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وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري من وجهة 
  ومعلمي العلوم الشرعية مبنطقة عسري نظر طلبة املرحلة الثانوية

 : ملخص الدراسة
 الفكري األمن على أثر وسائل التواصل االجتماعي على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 أجل ومن. عسير بمنطقة الشرعية العلوم ومعلمي الثانوية المرحلة طلبة نظر وجهة من
 االستبيان أداة واستخدمت ، المنهج الوصفي على الدراسة اعتمدت الهدف هذا تحقيق
 مدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير على في البحث تطبيق تم حيث البيانات لجمع
 تم وقد ، طالٍب ومعلٍم للعلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية) ١٠٠(من  مكونة عينة

 التواصل إلى أن وسائل الدراسة توصلت  وقد.بطريقة عشوائية طبقية تيارهااخ
 االنسجام على يساعد مما األخرى الشعوب ثقافة على االطالع في أسهمت االجتماعي
 دول مختلف في األفراد بين التواصل سرعة في كما أسهمت اآلخرين؛ مع والتعايش

 إال ، المشتركة االهتمامات ذات صداقاتوال المجموعات  وتكوين، فورية وبصورة العالم
 التجسس عمليات خالل من اآلخرين خصوصيات انتهاك أنها في المقابل أسهمت في

 بكل المتلقي ثقة عدم في أثرت والتي ، الشخصيات انتحال ظاهرة وانتشار ، اإللكتروني
  . المختلفة االجتماعي التواصل وسائل في يكتب ما

 نشر سائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري في      لو الدينية وتتمثل اآلثار 
 اإللحادية األفكار تصدير باإلضافة إلى  ،  اإلسالم صفة تحمل التي المنحرفة الفرق مواقع

 عليـه  اهللا صـلى  الرسـول  حول المثارة الشبهات ونشر ،  األديان والقيم  من التحررية
 الفرصـة   المقابـل أتاحـت     إال أنها في   ،  عنهم اهللا رضي الصحابة في والقدح ،  وسلم

 للدين الصحيح الفهم على وساعدت ، العلم وطالب العلماء مع الشرعية المسائل لمناقشة
 الـدين  مبـادئ  ونـشر  ،  المتخصصين مع الجيد التواصل خالل من الشرعية ومقاصد
لوسائل التواصل االجتماعي على     السياسية بينما تتمثل اآلثار  . بها التمسك إلى والدعوة

 الـسياسية  الساحة مستجدات على الفوري التعرف على ساعدت  الفكري في أنها   األمن
 النقاش على الشباب قدرات تنمية على ساعدت كما ،  المجتمع على وانعكاساتها العالمية
 عـن  النظـر  بغض معينة قضايا نحو عام رأي تكوين أسهمت في  كما ،  البنّاء والحوار
 فـي  االجتماعية الوسائل إسهام درجة أن راسةالد نتائج أظهرت المقابل  وفي ،  صحتها
 بقيمـة  التـشكيك  في ساهم مما متدنيةً كانت الوطنية والمسؤولية المواطنة قيم تعزيز

 فـي  أسـهمت  أنهـا  كما ،  المجتمع في والعقد الحل وأهل ،  والحكام الشرعية الرموز
  .اإلرهابية اتالعملي على والتدريب ، اإلرهاب وسلسلة المتطرفة العناصر بين التواصل

 طلبـة المرحلـة     - األمن الفكري  -وسائل التواصل االجتماعي   : الكلمات االفتتاحية 
  .معلمو العلوم الشرعية-الثانوية



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 - ١٤ -

Abstract 
This study aimed at knowing the impact of social media 

on the intellectual security from the perspective of secondary 
school level students and the teachers of religious sciences in 
Asir Region. The study used the descriptive method to achieve 
the aim of the study, and a questionnaire was used for data 
collection, where the practical part was administered in Khamis 
mushayt and Abha towns in Asir Region. The sample of the 
study consists of (100) students and teachers of religious 
sciences at secondary school level which was a stratified 
random sample. The study reached into the fact that the social 
media contributed in recognizing other cultures whereof brings 
harmony and coexistence with others. It also participated in the 
instant communication among individuals worldwide, as well as 
creating groups and friendships of mutual concerns. On the 
other hand, it violated the privacy of others through electronic 
eavesdropping and the spread of impersonation phenomenon 
that leads to receiver distrust over what is written in different 
social media. 

The religious effects of social media on intellectual 
security are represented in the spread of straying factions’ sites 
that claim to be part of Islam, propagating the atheistic and 
liberal thoughts out of religious and values, spreading the 
suspicions raised over the Prophet Muhammad (peace be upon 
him), and the slander on the Companions of the Prophet (may 
Allah be pleased with them). On the contrary, it provides an 
opportunity to discuss the religious matters with the religious 
scholars and students. It also helps in understanding the true 
religion of Islam and the religious destinations out of good 
communication with the specialists, outspreading of the 
principles of Islam and calling for sticking to them. The political 
effects of social media on the intellectual security are 
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represented in the immediate knowing of the developments of 
the international political arena and their reflections on the 
society. It also helps developing youth abilities in discussion 
and constructive dialogue. It participated in shaping public 
opinion towards certain issues regardless their authenticity. 
Contrastingly, the results revealed that the participation rate of 
the social media in strengthening the citizenship values and 
national responsibility was low, whereof leads to skepticism in 
the religious symbols, governors and wise men in the society. It 
also participated in connecting the extremist elements and the 
series of terrorism, and training on terrorist operations.   
key words:  Social media – Intellectual security –secondary 
schools–Islamic Tecahers. 
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  : المقدمة
 و هو من ، األمن نعمة عظمى أنعم اهللا تعالى بها على عباده وامتن عليهم بها  

أهم المقاصد والمرتكزات لحفظ الضروريات الخمس التي جـاءت الـشريعة الـسمحة             
 حيث ،والعرض ،  والمال،  والعقل، والدين ، بحفظها وصيانتها المتمثلة في حفظ النفس

 وهـو   ،طمأنينته وتحقيق مبدأ االستخالف وإعمار األرض     تبنى عليها سعادة اإلنسان و    
 عن قوم   لك فيما حكاه اهللا سبحانه وتعالى     يتجلى ذ  ،  مطلب أساسي لألفراد والمجتمعات   

 ربكُـم  ِ ِرزق ِمـن  كُلُـوا  وِشماٍل يِميٍن عن ِ جنَّتَان َآيةٌ ْ مسكَِنِهم ِفي ِلسبٍإ َ كَان ْ لَقَد {: سبأ
 وبدلْنَاهم الْعِرِمَ سيل علَيِهم فََأرسلْنَا فََأعرضوا) ١٥(غَفُور ٌ ورب -طَيبةٌ بلْدةٌ هلَ واشْكُروا
 كَفَروا ِبما جزينَاهم ذَِلك) ١٦(قَِليٍل ٍ ِسدر ِمن وشَيٍء وَأثٍْل خَمٍط ُأكٍُلْ ذَواتَيِ جنَّتَينْ ِْبجنَّتَيِهم

 ظَـاِهرةً  قُرى ِفيها باركْنَا الَِّتي الْقُرى َ وبين بينَهم وجعلْنَا) ١٧(الْكَفُور   ِإلَّا جاِزينُ ْ وهل
 َأسـفَاِرنَا  بين باِعد ربنَا فَقَالُوا) ١٨(َآِمِنين   وَأياما َ لَياِلي ِفيها ِسيروا َ السير ِفيها وقَدرنَا
شَكُوٍر  صباٍر ِلكُلِّ لََآياٍت ذَِلك ِفي ِإنٍ ممزق كُلَّ ومزقْنَاهم َأحاِديثَْ فَجعلْنَاهمْ نْفُسهمَأ وظَلَموا

 حيث بين اهللا تعالى حال القوم وما كانوا فيـه       ،  )١٩-١٤ اآليات   ،  سورة سبأ (} )١٩(
 بقية إلى اليـوم     تزال منها   وسكنهم في أرض مخصبة ال     ،  من أمن ورزق ورغد ونعيم    

 ،  ومن أعظم النعم التي أمتن اهللا تعالى بها عليهم األمن في األوطـان  ،  شاهدة على ذلك  
وازدانت حضارتهم لتكون مضرباً لألمثال عبر  ، الهنيئة إذ به تحققت لهم الحياة السعيدة

  وال لمجتمـع أن    ،  و ال لحضارة أن تزدهـر      ،  لتؤكد أنه ال يمكن لعمل أن يتم      ؛  التاريخ
ـ ١٤٢٢( ولذا قال ابن سعدي     ،  إال بتحقيق مطلب األمن واألمان    ،  يرتقي فرغـد  " : )هـ

" الرزق واألمن من الخوف من أكبـر الـنعم الدنيويـة الموجبـة لـشكر اهللا تعـالى                 
  ).١٩٩٥ص(

