــــ1431
متقلبة ا دواجية، غري قـادرة علـى اختـاذ القـرار أو التعبـري عـن رأيهـا، ويصـعب عليهـا التمييـز بـني 
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ص  ،م200) شـومان،  مهـا.فقـد معـايري حك املواقـل احلياتيـة املختلفـة، فتالصواب واخلطأ يف
150 ) 

واملقصـــود بـــع عـــدم املســـاواة بـــني األبنـــاء والتفضـــيل بيـــنهم بســـبب : التفرقـــة يف معاملـــة األبنـــاء  -
مقـدار احلـب والعطـل الـذي ينالـع  لد أو السن وغريها وابلتايل ال يتسـاوىاجلنس أو ترتيب املو 

 ،ة الوالـــدين بـــني البنـــني والبنـــاتاألبنـــاء. فـــهن الـــنمط عنـــد العـــرب يف التنشـــئة التمـــايز يف معاملـــ
وصاصـــة  ـــايز الـــذكور عـــن اإلانث يف املعاملـــة احلســـنة، وجبانـــب ذلـــا يوجـــد أنـــواع أخـــرى مـــن 
التفرقة، حيث تفضل بعض األسر األنثى الوحيدة بني األبنـاء الـذكور، أو تفضـيل أكـرب األبنـاء 

إذ تغلب علـى األسـرة العربيـة  ا، ولكن تبقى نسبة هذ  األنواع من التفرقة قليلة،أو أصغرهم سنً 
التفرقــة يف معاملــة األبنــاء، هســب اجلــنس، فيجــد الولــد مــن العنايــة والتســامح والتقبــل واحلريــة 

هذا األسلوب تكوين شخصية أاننية حاقدة تتعود  اتباعأكرب مما جتد  البنت. وقد يرتتب على 
ـــــى حســـــاب  اءخـــــرين. األخـــــذ دون أن تعطـــــي، مبـــــة لالســـــتحواذ علـــــى كـــــل شـــــيء ولـــــو عل

وقـــد يرتتـــب علـــى هـــذا األســـلوب شخصـــية أاننيـــة حاقـــدة  (41ص  هــــ،1431العصـــيمي، )
تعــودت علــى األخــذ ممــن حوهلــا فهــي دائمــاً ال تــرى إال ذاهتــا واحتياجاهتــا دون اعتبــار أو انتبــا  

 لواجباهتا حنو اءخرين. 
ارســة العقوبــة مــع ممإىل  يظهــر هــذا األســلوب يف األســرة الــيت تلجــأأســلوب اإليــذاء اجلســدي:  -

عقوبـة الضـرب،  سـتخدامأبنائها وعدم التـدرج يف مسـتوايت اجملـا اة وتفـرض أوامرهـا ونواهيهـا اب
تلقيــــنهم األســــس إىل  وال تــــدرل خصــــائص املرحلــــة العمريــــة الــــيت ميــــر فيهــــا الناشــــئة الــــيت حتتــــاج

عتمــاد علــى واملبــادئ الثقافيــة بلطــل، ومعاجلــة األخطــاء الســلوكية الــيت حتــدث مــن الناشــئة ابال
املتمثلــة يف تشــجيع هــؤالء الناشــئة ومناقشــتهم عــن تلــا األخطــاء، وــدف  يــةجياباألســاليب اإل

أســلوب العقــاب، ألن  اســتخدامتعلــيمهم مضــامني التنشــئة االجتماعيــة عــن طريــق اإلقنــاع قبــل 
 التبـــاععكـــس املـــراد منهـــا، حيـــث إن خضـــوع األطفـــال إىل  اإلفـــراط يف إيقـــاع العقوبـــة يـــؤدي

هـذ  األسـس،  اتبـاععد األخالقية أ ناء وجود اجلزاء ال يسهم يف استمرارهم ابمافظة على القوا
 ( 35ص  ،هـ1429ورمبا يطبقون العقوبة نفسها املنفذة فيهم على اءخرين. )البليهي، 

هنــال منــط متطــرف ســلباً يف الرتبيــة األســرية، ميارســع اءابء جتــا  األبنــاء يف التســيب والفوضــى:  -
غري واعـني بـذلا، ويتجلـى ذلـا عنـدما يـرتل  أكانوا واعني أمالضبط االجتماعي سواء عملية 

اءابء احلبل على الغارب لألبناء يسلكون كما يشاءون دون رقيب أو موجع أو مرشد هلم، بـل 
قبولة اجتماعياً على مسمع املغري ءابء إتيان السلوكيات الشاذة و من ذلا قد يتعمد ا كثرواأل
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نـــائهم، دون حـــرج، وهـــذا الـــنمط مـــن األســـرة منـــط ضـــعيل هزيـــل يـــنعكس علـــى ومـــرأى مـــن أب
هم وعــــدم تــــوافقهم مــــع املعــــايري االجتماعيــــة. احنــــرافشخصــــية األبنــــاء ويســــهم بدرجــــة كبــــرية يف 

 ( 90ص  ،م1999، ي)بدو 
األمنــاط الســلبية للرتبيــة األســرية املشــار إليهــا، تــنعكس علــى شخصــية األبنــاء أن ويـرى الباحــث  
يـنعكس رد الفعـل هلـذا   األبنـاء قـد ام طوال حياهتم، فعندما ميارس اءابء تسلطهم وقسـوهتم جتـوتال مه

 ، حو وإن كان هذا التسلط غـري شـعوري، ال يف وـرد اإلذعـان، بـل قـد ينقلـب أحيـاانً يالتسلط الوالد
يــة يف تكــوين شخصــية عدائيــة حنــو الغــري، وقــد تكــون عمل ــرد وســخط ســليب مكبــوت. وقــد يســهم إىل 

ـــاءالتنشـــئة ابلتســـلط هـــي ذاهتـــا  ـــدان توجـــد الشخصـــية التســـلطية عنـــد األبن ـــدما يكـــون الوال ، وذلـــا عن
، إمعــاانً يف إجبــار  علــى االلتــزام والطاعــة واإلذعــان، بــناالا علــى مصــارمني يف تنفيــذ أو ممارســة ســلطا 

ينمـو مـع الطفـل  ومن مث تستخدم القوة يف احلصول على اإلذعان و كيد سلطة الوالدين، ولذلا فقد
شــعور عــدائي جتــا  الســلطة أو حــب التســلط تشـــبهاً بوالديــع، فعنــدما يصــبح التســلط واإلكــرا  قاعـــدة 

هلــذا التســلط  االنصــياعلضــبط األبنــاء فالنتيجــة املتوقعــة ابلضــرورة هــي ردود أفعــال تتســم ابلعنــل وعــدم 
ى ذلـــا انتشـــار العنـــل يـــنعكس ذلـــا علـــى عـــدم قبـــول اءخـــر، بـــل وكراهيتـــع، ويرتتـــب علـــو واإلكـــرا ، 

 فكــارتبــني األبنــاء لألإىل  ، وابلتــايل قــد يــؤدي ذلــا كلــعاجملتمــع الواحــد أبنــاءوالصــراع غــري املــربرين بــني 
التكفرييــة املؤديــة للعنــل، فاالنتبــا  لســلول األطفــال وكيفيــة تــربيتهم أصــبح ضــرورة مــن الضــرورات الــيت 

ئة على األبنـاء فينخـرط األبنـاء يف أعمـال ختريبيـة جيب أن تكون لدى الوالدين لئال تنعكس الرتبية السي
 خارجع عن الدين وخارجع عن العادات والتقاليد.  فكارية نتيجة تبينهم ألإرهابو 
 
 التكفريي  دور األسرة يف الوقاية من الفكر /4

ت عــد الوقايــة مــن املهــام الرئيســية الــيت تقــوم وــا األســرة جتــا  أبنائهــا فتمنــع أي ســوء أو مكــرو   
نهم، والوقاية هنا هي فعـل جطـط يقـوم بـع األبـوان حتسـبا لظهـور مشـكلة مـا، أو مضـاعفات ملشـكلة ع

 قائمة فعاًل، وذلا بغرض وقفها أو منع مضاعفاهتا، وتنقسم الوقاية إىل مستويني : 
اإلجـراءات الـيت  نـع وقـوع اجلرميـة مـن أصـلها، وتكـون عـن طريـق التوعيـة واملقصـود وـا  وقاية أولية: -

يف هــذا اجلانــب ابلوقايــة مــن اإلحباطــات  األســرةابماضــرات واألفــالم واملنشــورات وغــري ذلــا، وتقــوم 
واالضطراابت النفسية وتدريب األطفال على عـدم التفكـري ابملواقـل الـيت تسـبب هلـم األذى واسـتغالل 

 أوقاهتم مبا ينفعهم والوقاية من سلوكيات القرانء أو أصدقاء السوء.  
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وتكـــون ابلتـــدخل املبكـــر لوقـــل االســـتمرار يف الســـلوكيات اخلاطئـــة أو املنحرفـــة لـــئال  نويـــة:وقايـــة اث  -
أن األبنـــاء يكونـــون يف املراحـــل األوىل ابجتـــاههم حنـــو الفعـــل إىل مرحلـــة ارتكاوـــا، مبعـــو يصـــل األبنـــاء 

عالجهـا اخلاطئ, ويتمثل دور األسرة يف االكتشاف املبكر للسلوكيات املنحرفـة والبحـث عـن أسـباوا و 
 ( 33ص  ،هـ1435واحتوائها مع إقامة عالقة قوية بني األبناء وأسرهم والبيئة اميطة وم.  )العنزي، 

دين اإلسـالمي  ـتم جاء اإلسالم لوقاية اإلنسـان مـن كـل أخطـار احليـاة يف الـدنيا واءخـرة، والـ
لوقايــة النفســية والعقليــة وليســت الوقايــة اجلســدية فقــط، فقــد اهــتم اإلســالم اب ،جوانبهــا ميــعالوقايــة جب

واالجتماعيـــة واالقتصـــادية وأوضـــح أمهيتهـــا يف اســـتمرار حيـــاة اإلنســـان دون مشـــا  واإلســـالم كمـــنهج 
حياة حرص على أمن وسالمة اإلنسـان يف دنيـا  وآخرتـع مـن خـالل العمـل الوقـائي القـائم علـى العمـل 

)وال تلقــوا  :ع يف أخــرا . قــال تعــاىلهالكــإىل  الصــا  يف الــدنيا، والبعــد عــن الطــا  وعــن كــل مــا يــؤدي
. وهللا 71يها الـذين آمنـوا خـذوا حـذركم( النسـاء: أوقال: )اي  ."125لكة( "البقرة: التهإىل  أبيديكم

)اي  :يـد بـع لتحقيـق النجـاة والوقايـة، قـال تعـاىلع والتقمنهجإىل  ابالستجابة ،سبحانع وتعاىل أمر عباد 
واإلسـالم وضـح املفهـوم  .24لرسول إذا دعاكم ملا جييبكم( "األنفال: أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا ول

مـا  اتبـاعجوانب احلياة من خالل  مجيعا يف الشامل للوقاية حيث أوجب على اإلنسان أن يكون حذرً 
أمر بع، واالبتعاد عما  ى عنع، كما أن السنة النبوية أوضـحت عنايـة اإلسـالم ابلوقايـة واألمـن وحتـذير 

 –صـلى هللا عليـع وسـلم  –كـل مـا يؤذيـع أو يسـبب الضـرر لـع أو لآلخـرين. قـال رسـول هللا املسلم مـن  
وا السقاء وأكفئوا اإلانء وأطفئوا املصبام فهن الشيطان ال يفـتح غلقـاً وال  ـل وكـاء ئ)أغلقوا الباب وأوك
ــــة(  ــــار يف23، ص 1410 ،البخــــاري)وال يكشــــل آني ــــع وســــلم )ال ترتكــــوا الن  ( وقــــال صــــلى هللا علي
 (. 171ص  ،البخاري )بيوتكم حني تنامون 

 فمــــن خــــالل هــــذ  اءايت واألحاديــــث ميكــــن أن نســــتنتج أن الــــدين اإلســــالمي أخــــذ بقواعــــد
كمــا  ــث اإلنســان علــى األخــذ أبســباوا يف كــل  مــان ومكــان، ومــن مفــاهيم   ،عقلهــا وتوكــل(االوقايـة )

صلى هللا عليع وسـلم  –أخيع املسلم، قال  الوقاية يف اإلسالم أن هللا حرم دم ومال وعرض املسلم على
  .(146ص  ،هـ1429 فلمبان، )كل املسلم على املسلم حرام دمع ومالع وعرضع( ) :-

كمــا اعتــرب اإلســالم جســم اإلنســان أمانــة جيــب امافظــة عليــع حــرم عليــع أكــل احلــرام أو شــربع 
 التفكــريع األمانــة ور قــع بوســائل وكــذلا الضــار أو الســام مــن الطعــام والشــراب وميــزة مبيــزة العقــل ومحلــ

)وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل لكـم  :والتعليم من مسع وبصر، قال سبحانع
  .78السمع واألفئدة لعلكم تشكرون( النحل: 
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كـــل هـــذ  اءايت واألحاديـــث تـــدل داللـــة واضـــحة علـــى أن العمـــل الوقـــائي يف اإلســـالم ميثـــل 
ن أمــن اإلنســان علــى نفســع إتكــزاً مهمــاً مــن مرتكــزات اإلســالم ومقاصــد ، حيــث جانبــاً أساســياً ومر 

وإن  ومالــع يعــد مؤشــراً جليــاً علــى مــا يوليــع الــدين اإلســالم مــن أمهيــة كبــرية ألمــن وســالمة اإلنســان،،
كـــن  ســـهم يف منـــو وا دهـــار اجملتمـــع، و تكـــري والســـلوكي واجلرميـــة بشـــكل عـــام الف حنـــرافلوقايــة مـــن االا

وفر تــاألمنيــة مــن  ديــة أعماهلــا وخدمــة أفــراد اجملتمــع علــى أفضــل مســتوى ويف الوقــت نفســع األجهــزة 
 اجلهود واإلمكاانت املادية والبشرية، ومما جيدر ذكر  أن للعمل الوقائي مسات، منها: 

  يعتمــد العمــل الوقــائي علــى كونــع سياســة وقائيــة شــاملة، تقــوم علــى تضــافر اجلهــود األهليــة
 السياسة قد تكون قصرية، أو متوسطة، أو طويلة املدى. واحلكومية، وهذ  

  يقوم على معرفة العوامل والظروف املؤدية للمحظـورات، أو املسـاعدة علـى برو هـا والعمـل
 على التعامل معها. 

 واجلرمية.  حنرافيركز على التعامل مع األفراد واجلماعات املعرضني لال 

 بــــرو  الشخصــــية إىل   تـــؤدي أو قــــد تـــؤديمبعرفــــة الشـــروط والعوامــــل والظـــروف الــــيت يعـــو
 ية والتعامل معها. جراماإل

  .يعمل على مساعدة ضحااي اجلرمية بشكل عام 

 ابلعـــالج والتأهيـــل املهـــد واالجتمـــاعي )بكـــل أشـــكالع(، واحلـــث علـــى إعـــادة دمـــج  يعـــو
املـذنبني وامكـومني يف صـفوف اجملتمـع مـن خـالل العمـل علـى قبـول املفـرج عـنهم، وتـوفري 

حليــاة الكرميــة هلــم والتخفيــل مــن صــدمة اإلفــراج لــديهم ومــا يلحــق وــا نفســياً واجتماعيــاً ا
وأســرايً، ومبعــو آخــر االهتمــام ابلرعايــة الالحقــة إلعــادة التوافــق املتبــادل بــني املفــرج عــنهم 

 ووتمعهم العام واخلاص.

البحــث عــن إىل  هتــدف إليــع إن النظريــة يف الوقايــة مــن اجلرميــة وصاصــة النظــرايت احلديثــة هتــدف فيمــا 
، يجرامــــاإل حنــــرايفاالالعوامــــل احلامســــة الــــيت مــــن شــــأ ا أن تفصــــل بــــني امليــــل أو النزعــــة حنــــو الســــلول 

ها يف الــربامج الوقائيــة، وهــذا االجتــا  احلــديث كــان ســببع فشــل النظــرايت التقليديــة يف علــم اســتخدامو 
للمجـــرمني أو املــذنبني وـــدف تعـــديل  الً ، وفشـــل الكثـــري مــن الـــربامج اإلصـــالحية املوجهــة أصـــجــراماإل

. )اجلحـــد، حنـــرايفاالالســـلول إىل  ســـلوكهم، وفشـــل الكثـــري مـــن بـــرامج وتـــدابري مواجهـــة دـــاهرة العـــودة
 (63ص  ،2008

  ات الفكريةحنرافاالدور األسرة يف وقاية األبناء من 
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لتحقيـق تكـيفهم  ملمارسة أساليب الضبط االجتماعي مـع أبنائهـا يثل األسرة اإلطار األساس  
هـا، آابء وأبنـاء، وهلـذا نوع التفاعل الـذي جيـب أن يسـود بـني أفراديف اجملتمع، كما تؤدي دوراً ابر اً مع 

ويسـتمر فعليـاً يف املراحـل التاليـة  ، ر كبري على اجتاهات األبناء وسلوكهم منذ طفولتهم املبكـرةأالتفاعل 
شخصـية الفـرد ابعتبارهـا أهـم املنظمـات االجتماعيـة من العمر. ويقـدر اإلسـالم دور األسـرة يف تكـوين 

الــيت مــن خالهلــا يتشــرب الطفــل القــيم واملعــايري الســائدة يف إليهــا مهمــة التنشــئة االجتماعيــة  الــيت توكــل
صـلى  –أسرتع ووتمعع، ولقد عرب احلديث الشريل أبلل تعبري عن أمهية األسرة وذلا يف قول الرسول 

)اجلحــد، يولــد علــى الفطــرة فــأبوا  يهودانــع أو ينصــرانع أو ميجســانع".  كــل مولــود" –هللا عليــع وســلم 
 (64ص  ،م2008
ويف هــذا احلــديث الشــريل الشــامل تــرب  أمهيــة األســرة واضــحة جليــة يف تشــكيل عقيــدة الفــرد،  

فلو ت رل الفرد على سجيتع ءمن أبلوهية هللا ووحدانيتع، ولكن األسرة متمثلة يف األبوين قـادرة علـى أن 
تكيــل شخصـــية الفــرد وفقمـــا تريــد، فتجعـــل اإلميــان كفـــراً واحلــق ابطـــاًل. ومــا دام لألســـرة األ ــر الكبـــري 
والقــوة املطلقــة يف التــأ ري علــى الفــرد يف حتديــد عقيدتــع، فــهن   ريهــا يف اجلوانــب األخــرى مــن شخصــيتع 

 ( 21م، ص 2008)العطوي، وسلوكع ي عد من ابب أوىل من املسلمات. 
األبنـاء مـن عدمـع، فمعظـم الدراسـات تؤكـد أن  احنرافماً يف همقات األسرية دوراً العال ؤديوت 

، فاألســرة املنهــارة ال ميكنهــا تنشــئة أبنــاء حنــرافلالالتفكــا األســري عــادة مــا يعــد ســبباً قــوايً ومباشــراً 
الجتماعيــة، عــدم قــدرهتا علــى القيــام بوديفتهــا اإىل  األســرة وديفيــاً أو بنائيــاً، يــؤدي ا يــارأســوايء، إن 

أدوات الضــــبط االجتمــــاعي داخــــل اجملتمــــع، وميكــــن قيــــاس   ــــري  ىحــــدهوفشــــلها يف ممارســــة دورهــــا ك
من خالل  ال ة أبعاد هي التعاون داخل األسرة، ومدى قـرب األبنـاء  حنرافالعالقات األسرية على اال

 (62م، ص 2008)اجلحد، من األبوين واإلشراف األسري على األبناء. 
تعقيــــداً، فقــــد حشــــدت اجلماعــــات الــــيت  كثــــرلقضــــااي التطــــرف الــــديد، املوضــــوع األوابلنســــبة  

ها عدداً كبرياً من اءايت القرآنية، وأعدت هلا تفسـريات ختـدم وتسـاعد احنرافاستخدمت لتربير تطرفها و 
االجتماعيــة  األنظمــةوتـدعم مواقفهــا، كمــا اجتهـدت يف جتميــع أدلــة فقهيـة وأخــرى عقليــة تـدعي فســاد 

مة، وتدعي شرعية القيام أبعمال السرقة والتخريـب وحـو القتـل. وقـد وجـدت هـذ  اجلماعـات يف القائ
معرفـة جيـدة يف شـؤون الـدين لينجحـوا إىل  الصغار املتدينني هدفاً سهاًل لالسـتقطاب. و تـاج الوالـدان

هــذا الشــأن يف مقارعــة احلجــج الــيت يتعــرض هلــا أبنــاؤهم. وتوجــد أدلــة كثــرية علــى أن فشــل الوالــدين يف 
تكفـــري األبنــــاء لوالــــديهم وأوليــــاء إىل  خــــروج األبنــــاء عــــن طـــاعتهم، بــــل ويف بعــــض األحيــــانإىل  يـــؤدي

أمـــورهم، وهــــذا يعــــد ضــــمن أشــــياء أخــــرى احنســــار دور الوالــــدين، وتفكــــا األســــرة وتفــــر  أعضــــائها، 
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العوامـل الـيت  فالتصدع األسـري ومـا يـؤدي إليـع مـن عـدم رعايـة األطفـال وتنشـئتهم التنشـئة السـليمة مـن
 ( 700م ، ص 2015. ) ين العابدي، فاطمة، يجرامدوراً خطرياً يف إحداث السلول اإل ؤديت

عـــدم إتبـــاع  جنـــوم األفـــراد واكتســـاوم بعـــض الصـــفات الســـيئة، إىلأهـــم األســـباب املؤديـــة ومـــن  
الجتمــاعي، يف التعلــيم الــذي يعــد صــمام األمــان يف الضــبط ااألســرة لوســائل الرتبيــة الســليمة، والفشــل 

وماربــة اجلنــوم الفكــري واألخالقــي لــدى أفــراد اجملتمــع، كمــا يكــون اإلخفــا  يف احليــاة لــدى اإلنســان 
الشعور ابلنقص وعدم تقبل اجملتمع لـع، وقـد يكـون هـذا اإلحسـاس دافعـاً لدنسـان إل بـات وجـود  مـن 

ة سـهلة إل بـات الـذات ليالتطـرف، ألنـع وسـإىل  خالل مواقع أخرى، فهن مل يتحقق لـع ذلـا فهنـع يلجـأ
 0يةرهاباإلارتكاب اجلرائم إىل  حو لو أدى بع ذلا

كو ــــا املؤسســــة الرتبويــــة األوىل يف حيــــاة أفرادهــــا ويف   هــــو  الــــذي تلعبــــع األســــرةجيــــايبالــــدور اإل 
ال ميكـن تعويضـع عـن طريـق أي مؤسسـة اجتماعيـة أخـرى، لـذا عنيـت و  ،واجلرميـة حنـرافوقايتهم مـن اال
بــــزايدة دعــــم الــــدول لألســــرة لكفالــــة الرتبيــــة الســــليمة للــــن ء  رهــــاباإللعربيــــة ملكافحــــة ا اإلســــرتاتيجية

والشــباب. ويف  دعــم الدولــة لألســرة ابلعمــل علــى حتســني الظــروف االجتماعيــة ورفــع مســتوى احليـــاة 
 (61م، ص 2008)اجلحد، وإقامة العدل واملساواة واحرتام حقو  اإلنسان. 

 .الصــا  لنمــو طفــل ميكــن أن خيــدم نفســع وأســرتع ووطنــع وأمتــع إن األســرة الســوية هــي املنــاخ 
بنفســع  ىب عليــع أن يقلــدها وتلــا الــيت عليــع أن ينــأطفلهــا النمــاذج اإلنســانية الــيت جيــفاألســرة تقــدم ل

 اإلســالميةوالــزواج نقطــة البدايــة يف تكــوين األســرة وخاصــة يف وتمعنــا العــريب. لــذا اــد الشــريعة  .عنهــا
ا ملوضوع اختيار الفو لشريكة حياتع وموضوع اختيار الفتاة لشريا حياهتـا، وتضـع صً تويل اهتماماً خا

ضـوئها اختيـار كـل منهمـا لآلخـر حـو يكـوان أسـرة صـاحلة. واألسـرة السـوية  يفاألسس القومية اليت يتم 
تقع أساسها املودة والرتاحم واحرتام كل من الزوجني لآلخر، وشعور كل منهما ابلواجب امللقى على عا

حــو يســود البيــت التفــاهم والتســامح والرضــا، فــهذا مــا جــاء األبنــاء كانــت الرتبيــة واملنــاخ صــاحلني لنمــو 
وهــذ  الرعايــة تتطلــب تنشــئة أخالقيــة أمــر وــا اإلســالم واإلســالم جعــل اءابء  ،النبــت الطيــب ورعايتــع

"الرجـــل راع يف  –م صـــلى هللا عليــع وســـل –واألمهــات والة يف أســـرهم ويف ذلــا يقـــول الرســـول الكــر  
أهلع ومسئول عن رعيتع، واملرأة راعية يف بيـت  وجهـا ومسـئولة عـن رعيتهـا". وتقـع عليهمـا رعايـة شـرع 
هللا من عقيدة وعبادة ونظـام أخـال . والقـيم األخالقيـة الـيت جيـب علـى اءابء غرسـها يف أبنـائهم تتفـرع 

تنــأى  والشــجاعة والعفــة والعــدل، واحلكمــةاحلكمــة  :مــن أمهــات األخــال  الــيت قــال وــا اإلمــام الغــزايل
 ،، والشجاعة تنأى بع عن الصـلل والبـذخ واخلسـة والرتاجـع عـن احلـق والواجـبيءابملرء عن املكر الس

لبــاس الباطــل  ــوب احلــق، إنيــاء واحتقــار الضــعفاء والفقــراء و والعفــة تنــأى بــع عــن التــذلل لألقــوايء واألغ
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هــ، 1422تحيز وإتيان الفحشاء واملنكر والبغـي. )الشيشـاين، والعدالة تنأى بع عن الظلم والتحكم وال
 ( 27ص 

والنظـــام األخالقـــي اإلســـالمي ينهـــى اءابء عـــن القســـوة يف معاملـــة أبنـــائهم ويفمـــرهم ابلعـــدل واملســـاواة  
بيــــنهم مبــــا يف ذلــــا عــــدم التمييــــز يف املعاملــــة بــــني الولــــد والبنــــت. ومــــن بــــني األمــــور الــــيت وجــــع النظــــام 

مــن رفقــاء الســوء الــذين قــد الــدين للعنايــة وــا التعــرف علــى أصــدقاء أبنــائهم محايــة لألبنــاء اإلســالمي الو 
عوجــاج لــا حــو يــتمكن اءابء مــن تقــو  االوذ ،لــيهم عــاداهتم الســيئة وقــيمهم الثقافيــة املتدنيــةإينقلــون 
ص  ،م1999)بــدوي،  ر حــو يشــتد العــود ويصــعب اإلصــالم. مــن تــرل األمــبــن ل ــني   بــداًل وعــود اال

87)  
إن األســرة لــو أحســنت أداء رســالتها لقضــينا علــى كثــري مــن مظــاهر اإلســراف املقيــت الــيت تثــري  

ـــق الفقـــراء وامتـــاجني ولقللنـــا ولـــيس معـــو ذلـــا أن  ،أدىن حـــد ممكـــن مـــن مظـــاهر االســـتغاللإىل  حن
منـذ  عليـع مبا تـربيهم ،الدخيلة فكاروإن األسرة هلا أمهيتها يف محاية أطفاهلا من األ  .اإلسالم  رم الثراء

مــن أولئــا املغرضــني، وال يكــون  بتحــذيرهموا يتعرفــون علــى الواقــع امــيط وــم ؤ ومنــذ أن يبــد ،صــغرهم
أقـوال مـن هـم  وال ينصاع إىل ،التمردإىل  السن يصبح مياالً   يف سن املراهقة، ألن الشاب يف هذذلا 

)الشيشـاين،  .القـة قويـة بوالديـع وخيشـى غضـبهموذات ع ،أكرب منع سناً إال إذا كانت تربيتع تربية متينـة
  (29هـ، ص 1422

مسـئوليتهم جتـا  الصـغار، حـول أن أسلوب تربيـة الكبـار غالبـاً مـا يسـيطر علـى حـواراهتم  ويرى الباحث
إىل  ألنـع مييـل ؛ذلاإىل  من حيث هتذيب أخالقهم وضبط سلوكهم، على اعتبار أن الصغري يف حاجة

فمحـــاوالت الكبـــار وشـــغلهم الشـــاغل ترتكـــز يف حتقيـــق الضـــبط  ام، ولـــذاالفوضـــى وعـــدم اخلضـــوع للنظـــ
للـنظم الصـارمة الـيت هـي مـن وضـع الكبـار أنفسـهم،  االنصـياعاالجتماعي للصغار عن طريق اإلذعـان و 

 وال دخل للصغار فيها واليت رمبا ال تراعي ذاتية الصغري وال حو حقوقع.
 األسرة والضب  االجتماع  /2

ماعة أولية من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي، خاصة تعد األسرة كج 
يف اجملتمعــات الــيت تتميــز ابلثبــات النســيب واخنفــاض نســبة التنقــل االجتمــاعي، وبــرغم املــؤ رات العديــدة 

 فــهن ،يف اجملتمعــني الريفــي واحلضــري األبنــاءالــيت  ارســها اجلماعــات الثانويــة املختلفــة يف ضــبط ســلول 
ويبـدو ذلـا منطقيـاً إذا   الت اجلماعة األولية املـؤ رة والفاعلـة يف عمليـة الضـبط االجتمـاعي. ماسرة األ

مـــا أدركنـــا أمهيـــة الســـنوات اخلمـــس أو الســـت، األوىل يف حيـــاة الطفـــل ومـــا لألســـرة مـــن دور حاســـم يف 
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ال مــع طــوال العمــر، ا مــا تالــيت غالًبــ ،األشــياءإىل  تشــكيل مواقفــع واجتاهاتــع األساســية، وعاداتــع ونظرتــع
 ( 88ص  ،م1999بدوي، وراشداً وكهاًل. ) طفالً 
 األسرة وبناء القيم والسلوك -

مـــن األيدولوجيـــة الـــيت حتـــدد تعاملـــع مـــع املواقـــل واألشـــياء واألشـــخاص  يولـــد الفـــرد وهـــو خـــال   
رها واألهـــداف الـــيت تنـــتظم عليهـــا مـــاور حياتـــع، مث تتـــوىل مؤسســـات التنشـــئة االجتماعيـــة بكافـــة عناصـــ

وقــد أكــدت الدراســات أن  .مســؤولية تعليمــع وتوجيهــع يف ضــوء مــا تتمثلــع  قافــة ذلــا اجملتمــع مــن قــيم
وتقوم األسرة ببناء القيم اليت  عملية التنشئة االجتماعية تستمر ابلنسبة للفرد على امتداد فرتات حياتع،
ل االجتماعي يتعلم الفرد أن يتعلمها ويكتسبها الفرد من خالل التنشئة االجتماعية، وعن طريق التفاع

مـن غريهـا. ويف  يف مقدمـة هـذا  أكثـريفضل بعـض الـدوافع واألهـداف علـى غريهـا، أي يعطيهـا قيمـة 
املختلفة اليت تصطفيها هي وتقوم الوسط األسري لتغذية الناشئ ابالجتاهات والقيم والسلول أبساليبها 

تلــل تلـا القــيم واالجتاهــات ابخــتالف األســرة بـدور الوســيط بــني هــذا الناشـئ وبــني  قافــة اجملتمــع، وخت
ال ا مــن تلــا القــيم مــن حيــث املســتوى االقتصــادي واالجتمــاعي والتعليمــي، األمــر الــذي جيعــل بعًضــ

  .اجملتمع قيمتنسجم مع 
ويظهر دور األسرة يف عملية التنشئة االجتماعية إبلقاء نظرة على وموعة من األطفال ينتمـون 

ويتضــح مــن النظــرة األوىل أن األطفــال الرضــع يف البلــدان املختلفــة يتغــذون  ،ةفئــات وأجنــاس جتلفــ إىل
عمليــة التنشــئة االجتماعيــة علــى عناصــر أساســية فرديــة واجتماعيــة وتقــوم  ،علــى نــوع واحــد مــن الغــذاء

لتعلــيم، ومرونتــع واإلمكــاانت احليويــة وقابليــة ا ،والعناصــر الفرديــة هــي مــا يوجــد لــدى الفــرد مثــل املــرياث
رتــع علــى التعــاطل، وتكــوين عالقــات عاطفيــة، ويتــأ ر الفــرد ابألســرة ابعتبارهــا البيئــة الرتبويــة األوىل وقد

أ ـــا تقـــوم إىل  للطفـــل، وهـــي ابلتـــايل اخلليـــة األوىل يف اجملتمـــع، وترجـــع خطـــورة األســـرة يف تنشـــئة الطفـــل
 مـــا يتـــأ ر ســـرة، وكثـــرياً حســـب الـــروم الســـائدة بـــني األفـــراد املكـــونني لتلـــا األ ابلـــدور األول يف تشـــكيلع

املكـــوانت، والعناصـــر املاديـــة كشـــكل البيـــت، وطريقـــة العـــي  فيـــع، ومتوايتـــع، مـــن مبـــا  ـــيط بـــع  لالطفـــ
وموقعــع واحلــي املوجــود فيــع ومســتوى األســرة االقتصــادية واالجتماعيــة وترتيــب الطفــل يف األســرة ســواء 

 .(21 ص هـ،1431)الرشيدي،  أصغرهم أكان أكرب األطفال أم
التطرف وما ميكن أن يرتتب عليع  ات األمنية يف نشر املعرفة أبخطارهم مع املؤسسألسرة تسفا

ات وكيفيــة أخــذ احلــذر واحليطــة منهــا والتبليــل عــن املتطــرفني عنــد الشــا يف نشــاطات احنرافــمــن جــرائم و 
أبنائهـــا يـــة هلـــم، وذلـــا مـــن خـــالل تقـــد  بـــرامج لتوعيـــة األســـرة هـــد ذاهتـــا ومـــن مث قيامهـــا بتوعيـــة إجرام

وذلا من خالل عرضها لربامج التوعية لألبناء بصورة مباشرة إن كانت مكتوبة  ،ومحايتهم من التطرف
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أن  ومــن هــذا اجلانــب تســتطيع األســـرةأو مســموعة واحلــرص علــى شــرم متواهــا ومناقشــتع مـــع األبنــاء 
 كالتايل:   وقد مت تقسيمها ذلا تكون واقية ألبنائها من خالل

 ومعاجلة أ ر العوامل املرتبطة وا سواء ابلتحييد التام أو تقليل التأ ري. التوعية ابلظاهرة -

 . احنرافمكافحة الظاهرة عند حدو ها والتعامل مع املتطرف وما ينتج عنع من  -

 من خالل العقوبة.  حنرايفاالإصالم املتطرف بعد ارتكابع للجرم  -

 .(15 ص عباس، وجدان،الرعاية الالحقة اليت تقدم للمتطرف بعد قضاء للعقوبة. ) -
 الناحية اجلسمية:   -

سمي، وذلا بتشجيعهم ات الفكرية هتتم األسرة برتبية أبنائها يف اجلانب اجلحنرافللوقاية من اال 
كــرة القــدم مــثالً يشــجع علــى   مبــارايتالــذي يبــد اجلســم والعقــل، فالتشــجيع علــى لعــب للعــب املفيــد 

هم يف بنــــاء اجلســــم ذلا األلعــــاب األخــــرى، ويســــلقــــدم، وكــــيف لعــــب كــــرة اوطــــاقتهم صــــرف نشــــاطهم 
جيـب أن و هم األسرة يف شراء األلعاب لدى الصغار لتنمية القدرات العقليـة والتفكـري، كما تسوتقويتع،  

ن احلقــد والتشــفي والرغبــة يف االنتقــام، وجيــب أن يكــون وقــت اللعــب خــالل املبــارايت مــتتنــز  القلــوب 
ألن الصـــالة مـــددة مبيقـــات دقيـــق ال جيـــب  جيلـــع إال لعـــذر   عـــن أوقـــات الصـــلوات؛والتـــدريب بعيـــداً 

قهـري. فالتـدريب علـى اللعـب واأللعــاب الرايضـية تعلـم علـى الطاعـة وعلــى اإليثـار وتعلـم النظـام ونظــام 
   (16ص  ،م2008)العطوي،  .األكل والشرب

  الرتبية اإلميانية واألخالقية  -
من الغلـو، فـيعلم األب أوالد  الصـالة و بـب  خاليةية، حترص األسرة على تربية أبنائها تربية إميان 

عمـود الـدين، قــال عليـع الصـالة والسـالم )مـروا أوالدكــم  ؛ أل ـا فريضــة عظيمـة فهـيفـيهم هـذ  الفريضـة
ابلصالة وهم أبناء سبع سنني، واضـربوهم عليهـا وهـم أبنـاء عشـر وفرقـوا بيـنهم يف املضـاجع(. "روا  أبـو 

علـم األب يا أو ضـياعها والتفـريط يف أدائهـا. و اهلـمهإ(. فال تساهل يف وهو حديث حسن صحيحداود 
ا مصاحبة األخيار واحلرص على تكون صحبتع طيبة )اإلخـالء يومئـذ بعضـهم لـبعض عـدو مواألم بناهت

" كمــا  ــث االبــن علــى  ايرة األقــارب واصــطحابع لــزايرهتم ملــا يف ذلــا مــن 17إال املتقــني( "الزخــرف: 
لنفــع والفائــدة، وكــذلا األدب يف معاملــة النــاس وفــن التعامــل معهــم هيــث  ــرتم الكبــري اخلــري الكثــري وا

ال يـــتكلم إال إذا طلـــب منـــع وال هـــو أحـــق منــع، و   مــن ويعطــل علـــى الصـــغري وال جيلــس يف مكـــان فيـــع
و غريمهــا. ويــتعلم االبــن أمهيــة وفضــل الوالــدين. يف األكــل والشــرب  يقــاطع املتحــدث وأن يبــدأ ابليمــني

 ( 112ص  ،م2004، )طع
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 اإلمهـال واخلاليــة مـن ســيئات الرتبيــةو اإلقصــاء و الرتبيـة اهلادئــة اخلاليـة مــن العنـل الباحــث أن ويـرى 
التكفـري أو إىل  ونؤ يبتعدون عن كل ما هو عنيل، وكـل فكـر ضـال فـال يلجـ لألوالد وبذلا  ضرورية 

 ثل هذ  األعمال. ية، وجتدهم ال يرغبون يف ذلا ويذمون من يقوم مبرهاباألعمال اإل
  الرتبية العقلية -

اإلنســـان العقــل و ود  بصــفات الفهـــم اجليــد والــذكاء وقـــوة التخيــل والفكـــر  –تعــاىل  –مــنح هللا  
يـــة والتأمـــل واالعتبـــار والنظـــر واحلفـــظ والتـــذكر، وكلهـــا صـــفات جعلـــت اإلنســـان يقـــل علـــى قمـــة و والر 

لــى التفكــري والــتعلم ومعرفــة أســرار الكــون اإلنســان ع يســاعداملخلوقــات، وال شــا أن العقــل هــو الــذي 
والتمييز بني اخلري والشر والتقوى والفجور، والعقل وهو يؤدي هذ  الوديفة ال بد أن تتضح أمامع تبعة 

)قل هـو الـذي أنشـأكم  :هذا األداء. فالتفكري وما يتوصل إليع اإلنسان بتفكري  مسؤول عنع قال تعاىل
)العطــــوي،  (.23مــــا تشــــكرون( ســــورة امللــــا " آيــــة ) ة قلــــيالً وجعــــل لكــــم الســــمع واألبصــــار واألفئــــد

 (16ص  ،م2006
أن األســرة مســؤولة عــن الرتبيــة العقليــة يف هــذا اجلانــب، وهــو جانــب مهــم، مــن هنــا يــرى الباحــث 

هيـة واملنطقيـة ليسـت مـن األمـور السـهلة، ولكـن األمـور البدإىل  فتعليم اإلنسان كيفية التفكري والتوصـل
احلـق، فهنـع إىل  احلقيقـة والتوصـلإىل  ابنـع يف التوصـل األبفعندما  اور  ،يق احلواريكون ذلا عن طر 

ق، فعنـــدما بـــذلا ميـــارس معـــع الرتبيـــة العقليـــة، فاســـتنباط الـــدالئل واألحكـــام تعتمـــد علـــى العقـــل واملنطـــ
 غـري ، وهـل يعقـل أن يقـومفهـو يكـون بـذلا قـد نفـذ أوامـر  ،ن األحكـام لقتـل النـاسيستنبط التكفرييـو 

قتــل األبــرايء يف  ومــن أجــل دخــول اجلنــة، إذ كيــل يــدخل إنســان بقتــل إنســان آخــر مــن أجــل الثــواب
يف االبتعـاد عـن مثـل  تسـهممثل هذ  التساؤالت واحلوارات اليت جيريها األب مع ابنع و اجلنة؟  مساكنهم

ل ابلنهايـة إىل ، فهنـع يصـهم، فعندما يستعمل اإلنسـان املنطـق والتفكـري السـويأفكار هؤالء التكفرييني و 
  .االبتعاد عن أمثال هؤالء

 الرتبية النفسية  -
يف إبعــادهم عــن العنــل والتطــرف، أو  يســهمإن حســن الرتبيــة النفســية لــألوالد داخــل األســرة   

والضغط عليهم، وتركهم يعيشون  ااحلاجة لالنتقام من اجملتمع نتيجة لسوء تصرف الوالدين جتا  أوالدمه
هــدوء وإىل اتــزان إىل  مــا جيعلهــم يف اضــطراب نفســي دائــم، فــاألوالد هاجــة، ترحــاالت مــن القلــق والتــو 

سـتهرتة أو بليـدة اإلحسـاس، ويف الواقـع فيوجد منـط مـن األمهـات عـد  املبـاالة أو م ،نفسي يف حياهتم
فهــي تتحمــل الطفــل ولكنهــا ال حتبــع حبــاً  ،مثــل هــذ  األم ال تشــعر طفلهــا شــعورا حقيقيــاً أبنــع مقبــول

والطفــل بــدور  ميــتص مــن أمــع هــذا االجتــا  حنــو الالمبــاالة وعــدم االهتمــام ويفشــل يف حياتــع يف  أصــيالً 
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 التـأخر الدراسـي والعقلـي أوإىل  وقـد يقـود  ذلـا مـع غـري  مـن النـاس. يةإجيابإقامة عالقات اجتماعية 
ا لطفــل واحــد أو ا مــا تكــون أًمــغالًبــفالعزلــة وإىل تكــوين بعــض املخــاوف يف حياتــع، أمــا األم القلقــة إىل 

فهــــي تفــــرتض دائمــــاً أســــوأ  ،، ويغلــــب عليهــــا أن تتوقــــع الشــــر يف مجيــــع احلــــاالتكثــــرلطفلــــني علــــى األ
االحتماالت ابلنسبة ألطفاهلا. ونتيجة خلوفها الزائد على أطفاهلا فه ا  نعهم من ممارسة بعض املناشط 

 ( 230ص  ،م2016احلداد،  )املفيدة كاأللعاب الرايضية أو التنز .
شـــاركة بـــني األب واألم امل وإن كانـــت ،كبـــرية يف تربيـــة أبنائـــع  مســـئوليةأن لـــألب ويـــرى الباحـــث  

ماً يف حيـاة أبنائـع، فهـو مصـدر السـلطة يف املنـزل، مها على حد سواء وعلى كل حال يلعب األب دورً 
ابنــع ا يف تنشــئة ًمــمها دورً  بوالطفــل يرغــب يف تقليــد أبيــع وتقمــص شخصــيتع، ولــذلا فــهن األب يعلــ

وإذا مــا  ،ا ويف تشــكيل شخصــيتع. فــاألب املتســلط يــؤ ر يف نفســية أبنائــع ويشــعرهم ابلقلــق والتــوترنفسـيً 
اتبــع األب أســلوب اخلشــونة يف التعامــل فهنــع ميــنعهم مــن القــدرة علــى التفكــري والتــأ ري علــى شخصــيتهم 

يف اجتـا   تسـهمبية غري السوية الرت مرد يف وجع السلطة األبوية. فالثورة والتإىل  بوجع عام فيميل األطفال
ما إىل  فهنع يهرب ،وابلتايل حنو الفكر التكفريي، فعند شعور األوالد ابلقلق والتوتر ،األبناء حنو العنل

يقــوم برفــع مســتوى تقــدير الــذات لديــع، وقــد جيــد مــن هــؤالء مــن يقــوم بــذلا وأبنــع رجــل األمــة الــذي 
هــذا االجتــا  فيســقط بــني أيــدي إىل  فيميــل ،والتضــحيةالنصــر ويعــز  كــل اجتاهــات الفــداء إىل  ســيقودها

ع، ســــواء يف دائــــرة االنتقــــام أو املــــوت أو التــــدمري نع فــــال يبــــايل بعــــد ذلــــا أيــــن يضــــعو نــــهــــؤالء ويتلقفو 
  والتخريب.

