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  في مجال ا�من الفكري ا�سرية المحددات الوقائية 

 ) دراسة ميدانية( 

 

  إعداد
  المطيري عاصم عائشة بنت متعب

  
  إشراف

  د/ ابراھيم بن علي الدخيل
  

حصول على درجة الماجستير مقدمة استكما"ً لمتطلبات الرسالة 
  ا"جتماعية التأھيل والرعاية علم ا"جتماع تخصص في

  الرياض
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  كلية العلوم ا�جتماعية
  قسم علم ا�جتماع   

  الدراسةمستخلص 
  دراسة ميدانية " –الوقائية ل&سرة فى مجال ا�من الفكرى المحددات " وان:ــنعال
  عائشة متعب المطيرى .  ب :ــداد الطالـإع

  إبراھيم على الدخيل . : أ د. يـرف العلمـالمش
 دون تح'ول الت'ي التح'ديات م'ن العديد في تتمثل ا%سرة تواجه التي المشكلة إن : ةـكلة الدراسـمش

 ل7سرة ويمكن ، ا5نحراف من ا%بناء فكر وقاية كيفية التحديات تلك أبرز ومن الدور لھذا تحقيقھا
 المح''ددات ف''ى تتمث''ل والت''ى الوق''ائى دورھ''ا مح''ددات خ''8ل م''ن %بنائھ''ا الفك''رى ا%م''ن تعزي''ز

  .الفكرى ا%من تحقيق فى تأثير من لھا وما ، ا5قتصادية و الثقافية و ا9جتماعية
 ف'ى ل7س'رة وا5قتص'ادية الثقافيةو، ا5جتماعية الوقائية داتالمحد على التعرف:  ةـالدراس أھـداف
  .الفكرى ا%من مجال

 قوامھ'ا الثانوي'ة الم'دارس طالب'ات م'ن عين'ة ف'ي الدراس'ة مجتم'ع تح'دد:  وعينتھا مجتمع الدراسة
  . مفردة) ١٩٨( قوامھا الثانوية المرحلة طالبات أسر من وعينة ، مفردة) ٤٢٠(

�ا��ة وأدواتھ��نھج الدراس� ا9س''تبانة باس''تخدام التحليل''ي الوص''في الم''نھج عل''ى الدراس''ة اعتم''دت : م
  . الثانوية المرحلة طالبات %سر ا9ستبانة وكذلك ، الثانوية المرحلة لطالبات

  : أھمھا من العامة النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلتج: ـــائـنتم الـأھ
 إحترام ، الحميدة ا%خ8ق على ا%بناء تربية:  ھى ل7سرة ا5جتماعية الوقائية المحددات أھم أن  -أ 

  .المناسب ا%سرى النفسى الجو توفير ، ل�بناء الحسنة ،القدوة الوطنية القيم تدعيم اFخر، وقبول
 ، صحيح نحو على الدين بأمور ا%بناء تثقيف: ھى ل7سرة الثقافية الوقائية المحددات أھم أن  -ب 

 ، والطاعات العبادات على للمحافظة ا%بناء توجيه ، ىالفكر ا5نحراف بمخاطر ا%بناء توعية
 والحوار المناقشة ،استخدام ا5جتماعى التواصل لمواقع الخاطئ ا5ستخدام مخاطر توضيح

   ا5يجابية ا%فكار نحو ا%بناء توجيه و ، ا%بناء مع ا5يجابى
 ، الح8ل الكسب ھميةبأ ا%بناء توعية:  ھى ل7سرة ا5قتصادية الوقائية المحددات أھم أن  -ج 

 ا%بناء تبصير ، ل�بناء المادية ا5حتياجات توفير ، بالمجتمع الفقراء ةمساعد نحو ا%بناء توجيه
  . غاية وليست وسيلة بأنھا ل7موال الحقيقية بالقيمة

 لغة غياب:  ھى ا5نحراف من أبنائھا وقاية ا%سرة تحقيق دون تحول التى الصعوبات أھم أن  -د 
 ا%بناء تصرفات مراقبة فى الزائد ا9ھمال أو الزائد التشدد ، ا%بناء مع الھادئ نقاشوال الحوار
  ل7سرة الدينى الوازع ضعف ، المنزل وخارج داخل

:  ھى %بنائھا الفكرى ا%من تحقيق فى دورا%سرة تفعيل على تساعد التى المقترحات أھم أن  -ه 
 ا%بناء ،توعية اFباء تصرفات فى الصالحة القدوة ،إعطاء والطاعات العبادات بأداء ا%سرة التزام

  . الفكرى والتطرف المغا5ة بخطورة
  : أھمھا توصيات عدة إلى الدراسة توصلت :ياتـم التوصـأھ