 مثَلًا اللَّه َ وضرب{ : وقد حكى اهللا تعالى نموذجاً آخر في قوله سبحانه وتعالى         
 اللَّـه  فََأذَاقَها اللَِّهِ ِبَأنْعم ْ فَكَفَرت مكَاٍن ِ كُّل ِمن رغَداً ِرزقُها يْأِتيها ً مطْمِئنَّة نَةًَآِم كَانَتْ قَريةً
اسوِع ُِلبف الْجالْخَواِ وكَانُوا ِبم وننَعصوهي حال أشبه ، )١١٢ اآلية ، سورة النحل(} ي 

وسلم وبعدها حيث جعل فيها بيته الـذي  شيء بحال مكة قبل بعثة النبي صلى اهللا عليه    
 والناس من حوله يتخطفون وأهله في سـعة رزق ورغـد   ، من دخله كان آمناً مطمئناً    

عيش تأتيهم أرزاقهم من مشارق األرض ومغاربها مع الحجيج والقوافل يقول سبحانه             
 ولَِكـن  لَـدنَّا  ِمـن ً ِرزقاٍ شَيءِ كُّلُ اتثَمرِ ِإلَيه يجبى َآِمناً محرماًُ لَهْ نُمكِّن ْ َأولَم{ :وتعالى
 هـذَا  رب فَلْيعبدوا{ :  وقال سبحانه  ،  )٥٧ اآلية   ،  سورة القصص (} يعلَمون لَا ْ ََأكْثَرهم
، )٤-٣ اآليتـان    ،  سورة قريش (} خَوٍف ِمن ْ وَآمنَهم جوٍع ِمن ْ َأطْعمهم الَِّذي) ٣(الْبيِت  

 قَـالَ  وِإذْ{:  استجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السالم حيث دعا ربه فقال          وما ذاك إال  
 والْيـوم  ِباللَّـهِ  ِمنْهم َآمن ْ من الثَّمراِت ِمن َأهلَه ْ وارزق بلَداً َآِمناً  هذَا ْ اجعل ِ رب ُ ِإبراِهيم
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} )١٢٦(الْمـِصير    وِبـْئس  ِ النَّار عذَاِب ِإلَى ُ َأضطَره َّ ثُم قَِليالً فَُأمتِّعه َ كَفَر ْ ومن قَاَل ِالَْآِخِر
  ). ١٢٦اآلية  ، سورة البقرة(

ولعظم منزلة األمن وأهميته امتن اهللا تعالى به على عباده األتقياء في الجنـة              
 ِمن يلْبسون) ٥٢(وعيوٍن  جنَّاٍت ِفي) ٥١(َأِميٍن  مقَاٍم ِفي الْمتَِّقين ِإن{: سبحانه حيث قال

 ِبكُـل  ِفيهـا  يدعون) ٥٤(ِعيٍن   ٍ ِبحور وزوجنَاهم كَذَِلك) ٥٣(متَقَاِبِلين   وِإستَبرٍق ْسنْدٍس
 )٥٦(الْجِحيِم   َ عذَاب ووقَاهم الُْأولَى الْموتَةَ ِإلَّا الْموتَ ِفيها يذُوقُون لَا) ٥٥(َآِمِنين   ِّفَاِكهٍة
 يقـول  ، )٥٧-٥١ اآليات ، سورة الدخان(} )٥٧(الْعِظيم   ُ الْفَوز َ هو َ ذَِلك َ ربك ْ ِمن فَضالً

 وآمنين مـن    ،  وآمنين من مضرته   ،  آمنين من انقطاع ذلك   " : )هـ١٤٢٢(ابن سعدي   
ـ ١٤١٩،  ابـن كثيـر   " ( وآمنين من الخروج منها والموت     ،كل مكدر  ؛ )١٦٣١ص،  هـ

  . قده ال يهنأ اإلنسان بلذة الحياة ومتاعهاوبف ،فاألمن مطلب ضروري
وفي ظل الثورة المعلوماتية الكبرى في تقنية االتصاالت والمعلومات على وجه    

 ، العموم وفي وسائل التواصل االجتماعي عبر أشكالها المتعـددة كالفيـسبوك وتـويتر            
فـي اسـتقطاب     األبرز في عالمنا اليوم      ي تعد الظاهرة التقنية اإلعالمية    والت ،  وغيرها

 هـم   وخاصة فئة الشباب الواعد الفتي الذين      ،شرائح المجتمع العمرية وأطيافه الفكرية    
 الوقودم   وه ،  وتقدمها لنهضتها الرئيس الداعم وهم ،لألمم الحقيقي اإلستراتيجي الكنز
 تتأخر ذلك وبعكس ،  وتنهض األمم تتقدم ورعايتهم بهم فبالعناية ،  أمجادها لبناء الدافع
والذي يتميز بتركيبة سكانية فتيـة حيـث يمثـل           ،هقر؛ السيما المجتمع السعودي   وتتق

مـن العـدد الكلـي للـسكان الـسعوديين والمقــدر      % ٥٠الـشباب مـن الجنـسين    
 نسمة كما ورد في اإلحصائية العامـة لـسكان المملكـة العربيـة              ٢٠،٠٦٤،٩٧٠بـ

ـ ١٤٣٧، لحكوميةالسعودية الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ا        . هـ
وللتعرف على مدى استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتماعي فقد أجـرى            
المركز الوطني ألبحاث الشباب في جامعة الملك سعود دراسةً تناولت اتجاهات الـشباب          
نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي؛ تبين من خاللها أن نسبة مستخدمي الفيسبوك 

وبلـغ   ،  %٦٩,٥دمي اإلنترنت بالمملكة العربيـة الـسعودية بلغـت          من نسبة مستخ  
 ، هـ١٤٣٣،  صحيفة عكاظ % (٥وبقية الشبكات لم تتجاوز     ،  %١٨,٥مستخدمو تويتر   

  ). ٣٨٨٥ع 
عدد مستخدمي موقع الفيسبوك في عام      "فقد وصل   ؛  أما على المستوى العربي   

ي تويتر أكثر مـن   كما وصل عدد مستخدم،  مليون مستخدم عربي   ٣٢م حوالي   ٢٠١١
 بالمئة غالبهم من فئة الشباب   ٥٠٠مليون ومائة ألف مستخدم عربي  بمعدل نمو قدره          

 ، ٢٠١٤،  أبـو خطـوة والبـاز     " ( سـنة  ٤٠ سنة إلـى     ١٥الذين يترواح عمرهم من     
وذلك ألن وسائل التواصل االجتماعي وفرت للشباب بيئةً افتراضيةً يتبادلون  ، )١٨٩ص

 ويناقشون الهمـوم المـشتركة كالمعيـشة        ،  لمصادر المعلوماتية من خاللها األفكار وا   
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و يبدون آراءهم ووجهات نظرهم بكل تجرد وحرية حول         ،  والقضايا المجتمعية الساخنة  
 كما أنها سهلت لهم الترويج لألفكار والتوجهـات    ،  القضايا السياسية العالمية والمحلية   

  . اركة حياتهم الشخصية مع اآلخرينكما أتاحت لمستخدميها مش ، األيدلوجية المتنوعة
  ودراسة أبو، )م٢٠١٠ (Zarrellaولقد أشارت العديد من الدراسات كدراسة  

إلى أن وسائل التواصـل االجتمـاعي       ) ت.د( ودراسة رواقة    ،  )م٢٠١٤(خطوة والباز   
 والتي بدورها سـاعدت     ،  لعبت دوراً إيجابياً يتمثل في تنمية شبكة العالقات االجتماعية        

 والشعوب بهـدف    ،   والمجتمعات ،   تطوير منظومة العالقات االجتماعية بين األفراد      في
 وإبراز الثقافات المتعددة وترويج مبادئ العولمة والحضارات المختلفة ، تبادل المعلومات

 مما جعلها أدوات أساسية ال يمكن االسـتغناء  ، دون التقيد بالحواجز المكانية والزمانية 
 إال أنه في المقابل نتيجة للتغيرات التقنية المتسارعة التي يعيـشها            ،  عنها أو تجاهلها  
 واخـتالل  ،  وقع بعض شبابنا في تشتت واضح في األهداف والغايات      ،  العالم من حولنا  

 ،  وضبابية في المرجعية الفكرية والـشرعية      ،في الموازين والثوابت العقدية والشرعية    
تعرضوا لألفكار المتطرفة ونشوء    و ، المقدسة والهجوم على الثوابت   ،  والحروب العقدية 

وغيرهـا مـن     ،  )م٢٠٠٥،  الجحنـي  ( ورواج األفكار المنّحلـة    ،  الجماعات اإلرهابية 
التحديات التي تواجه األمن الفكري التي أدت إلى عدم مقدرة الـشباب علـى التمييـز                

أزمـة  وحدوث  ؛   والصواب والخطأ  ،   والمصالح والمفاسد  ،  الواضح بين الحق والباطل   
فكرية ثقافية ضربت جذور المجتمع بتغيير سلوك األفراد بشكل متسارع ألقـى بظاللـه           