  عيةالرتبية االجتما  -
"إن  مــن مســئولية الوالــدين مســاعدة الطفــل علــى اكتســاب عــدد مــن صــفات النضــج االجتمــاعي، 

النصــيحة عنــد الشــعور إليهـــا، إىل  قــة ابلــنفس وابءخــرين، والقــدرة علــى اختــاذ القــرار، واللجــوءمثــل الث
احليــاة إىل  والقــدرة علــى امافظــة علــى الــنفس واالعتنــاء وــا، والقــدرة علــى التخطــيط للمســتقبل، وامليــل

ـــل املســـئولية والقيـــام أبعبائهـــا، والرغبـــة يف ا ملشـــاركة يف النشـــاطات اخلارجيـــة واالهتمـــام ابءخـــرين، وحتمي
االجتماعيــة، واالعتــدال يف قضــاء الوقــت بــني اجلــد واللعــب، والقــدرة علــى العــي  بســالم وهــدوء مــع 
اءخـــرين، وتقبـــل نقــــد اءخـــرين، والقــــدرة علـــى توجيــــع النقـــد البنــــاء، والتمتـــع ابلــــروم املرحـــة، واإلميــــان 

قـــوة والضـــعل يف شخصـــع واحـــرتام كـــل مـــن املنافســـة احلـــادة، وإدرال نـــواحي ال أكثـــر جيـــايبابلتعـــاون اإل
 .(25 ص ،هـ1425 ،الرتكي، عبدهللا) الن اس"

 استعمال لغة احلوار  -
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األســرة أســلوب احلــوار اهلــادف مــع األبنــاء، وجتــد األســرة العربيــة يف الــوطن العــريب  ــارس هتمــل 
فــرض آرائهــم  االقمــع ألبنائهــا عنــد احلــديث فــال ي ســمح هلــم ابحلــديث، وميــارس األب واألم مــع أوالدمهــ

وعنــدما يظهــر اخلطــأ مــن قبــل اءابء فــال يكــون االعتــذار،  ،حــو وإن كــانوا علــى خطــأ ،اعلــى أوالدمهــ
فعنــدما يــرى األبنــاء هــذا الســلول مــن اءابء عنــد احلــوار وعــدم معرفــة األســلوب الصــحيح، فــهن االجتــا  

بــد أن يتصــل حلــوار فعــاالً الليكــون ا ا غــري صــحيح، وال يســر اءابء،لألبنــاء يف ســلوكهم يكــون اجتاًهــ
 ابلصفات اءلية: 

وأن تتعــدد  ,شــروط املســاواة والنديــة واإلرادة املشــرتكة فيــعفر اتتــو  ,أن يكــون احلــوار متكافئــاً  •
يـــــدور مـــــع جتلـــــل الفئـــــات  ,شـــــامالً  اهيـــــث يكـــــون حـــــوارً  ,مســـــتوايتع وتتفـــــاوت درجاتـــــع

ـــــى املســـــتوى احلكـــــومي ,والشـــــرائح ـــــة ذات العالقـــــةوعلـــــى صـــــعيد املؤسســـــات األهل ,عل  ي
 ذا احلوارهابلقضااي واجملاالت اليت حتدد 

أن يتنـــاول احلـــوار جتلـــل القضـــااي الـــيت هتـــم مجيـــع اجملتمعـــات املتحـــاورة هيـــث يتســـع وـــال  •
فيشـــــمل كـــــل مالـــــع صـــــلة ابحليـــــاة الثقافيـــــة والفكريـــــة واالقتصـــــادية  ,احلـــــوار ويتعمـــــق وـــــرا 

 .راً على القضااي املعرفيةوال يكون مقتص ,واالجتماعية والعلمية والتقنية
 مــني املصــا  إىل  وأن يــؤدي ,حتقيــق منــافع مشــرتكع لكــال الطــرفنيإىل  أن يهــدف احلــوار •

ـــاً واقتصـــادايً  الـــيت  رصـــان عليهـــا ـــاة  قافيـــاً وعلمي والـــيت هلـــا صـــلة ابلتقـــدم يف وـــاالت احلي
 ,انت األخـرىهيث يكون لع   ري علـى ومـل العالقـات بـني املسـلمني والـداي ,واجتماعياً 

 .ويعود ابلنفع والفائدة على اجلميع
ومرتفعـــاً عـــن املوضـــوعات الـــيت هـــي مثـــار اختالفـــات دائمـــة ال  ,أن يكـــون احلـــوار متحضـــراً  •

وهــذا يعــد أن  ,خــر عــن أحــد  وابتــع العقديــةإ التهــا إال بتنــا ل طــرف للطــرف اءإىل  ســبيل
اف ذلــا احلــوار والتــأ ري علــى طــرم وإاثرة مــا يــؤدي إليقــ ةجتتنــب مجيــع األطــراف املتحــاور 

 .يتعإجياب
فــال يتوقــل احلــوار يف هــذا  ,ســلًفاط متوا يــة ووفــق بــرامج معــدة أن يســري احلــوار يف خطــو  •

سـائر يف االجتـا  الثـاين االجتا  حول موضوع معني حـو تظهـر النتـائج املرتتبـة علـى احلـوار ال
التكامــل بــني إىل  وصــوالً  ب تــرابط حلقــات احلــوار وتــداخل االجتاهــات فيمــا بينهــاوإمنــا جيــ
 (8ص  ،م2015 )عمارة،بوعيشة، اف اليت ي رجى حتقيقها من خاللعاألهد
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معرفـة طـر  احلـوار وأسـاليبع، فعنـدما ميـارس من أهم عناصر تربية األبنـاء أن ويرى الباحث   
فهنـــع  ـــرمهم مـــن تبيـــان مـــا يف نفوســـهم أو تقـــد  الشـــكوى مـــن  ،األب أســـلوب القمـــع مـــع أبنائـــع

فهنــع يســتطيع أن يكتشــل مــا يف نفــس ولــد  مــن أمــور قــد  ،رين، فــاألب الــذي يســتمع لولــد اءخــ
الصــــواب والصــــحيح، ويســــتطيع األب أن يتنبــــأ ابالجتاهــــات اخلاطئــــة البنــــع، إىل  يكرههــــا فريشــــد 

فعندما يتحدث مع والد  عن أصدقائع وأصحابع واحلديث الذي دار بينهم عن أمور جتلفـة، فهنـع 
 الصواب. إىل  ني طبيعة هؤالء األصدقاء واألصحاب فريشد ولد يستطيع أن يتب

 ة على التسامحيالرتب -
التشبث بفكرة أو وجهـة نظـر أو معتقـد إىل  إن اللجوء للعنل مصدر  عدم التسامح، فالسعي 
 احلريــة ، إمنــا  ثــل أبعــاداً جتلفــة لغيــاب أفكــار علــيهم القهــر ألن علــيهم االمتثــال ملعتقداتــع أو  سفيمــار 

فالتسـامح قاعـدة سـلوكية قوامهـا تـرل حريـة التعبـري عـن الـرأي لكـل فـرد حـو ة، العقلية يف الفكر والثقافـ
الذي يسمح بتعاي  الـرؤى  فكار املتفهم للعقائد واألجيايبوإن كنا ال نشاطر  والتسامح هو املوقل اإل

هـــو امتـــزاج بـــني الفكــــر ا ودينيـــاً، والتســــامح واالجتاهـــات املختلفـــة علـــى أســـاس شــــرعية اءخـــر سياســـيً 
 والتسامح هـو اللـني يف موقل فكري من جهة وموقل أخالقي من جهة أخرى،عن واألخال  وتعبري 

الوجوديــة والفكريــة والســلوكية وأســوأ مــا ميكــن أن يتصــور هــو أن ال تقبــل اءخــر علــى مجيــع مســتوايتع 
واجــب األســرة أن  ويــرى الباحــث أنــع مــن (33ص ، هـــ1429)البليهــي، ، نتســامح يف وجــود اءخــر

 ينال جييـد  الكثـري مـن النـاس، فنجـد الكثـري  السـلم والتسـامح والقبـول ابءخـر، والتسـامح  تشيع أجواء
ومــن هنــا تنشــأ  ،يصــرون علــى عــدم التنــا ل ولــو بشــيء بســيط مــن حقــوقهم لآلخــرين ليشــيع التســامح

أمــور النــاس بــدون خــالف الكراهيــة والبغضــاء بــني النــاس، فالرتبيــة علــى التســامح شــيء ضــروري لتســري 
إىل  االنتمـاء موبدون تباغض وبدون كراهية، فهن ر يب األبناء على عدم التسامح فهن ذلا يسهل عليه

 . أ م مارسوا الظلم عليعفريي لينتقم من الناس ومن يعتقد أصحاب الفكر التك
 التشجيع  أسلوب  -

 ميف املواقــل بطريقــة تــدفعه منبهوالوقــوف جبــا موهــو ميــل الوالــدين ملســاعدة األوالد وتشــجيعه 
خاللــع   ــاول اءابء واألمهــات مــناالجتماعيــة و يعتــرب مــن أفضــل أســاليب التنشــئة و األمــام. إىل  قــدماً 

تعلـــيم أبنـــائهم مضـــمون  قافـــة  أ نـــاء يـــةجيابوممارســـة األســاليب اإل يـــةجياباإلجتنــب أســـاليب التنشـــئة غـــري 
الســـلول املقبـــول اجتماعيـــاً،  اتبـــاعجيع أبنـــائهم علـــى تشـــإىل  وـــتمعهم، ألن اءابء واألمهـــات يعمـــدون

وحــثهم علــى االســتمرار  ،ويالســاملقبــول مــن اجملتمــع عــن طريــق تعزيــز ســلول األبنــاء  وتــرل الســلول غــري
يف توجيــع أبنــائهم وتلقيــنهم أعلــى درجــات العقوبــة، أل ــم يتــدرجون إىل  إمهــاهلم أو اللجــوء عليــع وعــدم
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أداء دورهـم  من إتقـان  قافـة وـتمعهم ويسـتطيعونني حو يتمكن أبناؤهم املعايري االجتماعية بلطل ول
 ( 356ص  ،م1996. )قناوي، إجيايبيف اجملتمع بشكل 

  والنصح واإلرشاد التوجيا لألفضل  -
إن أســــلوب النصــــح واإلرشــــاد يســــهل عمليــــة ارتقــــاء أخــــال  األبنــــاء هكــــم تبــــد اءابء هلــــذا   

إحلـا  الضـرر إىل  يح السـلول اخلـاطئ الـذي يتبعـع األبنـاء ويـؤدييف توضـاألسلوب، حيـث إنـع يسـاعد 
وـــم وابءخـــرين مـــن أفـــراد وـــتمعهم، ويســـتطيع اءابء مـــن خاللـــع تعلـــيم أبنـــائهم دعـــائم الـــتفهم والضـــبط 
ة الذا ، وميكن األبناء من ماولة تعديل سلوكهم غري املقبول يف اجملتمع ليتوافق مع السلول العام بقناعـ

  (34ص  ،هـ1429قوي واثبت. )البليهي،  أساسء الضوابط السلوكية داخلهم على بسبب إرسا
 
 
  تربية املواطنة يف نفوس األبناء حرص األسرة على  -

وجــــودهم إىل  عنــــدما حتلــــو األرض يف أعــــني ســــاكنيها، فينعمــــون صرياهتــــا، ومثراهتــــا، ويطمئنــــون 
حبــاً، وتعلقــاً، وغــري ، فاحلــب انتمــاء،  رونويثمــاألعمــا ، إىل  عليهــا، تنبــت هلــم فيهــا جــذور، تشــدهم
 ألن هـؤالء كلهـم اقيمني عليهـل مكوانتع من األرض واملحب كفتعزيز حب الوطن يف نفوس األوالد، و 

والتنشـئة  (43ص  ،م2001 ،) اجمليـدل الـذين ال جيـو  املسـاس وـممن اءمنني من املسلمني وغـريهم 
وار االجتماعية والسياسية الن ء املعرفة واملهارة، وفهم األد األسرية على املواطنة احلقة تسهم يف إعطاء

ة والفرعيـــــة يف اجملتمـــــع، علـــــى املســـــتوايت امليـــــة والوطنيـــــة والقوميـــــة، واإلنســـــانية كمـــــا تـــــؤهلهم الرئيســـــ
اعتماداً  أكثرللمسؤولية الوطنية وتعرفهم هقوقهم وواجباهتم األخالقية والسلوكية، وجتعل منهم مواطنني 

مـــن أقـــل أو  أكثـــرفس، ومشـــاركة يف بنـــاء اجملتمـــع، وقـــد رأى جـــون ديـــوي أن املواطنـــة ال تعـــد علـــى الـــن
هيـث جيعـل  ،مـن جعـل العقـل اجتماعيـاً أقل ا وعطاءاً فاملواطنة ليست املشاركة يف التجربة احلياتية أخذً 

 ( 150ص  ،م2014األفضل لع وجلماعتع. )سليمان، إىل  خرباتع قابلة لالنتقال
 ت األسرة جتا  امافظة على القيم اليت تضمن األمن ما يلي: ومن واجبا
إطاعــة واحــرتام القــوانني واللــوائح الصــادرة والعمــل علــى االبتعــاد عــن اخلــروج علــى نصوصــها أو  •

 جالفتها. 

اختاذ ما يلزم من احتياطـات كفيلـة لوقـوع اجلرميـة ) علـيهم كمـواطنني أو علـى ممتلكـاهتم( وذلـا  •
 بري الال مة لذلا. ابختاذ كافة التدا

 ارتكاوا. إىل  اليت قد يسعون عن اجلرائم اليت يرتكبها اءخرون أو اإلبالق •
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االستجابة الواعية لألوامر والنواهي والتعليمات الـيت تصـدرها اهليئـات األمنيـة بـني احلـي واءخـر  •
 حلفظ النظام والسكينة.

املكتشـفة واجلـرائم الـيت ال تـزال رهـن التعاون مع رجال األمن يف اكتشاف ما  يط ابجلرائم غري  •
 التحقيق، وتزويدهم ابلبياانت واملعلومات اليت تفيد يف اكتشافها والقبض على مرتكبيها. 

 ( 65ص ، هـ1426التعاون مع جها  العدالة اجلنائية يف تقد  الشهادة. )احلسنية،  •

 الدور الرقايب لألسرة /6
األسـرة والـيت ال تتوقـل وال نشئة االجتماعية اليت تقـوم وـا تعترب هذ  الوديفة امتداداً لوديفة الت 

توجيع وتوعيـة مـن قبـل األسـرة إىل  تتقيد مبرحلة عمرية معينة. فاألبناء حو وإن كربوا فال يزالون هاجة
الـــيت ال يتوقـــل دورهـــا يف التنشـــئة االجتماعيـــة حـــو وإن تـــزوج األبنـــاء واســـتقلوا عنهـــا، فهـــم ال يزالـــون 

 ( 29ص ،هـ1429)محدان، ن والتوجيع يف كثري من املواقل. ينشدون العو 
دور مهــــم يف التنشــــئة االجتماعيــــة لضــــمان االنضــــباط وااللتــــزام والتقليــــل مــــن  ةاملراقبــــة األســــريإن دور 

التجــاو ات قــدر اإلمكــان، واملراقبــة هنــا تعــد مالحظــة ســلوكيات األبنــاء وتصــرفاهتم مــن خــالل العديــد 
  ا لتكون وفقاً ألنظمة اجملتمع وقوانينع وتشريعاتع. من املواقل اليت يعايشو 

 وميكن للمراقبة األسرية أن تتم من خالل اجتاهني: 
داخليـــاً مـــن خـــالل  يركـــز علـــى املراقبـــة الداخليـــة يف املنـــزل، حيـــث تتـــابع األســـرة أبناءهـــااألول:  االجتـــا 

خالقيــات والفضــائل بعض داخــل املنــزل ومــدى التــزامهم ابءداب واألمالحظــة عالقــات بعضــهم بــ
 وضـــوعاتعلـــى األســـرة أن تشـــارل األبنـــاء يف احلـــديث والنقـــاش مـــن خـــالل املو الـــيت تربـــوا عليهـــا. 

اجليـــدة، فتســـتمع إلـــيهم وتبـــدي رأيهـــا بصـــراحة ووضـــوم حـــول مـــا ميكـــن أن يكـــون وـــاالً للنقـــاش 
 واحلوار.

اقة يف  من تيسـرت فيـع سـبل التواصـل اليت تعترب من املهمات الشثاين: يرتبط ابملراقبة اخلارجية االجتا  ال
إن أول و واالتصــال لكنــع قــد يســهل يف األســر الــيت تقــوم عالقاهتــا علــى احلــب والصــد  والتعــاون. 

من هم أصدقاء األبناء ومع من  ،مهمات املالحظة األسرية هنا تتضح من خالل معرفة األصدقاء
ســــواء للنزهــــة أو  ،ء مــــع أصــــدقائهمومعرفــــة األمــــاكن الــــيت يرصدهــــا األبنــــاجيتمعــــون خــــارج املنــــزل، 

االجتماع أو املذاكرة ومالحظة الزمن الذي يقضـيع األبنـاء خـارج البيـت يف هـذ  األمـاكن وكـذلا 
، وسؤاهلم عـن الفائـدة الـيت حنرافالنشاطات اليت ميارسو ا وماسبتهم عند مالحظة التقصري أو اال

 ( 30ص ،هـ1429ان، تعود عليهم وعلى وتمعهم من خالل هذ  النشاطات. )محد

 ات الفكريةحنرافالشراكة مع املؤسسات يف وقاية األسرة من اال
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أنــع ال بــد مـن شــراكة اجملتمــع مــع املؤسســات احلكوميــة  م(2016تـرى الــدكتورة ســناء هــارون ) 
 األخرى، وذلا كالتايل: 

اهيم احلوار التعاون مع اجلمعيات األهلية ومؤسسات اجملتمع املدين: ويكون ذلا من خالل غرس مف
ن احلــوار يعــد مــن أهــم ركــائز صــناعة شخصــية األبنــاء داخــل أســرهم، إذا مــا أصم ، ألداخــل األســرة 

الوالــدان للطفــل التعبــري عــن رأيهــم بكــل حريــة وشــفافية وســط أســرتع الــيت تعــد املدرســة األوىل يف أوىل 
يــــة احلــــوار، يف حيــــاة ن مــــؤمنني أبمهداين، وهــــذا يتطلــــب أن يكــــون الوالــــدامراحــــل منــــو  العقلــــي والوجــــ

لبنــاء مســتقبلهم داخــل األســرة علــى أســس متينــة مــن مفهــوم اإلقنــاع واالقتنــاع اللــذين يــؤداين  اأبنائهمــ
ايً كانــت  قافتــع ومبادئــع وطرائــق تفكــري ، وتقــوم اجلمعيــات أســرة اءخــر خــارج األقبــول  إىلابلضــرورة 

ســر الــيت تعــاين أطفاهلـــا مــن بعــض الظـــواهر بتنظــيم الــربامج احلواريــة والتـــدريبات العلميــة لكثــري مـــن األ
السلبية يف هذا اجملال وقدمت برامج حوارية وتدريبية متخصصة يف احلوار األسري ومهـارات االتصـال 

م، ص 2016)سـناء هـارون، وكيفية التعامل مع األبناء و هيلهم للحوار مـع أفـراد اجملتمـع اءخـرين. 
14) 

 مية يف الوقاية من فكر التطرف والعنل: مؤسسات اجملتمعات املدنية غري احلكو 
تقــوم مؤسســات اجملتمــع املــدين غــري احلكوميــة بــدور كبــري يف مواجهــة الفكــر التكفــريي والقضــاء  

عليع وذلا من خالل بعض املؤسسات ومكوانهتا ) املدارس، اجلامعات، اهليئات النقابية، املنظمات 
 ، وتقوم مبا يلي: (اناإلنس الرايضية، اجلمعيات اخلريية، مجعيات حقو 

 امبة والسالم يف قلوب املواطنني.  أفكارو رع  رهابالتوعية املبكرة للوقاية من اإل -

نشــر  قافــة املشــاركة وإدهــار القواســم املشــرتكة بــني املــواطنني وخلــق األلفــة بــني جتلــل عناصــر  -
 اجملتمع وجتلل فئاتع. 

 وتوعية اجملتمع.  رهاباإلاستغالل وسائل اإلعالم بصورة صحيحة ماربة فكر  -

 هيــل أفــراد اجملتمــع وخاصــة األطفــال عــن طريــق املــدارس ومــن خــالل نشــر  قافــة قبــول اءخــر  -
  .والتعاي  املشرتل واحلوار التفاعلي وتقبل الرأي اءخر

 ات الفكرية: حنرافتعاون املؤسسات التعليمية مع األسرة يف الوقاية من اال
املؤسســـات التعليميـــة الكبـــرية الـــيت جتمـــع فئـــة  ىحـــدهـــا اجلامعـــة إؤسســـات التعليميـــة ومنتعـــد امل 

الشباب، حيث يتـأ رون مبـا يسـمعونع ولـديهم الرغبـة يف التقليـد والتـأ ر ابلغـري، لـذلا فـهن اجلامعـة ومـن 
 خالل األسرة تقوم مبا يلي: 

 ة. ية وتنقيتها من املصطلحات املشبوهاالهتمام بتصحيح املفاهيم واملصطلحات الشرع 
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 ا لـدى ا مبـالعـامل بثقـة وينتفعـو  مـن التحـاور مـع ليتمكنـواعزيز األمن الفكـري لـدى الشـباب ت
 من احلضارات األخرى. 

  ،التصدي للتطرف من خالل االهتمام بدعم احلوار الفكري املبد على املخاطبة العقالنيـة
 (17م، ص 2016)سناء هارون، واحلرية الفكرية. 

صـغار، جتـا  النظـام الصـارم املفـروض علـيهم مـن الكبـار بـني مسـايرة أن أفعـال اليـرى الباحـث هنا من و 
ا وطاعـــة وانصـــياع ألوامـــر ونظـــم الكبـــار، والتمـــرد والثـــورة واالعـــرتاض، وتـــرتبط ردود أفعـــال الصـــغار غالبًـــ

ابملرحلة العمرية اليت ميرون وا، مبعو أنع كلما تقدم العمر ابلطفـل داخـل األسـرة، يقـل انصـياعع وتتزايـد 
فــرتى الشــباب متــع و ــرد ، األمــر الــذي يســهم يف تزايــد الفجــوة بــني  قافــة الكبــار و قافــة الصــغار، مقاو 

خيرجــون مــن املنــزل وال ميــارس معهــم لغــة احلــوار واإلقنــاع وال يكونــون معهــم متســامني يف أخطــائهم وال 
ا هلم ويغيب عنهم قسوة تكون رادعم على ذلا, وإمنا ميارسون معهم القسوة دناً منهم أن هذ  ال يربو 
ا هلـم يف ممارسـة احلـوارات وقـد يقعـون سلبيا لدى األبنـاء فيجـدون يف الصـحبة متنفًسـ اتشكل اجتاهً  اأ 

فتــتلقفهم تلــا اجلماعــات، فتكــون الصــدمة ا هلــا يف أيــدي أفــراد أو مجاعــات تتخــذ مــن التكفــري منهًجــ
أســـاليب الرتبيــــة  أن يعــــرف اءابءلــــذلا فهنـــع مــــن الضـــرورة  ،لـــدى اءابء عنــــدما يعرفـــون مــــآل أبنـــائهم
اخلطــرية ويكــون   ريهــا لــيس علــى األســرة ولكــن علــى  فكــارالصــحيحة لتجنــب وقــوع األبنــاء بتلــا األ

  .اجملتمع ككل
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 ملوضوع الدراسةنظرايت املفسرة الاثنيا: 
 النظرية البنائية الوظيفية: /1

اســية فيهـا هـي أن األجـزاء املختلفــة وهـي تـرتبط أساسـا أبعمــال "إميـل دور كـا " والفكـرة األس 
للبنـــاء االجتمـــاعي تعتمـــد علـــى بعضـــها داخليـــاً، ومـــن مث فهـــي إىل حـــد مـــا تتـــوا ن ذاتيًـــا، ووـــذا تكـــون 
الوديفية شبيهة ابلتطورية من حيث االفرتاض أبن كافة اجملتمعات العصـرية  لـا ابلضـرورة نفـس النـوع 

مًنا حتـرل كافـة اجملتمعـات يف نفـس االجتـا ، ومـع ذلـا من البناء االجتماعي أي أن "العصرية" تعد ضـ
فهن النظرية التطورية بعكس النظـرايت الوديفيـة تنمـو لكـي تكـون نظـرايت "للماضـي واملسـتقبل" أكثـر 
مـــن كو ـــا نظـــرايت خاصــــة بعمليـــة مـــددة، فالوديفيـــة يف نظرهتــــا إىل اجملتمـــع ابعتبـــار  "نســـًقا للتــــوا ن 

ـــة بـــني وموعـــة مـــن املتغـــريات، وهـــي يف أكثـــر الـــوديفي" هلـــا قـــدرة التنبـــؤ مبـــ ا يتعلـــق ابلعالقـــات املتبادل
أشكاهلا تطورًا ترى اجملتمع على أنع نسـق لتـدبري وإدارة التـوتر، فالوديفيـة  تـزج بسـوء الوديفيـة والتـوا ن 

 ( 122ص  ،هـ1436بعدم التوا ن، والنظام إبدارة التوتر. )الغريب، 
مــــــن مســــــلمات اجتماعيــــــة تتمحــــــور حــــــول دور الودــــــائل وقــــــد انطلقــــــت النظريــــــة الوديفيــــــة  

 Socialيف امافظـــة علـــى التــوا ن واالســـتقرار واالنـــدماج االجتمـــاعي  Social Rolesاالجتماعيــة 

Integration  وميكــن القــول إن اجلــذور الفكريــة هلــذ  املدرســة تعــود إىل آراء ابــن خلــدون الــذي أكــد
جتمــاعي، وأبــر  ابــن خلــدون وديفــة النســق السياســي يف أمهيــة العامــل االقتصــادي يف دعــم النظــام اال

االستقرار، وأدهـر خصـائص اجملتمعـات البدويـة )التقليديـة( واحلضـرية )املدنيـة( وأن لكـل أمنـوذج أدوار  
 وخصائصع االجتماعية واالقتصادية السياسية. 

ـــــؤدي إىل التفكـــــا  ـــــذي ي ـــــة التغـــــري االجتمـــــاعي املفـــــاجئ ال  لقـــــد طرحـــــت هـــــذ  النظريـــــة مقول
وعــدم مقـــدرة النســـق علـــى إشـــباع رغبـــات األفـــراد، وميكـــن  Social Disorganizationاالجتمــاعي 

ــــا هلــــذ  النظريــــة، فــــهن املشــــكالت  القــــول أبن املشــــكالت تظهــــر نتيجــــة خلــــل يف النظــــام العــــام: وطبًق
قيـام االجتماعية  ثل حالة سلبية يف أجزاء النسـق املختلفـة )االجتمـاعي، االقتصـادي، والثقـايف( عـن ال

 ابلودائل املطلوبة.
ويـــذهب رواد هـــذ  النظريـــة إىل القـــول: إن املشـــكالت االجتماعيـــة تـــرب  نتيجـــة خلـــل يف البنـــاء  

املعيـــاري والقيمـــي اجملتمعـــي نتيجـــة عـــدم مقـــدرة البنـــاء االجتمـــاعي علـــى أداء األدوار األساســـية وأيًضـــا 
ص  ،2008اجملتمعـــي. )اجلحـــد، ضـــعل املوجهـــات اإلدراكيـــة واملعرفيـــة وتراجعهـــا عـــن أدواء دورهـــا 

66) 
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ويرى الباحث من خالل هذ  النظرية أن األفراد يف اجملتمع يقومون أبفعال جتا  بعضهم البعض  
وعـــادة مـــا تكـــون هـــذ  األفعـــال منظمـــة ألن األفـــراد يف النســـق يشـــرتكون يف االعتقـــاد بقـــيم معينـــة ويف 

صــاحب الفكــر التكفــريي يقــوم ابإلخــالل أســاليب مناســبة للســلول، وهــذا مــا  قــق النظــام للمجتمــع ف
وــذ  األنســا  اجملتمعيــة وخيــرج عــن عمليــة الضــبط االجتمــاعي والعــادات والتقاليــد الــيت يقرهــا اجملتمــع 
وخيـــرج عـــن املعـــايري املشـــرتكة الـــيت توجـــد يف النســـق االجتمـــاعي وخيـــرج عـــن عمليـــة االنصـــياع للمجتمـــع 

ف بصـورة رئيسـة، الـيت انضـبط وـا اجملتمـع وهـؤالء ميثلـون وخيرج عن القانون ونظـام الدولـة والـدين والعـر 
 احلالة السلبية يف اجملتمع وتعطيلع عن القيام بودائفع وأدوار . 

 
 نظرية الدور االجتماع :  /2

الــذي  تــل مكانــة مــا يف أي مجاعــة كانــت القاعــدة ور أو الســلول املتوقــع مــن أي فــرد يعــد الــد 
لعملــة واحــدة، ولقــد جــرى بــني العلمــاء  ،، فالــدور واملركــز وجهــاناالجتمــاعياألساســية لنظريــة الــدور 

التمييز بني كل من الدور واملركز على أساس أن املركز هو الوضع االجتماعي لفرد ما ابلنسبة لغـري  مـن 
أن املركــز هــو املكــان الــذي يشــغلع فــرد معــني يف وقــت  (R. Linton)أفــراد اجملتمــع، وكمــا يــرى لينتــون 

مــا، أو هــو الوضــع الــذي يشــغلع فــرد معــني يف وقــت معــني يف جهــا  مــا، أو يف اجملتمــع معــني يف جهــا  
 هكم سنع أو جنسع أو ميالد  أو حالتع العائلية أو الوديفية أو حتصيلع العلمي. 

مركــز اجتمــاعي معــني وأنــع يف إن الــدور حســب )لينتــون( هــو الداللــة الواضــحة للنظــام الثقــايف  
كمـا يشـمل توقعاتـع   ،والقيم اليت يقررها اجملتمع على كل فرد يشـغل هـذا املركـزميثل السلول واالجتاهات 
ور اءخــرين يف أدوارهــم ومراكــزهم املنبثقــة مــن نفــس النظــام الثقــايف، كمــا أن الــد الســلوكية املشــروعة جتــا 

ة، الــذي يلتــزم الفــرد بتأديتــع كــي يكــون عملــع ســليماً يف مركــز . )رحيمــهــو اجلانــب الــديناميكي للمركــز 
 (81 ، صم2005
انطالقــاً ممــا تقــدم ذكــر  اــد أن كــل مركــز اجتمــاعي مــرتبط أبدوار معينــة يقــوم وــا الفــرد الــذي و  

لع دور معني مع  ابئنع والزوجة هلـا أدوار اجتماعيـة حيـال  وجهـا وحيـال   تل مركزاً معيناً، فالبائع مثالً 
اط املراكــز ابألدوار االجتماعيــة يســاعد علــى خل. وعليــع فــهن ارتبــ. إ.أبنائهــا مــن رعايــة وتنشــئة واهتمــام

تنظــيم العالقــات بــني أفــراد اجملتمــع الواحــد وترتتــب عليــع )الــدور( وموعــة مــن احلقــو  والواجبــات الــيت 
تــرتبط وــذا املركــز دون أن ننســى مــا ميثلــع هــذا الــدور مــن اجتاهــات ومعــايري وقــيم وأعــراف ميليهــا اجملتمــع 

  .لع دورعلى كل شخص لع مركز وابلتايل 
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ســـــلوكيات معينـــــة تتحـــــدد يف األدوار  عصـــــاحبيإن املركـــــز االجتمـــــاعي حســـــب هـــــذ  النظريـــــة  
ويكون هذا إما عن طريـق  ،االجتماعية اليت ميارسها الفرد واليت يكتسبها عن طريق التنشئة االجتماعية

لم العرضـــي الـــتعلم القصـــدي كـــأن يلقـــن الطفـــل كيفيـــة ارتـــداء مالبســـع املناســـبة لعمـــر  وجنســـع، أو الـــتع
جنــب يف تعــاون تعــام، وأن وموعــة األمنــاط إىل  اابلصــدفة، علــى أن هــاتني الطــريقتني قــد تعمــالن جنًبــ

 الســلوكية املتوقعــة ابلنســبة لــدور معــني هــي يف أغلــب األحيــان مــزيج مــن التوقعــات املكتســبة عــن طريــق
فه ــا تــتم  ،ار االجتماعيــةأمــا فيمــا خيــص اكتســاب الفــرد هلــذ  األدو الــتعلم القصــدي والتعلــيم العرضــي، 

 عن طريق تفاعلع مع أفراد أسرتع وخاصة الوالدين ويظهر هذا جلياً يف: 
 ا لوجع مع األبناء. التفاعل املباشر أو وجهً  -

 ما ميثلونع يف مراحل منو الذات.  -

إن عمليـــة اكتســـاب الـــدور االجتمـــاعي عـــن طريـــق التنشـــئة االجتماعيـــة ليســـت مســـألة معرفيـــة  
رتباط عاطفي يتم بـني األب واألم واألبنـاء لتسـهل عمليـة الـتعلم واكتسـاب األدوار إمـا فقط، بل هي ا

 ا، ويكون هذا على  الث طر :  أو عرضيً قصدايً 
وهذا يعـد قـدرة الطفـل علـى أن يتصـور أو يتمثـل  ،التعاطل مع األفراد ذوي أمهية اميطني ابلطفل-أ

 مشاعر أو أحاسيس شخص ما يف موقل معني. 
فالطفل  رص على التصـرف وفـق مـا يتوقعـع أبـوا  ويتجنـب مـا  ،فع الطفل وبواعثع على التعلمدوا-ب

 ال يقبالنع. 
جرأة يف ماولة جتريب األدوار  أكثرهذا الشعور جيعل الطفل و إحساس الطفل ابألمن والطمأنينة، -ج

القة وتيسر لع أن يتعلم االجتماعية املختلفة وخاصة يف وال اللعب فيمثل دور املعلم واألب هرية وط
 الكثري عنها وعن التما ل معها. 

ة االجتماعيـة فـهن مفهـوم الـدور يتشـكل وملا كان الدور االجتمـاعي هـو أسـاس نظريـة الـدور يف التنشـئ
 (81 ، صم2005ة، هي: )رحيمة، حسبهم على عدة مفاهيم رئيس

 نظام الدور -أ
قاتع مع األشخاص اءخرين ضـمن النظـام يرى ابرسونز أن الدور هو أفعال الشخص أ ناء عال 

تعـدد األدوار وتباينهـا، إىل  االجتماعي، كما يرى ابرسونز أن تقييم العمل يف النظـام االجتمـاعي أدى
ا معينـــاً يف البنـــاء االجتمـــاعي هيـــث تكـــون كـــل وموعـــة مـــن هـــذ  األدوار املتخصصـــة املرتابطـــة نظاًمـــ

هــداف مشــرتكة. وبــذلا اــد أن االخــتالف بــني األدوار وتكــون هــذ  األدوار مرتابطــة وديفيــاً وذات أ
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عالقـات الفـرد إىل  شرط لوجود نظم األدوار وتوافقها ولعل قيام أي فرد أبدوار جتلفة يعـود يف الغالـب
 املتعددة داخل عدة نظم اجتماعية تكون التنشئة االجتماعية هي املسئولة عن كل هذا. 

  :لعب الدور-ب
أن  يقــوم وــا الفــرد يف مواقــل معينــة كمــاأو الســلوكيات املتعــددة الــيت هــو وموعــة مــن األفعــال  

منهم من يرى أن لعب الدور ذو طبيعـة ف ،وجود اختالف بني العلماءإىل  طبيعة أداء الدور قد تؤدي
رديـة ألدوار متشـاوة وذلـا نتيجـة لوجـود فـرو  فنفسر اختالف األفراد يف أدائهم  نفسية على أساسع
أنـــع ذو طبيعـــة اجتماعيـــة مرتبطـــة ابملكانـــة الـــيت يشـــغلها الفـــرد، أمـــا مـــنهم مـــن يـــرى بـــني األشـــخاص، و 

"ابرســــونز" فــــريى أن أداء الــــدور يف إطــــار املوقــــل االجتمــــاعي مــــا هــــو إال اســــتجابة الفــــرد لتوقعــــات 
ة الدور االجتماعي فيما يكن من خالل ذلا أن نستخلص نظر اءخرين وحتقيقاً ملعايري اجتماعية، ومي

 يلي: 
ن الــدور هــو مثــرة تفاعــل بــني الفــرد وغــري ، وال ســيما األســرة وعــن طريــق التنشــئة االجتماعيــة أ -

ا ابلقـيم السـائدة كمـا يتـأ ر ا كبـريً الـذي يتـأ ر   ـرً فـرد دور  داخـل النظـام االجتمـاعي يكتسب ال
 . أيًضاصربة الشخص 

 تبط ابملركز. عن طريق الدور االجتماعي تتحدد وموعة من احلقو  والواجبات اليت تر  -

كمــا يســاعد علــى حتديــد توقعــات الغــري مــن الشــخص امتمــل هلــذا املركــز ويســاعد علــى حتديــد  -
 توقعاتع من األفراد الذين يقعون حتت إشرافع. 