 ا5نحراف من أبنائھا وقاية في الكاملة والقناعة وا5دراك الوعي من عالية درجة ا5سرة منح .١
 .ا5ع8مية وا5رشادية التوجيھية البرامج خ8ل من
  .ا%بناء بين التفرقة عدمو والوسطية المساواة على القائمة العادلة بالمعاملة ا%سرة اھتمام  .٢
 خ8ل من  حميدة واخ8ق صحيحة عقيدة أساسھا %بنائھا فكرية قناعة بتوفير ا%سرة اھتمام .٣

 على بنيةم أخ8قية قيم وغرس رسوله وسنة � كتاب من مستمدة صحيحة دينية تعاليم غرس
 والمناقشة التفكير فى الحرية ا%بناء ،منحهعرق او همذھب كان ينأ ا5خر وقبول والتعايش التسامح

 .والتحاور
 التى الحرية تتحول � حتى وا9رشادي التوجيھي دورھا عن ا%سرة تتخلى � أن ضرورة  .٤

  . الفكري ا5نحراف إلى با!بناء فتؤدى مسئولة غير حرية إلى  لھم منحت
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The Abstruct 
Naif Arab University For Security Sciences 
Faculty Of Social Sciences 
Depart Of Sociology 
Study Title: "Preventive Determinants Of The Family In The Field Of 
Intellectual Security - Field Study  
Student: Aisha Meteb Al-Mutairi 
ADVISOR: Prof-Dr/ Ibrahim Ali Al-Dakhil. 
Research of Problem: The Problem Facing The Family Is The Many Challenges That 
Prevent The Achievement Of This Role And The Most Prominent Of These Challenges Is 
How To Prevent Sons From Thinking Deviation, And The Family Can Enhance The 
Intellectual Security Of Their Sons Through The Determinants Of Their Protective 
Role,Which Is The Social,Cultural And Economic Determinants, And Its Impact On The 
Achievement Of Intellectual Security.  
Study Objectives: The Study Aims To Identify The Social, Cultural, And Economic 
Determinants Of The Family In The Field Of Intellectual Security. 
Study Population (SAMPLE): The Study Population Is Determined In A Sample Of 
Secondary School Students (420) And A Sample Of Secondary Student's Families (198). 
Research Methodology And Tools: The Study Was Based On Descriptive Analytical 
Methodology Using Questionnaire For Secondary School Students, As Well As 
Questionnaire For Families Of Secondary School Students. 
Main  Results:The study reached a number of general results,which are: 
a. The most important social determinants of the family are:raising Sons to good 
morals,respecting and accepting others,strengthening nationalvalues,strengthening national 
values,good example of Sons,providing the right psychological atmosphere for the Sons. 
b. The most important determinants of cultural protection of the family are: education of 
the building of religion properly, raising awareness of Sons about the dangers of 
intellectual deviation, directing Sons to maintain worship and worship,explaining the 
dangers of misuse of social networking sites, using discussion and positive dialogue with 
Sons, Positive thoughts. 
c. The most important economic determinants of the family are: raising Sons awareness of 
the importance of god gain, directing Sons to helping the poor in society, providing the 
material needs of the Sons, enlightening the Sons with the real value of money as a means 
rather than an end. 
d. The most important difficulties that prevent the achievement of the family and the 
prevention of their Sons from the deviation is: the absence of the language of dialogue and 
quiet discussion with Sons, excessive militancy or excessive neglect in monitoring the 
actions of Sons inside and outside the home, weakness of religion of the family. 
e. The most important proposals that help to activate the role of the family in achieving the 
intellectual security of our Sons are: the commitment of the family to perform the acts of 
worship and obedience, to give a good example in the actions of parents, to raise Sons 
awareness of the danger of exaggeration and intellectual extremism. 
Main Recommendations: 
1. The study reached several recommendations, the most important of which are: Giving 
the family a high degree of awareness, awareness and full conviction in preventing their 
sons from deviating through the guidance programs and media guidance 

2.  the family's interest in fair treatment based on equality and centrality, non-
discrimination between sons. 
3. the family's interest in providing intellectual conviction to its citizens True faith and 
virtuous morals through the implantation of true religious teachings derived from 
the"Quran and the Sunnah" and instilling moral values based on tolerance, co-existence 
and acceptance of the other where gilded or racialized sons were given freedom of thought, 
debate and dialogue, In this regard. 
4. the family abandoned its guiding and guiding role so that the freedom granted to them 
would not be transformed into irresponsible freedom, which would lead the sons to 
intellectual deviation. 
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  ا"ھداء

  

 الى من غرس بداخلي حب العلم والتعلم الى والدي ووالدتي (رحمھمإ -

(�   

  ب سعادتي الى " أبنائي ا"عزاء" لى قرة عيني وسبإ -

  لى إخوتي وأخواتي الذين قدموا لي يد المساعدة والعون " حفظھم '.إ -

لى كل من شجعني على مواصلة مسيرتي العلمية ومساعدتي على اتمام إ -
 العمل .ھذا 

  

 

  أھدي إليھم جميعاً ھذه الدراسة...                         