والتي تتجلى فـي تمـرد      ،  حيث يتجرع مرارتها صباحاً ومساء     ،  على المجتمع بأسره  
الشباب على قيم المجتمع وعقيدته وثقافته وفكره المستمد من األصول الشرعية البينة            

وإدراكاً من الدول والحكومات ألهمية     .هالك ضال والعياذ باهللا   الواضحة ال يزيغ عنها إال      
تحقيق األمن الفكري لمواطنيها على وجه العموم ولشبابها على وجه الخصوص لما له             

 والذي يصفه صـاحب الـسمو       ،من تأثير فعال على العقل والموجه والمحرك للجوارح       
 ووزير الداخلية الوزراءس مجلس العزيز النائب الثاني لرئي الملكي األمير نايف بن عبد    

 بل هو ركيزة كـل      ،  إنه جزء من منظومة األمن العام في المجتمع        ": رحمه اهللا بقوله  
 ،والضوابط الشرعية  ،   وأن مبعثه ومظهره االلتزام باآلداب     ،  أمن وأساس لكل استقرار   

  .)٢ ص،  ت.د،  المرعـول  ("والمرعية التي ينبغي أن يأخذ بها كل فرد فـي المجتمـع           
وسائل التواصل االجتماعي  وبناء على ما سبق فإن الدراسة الحالية تهدف إلى إبراز أثر

على األمن الفكري من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية ومعلمـي العلـوم الـشرعية              
  بمنطقة عسير

  : مشكلة الدراسة
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 ينعكس تلقائياً على منظومـة    ،  مما الشك فيه أن تحقيق األمن الفكري لألفراد       
 ، والغذائية، والجنائية، واالقتصادية، والسياسية،من للمجتمع بكل جوانبها االجتماعية    األ

وما ذاك إال لتعلق األمن الفكري بالعقل الذي هو مناط          ؛   وغيرها ، والسلوكية ،  والصحية
التكليف الشرعي ومناط القيادة الواعية والفعالة للمـشاركة فـي التنميـة المـستدامة        

 والتـي مـن   ، ام األمان للمجتمع من االتجاهات الفكرية المنحرفة وهو صم ،للمجتمعات
 وإحالل أفكار ومفاهيم بديلة هزيلة ذات منطلقات ، تقويض البناء الفكري القويم " شأنها  

 ،  الفكـري االنهيـار  من شأنها أن تؤدي بـشكل أو بـآخر إلـى           ،  شيطانية ال إنسانية  
ن معاول هـدم وتخريـب لمجتمعـاتهم         ويصبحو ،  واالنحالل الخلقي لبعض أفراد األمة    

وتبرز أهميته كذلك في أنه األسـاس المتـين         ). ٢١ص،  هـ١٤٢٠،  الطالع" (وألمتهم
 ، فإذا لم يتحقق األمن الفكري لـدى الفـرد        "،  والمرجعية للجوانب األمنية األخرى عليه    

 ذلك أدى، بمعنى أنه لم يعد يملك الحصانة الفكرية الالزمة ضد أي تيارات فكرية منحرفة
 ، و بأسـرته   ،  وإلى إلحاق الضرر واألذى بنفـسه      ،  في مهاوي االنحراف   إلى وقوعه 

المرعول  ("في تفشي الفوضى واالضطراب والدمار في مجتمعه  وأسهم، وأفراد مجتمعه 
  ).١٧ص، ت.د

ظـل العولمـة    "وفي  ) هـ١٤٣٦(إال أنه من المالحظ كما أوضحت العصيمي        
والتي بدورها  ، كنولوجية في مجال المعلومات والتواصليعيش العالم اليوم ثورة تقنية ت

 ، بتأثيراتها اإليجابية والسلبية، أثرت على معظم القيم السائدة في المجتمعات تأثيراً بالغاً
ال سيما في المجال الفكري للفرد حيث أصبح هدفاً سهالً للميـل والغوايـة بـه تحـت                 

"  وخارجة عن نطاق العقـول الـسوية   مسميات ودعاوى مذهبية منافية للفطرة السليمة     
 ومنها المملكة العربية السعودية من ، ؛ ولذا عانت كثير من دول العالم اإلسالمي)١ص(

       إفرازات  - بال شك  - والتي هي    ،  ظواهر االنحراف الفكري لدى فئات من الشباب الفتي 
جية بقـصد   تحاول الوصول إلى أهداف إستراتي     ،  التجاهات فكرية معادية لإلسالم وأهله    

؛ ممـا دفـع     )م٢٠٠٥،  حريـز (السيطرة على مقدرات الدول ومكامن القوة والنفـوذ         
المهتمين بالتربية والتعليم والتوجيه والنصح إلى إيالئها المزيد من االهتمـام بـاألمن             

؛ يحققه من استقرار للدولة والمحافظة على وحدتها ومعتقداتها وثقافتهـا         " الفكري لما   
 ، التواصل االجتماعي بين فئات المجتمع العمرية وأطيافه الفكريـة        مما يحقق الترابط و   

 ، م٢٠١٤ ،  أبوخطـوة والبـاز   " (والذي ينعكس إيجاباً على أمن األفراد وأمن الـوطن        
وقياماً بواجب النصح والتوجيه تجاه الشباب للوصول بهم إلـى بـر األمـن              )١٩٠ص

سهاماً في تحصين الشباب وتعزيز و إ ، ومحاربة األفكار الدخيلة على المجتمع ، واألمان
وسائل التواصل االجتمـاعي وأثرهـا   " كانت هذه الدراسة بعنوان    ؛  األمن الفكري لديهم  

على األمن الفكري من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية ومعلمـي العلـوم الـشرعية              
  : ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية" بمنطقة عسير

 ؟فكريس األمن الما أس .١
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  ما مهددات األمن الفكري؟ .٢
 ؟ ا مفهوم وسائل التواصل االجتماعيم .٣
ما أثر وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري من وجهة نظر طلبة المرحلة           .٤

 الثانوية بمنطقة عسير؟
معلمي العلوم   ما أثر وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري من وجهة نظر           .٥

 الشرعية بمنطقة عسير؟
المرحلة الثانوية حـول أثـر    ل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات طلبة    ه .٦

 وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري ؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات معلمي العلوم الشرعية حول أثـر               .٧

 وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري ؟
 الـشرعية  العلـوم  الطلبة ومعلمي  إجابات بين يةإحصائ داللة ذات فروق هناك هل .٨

 الفكري؟ األمن على االجتماعي التواصل وسائل أثر حول
ما مالمح التصور المقترح لتوظيف وسائل التواصل االجتماعي في تعزيـز األمـن     .٩

 الفكري في المؤسسات التعليمية عبر وسائل التواصل االجتماعي؟
  : أهداف الدراسة

  : ة إلىتهدف الدراسة الحالي
 .التعرف على أسس األمن الفكري .١
التعرف على دور وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري من وجهة نظـر              .٢

 .طلبة المرحلة الثانوية
التعرف على دور وسائل التواصل االجتماعي على األمن من وجهة نظـر معلمـي           .٣

 .العلوم الشرعية
  : أهمية الدراسة

  : ط اآلتية تتمثل أهمية الدراسة في النقا
تناولت الدراسة األمن الفكري باعتباره قاعدةً مهمـةً فـي حفـظ أمـن األفـراد                 .١

والمجتمعات من خالل منع االضطرابات الفكرية والسلوكية لدى األفراد التـي مـن       
 . شأنها المساهمة في حفظ مقدرات وممتلكات البلد البشرية والمادية
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ات واألبحاث التي تعالج القضايا األمنية      تقدم الدراسة طرحاً علمياً مدعوماً بالدراس      .٢
 مما يـشكل إضـافةً علميـةً        ،  والقضايا الفكرية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة     

 ، للباحثين والمهتمين باألمن الفكري في المجتمع السعودي على وجه الخـصوص          
 .وفي المجتمع العربي على وجه العموم

في التعامل مع تلك التغيرات التقنيـة  تأتي هذه الدراسة لتقديم رؤية علمية تربوية         .٣
والتحوالت التكنولوجية في إطار الدور المناط بالمؤسسات التعليمية في التعامل مع           
المتغيرات االجتماعية والتقنية التي أحدثت انعكاسات حـادة فـي فكـر الـشباب              

 .وأوجدت ضغوطاً وتحديات تربوية سلوكية ضخمة ، وثقافتهم
طالب والمعلمين باعتبارهمـا الـشريحة العظمـى مـن          تستهدف الدراسة فئتي ال    .٤

واستطالع آرائهم حول وسائل التواصـل       ،  مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي   
بحـث ومـصدراً     وأثرها على األمن الفكري مما يمثل قيمةً حقيقيةً لل         ،  االجتماعي

ي رؤية مستقبلية في االستفادة منها في تعزيز األمن الفكـر         لتقديم تصور مقترح و   
 .في المؤسسات التعليمية