يســاعد الــدور علــى معرفــة شخصــية الفــرد وذلــا مــن خــالل قيامــع أو عــدم قيامــع ابملســؤوليات  -
 (82 ، صم2005امللقاة على عاتقع. )رحيمة، 

مــن أدوار األســرة القيــام ابجلانــب الوقــائي وحتصــني الشــباب ضــد املــؤ رات الســلبية،  الباحــث أنيــرى و 
التكفريية ويكون ذلا بغرس القيم واملعايري األخالقيـة  فكاروهنا يظهر دورها يف حتصني األفراد ضد األ

ن مـن األسـرة يتعلمو  فالشباب ،التكفريية فكاروغرس القيم الدينية الصحيحة اليت تبعد الشباب عن األ
ل االســتقرار االجتمــاعي فتعمــل األســرة علــى إحســاس الفــرد ابلعطــإىل  الــيت تــؤدياملعــايري األخالقيــة 

س الشـباب ابألمـن أبوا  لتجنـب أي سـلوكيات خاطئـة وعنـد إحسـا وحثع على التصرف وفق ما يتوقعع
من قوانينـــع ونظمـــع وعـــادات  لعـــادات وتقاليـــد اجملتمـــع واالنضـــباط ضـــتقـــباًل  أكثـــر والطمأنينـــة يكونـــون

 وتقاليد . 
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 نظرية االختالط التفاضل : /3
م نظريتــــع يف تفســــري 1939ســــنة  (Sutherland)وضــــع عــــامل االجتمــــاع األمريكــــي ســــذرالند  

السلول اجلانح اليت أمساها )االختالط التفاضلي( والبعض يسـميها املخالطـة الفارقـة أو الفاضـلة، وتعـد 
ريـــة اجتماعيـــة ذات مـــنهج علمـــي واضـــح وفرضـــيات علميـــة مـــددة يف وـــال هـــذ  النظريـــة هـــق أول نظ

ي واملنحــرف كســلول اجتمــاعي ميكــن أن يتعلمــع الفــرد كــأي ســلول اجتمــاعي جرامــتفســري الســلول اإل
 (32 ،هـ1424آخر. )املايز، 

كـل   الفرد على أنع جزء من مجاعتع اليت ينتمي إليها، وابلتـايل فهـو يتبـوإىل  تنظر هذ  النظريةو  
مواقفهــا وتصــرفاهتا واجتاهاهتــا، فهــو يــتعلم حســب القــانون أو مــن خــالل موقــل مجاعتــع مــن القــانون، 
فهذ  احلالة التفضـيلية لـدى الفـرد عـن القـانون تتوقـل علـى نوعيـة وماهيـة الرتكيـب االجتمـاعي اخلـاص 

تفســريية الــيت الصــورة ال عدمــع، ويقــدم )ســذرالند( نظريــة عــن بكــل مجاعــة ومــدى احرتامهــا للقــانون مــن
 من خالل منطلقات أساسية، هي:  حنرايفاالالسلول إىل  تؤدي ابلفرد

 يتعلمع الفرد وال ير ع.  حنرايفاالالسلول  -1

 ابالتصال االجتماعي والتفاعل بني الفرد واءخرين.  حنرايفاالتتم عملية السلول  -2

ئ يــعالقــات معينــة هتيف وســط اجلماعــات الــيت يكــون بينهــا  حنــرايفاالتــتم عمليــة تعلــم الســلول  -3
 االتصال الشخصي املباشر. 

لـــدى األفـــراد علـــى جـــانبني مهـــا: فـــن ارتكـــاب اجلرميـــة  حنـــرايفاالول لتشـــتمل عمليـــة تعلـــم الســـ -4
لدوافع وامليول الـيت ارتكاوا. أما االجتاهات اخلاصة ابالتخطيط والتحضري وطر   على ويشتمل

 هلذ  التصرفات.  يت تعطىالسلول املنحرف وإىل التربيرات الإىل  تقود الفرد

تتم عملية تعلم االجتا  اخلاص للدوافع وامليـول مـن األشـخاص الـذين  يطـون ابلفـرد واجتاهـاهتم  -5
حنـــو القـــانون، وإذا كـــان هنـــال انقســـام يف الـــرأي بـــني اجلماعـــة جتـــا  القـــانون، بـــدأ الفـــرد يعـــي  

 صراعاً  قافياً حول مدى مناسبة نصوص القانون من عدمع. 

حينمــا تــرتجح لديــع آراء اجلماعــة الــيت ال تــرى عضاضــة يف انتهــال القــانون. الفــرد  رافاحنــيبــدأ  -6
 (12ص  ،هـ1425)السدحان، 

من حـوهلم وكـذلا  فكارأن أصحاب الفكر التكفريي يتأ رون أبالباحث من خالل هذ  النظرية ويرى  
ن حــوهلم ويتطبعــون ممــ يامــيط االجتمــاعي، فيــتعلم أصــحاب الفكــر التكفــري  أفكــارالســعي ابلتــأ ري يف 

ـــع ينـــتهج الكـــر  للم  ذ ، وإن هـــجتمـــع و ـــاول أن يـــؤذي هـــذا اجملتمـــعبطبـــائعهم يف اجلانـــب الســـليب ألن
جالفـة القـانون واألنظمـة، إىل  لـذلا يسـعى ؛كر  اجملتمعملنتمي هلا صاحب الفكر التكفريي تاجلماعة ا



67 

ح متعلم عن طريق االتصـال مـع الغـري ووذا فهن السلول الذي يتبعع صاحب الفكر التكفريي فكر جان
 وتتغري دوافعع وميولع واجتاهاتع حسب األفراد اميطني بع 
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 الدراسات السابقة: اثلثا:
 
 ات الفكريةحنرافدراسات يف دور األسرة يف الوقاية من اال /1

هــ( مسـؤولية األسـرة يف حتصـني الشـباب 1425محاد، سهيلة  ين العابـدين ) :األوىلالدراسة  
، جامعــة اإلمــام ممــد بــن رهــاباإلمــن  اإلســالم، هــث مقــدم للمــؤ ر العــاملي عــن موقــل رهــابمــن اإل
 هـ. 3/3/1425-1، اإلسالميةسعود 

الرتكيز على دور األسرة السعودية، ومدى القيام بـدورها يف الرتبيـة لألبنـاء،  إىلهدفت الدراسة  
 ،اســـتخدمت الدراســـة املـــنهج الوصـــفي ، وقـــداإلســـالميةحســـب مفـــاهيم ومـــدلوالت وأهـــداف الرتبيـــة 

 أمهها:  ،العديد من النتائجإىل  وتوصلت
ن دور األســــرة الســــعودية مل يكــــن هــــو الــــدور املــــأمول لتهيئــــة األبنــــاء والفتيــــات ليكونــــوا آابء أ -

وأمهــــات قــــادرين علــــى القيــــام مبســــؤوليات األســــرة الســــعودية حســــب مــــا تــــدعو إليــــع العقيــــدة 
 . اإلسالمية

ءابء واألمهـات إمـا أن يكونـوا متـأ رين ابلفكـر الغـريب ويـدينون ابلـوالء لكـل مـا ن العديد من اأ -
ا لثقـافتهم ضـحلة وضـعيفة ومشوشـة، ويربـون أوالدهـم طبًقـ اإلسـالميةهو غريب، أو أن  قافتهم 

 ممسوخة من الغربيني.  اوتوجهاهتم، فيكون األوالد نسخً 

عليـــع األعـــراف والعـــادات م، وتســـيطر ن بعـــض اءابء واألمهـــات فهمـــع قاصـــر لتعـــاليم اإلســـالأ -
 . والتقاليد

لغــــة احلــــوار مــــع األبنــــاء، متبنيــــة  قافــــة املنــــع علــــى إىل  ن العديــــد مــــن األســــر الســــعودية تفتقــــرأ -
 أوالدها. 

وجتـع وأوالد  ابلنقـاش واحلـوار، ويفـرض علـى أبنائـع ا لـألب الـذي ال يسـمح لز ن السطوة دائًمـأ -
 دخول الصحل ألن وا صوراً والصور حرام.  العزلة عن العامل، فيحرم على بيتع

وغيـاب األب عـن البيـت لفـرتات طويلـة، وعـدم حرصـع علـى  ،حترم عليهم مشاهدة الفضائيات -
التعــــرف علــــى مشــــكالت أوالد  واجللــــوس معهــــم، والتعــــرف علــــى احتياجــــاهتم ومناقشــــتهم يف 

  .جتلل القضااي

 
األنســــا  االجتماعيــــة ودورهــــا يف مقاومــــة  :بعنــــوان (2006هللا ) اليوســــل، عبــــد :الثانيــــةالدراســــة 

وهــي دراســة مكتبيــة حــاول فيهــا الباحــث مراجعــة األدبيــات والدراســات  ،والتطــرف. الــرايض رهــاباإل
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، وتبني من جراء ذلا، أنع ميكن تصـنيل تلـا رهابالسابقة اليت انقشت العوامل املؤدية للتطرف واإل
 العوامل كما يلي:

اليت منها التعصب العقدي، والربط بني الدين ومـا  ـدث مـن عنـل ة: املفاهيم االجتماعية اخلاطئ -1
وإفســـاد يف األرض، والفـــراق الفكـــري والفهـــم اخلـــاطئ للـــدين، والتشـــدد والغلـــو يف الـــدين، وتفشـــي 

 املنكرات والكبائر.
  خر سـنوالعوامل االجتماعية والرتبوية: ومنها: انفتام اجملتمع، وانتشار البطالة مع غياب القيم،  -2

املدينــة إىل  اهلجــرة مــن الريــلو عــدم وجــود وــاالت مناســبة المتصــاص طاقــات الشــباب، و الــزواج، 
 أ مة التعليم ومؤسساتع.و وانتشار األحياء العشوائية الفقرية، 

الوصــــول و العوامــــل السياســــية واالقتصــــادية: ومنهــــا: االعتمــــاد علــــى أســــلوب احلــــل األمــــد فقــــط،  -3
الظــــروف السياســــية، و غيــــاب العدالــــة االجتماعيــــة، و س، حافــــة اليــــأإىل  بصــــاحب الفكــــر اخلــــاطئ

 سياسة اهليمنة األجنبيةو تضييق دائرة الشورى والدميقراطية أو انعدامها، و 
 

 حنــرافهـــ( التــدابري الواقيـة مــن اال1427)  إبـراهيمهللا بــن   ــيم بـن عبــد )الســليمان، :الثالثــةالدراسـة 
 الرايض.  ،جامعة انيل العربية للعلوم األمنية ،الفكري
الفكــري والتعريــل أبهــم التيــارات الفكريــة املنحرفــة  حنــرافوضــع مفهــوم لالإىل  هــدف البحــثو  

ــــة األســــاس النظــــري يف الشــــريعة و  ،الفكــــري حنــــرافاملعاصــــرة، ومعرفــــة أســــباب ومظــــاهر وآاثر اال معرف
الواقيــة مـــن  الفكـــري ودور مؤسســات اجملتمـــع غــري الرمسيـــة يف وضــع التـــدابري حنــرافامـــرم لال اإلســالمية

 الفكري.  حنرافاال
اعتمـــدت الدراســـة علـــى املـــنهج االســـتقرائي الـــذي يســـتهدف يف شـــقع األول تقريـــر خصـــائص و  

ومــن مث  ،دــاهرة معينــة تغلــب عليهــا صــفة التجديــد معتمــداً علــى اســتقراء احلقــائق وحتليلهــا وتصــنيفها
 صحة النتائج. استخالص النتائج اعتماداً على أن صحة املقدمات تستلزم ابلضرورة 

 أما أهم النتائج 
 هي أد  ميزان يقيس السلول البشري.  اإلسالميةتعترب الشريعة  -1

اخلــالق ســبحانع هــو األعلــم مبــا يصــلح حــال النــاس، ومهمــا حــاول البشــر وضــع قــوانني فســتبدو  -2
 . حنرافقاصرة وعاجزة عن عالج القصور يف النفس البشرية وعالج اال



70 

األكـــرب واجلرميـــة  حنـــرافهـــو اال اإلســـالميةعمـــال يف اجملتمعـــات هلـــي عـــن األإقصـــاء التشـــريع اإل -3
 الكربى. 

 
 حنــرافهـــ( دور الرتبيــة يف وقايــة اجملتمــع مــن اال1428)دراســة اجلحــد، علــي فــايز  :الرابعــةالدراســة 
 الرايض.  ،الفكري
الفكـــري وآاثر  بـــني أفـــراد  حنـــرافدـــاهرة اال أخطـــارالتعـــرف علـــى إىل  هـــدفت هـــذ  الدراســـةو  

والوقـــوف علـــى الـــدور الرتبـــوي واالجتمـــاعي يف التصـــدي هلـــذ  الظـــاهرة ابألســـاليب العلميـــة،  ،تمـــعاجمل
 أخطـــاروالتعـــرف علـــى قنـــوات التـــأ ري يف نشـــر الفكـــر املنحـــرف، وإبـــرا  األعمـــال الرتبويـــة الوقائيـــة مـــن 

 الفكري.  حنرافاال
الظـــاهرة، وإخضـــاعها  وقـــد اســـتخدمت املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي النظـــري، القـــائم علـــى رصـــد عناصـــر

 نتائج من أمهها ما يلي: إىل  للتحليل والتفسري، وتوصلت
الرتبيـــة الصـــحيحة مـــن ضـــعل  األســـرةإىل  ات الفكريـــة الـــيت تعـــزىحنرافـــن مـــن أهـــم أســـباب االأ -1

  :اليت تتمثل يفخالل األسرة 

ـــــة واالهتمـــــام أبفـــــراد األســـــرة مـــــن آابئهـــــم وأمهـــــاهتم يف اجملتمعـــــات - ـــــة  قلـــــة املتابعـــــة والعناي العربي
 . اإلسالميةو 

 التفكا بني أفراد األسرة.  -

 عدم مراعاة حاجات وخصائص أفراد األسرة.  -

 القصور يف األساليب الرتبوية واألسرية )التدليل الزائد أو القسوة والتشدد(.  -

 التغري يف بناء ودائل األسرة.  -

 ضعل احلوار والتشاور بني أفراد األسرة.  -

واالجتماعيــــة والفكريــــة والنفســــية الــــيت تشــــكل عقليــــة األفــــراد أن مــــن أهــــم اخلصــــائص الدينيــــة  -2
  ما يلي: املنحرفني فكرايً 

 تنتمي النسبة الكربى لفئة الشباب.  -

 .بني االبتدائي واملتوسط والثانوي معظمهم يرتاوم تعليمع -

 تدين احلصيلة الشرعية.  -

إىل  يــــق االســــتماعمعظمهــــم مل يتلقــــوا علمهــــم مــــن كبــــار املشــــايف والعلمــــاء، إمنــــا تلقــــو  عــــن طر  -
 ما يفسر ضعل احلصيلة الشرعية لديهم.  ،التسجيالت الصوتية اليت وردت من اخلارج
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 أن من أهم أساليب الفئات املنحرفة يف اصطياد ضحاايهم ما يلي:  -3

وترســـيف املفـــاهيم اخلاطئـــة يف  ،اصـــطياد فئـــات صـــغار الســـن وماولـــة االســـتيالء علـــى عقـــوهلم-
فيمـــا يعتقدونـــع مـــن  ىعتقـــاد أبن هــذا التوجـــع هـــو الطريقـــة الفضــلاالإىل  نفوســهم، حـــو يصـــلوا

 مفاهيم أو ما يتكلمون بع، أو ما يتحلون بع. 
املدم والثناء املنحرفة أحاطوهم والة من  فكاررعاية هذ  الفئة وتربيتهم حو إذا ما تشربوا األ-

 ية حو وإن كانوا غري مقتنعني وا. إرهاب حو ينفذوا أعمااًل 
ا لــذلا الفكــر، مهم الفكــر املنحــرف املتطــرف واإلجابــة عــن التســاؤالت املســتجدة وفًقــتعلــي -

 ومن خالل كتب ورسائل وأشرطة لزعماء تلا الفئة الضالة. 
هم، وحتديد كتـب معينـة هـي مبثابـة مراجـع تباعاالهتمام ابلشبهات اليت يلقنها قادة التنظيم أل-

 ية. إرهابممارسات وسلوكيات متطرفة و إىل  هاهم وحتويلأفكار هم، لتغذية تباعأيلزمون وا 
 حنــــرافاالاهلــــوى، وهــــذ  هــــي عناصــــر  اتبــــاعو ب األعمــــى للــــرأي، واجلهــــل الشــــرعي، صــــعالت-

 والتطرف. 
 اهتام اءخرين بغري بينة. إىل  سوء الظن واملسارعة -

 
الفكـري  رافحنـالعوامـل املسـببة لال :( بعنـوان هــ1429راسة اجلحد، علي فـايز )د :اخلامسةالدراسة 

  244 – 202ص  ،39العدد  ،. ولة العدلرهابوعالقتها ابإل
والتعرف على مـا  ،الفكري وحتديد مدلوالتع حنرافلوقوف عند داهرة االوهدفت الدراسة إىل ا 

 حنـــرافمـــن آاثر مضـــرة أبفـــراد اجملتمـــع، وتســـليط الضـــوء علـــى العوامـــل املســـببة لال حنـــرافيـــؤدي إليـــع اال
  .دمت الدراسة املنهج الوصفيالفكري، وقد استخ

  :النتائج التاليةإىل  وقد توصلت
فمنهــا مــا يتعلــق ابلتعصــب وأحاديــة  ،الفكــري متعــددة ومتشــابكة حنــرافأن العوامــل املســببة لال -

ا على احلوار، الرأي، حيث إن التنشئة االجتماعية واألسرية يف العامل العريب مل تكن تساعد كثريً 
 الفكري.  حنرافا من مداخل االخطريً  الً وميثل التعصب للرأي مدخ

الفكــري ضــعل التنشــئة األســرية وتقلــص دورهــا نتيجــة إفــرا ات الطفــرة  حنــرافمــن أســباب اال -
االقتصادية واملستجدات املعاصرة اليت مرت وا الدول العربية يف منتصل التسعينيات اهلجريـة. 

ر فئــة مــن الشــباب و وســائقني. ودهــومــا يرتتــب عليــع مــن االســتعانة ابلعمالــة املنزليــة مــن خــدم 
 والشاابت املتكلني على اءخرين. 
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وهذ  األجواء ساعدت علـى غيـاب  ،تحمل املسؤوليةتستطيع أن تنشأة نوعية من الشباب ال  -
  من األسر. رياحلوار والتواصل يف كث

 
الوقايــة هـــ( بعنــوان: الــدور الرتبــوي لألســرة يف 1429)  الســعيدين، تيســري حســني :السادســةالدراســة 
 هـ. 1429، شعبان، 4، العدد 17الفكري. ولة البحوث األمنية، ولد  حنرافمن اال

التعـــرف علـــى الـــدور الـــذي تقـــوم بـــع الرتبيـــة األســـرية يف وقايـــة الفـــرد مـــن إىل  هـــدفت الدراســـة 
 الفكري، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي.  حنرافاال

 وقد توصلت للعديد من النتائج من أمهها: 
، وذلـا مـن خـالل حنـرافن األسرة ال ميكن أن تقوم بـدور مهـم يف وـال وقايـة األفـراد مـن االأ -1

الســلطة الــيت  تلكهــا واملتمثلــة يف الســلطتني الوقائيــة القائمــة علــى التنشــئة الســليمة للفــرد علــى 
 والسلطة الرقابية اليت تتمثل يف متابعتع وعدم تركع عرضة لكل انهب.  ،القيم الفاضلة

يتعلق ابجلانـب النفسـي والسـيكولوجي الـذي يكـون لـع ما متعددة، فمنها  حنرافباب االأن أس -2
عالقــة ابلرتبيــة األســرية، فقــد يكــون قــد واجــع يف طفولتــع بعــض التجــارب واملواقــل انعكســت 

ومــا يرتتــب  ،عليــع ابلســلب مثــل اخلالفــات بــني الوالــدين، ومــوت أحــدمها أو حــاالت الطــال 
هـــا. وافتقـــار املنـــاخ درتبيـــة، وعالقـــة جافـــة داخـــل األســـرة وبـــني أفراعليـــع مـــن تشـــرد وخلـــل يف ال

 العائلي العاطفي. 

ومـن مث تنتقـل العـدوى عـن طريـق  ،الفكري قيام الفرد مبصـاحبة املنحـرفني حنرافمن أسباب اال -3
 املخالطة واملعايشة.

يـــتم بشـــكل يتعـــرض لـــع األفـــراد يف املراحـــل العمريـــة املبكـــرة غالبـــاً  الـــذيالفكـــري  حنـــرافاال نأ -4
 مجاعي، 

وذلـا  ،ااخلوض يف أمور سياسية ودينية، قد ال يدرل الشاب أبعادها وضوابطها فكـرايً ونفسـيً  -5
يف ضـــوء مـــا يســــمع عـــن والة األمــــر، وعـــن العلمـــاء يف بلــــد ، وعـــن جوانــــب التقصـــري الــــيت ال 

 يصاحبها إبرا  اجلوانب األخرى. 

ة املســتنبطة مــن نصــوص القــرآن الكــر  عــدم التفقــع الصــحيح يف الــدين، والعجــز عــن فهــم األدلــ -6
 والسنة النبوية الشريفة ابلطر  الصحيحة أو نقصها لدى األفراد. 

قــراءة الكتــب الــيت تتضـــمن الفتنــة والضــاللة، والـــيت أصــبح أمــر احلصـــول عليهــا بســهولة نتيجـــة  -7
 التطور يف وسائل نقل املعلومات يف عصر العوملة. 



73 

 
مـــن منظـــور الشـــباب ودور  رهـــابدـــاهرة اإلبعنـــوان:  (.1430برقـــاوي، خالـــد ) :الســـابعةالدراســـة 

مــــن منظــــور  رهــــابلبحــــث يف دــــاهرة اإلوهــــدفت الدراســــة إىل ا اخلدمــــة االجتماعيــــة يف التصــــدي لــــع.
ــ364بقــت علــى عينــة بلغــت )ط قــدالشــباب، و  م القــرى ابململكــة العربيــة ا وطالبــة مــن جامعــة أ( طالًب

مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب  رهـــابب األســـباب املؤديـــة لدأن ترتيـــإىل  الســـعودية. وقـــد توصـــلت الدراســـة
األســـباب  ،جـــاءت كمـــا يلـــي: األســـباب الفكريـــة واملعنويـــة، األســـباب النفســـية، األســـباب االجتماعيـــة

 رهـــابالعقـــدي، اإل رهـــابالفكـــري، اإل رهـــاباإل كمـــا يلـــي:  رهـــابالدينيـــة. وجـــاء ترتيـــب أشـــكال اإل
إلقـاء  :جاء ترتيبهافقد من وجهة نظر الشباب  رهاباأليديولوجي. وعن مظاهر اإل رهاباللفظي، اإل

اجلماعـــة املنظمـــة، اختطـــاف  إرهـــابضـــرار ابألشـــخاص واألمـــوال وغريهـــا، و رع املتفجـــرات لد لالقنابـــ
فكانــت، العوامــل  رهــابيــة الــيت ترتكــب ضــد األمــوال. أمــا العوامــل املؤديــة لدرهابالرهــائن، األفعــال اإل

اخلاطئــة لــدى الــبعض، ســوء الفهــم والتفســري اخلــاطئ لألمــور  فكــارواأللدينيــة، وتشــمل، اجلهــل ابلــدين ا
الشــرعية، تشــويع الغــرب لصــورة اإلســالم واملســلمني، عــدم احلكــم مبــا أنــزل هللا تعــاىل يف كثــري مــن الــبالد 

، اعتمـاد نظـام التعلـيم علـى التلقـني رهـابالتوعيـة أبخطـار اإل . أما العوامل الثقافيـة فجـاءت:اإلسالمية
ار واحلفظ وعلى حشو أذهان الطالب دون إعمال العقل، غياب الرتبيـة احلسـنة واملوجهـة، عـدم والتكر 

العنــــل  رية:اخلضــــوع للنظــــام يف مرحلــــة الطفولــــة يف جتلــــل املراحــــل الرتبويــــة. وجــــاءت العوامــــل األســــ
األســــري، التفكــــا األســــري، إدمــــان أحــــد الوالــــدين علــــى املخــــدرات، تعــــدد الزوجــــات. وفيمــــا يتعلــــق 

أصدقاء السـوء، البطالـة، ضـعل الرتبيـة والتوجيـع، التفـاوت الطبقـي.  :فقد جاءت وامل االجتماعيةابلع
 ةضعل الرواتب والـدخول، الغـالء املعيشـي وارتفـاع أسـعار السـلع املتزايـد :وجاءت العوامل االقتصادية

ة، التقلبـــات بصـــفة مســـتمرة، تزايـــد األ مـــات االقتصـــادية يف الطبقـــات الـــدنيا وتـــدهور دروفهـــا املعيشـــي
القـوة ضـد الـدول  استخداماالقتصادية الشديدة اليت تعيشها بعض الدول. وجاءت العوامل السياسية، 

 الضعيفة وممارسة القمع والعنل والتهجري، انتهـال حقـو  اإلنسـان السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة
س واجلهل، اإلحباط عند التعبـري عـن والثقافية ابلتعذيب أو السجن أو االنتقام أو اجلوع واحلرمان والبؤ 

 الرأي السياسي، عدم وجود تعددية سياسية.
هـــ( 1430)  بعنــوان: هللا ســيد جــاب هللا الســيد وعبــد ,محــدان، ســعيد بــن ســعيد :الثامنــةالدراســة 

 جامعة امللا سعود. الرايض.  .دور املؤسسات االجتماعية يف حتقيق األمن الفكري
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ى مفهــوم األمــن الفكــري، واملفــاهيم املرتبطــة بــع، وتقصــي دور لتعــرف علــوهــدف البحــث إىل ا 
 حتقيــق األمــن الفكــري يف األســرة يف حتقيــق األمــن الفكــري يف اجملتمــع. والتعــرف علــى دور املدرســة يف

  اجملتمع.
املعتمد على املنهج الوصفي التحليلي للمعلومات واحلقـائق  يحث املنهج التحليلااستخدم البو  

 ها خلدمة هدف البحث.اليت ميكن توديف
األبنــــاء مــــن عدمــــع، فمعظــــم الدراســــات تؤكــــد أن  احنــــرافا يف ًمــــمهتلعــــب العالقــــات األســــرية دوراً و 

، فاألســرة املنهــارة ال ميكنهــا تنشــئة أبنــاء حنــرافالتفكــا األســرية عــادة مــا يعــد ســبباً قــوايً ومباشــراً لال
اعيـة، عـدم قـدرهتا علـى القيـام بوديفتهـا االجتمإىل  يـؤدي ،األسـرة وديفيـاً أو بنائيـاً  ا يـارأسوايء. إن 

أدوات الضـــبط االجتمـــاعي داخـــل اجملتمـــع، وميكـــن قيـــاس   ـــري  ىحـــدوفشـــلها يف ممارســـها دورهـــا كه
مــن خـــالل  ال ـــة أبعـــاد هـــي التعــاون داخـــل األســـرة، ومـــدى قـــرب  حنـــرافالعالقــات األســـرية علـــى اال

  األبناء من األبوين واإلشراف األسري على األبناء.
 

هــ( بعنـوان: طبيعـة العالقـة بـني اءابء واألبنـاء 1431البقمي، فيصل بـن عـائض )  :التاسعةالدراسة 
 الفكري، جامعة انيل العربية للعلوم األمنية، الرايض.  حنرافودورمها يف الوقاية من اال

الوقايــة الدراســة يف الســعي للتعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــني اءابء واألبنــاء ودورمهــا يف  تهــدفو  
 الفكري.  حنرافمن اال

وقـــد اقتصـــرت الدراســـة علـــى أحـــد اءابء الـــذكور يف اجملتمـــع الســـعودي مـــن الـــذين اعتنـــق أحـــد  
أبنائهم الفكر املنحرف. واستخدم الباحث النظرية اجملذرة كهحدى طر  البحث النوعي، و ثل املقابلـة 

 لسجن. وبعد خروج االبن من ا .واملالحظة البسيطة وحتليل امتوى
 ما يلي: فكانت كأما أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

أن ابنـــع قـــد تراجـــع عـــن البـــن ملناقشـــتع حـــول اعتقاداتـــع، دًنـــا منـــع أنـــع مل يتحـــاور مـــع اأكـــد األب  -1
 يتبناها.  اليت كان فكاراأل

ام كـر التكفـريي، فقـد قـأنع تراجـع عـن التشـدد يف الـدين والفاالبن من السجن أوحى بعد خروج  -2
ع وختفيــل حليتــع ومل يعــد يــتكلم يف مســألة التكفــري أو اجلهــاد والتحــق بنــادي رايضــي بتطويــل  وبــ

 . لكمال األجسام هجة شغل وقت فراغع. وهذا داهرايً 

ا ابعــة ملــتن العالقــة كانــت متقطعــة غــري متع، وأن احلــوار مل يكــن هــو اللغــة الســائدة بــني األب وابنــأ -3
 لة قبل أن يدخل السجن. بن يف أقوالع أو أفعايفعلع اال
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بعنــوان: تقيــيم الســلول اخلطــر  هـــ(1431العصــيمي، منصــور بــن دخيــل موســى )  :العاشــرةالدراســة 

 لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرايض. جامعة انيل العربية للعلوم األمنية. 
الثانويـة  عرفة مدى انتشـار السـلول املضـاد للمجتمـع لـدى طـالب املرحلـةدفت الدراسة إىل مه 

مبدينــة الــرايض، ومعرفــة مــدى انتشــار ســلول تعــاطي املخــدرات ومــدى انتشــار التــدخني واجلــنس غــري 
املشــروع، ومــدى انتشــار امليــل لالنتحــار، وانتشــار القيــادة بغــري رخصــة وانتشــار الســرقة ومحــل الســالم 

بعوامـل تقـدير الـذات  رفا  السوء وانتشـار التفحـيط وارتبـاط السـلول اخلطـرإىل  ومدى انتشار االنتماء
ا يف دهـور السـلوكيات اخلطـرة لـدى طـالب املرحلـة الثانويـة إسـهامً  كثـروالتماسا األسـري والعوامـل األ

 مبدينة الرايض. 
 كأداة للدراسة.   ستبانةاالم حث املنهج الوصفي للدراسة واستخداستخدم الباو  
 :النتائج

حنـو السـلوكيات اخلطـرة، علـى عكـس مرتفعـي تقديراً لذواهتم وجد أ م ميـالون قل أن الطالب األ -1
 تقدير الذات. 

الســلوكيات اخلطــرة علــى إىل  مــيالً أقــل الطــالب الــذين يرتفــع لــديهم التماســا األســري اــد أ ــم  -2
 عكس الطالب الذين يقل لديهم التماسا األسري. 

طـرة الطالب الذين ينخفض لديهم التحصيل الدراسي ادهم ميـالون حنـو اقـرتاف السـلوكيات اخل -3
 على عكس مرتفعي التحصيل الدراسي. 

 
م(بعنـوان: 2015دراسـة: آل سـعود: نـواف بـن سـعد بـن عبـدهللا آل تركـي، ) :احلاديـة عشـرالدراسة 

املنحرفــة واملتطرفــة لــدى الطــالب مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس يف  فكــارالعوامــل املــؤ رة يف األ
 امللا سعود. وجامعة اإلسالميةجامعة اإلمام ممد بن سعود 

الفكري لدى الطالب من وجهة نظر  حنرافالتعرف على العوامل الدينية املرتبطة ابالوهدفت إىل: 
وجامعة امللا سعود، والتعرف على  اإلسالميةأعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام ممد بن سعود 

عضاء هيئة التدريس الفكري لدى الطالب من وجهة نظر أ حنرافالعوامل االجتماعية املرتبطة ابال
وجامعة امللا سعود، والتعرف على العوامل األسرية املرتبطة  اإلسالميةجبامعة اإلمام ممد بن سعود 

الفكري لدى الطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام ممد بن سعود  حنرافابال
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الفكري  حنرافصادية املرتبطة ابالوجامعة امللا سعود، وكذلا التعرف على العوامل االقت اإلسالمية
وجامعة  اإلسالميةلدى الطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام ممد بن سعود 

الفكري لدى الطالب من وجهة نظر  حنرافامللا سعود، والتعرف على العوامل السياسية املرتبطة ابال
وجامعة امللا سعود، والتعرف على  سالميةاإلأعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام ممد بن سعود 

الفكري لدى الطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام  حنرافمصادر تكوين اال
 وجامعة امللا سعود. اإلسالميةممد بن سعود 

وجامعــة  اإلســالميةمجيــع أعضــاء هيئــة التــدريس جبــامعيت اإلمــام ممــد بــن ســعود ومشــل وتمــع الدراســة 
( أسـتاذ وأسـتاذ مسـاعد وأسـتاذ 400هــ والبـالل عـددهم )1434/1435لا سعود للعام اجلـامعي امل

( 44) مت اســتبعاد ( اســتبياانً 284. ومت تو يــع أداة الدراســة علــى كامــل اجملتمــع وكــان العائــد )لمشــار 
الباحـث  ، واسـتخدم( اسـتبياانً 240بسبب عدم اكتماهلا ليصبح العدد الفعلي لعينة الدراسة ) استبياانً 

 كأداة للحصول على املعلومات الال مة للدراسة.  ستبانةاال
 وموعة من النتائج من أمهها:إىل  وتوصلت الدراسة

إىل  يؤدي الدين يف الفكري لدى الطالب ما يلي: الغلو حنرافأهم العوامل الدينية املرتبطة ابال .1
 ابلشباب التغريرإىل  ما أدى ،للفتاوى الغالة إصدارو واألفعال،  األقوال يف األخطاء ارتكاب
 الفكري حنرافاالإىل  ودفعهم

 الفكري األمن الفكري لدى الطالب ما يلي: ضعل حنرافأهم العوامل االجتماعية املرتبطة ابال .2
 حنرافاال يف الوقوعإىل  أدى املدرسة دور يف الشباب، والقصور بعقول ابلعبث يسمح املدرسة يف

 الفكري

 الرتبية عن الوالدين الفكري لدى الطالب ما يلي: انشغال حنرافرتبطة ابالأهم العوامل األسرية امل .3
 للتطرف السلبية اءاثر توضيح يف األسرة إسهام الفكري، وعدم حنرافاال يف الوقوعإىل  يؤدي

 .الوطن أمن على الفكري

الــة بــني انتشــار البطالفكــري لــدى الطــالب مــا يلــي:  حنــرافأهــم العوامــل االقتصــادية املرتبطــة ابال .4
قيــام يف ســبباً  نالفقــر واحلاجــة قــد يكــوان، و املنحرفــة فكــاربعــض الشــباب يســاعد يف تبــد تلــا األ

 .بعض الشباب أبعمال ضد اجملتمع
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ضـــعل دور وســـائل الفكـــري لـــدى الطـــالب مـــا يلـــي:  حنـــرافأهـــم العوامـــل السياســـية املرتبطـــة ابال .5
 ابقلة الوعي السياسي لدى الشب، و اإلعالم يف توعية الشباب

 خـالل مـن الشـرعي العلم تتمثل أهم مصادر تكوين الفكر املتطرف لدى الشباب فيما يلي: تلقي .6
 اتاحنرافـ مـن اإلعـالم وسـائل عـرب ينشـر مبـا الشـباب بعـض واملضللة، و  ر الضالة الفردية الفتاوى
 تلقي العلم الشرعي على يد الغالةفكرية، و 

عينـــة الدراســـة حنـــو ماورهـــا ابخـــتالف متغـــرياهتم تبـــني وجـــود فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية يف آراء  .7
 الشخصية والوديفية.

 

دور األســرة يف احلــد مــن  :بعنــوان (هـــ1437 العزيــز ) وفــاء بنــت عبــد، املعجــل :عشــرة الثانيــةالدراســة 
جامعــة انيــل العربيــة  ،رســالة دكتـورا  ،التطـرف الفكــري والعنــل لـدى األبنــاء وعالقتــع ابلسـلم اجملتمعــي

 هدفت الدراسة إىل:و  ،نيةللعلوم األم
 التعرف على ماهية التطرف الفكري الذي يتم داخل األسرة.  -1

ـــع داخـــل وامـــل الـــيت تـــؤدي إىل التعـــرف علـــى الع -2 وجـــود التطـــرف الفكـــري والعنـــل املصـــاحب ل
 األسرة. 

 التطرف الفكري والعنل. إىل  التعرف على أساليب التنشئة األسرية اليت تؤدي -3

 خل األسرة الناجتة عن أساليب التنشئة األسرية. التعرف على التفاعالت دا -4

 التعرف على أوجع القصور اليت تعاين منع األسر يف احلد من التطرف الفكري والعنل.  -5

اسـتخدمت الباحثــة االســتبيان كـأداة جلمــع البيــاانت واملعلومـات واســتخدمت املــنهج الوصــفي و    
 . ا( خبريً 41) مجملال األسري بلل عدده( طالبة، واخلرباء يف ا614املسحي على عينة قدرها )

 
 

  :نتائج الدراسة
هم أفكـــار رايهتم دون حتكـــم مـــن أحـــد و حلـــأن أهـــم أمنـــاط التطـــرف الفكـــري هـــو ممارســـة األبنـــاء   

اجلــدال مــع األشــخاص الــذين  مــا أهــم أمنــاط العنــل املصــاحب لــع فهــيأ ،والــديهم أفكــارختتلــل عــن 
يف التطـرف الفكـري لـدى األبنـاء إىل  لت أهم العوامل اليت تـؤديخيالفونع يف رأيع يف داخل األسرة، و ث
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شخصــية األب مــن انحيــة أســاليب التنشــئة األســرية والتفــاعالت الــيت تــتم داخــل األســرة مــن  أ ــا تعــود
وســـائل التواصـــل دون رقيـــب  اســـتخدامانحيـــة أخـــرى و ثلـــت أوجـــع القصـــور الـــيت تعـــاين منـــع األســـر يف 

 ثــل الــدور الوقــائي الــذي تقــوم بــع األســرة عــن طريــق عقــد دورات تدريبيــة واإلمهــال مــن قبــل األســرة. و 
  وتعزيز التفكري الناقد لدى األبناء لتحقيق السلم اجملتمعي. جيايبللتعامل اإل

 
 أخرى:  دراسات  /2

هـــ( أســاليب املعاملــة الوالديــة كمــا يــدركها 1429)البليهــي، عبــد الــرمحن بــن ممــد ) الدراســة األوىل:
 وعالقتها ابلتوافق النفسي، جامعة انيل العربية للعلوم األمنية، الرايض.  األبناء
هدفت الدراسـة  إىل التعـرف علـى أفضـل أسـاليب املعاملـة الوالديـة كمـا يـدركها طـالب املرحلـة  

الثانويــة يف مدينــة بريــدة لــدى كــل مــن األب واألم والوالــدين مًعــا، والتعــرف علــى العالقــة بــني أســاليب 
الوالديــة كمــا يــدركها طــالب املرحلــة الثانويــة يف مدينــة بريــدة وتــوافقهم النفســي، والتعــرف علــى املعاملــة 

العالقــة بــني الفــرو  يف بعــض اخلصــائص الدميوغرافيــة وكــل مــن أســاليب املعاملــة الوالديــة كمــا يــدركها 
 طالب املرحلة الثانوية يف مدينة بريدة والتوافق النفسي لديهم. 

املـــنهج الوصـــفي االرتبـــاطي وتكـــون وتمـــع الدراســـة مـــن مجيـــع طـــالب وقـــد اســـتخدم الباحـــث  
املرحلة الثانوية )بنني( احلكومية النهارية التابعة لو ارة الرتبية والتعليم مبدينـة بريـدة يف منطقـة القصـيم يف 

ــــة والثالثــــة( لعــــام  ــــة املناســــبة إلجــــراء 1428/1429الصــــفوف )األوىل والثاني هـــــ. وكــــان حجــــم العين
( مـن إمجـايل حجـم اجملتمـع. واسـتخدم الباحـث عـدًدا مــن %5( طالبـاً( و ثـل نسـبة )363الدراسـة )

 املقاييس كمقياس أمبو ألساليب املعاملة الوالدية، واختبار التوافق للطلبة. 
 وقد توصلت الدراسة إىل أن: 

ب هــي أفضــل أســاليب املعاملــة الوالديــة كمــا يــدركها طــالب املرحلــة الثانويــة يف مدينــة بريــدة لــأل -1
التوجيــع لألفضــل مث التعــاطل الوالــدي، وأن أفضــل أســاليب املعاملــة الوالديــة كمــا يــدركها طــالب 
ــــدي  ــــع لألفضــــل والتشــــجيع مث التعــــاطل الوال ــــألم هــــي التوجي ــــدة ل ــــة يف مدينــــة بري ــــة الثانوي املرحل

ينـة بريـدة املتسامح، وأن أفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانويـة يف مد
 للوالدين معا هي التوجيع لألفضل مث التشجيع والتسامح. 

ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بني الوالدين يف األساليب اإلجيابيـة إال يف التعـاطل الوالـدي  -2
والتشــجيع مــن جانــب األمهــات أكثــر مــن اءابء، ومــن انحيــة األســاليب الســلبية فــهن األســاليب 

يذاء اجلسدي واإلذالل واحلرمان وتفضيل األخوة كانت أكثر من جانـب السلبية مثل القسوة واإل
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اءابء بينمــا كانــت احلمايــة الزائــدة أكثــر مــن جانــب األمهــات، ومل يكــن هنــال فــرو  ذات داللــة 
 إحصائية بني اءابء واألمهات يف ابقي أساليب املعاملة الوالدية. 