  

 الباحثة                                                             
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  الشكر والتقدير

 

مور والص0ة والس0م على الحمد/ الذي بفضلة تتم الصالحات، وبتوفيقة تيسر ا�
  .له وصحبة ومن كان على ھداهآمد بن عبد/ وعلى نبي بعده مح من �

بخالص  م ا�عتراف بالفضل والجميل أتقدمفي مقاوبعد أن من � علي بإتمام دراستي 
العزيز أل  ا�مير محمد بن نايف بن عبد :ملكيا�متنان إلى صاحب السمو الالشكرو
نايف العربية،  ، ولي العھد ووزير الداخلية ورئيس المجلس ا)على لجامعةسعود

والشكر موصول إلى معالي  .لدعمة المستمر لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي
على ما يوليه من أھتمام في تطوير  الدكتورجمعان رشيد بن رقوش:رئيس الجامعة

 . ا�ستاذ الدكتور خالد إبراھيم الكردي:كلية العلوم ا)جتماعية عميدثم الى الجامعة 

وإلى كافة الھيئة  أحسن مبارك طالبا�ستاذ الدكتورا)جتماعية: العلومرئيس لى إو
  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمشرف العلمي  .العلمية في قسم علم ا�جتماع

خلقه وقبوله  والذي غمرني بكريم إبراھيم بن علي الدخيلالدكتور :على الرسالة
اداته السديدة، إلى أن خرج رشوإ ، وأعانني بتوجيھاته القيمة ، ا:شراف على بحثي

و كذلك الشكر موصول لكل . فجزاه � عني خير الجزاء ،،، بصورته النھائية البحث
الذين تفضلوا  أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الدراسة وا)ساتذة  ا�ساتذة :من

  بتحكيم استبانة الدراسة . 
  في أنجاز ھذه الدراسة. ولكل من أسھم وساعد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  
  

  لكم مني خالص الشكر والتقدير والعرفان .....                           
  
 

  الباحثة           
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 محتوياتقائمة ال

 المــوضـــوع
رقم 

 الصفحة

  الفصـل ا�ول 
 وأبعادھا مشكلة الدراسة

 

 ٢ مقدمة الدراسة .

 ٤ مشكلة الدراسة .

 ٦ سة .تساؤ�ت الدرا 

 ٧ أھداف الدراسة .

 ٧ أھمية الدراسة .

 ٨ حدود الدراسة .

 ٨ مفاھيم الدراسة ومصطلحاتھا .

  الفصـل الثاني
  للدراسة  ةالنظريالخلفية 

 .ا:طار النظري:  و�ً أ
 

 ١٣  .المحددات الوقائية لHسرة فى إطار ا)من الفكرى

 ٣٠ .ا)من الفكرى وأھميته لHسرة

 ٤٣ ا)من الفكرى.أبعاد تحقيق 

 ٥١ .معوقات تحقيق ا)من الفكرى فى المجتمع السعودى 

 ٥٧ المنطلقات النظرية للدراسة.

 ٦٤ : الدراسات السابقة ثانياً 

  الفصل الثالث
 ا�جراءات المنھجية للدراسة

 

 ٧٦ منھج الدراســة .

 ٧٦ مجتمع الدراسة .

 ٧٧ عينة الدراســــة .

 ٧٧ حل تصميمھا .أدوات الدراســة ومرا

  ١٠٠ إجراءات التطبيق لجمع البيانات . 

 ١٠٠ ا)ساليب ا:حصائية .



 و 
 

  الفصل الرابع
 تحليل ومناقشة نتائج الدراسة

 

طالبات  مفردات مجتمع الدراسة منل تحليل الخصائص الديموغرافية
 .المرحلة الثانوية وأسرھم 

١٠٣ 

 الفكريا)من مجال  فيلHسرة دات الوقائية بالمحدتحليل النتائج المتعلقة 
 من وجھة نظر طالبات المرحلة الثانوية مجتمع الدراسة .

١٠٢ 

حددات الوقائية لHسرة فى مجال ا)من الفكرى تحليل النتائج المتعلقة بالم 
 من وجھة نظر أسر طالبات المرحلة الثانوية مجتمع الدراسة .

١٣٩ 

المحددات الوقائية لHسرة و الديموجرافيةالعVقة بين بعض المتغيرات 
 لوقاية ا)بناء من ا�نحراف الفكرى .