  : حدود الدراسة
  : ستقتصر الدراسة على الحدود اآلتية

 اقتصرت الدراسة على األمن الفكري ومفاهيمـه ومقوماتـه     : الحدود الموضوعية  .١
 باإلضافة إلى عالقته بوسائل التواصل االجتمـاعي بمختلـف          ،  وأسسه وضوابطه 

 .فكري و انعكاساتها على األمن ال، أشكالها وخصائصها
 اقتصرت الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية ومعلمـي العلـوم           : الحدود البشرية  .٢

 .الشرعية في المرحلة الثانوية بمدينتي أبها وخميس مشيط
 طُبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العـام الدراسـي            : الحدود الزمانية  .٣

 .هــ١٤٣٦/١٤٣٧
  : مصطلحات الدراسة

منظومـة مـن    " : بأنهـا ) م٢٠٠٣(يعرفها راضـي     : اعيوسائل التواصل االجتم  
ومن ثم ربطه    ،  الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به         

من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لـديهم االهتمامـات والهوايـات              
ر اإلنترنـت   خامات متوفرة عب  " بأنها  ) م٢٠١٢( ويعرفها المدهون    ،  )٢٣ص" (نفسها

تعمل على ربط عدد كبير من المستخدمين من شتى أرجاء العالم ومشاركتهم وتواصلهم          
 ، ويتبـادلون األفكـار والمعلومـات      ،  في موقع إلكتروني واحد يتواصلون معاً مباشرة      
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والمحادثـة   ، ويتمتعون بخدمات األخبـار  ، ويناقشون قضايا لهم أهمية مشتركة بينهم   
 وملفات الفيـديو    ،   ومشاركة الملفات النصية والمصورة    ،  لكترونيالفورية والبريد اإل  

 ، عبـارة عـن وسـائل تقنيـة       : ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها   ). ٣٧ص" (والصوتيات
وشبكات اجتماعية تفاعلية تربط العديد من المستخدمين في دول العالم لمناقشة قضاياهم 

الجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية    المختلفة ذات الطابع المشترك بينهم كالقضايا ا      
  . وغيرها

القدرة على المحافظة على سالمة األفكـار والمعتقـدات         ": يعرف بأنه  :األمن الفكري 
الصحيحة لدى األفراد مع تزويدهم بأدوات البحث والمعرفـة وبيـان طـرق التفكيـر               

            ، م٢٠١١، األتربي" ( ويكمل هذا ويتممه مسلك األدب والتربية وحسن االتصال، الصحيح
 القدرة على تحصين األفـراد مـن األفكـار          : ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه   ). ١٧٠ص  

والمعتقدات الدخيلة على المجتمع من خالل تزويدهم باألدوات المعرفية والعلمية التي يتم 
  .من خاللها الحكم على تلك األفكار والمعتقدات وتميز الحق عن الباطل

  :  النظري للدراسةاإلطار
ضروريات الحياة السعيدة    من ضرورة فجعله،  بالغة عناية باألمن عني اإلسالم 

 ولذا جاءت دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السالم حيث يقـول اهللا             ،  للفرد والمجتمع 
 ِمـن  َأهلَـه  زقْوار َآِمنـاً  بلَداً هذَا اجعْل ِ رب ُ ِإبراِهيم َ قَال ْ وِإذ{ : تعالى في محكم كتابه   

 ِإلَـى  ُ َأضـطَره  َ ثُم قَِليالً ُ فَُأمتِّعه َ كَفَر ْ ومن قَاَل ِ الَْآِخر والْيوِم ِباللَِّه ِمنْهم َآمن ْ من َالثَّمراِت
 قـال ابـن كثيـر    ، )١٢٦ اآليـة  ، سورة البقرة (} )١٢٦(الْمِصير   وِبْئس ِ النَّار عذَاِب

 : أي} َآِمناً ً بلَدا هذَا اجعْل رب{ : عالى إخباراً عن الخليل إنه قال     وقوله ت (: )هـ١٤١٩(
ولقد كان من ).  ٣٩٩ص ) (وقد فعل اهللا ذلك شرعاً وقدراً ، من الخوف  ال يرعب أهله   

 لكونهمـا   ،  جملة ما امتن اهللا به أهل مكة قبل اإلسالم رغد العيش واألمن في األوطان             
أو لم نمكن لهم    { :  فقال سبحانه وتعالى   ،  تمعات وحضارتها أهم مقومات استقرار المج   

} ) ٥٧ (حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثـرهم ال يعلمـون      
 فليعبدوا رب هذا البيت{:  وقوله سبحانه في موضع آخر  ،  )٥٧ اآلية   ،  سورة القصص (
  ).٤-٣ اآليتان ، يشسورة قر(} )٤ (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ٣(

وألهمية األمن في اإلسالم ؛فقد جاءت السنة المطهرة مؤكدة عليـه ومبينـة             
 : اهللا بن محصن األنصاري عن أبيه قـال        فكما جاء في حديث سلمة بن عبيد       ،  لمنزلته

، سِدِهج ِفي معافًى، ِسرِبِه ِفيً آِمنا ِمنْكُم َأصبح من(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
هِمِه قُوتُ ِعنْدوا،  يت فَكََأنَّمِحيز ْ ا لَهنْيا الدذَاِفيِرهبـاب   ،  كتـاب الزهـد   ،  ابن ماجه ) (ِبح 

 اهللا رسول قال : قال( : الحديث معلقاً على) هـ١٤٢٢( قال القاري . )٤١٤١ ،  القناعة
 غير : أي"  آمنا  " المؤمنون     أيها أي"  منكم   أصبح من"  : وسلم عليه عالت اهللا صلى
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، المناهي عن والعصمة المعاصي عن بالتوبة تعالى عذابه أسباب من أو عدو من خائف
 ": سـربه    فـي . " الوعيـد  أمن لمن العيد إنما الجديد لبس لمن العيد ليس : قيل ولذا

 أهلـه  فـي  فـالمعنى ،  الجماعـة  السرب : وقيل،  نفسه في : أي السين كسر المشهور
 كـذا  بيته في : أي بفتحتين وقيل،  وطريقه مسلكه في : أي السين تحبف وقيل،  وعياله

 والـراء  السين بفتح السرب إال بعضهم  أبى . اهللا رحمه التوربشتي وقال. شارح ذكره
، بيـت  كل على السرب يطلق أن قوله له سلم ولو،  رواية فيه يذكر ولم،  بيته في : أن

 فـي  هـو  الذي للبيت يقال السرب أن إال،  األقاويل أقوى يكون بأن حرياً هذا قوله كان
 ، والـنفس  والقلـب  والبال الطريق  وبالكسر ،الطريق السرب : القاموس وفي.  األرض

 فـي  المبالغة الحديث من المراد  فيكون .األرض تحت والحقير الوحش جحر وبالتحريك
 خفائه في به التشبيه أو، الوحش كجحر ضيق األرض تحت بيت في  ولو، األمن حصول
 في" العيوب     من سالماً صحيحاً : أي بالمفاعلة منبا مفعول  اسم :  معافى .ضيائه وعدم

 الحالل وجه من قوته كفاية : أي" يومه  قوت عنده" باطناً   و ظاهراً بدنه :أي"  جسده 
 عائـد   والضمير : له والضم الجمع وهي،  الحيازة من المجهول  بصيغة : حيزت فكأنما

 : والحـذافير ،  بتمامهـا  : أي،  بحـذافيرها  : أي االدني له جمعت : أي للجملة رابط لمن
 الـدنيا  أعطـي  فكأنمـا ،  والمعنى،  حذفور حذفار أو  واحدها،  األعالي : وقيل،  الجوانب
  ).٣٢٥١ص)( بأسرها

 أنه باختالل األمن تتغير ، ومما يؤكد أهمية األمن في حياة األفراد والمجتمعات       
،  فعندئذ ال مال يستفاد منه     ،  فك الدماء و تزهق األرواح    الموازين والقيم واألخالق وتس   

فلـيس لخـائف    " : )هـ١٤١٣( ولذا قال الماوردي     ،  وال استقرار وال بناء وال ازدهار     
 ألن الخـوف  ،  والعدل أقـوى جـيش  ، فاألمن أهنأ عيش   ،  وال لحاذر طمأنينة   ،  راحة

 أسباب المـوارد     ويكفهم عن  ،   ويحجزهم عن تصرفاتهم   ،  يقبض الناس عن مصالحهم   
 فهو ال يعرف قدر     ،   ومن عمه األمن كمن استولت عليه العافية       ،  التي بها قوام حياتهم   

و من أعظم أوجه ).٢٠٣ص" ( كما ال يعرف نعمة العافية حتى يصاب، األمن حتى يخاف
 إذ من خالله يحدد تصور الفرد للحياة وغايـة وجـوده    ،  األمن ومجاالته األمن الفكري   

ومن خالله كذلك يعلم  ، ولوطنه الذي يعيش فيه ،  قته بربه وعالقته باآلخرين   فيها وعال 
للنـصوص   الفرد الحقوق والواجبات المناطة بالراعي والرعية من خالل الفهم الصحيح    