 
ة االجتماعيـة و  ريهـا يف سـلول املنحـرفني، جامعـة هــ( التنشـئ1430بلعيـد، إهلـام )  الدراسة الثانية:

 احلاج خلضر، ابتنة، اجلمهورية اجلزائرية. 
وهــدفت الدراســة إىل التعــرف علــى أســاليب التنشــئة االجتماعيــة و  ريهــا يف دهــور الســلول االحنــرايف 

ـــع األســـرة  نشـــئة ابملقارنـــة بغريهـــا مـــن مؤسســـات الت –عنـــد احلـــدث، والتعـــرف علـــى الـــدور الـــذي تلعب
ـــل املدرســـة ووســـائل اإلعـــالم ومجاعـــة الرفـــا ، ابلنســـبة الكتســـاب األحـــداث للســـلول  االجتماعيـــة مث
االحنـــرايف. والكشـــل عـــن األفعـــال االحنرافيـــة األكثـــر انتشـــاراً بـــني األحـــداث، ومـــدى خطورهتـــا علـــى 

 األحداث أنفسهم وعلى اجملتمع. 
اســــة ابســــتخدام املالحظــــة واملقابلــــة  واتبعــــت الباحثــــة املــــنهج الوصــــفي للتوصــــل إىل نتــــائج الدر  

كأدوات إلجراء الدراسـة واالسـتمارة والسـجالت والواثئـق، وقـد  ـت الدراسـة ابملركـز املخـتص حلمايـة 
( 12( حــداًث يــرتاوم ســنهم مــا بــني )22الطفولــة بواليــة ابتنــة ابجلزائــر، وقــد مت تطبيــق الدراســة علــى )

 ( سنة. 17سنة إىل )
ني كانت العالقة بينهم وبني آابئهم قبل الدخول إىل املركز توصل بعالقة وقد اتضح أن معظم املبحو 

تســيب وإمهــال، وكــذلا بعــد الــدخول إىل املركــز توصــل بعالقــة تســيب وإمهــال. بينمــا كانــت العالقــة 
قبـــل دخولـــع إىل املركـــز عالقـــة تســـيب وإمهـــال لكـــن بعـــد الـــدخول أصـــبحت عالقـــة حســـنة، يف حـــني 

والـــدين قبـــل الـــدخول للمركـــز كـــان متســـاهاًل إىل أبعـــد احلـــدود وأســـلوب أســـلوب املعاملـــة مـــن طـــرف ال
املعاملة ذاهتا من طرف األم، يف حني أن الوالدين ال يتابعان تعليم املبحوث بصفة دائمة ومستمرة وال 
يهتمان ابلنتائج، وال  ددان لع وقت دخولع إىل املنزل وال يستمعان إىل انشغاالتع ومشكالتع اخلاصة 

 افئانع على السلول السوي إن أصاب وال يعاقبانع على السلول غري السوي إن أخطأ. وال يك
 

ـــة: م( دور الوالـــدين يف تكـــوين الشخصـــية االجتماعيـــة عنـــد 2011)حـــالوة، ابمســـة،  الدراســـة الثالث
 األبناء، دراسة ميدانية يف مدينة دمشق. 

يـــق النمـــو االجتمـــاعي لألبنـــاء، وقـــد هـــدفت الدراســـة للكشـــل عـــن الـــدور الرتبـــوي للوالـــدين، يف حتق
والتعرف على أفضل أساليب املعاملة الوالدية يف الرتبية االجتماعيـة لألبنـاء، وتعـرف العوامـل املـؤ رة يف 

 تربية الوالدين االجتماعية لألبناء. 
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واستخدمت الباحثـة املـنهج الوصـفي التحليلـي، ألنـع يتـيح للباحـث وصـل الظـاهرة املدروسـة، وقـد مت 
خالل االستبيان، وقد مت تو يع االستبانة على اءابء واألمهات ابلتساوي عـن طريـق أبنـائهم ذلا من 

( استبانة يف كل مدرسة، مناصـفة 20يف املدارس اخلمس املختارة عشوائياً من مدينة دمشق، مبعدل )
 للوالدين. 

ري، حيــث بلـــل وقــد لــوحظ أن الوالـــدين مــن مســتوى التعلـــيم األساســي أكثـــر تشــدداً يف النظــام األســـ
وهـي أقـل مـن نسـبة املسـتوايت الثال ـة األخـرى، مقابـل  %36.18متوسط نسبة اإلجابـة بــ )دائمـاً( 

( للمســــــــتوى فــــــــو  اجلــــــــامعي، يف إشــــــــرال األبنــــــــاء يف األمــــــــور العائليــــــــة، ونســــــــبة %33.5نســــــــبة )
 %( أيًضا للمستوى فو  اجلامعي يف العالقات االجتماعية مع اءخرين. 39.42)

رو  دالـــة إحصـــائيًّا بــني األبنـــاء واألمهـــات حــول أمهيـــة دورهـــم يف بنــاء شخصـــية األبنـــاء لــيس هنـــال فــ
االجتماعيـة. علـى الـرغم مـن أن اءابء مــا  الـوا أكثـر تشـدداً مــن األمهـات يف التقيـد ابلنظـام األســري، 

 ومشاركة األبناء يف األمور العائلية، والعالقات االجتماعية مع اءخرين. 
 

م( األداء الــــوديفي األســــري كمــــا يدركــــع 2012)عــــالء الــــدين، والعلــــي، تغريــــد،  ة:الدراســــة الرابعــــ
 املراهقون وعالقتع ابلكفاءة االجتماعية والقلق، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية. 

وهـــــــدفت الدراســـــــة إىل استكشـــــــاف العالقـــــــة بـــــــني األداء الـــــــوديفي األســـــــري )التماســـــــا التكيـــــــل( 
ءة االجتماعيـة والتقـارير الذاتيـة للمـراهقني عـن درجـة القلـق لـديهم وجــنس واملمارسـات الوالديـة والكفـا

طالًبــا وطالبــة مــن الصــفوف الســابع والثــامن والتاســع  378املــراهقني، وقــد  لفــت عينــة الدراســة مــن 
 اختريوا عشوائي ا من األردن. 

يـة وأداء األســرة الصــحي وأشـارت نتــائج الدراســة إىل وجـود عالقــة دالــة بـني املمارســات الوالديــة اإلجياب
لوديفتهــا املتعلقــة ابلتماســا والتكيــل، كمــا أدهــرت نتــائج حتلــيالت االحنــدار املتــدرج أن عــاملي )أ( 
املمارسات الوالدية السلبية لألم و)ب( اخنفاض مستوى التماسا األسري أسهما يف التنبؤ بتقديرات 

يـــة لـــألب و)ب( ارتفـــاع مســـتوى التماســـا الطلبـــة للقلـــق، وأن عـــاملي )أ( املمارســـات الوالديـــة اإلجياب
األســـري أســـهما يف التنبـــؤ بتقـــديرات الوالـــدين للكفـــاءة االجتماعيـــة. وتبـــني أيًضـــا أن عامـــل املمارســـة 
الوالدية اإلجيابية لألب كـان العامـل الوحيـد والفريـد الـذي أسـهم يف التنبـؤ بتقـديرات املعلمـني للكفـاءة 

 االجتماعية لدى طالوم. 
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م( احلــوار األســري وعالقتــع ابالتــزان 2013)بــن عمــارة، مسيــة وبــو عيشــة نــورة،  امســة:الدراســة اخل
 االنفعايل لدى املراهقني، جامعة قاصدي مرابم، ورقلة. 

وهدفت الدراسة إىل التعرف على عالقـة احلـوار األسـري واالتـزان االنفعـايل لـدى املـراهقني املتمدرسـني 
" ابخــتالف اجلــنس. وتوضــيح احلــوار، وتوعيــة األســرة ابلــدور يف الســنة الرابعــة متوســطة مبدينــة "تقــرت

الــذي ميكــن أن تلعبــع يف مســاعدة أبنائهــا يف حتقيــق الصــحة النفســية. ومعرفــة مــدى   ريهــا يف عالقــة 
 احلوار األسري ابالتزان االنفعايل لدى املراهقني املتمدرسني ابلسنة الرابعة املتوسطة. 

ذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي موجودة يف الواقع، ويوضح واختار الباحث املنهج الوصفي ال
خصائصــــها ويقــــوم بتحليلهــــا وتفســــريها وحتديــــد العالقــــات بــــني عناصــــرها. وقــــد أخــــذ العينــــة بطريقــــة 
ــــذ )ذكــــور وإانث( املتمدرســــني بســــنة رابعــــة متوســــطة  ــــة الدراســــة يف التالمي ــــد  ثلــــت عين عشــــوائية وق

( تلميًذا وتلميذة وأسـفرت النتـائج أنـع 197تقرت وقدر عددهم بـ )متوسطات مبدينة  3املوجودين بـ 
 5توجــد فــرو  دالــة إحصــائيًّا بــني احلــوار األســري واالتــزان االنفعــايل لصــا  األســر الــيت عــدد أفرادهــا )

فمــا فــو ( وهــذا راجــع إىل أســلوب املعاملــة الوالديــة اجليــد وإتقــان فــن احلــوار بــني األفــراد، وذلــا مــن 
 اجلور املناسب للحوار مع املراهق واحرتام رأيع. خالل هتيئة 

 فبعض األسر غري متزنة انفعالياً وال يوجد حوار بداخلها بسبب قسوة أسلوب الوالدين.
م( دــاهرة العنــل 2015العطيــات، خالــد عبـد الــرمحن وعبيــدات، هــاين ممــد )  الدراســة السادســة:

يف احلــد منهــا. ولــة كليــة الرتبيــة، عــني مشــس، لــدى الشــباب اجلــامعي: أســباوا وآاثرهــا ودور األســرة 
 مصر. 

وهدفت الدراسة للتعرف على داهرة العنل لـدى الشـباب اجلـامعي مـن حيـث: أسـباوا وآاثرهـا ودور 
األســرة يف احلــد منهــا، ولتحقيــق هــدف الدراســة، فقــد مت توجيــع أســئلة مفتوحــة إىل وموعــة مــن طلبــة 

 ة يف جامعة الريمول. ( طالًبا وطالب233اجلامعة بلل عددهم )
وقــد أدهــرت النتــائج أن أهــم أســباب العنــل لــدى الشــباب اجلــامعي، هــي: وجــود أوقــات فــراق طويلــة 
لدى الشباب، وقلة اإلمكاانت املادية، ووجـود العشـائرية واإلقليميـة، داخـل اجملتمـع، والعصـبية الزائـدة 

ع من قبل األسـرة واجملتمـع، وعـدم لدى الشباب اجلامعي، وعدم تقبل اءخر، وضعل اإلرشاد والتوجي
وجود املرافق املناسبة للشباب لتفريل طاقاهتم، وعدم وجود القوانني الرادعة هلذا السـلول السـليب نتيجـة 
النتشــار الواســطة وامســوبية، كمـــا أدهــرت النتــائج أن أهــم آاثر هـــذ  الظــاهرة تعطــل عجلــة التنميـــة، 

، كخلخـــة النســــيج االجتمـــاعي، وتفكــــا أواصـــر  وضــــعل ابإلضـــافة إىل اءاثر االجتماعيـــة والقيميــــة
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املنظومــــة القيميــــة والرتبويــــة، مــــا يــــؤدي إىل االحنــــدار القيمــــي ابإلضــــافة إىل تــــدمري الشــــباب اجتماعيــــاً 
 ومعنوايً وقيمياً. 

وأدهـــرت نتـــائج الدراســـة كـــذلا أن دور األســـرة يف احلـــد مـــن دـــاهرة العنـــل لـــدى الشـــباب اجلـــامعي 
يــذكر، وقــد يعــود الســبب إىل الضــغوط االقتصــادية امللقــاة علــى عاتقهــا، مــا  ضــعيل جــداً، وال يكــاد

  ول دون متابعة األهل ألبنائهم، وعدم قدرهتم على توجيع سلوكياهتم االجتا  الصحيح. 
 
 

  :التعليق على الدراسات السابقة
 ج، حــوليتضـح مــن خـالل اطــالع الباحـث علــى مـا توصــلت إليـع الدراســات السـابقة مــن نتـائ 
إىل  قــد مت تقســيم الدراســات الســابقة، أنــع وقايــة األبنــاء مــن الفكــر التكفــريي يف األســرة الســعوديةأمهيـة 

املراهقـــة، ودور األســـرة يف وقايـــة  مـــن هـــم دون ســـن دراســـات يف دور األســـرة يف تربيـــة أوالدهـــم وخاصـــة
 التكفريي.  األبناء من الفكر

الـيت كـان عنوا ـا أسـاليب بية فدراسـة )البليهـي( رة يف الرت أما الدراسات اليت هثت يف دور األس 
أب ـا يف  هـذ  مـع دراسـيت املعاملة الوالديـة كمـا يـدركها األبنـاء وعالقتهـا ابلتوافـق النفسـي، وقـد توافقـت

بعـض اجلوانـب السـلبية واسـتخدم إىل  مـع التطـر  يـةجياببيئة سعودية وركزت على األساليب الوالدية اإل
األســــاليب الـــــيت تســــتخدم كالقســـــوة واإليـــــذاء  أنإىل  االرتبـــــاطي وتوصـــــلتالباحــــث املـــــنهج الوصــــفي 

مـــن جانـــب اءابء مـــع أن األمهـــات يقمـــن  أكثـــراجلســـدي واإلذالل واحلرمـــان وتفضـــيل األخـــوة كانـــت 
تبيانــع أبن املعاملــة الوالديــة الســلبية تكــون أحــد أســباب إىل  وهــذا مــا تســعى الدراســة ،ابحلمايــة الزائــدة

بعنـوان التنشـئة االجتماعيـة و  ريهـا  دراسـة كمـا أجـرت )بعليـد (  السـلبية. فكارو األالتجاء الشباب حن
داخــل املنــزل وال  مأن اءابء ال يتـابعون األحــداث يف الدراســة أو يف سـلوكهوتبــني  ،يف سـلول املنحــرفني

لبية عنـدما أبن األسـرة هلـا نتـائج سـ   كيـدإىل  انشغاالتع وهذا مـا تسـعى الدراسـة احلاليـةإىل  يستمعان
م( الــيت  2011ابمســة،  أمــا دراســة )حــالوة، تــتم الدراســة علــى بيئــة ســعودية. مل ال تتــابع األبنــاء ولكــن

قـــد جـــرت يف مدينـــة لشخصـــية االجتماعيـــة عنـــد األبنـــاء، فدور الوالـــدين يف تكـــوين ا كانـــت عنوا ـــا: 
ا مــن األمهــات يف ددً تشــ أكثــرأن اءابء ها املــنهج الوصــفي التحليلــي وقــد بينــت اســتخدامدمشــق، مــع 

هثـت يف موضـوع األداء الـوديفي  ي، تغريـد( فقـدلـأما دراسة )عالء الدين والع .التقيد ابلنظام األسري
خنفــاض أن اماعيــة والقلــق، وقــد أ بــت الدراســة األســري كمــا يدركــع املراهقــون وعالقتــع ابلكفــاءة االجت

ا علــى املمارســات الوالديــة قلــق، اعتمــادً لمســتوى التماســا األســري أســهم يف التنبــؤ بتقــديرات الطلبــة ل
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استيضاحع أبن االضطراابت النفسية والسـلول السـليب جتـا  إىل  السلبية، وهذا ما تسعى الدراسة احلالية
احلــوار  :م( بعنــوان2013ودراســة )بــن عمــارة، مسيــة وبوعيشــة  الفكــري. حنــرافاالإىل  ناألبنــاء يــؤداي

أن بعــــض األســـر ال يوجــــد حــــوار  أدهــــرت الـــيتى املــــراهقني، تــــزان االنفعـــايل لــــداألســـري وعالقتــــع ابال
ف الدراسـة احلاليـة يف تبيـان مـدى أ ـر القسـوة ابداخلها بسبب قسوة أسلوب الوالدين، وهذا أحد أهد

اليت تستخدمها األسرة يف التأ ري علـى الفكـر التكفـريي لـدى األبنـاء يف األسـرة السـعودية، لكـن دراسـة 
 :الــيت عنوا ــاوعبيــدات (  ،لــى بيئــة غــري ســعودية. أمــا دراســة )العطيــات)بــن عمــارة وبوعيشــة( جــرت ع

يف احلـــد مـــن دـــاهرة العنـــل لـــدى  اأن لألســـرة دورً ة العنـــل لـــدى الشـــباب اجلـــامعي فقـــد بينـــت دـــاهر 
إىل  ، فضـعل املنظومـة القيميـة الرتبويـة يـؤديةالشباب اجلامعي وأن األدوار اليت تقوم وـا األسـرة ضـعيف

وهذا ما تسعى الدراسة  العنل،إىل  ما جيعل الشباب يلجئون، ا وقيميً ا ومعنوايً جتماعيً تدمري الشباب ا
التعرف عليع من خالل هذا البحث على البيئة السعودية، ودور األسرة السـعودية يف الوقايـة  احلالية إىل

  ات األخالقية لدى الشباب.حنرافمن اال
 يتضح من الدراسات السابقة ما يلي: و 

ا ، مــــع الدراســــات أن األســـر تتجــــع حنـــو التشــــدد يف تربيـــة األبنــــاء، وخاصـــة اءابءأكـــدت مجيـــ .1
هم أفكـار  احنـرافإىل  ينعكس على سـلوكهم وهـو أحـد األسـباب الـيت ميكـن أن تـؤدي للجـوئهم

 واجتاهاهتم حنو اجملتمع. 

ء يف لــدى الشــباب واألســاليب الــيت يتبعهــا اءاب فكــارأن للرتبيــة أمهيــة ابلغــة يف تكــوين األتبــني  .2
 ذلا. 

دراســـــة )محـــــاد، فات الفكريـــــة، حنرافـــــأمـــــا الدراســـــات الـــــيت أجريـــــت يف دور األســـــرة يف الوقايـــــة مـــــن اال
، فهـــي دراســـة مليـــة رهـــابالـــيت كـــان عنوا ـــا مســـؤولية األســـرة يف حتصـــني الشـــباب مـــن اإل هــــ(1425

أن إيضـــام ىل إ مـــا تســـعى الدراســـة احلاليـــةنتـــائج الدراســـة، كإىل  اســـتخدمت املـــنهج الوصـــفي للوصـــول
 إفهـــام األبنـــاء لتعــــاليم يف ات الفكريـــة، وفهـــم األب القاصـــرحنرافـــيف وقايـــة األبنـــاء مـــن اال الألســـرة دورً 

 رهـاباليت عنوا ا األنسا  االجتماعية ودورها يف مقاومة اإل( 2006أما دراسة )اليوسل،  ،اإلسالم
والتطــرف أمــا الدراســة  رهــابع اإلوالتطــرف، فهــي دراســة قامــت علــى مراجعــة األدبيــات املتعلقــة مبوضــو 

فتقـوم  (هــ1427أمـا دراسـة )السـليمان،  احلالية فهي دراسة ميدانيـة وحـول موضـوع الفكـر التكفـريي،
ات الفكريـة حنرافـمـن أحـد أسـباب اال الفكـري. وقـد أوضـحت أن حنرافئية من االالوقاالتدابري بدراسة 

، حيـــث تتشــابع دراســـة )الســليمان( مـــع ســالميةاإلإقصــاء التشـــريع اإلهلــي عـــن األعمــال يف اجملتمعـــات 
هــ فه ـا تبحـث يف دور الرتبيـة يف وقايـة 1428الدراسة احلالية يف بعض أهدافها. أما دراسة )اجلحد، 
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وقـد اسـتخدمت املـنهج الوصـفي،  ،وكـذلا دراسـتنا ،الفكـري، ومنهـا دور األسـرة حنـرافاجملتمع من اال
ــــمــــن أســــباب اال أنإىل  وقــــد توصــــلت األســــرة يف ضــــعفها يف الرتبيــــة إىل  عــــزىمــــا  ي الفكريــــة اتحنراف

 ضـــعل احلـــوار والتشـــاور وتـــدين احلصـــيلة الشـــرعية، حيـــث تتشـــابع دراســـة )احلجـــي ( مـــعو  ،الصـــحيحة
كذلا دراسة و . ات يف بعض جوانب السلوكياتحنرافدور األسرة يف االالدراسة احلالية يف أجزاء، منها 

وقد استخدمت الدراسـة املـنهج  ،الفكري حنرافمل املسببة لالقامت بدراسة العواهـ 1429)اجلحد، 
هــــ( فهـــي دراســـة مليـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية ومـــن 1429، نأمـــا دراســـة )الســـعيدي ،الوصـــفي
دراســة )برقــاوي،  ، كمــا تتنــاولالفكــري حنــرافدراســة الــدور الرتبــوي لألســرة يف الوقايــة مــن اال هاأهــداف

مــن منظــور الشــباب ودور اخلدمــة االجتماعيــة يف التصــدي لــع، فهــي  برهــا( دراســة دــاهرة اإل1430
دور املؤسسات االجتماعية يف  :اليت كان عنوا اأما دراسة )محدان(  ،رهاب خذ آراء الشباب عن اإل

 ،أمـا الدراسـة احلاليـة ،حتقيق األمن الفكري، فجرت على املؤسسات االجتماعيـة وعلـى األمـن الفكـري
اســتخدمت مــنهج النظريــة فهـــ( 1431أمــا دراســة )البقمــي  التكفرييــة فكــارمــن األ فهــي تــدرس الوقايــة

اعتنـا  إىل  وقد كان مور الدراسة أسـرة واحـدة أب وابنـع يف التعـرف علـى األسـباب الـيت أدت ،اجملذرة
ات حنرافـــومـــن أســـباب اال ،ات الفكريـــة ومـــا دور األب يف ذلـــا املتمثـــل يف دور األســـرةحنرافـــاالبـــن لال

وجــرت دراســة )العصــيمي ( علــى تقيــيم الســلول  ء واألبنــاء.ة عــدم القــدرة علــى احلــوار بــني اءابيــالفكر 
 ، مثلالتكفريية بشكل مباشر فكاراألإىل  اخلطر لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرايض، ومل تتطر 

املنحرفــة واملتطرفــة  فكــاردراســة )آل ســعود( الــيت كــان عنوا ــا العوامــل املــؤ رة يف األأمــا  ،الدراســة احلاليــة
خدمت لــدى الطــالب مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس يف جامعــة اإلمــام فهــي دراســة مليــة اســت

جرت على أعضـاء هيئـة التـدريس وعلـى طـالب جامعـة اإلمـام ممـد بـن  املنهج الوصفي التحليلي وقد
أمــا دراســة  .املرحلــة الثانويــةالب أمــا الدراســة احلاليــة فهــي جتــري علــى أوليــاء أمــور طــ اإلســالميةســعود 

هـ( واليت كان عنوا ا دور األسرة يف احلد من التطرف الفكري والعنل لدى األبنـاء 1437)املعجل ، 
وعالقتـــع ابلســـلم اجملتمعـــي، وقـــد جـــرت هـــذ  الدراســـة علـــى طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة واخلـــرباء يف اجملـــال 

ات األسـرة الســعودية حنــو وقايــة األبنــاء مــن الفكــر األسـري، أمــا دراســتنا فه ــا تبحــث يف موضــوع اجتاهــ
العوامــل أوليــاء أمــور الطــالب يف املرحلــة الثانويــة فاتفقــت معهــا بدراســة  وجتــري الدراســة علــىالتكفــريي 

 واختلفت معها بتطبيقها على الطالب الذكور.  املؤدية إىل التطرف الفكري داخل األسرة 
ومـا خرجـت بـع مــن  ،ليـع الدراسـات السـابقة مـن نتـائجمـن خـالل اطـالع الباحـث علـى مـا توصـلت إو 

قــد ركــزت الدراســات الســابقة ف ،ات الفكريــة التكفرييــةحنرافــتوصــيات حــول أمهيــة وقايــة الشــباب مــن اال
 :ومنها ،يف جوانب جتلفة ات الفكريةحنرافعلى اال
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ــــة حنرافــــاالإىل  ة يف جلــــوء األبنــــاءر يف الرتبيــــة أحــــد األســــباب الرئيســــأن القصــــو يتضــــح  -1 ات الفكري
 وضعل األساليب الرتبوية الصحيحة 

ات الفكريــة حنرافــاالإىل  تباينــت مشــكالت الدراســات فيمــا يتعلــق ابألســباب والــدوافع الــيت تــؤدي -2
األســاليب  اتبــاععــدم إىل  الضــغوط الوالديــة واجتــع اءخــرإىل  لــدى الشــباب فقــد اجتهــت بعضــها

 الصحيحة يف الرتبية األسرية. 

إال أنـع مل  اف وتعـدد وتنـوع أهـداف الدراسـات السـابقة واالخـتالف فيمـا بينهـابلرغم من االختال -3
كمـا أن هـذ    ،جتر دراسة مشاوة للدراسة احلالية اليت حرصـت علـى الـربط بـني األسـباب والوقايـة

 على الوقاية مع التعرض لألسباب يف بعض املواضع. الدراسة تركز 

اءابء علــــى األبنــــاء،  حيـــث يــــؤ ر آابئهــــميات مرتبطــــة بشـــكل كبــــري بســــلوك األبنــــاءن ســـلوكيات أ -4
  .لسلوكيات ومنط احلياة ومنط التفكرياب

، ات الفكريـة غيـاب احلـوار داخـل األسـرةحنرافـاالتشاوت نتـائج بعـض الدراسـات أنـع مـن عوامـل  -5
 غريها.  سواء كانت السعودية أم

 الرجـوعفـهن تناوهلـا ومناقشـتها وابلرغم من التباين بني الدراسة احلالية والدراسات السـابقة الـيت مت 
سهامات النظرية املتعلقة مبوضوع وقاية باحث يف بلورة اإلطار النظري واإلهذ  الدراسات ساعد الإىل 

ات الفكريـــة لـــدى األبنـــاء واســـتفاد الباحـــث مـــن حنرافـــاألبنـــاء مـــن الفكـــر التكفـــريي وتفســـري دـــواهر اال
الســــتفادة منهــــا يف صــــياغة أدوات مجــــع البيــــاانت اإلجــــراءات املنهجيــــة واملعرفــــة أبدبيــــات الدراســــة وا

 واملعلومات. 
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 الثالث الفصل
 املنهجية للدراسة اإلجراءات 

 
 .ج الدراسةمنهأواًل: 

 .الدراسة اثنيا: جمتمع

 اثلثا: عينة الدراسة.
 الدراسة ومراحل تصميمها  أداةرابعاً: 

 خامساً: إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 

 يب املعاجلة اإلحصائيةأسالسادساً: 
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 الفصل الثالث
 اإلجراءات املنهجية للدراسة

وتمـع الدراسـة، وأداة الدراسـة، وإجـراءات إىل  هذا الفصل منهج الدراسـة، إضـافة سوف يتناول
 ســـوف يـــتم، وأخـــرياً األســـاليب اإلحصـــائية الـــيت تطبيقهـــاإجـــراءات كـــذا و باهتـــا، و  هالتحقـــق مـــن صـــدقا
 .لبياانتستخدمها يف معاجلة اا

 
 منهج الدراسة.أواًل: 

املـنهج الوصـفي التحليلـي  تعد هذ  الدراسة مـن الدراسـات الوصـفية، لـذا فقـد اسـتخدم الباحـث
ــــذي  قــــق أهــــداف البحــــث، حيــــث يعــــد هــــذا ا ملــــنهج مــــن أنســــب املنــــاهج ألنــــع املــــنهج املناســــب ال

 .سبل مواجهتهاتوضح مشكلة البحث و  معطيات عامةإىل  راء املبحو ني للوصولآالستطالع 
 

  اثنياً: جمتمع الدراسة:
مــــن مجيــــع أوليـــاء أمــــور الطــــالب الســـعوديني ابملرحلــــة الثانويــــة  الدراســـةوتمــــع  يتكـــون

ابلتعلــــيم العـــــام يف مدينـــــة الــــرايض، واملنتظمـــــني يف الدراســـــة ابلفصــــل الدراســـــي األول للعـــــام 
ــــالل عــــددهم )1437/1438الدراســــي  ــــ55836هـــــ، والب ( 11) مــــو عني علــــىا، ( طالًب

ابلــرايض، )نظــم املعلومــات والــدعم الفــد ابإلدارة العامــة للتعلــيم مبنطقــة الــرايض، لعــام  امكتًبــ
 هـ(، وهو ما يوضحع اجلدول التايل:1437/1438

 (1جدول رقم )
 عدد مكاتب التعليم مبدينة الرايض، واملدارس التابعة هلا، وعدد الطالب يف كل مدرسة

النسبة من العدد   عدد الطالبإمجايل عدد املدارس اسم املكتب
 الكل 

 %10.6 5892 19 مكتب الروايب

 %19.3 10776 34 مكتب قرطبة

 %9.5 5296 27 مكتب الغرب
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  عدد الطالبإمجايل عدد املدارس اسم املكتب
النسبة من العدد 

 الكل 
 %6.0 3331 20 مكتب الشمال

 %9.8 5475 27 مكتب العزيزية

 %9.9 5521 25 مكتب اجلنوب

 %6.8 3801 19 مكتب الشر 

 %4.5 2525 13 مكتب الروضة

 %3.9 2195 26 طمكتب الوس

 %7.4 4109 15 مكتب الرائد

 %12.4 6915 26 مكتب السويدي

 %100 55836 251 اجملموع

  
  اثلثاً: عينة الدراسة:

 ســتخدامفقــد قــام الباحــث ابختيــار عينــة عشــوائية اب الدراســة نظــراً لكــرب حجــم وتمــع
معادلـة التاليـة )الصـياد، الرابطة األمريكية لتحديد حجم عينة الدراسة وفقـاً لل معادلة أسلوب
 (: 137، ص1989
 

))1(*()1(*

)1(**
22

2

ppNd

PpN
n










 
 حيث

n حجم العينة = 
N حجم وتمع الدراسة = 

p ( ألن ذلا سوف 0.5تساوي ) أناجملتمع واقرتم كريجسي ومورجان انتشار الظاهرة يف  = نسبة
 يعطي أكرب حجم عينة ممكن.

d  ،(.0.05يساوي ) أنواقرتم كريجسي ومورجان = درجة الدقة كما يعكسها اخلطأ املسموم بع 
2 ( 3.841( وهي تساوي )0.95= قيمة مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوى  قة.) 
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 حجم عينة الدراسة بعد التعويض يف املعادلة السابقة  حدد الباحثمث 
 

)5.01(*)5.0(*841.3)155836(*)05.0(

)5.01(*)5.0(*)55836(*)841.3(
2 


n 

382n 
 تقســيم وتمــع البحــثالعنقوديــة، حيــث مت  العشــوائية يــار عينــة الدراســة بطريقــة العينــةوقــد مت اخت

ي مكاتــب التعلــيم مبدينــة ، وهــذ  اجملموعــات هــوموعــات حســب التو يــع اجلغــرايف جملتمــع البحــثإىل 
(، مث قام الباحـث بتقسـيم هـذ  اجملموعـات حسـب األحيـاء الـيت تقـع فيهـا 11) الرايض، البالل عددها

ملدارس )شر ، غرب، وسط، جنوب، مشال(، وقام الباحث ابختيار مدرسة واحدة من كل حي هذ  ا
من األحياء اخلمسة، وبعد ذلا قـام الباحـث ابختيـار فصـل دراسـي مـن كـل صـل يف املـدارس الـيت مت 

ـــع عـــدد ) االســـتباانتتو يـــع   ( اســـتباانت406)(، واســـرتد منهـــا 645بـــداخلها، وقـــام الباحـــث بتو ي
 يل اإلحصائي، واجلداول التالية توضح ذلا:صاحلة للتحل

 
 (2جدول رقم )

 يوضح أمساء املكاتب املختارة لتطبيق أداة الدراسة، وعدد املدارس بكل مكتب واملدرسة اليت مت التطبيق عليها

عدد  اسم املكتب
 املدارس

 اجملموع املدرسة املختارة

 3331 املعتمد بن عباد 20 مكتب الشمال
 5296 اإلمام الشوكاين 27 مكتب الغرب
 5521 الشفا 25 مكتب اجلنوب
 2195 اثنوية األبناء 26 مكتب الوسط
 3801 األمري/ انصر بن عبدالعزيز 19 مكتب الشر 

 20144 اجملموع
 
 
 
 

 (3جدول رقم )
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 اليت وزعت عليها واملسرتجع منها االستباانتيوضح أمساء املدارس وعدد 

 اسم املدرسة
عدد 
ليت ا االستباانت
 وزعت

 االستباانت
 املسرتجعة

 االستباانت
 املستبعدة

 االستباانت
الصاحلة 
 للتحليل

 النسبة

 %13.1 53 18 71 90 املعتمد بن عباد

 %32.8 133 32 165 200 اإلمام الشوكاين

 %19.5 79 7 86 130 الشفا

 %12.6 51 12 63 75 اثنوية األبناء

األمري/ انصر بن 
 90 30 120 150 عبدالعزيز

22.2% 

 %100 406 99 505 645 اجملموع

 
  .الدراسة ومراحل تصميمها أداةرابعاً: 

 بناء أداة الدراسة: .1

بنــاًء علــى طبيعــة البيــاانت الــيت يــراد مجعهــا، وعلــى املــنهج املتبــع يف الدراســة، وجــد الباحــث أن 
وافر املعلومـــات "، وذلـــا لعــدم تـــســتبانةاالمـــة لتحقيــق أهـــداف هــذ  الدراســـة هـــي "ءمال كثــراألداة األ

صــعوبة احلصــول عليهــا عــن طريــق األدوات إىل  األساســية املرتبطــة ابملوضــوع كبيــاانت منشــورة، إضــافة
، أو الــزايرات امليدانيــة، أو املالحظــة الشخصــية، وعليــع فقــد قــام الباحــث بتصــميم األخــرى كاملقــابالت

الـيت تتضـمن املتغـريات وليـة للدراسـة تعلـق ابلبيـاانت األاجلـزء األول ي :نيجـزأمـن اليت تكونـت  ستبانةاال
العمـــر، املؤهـــل العلمـــي، املؤهـــل العلمـــي ألفـــراد عينـــة الدراســـة ممثلـــة يف ) ابخلصـــائص الدميغرافيـــةاملتعلقـــة 

( أمـا اجلـزء الثـاين للزوجة، نوع السكن، احلالة االجتماعية، الدخل الشـهري، نـوع العمـل، عمـل الزوجـة
 ماور على النحو التايل:مخسة مقسمة على ( عبارة 70فيتكون من ) ستبانةاالمن 
 ة( عبار 13، و توي على )التكفريي لدى األبناء الفكرإىل  العوامل الذاتية اليت تؤديمور  .1
 ة( عبار 18، و توي على )التكفريي لدى األبناء الفكرإىل  العوامل األسرية اليت تؤديمور  .2

 ة( عبار 13، و توي على )ريي لدى األبناءالتكف الفكرإىل  العوامل اخلارجية اليت تؤديمور  .3
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، و تـوي اجتاهات األسـرة يف محايـة األبنـاء مـن مصـادر الفكـر التكفـريي يف اجملتمـع السـعوديمور  .4
 ة( عبار 11على )

 ة( عبار 15، و توي على )التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفرييمور  .5

موافـق بشـدة/ موافـق/ ) قائمـة حتمـل العبـارات التاليـة:لسـابقة امـاور اويقابل كل فقرة من فقرات 
 (.مايد/ غري موافق/ غري موافق بشدة

 على النحو اء : إحصائيًّاوقد مت إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معاجلتها 
، ( درجتـان2) غري موافق( درجات، 3) مايد( درجات، 4)موافق ( درجات، 5) موافق بشدة
 ( درجة واحدة.1) غري موافق بشدة

 (Closed Questionnaire)على الشكل املغلق  ستبانةاالوقد اعتمد الباحث يف تصميم ماور 
مـــن إجابـــة  أكثـــرامتملـــة لكـــل ســـؤال، وال جيـــو  ألحـــد أفـــراد العينـــة اختيـــار  ســـتجاابتاالالـــذي  ـــدد 

 .ستبانةاالواحدة على أايً من أسئلة ماور 
 راسة:صدق أداة الد

م، ص 2003يعد التأكد من أ ا سوف تقيس ما أعدت لقياسع )العسـاف،  ستبانةاالصد  
(، كمـا يقصـد ابلصــد  " مشـول االســتمارة لكـل العناصـر الــيت جيـب أن تــدخل يف التحليـل مــن  429

انحية، ووضوم فقراهتا ومفرداهتا من انحية اثنية، هيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات 
 ابلتأكد من صد  أداة الدراسة من خالل: قام الباحث(. وقد 179م، ص 2004خرون،وآ

 :الصدق الظاهري لألداة
للتعــرف علــى مــدى صــد  أداة الدراســة يف قيــاس مــا وضــعت لقياســع مت عرضــها علــى عــدد مــن 

 (15امكمــني مــن أعضـــاء هيئــة التـــدريس جبامعــة انيـــل العربيــة للعلـــوم األمنيــة، حيـــث بلــل عـــددهم )
 .(1) ملحق رقم  اكمً م

إبعــداد أداة هــذ  الدراســة بصــورهتا النهائيــة، وامللحــق رقــم  قــام الباحــثويف ضــوء آراء امكمــني 
 يف صورهتا النهائية. ستبانةاال( يوضح 5)

 
 ثبات أداة الدراسة:
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 ثبات احملور األول:التحقق من االتساق الداخل  و 
 (4جدول رقم )

 يوضح معامل ألفا كرونباخ
 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات ن احملور
ي الفكــــر التكفــــري إىل  العوامــــل الذاتيــــة الــــيت تــــؤدي

 0.963 13 30 لدى األبناء

الفكــر إىل  العوامــل الذاتيــة الــيت تــؤديمــن خــالل النتــائج املوضــحة أعــال  يتضــح أن  بــات مــور 
مــور وصــالحيتع للتطبيــق مــا يــدل علــى  بــات ا( 0.963، مرتفــع حيــث بلــل )لــدى األبنــاء التكفــريي
 امليداين.
 