١٦٥ 

الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة من طالبات المرحلWة الثانويWة 
 وا)سر فيما يتعلق بمحاور الدراسة .

١٥٠ 

  الفصل الخامس
 الدراسة وتوصياتھا ومقترحتھا خ�صة

 

 ١٥٢ خVصة الدراسة.

  سة.توصيات الدرا
 مقترحات الدراسة.

١٥٦ 

  المصادر والمراجع

 ١٥٨ مراجع الدراسة باللغة العربية .

 ١٦٧ مراجع الدراسة باللغة ا�نجليزية .

   م0حق الدراسة

 ١٦٩ ): قائمة بأسماء السادة المحكمين )داة الدراسة.١الملحق رقم (

 ١٧١ ): أداة الدراسة في صورتھا النھائية.٢الملحق رقم(

 ١٨٩  .) خطابات الدراسة٣لملحق رقم(ا

  

  

  

  

  

  
  



 ز 
 

 قائمة الجداول
  

رقم 
 الجدول

 ولاموضوع الجد
  رقم

 الصفحة

١ 
�سWWتمارة الطالبWWات يوضWWح معWWامVت ا�تسWWاق الWWداخلى و الثبWWات 

) لفقWرات المحWور ا)ول (Cronbach's Alphaباستخدام معامل 
 المحددات الوقائية ا�جتماعية  :

٧٦ 

٢ 
�سWWتمارة الطالبWWات ا�تسWWاق الWWداخلى و الثبWWاتيوضWWح معWWامVت  
 ثWانى) لفقرات المحWور ال(Cronbach's Alphaباستخدام معامل 

   المحددات الوقائية الثقافية :

٧٧ 

٣ 
�سWWتمارة الطالبWWات يوضWWح معWWامVت ا�تسWWاق الWWداخلى و الثبWWات 

 ثالWث) لفقرات المحور ال(Cronbach's Alphaباستخدام معامل 
  الوقائية ا�قتصاديةالمحددات  :

٧٨ 

٤ 
�سWWتمارة الطالبWWات يوضWWح معWWامVت ا�تسWWاق الWWداخلى و الثبWWات 

 رابWع) لفقرات المحور ال(Cronbach's Alphaباستخدام معامل 
  الصعوبات  :

٨٠ 

٥ 
 Cronbach'sيوضWWWWح معWWWWامVت الثبWWWWات باسWWWWتخدام معامWWWWل 

Alpha)اور) لWWة  محWWتبانة الخاصWWا:سWWة الثانويWWات المرحلWWة بطالب
 مجتمع الدراسة

٨١ 

٦ 
�سWWWتمارة ا)سWWWر يوضWWWح معWWWامVت ا�تسWWWاق الWWWداخلى و الثبWWWات 

) لفقWرات المحWور ا)ول (Cronbach's Alphaباستخدام معامل 
  المحددات الوقائية ا�جتماعية :

٨٢ 

٧ 
�سWWWتمارة ا)سWWWر يوضWWWح معWWWامVت ا�تسWWWاق الWWWداخلى و الثبWWWات 

 ثWانىرات المحWور ال) لفق(Cronbach's Alphaباستخدام معامل 
  المحددات الوقائية الثقافية :

٨٣ 

٨ 
�سWWWتمارة ا)سWWWر يوضWWWح معWWWامVت ا�تسWWWاق الWWWداخلى و الثبWWWات 

 ثالWث) لفقرات المحور ال(Cronbach's Alphaباستخدام معامل 
  المحددات الوقائية ا�قتصادية :

٨٤ 

٩ 
�سWWWتمارة ا)سWWWر يوضWWWح معWWWامVت ا�تسWWWاق الWWWداخلى و الثبWWWات 

 رابWع) لفقرات المحور ال(Cronbach's Alphaدام معامل باستخ
  الصعوبات :

٨٦ 

١٠ 
�سWWWتمارة ا)سWWWر يوضWWWح معWWWامVت ا�تسWWWاق الWWWداخلى و الثبWWWات 

) لفقWWWWرات المحWWWWور (Cronbach's AlphaباسWWWWتخدام معامWWWWل 
  المقترحات : خامسال

٨٧ 

١١ 
 Cronbach'sيوضWWWWح معWWWWامVت الثبWWWWات باسWWWWتخدام معامWWWWل 

Alpha)اور) لWWWة  محWWWتبانة الخاصWWWة ا:سWWWات المرحلWWWر طالبWWWبأس
 الثانوية مجتمع الدراسة

٨٨ 

١٢ 
 سنلالطالبات طبقاً ليوضح خصائص مجتمع الدراسة من 

 

٩٣ 