كما أن االهتمام باألمن الفكري . الشرعية واالعتبار بحال األمم واألقوام على مر التاريخ       
 والعمل  ،  ياً لمواجهة األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة     يهدف إلى تحصين األفراد فكر    

على إكسابهم المهارات الحياتية المتسمة بالمرونة وسرعة التفكير والقدرة على التكيف      
االجتماعي والفكري مع اآلخرين حفاظاً على األمن وتحقيقاً الستقرار المجتمع المـسلم            

  . وحفظاً للضروريات الخمس
قع دول العالم اإلسالمي وما تعانيه من إرهاب الفكري بطرفيه إن المتأمل في وا

 والذي بال شك يعد البوابة لإلرهاب المـسلح المتـضمن لالعتـداء             ،  المفرط والمتشدد 
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المنظم على نفوس الناس وممتلكاتهم ومقدراتهم سواء بالتخويف أو اإليذاء أو اإلفساد            
يق فاعلية عقول المناضـلين عـن   مما يع ، أو المعنوي من غير مسوغ شرعي     المادي

ويقل  ،  وتتالشى كفاءاتهم،فعندئذ تتضاءل إنسانيتهم ، ويعطل قدراتهم  ،  أفكاره ومبادئه 
اإلرهـاب  " أن ) ت.د(وقد أكـد األكلبـي    . وعطاؤهم في مجتمعاتهم وأوطانهم    ،  إنتاجهم

يحد مـن   الفكري يهدف في األساس إلى التأثير على العقل والفكر بالدرجة األولى؛ مما             
 وهـذا   ،  عملية اإلبداع الفكري وإنتاج العقل لدى الفرد؛ وبالتالي للمجتمع بشكل عـام           

و من ثـم إلـى   ،  والنزوع إلى الباطنية ،  يؤدي بالفرد إلى حالة من التقوقع على الذات       
إضافة إلى أنه يؤدي إلى حالة من الخوف والهلع والشعور  ، والحضاري التخلف الثقافي
مما يدفع بالمتمردين فـي المجتمـع إلـى         ؛  األمن واالستقرار في الحياة   بالقلق وانعدام   

استخدام نوٍع جديٍد من أشكال اإلرهاب تبتكر في تنفيذه أدوات وأساليب ووسائل تقنيـة              
  ).٢٣١ص" ( وغالباً ما تكون ضد مجتمعهم، حديثة لتحقيق أهدافهم بشكل منظم ومتقن

ة لحماية األفراد وتحصينهم إمـا  وبناء على ما سبق كانت الحاجة ماسة وملّح       
أو بصفة مؤسسية من ِقبل مؤسسات ، بصفة  ذاتية من ِقبل الفرد ذاته وجهده الشخصي     

 أو مـن خـالل   ، المجتمع المدني بمختلف تخصصاتها األمني منها والتعليمي والخدمي       
وتنـامي وسـائل التواصـل        كليهما سيما في ظل الثورة التقنية والمعلوماتيـة        تضافر

 وولوج أرباب األفكار المنحرفة عقدياً وسلوكياً عبـر بوابتهـا الفـسيحة             ،  تماعياالج
 وتناقل أفكاره ومبادئه عبر أثيـر هـذه   ،  وظهور ما يسمى باإلرهاب الفكري    ،  األرجاء

ولألمانة الملقاة على عاتق رجاالت التربية والتعلـيم المتمثلـة فـي            . الوسائل التقنية 
لفكرية الناجمة عن اختالل الموازين الفكرية للقـضايا        تحصين النشء من االنحرافات ا    

 وما يتولـد    ،  الشرعية والمجتمعية والسياسية والثقافية للنوازل والمتغيرات والحوادث      
عنها من مظاهر سلوكية عدوانية يراد منها تحقيق أهـداف سـلبية علـى المجتمـع                

وان اسـتكماالً للجهـود   جاءت هذه الدراسة بعن ،  وإثارة الخوف بين أفراده    ،  ومقدراته
اًلوسائل التواصل االجتماعي فـي       و استثمار  ،  المبذولة في تحصين الطالب والطالبات    

  : من خالل مبحثين رئيسين. تحقيق رسالة األمن الفكري لألفراد والمجتمع بأسره
   مفهوم األمن الفكري:المبحث األول

ولـذا   ، الفكر األمن و: مصطلح األمن الفكري مصطلح مركب مكون من شقين 
  . وبعد ذلك يعرف األمن الفكري، سيتناول الباحث مصطلح األمن أوالً ثم مصطلح الفكر

 أمنا و أمانة بمعنى اطمأن ولم       : أمن) "م١٩٨٠(جاء في المعجم الوسيط     : مفهوم األمن 
 و أمن أمناً وأمانـاً  ،  من آمن يأمن أمناً فهو أمن      :  واألمن ،  )٢٨ص"( يخف فهو آمن  

، ابن منظـور  ( يعني االستقرار واالطمئنان     : واألمن ،   اطمأن ولم يخف   : وأمناًوأمانة  
وبناء على ذلك فاألمن حالة نفسية يحصل بها هدوء واستقرار الفـرد  ). ١٤ ص  ،  ت.د
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 وقـد  .  أو دينـه ،  أو عقله ،   أو عرضه  ،   أو ماله  ،  في حال انتفاء العوامل المهددة له     
تطابق هذا المعنى في كافة المعاجم اللغوية حيث    يكاد ي "أنه  ) هـ١٤٣٠(أوضح الهماش   

" وعدم الخوف باعتباره عكـساً أو نقـيض األمـن          ،  تعتمد على مدى تحقق الطمأنينة    
وزوال  ،  ومما سبق يتضح أن األمن يتعلق بشعور الفرد والمجتمع بالطمأنينة         . )٥ص(

لطمأنينة في قلبـه؛  وال شك أن اإلنسان يكون آمناً إذا استقر األمن وا ،  الخوف وأسبابه 
  .ومن ثم يتعداه هذا الشعور للمجتمع المحيط به

  
وفي االصطالح يتضح أن اآلراء تباينت حول مفهوم األمن على الـرغم مـن              

 ، شيوع استخدامه حيث تعددت تعاريفـه؛ ممـا جعلـه يتـسم بـالغموض و التـشابه                
 ورجـال   وال يوجد تعريف محدد يجمع عليه المتخصصون من المفكـرين          ،  والصعوبة

و إلـى   ، بين المجتمعـات  ويعود السبب في ذلك إلى اختالف الثقافات   ،  التربية واألمن 
 ولذا ، بحيث أصبح لكل مجال أمنه. التطور الهائل و السريع في مجاالت التقنية الحديثة    

تعددت التعريفات االصطالحية لمفهوم األمن تبعاً لتعدد مجاالته ومـستوياته؛ فنجـد أن             
تأمين كيان الدولة والمجتمع من األخطار التـي تهـددها    " : يعرفه بأنه ) م١٩٨٤(هالل  

وتهيئة الظروف المناسبة اقتـصادياً واجتماعيـاً        ،  وتأمين مصالحها  ،  داخلياً وخارجياً 
 بينمـا   ،  )١٢ص" (لتحقيق األهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمـع          

د والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية      إحساس الفر "بأنه  ) م١٩٨٧(يعرفه نافع   
الحالة التي يكون فيها اإلنسان محمياً ضد خطر        "  وقيل إن األمن     ،  )١٠ص"( والنفسية

). ١٥٥ص، م١٩٨٥، الهاللي" (يهدده أو هو إحساس يتملك اإلنسان للتحرر من الخوف     
وشـعور  فإنه يمكن أن يعرف األمن بأنه عبـارة عـن إحـساس      ؛  وبناء على ما سبق   
 فاألمن والطمأنينة هي نواحي قلبية تسلم إلى السكون النفـسي           ،  باالطمئنان والسكينة 

 واألمن من ناحية عامة هو النشاط الذي يهدف إلى اسـتقرار األمـن            ،  والرخاء القلبي 
 " . زاد أمنهـا وطمأنينتهـا    ؛   ألنه كلما انحسر خوف النفوس     ،  والطمأنينة في المجتمع  

 فاألمن الداخلي هو الـذي يـضفي   ،  وآخر ظاهري مادي،  داخلي أمن   : واألمن نوعان 
 فيعـيش   ،   فال يحس بداخله بما يقلقه أو يزعجـه        ،  على صاحبه الطمأنينة واالستقرار   

( : قال تعـالى   ،   وهذا النوع من األمن ال يوجده إال اإليمان        ،  متوازناً مع نفسه وأفكاره   
واألمن الظاهري المادي منطلقه ). ٨٢اآلية  ، األنعام... الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم

 ألنه يجعل صاحبه يتفاعل مع من حوله في الكون معاملة ظـاهرة             ،  من األمن الداخلي  
وأن سوى اهللا عز  ،  فال خوف وال وجل العتقاده أن اهللا تعالى هو النافع الضار، طبيعية