 الفكـر التكفـرييإىل  العوامـل الذاتيـة الـيت تـؤديالتحليل السيكومرتي للعناصـر املكونـة حملـور )
 (:لدى األبناء

للتعرف على مدى إسهام العناصر املكونة للمحور يف معامل  بات امور، وكذلا مدى ارتبـاط 
معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصـر وكـذلا معامـل  خداماستالعناصر ابجملموع الكلي للمحور، ومت 

 للمحور، ومعامل االرتباط املصحح:االرتباط بني درجة العنصر واجملموع الكلي 
 (5جدول رقم )

 لدى األبناء الفكر التكفرييإىل  التحليل السيكومرتي ملفردات حمور العوامل الذاتية اليت تؤدي
 30ن =  

 رقم العبارة
ذا حذف قيمة ألفا إ

 العنصر
معامل االرتباط 

 املصحح
معامل االرتباط 

 ابحملور
1 0.959 0.856 **0.881 
2 0.960 0.837 **0.866 
3 0.967 0.466 **0.528 
4 0.963 0.695 **0.738 
5 0.960 0.822 **0.853 
6 0.959 0.872 **0.895 
7 0.960 0.809 **0.843 
8 0.963 0.699 **0.741 
9 0.957 0.961 **0.968 
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 رقم العبارة
ذا حذف قيمة ألفا إ

 العنصر
معامل االرتباط 

 املصحح
معامل االرتباط 

 ابحملور
10 0.957 0.961 **0.968 
11 0.957 0.956 **0.963 
12 0.965 0.609 **0.665 
13 0.959 0.902 **0.916 

 فأقل 0.01يالح  ** دال عند مستوى الداللة 
 درجة العنصر.هو معامل ارتباط بريسون بني الدرجة على العنصر وبني الدرجة الكلية للمحور حمذوفاً منا  :* معامل االرتباط املصحح

الفكـر إىل  مجيع املفردات املكونة مور )العوامل الذاتيـة الـيت تـؤدي من اجلدول السابق يتضح أن
كــان ( اللتــني  12، 3يف  ايدة الثبــات هلــذا امــور، عــدا العبــارتني رقــم ) تســهم( لــدى األبنــاء التكفــريي

لكـــن الباحـــث رأى ( و 0.965، و0.967)إىل  (0.963حـــذفهما ســـريفع مـــن درجـــة الثبـــات مـــن )
مـا يـدعم وجودمهـا،  ، عدم حذفهما أل مـا تتمتعـان بدرجـة عاليـة مـن صـد  امتـوى مـن قبـل امكمـني

 األمر الذي يقلل من احلاجة حلذفهما ،كما أن درجة الثبات يف وجودمها مرتفعة
امـل العو ( أن كل معامالت االرتباط بني املفـردات املكونـة مـور )5كما يتضح من اجلدول رقم )

( وبني اجملموع الكلي وكذلا اجملموع الكلي مـذوفاً لدى األبناء الفكر التكفرييإىل  الذاتية اليت تؤدي
وأن قــــيم معــــامالت االرتبــــاط املصــــححة تراوحــــت بــــني  0.01منــــع درجــــة املفــــردة دالــــة عنــــد مســــتوى 

 (.0.961و 0.466)
 

 احملور الثاين:
 (6جدول رقم )

 يوضح معامل ألفا كرونباخ

 عدد العبارات ن راحملو 
قيمة معامل ألفا  

 كرونباخ
لـــدى  الفكـــر التكفـــرييإىل  العوامـــل األســـرية الـــيت تـــؤدي

 0.986 18 30 األبناء

 الفكــرإىل  العوامــل األســرية الــيت تــؤديمــن خــالل النتــائج املوضــحة أعــال  يتضــح أن  بــات مــور 
امــور وصــالحيتع للتطبيــق مــا يــدل علــى  بــات ( 0.986، مرتفــع حيــث بلــل )التكفــريي لــدى األبنــاء

 امليداين.
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 الفكــر التكفــرييإىل  العوامــل األســرية الــيت تــؤديالتحليــل الســيكومرتي للعناصــر املكونــة حملــور )
 (:لدى األبناء

للتعرف على مدى إسهام العناصر املكونة للمحور يف معامل  بات امور، وكذلا مدى ارتبـاط 
معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصـر وكـذلا معامـل  خداماستالعناصر ابجملموع الكلي للمحور، ومت 

 االرتباط بني درجة العنصر واجملموع الكلي للمحور، ومعامل االرتباط املصحح:
 (7جدول رقم )

 لدى األبناء الفكر التكفرييإىل  التحليل السيكومرتي ملفردات حمور العوامل األسرية اليت تؤدي
 30ن = 

 رقم العبارة
ا حذف قيمة ألفا إذ

 العنصر
معامل االرتباط 

 املصحح
معامل االرتباط 

 ابحملور
1 0.985 0.961 **0.966 
2 0.985 0.961 **0.966 
3 0.984 0.982 **0.985 
4 0.985 0.961 **0.966 
5 0.984 0.982 **0.985 
6 0.988 0.638 **0.676 
7 0.988 0.599 **0.641 
8 0.985 0.983 **0.985 
9 0.984 0.982 **0.985 
10 0.987 0.727 **0.751 
11 0.987 0.723 **0.75 
12 0.986 0.835 **0.856 
13 0.984 0.982 **0.985 
14 0.986 0.842 **0.862 
15 0.984 0.982 **0.985 
16 0.984 0.982 **0.985 
17 0.984 0.982 **0.985 
18 0.985 0.957 **0.962 

 فأقل 0.01يالح  ** دال عند مستوى الداللة 
هو معامل ارتباط بريسون بني الدرجة على العنصر وبني الدرجة الكلية للمحور حمذوفاً منا درجة  :* معامل االرتباط املصحح

 العنصر.
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الفكر إىل  مجيع املفردات املكونة مور )العوامل األسرية اليت تؤدي من اجلدول السابق يتضح أن
الـيت  ( 11، 10، 7، 6الثبات هلذا امور، عدا العبـارات رقـم ) يف  ايدة تسهم( لدى األبناء التكفريي

( ولكن الباحث رأى 0.988، و0.987)إىل  (0.986سريفع من درجة الثبات من ) اكان حذفه
، كمـا امـا يـدعم وجودهـ، بدرجة عاليـة مـن صـد  امتـوى مـن قبـل امكمـني ا تتمتعأل م اعدم حذفه

 األمر الذي يقلل من احلاجة حلذفهم ،مرتفعة اأن درجة الثبات يف وجوده
العوامـل ( أن كل معامالت االرتباط بني املفردات املكونة مـور )7كما يتضح من اجلدول رقم )  

( وبـــني اجملمـــوع الكلـــي وكـــذلا اجملمـــوع الكلـــي لـــدى األبنـــاء الفكـــر التكفـــرييإىل  األســـرية الـــيت تـــؤدي
ن قـيم معـامالت االرتبـاط املصـححة تراوحـت بـني وأ 0.01مذوفاً منع درجة املفردة دالة عند مستوى 

 (.0.982و 0.599)
 

 احملور الثالث:
 (8جدول رقم )

 يوضح معامل ألفا كرونباخ
 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات ن احملور
لــدى  الفكــر التكفــرييإىل  العوامــل اخلارجيــة الــيت تــؤدي

 0.994 13 30 األبناء

الفكـر إىل  العوامـل اخلارجيـة الـيت تـؤدي  يتضـح أن  بـات مـور من خالل النتـائج املوضـحة أعـال
( ممــا يــدل علــى  بــات امــور وصــالحيتع للتطبيــق 0.994، مرتفــع حيــث بلــل )لــدى األبنــاء التكفــريي
 امليداين.

 الفكـر التكفـرييإىل  العوامل اخلارجية اليت تـؤديالتحليل السيكومرتي للعناصر املكونة حملور )
 (:لدى األبناء

لتعرف على مدى إسهام العناصر املكونة للمحور يف معامل  بات امور، وكذلا مدى ارتبـاط ل
معامـل ألفـا كرونبـاخ إذا حـذف العنصـر وكـذلا معامـل  اسـتخداممت العناصر ابجملموع الكلي للمحور، 

 االرتباط بني درجة العنصر واجملموع الكلي للمحور، ومعامل االرتباط املصحح:
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 (9جدول رقم )
  لدى األبناء الفكر التكفرييإىل  العوامل اخلارجية اليت تؤديالتحليل السيكومرتي ملفردات حمور 

 30ن = 

 رقم العبارة
قيمة ألفا إذا حذف 

 العنصر
معامل االرتباط 

 املصحح
معامل االرتباط 

 ابحملور
1 0.993 0.995 **0.996 
2 0.993 0.995 **0.996 
3 0.996 0.839 **0.859 
4 0.993 0.995 **0.996 
5 0.993 0.995 **0.996 
6 0.995 0.880 **0.899 
7 0.993 0.995 **0.996 
8 0.996 0.859 **0.881 
9 0.993 0.995 **0.996 
10 0.993 0.995 **0.996 
11 0.993 0.995 **0.996 
12 0.993 0.995 **0.996 
13 0.993 0.995 **0.996 

 فأقل 0.01لة يالح  ** دال عند مستوى الدال
 هو معامل ارتباط بريسون بني الدرجة على العنصر وبني الدرجة الكلية للمحور حمذوفاً منا درجة العنصر. :* معامل االرتباط املصحح

إىل  مجيـــع املفـــردات املكونـــة مـــور )العوامـــل اخلارجيـــة الـــيت تـــؤدي مـــن اجلـــدول الســـابق يتضـــح أن
الـيت  ( 8، 6، 3 ايدة الثبـات هلـذا امـور، عـدا العبـارات رقـم )يف  تسـهم( لـدى األبنـاء الفكر التكفريي

( ولكن الباحث رأى 0.996، و0.995)إىل  (0.994سريفع من درجة الثبات من ) اكان حذفه
، كمـا امـا يـدعم وجودهـ، تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن صـد  امتـوى مـن قبـل امكمـني األ  ا عدم حذفه

 ا.ألمر الذي يقلل من احلاجة حلذفهأن درجة الثبات يف وجودها مرتفعة ا
العوامـل ( أن كل معامالت االرتباط بني املفردات املكونة مـور )9كما يتضح من اجلدول رقم )  

( وبــني اجملمــوع الكلـــي وكــذلا اجملمــوع الكلـــي لــدى األبنـــاء الفكـــر التكفــرييإىل  اخلارجيــة الــيت تــؤدي
أن قـيم معـامالت االرتبـاط املصـححة تراوحـت بـني و  0.01مذوفاً منع درجة املفردة دالة عند مستوى 

 (.0.995و 0.839)
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 احملور الرابع:
اجتاهـــات األســـرة يف محايـــة األبنـــاء مـــن للتحقـــق مـــن االتســـا  الـــداخلي والثبـــات ملفـــردات مـــور )

وجـاءت النتـائج كمـا  ،معامـل ألفـا كرونبـاخ اسـتخدام( مت مصادر الفكر التكفريي يف اجملتمع السـعودي
 دول التايل:يوضحها اجل

 (10جدول رقم )
 يوضح معامل ألفا كرونباخ

 عدد العبارات ن احملور
قيمة معامل ألفا  

 كرونباخ
ــــــاء مــــــن  اجتاهــــــات األســــــرة يف محايــــــة األبن
مصـــــــــادر الفكــــــــــر التكفـــــــــريي يف اجملتمــــــــــع 

 السعودي
30 11 0.961 

ة األبنــاء مــن اجتاهــات األســرة يف محايــمــن خــالل النتــائج املوضــحة أعــال  يتضــح أن  بــات مــور 
( ممـا يـدل علـى  بـات امـور 0.961، مرتفع حيث بلل )مصادر الفكر التكفريي يف اجملتمع السعودي

 وصالحيتع للتطبيق امليداين.
ــاء مــن مصــادر  ــة األبن ــة حملــور )اجتاهــات األســرة يف  اي التحليــل الســيكومرتي للعناصــر املكون

 الفكر التكفريي يف اجملتمع السعودي(:
مدى إسهام العناصر املكونة للمحور يف معامل  بات امور، وكذلا مدى ارتبـاط  للتعرف على

معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصـر وكـذلا معامـل  استخدامالعناصر ابجملموع الكلي للمحور، ومت 
 االرتباط بني درجة العنصر واجملموع الكلي للمحور، ومعامل االرتباط املصحح:

  
 (11جدول رقم ) 

 يل السيكومرتي ملفردات حمور اجتاهات األسرة يف  اية األبناء من مصادر الفكر التكفريي يف اجملتمع السعوديالتحل
 30ن = 

قيمة ألفا إذا حذف  رقم العبارة
 العنصر

معامل االرتباط 
 املصحح

معامل االرتباط 
 ابحملور

1 0.954 0.926 0.940** 
2 0.954 0.926 0.940** 
3 0.954 0.905 **0.923 
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قيمة ألفا إذا حذف  رقم العبارة
 العنصر

معامل االرتباط 
 املصحح

معامل االرتباط 
 ابحملور

4 0.956 0.860 **0.888 
5 0.960 0.711 **0.759 
6 0.971 0.499 **0.596 
7 0.967 0.530 **0.608 
8 0.953 0.939 **0.951 
9 0.953 0.939 **0.951 
10 0.953 0.939 **0.951 
11 0.953 0.942 **0.953 

 فأقل 0.01دال عند مستوى الداللة  **يالحظ 
 بريسون بني الدرجة على العنصر وبني الدرجة الكلية للمحور مذوفاً منع درجة العنصر. ارتباطهو معامل  :املصحح االرتباطمعامل * 

اجتاهات األسرة يف محايـة األبنـاء مـن مجيع املفردات املكونة مور ) من اجلدول السابق يتضح أن
رقــم  نيالعبــارات عــدا ،وريف  ايدة الثبــات هلــذا امــ تســهم( مصــادر الفكــر التكفــريي يف اجملتمــع الســعودي

 (0.971، و0.967)إىل  (0.961ســريفع مــن درجــة الثبــات مــن ) امكــان حــذفه  لتــني( ال7، 6)
بدرجة عالية من صد  امتوى من قبل امكمني مما  انا تتمتعما أل معدم حذفه الباحث رأىولكن 

 .اممن احلاجة حلذفه ا مرتفعة األمر الذي يقللا، كما أن درجة الثبات يف وجودمهيدعم وجودمه
( أن كـــل معـــامالت االرتبـــاط بـــني املفـــردات املكونـــة مـــور 11كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم )  

( وبــني اجملمـــوع اجتاهــات األســرة يف محايـــة األبنــاء مـــن مصــادر الفكــر التكفـــريي يف اجملتمــع الســـعودي)
وأن قــيم معــامالت  0.01الكلــي وكــذلا اجملمــوع الكلــي مــذوفاً منــع درجــة املفــردة دالــة عنــد مســتوى 

 (.0.942و 0.499االرتباط املصححة تراوحت بني )
 
 :اخلامساحملور 

التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر للتحقق من االتسا  الداخلي والثبات ملفردات مور )
 وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل: ،معامل ألفا كرونباخ استخدام( مت التكفريي

 
 (12ول رقم )جد

 يوضح معامل ألفا كرونباخ
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 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات ن احملور
التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر 

 0.998 15 30 التكفريي

التــدابري الرتبويــة الــيت تقــي األبنــاء مــن مــن خــالل النتــائج املوضــحة أعــال  يتضــح أن  بــات مــور 
 ( مما يدل على  بات امور وصالحيتع للتطبيق امليداين.0.998حيث بلل ) مرتفع ،الفكر التكفريي

التـــدابري الرتبويـــة الــيت تقـــ  األبنــاء مـــن الفكـــر التحليــل الســـيكومرتي للعناصــر املكونـــة حملــور )
 (:التكفريي

للتعرف على مدى إسهام العناصر املكونة للمحور يف معامل  بات امور، وكذلا مدى ارتبـاط 
معامل ألفا كرونباخ إذا حذف العنصـر وكـذلا معامـل  استخدامابجملموع الكلي للمحور، ومت العناصر 

 االرتباط بني درجة العنصر واجملموع الكلي للمحور، ومعامل االرتباط املصحح:
 

 (13جدول رقم )
 التدابري الرتبوية اليت تق  األبناء من الفكر التكفرييالتحليل السيكومرتي ملفردات حمور 

 30ن =

 رقم العبارة
قيمة ألفا إذا حذف 

 العنصر
معامل االرتباط 

 املصحح
معامل االرتباط 

 ابحملور
1 0.998 0.999 0.999** 
2 0.998 0.999 0.999** 

3 0.998 0.999 0.999** 
4 0.998 0.999 0.999** 
5 0.998 0.999 0.999** 
6 0.998 0.999 0.999** 
7 0.998 0.945 0.953** 
8 0.998 0.999 0.999** 
9 0.998 0.999 0.999** 
10 0.998 0.999 0.999** 
11 0.998 0.999 0.999** 
12 0.999 0.999 0.999** 
13 0.998 0.810 0.830** 
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 رقم العبارة
قيمة ألفا إذا حذف 

 العنصر
معامل االرتباط 

 املصحح
معامل االرتباط 

 ابحملور
14 0.998 0.999 0.999** 
15 0.998 0.999 0.999** 

 فأقل 0.01دال عند مستوى الداللة  **يالحظ 
 بريسون بني الدرجة على العنصر وبني الدرجة الكلية للمحور مذوفاً منع درجة العنصر. ارتباطهو معامل  :املصحح االرتباطمعامل * 

التـدابري الرتبويـة الـيت تقـي األبنـاء مـن مجيع املفردات املكونـة مـور ) من اجلدول السابق يتضح أن
حـذفها سـريفع كـان   اليت( 12، ما عدا العبارة رقم )يف  ايدة الثبات هلذا امور تسهم( الفكر التكفريي

(، ولكـــن رأى الباحـــث عـــدم حـــذفها، نظـــراً أل ـــا 0.999)إىل  (0.998قيمـــة معامـــل الثبـــات مـــن )
ا، كما أن درجة الثبات يف وجودهـا بدرجة عالية من صد  امتوى من قبل امكمني مما يدعم وجودمه

أن كــل معـــامالت  (13مرتفعــة األمــر الـــذي يقلــل مـــن احلاجــة حلـــذفها كمــا يتضــح مـــن اجلــدول رقـــم )
( وبني اجملموع التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريياالرتباط بني املفردات املكونة مور )

وأن قــيم معــامالت  0.01الكلــي وكــذلا اجملمــوع الكلــي مــذوفاً منــع درجــة املفــردة دالــة عنــد مســتوى 
 (.0.999و 0.810االرتباط املصححة تراوحت بني )

 
 إجراءات تطبيق أداة الدراسة: خامساً 

علـى األســاتذة امكمــني، واالنتهـاء مــن التعــديالت، وعرضـها علــى ســعادة  ســتبانةاالبعـد عــرض 
، قــــام الباحــــث ابحلصــــول علــــى خطــــاب التعريــــل مــــن كليــــة العلــــوم الدراســــةاملشــــرف علــــى الــــدكتور/ 

ة واليت سـيتم مـن خالهلـا تطبيـق ومن مث التواصل مع اجلهات املعني (3)ملحق رقم االجتماعية ابجلامعة 
األداء علـــى أفـــراد العينـــة وهـــي و ارة التعلـــيم ممثلـــة يف إدارة التخطـــيط والتطـــوير ابلـــرايض لتســـهيل مهمـــة 

بعـــد  علـــى مــدارس املرحلـــة الثانويـــة يف مدينـــة الـــرايض. االســـتباانتيف تو يـــع  (4)ملحـــق رقـــم  الباحــث
ابلتعـــاون مـــع  مـــرة أخـــرى إعادهتـــاوطلـــب مـــنهم  ،ةعلـــى أفـــراد عينـــة الدراســـ تو يـــع االســـتباانت ذلـــا مت
، واستكمال تعبئتها متابعة االستباانت، وصبع الباحث عملية مجع املدارس واملرشدين الطالبيني مديري

( 406أن حصـــل الباحـــث علـــى )إىل  مســـتمرة، وذلـــا للحصـــول علـــى أكـــرب نســـبة مـــن املســـتجيبني
وذلــا خــالل الفصــل الدراســي أســبوعني ومجعهــا  تاالســتباانصــاحلة للتحليــل واســتغر  تو يــع  اســتبانة
 (.هـ1437/1438) الدراسيمن العام  األول
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( spssابحلاســب اءيل عــن طريــق بــرانمج ) إحصــائيًّاإدخــال البيــاانت ومعاجلتهــا  وبعــد ذلــا مت 
 حليل البياانت واستخراج النتائج.ومن مث قام الباحث بت

 
 أساليب املعاجلة اإلحصائية:سادساً: 

العديـــــد مـــــن  اســـــتخداميـــــق أهـــــداف الدراســـــة وحتليـــــل البيـــــاانت الـــــيت مت جتميعهـــــا، فقـــــد مت لتحق
 Statistical Packageاحلـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة  ستخداماألساليب اإلحصائية املناسبة اب

for Social Sciences ( واليت يرمز هلا اختصاراً ابلرمزSPSS.) 
احلاســـب اءيل، ولتحديـــد طـــول خـــالاي املقيـــاس إىل  يـــاانتوذلـــا بعـــد أن مت ترميـــز وإدخـــال الب

(، 4=1-5)  حيث مت حساب املـدى ،اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا ( املستخدم يف ماور الدراسة
بعـد  (0.80= 5÷4املقيـاس للحصـول علـى طـول اخلليـة الصـحيح أي)  مث تقسيمع على عـدد خـالاي
 املقياس ) أو بدايـة املقيـاس وهـي الواحـد الصـحيح( وذلـا قيمة يفأقل إىل  ذلا مت إضافة هذ  القيمة

 :لتحديد احلد األعلى هلذ  اخللية، وهكذا أصبح طول اخلالاي كما يف 

 ( حنو كل عبارة اخلاصة ابمور املراد قياسع.غري موافق بشدةميثل ) 1.80 منأقل إىل  1من  -
 اخلاصة ابمور املراد قياسع. ( حنو كل عبارةغري موافقميثل ) 2.60 منأقل إىل  1.80من  -

 ( حنو كل عبارة اخلاصة ابمور املراد قياسع.مايدميثل ) 3.40 منأقل إىل  2.60من  -

 ( حنو كل عبارة اخلاصة ابمور املراد قياسع.موافقميثل ) 4.20 منأقل إىل  3.40من  -

 اد قياسع.( حنو كل عبارة اخلاصة ابمور املر موافق بشدةميثل ) 5.00 وحو 4.20من  -

 :وبعد ذلا مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية
 ،التكــرارات والنســب املئويــة للتعــرف علــى اخلصــائص الشخصــية والوديفيــة ألفــراد عينــة الدراســة -

 أفرادها جتا  عبارات اماور الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة. استجاابتوحتديد 

أفــراد الدراســة  اســتجاابتى ارتفــاع أو اخنفــاض " وذلــا ملعرفــة مــد Meanاملتوســط احلســايب "  -
على كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية، مـع العلـم أبنـع يفيـد يف ترتيـب العبـارات 

 حسب أعلى متوسط حسايب مو ون. 
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 احنـــــراف" للتعـــــرف علـــــى مـــــدى Standard Deviationاملعيـــــاري " حنـــــرافاال اســـــتخداممت  -
عبـــارة مـــن عبـــارات متغـــريات الدراســـة، ولكـــل مـــور مـــن امـــاور أفـــراد الدراســـة لكـــل  اســـتجاابت

 اسـتجاابتاملعيـاري يوضـح التشـتت يف  حنـرافويالحـظ أن اال ،الرئيسـة عـن متوسـطها احلسـايب
جانـب امـاور الرئيسـة، فكلمـا إىل  لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، أفراد عينة الدراسة

 خنفض تشتتها بني املقياس.او  اابتستجاالقيمتع من الصفر تركزت  اقرتبت

( حلساب االرتباط بني درجـة  Pearson Correlationمعامل االرتباط )بريسون( ) استخداممت  -
 كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليع وذلا لتقدير صد  أداة الدراسة.

 راسة.( لقياس  بات أداة الدAlpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ ) استخداممت  -
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 الفصل الرابع

 عرض وحتليل بياانت الدراسة ومناقشة نتائجها
 

 أواًل: النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة 
 اثنياً: النتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة
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 الفصل الرابع

 عرض وحتليل بياانت الدراسة ومناقشة نتائجها
 

وأهــدافها مــع  ،مت التوصــل إليهــا يف ضــوء أســئلة الدراســةفيمــا يلــي عــرض تفصــيلي لنتــائج الدراســة الــيت 
  :تفسري النتائج

 
 :الدراسةعينة النتائج املتعلقة بوصف أفراد أواًل:" 

 عينـةتقوم هذ  الدراسة على عدد من البياانت األوليـة املتعلقـة ابخلصـائص الوديفيـة والشخصـية ألفـراد 
ؤهــل العلمــي للزوجــة، نــوع الســكن، احلالــة االجتماعيــة، العمــر، املؤهــل العلمــي، املاملتمثلــة يف ) الدراســة

 (.الدخل الشهري، نوع العمل، عمل الزوجة
  :على النحو التايل الدراسة عينةويف ضوء هذ  املتغريات ميكن حتديد خصائص أفراد 
 

 (14جدول رقم )
 العمروفق متغري  الدراسة عينةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار العمر
 17.5 71 سنة 40من أقل  

 36.5 148 سنة 50من أقل إىل  سنة 40 من 

 26.6 108 سنة 60من أقل إىل  سنة 50من  

 19.5 79 أكثرسنة ف 60من  

 %100 406 اجملموع

% 36.5ميثلــون مــا نســبتع  ( مــن أفــراد عينــة الدراســة148( أن )14يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
 عينـةيف أفـراد  كثـر، وهم الفئة األسنة 50من أقل إىل  40من أعمارهم  من إمجايل أفراد عينة الدراسة

الدراسة أعمارهم  % من إمجايل أفراد عينة26.6( منهم ميثلون ما نسبتع 108يف حني أن ) ،الدراسة
( أعمـارهم %19.5( مـن العينـة ميثلـون مـا نسـبتع )79سنة، كمـا أن ) 60من أقل إىل  سنة 50من 



105 

( أعمــارهم %17.5)ميثلــون مــا نســبتهم  ينــة الدراســة( مــن أفــراد ع71) مقابــل، أكثرســنة فــ 60مــن 
 .يف عينة الدراسةقل وهم الفئة األ ،سنة 40من أقل 

سنة، حيث وصـلت  50ويالحظ من اجلدول السابق أن غالبية عينة الدراسة أعمارهم أقل من 
لـــة %، وقـــد يرجـــع ذلـــا إىل أ ـــم مـــن أوليـــاء أمـــور الطـــالب يف املرح54نســـبتهم يف عينـــة الدراســـة إىل 

 عام.  50، والذين عادة ما يكون أعمار أولياء أمورهم يف هذ  املرحلة العمرية األقل من الثانوية
 (15جدول رقم )

 املؤهل العلم وفق متغري  الدراسة عينةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار املؤهل العلم 
 20.4 83 من الثانوية العامةأقل  

 45.8 186 الثانوية العامة 

 5.2 21 د الثانويةدبلوم بع 

 20.7 84 بكالوريوس 

 7.9 32 دراسات عليا 

 %100 406 اجملموع

% 45.8ميثلــون مــا نســبتع  ( مــن أفــراد عينــة الدراســة186( أن )15يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
 ،الدراسـة عينـةيف أفـراد  كثـر، وهـم الفئـة األ ملـون مؤهـل الثانويـة العامـة من إمجايل أفـراد عينـة الدراسـة

 ملـــون مؤهـــل الدراســـة  % مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة20.7( مـــنهم ميثلـــون مـــا نســـبتع 84حـــني أن )يف 
مــن الثانويــة أقــل (  ملــون مؤهــل %20.4( مــن العينــة ميثلــون مــا نســبتع )83البكــالوريوس، كمــا أن )

( 21) مقابـل (  ملـون مؤهـل الدراسـات العليـا،%7.9( ميثلـون مـا نسـبتع )32يف حني أن ) ،العامة
يف قــل (  ملــون دبلــوم بعــد الثانويــة، وهــم الفئــة األ%5.2)ميثلــون مــا نســبتهم  أفــراد عينــة الدراســةمــن 

 .عينة الدراسة
يتضح مما سبق أن غالبية اءابء من عينـة الدراسـة مـن محلـة مؤهـل الثانويـة العامـة، وكـذلا محلـة 

السعودي بشكل عام، وقد  مؤهل البكالوريوس، وهو ما يوضح  ايدة مستوى التعليم بني فئات اجملتمع
 يرجع ذلا إىل االهتمام ابملستوى التعليمي واحلد من نسبة األمية يف اجملتمع.
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 (16جدول رقم )
 املؤهل العلم  لل وجةوفق متغري  الدراسة عينةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار املؤهل العلم  لل وجة
 27.3 111 من الثانوية العامةأقل  

412 الثانوية العامة   30.5 

 6.2 25 دبلوم بعد الثانوية 

 28.8 117 بكالوريوس 

 7.1 29 دراسات عليا 

 %100 406 اجملموع

% 30.5ميثلــون مــا نســبتع  ( مــن أفــراد عينــة الدراســة124( أن )16يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
 عينــةأفــراد  يف كثــر، وهــم الفئــة األمــل  وجــاهتم مؤهــل الثانويــة العامــةحت مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة

% مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة 28.8ميثلـــون مـــا نســـبتع  ( مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة117)مقابـــل  ،الدراســـة
% مـن 27.3( منهم ميثلون مـا نسـبتع 111يف حني أن )مل  وجاهتم مؤهل البكالوريوس، حت الدراسة

ميثلـــون مـــا نســـبتع ( 29مـــن الثانويـــة العامـــة، مقابـــل )أقـــل  ملـــون مؤهـــل الدراســـة  إمجـــايل أفـــراد عينـــة
ميثلــون مــا نســبتهم  ( مــن أفــراد عينــة الدراســة25) مقابــل %(  ملــون مؤهــل الدراســات العليــا،7.1)
 .يف عينة الدراسةقل %(  ملون دبلوم بعد الثانوية، وهم الفئة األ6.2)

يتضــح ممــا ســبق أن غالبيــة األمهــات مــن عينــة الدراســة مــن محلــة مؤهــل الثانويــة العامــة، وكــذلا 
مؤهــل البكــالوريوس، وهــو مــا يوضــح  ايدة االهتمــام ابملــرأة يف اجملتمــع الســعودي، و ايدة مســتوى  محلــة

 الوعي أبمهية تعليم املرأة.
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 (17جدول رقم )
 نوع السكنوفق متغري  الدراسة عينةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار نوع السكن
 4.9 20 بيت شعيب

 33.7 137 شقة 

 59.9 243 فيال 

 1.5 6 قصر 

 %100 406 اجملموع

% 59.9ميثلــون مــا نســبتع  ( مــن أفــراد عينــة الدراســة243( أن )17يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
مقابـــل  ،الدراســـة عينـــةيف أفـــراد  كثـــر، وهـــم الفئـــة األيســـكنون يف فـــيال مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة

يسـكنون يف  عينـة الدراسـة % مـن إمجـايل أفـراد33.7ميثلون ما نسبتع  ( من أفراد عينة الدراسة137)
يســكنون يف الدراســة  % مــن إمجــايل أفــراد عينــة4.9( مــنهم ميثلــون مــا نســبتع 20يف حــني أن )شــقة، 

( يسـكنون يف قصـور، وهـم %1.5)ميثلـون مـا نسـبتهم  ( مـن أفـراد عينـة الدراسـة6) مقابل بيت شعيب
 .يف عينة الدراسةقل الفئة األ

ســة يســكن يف فــيال، وهــو مــا يوضــح  ايدة مســتوى الــدخل يتضــح ممــا ســبق أن غالبيــة عينــة الدرا
 لغالبية عينة الدراسة، وتفضيلهم السكن يف الفلل، مقارنة أبنواع السكن األخرى.

 (18جدول رقم )
 احلالة االجتماعيةوفق متغري  الدراسة عينةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار احلالة االجتماعية
 77.1 313 مستقر

 3.9 16 طال  )انفصال( 

 19.0 77 من  وجة أكثر 

 %100 406 اجملموع
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% 77.1ميثلــون مــا نســبتع  ( مــن أفــراد عينــة الدراســة313( أن )18يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
 ،الدراســة عينــةيف أفــراد  كثــر، وهــم الفئــة األحــالتهم االجتماعيــة مســتقرة مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة

 أكثرلديهم  % من إمجايل أفراد عينة الدراسة19ون ما نسبتع ميثل ( من أفراد عينة الدراسة77)مقابل 
منفصـلون الدراسـة  % مـن إمجـايل أفـراد عينـة3.9( منهم ميثلون ما نسـبتع 16يف حني أن )من  وجة، 

 .يف عينة الدراسةقل ن(، وهم الفئة األ)مطلقو 
ة مسـتقرة ،وهـو غالبية عينة الدراسة مـن الـذين حـالتهم االجتماعيـيتضح من اجلدول السابق أن 

ما يبني التماسـا األسـري يف اجملتمـع السـعودي، ويكشـل عـن درجـة الـوعي أبمهيـة التماسـا األسـري 
 واحلفا  على األسرة وما لع من إجيابيات على مجيع أفرادها، وخاصة األبناء.

 (19جدول رقم )
 الدخل الشهريوفق متغري  الدراسة عينةتوزيع أفراد 

 سبةالن التكرار الدخل الشهري
 19.5 79 رايل 5.000من أقل 

 29.6 120 رايل 10.000من أقل إىل  رايل 5.000من  

 23.2 94 رايل 15.000من أقل إىل  رايل 10.000من  

 17.7 72 رايل 20.000من أقل إىل  رايل 15.000من  

 10.1 41 أكثررايل ف 20.000من  

 %100 406 اجملموع

% 29.6ميثلــون مــا نســبتع  ( مــن أفــراد عينــة الدراســة120( أن )19يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
، وهــم الفئــة رايل 10000مــن أقــل إىل  5000دخلهــم الشــهري مــن  مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة

( دخلهــم الشــهري مــن %23.2( ميثلــون مــا نســبتع )94، يف حــني أن )الدراســة عينــةيف أفــراد  كثــراأل
ميثلـــــون مـــــا نســـــبتع  أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة( مـــــن 79)مقابـــــل ، رايل15000مـــــن أقـــــل إىل  10000
( 72يف حــني أن )رايل،  5000مـن أقـل دخلهـم الشــهري  % مـن إمجـايل أفـراد عينــة الدراسـة19.5

 رايل 15000دخلهــم الشــهري مــن الدراســة  % مــن إمجــايل أفــراد عينــة17.7مــنهم ميثلــون مــا نســبتع 



109 

دخلهـــــم الشـــــهري مـــــن  (%10.1( ميثلـــــون مـــــا نســـــبتع )41رايل، مقابـــــل ) 20000مـــــن أقـــــل إىل 
 .يف عينة الدراسةقل ، وهم الفئة األأكثررايل ف 20000

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن غالبيـــة عينـــة الدراســـة دخلهـــم الشـــهري تقـــع يف فئـــات الـــدخل 
رايل، وقـد يرجـع ذلـا إىل  10000املتوسـط، الـذي يقـع يف الفئـة األوىل والثانيـة وهـي فئـة األقـل مـن 

ل وختفـيض رواتـب بعـض فئـات اجملتمـع، وكـذلا الضـغوط االقتصـادية الـيت التوجهات برتشيد االستهال
  ر وا اململكة يف الوقت احلايل.

 (20جدول رقم )
 نوع العملوفق متغري  الدراسة عينةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار نوع العمل
 51.0 207 حكومي

 15.5 63 قطاع خاص 

 4.4 18 متسبب 

 29.1 118 متقاعد 

 %100 406 اجملموع

% مـن 51ميثلـون مـا نسـبتع  ( مـن أفـراد عينـة الدراسـة207( أن )21يتضح من اجلدول رقـم )
، يف الدراســة عينــةيف أفــراد  كثــر، وهــم الفئــة األيعملــون يف القطــاع احلكــومي إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة

 عينـة الدراسـة( مـن أفـراد 63)مقابـل ، ( مـن املتقاعـدين%29.1( ميثلـون مـا نسـبتع )118حني أن )
يف حـــني أن يعملـــون يف القطـــاع اخلـــاص،  % مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة الدراســـة15.5ميثلـــون مـــا نســـبتع 

يف قـل من املتسـببني، وهـم الفئـة األالدراسة  % من إمجايل أفراد عينة4.4( منهم ميثلون ما نسبتع 18)
 .عينة الدراسة

ابء يعملـــون يف القطـــاع احلكـــومي، يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن غالبيـــة عينـــة الدراســـة مـــن اء
 ويبني ذلا أمهية الوديفة يف القطاع احلكومي لدى الكثري من فئات اجملتمع، و سكهم وا.
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 (21جدول رقم )
 عمل ال وجةالدراسة وفق متغري  عينةتوزيع أفراد 

 النسبة التكرار عمل ال وجة
 42.1 171 تعمل 

 57.9 235 ال تعمل 

 %100 406 اجملموع

% 57.9( مــن أفــراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبتع 235( أن )21ضــح مــن اجلــدول رقــم )يت
، يف حـني أن الدراسـة عينـةيف أفـراد  كثـر، وهـم الفئـة األال تعمل  وجـاهتممن إمجايل أفراد عينة الدراسة 

 .يف عينة الدراسةقل (  وجاهتم تعمل، وهم الفئة األ%42.1( ميثلون ما نسبتع )171)
اجلــدول الســابق أن غالبيــة عينــة الدراســة مــن األمهــات ال تعمــل، ويتبــني مــن ذلــا يتضــح مــن 

تفضيل الكثري من أفراد اجملتمع السعودي عدم عمل املرأة، وجلوسها ابملنزل لتكون مسؤولة عن األسرة 
 وتربية األوالد والوفاء ابحتياجات األسرة.

 
 

 النتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة:اثنياً: 
 "؟ الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ما العوامل الذاتية اليت تؤديألول: " السؤال ا

، مت حسـاب التكـرارات الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  العوامل الذاتية اليت تؤديللتعرف على 
أفراد عينـة الدراسـة علـى  ستجاابتات املعيارية والرتب الحنرافوالنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واال

وجـــاءت النتـــائج كمــــا الفكــــر التكفـــريي لـــدى األبنـــاء، إىل  العوامـــل الذاتيـــة الـــيت تـــؤديبـــارات مـــور ع
 يوضحها اجلدول التايل:
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 (22جدول رقم )

 تنازليًّامرتبة  الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  العوامل الذاتية اليت تؤدي حمورالدراسة على عبارات  عينةأفراد  استجاابت
 وافقةحسب متوسطات امل

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التكرار
املتوس  
 احلسايب

 حنرافاال
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

غري موافق 
 بشدة

غري 
 موافق حمايد موافق

موافق 
 بشدة

10 

 
 ضعل الوا ع الديد لدى بعض األبناء 

 3.96 222 95 7 13 69 ل

 

1.492 
 1 % 17.0 3.2 1.7 23.4 54.7 

8 

  
  وجود أوقات فراق كبرية

 3.91 188 107 27 55 29 ل

  

1.308 
  2 % 7.1 13.5 6.7 26.4 46.3 

11 
  

املمارسات الدينية اخلاطئة النامجة عن عدم 
  الفقع الصحيح للدين

 3.79 184 117 13 19 73 ل
  

1.500 
  3 % 18.0 4.7 3.2 28.8 45.3 

9 
  سهماهتزا   قة األبناء أبنف  

 3.78 170 122 25 30 58 ل
  

1.422 
  4 % 14.3 7.4 6.2 30.1 42.0 

13 
 سوء الظن ابملسلمني   

 3.73 171 121 19 23 72 ل
  

1.491 
  5 % 17.7 5.7 4.7 29.8 42.1 

12 
  

التعصب الذي يعترب السبب األهم لرد 
 احلق 

 3.69 136 134 50 45 40 ل
  

1.305 
  6 % 9.9 11.1 12.3 33.1 33.6 

2 
 االضطراابت النفسية املقرونة ابإلحباط   

 3.58 132 148 13 48 65 ل
  

1.448 
  7 % 16.0 11.8 3.2 36.5 32.5 

7 
  البطالة  

 3.43 152 87 25 66 76 ل
  

1.564 
  8 % 18.7 16.3 6.2 21.4 37.4 

4 
 الرغبة يف حتقيق الشعور ابلعظمة   

 3.29 68 153 51 95 39 ل
  

1.260 
  9 % 9.6 23.4 12.6 37.7 16.7 

6 
 الرغبة يف االنتقام من اءخرين   

 3.26 97 131 35 65 78 ل
  

1.465 
  10 % 19.2 16.0 8.6 32.3 23.9 

3 
 الرغبة يف حتقيق الرغبات  

 3.22 65 131 82 84 44 ل
  

1.249 
  11 % 10.8 20.7 20.2 32.3 16.0 

5 
 الشعور ابضطهاد اءخرين  

 3.22 71 151 46 74 64 ل
  

1.356 
 م11  

% 15.8 18.2 11.3 37.2 17.5 

 82 146 35 63 80 ل العنل إىل  امليل النفسي 1
3.21 1.439 12 % 19.7 15.5 8.6 36.0 20.2 

  1.037 3.54 املتوس  العام

ور طالب املرحلة أن أفراد عينة الدراسة من أولياء أميتضح من خالل النتائج املوضحة أعال  
الفكر التكفريي لدى األبناء، حيث بلل املتوسط إىل  ن على العوامل الذاتية اليت تؤديالثانوية، موافقو 

الفكر التكفريي لدى إىل  العام ملوافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات مور )العوامل الذاتية اليت تؤدي
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من فئات املقياس اخلماسي )من  الرابعة( وهو متوسط يقع يف الفئة 5.00من  3.54) ء(األبنا
 .( يف أداة الدراسةموافقخيار )إىل  ( وهي الفئة اليت تشري4.20 منأقل إىل  3.40

العوامــل الذاتيــة الــيت  علــىيف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة  اتبايًنــيتضــح مــن النتــائج أن هنــال كمــا 
العوامل الذاتيـة الـيت حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول ر التكفريي لدى األبناء، الفكإىل  تؤدي
تقــع يف الفئــة ( وهــي متوســطات 3.96إىل  3.21مــا بــني ) الفكــر التكفــريي لــدى األبنــاءإىل  تــؤدي

اة يف أد علــى التــوايل، (مايــد/ موافـق) تــرتاوم مـا بــنيالــيت مـن فئــات املقيــاس اخلماسـي  )الثالثـة والرابعــة(
الفكــر إىل  العوامــل الذاتيــة الــيت تــؤديالدراســة علــى  عينــةيف موافقــة أفــراد  التبــاينمــا يوضــح الدراســة، 

 التكفريي لدى األبناء.
( من العبارات اليت تقيس العوامـل الذاتيـة الـيت 8ن على )بني أن أفراد عينة الدراسة موافقو كما ت

، 12، 13، 9، 11، 8، 10 العبــارات رقـــم )واملمثلـــة يف ،الفكــر التكفـــريي لــدى األبنــاءإىل  تــؤدي
 الدراسة عليها كالتايل: عينةحسب موافقة أفراد  تنا ليًّااليت مت ترتيبها  (7، 2

، يف املرتبـة )األوىل(، (ضـعل الـوا ع الـديد لـدى بعـض األبنـاء( وهـي )10العبـارة رقـم ) جاءت
الفكر التكفـريي لـدى إىل  تية اليت تؤديمن حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، كأحد العوامل الذا

، وقــد يرجــع ذلــا إىل انشــغال الكثــري مــن أوليــاء (5.00مــن  3.96مبتوســط حســايب قــدر  ) األبنــاء،
األمـــور يف الوقـــت احلـــايل بتـــوفري متطلبـــات احليـــاة وخاصـــة مـــع تزايـــد الضـــغوط املاديـــة وكثـــرة التكـــاليل 

 وية الوا ع الديد حنو األبناء واألعباء األسرية، مما يؤدي إىل االنشغال عن تق
، يف املرتبـة )الثانيـة(، مـن حيـث موافقـة (وجـود أوقـات فـراق كبـرية( وهـي )8العبارة رقـم ) جاءت

مبتوسـط  الفكـر التكفـريي لـدى األبنـاء،إىل  أفراد عينة الدراسة عليها، كأحد العوامل الذاتية اليت تـؤدي
 .(5.00من  3.91حسايب قدر  )
املمارســات الدينيــة اخلاطئــة النامجــة عــن عــدم الفقــع الصــحيح ( وهــي )11) العبــارة رقــم جــاءت

، يف املرتبــة )الثالثــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل الذاتيــة الــيت (للــدين
 .(5.00من  3.79مبتوسط حسايب قدر  ) الفكر التكفريي لدى األبناء،إىل  تؤدي



113 

، يف املرتبـــة )الرابعـــة(، مـــن حيـــث (اهتـــزا   قـــة األبنـــاء أبنفســـهم) ( وهـــي9العبـــارة رقـــم ) جـــاءت
 الفكـر التكفـريي لـدى األبنـاء،إىل  موافقة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد العوامـل الذاتيـة الـيت تـؤدي

 .(5.00من  3.78مبتوسط حسايب قدر  )
ة(، من حيـث موافقـة ، يف املرتبة )اخلامس(سوء الظن ابملسلمني( وهي )13العبارة رقم ) جاءت

مبتوسـط  الفكـر التكفـريي لـدى األبنـاء،إىل  أفراد عينة الدراسة عليها، كأحد العوامل الذاتية اليت تـؤدي
 .(5.00من  3.73حسايب قدر  )
ـــرد احلـــق( وهـــي )12العبـــارة رقـــم ) جـــاءت ، يف املرتبـــة (التعصـــب الـــذي يعتـــرب الســـبب األهـــم ل

الفكــر إىل  الدراسـة عليهـا، كأحـد العوامـل الذاتيـة الـيت تـؤدي)السادسـة(، مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة 
 .(5.00من  3.69مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،

، يف املرتبــة )الســابعة(، (االضــطراابت النفســية املقرونــة ابإلحبــاط( وهــي )2العبــارة رقــم ) جــاءت
الفكر التكفـريي لـدى إىل  تية اليت تؤديمن حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، كأحد العوامل الذا

 .(5.00من  3.58مبتوسط حسايب قدر  ) األبناء،
، يف املرتبة )الثامنة(، من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة (البطالة( وهي )7العبارة رقم ) جاءت

ر  مبتوســـط حســـايب قـــد الفكـــر التكفـــريي لـــدى األبنـــاء،إىل  عليهـــا، كأحـــد العوامـــل الذاتيـــة الـــيت تـــؤدي
 .(5.00من  3.43)

( من العبـارات الـيت تقـيس العوامـل 5ن يف موافقتهم على )حني أن أفراد عينة الدراسة مايدو يف 
اليت  (1، 5، 3، 6، 4واملمثلة يف العبارات رقم ) ،الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  الذاتية اليت تؤدي

 ها كالتايل:الدراسة علي عينةحسب موافقة أفراد  تنا ليًّامت ترتيبها 
، يف املرتبـــة )التاســـعة(، مـــن (الرغبـــة يف حتقيـــق الشـــعور ابلعظمـــة( وهـــي )4العبـــارة رقـــم ) جـــاءت

الفكــر التكفــريي لــدى إىل  حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل الذاتيــة الــيت تــؤدي
 .(5.00من  3.29مبتوسط حسايب قدر  ) األبناء،

، يف املرتبـة )العاشـرة(، مـن حيـث (الرغبة يف االنتقام مـن اءخـرين( وهي )6العبارة رقم ) جاءت
 الفكـر التكفـريي لـدى األبنـاء،إىل  موافقة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد العوامـل الذاتيـة الـيت تـؤدي

 .(5.00من  3.26مبتوسط حسايب قدر  )
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( وهـــي )الشـــعور 5)، والعبـــارة رقـــم (الرغبـــة يف حتقيـــق الرغبـــات( وهـــي )3العبـــارة رقـــم ) جـــاءت
(، مــن حيـــث موافقــة أفـــراد عينــة الدراســـة عليهــا، كأحـــد ةابضــطهاد اءخــرين( يف املرتبـــة )احلاديــة عشـــر 

مـــن  3.22مبتوســـط حســـايب قـــدر  ) الفكـــر التكفـــريي لـــدى األبنـــاء،إىل  العوامـــل الذاتيـــة الـــيت تـــؤدي
5.00). 