ن خوفه وعدم أمنه قاصـراً   لذا يكو ،   وال حياة وال نشوراً    ،  وجل ال يملك ضراً وال نفعاً     
 أو اعتـدى    ،  وال يخشى إال أن يكون فرط في حقه        ،  فال يخاف إال اهللا   ،  على ربه وحده  

  ).٢٣ص، ت.د، المرعول" ( فينزل به عقوبته، على خلقه
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 والفكر ، إعمال الخاطر في الشيء" :الفكر بأنه) ت.د(عرف ابن منظور : مفهوم الفكر
 ، والتفكيـر اسـم التفكيـر     :  والتفكر ،   أفكر فيه وتفكر    وقد فكر في الشيء و     ،  كالفكرة
ورتـب  ؛  أعمل العقل فيـه   : فكر في األمر  " : وعرف بأنه ). ٣٠٧ص" (التأمل : والتفكر

 أعمل عقله فيها ليتوصل إلى : في المشكلة وفكر ، بعض ما يعلم ليصل به إلى المجهول
المعجـم  " (رفـة المجهـول   إعمال العقل في المعلوم للوصول إلـى مع        : والفكر ،  حلها

 أعمل العقـل فيـه   : فكر في األمر ": ويعرف كذلك بأنه، )٦٩٨ ص،  م١٩٨٠،  الوسيط
ويقـال عظمـة     ،  أو ما يخطر بقلب اإلنسان من معاني ما يشعر به أو يريده            ،  وتأمله

  ). ١١٠٤ ص، م٢٠٠٢ ، المنجد في اللغة العربية" (اإلنسان في فكره
مجموع الرؤى العقلية حول موضوع معين؛ ": بأنهيعرف الفكر   وفي االصطالح 

 الذي أداتـه    ،   والمعرفة اإلنسانية التي تشكل الفكر نفسه      ،  والعقائد ،  وهذا يشمل القيم  
فضالً عـن    ،   ووسيلة التعبير عنه تتركز في مهارتي الحديث والكتابة        ،  الرئيسة العقل 

ـ ٦١٤٢،  عرفة" (السلوكيات اإلنسانية التي تشكل انعكاساً له       ويعـرف ). ٢٢٩ص،  هـ
مجمـع  " (الصورة األمنية ألمٍر مـا    "  وقد يقصد به   ،  "جملة النشاط الذهني  " : كذلك بأنه 

بـأن الفكـر    ) هـ  ١٤٠٨(وقد أوضح العايد وآخرون     ). ٤٧٨ص،  ت.د،  اللغة العربية 
ويرى حيدر  ) ٩٤٧ص" (إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول       " يقصد  

، بل يمثل أهم العمليات العقلية المعرفية      ،  نشاط من أنشطة العقل   " فكربأن ال ) م٢٠٠٢(
وإعمال العقل بالفكر والتأمل يهـدف   ). ٢٢ص" (ويأتي في مرتبة األنشطة العقلية العليا     

 يجد أن   ،  والناظر في أحوال الناس    ،  تكثير العلم واستجالب معرفة ليست حاصلة     " إلى  
 وبعضهم يفكر فـي  ، أو يفيد  ،  في عاجل ال يفيد   لكن بعضهم يفكر     ،  كل الناس يفكرون  

 وبعضهم يفكر في علوم ،  وبعضهم يفكر في الخير،  وبعضهم يفكر في الشر، آجل مفيد
، الـسويدي "  وبعضهم يفكر في اللهو واللعـب      ،  وبعضهم يفكر في علوم الدين     ،  الدنيا

للمقـدمات  ومما سبق يتبين أن الفكر يمثل المحصلة النهائيـة          ). ١٧٧ص،  هـ١٤١٩
والتي يـدركها العقـل      ،  والمعطيات المتحصلة عبر مصادر المعرفة والتجربة البشرية      
  .البشري لتدعيم القيم والثوابت والمعارف والخبرات المكتسبة

 نجد أن مصطلح األمن الفكـري مـن المـصطلحات           ،  وفيما يتعلق باألمن الفكري   
 ،  أما في مضامينه، البحث والنظركمصطلح علمي يتداوله الباحثون ب الحديثة والمعاصرة

 الوثيق بأوجه األمن األخرى لها كالسياسية       الرتباطهفهو قديم بقدم المجتمعات البشرية      
حمايـة فكـر     " : بأنـه )  ت.د(ولذا عرفه المرعول    .  وغيرها،  والمجتمعية والغذائية 

يم وتصورات  كما يعرف بأنه وجود ق    . المجتمع وعقائده من أن ينالها أو ينزل بها أسى        
"  وتجافي الجنوح والعنف   ،  تفرز ضوابط سلوكية من شأنها أن تشبع األمن في النفوس         

حماية فكر المجتمع وعقائـده مـن أن ينالهـا          " : وقد يقصد باألمن الفكري   ). ٢٦ص(
ـ ١٤٠٨،  المجذوب" ( أو ينزل بها أذى    ،  عدوان وقـد عرفـه نـصير       ).٥٤ ص   ،  هـ
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 والمجتمـع؛ لتجنيـب     ،  بير المشتركة بين الدولـة    النشاط والتدا  " : بأنه) هـ١٤١٣(
 أو نفسية تكون سبباً فـي انحـراف         ،   أو فكرية  ،  والجماعات شوائب عقدية   ،  األفراد
والمعنى ).١٢ص" ( أو سبباً للوقوع في المهالك     ،  واألفكار عن جادة الصواب    ،  السلوك

شؤون حياته الفردية أن اإلنسان السوي مطالب بإعمال الفكر الصحيح البناء في مختلف 
 إن  ،  للفكر عالقة وثيقة باألنشطة والسلوكيات اإلنـسانية      " والمجتمعية على اعتبار أن     

كمـا أن    ،   وأن الفكر السوي أسمى نشاط ذهني وإنساني       ،   وإن شراً فشر   ،  خيراً فخير 
ومقاصد الشرع يكون وراءهـا فكـر        ،  االنحرافات والنشاطات المضرة بمصالح الناس    

  ).٨٤-٨٣ ص ص ، هـ١٤٢١، الجحني" (مسموم ومغشوشمعتٌل و
 أو ، وقد يعبر عن األمن الفكري بأنه سالمة فكـر اإلنـسان مـن االنحـراف       

 واالجتماعيـة؛  ،   واالعتدال في فهمه األمور الدينية والسياسية      ،  الخروج عن الوسطية  
 ،ينـة والطمأن ،وتحقيـق األمـن    ، مما يؤدي إلى حفظ النظام العـام       ،  وتصوره للكون 

 وغيرها من مقومات األمن ،  واالقتصادية، االستقرار في الحياة السياسية واالجتماعيةو
 وغيرهـا   ،الوطني من خالل توظيف الوسائل المتاحة كوسائل التواصـل االجتمـاعي          

ـ ١٤٢٧ ،  المالكي(و ،  )م٢٠٠٢( وحيدر   ،  )١٤١٨،  الوادعي( حميـدي   وأبـو  ،  )هـ
ناك من الباحثين من يرى أن األمن الفكري         وه . )ه١٤٣٦( و العصيمي    ،  )هـ١٤٣٢(

حفـظ الثقافـة   "  ولكنه يمتد ليشتمل علـى  ، في مجرد حفظ العقل ومقوماته ال ينحصر 
، آل عـايش   ("أو التحريـف والتزويـر     ،   أو المصادرة  ،  ومكوناتها من الغزو الفكري   

أن يعيش الناس في بلـدانهم وأوطـانهم        " والغاية من ذلك كله      ،  )١١ص،  هـ١٤٢٧
 ،  وثقـافتهم النوعيـة    ،  وبين مجتمعاتهم آمنين مطمئنـين علـى مكونـات أصـالتهم          

  ).١٦ ص، م٢٠٠٥، السديس(ومنظومتهم الفكرية 
  : أسس األمن الفكري

يستمد األمن الفكري أهميته من استناده على أسس وركـائز عـدة تناولتهـا            
إجمالهـا فيمـا   المصادر والدراسات واألبحاث وتعمل على دراستها ومناقشتها؛ ويمكن         

  : يأتي
المرتكز الذي ينطلق منه اإلنسان      هو األساس العقدي : العقدي  األساس : األساس األول 

 والحيـاة  واإلنـسان  في صياغة تصوراته وأفكاره لما يحويه من نظرة شمولية للكون         
الحياة المتمثل في العبادة  هذه في اإلنسان  ودور، منها بالخالق جّل في عاله كل وعالقة

: والعمل على تحقيق مبدأ االستخالف الذي حكاه اهللا تعالى في قوله تعـالى             ،   تعالى هللا
 َآتَـاكُم  ِفيماْ ِليبلُوكُم درجاٍت بعٍضَ فَوقْ بعضكُمَ ورفَع الَْأرِضَ خَلَاِئف كُمَ جعل الَِّذي َ وهو{