(، مـن حيــث ةبـة )الثانيـة عشـر ، يف املرت(العنـلإىل  امليـل النفســي( وهـي )1العبـارة رقـم ) جـاءت
 الفكـر التكفـريي لـدى األبنـاء،إىل  موافقة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد العوامـل الذاتيـة الـيت تـؤدي

 .(5.00من  3.21مبتوسط حسايب قدر  )
الفكــر التكفــريي مــن وجهــة نظــر إىل  يوضــح اجلــدول الســابق أن أهــم العوامــل الذاتيــة الــيت تــؤدي

يتمثــل يف ضــعل الــوا ع الــديد لــدى بعــض األبنــاء، ووجــود أوقــات  الثانويــةاملرحلــة أوليــاء أمــور طــالب 
كــذلا اهتــزا   قــة فــراق كبــرية، واملمارســات الدينيــة اخلاطئــة النامجــة عــن عــدم الفقــع الصــحيح للــدين، و 

 األبناء أبنفسهم.
 دور يف قصـور وضـعلإىل ويفسر الباحث تلـا النتيجـة أبن هـذ  العوامـل واألسـباب قـد ترجـع 

ــــة املؤسســــات االجتماعيــــة يف املدرســــة، حنــــو توعيــــة الطــــالب مبخــــاطر االحنــــراف  اجملتمــــع وكــــذلا بقي
إىل  والقـيم الـيت تـدعو فكـارألن بعض األبنـاء يفخـذ هـذ  األ أيًضا. وقد يرجع السبب يف ذلا الفكري

ين الفكـــر التكفـــريي مـــن أشـــخاص غـــري مـــؤهلني إلصـــدار الفتـــوى الصـــحيحة، وال يتمســـكون بقـــيم الـــد
اإلســــالمي الــــيت تتميــــز ابالعتــــدال والوســــطية، وخاصــــة يف الوقــــت احلــــايل الــــذي تعــــددت فيــــع مصــــادر 

 أهالً لذلا. واالفتوى، وكثر فيع املتحد ون يف أمور الدين وهم ليس
هتمـــام االئمـــة واخلطبـــاء التكفـــريي، واتفعيـــل دور املســـجد يســـهم يف تنميـــة الفكـــر كمـــا أن قلـــة 

ـــز بشـــكل طـــاب االنفعـــايل علـــى حســـاب اجلانـــب العلمـــي العقلـــي اخل وبـــرو  ةابملســـائل الشـــكلي والرتكي
 يسـهمالنظر إبحباط ويفس الذي قد إىل  من املمكن أن يدفع األبناءو مستمر على سوء الواقع احلايل، 

 يف نشر الفكر التكفريي بينهم دون قصد.
ن أهـــم أإىل  ( الـــيت توصـــلتم2015وتتفـــق هـــذ  النتيجـــة مـــع دراســـة )العطيـــات، وعبيـــدات، 

 أسباب العنل لدى الشباب اجلامعي، هي: وجود أوقات فراق طويلة لدى الشباب.
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أن مــن أهــم األســباب الــيت هلــا إىل  ( الــيت توصــلت1429كمــا اتفقــت مــع دراســة )الســعيدين، 
ممارسات دينية خاطئة عدم التفقـع الصـحيح يف الـدين، والعجـز عـن فهـم األدلـة املسـتنبطة مـن نصـوص 

 السنة النبوية الشريفة ابلطر  الصحيحة أو نقصها لدى األفراد.القرآن الكر  و 
 تسـهم( الـيت أوضـحت أن هنـال بعـض العوامـل الـيت 2006كما اتفقت مع دراسة )اليوسل، 

التعصـب العقـدي، والـربط بـني الـدين ومـا  ـدث مـن عنـل وإفسـاد يف انتشار الفكـر التكفـريي، وهـي 
 .ئ للدينيف األرض، والفراق الفكري والفهم اخلاط
اخلاطئـة  فكارأن اجلهل ابلدين واألإىل  ( اليت توصلت1430كما اتفقت مع دراسة )برقاوي، 

 يف انتشار الفكر التكفريي. يسهملدى البعض، سوء الفهم والتفسري اخلاطئ لألمور الشرعية، 
 

 "؟ الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ما العوامل األسرية اليت تؤدي: " الثاينالسؤال 
، مت حســـــاب الفكـــــر التكفـــــريي لـــــدى األبنـــــاءإىل  العوامـــــل األســـــرية الـــــيت تـــــؤديللتعـــــرف علـــــى 

أفــراد عينــة  ســتجاابتات املعياريــة والرتــب الحنرافــالتكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واال
اءت وجـــالفكـــر التكفـــريي لـــدى األبنـــاء، إىل  العوامـــل األســـرية الــيت تـــؤديالدراســة علـــى عبـــارات مـــور 

 النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
 (23جدول رقم )

 تنازليًّامرتبة  الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  العوامل األسرية اليت تؤدي حمورالدراسة على عبارات  عينةأفراد  استجاابت
 حسب متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوس  
 احلسايب

 حنرافاال
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة

16 

  

غياب حتذير األبناء من أخطار التبعية 
 الفكرية السلبية

 4.01 229 94 4 17 62 ل

  

1.456 
  1 % 15.3 4.2 1.0 23.2 56.4 

18 
  

التقصري يف غرس حب الوطن يف نفوس 
 األبناء 

 3.96 210 108 11 16 61 ل
  

1.434 
  2 % 15.0 3.9 2.7 26.6 51.7 

13 
  ابتعاد األسرة عن تطبيق أمور الدين  

 3.92 207 111 5 14 69 ل
  

1.479 
  3 % 17.0 3.4 1.2 27.3 51.0 

15 
 غياب الوا ع الديد لدى أفراد األسرة   

 3.91 203 114 5 19 65 ل
  

1.462 
  4 % 16.0 4.7 1.2 28.1 50.0 

17 
  

أسلوب النصح واإلرشاد  استخدامغياب 
 داخل األسرة

 3.85 181 135 2 25 63 ل
  

1.441 
  5 % 15.5 6.2 .5 33.3 44.6 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوس  
 احلسايب

 حنرافاال
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة

9 
  

ضعل الرقابة األسرية على ما يقوم بع 
 األوالد 

 3.72 132 178 8 28 60 ل
  

1.371 
  6 % 14.8 6.9 2.0 43.8 32.5 

1 
 غياب الوالدين عن البيت لفرتات طويلة   

 3.60 141 138 13 53 61 ل
  

1.450 
  7 % 15.0 13.1 3.2 34.0 34.7 

5 
 القصور يف أساليب الرتبية املوجهة لألبناء  

 3.58 98 197 15 36 60 ل
  

1.339 
  8 % 14.8 8.9 3.7 48.5 24.1 

2 
 غياب مشاعر احلب داخل األسرة  

 3.55 128 144 18 55 61 ل
  

1.434 
  9 % 15.0 13.5 4.4 35.5 31.5 

4 
 بني األبناء  التمييز  

 3.53 131 131 21 70 53 ل
  

1.424 
  10 % 13.1 17.2 5.2 32.3 32.3 

14 
 غياب أسلوب التسامح يف التعامل   

 3.49 101 166 24 57 57 ل
  

1.371 
  11 % 14.1 14.1 5.9 41.0 24.9 

12 
  

األسرة أسلوب التوبيف الدائم يف  استخدام
 الرتبية

 3.44 74 188 34 61 63 ل
  

1.280 
  12 % 15.6 15.0 8.4 46.3 18.2 

3 
 غياب أسس احلوار بني أفراد األسرة  

 3.44 105 157 19 61 49 ل
 م12 1.416   

% 12.1 15.1 4.7 38.8 25.9 

10 
  

يف تعامل أبنائها مع  التشدد األسري
 اءخرين 

 3.41 73 156 74 71 32 ل
  

1.195 
  13 % 7.9 17.5 18.2 38.4 18.0 

11 
  

األسرة أسلوب الضرب يف تربية  استخدام
 األبناء

 3.35 69 162 60 68 46 ل
  

1.260 
  14 % 11.4 16.8 14.8 40.0 17.0 

8 
 إمهال تعليم األوالد ومتابعة دروسهم  

 3.28 78 172 22 55 79 ل
  

1.425 
  15 % 19.5 13.5 5.4 42.4 19.2 

6 
 اجلهل واألمية لدى بعض األسر  

 3.08 73 114 59 89 70 ل
  

1.383 
  16 % 17.3 22.0 14.6 28.1 18.0 

 73 104 65 95 69 ل الفقر وتردي الظروف االقتصادية لألسرة 7
3.04 1.376 17 % 17.0 23.4 16.0 25.6 18.0 

  1.131 3.57 املتوس  العام

ور طالب املرحلة أن أفراد عينة الدراسة من أولياء أممن خالل النتائج املوضحة أعال  يتضح 
الفكر التكفريي لدى األبناء، حيث بلل إىل  ن على العوامل األسرية اليت تؤديالثانوية، موافقو 

الفكر إىل  دراسة على عبارات مور )العوامل األسرية اليت تؤدياملتوسط العام ملوافقة أفراد عينة ال
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من فئات املقياس  الرابعة( وهو متوسط يقع يف الفئة 5.00من  3.57) التكفريي لدى األبناء(
 .( يف أداة الدراسةموافقخيار )إىل  ( وهي الفئة اليت تشري4.20 منأقل إىل  3.40اخلماسي )من 
العوامـل األسـرية الـيت  علـىيف موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة  اتباينًـال يتضـح مـن النتـائج أن هنـكما 

العوامــل األســرية حيــث تراوحــت متوســطات مــوافقتهم حــول الفكــر التكفــريي لــدى األبنــاء، إىل  تــؤدي
تقـــع يف ( وهـــي متوســطات 4.01إىل  3.04مـــا بــني ) الفكـــر التكفــريي لـــدى األبنــاءإىل  الــيت تــؤدي

يف  علـى التـوايل، (مايـد/ موافـق) ترتاوم مـا بـنيمن فئات املقياس اخلماسي واليت  (الفئة )الثالثة والرابعة
إىل  العوامـــل األســـرية الـــيت تـــؤديالدراســـة علـــى  عينـــةيف موافقـــة أفـــراد  التبـــاينمـــا يوضـــح أداة الدراســـة، 

 الفكر التكفريي لدى األبناء.
ت الـيت تقـيس العوامـل األسـرية ( مـن العبـارا14ن علـى )بني أن أفراد عينة الدراسـة موافقـو كما ت
، 17، 15، 13، 18، 16واملمثلـة يف العبـارات رقـم ) ،الفكر التكفريي لـدى األبنـاءإىل  اليت تؤدي

الدراســـة  عينـــةحســـب موافقـــة أفـــراد  تنا ليًّـــاالـــيت مت ترتيبهـــا  (10، 3، 12، 14، 4، 2، 5، 1، 9
 عليها كالتايل:
، يف (ألبنــاء مــن أخطــار التبعيــة الفكريــة الســلبيةغيــاب حتــذير ا( وهــي )16العبــارة رقــم ) جــاءت

إىل  املرتبــة )األوىل(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدي
، ويرجــع ذلــا إىل تشــتت (5.00مــن  4.01مبتوســط حســايب قــدر  ) الفكــر التكفــريي لــدى األبنــاء،

رب العديـــد مـــن اءراء والفتـــاوى حـــول األفكـــار الســـلبية الـــيت األبنـــاء يف الوقـــت احلـــايل النـــاتج عـــن تضـــا
ينتهجهــا الــبعض، ابإلضــافة إىل تعــدد مصــادر احلصــول علــى املعلومــات املغلوطــة واخلاطئــة مــن خــالل 

 وسائل التواصل االجتماعي وغريها.
، يف املرتبــة (التقصــري يف غــرس حــب الــوطن يف نفــوس األبنــاء( وهــي )18العبــارة رقــم ) جــاءت

الفكــر إىل  انيــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدي)الث
ضـعل قيـام ، وقـد يرجـع ذلـا إىل (5.00مـن  3.96مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،

 ســلوكيات أبنــائهم وتصــحيح مســار أفكــارهم، وتقــو  بعــض األفكــارتوجيــع  الرئيســي يفاألســرة بــدورها 
 السلبية اليت قد تطرأ على األبناء، ومن أمهها تنمية قيم املواطنة يف نفوس األبناء.
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، يف املرتبـة )الثالثـة(، مـن (ابتعاد األسـرة عـن تطبيـق أمـور الـدين( وهي )13العبارة رقم ) جاءت
لــدى الفكــر التكفــريي إىل  حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدي

 .(5.00من  3.92مبتوسط حسايب قدر  ) األبناء،
، يف املرتبة )الرابعة(، من (غياب الوا ع الديد لدى أفراد األسرة( وهي )15العبارة رقم ) جاءت

الفكــر التكفــريي لــدى إىل  حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدي
 .(5.00من  3.91مبتوسط حسايب قدر  ) األبناء،

، يف (أسـلوب النصـح واإلرشـاد داخـل األسـرة اسـتخدامغيـاب ( وهـي )17العبـارة رقـم ) جاءت
إىل  املرتبـة )اخلامســة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدي

 .(5.00من  3.85مبتوسط حسايب قدر  ) الفكر التكفريي لدى األبناء،
، يف املرتبـــة (ضـــعل الرقابـــة األســـرية علـــى مـــا يقـــوم بـــع األوالد( وهـــي )9عبـــارة رقـــم )ال جـــاءت

الفكـر إىل  )السادسة(، من حيث موافقة أفراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد العوامـل األسـرية الـيت تـؤدي
 .(5.00من  3.72مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،

، يف املرتبـة )السـابعة(، (والـدين عـن البيـت لفـرتات طويلـةغياب ال( وهي )1العبارة رقم ) جاءت
الفكــر التكفــريي إىل  مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدي

 .(5.00من  3.60مبتوسط حسايب قدر  ) لدى األبناء،
، يف املرتبـة )الثامنـة(، (القصور يف أسـاليب الرتبيـة املوجهـة لألبنـاء( وهي )5العبارة رقم ) جاءت

الفكــر التكفــريي إىل  مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدي
 .(5.00من  3.58مبتوسط حسايب قدر  ) لدى األبناء،
، يف املرتبــة )التاســعة(، مــن (غيــاب مشــاعر احلــب داخــل األســرة( وهــي )2العبــارة رقــم ) جــاءت

الفكــر التكفــريي لــدى إىل  راد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤديحيــث موافقــة أفــ
 .(5.00من  3.55مبتوسط حسايب قدر  ) األبناء،

، يف املرتبة )العاشـرة(، مـن حيـث موافقـة أفـراد (التمييز بني األبناء( وهي )4العبارة رقم ) جاءت
مبتوســـط  الفكــر التكفـــريي لــدى األبنــاء،إىل  تــؤدي عينــة الدراســة عليهــا، كأحـــد العوامــل األســرية الـــيت

 .(5.00من  3.53حسايب قدر  )
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، يف املرتبــــة )احلاديــــة (غيــــاب أســــلوب التســــامح يف التعامــــل( وهــــي )14العبــــارة رقــــم ) جــــاءت
الفكـــر إىل  (، مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهــا، كأحـــد العوامـــل األســـرية الـــيت تـــؤديةعشــر 

 .(5.00من  3.49مبتوسط حسايب قدر  ) ناء،التكفريي لدى األب
، والعبارة رقم (األسرة أسلوب التوبيف الدائم يف الرتبية استخدام( وهي )12العبارة رقم ) جاءت

(، من حيث موافقة أفراد عينة ة( وهي )غياب أسس احلوار بني أفراد األسرة( يف املرتبة )الثانية عشر 3)
مبتوسـط حسـايب  الفكـر التكفـريي لـدى األبنـاء،إىل  ية الـيت تـؤديالدراسة عليهـا، كأحـد العوامـل األسـر 

 .(5.00من  3.44قدر  )
، يف املرتبـــة (التشـــدد األســـري يف تعامـــل أبنائهـــا مـــع اءخـــرين( وهـــي )10العبـــارة رقـــم ) جـــاءت
إىل  (، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدية)الثالثــة عشــر 

 .(5.00من  3.41مبتوسط حسايب قدر  ) ر التكفريي لدى األبناء،الفك
( من العبـارات الـيت تقـيس العوامـل 4ن يف موافقتهم على )حني أن أفراد عينة الدراسة مايدو يف 

الـيت  (7، 6، 8، 11واملمثلـة يف العبـارات رقـم ) ،الفكر التكفريي لدى األبنـاءإىل  األسرية اليت تؤدي
 الدراسة عليها كالتايل: عينةحسب موافقة أفراد  اتنا ليًّ مت ترتيبها 

، يف املرتبــة (األســرة أســلوب الضــرب يف تربيــة األبنــاء اســتخدام( وهــي )11العبــارة رقــم ) جــاءت
إىل  (، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدية)الرابعــة عشــر 

 .(5.00من  3.35سط حسايب قدر  )مبتو  الفكر التكفريي لدى األبناء،
، يف املرتبــــة )اخلامســــة (إمهــــال تعلــــيم األوالد ومتابعــــة دروســــهم( وهــــي )8العبــــارة رقــــم ) جــــاءت

الفكـــر إىل  (، مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهــا، كأحـــد العوامـــل األســـرية الـــيت تـــؤديةعشــر 
 .(5.00من  3.28مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،

(، ة، يف املرتبـة )السادسـة عشـر (اجلهـل واألميـة لـدى بعـض األسـر( وهي )6العبارة رقم ) جاءت
الفكــر التكفــريي إىل  مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل األســرية الــيت تــؤدي

 .(5.00من  3.08مبتوسط حسايب قدر  ) لدى األبناء،
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، يف املرتبــة )الســابعة (دي الظــروف االقتصــادية لألســرةالفقــر وتــر ( وهــي )7العبــارة رقــم ) جــاءت
الفكـــر إىل  (، مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة عليهــا، كأحـــد العوامـــل األســـرية الـــيت تـــؤديةعشــر 

 .(5.00من  3.04مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،
التكفـريي مـن وجهـة نظـر  الفكـرإىل  العوامل األسرية اليت تـؤدي أكثريوضح اجلدول السابق أن 

عينــة الدراســة يتمثــل يف غيــاب حتــذير األبنــاء مــن أخطــار التبعيــة الفكريــة الســلبية، والتقصــري يف غــرس 
غيـاب الـوا ع الـديد لـدى أفـراد و  حب الوطن يف نفوس األبناء، وابتعاد األسرة عن تطبيـق أمـور الـدين،

سـرة، وهـي مجيعهـا عوامـل تـرتبط بشـكل أسـلوب النصـح واإلرشـاد داخـل األ اسـتخداماألسرة، وغيـاب 
مباشر أبساليب التنشئة االجتماعية، وضعل قيام األسرة بدورها املنوط وا حنـو توجيـع أبنـائهم الوجهـة 

 وقلــة الرتبيــة، عــن الوالــدين انشــغالإىل  وســلوكيات أبنــائهم، وقــد يرجــع ذلــا أفكــارالســليمة، ومراقبــة 
 التسـامح روم إبجيـاد األسـرة اهتمـام عـدمو التكفرييـة،  فكـارألل السـلبية اءاثر توضـيح يف األسـرة إسهام
 خطـــاربشــكل ســـليم األ أن األســـر مل تقـــدرإىل  والتطـــرف األمــر الـــذي يشــري العنـــل ونبــذ اءخـــرين مــع

 أن طــر  وأســاليب معاملـة الوالــدين بشـكل ســليب ألبنــائهمإىل  الفكـر التكفــريي، ابإلضـافة املرتتبـة علــى
ا  ـدث لسـلوكية والفكريـة لـدى األبنـاء. مـات احنرافـضـطراابت النفسـية واالالا تساعد يف  ايدة مستوى

النمــوذج  ، فحينمــا يفقــد االبــنضــعفاً يف جوانــب شخصــية األبنــاء يظهــر انعكاســها يف الفكــر والســلول
 .فهنع سيبحث عن منوذج أو بيئة أخرى يف اخلارج والسوية يةجياباإلاألبوي والبيئة األسرية 

أن مــــن أهــــم أســــباب إىل  ( الــــيت توصــــلت1428ة مــــع دراســــة )اجلحــــد، وتتفــــق هــــذ  النتيجــــ
الـيت تتمثـل يف الرتبية الصـحيحة مـن خـالل األسـرة األسرة هو ضعل إىل  ات الفكرية اليت تعزىحنرافاال

، اإلســـالميةقلـــة املتابعـــة والعنايـــة واالهتمـــام أبفـــراد األســـرة مـــن آابئهـــم وأمهـــاهتم يف اجملتمعـــات العربيـــة و 
  األساليب الرتبوية واألسرية، وضعل احلوار والتشاور بني أفراد األسرة.والقصور يف

إىل  أهـــم العوامـــل الـــيت تــــؤدي( الــــيت أوضـــحت أن 1437كمـــا اتفقـــت مـــع دراســـة )املعجـــل، 
شخصية األب من انحيـة أسـاليب التنشـئة األسـرية والتفـاعالت إىل  التطرف الفكري لدى األبناء يعود

 .انحية أخرىاليت تتم داخل األسرة من 
أن أهـــم أســـباب إىل  ( الـــيت توصـــلت2015كمـــا اتفقـــت مـــع دراســـة )العطيـــات، وعبيـــدات، 

 العنل لدى الشباب اجلامعي، هي: ضعل اإلرشاد والتوجيع من قبل األسرة واجملتمع.
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أن العديـــد مـــن األســـر الســـعودية إىل  ( الـــيت أشـــارت1425كمـــا اتفقـــت مـــع دراســـة )احلمـــاد، 
ا لـألب الـذي ال مع األبناء، متبنية  قافة املنع على أوالدها، كمـا أن السـطوة دائًمـ لغة احلوارإىل  تفتقر

 يسمح لزوجتع وأوالد  ابلنقاش واحلوار، وتفرض على أبنائها العزلة عن العامل.
أن التنشــئة االجتماعيــة واألســرية إىل  ( الــيت توصــلت1429كمــا اتفقــت مــع دراســة )اجلحــد، 

ا مــن مــداخل خطــريً  ا علــى احلــوار، وميثــل التعصــب للــرأي مــدخالً تســاعد كثــريً يف العــامل العــريب مل تكــن 
 الفكري. حنرافاال

 حنـــــرافأن أســـــباب االإىل  ( الـــــيت توصـــــلت1429وكـــــذلا اتفقـــــت مـــــع دراســـــة )الســـــعيدين، 
يتعلـق ابجلانـب النفسـي والسـيكولوجي الـذي يكـون لـع عالقـة ابلرتبيـة األسـرية، فقـد  مـا متعددة، فمنها
جـــع يف طفولتـــع بعـــض التجـــارب واملواقـــل انعكســـت عليـــع ابلســـلب مثـــل اخلالفـــات بـــني يكـــون قـــد وا

وما يرتتب عليع من تشرد وخلل يف الرتبية، وعالقة جافة  ،الوالدين، وموت أحدمها أو حاالت الطال 
 ها. وافتقار املناخ العائلي العاطفيدداخل األسرة وبني أفرا

أن أهـــم العوامـــل األســـرية إىل  لـــيت توصـــلت( ا2015وكـــذلا اتفقـــت مـــع دراســـة )آل ســـعود، 
 يف الوقــوعإىل  يــؤدي الــذي الرتبيــة عــن الوالــدين الفكــري لــدى الطــالب هــو انشــغال حنــرافاملرتبطــة ابال

 الوطن. أمن على الفكري للتطرف السلبية اءاثر توضيح يف األسرة إسهام الفكري، وعدم حنرافاال
 القصور الذيأن هنال بعض أوجع إىل  شارت( اليت أ1437كما اتفقت مع دراسة )املعجل، 

 األسرة.وسائل التواصل دون رقيب واإلمهال من قبل  استخدام يف يتمثلو تعاين منع األسر 
أن مــن العوامــل األســرية، الــيت إىل  ( الــيت توصــلت1430وكــذلا اتفقــت مــع دراســة )برقــاوي، 

إدمـان أحـد الوالـدين علـى و سـري، التفكـا األو تسهم يف انتشار الفكر التكفريي هـو العنـل األسـري، 
 .تعدد الزوجاتو املخدرات، 

 

 "؟الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ما العوامل اخلارجية اليت تؤدي: " الثالثالسؤال 
ــــة الــــيت تــــؤديللتعــــرف علــــى  ، مت حســــاب الفكــــر التكفــــريي لــــدى األبنــــاءإىل  العوامــــل اخلارجي

أفــراد عينــة  ســتجاابتات املعياريــة والرتــب الحنرافــة واالالتكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابي
وجــاءت الفكــر التكفــريي لــدى األبنــاء، إىل  العوامــل اخلارجيــة الــيت تــؤديالدراســة علــى عبــارات مــور 

 النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
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 (24جدول رقم )

 تنازليًّامرتبة  الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ؤديالعوامل اخلارجية اليت ت حمورالدراسة على عبارات  عينةأفراد  استجاابت
 حسب متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوس  
 احلسايب

 حنرافاال
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

2 

  

ر يف تسهيل نش اإلنرتنتشبكة  استخدام
 الفكر التكفريي

 4.02 225 96 8 20 56 ل

  

1.422 
  1 % 13.8 4.9 2.0 23.7 55.6 

11 
  

 أفكارقراءة الكتب اليت حتتوي على 
 تكفريية

 3.96 201 125 3 18 59 ل
  

1.411 
  2 % 14.5 4.4 0.7 30.8 49.5 

9 
  

 استخدامغياب الرقابة األسرية على 
 األجهزة احلديثة

 3.85 155 158 17 26 49 ل
  

1.324 
  3 % 12.1 6.4 4.2 39.0 38.3 

13 
  

حتريض اجلهات اخلارجية عن طريق 
 اإلعالم اجلديد

 3.78 163 141 13 28 61 ل
  

1.421 
  4 % 15.0 6.9 3.2 34.7 40.1 

10 
 قراءة املنشورات الورقية وهولة املصدر  

 3.76 144 157 22 28 55 ل
  

1.360 
  5 % 13.5 6.9 5.4 38.7 35.5 

6 
  

  ر بعض املشايف ابلفكر التكفريي يف 
 توطني الفكر العدواين

 

 170 118 22 42 54 ل
3.76 
  

1.425 
 م5  

% 13.3 10.3 5.4 29.1 41.9 

4 
  

استقبال الرسائل الكتابية والصوتية وأفالم 
الفيديو عرب اجلوال والواتس آب اليت 

  تكفريية اً أفكار حتوي 

 167 128 17 33 61 ل
3.76 
 م5 1.441   

% 15.0 8.1 4.2 31.5 41.1 

5 
  

مرجعية دينية شاذة يف إىل  االستماع
  الفتوى 

 3.75 177 111 18 38 62 ل
  

1.473 
  6 % 15.3 9.4 4.4 27.3 43.6 

12 
  

اختالط بعض الشباب ابلعمالة الوافدة 
 رييةتكف اأفكارً اليت حتمل 

 3.63 173 92 29 38 73 ل
  

1.537 
  7 % 18.0 9.4 7.2 22.7 42.7 

7 
  

االستماع لألانشيد التحريضية عرب شبكة 
 اإلنرتنت

 3.62 139 136 31 36 64 ل
  

1.432 
  8 % 15.8 8.9 7.6 33.5 34.2 

1 
  

مشاهدة برامج العنل يف وسائل 
 االتصال احلديثة

 3.59 145 117 35 51 58 ل
  

1.439 
  9 % 14.3 12.6 8.6 28.8 35.7 

8 
  

تقبل دعوات اخلروج عن احلق املتمثل 
 ابلوسطية اليت يدعو إليها اإلسالم

 3.39 110 115 72 43 66 ل
  

1.405 
  10 % 16.3 10.6 17.7 28.3 27.1 

3 
مشاركة اءراء عرب مواقع التواصل 

 االجتماعي
 91 119 73 62 61 ل

3.29 1.366 11 % 15.0 15.3 18.0 29.3 22.4 

  1.184 3.70 املتوس  العام
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ور طالب املرحلة أن أفراد عينة الدراسة من أولياء أممن خالل النتائج املوضحة أعال  يتضح 
الفكر التكفريي لدى األبناء، حيث بلل إىل  ن على العوامل اخلارجية اليت تؤديالثانوية، موافقو 

الفكر إىل  العام ملوافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات مور )العوامل اخلارجية اليت تؤدياملتوسط 
من فئات املقياس  الرابعة( وهو متوسط يقع يف الفئة 5.00من  3.70) التكفريي لدى األبناء(

 .ة( يف أداة الدراسموافقخيار )إىل  ( وهي الفئة اليت تشري4.20 منأقل إىل  3.40اخلماسي )من 
العوامـل اخلارجيـة الـيت  علـىيف موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة  اتباينً يتضح من النتائج أن هنال كما 

العوامــل اخلارجيــة حيــث تراوحــت متوســطات مــوافقتهم حــول الفكــر التكفــريي لــدى األبنــاء، إىل  تــؤدي
تقـــع يف ( وهـــي متوســطات 4.02إىل  3.29مـــا بــني ) الفكـــر التكفــريي لـــدى األبنــاءإىل  الــيت تــؤدي

يف  علـى التـوايل، (مايـد/ موافـق) ترتاوم مـا بـنيمن فئات املقياس اخلماسي واليت  الفئة )الثالثة والرابعة(
إىل  العوامــل اخلارجيــة الــيت تــؤديالدراســة علــى  عينــةيف موافقــة أفــراد  التبــاينمــا يوضــح أداة الدراســة، 

 الفكر التكفريي لدى األبناء.
( من العبارات الـيت تقـيس العوامـل اخلارجيـة 11ن على )اسة موافقو بني أن أفراد عينة الدر كما ت
، 6، 10، 13، 9، 11، 2مثلة يف العبارات رقـم )توامل ،الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  اليت تؤدي

 الدراسة عليها كالتايل: عينةحسب موافقة أفراد  تنا ليًّااليت مت ترتيبها  (1، 7، 12، 5، 4
، يف (يف تسـهيل نشـر الفكـر التكفـريي اإلنرتنـتشـبكة  استخدام( وهي )2العبارة رقم ) جاءت

إىل  املرتبــة )األوىل(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل اخلارجيــة الــيت تــؤدي
ويفســـر الباحـــث تلـــا  .(5.00مـــن  4.02مبتوســـط حســـايب قـــدر  ) الفكـــر التكفـــريي لـــدى األبنـــاء،

جتة عن استخدام شبكة اإلنرتنت وما يعرض فيها من صور سلبية وأفكار تكفريية النتيجة ابملخاطر النا
وسهولة انتشار هذ  األفكار من خـالل شـبكات التواصـل االجتمـاعي، وخاصـة بـني الشـباب، والـذين 
عادة ما يفخذهم احلماس حنو انتهاج هذ  األفكار دون التفكري يف عواقبهـا وجاطرهـا علـى كافـة فئـات 

 اجملتمع.
، يف املرتبـــة (تكفرييـــة أفكـــارقـــراءة الكتـــب الـــيت حتتـــوي علـــى ( وهـــي )11العبـــارة رقـــم ) جـــاءتو 

الفكــر إىل  )الثانيــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل اخلارجيــة الــيت تــؤدي
، ويرجـــع ذلـــا إىل قلـــة توعيـــة (5.00مـــن  3.96مبتوســـط حســـايب قـــدر  ) التكفـــريي لـــدى األبنـــاء،
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شـــباب يف هـــذ  املرحلـــة العمريـــة اهلامـــة يف حيـــاهتم بضـــرورة تعلـــم أمـــور الـــدين مـــن املصـــادر الصـــحيحة ال
 واألصيلة، وحتذيرهم من األفكار التكفريية.

، يف املرتبـة (األجهـزة احلديثـة استخدامغياب الرقابة األسرية على ( وهي )9العبارة رقم ) جاءت
الفكــر إىل  اســة عليهــا، كأحــد العوامــل اخلارجيــة الــيت تــؤدي)الثالثــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدر 

، ويفســر الباحــث تلــا النتيجــة (5.00مــن  3.85مبتوســط حســايب قــدر  ) التكفــريي لــدى األبنــاء،
بكثـــرة املهـــام واملســـؤوليات امللقـــاة علـــى عـــاتق األســـرة يف الوقـــت احلـــايل، ممـــا يـــؤدي إىل انشـــغال اءابء 

سهم معهم وتوعيتهم مبخـاطر اسـتخدام شـبكات اإلنرتنـت ومـا يعـرض واألمهات عن األبناء، وقلة جلو 
من خالل وسائلع حنو بث أفكار التكفري يف نفوس الشـباب وتشـجيعهم علـى انتهـاج الفكـر التكفـريي 
واألعمــال التخريبيــة وتصــوير بعــض هـــذ  األعمــال علــى أ ــا أعمــال بطوليـــة، ممــا يــؤ ر ســلباً يف أفكـــار 

 وتوجهات األبناء.
، يف املرتبـة (حتريض اجلهات اخلارجية عن طريق اإلعالم اجلديـد( وهي )13عبارة رقم )ال جاءت

الفكــر إىل  )الرابعــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل اخلارجيــة الــيت تــؤدي
 .(5.00من  3.78مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،

( وهي 6، والعبارة رقم )(اءة املنشورات الورقية وهولة املصدرقر ( وهي )10العبارة رقم ) جاءت
(، وهــي )اســتقبال 4)  ــر بعــض املشــايف ابلفكــر التكفــريي يف تــوطني الفكــر العــدواين(، والعبــارة رقــم )

تكفرييـة( يف املرتبـة  اأفكـارً الرسائل الكتابية والصوتية وأفالم الفيديو عرب اجلوال والواتس آب الـيت حتـوي 
الفكـر إىل  مسة(، من حيث موافقة أفراد عينة الدراسـة عليهـا، كأحـد العوامـل اخلارجيـة الـيت تـؤدي)اخلا

 .(5.00من  3.76مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،
، يف املرتبـــــة (مرجعيـــــة دينيـــــة شـــــاذة يف الفتـــــوىإىل  االســـــتماع( وهـــــي )5العبـــــارة رقـــــم ) جـــــاءت

الفكـر إىل  ينة الدراسة عليها، كأحد العوامل اخلارجيـة الـيت تـؤدي)السادسة(، من حيث موافقة أفراد ع
 .(5.00من  3.75مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،

 اأفكـــارً اخـــتالط بعـــض الشـــباب ابلعمالـــة الوافـــدة الـــيت حتمـــل ( وهـــي )12العبـــارة رقـــم ) جـــاءت
دراســة عليهــا، كأحــد العوامــل اخلارجيــة ، يف املرتبــة )الســابعة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة ال(تكفرييــة

 .(5.00من  3.63مبتوسط حسايب قدر  ) الفكر التكفريي لدى األبناء،إىل  اليت تؤدي
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، يف املرتبــة (اإلنرتنــتاالســتماع لألانشــيد التحريضــية عــرب شــبكة ( وهــي )7العبــارة رقــم ) جــاءت
الفكــر إىل  امــل اخلارجيــة الــيت تــؤدي)الثامنــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العو 

 .(5.00من  3.62مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،
، يف املرتبــة (مشــاهدة بــرامج العنــل يف وســائل االتصــال احلديثــة( وهــي )1العبــارة رقــم ) جــاءت

الفكـر ىل إ )التاسعة(، من حيث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد العوامـل اخلارجيـة الـيت تـؤدي
 .(5.00من  3.59مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي لدى األبناء،

( من العبـارات الـيت تقـيس العوامـل 2ن يف موافقتهم على )حني أن أفراد عينة الدراسة مايدو يف 
اليت مت ترتيبها  (3، 8مثلة يف العبارات رقم )توامل ،الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  اخلارجية اليت تؤدي

 الدراسة عليها كالتايل: عينةحسب موافقة أفراد  ليًّاتنا  
تقبل دعوات اخلروج عن احلق املتمثـل ابلوسـطية الـيت يـدعو إليهـا ( وهي )8العبارة رقم ) جاءت

، يف املرتبــة )العاشــرة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد العوامــل اخلارجيــة (اإلســالم
 .(5.00من  3.39مبتوسط حسايب قدر  ) ي لدى األبناء،الفكر التكفري إىل  اليت تؤدي

ــــارة رقــــم ) جــــاءت ــــة (مشــــاركة اءراء عــــرب مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي( وهــــي )3العب ، يف املرتب
إىل  (، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراسـة عليهــا، كأحــد العوامــل اخلارجيــة الــيت تــؤدية)احلاديـة عشــر 

 .(5.00من  3.29ط حسايب قدر  )مبتوس الفكر التكفريي لدى األبناء،
يف نشر الفكر التكفريي  تسهمالعوامل اخلارجية اليت  أكثرأن إىل  تشري بياانت اجلدول السابقو 

يف تســهيل نشــر الفكــر التكفــريي،  اإلنرتنــتشــبكة  اســتخداممــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة هــو 
األجهـزة احلديثـة،  استخدامبة األسرية على تكفريية، وغياب الرقا أفكاروقراءة الكتب اليت حتتوي على 

قـــراءة املنشــورات الورقيـــة وهولـــة إىل  وحتــريض اجلهـــات اخلارجيـــة عــن طريـــق اإلعـــالم اجلديــد، ابإلضـــافة
 .املصدر و  ر بعض املشايف ابلفكر التكفريي يف توطني الفكر العدواين

 املنحرفـة التوجهـات ذات والتسـجيالت الكتب وتداول ويرى الباحث أن العوامل انجتة عن نقل
 الشـباب بعـض   ـروواملضـللة،  الضـالة الفرديـة الفتـاوى خـالل مـن الشـرعي العلم ، وتلقياإلنرتنت عرب
اً وسـائل االعـالم  ثـل مصـدراً رئيسـ فكرية، ويرجع ذلا ألن اتاحنراف من اإلعالم وسائل عرب ينشر مبا

عـــالم عامـــة ســـائل اإللفكـــر واملعرفـــة لـــدى و للفكـــر التكفـــريي يف الوقـــت احلـــايل نظـــراً لضـــعل مســـتوى ا
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 تســتغل هــذ  الوســائل لنشــر خاصــة يف هــذا العصــر. فــالكثري مــن اجلماعــات املنحرفــة فكــرايً  اإلنرتنــتو 
صـــعوبة و ا، فكرهـــا املنحـــرف لعـــدة أســـباب منهـــا ســـهولة نقـــل املعلومـــات عـــرب هـــذ  الوســـائل كمـــا ونوًعـــ

ســهولة الوصــول للفئــات املســتهدفة، و للرقابــة،  اإلنرتنــتعالميــة خاصــة خضــوع العديــد مــن الوســائل اإل
كوســيلة   اإلنرتنــتشــبكة همت أســاخلطــاب الفــردي وإمكانيــة التفاعــل، كمــا  وقلــة التكلفــة، إضــافة إىل
املتطرفــة واملنحرفــة مــن خــالل بــرو  فقــع جديــد عــرب هــذ   ةاأليديولوجيــ فكــارإعالميــة عامليــة يف نشــر األ

 تويــــع مــــن فتــــاوى فرديــــة مشــــحونة ابالنفعــــال والكراهيــــة  مبــــا اإلنرتنــــتالشــــبكة وهــــو مــــا يســــمى فقــــع 
 .والتحريض على العنل

أن العوامـــــل املســـــببة إىل  ( الـــــيت توصـــــلت1429وتتفـــــق هـــــذ  النتيجـــــة مـــــع دراســـــة )اجلحـــــد، 
 فمنها ما يتعلق ابلتعصب وأحادية الرأي. ،الفكري متعددة ومتشابكة حنرافلال

 حنــــرافأن مــــن أســــباب االإىل   توصــــلت( الــــيت1429كمــــا اتفقــــت مــــع دراســــة )الســــعيدين، 
ومــن مث تنتقــل العــدوى عــن طريــق املخالطــة واملعايشــة، وكــذلا  ،الفكــري قيــام الفــرد مبصــاحبة املنحــرفني

الــيت أصــبح أمــر احلصــول عليهــا بســهولة نتيجــة التطــور يف الكتــب الــيت تتضــمن الفتنــة والضــالل، قــراءة 
 وسائل نقل املعلومات يف عصر العوملة.