كَ ِْإنبر َِريعِإنَّه الِْعقَاِب سلَغَفُورُ و ٌرواألساس العقدي  ).١٦٥ اآلية ، سورة األنعام(} ِحيم
وبما جـاء   ، الكامل والتسليم المطلق بما جاء عن اهللا تعالى في كتابه  اليقين من ينطلق

 سلوك  والعمل على ترجمة تلك المعتقدات إلى، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في سنته
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حيـاة   ص ربانية ونبويـة تحكـم     واتجاهات إيجابية نحو الحياة والكون من خالل نصو       
ولذا كان  .العام أو الشخصي المستوى على وقضاياه شؤونه جميع في المسلم والمسلمة 

من أولويات التعليم في المملكة العربية السعودية كما نصت عليه وثيقة سياسية التعليم             
ـ ١٣٨٩-٩ -١٦/١٧ في ٧٧٩رقم  الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر      فهـم ": هـ

 بالقيم الطالب وتزويد،  ونشرها اإلسالمية العقيدة وغرس،  متكامالً صحيحا فهما ماإلسال
 وتنميـة ،  المختلفـة  والمهـارات  المعارف وإكسابه،  العليا والمثل اإلسالمية والتعاليم

 الفرد وتهيئة،  وثقافيا واجتماعيا اقتصاديا المجتمع وتطوير،  البناءة السلوكية االتجاهات
  ).١ص "(مجتمعه بناء في فعانا عضوا ليكون

األساس االجتماعي لألمن الفكري يتعلق بمجموعة      :  األساس االجتماعي  :األساس الثاني 
من القوى والمؤسسات والمؤثرات االجتماعية ذات العالقة المباشرة بـاألمن الفكـري            

  : للفرد والمجتمع إيجاباً أو سلباً ومن أبرز تلك القوى ما يلي
 كيـان  فـي  األولـى   واللبنة ،األسرة ُأس المجتمع وأساسه   : سرية التنشئة األ  :أوالً

في  أهميتها األسرة  وتكتسب، والتي بصالحها صالح المجتمع وبفسادها فساده، المجتمع
وفترة تشكيل وبناء شخصيته فـي الـسنوات         ،  كونها المحضن األول للفرد منذ والدته     

تربية الفـرد التربيـة اإلسـالمية        ولذا فالمجتمع  يعتمد عليها في        ،  األولى من عمره  
تهيئته للحياة   والعمل على، وعاداته، وتقاليده المجتمع  وتلقينه ثقافة، الصحيحة البنّاءة

فكلما كان األساس قوياً ومتيناً ومتماسـكاً       . المستقبلية والمشاركة المجتمعية اإليجابية   
العقيدة  من أسس راسخة على تقوم التي  فاألسرة، كان البناء رائعاً جميالً يسر الناظرين

 يـصبو  مجتمع أي ركائز من ركيزة جيدة  تعد الصحيحة و الفضيلة واألخـالق الحسنة    
والتطـور المحلـي     الرقـي  ركـب  يساير،  متعاوناً متماسكاً قوياًا  مجتمع يكون أن إلى

ومن أبرز األدوار المناطة باألسرة فيما يتعلق بتحقيق األمن الفكري تربيـة             .والعالمي
  والعمل   ،  ألوالد وتنشئتهم التنشئة اإلسالمية الصحيحة المعتدلة بين اإلفراط والتفريط        ا

 وغرس حب األوطان في أنفسهم من خالل اللغة ، على إبراز مفاخر المسلمين وأمجادهم
 ، األسـرة   وإشاعة ثقافة الحوار بين أفـراد      ،اإليجابية المتطلعة لمستقبل تنموي مشرق    

 وعـدم   ،وبيـان ضـالالتها    ،  مناهج الفكرية والعقدية المنحرفة   وتحذيرهم من اتباع ال   
 وطاعة ،  والرجوع للعلماء الراسخين  ،  االغترار بالمظاهر الجوفاء دون تمحيص وسؤال     

لما حذر منه المصطفى صلى اهللا عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه 
 وِذراعـا ٍ ِبِشبر ِشبراْ قَبلَكُم من سنَن َ عنلَتَتَِّب(:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قال

 قَـال  والنَّـصارى  َ الْيهود ِ اللَّه َ رسول يا قُلْنَا لَسلَكْتُموه ضب جحر سلَكُوا لَو حتَّى ِبِذراٍع
نوبذلك يتحقق للفرد األمن ). ٢٦٦٩ح، ت.د، مسلم( و ) ٣٢٦٩ح، ت.د،  البخاري ()َفَم

  .فكري من خالل األسرة متى ما قامت بالمهمة المناطة بهاال
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إن من أخطر التحديات التي تواجه األمن الفكري في المملكة العربيـة            :  اإلعالم :ثانياً
والعالم العربي واإلسالمي عموماً اإلعالم بمختلف وسائله وقنواته         ،السعودية خصوصاً 

ارز ومـؤثر فـي شخـصية الفـرد         لما له من دور ب    ؛  المرئية والمكتوبة والمسموعة  
 العام الرأي  كما أنه يلعب دوراً بارزاً في تعبئة ،وتوجهاته تجاه قضايا المجتمع وهمومه    

 ثم ومن القرار من أصحاب الصالحية؛    اتخاذ يتبعها والتي والمعلومات باألخبار للمجتمع
فإنه البد أن ، ولكي نحقق األمن الفكري للفرد والمجتمع من خالل وسائل اإلعالم .التنفيذ

، المتلقـي  الجمهور عقول يضطلع القائمون عليها بالدور المناط بهم المتمثل في إثراء        
أو تفريغـه مـن      ،  والعمل على دحض الشبهات التي من شأنها تغيير معالم اإلسـالم          

والعمل الجاد على تقديم اإلسالم بصورته الحقيقة المرتكـزة علـى           .  مفهومه الصحيح 
 والعالقة بين ، و إيضاح مفاهيم الوالء والبراء ومتعلقاتهما   ،   تعالى التوحيد الخالص هللا  

وإبراز األخالق الحسنة التي حث عليهـا   ، وحقوق الراعي والرعية   ،  الحاكم والمحكوم 
 واللين فـي الخطـاب   ، والتؤدة ،  والتسامح، اإلسالم ودعا إليها كخلق العدل والرحمة    

وبـذلك   ، ب بكل مفيد ونافع لهم في دينهم ودنياهم     والعمل على إشغال الشبا    ،  والتعامل
  .يتحقق األمن الفكري المنشود

جاءت الشريعة اإلسالمية بحفظ الضروريات الخمس؛ ومن :  الحالة االقتصادية: ثالثاً
والحث على تحقيق مبدأ االستخالف في األرض من خـالل      ،  أبرزها حفظ النفس والمال   

كما . ارها من خالل كسب المال الطيب الحالل وإنفاقه       عمارتها وبنائها وتنميتها واستقر   
أمر الشارع الحكيم عباده بتعاهد أحوال الفقراء والمساكين والمعسرين المالية والعمـل            

 ألن الـصعوبات    ،  قطعاً لـدابر الجريمـة فـي المجتمـع         ،  على سد عوزهم وحاجتهم   
مـصدراً لزعزعـة أمـن      االقتصادية والضوائق المالية التي يواجهها األفراد قد تكون         

المجتمع ومؤسساته  من خالل استغالل الجهات المـشبوهة لحاجـة الفـرد للمعيـشة               
 ، إذا كانت الحالة االقتصادية سيئة" : أنه) هـ١٤٣٢(وقد أوضح أبو حميدي . وتحصيلها

فالحالة االقتصادية تـؤدي إلـى      . ولم يجد ما يكفيه ليعيش حياة هانئة ترك طلب العلم         
 فمن خـالل هـذه التيـارات        ،  فكرية ال يتحقق من خاللها األمن الفكري      ظهور تيارات   

الفكرية يقوم البعض باستخدام هذه األفكار الضالة من خالل تصرفات و أفعال مخالفـة              
ومن هنا يبرز دور الجمعيات الخيرية ودور ). ٤٠ ص، هـ١٤٣٢ ، أبو حميدي" (للدين

ي تجاه مجتمعهم تحقيقاً لألمن االقتصادي       ورجال األعمال للقيام بدورهم الوطن     ،  اإليواء
 وااللتحاق بمؤسـسات    ،  ليتسنى لألفراد االنشغال بطلب العلم والمعرفة      ،  الغذاء وتوفير

  .  المجتمع التعليمية ليتحقق لهم األمن الفكري بإذن اهللا تعالى
  مهددات األمن الفكري

 ، اً في دول العالم   من المالحظ اليوم انتشار المنظمات اإلرهابية والمجرمة دولي       
 تواأليـديولوجيا وتزايد أعداد المنظمين تحت رايتها نتيجة ما أفرزته بعـض األفكـار          
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وأوهاماً ثقافية وسياسية كان لها األثر  ، الهدامة التي حملت في طياتها تأويالت شرعية   
 مما استلزم دراسة األمـن الفكـري   ، السلبي في بلورة فكر منحرف شاذ على المجتمع     