أن من أهـم العوامـل الـيت تسـهم إىل  ( اليت أشارت2006تفقت مع دراسة )اليوسل، وكذلا ا
 خــر ســن الــزواج، وانفتــام اجملتمــع، وانتشــار البطالــة مــع غيــاب القــيم، يف انتشــار الفكــر التكفــريي هــو 

املدينـــة وانتشـــار إىل  اهلجـــرة مـــن الريـــلو عـــدم وجـــود وـــاالت مناســـبة المتصـــاص طاقـــات الشـــباب، و 
 .لعشوائية الفقرية، أ مة التعليم ومؤسساتعاألحياء ا

 

 "؟ما اجتاهات األسرة يف  اية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادره: " الرابعالسؤال 
، مت حســـاب اجتاهـــات األســـرة يف محايـــة أبنائهـــا مـــن الفكـــر التكفـــريي ومصـــادر للتعـــرف علـــى 

أفــراد عينــة  ســتجاابتاملعياريــة والرتــب ال اتحنرافــالتكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واال
وجــاءت اجتاهـات األسـرة يف محايــة أبنائهـا مـن الفكـر التكفـريي ومصـادر ، الدراسـة علـى عبـارات مـور 

 النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
 

 (25جدول رقم )
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 تنازليًّامرتبة  الفكر التكفريي ومصادرهاجتاهات األسرة يف  اية أبنائها من  حمورالدراسة على عبارات  عينةأفراد  استجاابت
 حسب متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوس  
 احلسايب

 حنرافاال
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 بشدة

2 

  

 فكارأخشى على أبنائي من الوقوع يف األ
  ةالتكفريي

 4.07 222 107 5 27 45 ل

  

1.350 
  1 % 11.1 6.7 1.2 26.4 54.7 

10 
  

أشعر ابلقلق عند تصفح أبنائي لشبكة 
 اإلنرتنت

 3.82 167 129 28 34 48 ل
  

1.361 
  2 % 11.8 8.4 6.9 31.8 41.1 

1 
  

تنتابد حاالت من الشعور ابحلزن على ما 
 التكفريية همأفكار يقوم بع األبناء جتا  

 3.79 172 116 26 46 46 ل
  

1.387 
  3 % 11.3 11.3 6.4 28.6 42.4 

3 
  

أواجع القلق ابستمرار جتا  األبناء من 
 الوقوع يف مصادر األفكار التكفريية

 3.79 168 125 22 39 51 ل
  

1.396 
 م3  

% 12.6 9.6 5.4 30.9 41.5 

11 
  

ئي األخبار أشعر ابلقلق عند متابعة أبنا
 على األجهزة اممولة

 3.75 157 129 32 39 49 ل
  

1.371 
  4 % 12.1 9.6 7.9 31.8 38.7 

9 
  

أخشى أن يؤ ر املستوى التعليمي املتدين 
 األبناء ابلسلب أفكارعلى 

 3.73 156 133 21 44 52 ل
  

1.398 
  5 % 12.8 10.8 5.2 32.8 38.4 

8 
  

من السفر والتنقل شى على أبنائي أخ
 وحدهم

 3.49 125 115 57 52 57 ل
  

1.403 
  6 % 14.0 12.8 14.0 28.3 30.8 

4 
  

اليت ترد على لسان أبنائي  فكارتزعجد األ
 التكفريية  فكاروحتمل يف طياهتا األ
  

 99 112 74 63 58 ل
3.32 
  

1.371 
  7 % 14.3 15.5 18.2 27.6 24.4 

5 
  

األبناء عن إىل  يف احلديث أجد صعوبة
 هم وما يشعرون بعأفكار 

 2.82 51 87 85 103 80 ل
  

1.315 
  8 % 19.7 25.4 20.9 21.4 12.6 

6 
  

الغريبة اليت تظهر  فكارأجتاهل بعض األ
 على أبنائي

 2.67 37 81 81 125 82 ل
  

1.255 
  9 % 20.2 30.8 20.0 20.0 9.1 

7 
عاال  جتا  السلوكيات ال أستطيع ضبط انف

 العنيفة اليت تصدر من أبنائي
 37 81 79 124 85 ل

2.66 1.262 10 % 20.9 30.5 19.5 20.0 9.1 

  0.969 3.45 املتوس  العام

ور طالب املرحلة أن أفراد عينة الدراسة من أولياء أممن خالل النتائج املوضحة أعال  يتضح 
اهات األسرة يف محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر ، حيث بلل ن على مور اجتالثانوية، موافقو 

املتوسط العام ملوافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات مور )اجتاهات األسرة يف محاية أبنائها من 
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من فئات املقياس  الرابعة( وهو متوسط يقع يف الفئة 5.00من  3.45) الفكر التكفريي ومصادر (
 .( يف أداة الدراسةموافقخيار )إىل  ( وهي الفئة اليت تشري4.21من أقل إىل  3.40اخلماسي )من 
اجتاهات أفراد العينـة حنـو دور األسـرة يف محايـة أبنائهـا يف  اتباينً يتضح من النتائج أن هنال كما 

اجتاهــات األســرة يف محايــة حيــث تراوحــت متوســطات مــوافقتهم حــول مــن الفكــر التكفــريي ومصــادر ، 
تقـــع يف الفئـــة ( وهـــي متوســـطات 4.07إىل  2.66مـــا بـــني ) هـــا مـــن الفكـــر التكفـــريي ومصـــادر أبنائ

يف أداة  علـى التـوايل، ()مايـد/ موافـق تـرتاوم مـا بـنيمن فئات املقيـاس اخلماسـي والـيت  )الثالثة والرابعة(
مــــن الفكــــر  اجتاهــــات أفــــراد العينــــة حنــــو دور األســــرة يف محايــــة أبنائهــــايف  التبــــاينا يوضــــح الدراســــة، مــــ

 التكفريي ومصادر .
( مـن العبـارات الـيت 7بدرجة كبرية حنو ) يةإجيابكما تبني أن أفراد عينة الدراسة لديهم اجتاهات 

، 2مثلــة يف العبــارات رقــم )توامل ، ثــل اجتاهــات األســرة يف محايــة أبنائهــا مــن الفكــر التكفــريي ومصــادر 
 الدراسة عليها كالتايل: عينةحسب موافقة أفراد  اتنا ليًّ اليت مت ترتيبها  (8، 9، 11، 3، 1، 10

، يف املرتبـة (التكفرييـة فكـارأخشـى علـى أبنـائي مـن الوقـوع يف األ( وهـي )2العبارة رقم ) جاءت
ألفـراد عينـة الدراسـة  يـةجياب)األوىل(، من حيث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد االجتاهـات اإل

مــــن  4.07مبتوســــط حســــايب قــــدر  ) مــــن الفكــــر التكفــــريي ومصــــادر ،حنــــو األســــرة يف محايــــة أبنائهــــا 
، وتوضح تلا النتيجة جـاوف األسـرة السـعودية علـى األبنـاء مـن الوقـوع يف الفكـر التفكـريي، (5.00

وخاصــة يف الوقــت احلــايل الــذي تعــددت فيــع هــذ  املصــادر مــع تطــور وســائل االتصــال وســهولة ارتيــاد 
ورة ترشيد استخدام وسائل اإلنرتنت ومراقبتهـا وتوعيـة األبنـاء مبخاطرهـا، املواقع اهلدامة، مما يتطلب ضر 

 وكذلا العمل على توجيع سلوكيات األبناء، وحتذيرهم من جاطر الفكر التكفريي.
، يف املرتبــة (اإلنرتنــتأشــعر ابلقلــق عنــد تصــفح أبنــائي لشــبكة ( وهــي )10العبــارة رقــم ) جــاءت

ينــة الدراســة عليهــا، كأحــد اجتاهــات األســرة يف محايــة أبنائهــا مــن )الثانيــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد ع
 .(5.00من  3.82مبتوسط حسايب قدر  ) ،مبتوسط حسايب قدر  الفكر التكفريي ومصادر ،

تنتـابد حـاالت مـن الشـعور ابحلـزن علـى مـا يقـوم بـع األبنـاء جتـا  ( وهـي )1العبارة رقم ) جاءت
( وهـي )أواجـع القلـق ابسـتمرار جتـا  األبنـاء مـن الوقـوع يف مصـادر 3، والعبارة رقـم )(هم التكفرييةأفكار 
التكفرييــة( يف املرتبــة )الثالثــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد اجتاهــات  فكــاراأل
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مبتوســط حســايب قــدر   ،مبتوســط حســايب قــدر  األســرة يف محايــة أبنائهــا مــن الفكــر التكفــريي ومصــادر ،
 .(5.00من  3.79)

ــــار علــــى األجهــــزة ( وهــــي )11العبــــارة رقــــم ) جــــاءت أشــــعر ابلقلــــق عنــــد متابعــــة أبنــــائي األخب
، يف املرتبــة )الرابعــة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد اجتاهــات األســرة يف (اممولــة

مـن  3.75مبتوسط حسايب قدر  ) ،مبتوسط حسايب قدر  محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر ،
5.00). 

األبنـــاء  أفكــارأخشــى أن يـــؤ ر املســتوى التعليمــي املتــدين علــى ( وهــي )9العبــارة رقــم ) جــاءت
، يف املرتبة )اخلامسة(، من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، كأحد اجتاهات األسرة يف (ابلسلب
 .(5.00 من 3.73مبتوسط حسايب قدر  ) ،نائها من الفكر التكفريي ومصادر محاية أب

، يف املرتبـــة (وحـــدهمشـــى علـــى أبنـــائي مـــن الســـفر والتنقـــل أخ( وهـــي )8العبـــارة رقـــم ) جـــاءت
)السادسة(، من حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد اجتاهـات األسـرة يف محايـة أبنائهـا مـن 

 .(5.00من  3.49مبتوسط حسايب قدر  ) ،مبتوسط حسايب قدر  الفكر التكفريي ومصادر ،
( مــن العبــارات الــيت  ثــل اجتاهــات 4ن يف آرائهــم حنــو )حــني أن أفــراد عينــة الدراســة مايــدو  يف

الـيت  (7، 6، 5، 4مثلة يف العبـارات رقـم )توامل ،األسرة يف محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر 
 الدراسة عليها كالتايل: عينةحسب موافقة أفراد  تنا ليًّامت ترتيبها 

الــيت تــرد علــى لســان أبنــائي وحتمــل يف طياهتــا  فكــارتــزعجد األ( وهــي )4رقــم ) العبــارة جــاءت
، يف املرتبة )السابعة(، من حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد اجتاهـات (التكفريية فكاراأل

 .(5.00من  3.32مبتوسط حسايب قدر  ) األسرة يف محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر ،
هم ومــا يشــعرون أفكــار األبنــاء عــن إىل  أجــد صــعوبة يف احلــديث( وهــي )5لعبــارة رقــم )ا جــاءت

، يف املرتبة )الثامنة(، من حيث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد اجتاهـات األسـرة يف محايـة (بع
 .(5.00من  2.82مبتوسط حسايب قدر  ) أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر ،

، يف املرتبـة (الغريبـة الـيت تظهـر علـى أبنـائي فكـارأجتاهـل بعـض األ( وهي )6)العبارة رقم  جاءت
)التاســعة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد اجتاهــات األســرة يف محايــة أبنائهــا مــن 

 .(5.00من  2.67مبتوسط حسايب قدر  ) الفكر التكفريي ومصادر ،
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بط انفعـاال  جتــا  الســلوكيات العنيفــة الــيت تصــدر ال أســتطيع ضــ( وهــي )7العبــارة رقــم ) جـاءت
، يف املرتبة )العاشرة(، مـن حيـث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد اجتاهـات األسـرة (من أبنائي

 .(5.00من  2.66مبتوسط حسايب قدر  ) يف محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر ،
سـر حلمايـة أبنـائهم مـن مصـادر الفكـر التكفـريي يف اجتاهات األ أكثريوضح اجلدول السابق أن 

التكفرييـــة، وشـــعورهم ابلقلـــق عنـــد  فكـــاراجملتمـــع الســـعودي هـــو خـــوفهم علـــى األبنـــاء مـــن الوقـــوع يف األ
التكفرييــة، واحلــزن علــى مــا يقــوم بــع  فكــارخشــية الوقــوع يف مصــادر األ اإلنرتنــتتصــفح األبنــاء لشــبكة 

تعـرب هـذ  املشـاعر واالجتاهـات عـن قلـق واضـح لـدى أفـراد العينـة حنـو هم التكفرييـة، و أفكـار األبناء جتـا  
مصادر الفكر التكفريي بشكل عام وأ ر  على سلوكيات أبنائهم، ويرى الباحـث أن هـذ  املشـاعر غـري  

 خطار حنو توعية األبناء أبجيايبكافية لتجنب األبناء هذ  املصادر، فال بد لألسر من القيام بدورها اإل
لتجنــبهم الوقــوع فيهــا، وكــذلا النصــح الــدائم واملســتمر وخاصــة يف الوقــت احلــايل الــذي  رفكــاهــذ  األ

تنتشر بدرجة كبرية، يف دل وجـود اضـطراابت يف معظـم دول العـامل الفكر التكفريي و تتزايد فيع مصادر 
رفـة املتط فكـارانتهـاج السـلول التكفـريي واعتنـا  األإىل  اإلسالمي األمر الذي قد يدفع بعـض الشـباب

 واملنحرفة.
ا ًمـمهتلعـب دوراً أن األسـرة إىل  ( الـيت توصـلت1430وتتفق هذ  النتيجة مع دراسة )محدان، 

األبنــاء مــن عدمــع، فمعظــم الدراســات تؤكــد أن التفكــا األســرية عــادة مــا يعــد ســبباً قــوايً  احنــرافيف 
األسـرة وديفيـاً أو بنائيـاً،  ا يـار ، فاألسرة املنهـارة ال ميكنهـا تنشـئة أبنـاء أسـوايء. ألنحنرافومباشراً لال

أدوات  ىحــد، وفشــلها يف ممارســها دورهــا كهعــدم قــدرهتا علــى القيــام بوديفتهــا االجتماعيــةإىل  يــؤدي
من خالل  ال ة  حنرافالضبط االجتماعي داخل اجملتمع، وميكن قياس   ري العالقات األسرية على اال

 .بناء من األبوين واإلشراف األسري على األبناءأبعاد هي التعاون داخل األسرة، ومدى قرب األ
 

 "؟ما التدابري الرتبوية اليت تق  األبناء من الفكر التكفريي: "اخلامسالسؤال 
ـــاء مـــن الفكـــر التكفـــرييللتعـــرف علـــى  ـــدابري الرتبويـــة الـــيت تقـــي األبن ، مت حســـاب التكـــرارات الت

أفراد عينـة الدراسـة علـى  ستجاابترية والرتب الات املعياحنرافوالنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واال
نتــائج كمــا يوضــحها وجــاءت الالتــدابري الرتبويــة الــيت تقــي األبنــاء مــن الفكــر التكفــريي، عبــارات مــور 
 :اجلدول التايل
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 (26جدول رقم )

حسب  تنازليًّامرتبة  تكفرييالتدابري الرتبوية اليت تق  األبناء من الفكر ال حمورالدراسة على عبارات  عينةأفراد  استجاابت
 متوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 العبارة

 درجة املوافقة التكرار
املتوس  
 احلسايب

 حنرافاال
 املعياري

النسبة  الرتبة
% 

غري موافق 
 بشدة

غري 
 موافق حمايد موافق

موافق 
 بشدة

15 
  

العمل على نشر الفكر الوسطي واالعتدال 
 واالنتماء والوالء للوطن

 4.40 255 115 3  30 ل
  

1.073 
  1 % 7.4  0.7 28.5 63.3 

14 

  

العمل على غرس حب الوطن )الدولة واحلكام 
 واجملتمع( يف نفوس األبناء

 4.40 265 104 4 1 32 ل
  

1.106 
 65.3 25.6 1.0 0.2 7.9 % م1  

1 
  

ماولة ختصيص وقت كاف للجلوس مع 
 األبناء

 4.36 255 111 4 2 34 ل
  

1.134 
  2 % 8.4 0.5 1.0 27.3 62.8 

9 
 جتنب اخلالفات والنزاعات بني الوالدين  

 4.36 263 99 5 4 35 ل
  

1.162 
 64.8 24.4 1.2 1.0 8.6 % م2  

10 
 بيان خطورة فتنة التكفري لألبناء  

 4.35 266 92 6 7 35 ل
  

1.182 
  3 % 8.6 1.7 1.5 22.7 65.5 

2 
 ث ل الطيبة  

 الرتكيز على الرتبية األخالقية وامل
 4.34 247 121 1 3 34 ل

  
1.132 

  4 % 8.4 0.7 0.2 29.8 60.8 

3 
 احرتام األبناء عند التعامل اليومي معهم  

 4.30 233 132 5 2 34 ل
  

1.128 
  5 % 8.4 0.5 1.2 32.5 57.4 

5 
  

الثقة يف  تفهم نفسية األوالد، وإعطاؤهم
 أنفسهم

 4.30 242 119 6 4 35 ل
  

1.157 
 59.6 29.3 1.5 1.0 8.6 % م5  

6 
  

إشرال األوالد يف القيام أبدوار اجتماعية 
 وأعمال انفعة

 4.23 219 135 13 5 34 ل
  

1.151 
  6 % 8.4 1.2 3.2 33.3 53.9 

8 
 جتنب السخرية املوجهة لألبناء  

 4.23 224 128 12 7 35 ل
  

1.173 
 55.2 31.5 3.0 1.7 8.6 % م6  

4 
 ترسيف مبدأ احلوار اهلادف داخل األسرة  

 4.20 223 127 8 10 38 ل
  

1.214 
  7 % 9.4 2.5 2.0 31.3 54.9 

11 
  

مواقع التواصل  استخداممراقبة األبناء عند 
 االجتماعي

 4.19 220 126 16 7 37 ل
  

1.198 
  8 % 9.1 1.7 3.9 31.0 54.2 

7 
  

التشجيع الدائم لألوالد بتقد  اهلدااي 
 واملكافآت

 4.15 207 124 34 10 31 ل
  

1.167 
  9 % 7.6 2.5 8.4 30.5 51.0 

12 
  

تشجيع األبناء للمشاركة يف األندية الصيفية 
 اليت تقيمها جهات ذات مرجعية معرتف وا

 4.14 196 147 17 11 34 ل
  

1.173 
  10 % 8.4 2.7 4.2 36.3 48.4 

االتصال مبركز األمري ممد بن انيل للمناصحة  13
 للتبليل عن االجتاهات غري السوية لألبناء

 197 119 30 21 39 ل
4.02 1.278 11 % 9.6 5.2 7.4 29.3 48.5 

  1.041 4.26 املتوس  العام
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ور طالب املرحلة راد عينة الدراسة من أولياء أمأن أفمن خالل النتائج املوضحة أعال  يتضح 
ن بشدة على التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريي، حيث بلل املتوسط الثانوية، موافقو 

العام ملوافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات مور )التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر 
من فئات املقياس اخلماسي )من  اخلامسة( وهو متوسط يقع يف الفئة 5.00من  4.26) التكفريي(
 .( يف أداة الدراسةموافق بشدةخيار )إىل  ( وهي الفئة اليت تشري5.00إىل  4.21

التــدابري الرتبويــة الــيت  علــىيف موافقــة أفــراد عينــة الدراســة  اتبايًنــيتضــح مــن النتــائج أن هنــال كمــا 
التـدابري الرتبويـة الـيت تقـي حيـث تراوحـت متوسـطات مـوافقتهم حـول ريي، تقي األبناء من الفكـر التكفـ
تقــــع يف الفئــــة )الرابعــــة ( وهــــي متوســــطات 4.40إىل  4.02مــــا بــــني ) األبنــــاء مــــن الفكــــر التكفــــريي

يف أداة  علـى التـوايل، ()موافق/ موافق بشـدة ترتاوم ما بنيمن فئات املقياس اخلماسي واليت  واخلامسة(
التــدابري الرتبويــة الــيت تقــي األبنــاء مــن الدراســة علــى  عينــةيف موافقــة أفــراد  التبــاينضــح مــا يو الدراســة، 

 الفكر التكفريي.
( مـــن العبــارات الـــيت  ثــل التـــدابري 10ن بشـــدة علــى )بــني أن أفـــراد عينــة الدراســـة موافقــو كمــا ت

، 2، 10، 9، 1، 14 ،15واملمثلة يف العبـارات رقـم ) ،الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريي
 الدراسة عليها كالتايل: عينةحسب موافقة أفراد  تنا ليًّااليت مت ترتيبها  (8، 6، 5، 3

العمــل علــى نشــر الفكــر الوســطي واالعتــدال واالنتمــاء والــوالء ( وهــي )15العبــارة رقــم ) جــاءت
تمـع( يف نفـوس ( وهي )العمل على غرس حب الوطن )الدولة واحلكـام واجمل14، والعبارة رقم )(للوطن

األبناء( يف املرتبة )األوىل(، من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، كأحد التدابري الرتبوية اليت تقـي 
، وتبــني هــذ  النتيجــة أمهيــة (5.00مــن  4.40مبتوســط حســايب قــدر  ) األبنــاء مــن الفكــر التكفــريي،

لتطـرف، وكـذلا تنميـة قـيم الـوالء للـوطن نشر الفكـر املعتـدل بـني الشـباب مبـا يسـاهم يف نبـذ العنـل وا
 ونشر قيم التسامح والتعاون بني الشباب.

، والعبـارة رقـم (ماولـة ختصـيص وقـت كـاف للجلـوس مـع األبنـاء( وهي )1العبارة رقم ) جاءتو 
( وهـي )جتنـب اخلالفـات والنزاعــات بـني الوالـدين( يف املرتبــة )الثانيـة(، مـن حيــث موافقـة أفـراد عينــة 9)

مبتوســط حســايب قــدر   عليهــا، كأحــد التــدابري الرتبويــة الــيت تقــي األبنــاء مــن الفكــر التكفــريي، الدراســة
، وقــد يرجــع ذلــا إىل أن قيــام األسـرة بــدورها يف توجيــع األبنــاء وضــبط ســلوكياتع (5.00مـن  4.36)
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ء ومراقبتهــا مــن أهــم عوامــل وقــايتهم مــن جــاطر الفكــر التكفــريي، ويــتم ذلــا مــن خــالل توجيــع األبنــا
واجللــوس معهـــم ومناقشـــتهم يف أمـــور األســـرة، وحتـــذيرهم مـــن أصـــدقاء الســـوء، الـــذين قـــد يكونـــون أحـــد 

 أسباب االحنراف الفكري لدى األبناء. 
، يف املرتبــة )الثالثـــة(، مـــن (بيـــان خطـــورة فتنــة التكفـــري لألبنـــاء( وهــي )10العبـــارة رقـــم ) جــاءت

 بري الرتبويـة الـيت تقـي األبنـاء مـن الفكـر التكفـريي،حيث موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة عليهـا، كأحـد التـدا
، ويفسـر الباحـث تلـا النتيجــة أبن توضـيح جـاطر الفكــر (5.00مــن  4.35مبتوسـط حسـايب قـدر  )

التكفريي لألبناء يساهم يف ابتعاد األبناء عن هذ  األفكار ونبـذها، وعـدم االاـراف وراء التيـارات الـيت 
 تدعوا إليها.

 ثـ ل الطيبـة( وهي )2م )العبارة رق جاءتو 
، يف املرتبـة )الرابعـة(، (الرتكيز على الرتبية األخالقية وامل

مــــن حيــــث موافقــــة أفــــراد عينــــة الدراســــة عليهــــا، كأحــــد التــــدابري الرتبويــــة الــــيت تقــــي األبنــــاء مــــن الفكــــر 
، ويرجـع ذلـا إىل أن الرتبيـة األخالقيـة تسـاهم (5.00مـن  4.34مبتوسـط حسـايب قـدر  ) التكفريي،

 تنشــئة األبنــاء بشــكل ســليم، وتنميــة قــيم التعــاون بــني األبنــاء ونبــذ التطــرف والعنــل، واحلــث علــى يف
األخـــال  احلميـــدة مثـــل العفـــو والتســـامح والصـــرب، وهـــي مجيعهـــا مـــن األخالقيـــات الـــيت تســـاهم يف نبـــذ 

 الفكر التكفريي.
( 5، والعبــارة رقــم )(احــرتام األبنــاء عنــد التعامــل اليــومي معهــم( وهــي )3العبــارة رقــم ) جــاءتو 

وهي )تفهم نفسية األوالد، وإعطاؤهم الثقة يف أنفسهم(، يف املرتبة )اخلامسة(، مـن حيـث موافقـة أفـراد 
مبتوسط حسايب قدر   عينة الدراسة عليها، كأحد التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريي،

 .(5.00من  4.30)
، والعبـارة (ل األوالد يف القيام أبدوار اجتماعية وأعمال انفعةإشرا( وهي )6العبارة رقم ) جاءت

( وهــي )جتنــب الســخرية املوجهــة لألبنــاء( يف املرتبــة )السادســة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة 8رقــم )
مبتوســط حســايب قــدر   الدراســة عليهــا، كأحــد التــدابري الرتبويــة الــيت تقــي األبنــاء مــن الفكــر التكفــريي،

 .(5.00من  4.23)
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( مــن العبــارات الــيت  ثــل التــدابري الرتبويــة الــيت 5ن علــى )حــني أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــو يف 
والـيت مت ترتيبهـا  (13، 12، 7، 11، 4واملمثلـة يف العبـارات رقـم ) ،تقي األبناء من الفكـر التكفـريي

 الدراسة عليها كالتايل: عينةحسب موافقة أفراد  تنا ليًّا
، يف املرتبـة )السـابعة(، (ترسيف مبدأ احلـوار اهلـادف داخـل األسـرة( وهي )4)العبارة رقم  جاءت

مــــن حيــــث موافقــــة أفــــراد عينــــة الدراســــة عليهــــا، كأحــــد التــــدابري الرتبويــــة الــــيت تقــــي األبنــــاء مــــن الفكــــر 
 .(5.00من  4.20مبتوسط حسايب قدر  ) التكفريي،

، يف (مواقــع التواصــل االجتمــاعي اســتخداممراقبــة األبنــاء عنــد ( وهــي )11العبــارة رقــم ) جــاءت
املرتبة )الثامنة(، من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، كأحد التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء مـن 

 .(5.00من  4.19مبتوسط حسايب قدر  ) الفكر التكفريي،
، يف املرتبـــة (التشـــجيع الـــدائم لـــألوالد بتقـــد  اهلـــدااي واملكافـــآت( وهـــي )7العبـــارة رقـــم ) جـــاءت

)التاســعة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كأحــد التــدابري الرتبويــة الــيت تقــي األبنــاء مــن 
 .(5.00من  4.15مبتوسط حسايب قدر  ) الفكر التكفريي،
تشـــجيع األبنـــاء للمشـــاركة يف األنديـــة الصـــيفية الـــيت تقيمهـــا ( وهـــي )12العبـــارة رقـــم ) جـــاءت

، يف املرتبــة )العاشــرة(، مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا،  (رتف وــاجهــات ذات مرجعيــة معــ
مـــن  4.14مبتوســـط حســـايب قـــدر  ) كأحـــد التـــدابري الرتبويـــة الـــيت تقـــي األبنـــاء مـــن الفكـــر التكفـــريي،

5.00). 
االتصــال مبركــز األمــري ممــد بــن انيــل للمناصــحة للتبليــل عــن ( وهــي )13العبــارة رقــم ) جــاءت
(، من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها،  ة، يف املرتبة )احلادية عشر (غري السوية لألبناءاالجتاهات 

مـــن  4.02مبتوســـط حســـايب قـــدر  ) كأحـــد التـــدابري الرتبويـــة الـــيت تقـــي األبنـــاء مـــن الفكـــر التكفـــريي،
5.00). 
الفكر التكفريي  التدابري الرتبوية اليت تسهم يف وقاية األبناء من أكثريوضح اجلدول السابق أن و 

مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة هــو العمــل علــى نشــر الفكــر الوســطي واالعتــدال واالنتمــاء والــوالء 
للوطن، والعمل على غرس حب الوطن )الدولـة واحلكـام واجملتمـع( يف نفـوس األبنـاء، وماولـة ختصـيص 
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بيـان خطـورة إىل  ن، ابإلضـافةوقت كاف للجلوس مع األبناء، وجتنب اخلالفات والنزاعـات بـني الوالـدي
 ث ل الطيبة.

 فتنة التكفري لألبناء، والرتكيز على الرتبية األخالقية وامل
هم بشــكل ســليم حنــو ه يف توعيــة األبنــاء وتــوجيإجيــايبويــرى الباحــث أن هــذ  املمارســات هلــا أ ــر 

عواطــــل الاألبنــــاء وإدهــــار إىل  اعتنــــا  الفكــــر الوســــطي الصــــحيح، ويــــتم ذلــــا مــــن خــــالل االســــتماع
ن، مــع احلــزم يف منــع أي ســلول يرتتــب عليــع ضــرر فكــري علــى األبنــاء قــدر اإلمكــا واالهتمــام يــةجياباإل

 مة يف وقاية األبناء من الفكر التكفريي.مهوهي مجيعها عوامل تربوية 
أن أفضــل أسـاليب املعاملــة إىل  ( الـيت أشـارت1429وتتفـق هـذ  النتيجــة مـع دراسـة )البليهــي، 

دركها طالب املرحلة الثانوية يف مدينـة بريـدة هـي التوجيـع لألفضـل مث التعـاطل الوالـدي، الوالدية كما ي
 والتشجيع مث التعاطل الوالدي املتسامح.

( اليت أوضحت أن هنال عالقة دالة بني 2012كما اتفقت مع دراسة )عالء الدين، والعلي، 
 املتعلقة ابلتماسا والتكيل.وأداء األسرة الصحي لوديفتها  يةجياباملمارسات الوالدية اإل

الطـــالب الـــذين يرتفـــع أن إىل  ( الـــيت توصـــلت1431وكـــذلا اتفقـــت مـــع دراســـة )العصـــيمي، 
الســلوكيات اخلطــرة علــى عكــس الطــالب الــذين يقــل إىل  مــيالً أقــل لــديهم التماســا األســري اــد أ ــم 

 .لديهم التماسا األسري
الدور الوقائي الذي تقـوم بـع أن إىل  ( اليت توصلت1437وكذلا اتفقت مع دراسة )املعجل، 

 وتعزيز التفكري الناقد لدى األبناء لتحقيـق السـلم جيايباألسرة يتمثل يف عقد دورات تدريبية للتعامل اإل
 اجملتمعي.
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 الفصل اخلامس
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياهتا

 
 راسة: خالصة الد

 فكاراجتاهات األسرة السعودية حنو وقاية األبناء من األ :هدفت هذ  الدراسة اليت عنوا ا 
الفكر التكفريي وكذلا العوامل األسرية والعوامل إىل  التكفريية للتعرف على العوامل الذاتية املؤدية

ية والتدابري الرتبوية اليت تقي التكفري  فكاراجتاهات األسرة يف محاية األبناء من األإىل  اخلارجية إضافة
 .األبناء من الفكر التكفريي

حتديــد مشــكلة الدراســة وتســاؤالهتا وأهــدافها وأمهيتهــا واملفــاهيم الــيت  ومت خــالل الفصــل األول  
ا فيها النظرايت املفسرة للدراسة والدراسـات استخدمت فيها، وتناول الفصل أدبيات الدراسة مستعرضً 

موضــوع الدراســة ويف الفصــل الثالــث مت حتديــد اإلجــراءات املنهجيــة الــيت اتبعتهــا الســابقة الــيت تناولــت 
الدراســـة كـــاملنهج املســـتخدم ووتمـــع الدراســـة والعينـــة واألداة واألســـاليب اإلحصـــائية الـــيت اســـتخدمت 

تســـاؤالهتا  تخراج نتـــائج الدراســـة واإلجابـــة عـــنمت اســـنتـــائج الدراســـة. ويف الفصـــل الرابـــع إىل  للتوصـــل
شــتها يف ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة. مث الفصــل اخلــامس عــرض خالصــة للدراســة ومناق

 وفيما يلي خالصة ما توصلت إليع الدراسة:  ،وومل ألبر  ما توصلت إليع الدراسة ومن مث التوصيات
 

 "؟ الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ما العوامل الذاتية اليت تؤديالسؤال األول: " 
ن على العوامل الذاتية ور طالب املرحلة الثانوية، موافقو ن أفراد عينة الدراسة من أولياء أمتبني أ
  .(5.00من  3.54)الفكر التكفريي لدى األبناء، مبتوسط إىل  اليت تؤدي

( مــن العبــارات الــيت تقــيس العوامــل الذاتيــة 8ن علــى )بــني أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــو كمــا ت
 ر التكفريي لدى األبناء، وأهم هذ  العوامل ما يلي:الفكإىل  اليت تؤدي

 ضعل الوا ع الديد لدى بعض األبناء •

 وجود أوقات فراق كبرية •

 املمارسات الدينية اخلاطئة النامجة عن عدم الفقع الصحيح للدين •
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 اهتزا   قة األبناء أبنفسهم •
رات الـيت تقـيس العوامـل ( مـن العبـا5ن يف مـوافقتهم علـى )ا تبني أفراد عينة الدراسـة مايـدو كم

 الفكر التكفريي لدى األبناء، وأمهها ما يلي:إىل  الذاتية اليت تؤدي

 الرغبة يف حتقيق الشعور ابلعظمة •

 الرغبة يف االنتقام من اءخرين •

 الرغبة يف حتقيق الرغبات •
 "؟ الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ما العوامل األسرية اليت تؤدي: " الثاينالسؤال 

ن علـــى العوامـــل ور طـــالب املرحلـــة الثانويـــة، موافقـــو أن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن أوليـــاء أمـــ تبـــني
 .(5.00من  3.57)الفكر التكفريي لدى األبناء، مبتوسط إىل  األسرية اليت تؤدي

( من العبـارات الـيت تقـيس العوامـل األسـرية 14ن على )بني أن أفراد عينة الدراسة موافقو كما ت
 فكر التكفريي لدى األبناء، وأمهها ما يلي:الإىل  اليت تؤدي

 غياب حتذير األبناء من أخطار التبعية الفكرية السلبية •

 التقصري يف غرس حب الوطن يف نفوس األبناء •

 ابتعاد األسرة عن تطبيق أمور الدين •

 غياب الوا ع الديد لدى أفراد األسرة •

 أسلوب النصح واإلرشاد داخل األسرة استخدامغياب  •

 قابة األسرية على ما يقوم بع األوالدضعل الر  •

 غياب الوالدين عن البيت لفرتات طويلة •
( مـــن العبـــارات الـــيت تقـــيس 4ن يف مـــوافقتهم علـــى )بـــني أن أفـــراد عينـــة الدراســـة مايـــدو كمـــا ت

 الفكر التكفريي لدى األبناء، وأمهها ما يلي:إىل  العوامل األسرية اليت تؤدي

 تربية األبناءاألسرة أسلوب الضرب يف  استخدام •

 إمهال تعليم األوالد ومتابعة دروسهم •

 
 

 "؟الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  ما العوامل اخلارجية اليت تؤدي: " الثالثالسؤال 
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ن علـــى العوامـــل ور طـــالب املرحلـــة الثانويـــة، موافقـــو تبـــني أن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن أوليـــاء أمـــ
 (.5.00من  3.70)ى األبناء، مبتوسط الفكر التكفريي لدإىل  اخلارجية اليت تؤدي

( من العبارات اليت تقيس العوامل اخلارجيـة 11ن على )بني أن أفراد عينة الدراسة موافقو كما ت
 الفكر التكفريي لدى األبناء، وأمهها ما يلي:إىل  اليت تؤدي

 يف تسهيل نشر الفكر التكفريي اإلنرتنتشبكة  استخدام •

 تكفريية فكارأقراءة الكتب اليت حتتوي على  •

 األجهزة احلديثة استخدامغياب الرقابة األسرية على  •

 حتريض اجلهات اخلارجية عن طريق اإلعالم اجلديد •

 قراءة املنشورات الورقية وهولة املصدر •

   ر بعض املشايف ابلفكر التكفريي يف توطني الفكر العدواين •

 اأفكــارً جلــوال والــواتس آب الــيت حتــوي اسـتقبال الرســائل الكتابيــة والصــوتية وأفــالم الفيــديو عـرب ا •
 تكفريية

 مرجعية دينية شاذة يف الفتوىإىل  االستماع •
( مــن العبــارات الــيت تقــيس العوامــل 2ن يف مــوافقتهم علــى )كمــا تبــني أن عينــة الدراســة مايــدو 

 الفكر التكفريي لدى األبناء، وهي العوامل التالية:إىل  اخلارجية اليت تؤدي

 عن احلق املتمثل ابلوسطية اليت يدعو إليها اإلسالم تقبل دعوات اخلروج •

 مشاركة اءراء عرب مواقع التواصل االجتماعي •
 "؟ما اجتاهات األسرة يف  اية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادره: " الرابعالسؤال 

اهـات ن على مـور اجتور طالب املرحلة الثانوية، موافقو تبني أن أفراد عينة الدراسة من أولياء أم
 .(5.00من  3.45) األسرة يف محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر ، مبتوسط

( من العبارات اليت  ثـل 7بدرجة كبرية حنو ) يةإجيابتبني أن أفراد عينة الدراسة لديهم اجتاهات 
 اجتاهات األسرة يف محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر ، وأهم هذ  االجتاهات ما يلي:

 التكفريية فكارأخشى على أبنائي من الوقوع يف األ •

 اإلنرتنتأشعر ابلقلق عند تصفح أبنائي لشبكة  •



141 

 هم التكفرييةأفكار تنتابد حاالت من الشعور ابحلزن على ما يقوم بع األبناء جتا   •

 التكفريية فكارأواجع القلق ابستمرار جتا  األبناء من الوقوع يف مصادر األ •
( مـن العبـارات الـيت  ثـل اجتاهـات 4ن يف آرائهـم حنـو )اسـة مايـدو عينـة الدر  كما تبـني أن أفـراد

 األسرة يف محاية أبنائها من الفكر التكفريي ومصادر ، وأهم هذ  االجتاهات ما يلي:

 التكفريية فكاراليت ترد على لسان أبنائي وحتمل يف طياهتا األ فكارتزعجد األ •

 هم وما يشعرون بعأفكار  األبناء عنإىل  أجد صعوبة يف احلديث •
 
 "؟ما التدابري الرتبوية اليت تق  األبناء من الفكر التكفريي: "اخلامسالسؤال 

ن بشـدة علـى التـدابري ور طالب املرحلة الثانوية، موافقـو تبني أن أفراد عينة الدراسة من أولياء أم
  .(5.00من  4.26) الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريي، مبتوسط

( مــن العبــارات الــيت  ثــل التــدابري 10ن بشــدة علــى ) أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــو كمــا تبــني
 وأهم هذ  التدابري ما يلي: ،الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريي

 العمل على نشر الفكر الوسطي واالعتدال واالنتماء والوالء للوطن •

 (واجملتمع العمل على غرس حب الوطن )الدولة واحلكام •

 ماولة ختصيص وقت كاف للجلوس مع األبناء •

 جتنب اخلالفات والنزاعات بني الوالدين •

 بيان خطورة فتنة التكفري لألبناء •
( مـن العبـارات الـيت  ثـل التـدابري الرتبويـة الـيت تقـي 5ن على )بني أن أفراد عينة الدراسة موافقو ت

 ما يلي:وأهم هذ  التدابري  ،األبناء من الفكر التكفريي

 ترسيف مبدأ احلوار اهلادف داخل األسرة •

 مواقع التواصل االجتماعي استخداممراقبة األبناء عند  •

 التشجيع الدائم لألوالد بتقد  اهلدااي واملكافآت •

 
 توصيات الدراسة:
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 تسهم، وحتليل نتائج الدراسة خرج الباحث ببعض التوصيات اليت واالطالعمن خالل البحث 
 ، ومن تلا التوصيات ما يلي:ء من الفكر التكفرييوقاية األبنايف 

 التوصيات املوجهة إىل األسرة السعودية:
 أسلوب احلوار مع األبناء والتعرف على مشكالهتم وعالجها. اتباع .1

 النهج اإلسالمي الصحيح.إىل  تفعيل دور أولياء األمور يف متابعة أبنائهم وإرشادهم .2

 األبناء وعدم االبتعاد عنهم وتركهم ألصدقاء السوء. توعية أولياء األمور بضرورة احتواء  .3

 

 وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد التوصيات املوجهة إىل 

 قيام أئمة املساجد بدورهم يف تعريل أفراد اجملتمع ابملفاهيم الصحيحة للدين اإلسالمي. .4

ضـــيح املـــنهج الوســـطي يف تبـــد الـــربامج اإلرشـــادية يف وـــال الـــدعوة واإلرشـــاد القائمـــة علـــى تو  .5
 اإلسالم ونبذ العنل والتطرف.

 تفعيل دور جلان املناصحة لتوعية الشباب وتعزيز األمن الفكري لديهم. .6

 حث أئمة املساجد على أمهية غرس مفاهيم التسامح والتعاون بني كافة أفراد اجملتمع. .7

 ليب استقطاب األبناء.توعية أفراد اجملتمع أبخطار اإلرهاب والتطرف واالحنراف الفكري وأسا .8

 :العمل والتنمية االجتماعيةالتوصيات املوجهة إىل وزارة 

 .للشباب العمل فرص استحداث طريق عن الفقر معاجلة .9
 .الفقرية لألسر املعيشة من األدىن احلد توفري .10

 معاجلة مشكلة البطالة لدى الشباب وإجياد فرص العمل هلم. .11

 التوصيات املوجهة إىل وزارة الداخلية:

 تفعيل الرقابة األمنية على مصادر الفكر التكفريي من خالل وضع العقوابت الرادعة. .12

 تفعيل دور مؤسسات األمن الوطد يف مكافحة الفكر التكفريي لدى األبناء. .13

 
 

 التوصيات املوجهة إىل املؤسسات اإلعالمية:
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واضـحة تسـاعدهم يف وضع برامج إعالمية لتثقيل أبناء اجملتمع السعودي حنو بناء رؤيـة فكريـة  .14
 تقد  تصور مالئم عن واقع اجملتمع السعودي.

 االهتمام بتعريل أفراد اجملتمع مبصادر الفكر التكفريي وتوضيحها ألفراد اجملتمع. .15

وتوجهـات األبنـاء وتصـميم  أفكـارالـيت تـؤ ر علـى  اإلنرتنترصد املواقع املشبوهة على شبكات  .16
 برامج وقائية ملواجهتها.

 سة:مقرتحات الدرا
 إجراء دراسة حول مصادر الفكر التكفريي لدى الطالب يف مراحل تعليمية أخرى. .1

 إجراء دراسة عن أ ر الفقر والبطالة يف تنمية مفاهيم الفكر التكفريي لدى األبناء. .2

 التكفريية. فكارإجراء دراسة حول   ري التقنيات احلديثة يف تبد األ .3
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 املراجعقائمة 
 أوال: الكتب 

، املكتــــــب العلمــــــي للكمبيـــــــوتر، اجلرميـــــــة واحنــــــراف األحـــــــدا م(. 1999غريــــــب ســــــيد، ) إمساعيــــــل،  .1
 اإلسكندرية. 

ــــدوي، أمحــــد  كــــي ) .2 ــــة يف جمــــال العمــــلهـــــ(. 1422ب ــــة االجتماعي ، اإلســــكندرية: دار اجلامعــــات اخلدم
 املصرية. 

، عمـان: ، حتقيق عبدالكر  أمحد الوريكـاتنصيحة أهل احلديثهـ(. 1408البغدادي، أمحد بن علي )  .3
 مكتبة املنار. 

مكـة املكرمـة: مدينـة  .مفهومـا  وأثـره علـى الفـرد واجملتمـع األمـن الفكـري،هــ(. 1425)عبـدهللا الرتكي،  .4
 تدريب األمن. 

، حتقيـق موسـى بغيـة املـر د يف الـرد علـى املتفلسـفة والقرامطـة والباطنيـةهــ(. 1422ابن تيميـة، أمحـد )  .5
 مكتبة العلوم واحلكم.املدينة املنورة: ، ، الطبعة األوىل1سليمان الدروي  ج 

، املدينة املنورة: ومع 12ج جمموعة فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،هـ( 1425تيمية، أمحد. )ابن  .6
 امللا فهد لطباع املصحل الشريل. 

، الطبعـة األوىل، الـدار البيضـاء: املركـز الثقـايف األسـرة وصـحتها النفسـيةم(. 2015حجا ي، مصطفى )  .7
 ريب. الع

 ، الرايض: رابطة العامل اإلسالمي. التكفري وضوابطام(. 2009السقار، منقذ بن ممود ) .8

جامعــة الطبعــة األوىل، ، اإلرهــاب الفكــري: أشــكالا وهارســاتاهـــ(. 1429صــا ، جــالل الــدين ممــد ) .9
 انيل العربية للعلوم األمنية، الرايض 

 ومـع فقهـاء الشـريعة الطبعـة األوىل، ،اإلرهابيـةاجلذور الفكريـة للعمليـات م(، 2005الصاوي، صـالم ) .10
  .أبمريكا، الوالايت املتحدة األمريكية

، جداول حتديد حجم العينة يف البحث السلوك م(. 1989). العاطي الصياد، عبد .11
بية احلديثة.   القاهرة: رابطة الرت 

 البحث العلم (  م2004عبيدات، ذوقان، وعبد الرمحن عدس، وكائد عبد احلق )  .12
 .، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرةمفهوما وأدواتا وأساليبا

 ، )كتاب الكرتوين( كلية اءداب، جامعة بنها. علم االجتماع العائل هـ( 1431العزيب،  ينب إبراهيم )  .13
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 ، خوار م العلمية، الرايض.التغري االجتماع  والثقايفهـ(.1436الغريب، عبدالعزيز بن علي )  .14

، دور احلـــوار الرتبـــوي يف وقايـــة الشـــباب مـــن اإلرهـــاب الفكـــريهــــ(. 1429ســـني ) فلبمـــان، هـــالل ح .15
 الطبعة األوىل، الرايض: مركز امللا عبدالعزيز للحوار الوطد.

، كتابــة األمــة راســة امــاكم الصــحة اإلســالمية بــني اجلحــود والتطــرفهـــ( 1402القرضــاوي، يوســل ) .16
 الشرعية والشؤون الدينية، قطر. 

، الطبعــــة األوىل، لبنــــان: مكتبــــة الرتبيــــة شــــبهات التكفرييــــنيهـــــ(. 1411بــــن عبــــدالعزيز )قريشــــي، عمــــر  .17
 اإلسالمية إلحياء الرتاث.

 ، القاهرة: مكتبة األالو املصرية. تنشئتا وحاجاتا -الطفلم(. 1996قناوي، هدى ممد ) .18
 ، الرايض: مكتبة العبيكان.فن احلوارم(. 2002كتيب،  هري ممد مجيل ) .19

ــــة اســــطانبول، تركيــــا:  ،)مــــادة فكــــر( املعجــــم الوســــي هـــــ(. 1402) بــــراهيم وآخــــرونمصــــطفى، إ .20 املكتب
 .اإلسالمية، استانبول

 ، دار املعارف، القاهرة.لسان العربمنظور، ابن  .21

 .دار الفرقان :بريوت ، الطبعة الثالثة، دعلم النفس الرتبوي .(1986النشوا ، عبد اجمليد ) .22
 . .دار الفكر للنشر والتو يع عمان: ،الطفل واألسرة واجملتمعـ(. ه1429)عزيز  مسارة،عصام و منر،  .23
 ، الطبعة األوىل، اجلزائر: دار قرطبة للنشر والتو يع. األسرة والطفولةم(. 2004هامشي، أمحد )   .24
الطبعــــة . األنســــاق االجتماعيــــة ودورهــــا يف مقاومــــة اإلرهــــاب والتطــــرف(. 2006اليوســـل، عبــــدهللا ) .25

 .عة انيل العربية للعلوم األمنيةالرايض: جاماألوىل. 

  :أحبا  علمية يف مؤمترات
 األسـباب واآلاثر والعـالج. –مـؤمتر ظـاهرة التكفـري م(. الغلـو يف التكفـري، 2001أبو حسام، الطرفـاوي ) .1

 هـ، الرايض: جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية.1432شوال//24-22يف 
املـــؤمتر الـــدويل الـــنفس يف تعـــديل االجتاهـــات حنـــو البيئـــة،  هــــ( دور علـــم1427األمحـــدي، ممـــد بـــن عليثـــة ) .2

ـــة مـــن منظـــور  ـــة والدراســـات البيئي ـــوان: العلـــوم االجتماعي ـــة، حتـــت عن ـــوم االجتماعي ـــة العل الثالـــث لكلي
 هـ. الكويت: كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت. 14/11/1437-12، تكامل 

ـــان، بنـــت ممـــد بـــن حســـني ) .3 ـــة لظـــاهرة التكفـــري،هــــ( األ1430جســـتنيع، حن مـــؤمتر ظـــاهرة  ســـباب الفكري
هـــ، الــرايض: جامعــة اإلمــام ممــد بــن 1432شــوال//24-22يف  األســباب واآلاثر والعــالج. –التكفــري 

 سعود اإلسالمية.
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األســـــباب واآلاثر  –مـــــؤمتر ظـــــاهرة التكفـــــري م( شـــــروط التكفـــــري،، 2010احلـــــار ي، ممـــــد بـــــن مرعـــــي )  .4
 ، الرايض: جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية.هـ1432شوال//24-22يف  والعالج.

 –مــؤمتر ظــاهرة التكفــري م اجلــذور التارخييــة لظــاهرة التكفــري عنــد اخلــوارج، 2010احلريــري، ممــد عيســى،  .5
هـــــ، الــــرايض: جامعــــة اإلمــــام ممــــد بــــن ســـــعود 1432شــــوال//24-22يف  األســــباب واآلاثر والعــــالج.

 اإلسالمية.

األســباب  –مــؤمتر ظــاهرة التكفــري ليــيب، موقــل السـنة النبويــة مــن الغلـو يف الــدين، احلليـيب، غــادة عبـدهللا احل .6
 هـ، الرايض: جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية.1432شوال//24-22يف  واآلاثر والعالج.

هــــ( مســـؤولية األســـرة يف حتصـــني الشـــباب مـــن اإلرهـــاب، هـــث مقـــدم 1425محـــاد، ســـهيلة  يـــن العابـــدين ) .7
ـــــن ســـــعود اإلســـــالمية، للمـــــؤ ر العـــــ -1املي عـــــن موقـــــل اإلســـــالم مـــــن اإلرهـــــاب، جامعـــــة اإلمـــــام ممـــــد ب

 هـ.3/3/1425
هـــ( دور املؤسســات االجتماعيــة 1430محــدان، ســعيد بــن ســعيد انصــر وعبــد هللا، ســيد جــاب هللا الســيد )  .8

مجـادى  25-22يف حتقيق األمن الفكري. هوث مقدمة للمؤ ر الـوطد األول لألمـن الفكـري يف الفـرتة مـن 
 هـ، جامعة امللا سعود. الرايض. 1430األوىل 

م( دور األســـرة يف محايـــة األبنـــاء مـــن االحنرافـــات الفكريـــة، كليـــة الشـــريعة، 2005احلمـــود، إبـــراهيم انصـــر )  .9
 جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية، الرايض.السجل العلمي ملؤ ر داهرة التكفري، 

قومــات بنــاء اإلنســـان يف األســرة مــدخل أساســـي لتنميــة الفــرد وتقـــدم م( م2000الرشــيدي، بشــري صـــا  )  .10
، )القــاهرة. مركــز اإلرشــاد النفســي، جامعــة  املــؤمتر الــدويل الســابع )بنــاء اإلنســان جملتمــع أفضــل(اجملتمــع، 

 عني مشس(  

ـــة،، 2010 رمـــان، ممـــد ) .11 ـــة التكفريي ـــة يف تشـــكيل العقلي  –مـــؤمتر ظـــاهرة التكفـــري م( دور العوامـــل الفكري
هـــــ، الــــرايض: جامعــــة اإلمــــام ممــــد بــــن ســـــعود 1432شــــوال//24-22يف  األســــباب واآلاثر والعــــالج.

 اإلسالمية. 

 –مــؤمتر ظــاهرة التكفــري م( اجلــذور الفكريــة لظــاهرة التكفــري عنــد املســلمني، 2010 كــراي، أبــو بكــر ممــد ) .12
ممــــد بــــن ســـــعود  هـــــ، الــــرايض: جامعــــة اإلمــــام1432شــــوال//24-22يف  األســــباب واآلاثر والعــــالج.

 اإلسالمية.

األســـباب  –مـــؤمتر ظـــاهرة التكفـــري م( آاثر دـــاهرة التكفـــري، 2010الســـويلم، أمســـاء ســـليمان عبـــدالرمحن ) .13
 هـ، الرايض: جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية.1432شوال//24-22يف  واآلاثر والعالج.
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مـــؤمتر ظـــاهرة نفســـية واجتماعيـــة،  م( عقليـــة التكفرييـــني ومســـات شخصـــياهتم رؤيـــة2010الشـــامي، ممـــد ) .14
هـــ، الــرايض: جامعــة اإلمــام ممــد بــن 1432شــوال//24-22يف  األســباب واآلاثر والعــالج. –التكفــري 

 سعود اإلسالمية.
( الشراكة بني األسرة واملؤسسات األمنيـة يف الوقايـة مـن التطـرف، 2016عباس، وجدان، التجاين الصديق ) .15

-17جتماعيــــــة بعنــــــوان: دور األســــــرة يف الوقايــــــة مــــــن التطــــــرف امللتقــــــى العلمــــــ  بكليــــــة العلــــــوم اال
 هـ ابلرايض: جامعة انيل العربية للعلوم األمنية. 18/1/1438

 –مـؤمتر ظـاهرة التكفـري م( األسـباب النفسـية لظـاهرة الغلـو يف التكفـري، 2010عبدهللا، بكر ممد سـعيد ) .16
: جامعــــة اإلمــــام ممــــد بــــن ســـــعود هـــــ، الــــرايض1432شــــوال//24-22يف  األســــباب واآلاثر والعــــالج.

 اإلسالمية.
مـؤمتر ظـاهرة التكفـري م( الغلـو يف الـدين، ووـاو ة الوسـطية، 2010العليي، عدانن بـن عبـدالر ا  احلمـوي ) .17

هــــ، الـــرايض: جامعـــة اإلمـــام ممـــد بـــن ســـعود 1432شـــوال//24-22يف  األســـباب واآلاثر والعـــالج. –
 اإلسالمية.

م( حقيقــة الكفــر والتكفــري عنــد علمــاء الســلل، 2010العــواجي، حســن بــن علــي بــن حســن ) .18
هــــ، الـــرايض: جامعـــة 1432شـــوال//24-22يف  األســـباب واآلاثر والعـــالج. –مـــؤمتر ظـــاهرة التكفـــري 

 اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية.

م( اجلهــل مبــدلول مصــطلح العصــمة مــن الناحيــة الفقهيــة ومــدى   ــري  علــى 2010اممــادي، نــورة مســلم )  .19
ــــــق، الفكــــــر ا -22يف  األســــــباب واآلاثر والعــــــالج. –مــــــؤمتر ظــــــاهرة التكفــــــري لتكفــــــريي  صــــــيل وتطبي

 هـ، الرايض: جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية.1432شوال//24

اإلرهـــــاب اإللكـــــرتوين احلـــــديث مظـــــاهر  وطـــــر  التصـــــدي لـــــع، رابطـــــة العـــــامل هــــــ( 1436)برهـــــان املر وقـــــي،  .20
مـــؤمتر مكـــة املكرمـــة الســـادس عشـــر، الشـــباب املســـلم ت واملنظمـــات، اإلســـالمي، اإلدارة العامـــة للمـــؤ را

 هـ 1436ذو احلجة  4-3، مكة املكرمة، اإلعالم اجلديد

م( دور األسرة يف الوقاية مـن التطـرف، جتـارب وخـربات مـن اجملتمـع املصـري يف وـال 2016هارون، سناء )  .21
امللتقــــى العلمــــ  بكليــــة العلــــوم تطــــرف، تفعيــــل دور األســــرة ابلتعــــاون مــــع مؤسســــات الدولــــة للوقايــــة مــــن ال

هــ ابلــرايض: جامعـة انيــل 18/1/1438-17االجتماعيـة بعنــوان: دور األسـرة يف الوقايــة مـن التطــرف 
 العربية للعلوم األمنية. 

حبــث يف املــؤمتر الــوطين األول هـــ( اســرتاتيجية تعزيــز األمــن الفكــري، 1430اهلمــاش، متعــب بــن شــديد )  .22
 هـ، جامعة امللا سعود، الرايض.1430مجادى األوىل  25 – 22ة من يف الفرت  لألمن الفكري،
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 رسائل علمية )ماجستري دكتوراه ( 
لعوامل املؤثرة يف األفكار املنحرفة م(، ا2015آل سعود، نواف بن سعد بن عبدهللا آل تركي، ) .1

عود اإلسالمية واملتطرفة لدى الطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن س
، رسالة دكتورا  غري منشورة، جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية، الرايض: قسم وجامعة امللك سعود

 االجتماع واخلدمة االجتماعية.

طبيعــــة العالقــــة بــــني اآلابء واألبنــــاء ودورمهــــا يف الوقايــــة مــــن هـــــ(. 1431البقمــــي، فيصــــل بــــن عــــائض )  .2
)غـري منشـورة(، جامعـة انيـل العربيـة للعلـوم األمنيـة، الـرايض: قسـم العلـوم ، رسـالة دكتـورا  االحنراف الفكري

 الشرطية. 

أســـاليب املعاملـــة الوالديـــة كمـــا يـــدركها األبنـــاء هــــ( 1429البليهـــي، عبـــدالرمحن بـــن ممـــد بـــن ســـليمان )  .3
اجسـتري )غــري ، دراسـة ميدانيــة علـى طـالب املرحلـة الثانويـة مبدينــة بريـدة. رسـالة موعالقتهـا ابلتوافـق النفسـ 

 منشورة(، جامعة انيل العربية للعلوم األمنية، الرايض: كلية العلوم االجتماعية. 

رســالة ماجســتري غــري  ،الوقايــة مــن اجلرميــة واالحنــراف ،هـــ(1422)  العميــد/ عمــران عيســى محــوداجلبــور،  .4
  الرايض: كلية العلوم االجتماعية. ،منشورة،. جامعة انيل العربية للعلوم األمنية(

ـــة يف اململكـــة ( اخلصـــائص هــــ1433احلـــار ي، وفـــاء بنـــت عـــوض حامـــد ) .5 ـــة ملواقـــع اجلـــرائم اإلرهابي املكاني
 : كلية العلوم االجتماعية. جامعة أم القرى. مكة املكرمةرسالة ماجستري )غري منشورة( العربية السعودية، 

دراســة مســحية وصــفية  رميــة،دور القــيم االجتماعيــة يف الوقايــة مــن اجلهـــ(. 1426احلســنية، ســيد علــي )  .6
علـى طلبــة جامعــة اإلمــام ممــد بــن ســعود اإلســالمية ونــزالء إصــالحية احلــائر، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة، 

 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية، الرايض: العلوم االجتماعية. 

ايـة املوقفيـة واالجتماعيـة، الوقاية مـن اجلرميـة بـني الوقهــ(. 1432الربدي، ممد بن إبراهيم بن عبدالعزيز ) .7
رســـالة دكتـــورا  )غـــري منشـــورة(. جامعـــة انيـــل العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة. الـــرايض: كليـــة الدراســـات العليـــا، قســـم 

 العلوم االجتماعية.

، كليــة العلــوم االجتماعيــة أســاليب التنشــئة األســرية وانعكاســاهتا علــى املراهــقم( 2005رحيمــة، شــرقي )  .8
لة ماجســـتري )غـــري منشـــورة( جامعـــة احلـــاج خلضـــر. اجلزائـــر: كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة والعلـــوم اإلســـالمية، رســـا

 والعلوم اإلسالمية. 

( فاعليــة دور رؤســاء مراكــ  اإلمــارة مبنطقــة حائــل يف الضــب  هـــ1431الرشــيدي، انيــل فرحــان بــن خــز  ) .9
الــرايض: كليــة الدراســات  ، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(، جامعــة انيــل العربيــة للعلــوم األمنيــة،االجتمــاع 

 العليا، قسم العلوم االجتماعية. 
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، رسـالة ماجسـتري، التدابري الواقية من االحنراف الفكريهـ( 1427السليمان،  يم بن عبدهللا بن إبراهيم )  .10
 جامعة انيل العربية للعلوم واألمنية، الرايض: قسم التشريع اجلنائي. 

، رسالة ماجستري )غري جتاهات السعوديني حنو زواج املسياراهـ( 1434الشمري، مرشد بن عبدالر ا  ) .11
 منشورة(، جامعة انيل العربية للعلوم األمنية، الرايض: قسم العلوم االجتماعية. 

تقييم السلوك اخلطر لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينـة هــ( 1431العصيمي، منصور بن دخيل موسى )  .12
 معة انيل العربية للعلوم األمنية، الرايض: كلية العلوم االجتماعية، رسالة ماجستري غري منشورة. جاالرايض

أثــر  ــ  التنشــئة األســرية يف تقــدير الــذات لــدى طلبــة املرحلــة م( 2006العطــوي، ضــيل هللا ســليمان )  .13
 ، رسالة ماجستري )غري منشورة( جامعة مؤتع. األردن: عمادة الدراسات العليا. الثانوية يف مدينة تبوك

، رسـالة دور األسرة الرقايب يف الوقاية من اجلـرائم غـري األخالقيـةهـ(. 1435إميان غا ي عوض ) العنزي،  .14
 ماجستري غري منشورة، جامعة انيل العربية للعلوم األمنية. 

 –اجتاهــات األحــدا  يف املؤسســات اإلصــالحية حنــو العــاملني  ــا هـــ( 1424املــايز، ممــد بــن عبــدهللا ) .15
ات اإلصـالحية يف مدينـة الـرايض، جامعـة انيـل العربيـة للعلـوم األمنيـة، الــرايض:  دراسـة مسـحية علـى املؤسسـ
 كلية العلوم االجتماعية. 

دور األســـرة يف احلـــد مـــن التطـــرف الفكـــري والعنـــف لـــدى هــــ(. 1437املعجـــل، وفـــاء بنـــت عبـــدالعزيز )  .16
لعربيـــة للعلـــوم األمنيــــة، ، رســـالة دكتـــورا  )غـــري منشـــورة(، جامعــــة انيـــل ااألبنـــاء وعالقتـــا ابلســـلم اجملتمعــــ 
 الرايض: كلية العلوم االجتماعية. 

، دراسة أتصيلية يف ضـوء اإلسـالم –مفهوم االمن الفكري م(. 2006) اهلذيلي، ماجد بن ممد بن علي .17
  كلية الشريعة.الرايض:   جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية،رسالة ماجستري )غري منشورة(، 

 الت علمية حمكمةأحبا  علمية منشورة يف جم
، مركـز جملـة حبـو  ودراسـات شـرطيةم( وقايـة الشـباب مـن االحنـراف، 1998أبو النصـر، مـدحت ممـد ) .1

 (. 75البحوث والدراسات، العدد )

، جملــة العلــوم االجتماعيــةم( مفهــوم: االجتــا  يف العلــوم النفســية واالجتماعيــة، 1981آدم، ممــد ســالمة ) .2
 ، الكويت. 4، العدد 8اجمللد 

، جامعــة اإلمــام ممــد بــن التحــذير مــن الغلــو يف ضــوء القــر ن الكــرمم( 2010لبــدر، بــدر بــن انصــر ) ا .3
 سعود اإلسالمية، الرايض.

جملــــة الرتبيــــة  م( الضــــبط االجتمــــاعي واملقاومــــة يف األســــر واملدرســــة،1999بــــدوي، عبــــدالرؤوف ممــــد )  .4
 (. 53(، العدد )16، السنة )املعاصرة
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اهرة اإلرهــاب مــن منظــور الشــباب ودور اخلدمــة االجتماعيــة يف التصــدي لــع. (. دــ1430برقــاوي، خالــد ) .5
(، جامعـــة انيـــل العربيـــة للعلـــوم 24(، اجمللـــد )48العـــدد ) اجمللـــة العربيـــة للدراســـات األمنيـــة والتـــدريب،

  األمنية، الرايض، 

اج خلضــر، ابتنــة، هـــ( التنشــئة االجتماعيــة و  ريهــا يف ســلول املنحــرفني، جامعــة احلــ1430بلعيــد، إهلــام )  .6
 ، املركز املختص حلماية الطفولة، اجلمهورية اجلزائرية.دراسة ميدانية

م( احلـــوار األســـري وعالقتـــع ابالتـــزان االنفعـــايل لـــدى املـــراهقني، 2013بـــن عمـــارة، مسيـــة وبـــو عيشـــة نـــورة،  .7
 دراسة ميدانية لعينة من املراهقني، جامعة قاصدي مرابم، ورقلة.

 جملـة التواصـل يف العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة م( األسرة واحنـراف األحـداث،2012بومخيس، بوفولة ) .8
 م جامعة ابجي جتار، عنابة. اجلزائر.2012( يونيو 30عدد )

جملـــة  راء م( األســـباب األســـرية لظـــاهرة احنـــراف األحـــداث يف اإلمـــارات، 1995بوداببـــة، رابـــح إبـــراهيم )  .9
 12م السنة 1995 ، خريل،47، العدد وأفكار شؤون اجتماعية

م(  قافـــــة الشـــــباب العـــــريب وســـــلطة الصـــــورة الغـــــزو االعالمـــــي واالحنـــــراف 2002البيـــــا ، ايســـــر خضـــــري ) .10
 (، كلية اءداب، جامعة السابع من إبريل، ليبيا. 112، العدد )جملة شؤون عربيةاالجتماعي، 

ليــة املعلمــني يف أ ــا، حوليــة كم( االحنــراف الفكــري، ومســؤولية اجملتمــع، 2008اجلحــد، علــي بــن فــايز ) .11
 عميد وكلية التدريب جبامعة انيل العربية للعلوم األمنية. 

، جملـة دراسـات وأحبـا هـ( دور الرتبية يف وقاية اجملتمع من االحنراف الفكري، 1428اجلحد، علي فايز ) .12
 (، جامعة اجللفة، اجلزائر. 4العدد )

، العـدد جملـة العـدلاف الفكري وعالقتها ابإلرهـاب. هـ( العوامل املسببة لالحنر 1429اجلحد، علي فايز ) .13
 ، الرايض. 39

 م( سيكولوجية العنل واسرتاتيجية احلل السلمي، دار الفكر، بريوت. 1998جليب، خالص )  .14
، 1433احلار ي، ممد بن مرعي )  .15  ع ني 

مـرم  1، العـدد 1اجمللد جملة العلوم اإلنسانية،هـ( شروط تكفري امل
 هـ. 1433

م( املشــكالت النفســية والرتبويــة الــيت تواجــع طالبــات الرتبيــة العلميــة يف كليــة 2016إقبــال عبــاس )  احلــداد، .16
، مركــز دراســات اخللــيج واجلزيــرة جملــة دراســات اخللــيج واجل يــرة العربيــةالرتبيــة األساســية بدولــة الكويــت، 

 العربية، الكويت. 
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جتماعيــــة لــــدى الطفــــل يف مرحلــــة الطفولــــة م( األســــرة ودورهــــا يف تنميــــة القــــيم اال2014احلســــني، عــــزي )  .17
املتـــــأخرة، دراســـــة ميدانيـــــة لعينـــــة مـــــن تالميـــــذ الســـــنة اخلامســـــة ابتـــــدائي بوســـــعادة، كليـــــة العلـــــوم اإلنســـــانية 

 واالجتماعية، جامعة مولود معمري، جامعة اجلزائر.

ـــاء ودور 2007احلســـيد، عفـــاف حســـن ) .18 ـــدين يف جنـــوم واحنـــراف األبن الرتبيـــة م( مـــدى   ـــري عالقـــة الوال
 (، مجهورية مصر العربية. 45، العدد )جملة مستقبل الرتبيةاإلسالمية يف عالج اجلنوم، 

دراســة ميدانيــة يف  -م( دور الوالــدين يف تكــوين الشخصــية االجتماعيــة عنــد األبنــاء2011حــالوة، ابمســة ) .19
  ( العدد الثالث، الرابع، دمشق، سوراي.27اجمللد ) جملة جامعة دمشق،مدينة دمشق، 

ــــة 2004محــــاد، شــــريل )  .20 ــــيت يســــتخدمها معلمــــو الرتبي ــــدريس الرتبيــــة اإلســــالمية الشــــائعة ال م( أســــاليب ت
ـــا مبحافظـــات غـــزة ومـــربرات اســـتخدامها، م  جلـــة اجلامعـــة اإلســـالميةاإلســـالمية يف املرحلـــة األساســـية العلي

 ، غزة، فلسطني. 2، العدد 12)سلسلة الدراسات اإلنسانية( اجمللد 
هــــ( دور األســـرة يف تنميـــة قـــيم املواطنـــة لـــدى الشـــباب يف دـــل 1429ســـعيد انصـــر )  محـــدان، ســـعيد بـــن .21

، جامعـــة امللـــا ملتقـــى االجتمـــاعيني اإللكـــرتوينحتـــدايت العوملـــة. املركـــز البحـــوث والدراســـات اإلســـالمية، 
 خالد. أوا. 

ــم( أمنــاط التنشــئة األســرية الســائدة يف اجملتمــع العــريب، 2008رمضــان، كافيــة ) .22 الســنة ة الرتبيــة، حوليــة كلي
 جامعة الكويت.، (7السابعة، العدد )

م( . دور األســـرة ومؤسســــات اجملتمـــع املــــدين يف 2015 يـــن العابـــدين، فاطمــــة عبـــداهلادي عــــالء الـــدين )  .23
 ، القاهرة: جامعة األ هر. جملة الرتبيةالوقاية من التطرف واإلرهاب، دراسة ميدانية على اجملتمع األردين، 

دراســة عــن أســباب  –هـــ(. أســباب العــودة إىل اجلرميــة 1425 بــن انصــر بــن عبــدهللا ) الســدحان، عبــدهللا .24
( الشئون اإلعالميـة ابألمانـة العامـة جمللـس التعـاون 42، العدد )جملة التعاونعودة األحداث إىل االحنراف، 
 لدويل اخلليج العربية، الرايض، 

جملـــة يف الوقايـــة مـــن االحنـــراف الفكـــري.  هــــ(. الـــدور الرتبـــوي لألســـرة1429الســـعيدين، تيســـري حســـني )  .25
 هـ.1429، شعبان، 4، العدد 17، ولد البحو  األمنية

جملــة م( دور األســرة يف تعميــق قــيم االنتمــاء واملواطنــة لــدى الشــباب. 2014ســليمان، أمــرية أمحــد محــود )  .26
 ( جامعة األ هر. القاهرة. 4( اجلزء )158العدد ) الرتبية،

ـــة، 1428شـــاهني، حســـنية أمحـــد ) .27 العـــدد  جملـــة األمـــن واحليـــاة،هــــ األســـرة ودورهـــا يف التنشـــئة االجتماعي
 ( السنة السادس والعشرون، جامعة انيل العربية للعلوم األمنية، الرايض.302)
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. اجمللـــد جملــة كليــة الرتبيــةم( الســلوكيات الرتبويــة اخلاطئـــة يف األســرة، 2000شــومان، طــع طــع مصــطفى )  .28
 مصر: جامعة بنها(افظة اإلمساعيلية م( )بنها، 43(، العدد )10)

( 28، اجمللـــد )جملـــة جامعـــة دمشـــقم( االجتاهـــات مـــن منظـــور علـــم االجتمـــاع، 2012صـــديق، حســـني )  .29
 ( دمشق: جامعة دمشق. 4+3العدد 

م( تفعيـــل دور األســـرة يف حتقيــق بعـــض جوانـــب الرتبيــة اإلميانيـــة للطفـــل يف 2004طــع، راضـــي عبداحلميــد ) .30
(، 17( اجملـــد )3، العـــدد )جملـــة البحـــث يف الرتبيـــة وعلـــم الـــنفسلعـــاملي اجلديـــد، ضـــوء حتـــدايت النظـــام ا
 )املنيا، جامعة املنيا(. 

م( دـــاهرة العنـــل لـــدى الشـــباب اجلـــامعي: 2015العطيـــات، خالـــد عبـــدالرمحن وعبيـــدات، هـــاين ممـــد )  .31
 ، عني مشس، مصر.جملة كلية الرتبيةأسباوا وآاثرها ودور األسرة يف احلد منها. 

م( األداء الـــوديفي األســـري كمـــا يدركـــع املراهقـــون وعالقتـــع ابلكفـــاءة 2012الء الـــدين، والعلـــي، تغريـــد، عـــ .32
 االجتماعية والقلق، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية،

م( احلوار األسري وعالقتـع ابالتـزان االنفعـايل لـدى املـراهقني، دراسـة 2015عمارة، مسية وبوعيشة، نورة )  .33
 عة قاصدي مرابم، ورقلة، اجلزائر. ميدانية، جام

جامعـة امللـا سـعود،  )هـث إلكـرتوين(أ ـر القنـوات الفضـائية العربيـة هــ( 1427) سـامل بـن علـيالقحطـاين،  .34
 الرايض. 

، اجمللــة الرتبويــةم( الرتبيــة املدنيــة مــدخل لالرتقــاء ابلعالقــة بــني األســرة واملدرســة، 2001اجمليــدل، عبــدهللا )  .35
 (، الكويت. 59د )(، والعد15اجمللد )

، جامعـــة اإلمـــام تكفـــري املســـلمني واآلاثر األمنيـــة املرتتبـــة عليـــام( . 2010املطلـــق، عبـــدهللا بـــن مطلـــق )  .36
 ممد سعود اإل سالمية، الرايض. 

 هـ( اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرايض. 1438نظم املعلومات والدعم الفد ) .37

رتم لألســرة ابلــرايض حلمايــة أبنائهــا مــن االحنــراف الفكــري، م( دور مقــ2008النــوم، مســاعد بــن عبــدهللا )  .38
 (، الرايض. اململكة العربية السعودية.122، العدد )رسالة اخلليج العريب

م( أسباب شعور املراهق ابالغرتاب األسري، دراسـة ميدانيـة لعينـة املـراهقني يف اثنويـة 2011ايسع، مجيلة ) .39
اجلامعي العقيد أكلي مند ألوحلاج ابلبويرة، معهد العلـوم اإلنسـانية بوقرو سعيد، قسم علم االجتماع، املركز 

 واالجتماعية، اجلزائر. 

  اإلنرتنترابعاً: املواقع على شبكة 
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ورقـة مقدمـة لالجتمـاع اخلـامس للجنـة  –شـبكة اإلنرتنـت: متوايهتـا وطريقـة عملهـا م( 1997)جعفر، فهد بن عبـد الكـر  .1
/  7/  9-7مانــة العامــة جمللــس و راء الداخليــة العــرب املنعقــدة يف تــونس خــالل الفــرتة مــن املختصــة ابجلــرائم املســتجدة ابأل

 م حتت عنوان مكافحة اجلرائم املرتبطة بواسطة اإلنرتنت " ا 1997

هــــ( أســـاليب الرتبيـــة والتوجيـــع يف ســـورة لقمـــان. )هـــث، شـــبكة 1430إمساعيـــل، مـــروة ممـــد )   و صـــا ، هـــدى ممـــد  .2
 أم القرى، مكة املكرمة. اإلنرتنت( جامعة

 (/http://www.saaid.netموقع صيد الفوائد على شبكة اإلنرتنت  .3
  http://www.mncc.org.saموقع مركز األمري ممد بن انيل للمناصحة،  .4

http://www.mncc.org.sa/
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 (1امللحق رقم )

 قائمة أبمساء احملكمني
 

 جهة العمل حملكما م
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية أ.د. خالد إبراهيم الكردي   -1
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية أ.د. يسري سعيد حسنني   -2
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية أ.د. السيد فهمي علي   -3
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية أ.د.أمحد ممد الشاعر ابسرد   -4
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية أ.د. طع عبدالعاطي ام   -5
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية أ.د. إبراهيم أمحد غنيم   -6
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية أ.د. أمحد عودة عبداجمليد عودة   -7
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية د. عبدهللا ممد شليب   -8
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية مل احلوشان د.بركة  ا  -9

 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية د.سعيد ممد مزهر  -10
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية د.هاين سليمان اخلالدي   -11
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية د.خالد كادم أبو دوم   -12
 للعلوم األمنيةجامعة انيل العربية  د.ممد محيد الثقفي   -13
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية د. جعفر ممد بن شفلوت   -14
 جامعة انيل العربية للعلوم األمنية د. مناحي خنثل بن شري   -15
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 (2امللحق رقم )
 اخلطاب املوجا للمحكمني
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 (2امللحق رقم )
 اخلطاب املوجا للمحكمني

 
 حملرتما      الدكتور/  سعادة األستاذ

 السالم عليكم ور ة هللا وبركاتا، 
جيري الباحث دراسـة كمتطلـب تكميلـي لنيـل درجـة املاجسـتري مـن قسـم علـم االجتمـاع بكليـة العلـوم االجتماعيـة 

اجتاهات األسرة السعودية حنو وقايـة  ختصص  هيل ورعاية اجتماعية، بعنوان: ،واإلدارية جبامعة انيل العربية للعلوم األمنية
بنـاء مــن الفكــر التكفــريي، دراسـة تطبــق علــى عينــة مــن أوليـاء األمــور مــن طــالب املرحلـة الثانويــة يف مدينــة الــرايض حتــت األ

 سعادة الدكتور/ معلوي بن عبدهللا الشهراين.  إشراف:
 وحتددت أهداف الدراسة يف: 

 .مع السعوديالفكر التكفريي لدى األبناء يف اجملتإىل  التعرف على العوامل الذاتية املؤدية .1
 الفكر التكفريي لدى األبناء يف اجملتمع السعودي.إىل  التعرف على العوامل األسرية اليت تؤدي .2
 يف اجملتمع السعودي. الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  التعرف على العوامل اخلارجية اليت تؤدي .3
 يف اجملتمع السعودي.التعرف على اجتاهات األسرة يف محاية األبناء من مصادر الفكر التكفريي  .4
 التعرف على التدابري الرتبوية اليت تقي األبناء من الفكر التكفريي يف اجملتمع السعودي.  .5

هلــذ  الدراســة )االســتبيان( يتضــمن وموعــة مــن امــاور وكــل مــور علــى  أداةولتحقيــق تلــا األهــداف قــام الباحــث إبعــداد 
 هي:  استجاابتفقرة مخس وموعة من الفقرات اليت تنتمي إليها وسيكون لكل 

  .غري موافق بشدة ،غري موافق ،موافق، ال أدري ،موافق بشدة
 وستتطر  هذ  اماور على اء : 

 .الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  امور األول: العوامل الذاتية اليت تؤدي
 .الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  امور الثاين: العوامل األسرية اليت تؤدي

 .الفكر التكفريي لدى األبناءإىل  امور الثالث: العوامل اخلارجية اليت تؤدي
 .: اجتاهات األسرة يف محاية األبناء من مصادر الفكر التكفرييالرابعامور 
 .: التدابري اليت تقي األبناء من الفكر التكفريياخلامسامور 

ت للمحـور الــذي تنتمـي إليـع ومــدى وضـوم وصــياغة مـة الفقــراءعادتكم إبــداء آرائكـم حــول مـدى مالوأود مـن سـ
  تلا العبارات، كما يشرفد قيامكم هذف أو إضافة أي فقرة، أو أي اقرتاحات أخرى ترو ا مناسبة.

 شاكرا حسن تعاونكم.  
 الباحث/ فيصل بن انهض املطريي     
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 (3امللحق رقم )
 اخلطاب املوجهة إىل

 التعليم مبنطقة الرايض مدير التخطي  والتطوير بوزارة
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 (4امللحق رقم )
 خطاب تسهيل مهمة ابحث



161 

 
 



162 

 
 
 
 
 
 

 (5امللحق رقم ) 
 أداة مجع البياانت بوضعها النهائ 
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