والذي يمكننا من خالله فهم  ، اته وسبل تعزيزه في األوساط التعليمية واألكاديمية ومقوم
ومحاولـة   ،  تركيبة المجتمع وحقيقته والتحديات التي تواجهه على مختلف األصـعدة         

 ودراسة مهددات األمن الفكري لـدى فئـات        ،  التغلب عليها على المدى القريب والبعيد     
  :  والتي يمكن إجمالها فيما يأتي، اتهم الثقافيةالمجتمع بمختلف أعمارهم وخلفي

 ويتجلى ذلـك اليـوم فـي مناقـشة          :الجهل بقواعد اإلسالم وآدابه وسلوكه     .١
 ، الرويبضة ألمور اإلسالم العظام والحديث في أمـور النـاس العامـة والخاصـة             

  أو من حمل أفكاراً غريبـة  ،   ومن ال هم له إال شهوته      ،  والقضايا المصيرية لألمة  
يتولى بها تربية الشباب؛ فتستغل عواطفهم بتحميلهم أفكاراً تؤدي لتحمـسهم بـال           
ضابط وال رادع وال رجوع ألهل العلم الصالحين الذين خبروا األمور ودرسوا معالم            

فالجهل داء عظيم وشـر مـستطير   .  وال نجد تعليالً لذلك إال الجهل    ،  اإلصالح جيداً 
والعلم سبيل النجاة منه وتحقيق الخيريـة    ،  ءتنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبال      

واالصطفاء كما جاء في حديث معاوية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا               
) يعِطـي  واللَِّه قَاِسم َأنَا وِإنَّما،  الديِن ِفي يفَقِّهه خَيرا ِبِه اللَّه ِ يِرد من(: عليه وسلم 

وجاء في حديث جابر بن      ،  )١٠٣٧ ح   ،  ت. د ،  لممس (و) ٧١ح  ،  ت.د،  البخاري(
 ِفـي  فَـشَجه ، حجر منَّا رجلًا فََأصاب،  سفٍَر ِفي خَرجنَا: (عبداهللا رضي اهللا عنه قال    

 لَك ُ نَِجد ما : قَالُوا التَّيمِم؟ ِفي ً رخْصة ِلي َ تَِجدون هْل : َأصحابه َ فَسَأل َ فَاحتَلَم،  رْأِسِه
ةرَأنْت ً خْصلَى ُ تَقِْدر َ واِء علَ . الْماتَ  فَاغْتَسا،  فَمنَا فَلَملَى قَِدمع ـلَّى  النَِّبيص  اللَّـه 

 فَِإنَّمـا ؛ يعلَمـوا  لَم ِإذْا سَألُوا َألَا،  اللَّه قَتَلَهم،  قَتَلُوه"  : قَاَل،  ِبذَِلك َ ُأخِْبر وسلَّم علَيِه
الِْع ِشفَاءَؤاُل ِ يا،  السِإنَّم كِْفيه كَانَأن ِ ي ْ ممتَيي  ،ِصبعيلَى وِحه عرقَةً ِ جِخر  ،ثُم َ حسمي 
وقـد أبـان الـسدالن       ).٣٣٦ح  ،  ت. د ،  أبـي دواد  ( )جسِدِه ساِئر ويغِْسَل،  علَيها

 الجاهـل    وذلـك أن   ،  يندرج في ذلك القول في دين اهللا بغير العلم        "أنه  ) م٢٠٠٤(
يسعى إلى اإلصالح فينتهج طرقاً يظنها حسنة فيسيء مـن حيـث أراد اإلحـسان               

كالذي يريد أن ينكر وجود الكفار فـي جزيـرة           ،  فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة    
بل قد أمرنا أال نسيء إليهم  ، العرب فيفجر ديارهم ومساكنهم وفيهم من ليس منهم   

 هـذا  . ي أخذوه من ولـي أمـر المـسلمين    واألمان الذ، للعهد الذي بيننا وبينهم 
ص " (فيضاعف تلك المفاسد الناشئة عن ذلك     ؛  باإلضافة إلى شموله من ليس منهم     

  ).١٤-١٣ص 
والتخرص بمعانيها بالظن من غير تثبت أو      :بمقاصد الشريعة اإلسالمية  الجهل   .٢

أال تـرى إلـى   ؛  وال يكون ذلك من راسخ فـي العلـم           ،  األخذ فيها بالنظر األولي   
لخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخـرج الـسهم عـن الرميـة كمـا جـاء                  ا
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عنأبيسلمةوعطاءبنيسارأنهماأتياأباسعيدالخدريفسأالهعنالحروريةأسمعتالنبيصلىاللهعل
 يخرج في هذه اُألمةِ   (: يهوسلمقالالأدريماالحروريةسمعتالنبيصلىاللهعليهوسلم يقول 

 ال يجـاِوز    .  فيقرُأون القُرآن  . ن صالتكُم مع صالِتِهم   قَوم تَحِقرو ) ِمنْها : ولَم يقُلْ (
لُوقَهمح)  مهةِ      ) أو حناِجرِميِم من الرهوقَ السريِن ممن الد قُونمراِمي   . يالر نْظُرفي 

من الدِم   هْل عِلقَ ِبها     .  فيتَمارى في الفُوقَةِ   .  إلى ِرصاِفه  .  إلى نَصِلهِ  . إلى سهِمه 
يعنـي   )."١٧٦٢ ح   ،  باب ذكر الخوارج وصفاتهم    ،  كتاب الزكاة  ،  مسلم) (شَيء– 

ألن الفهم راجع إلى القلب      ،   أنهم ال يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم        -واهللا أعلم 
 وهذا يقف عن محل األصوات ، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال   

 وما تقدم فـي     .  يشترك فيه من يفهم ومن ال يفهم        وهو  الذي       ،  والحروف فقط 
عليـه وسـلم     اهللا صلى اهللا رسول سمعت قال العاص بن عمرو بن اهللا حديث عبد 

 ِبقَبِض الِْعلْم يقِْبض ْ ولَِكن الِْعباِد ِمن ينْتَِزعه انِْتزاعا الِْعلْم يقِْبض لَا اللَّه َ ِإن( : يقول
 ِعلْـم  ِبغَيـرِ  فََأفْتَوا فَسِئلُوا جهالًا رؤوسا النَّاس اتَّخَذَ عاِلما ِ يبق لَم ِإذَا حتَّى الْعلَماِء
وقد جاء عن إبـراهيم     ). "٢٦٧٣ ح   ،  ؛ مسلم ١٠٠ح   ،  البخاري) (وَأضلُّوا ٍفَضلُّوا

 ونبيها األمة هذه تختلف كيف : نفسه يحدث فجعل؛ يوم   ذات عمر التيمي قال خال  
 ونبيها األمة هذه تختلف كيف : فقال؛ عباس ابن إلى فأرسل واحدة؟ وقبلتها،  دواح

 القـرآن  علينا ُأنزل إنا! المؤمنين   أمير يا : عباس ابن فقال واحدة؟ وقبلتها واحد
 فـيم  يدرون وال القرآن يقرؤون أقوام بعدنا سيكون وإنه،  نزل فيم وعلمنا،  فقرأناه

 : قال اقتتلوا اختلفوا فإذا،  اختلفوا رأي فيه لهم كان فإذا،  رأي فيه لهم فيكون،  نزل
 فأرسـل  فعرفه؛ قال فيما عمر ونظر،  عباس ابن فانصرف؛ وانتهره   عمر فزجره
، الشاطبي( ".وأعجبه قوله عمر فعرف؛ عليه  فأعاده قلت ما علي أعد : فقال؛ إليه 

ـ      " : بقوله) م٢٠٠٤(ويعلق السدالن   ). هـ١٤٢٤ ي اهللا  وما قاله ابن عبـاس رض
 فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت اآلية والسورة عرف مخرجهـا           ،  عنهما هو الحق  

 وإذا جهل فيما نزلت احتمل النظر فيها ، فلم يتعد ذلك فيها ، وتأويلها وما قصد بها
 وليس عندهم رسوخ في ،  فذهب كل إنسان فيها مذهباً ال يذهب إليه اآلخر      ،  أوجهاً

 فلم يكن   ،   أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكالت       ،  بالعلم ما يهديهم إلى الصوا    
 إذ  ،   أو التأويل بالتخرص الذي ال يغني من الحق شيئاً         ،  بد من األخذ ببادي الرأي    
  ).١٥-١٤ص ص  ("فضلّوا وأضلوا ، ال دليل عليه من الشريعة

يقــول الفــوزان  :ضــعف البــصيرة فــي فهــم النــصوص الــشرعية .٣
 ، أ النصوص الشرعية قراءة سطحية قاصـرة      حيث نجد هناك من يقر    )"هـ١٤١٥(

فيفهم النص فهماً حرفياً يعوزه إتقان الربط بين المتشابه بالمحكم وبـين الجزئـي         
مما يؤدي بهم ) " ١٦ص" (والكلي والظني والقطعي في الداللة والتعارض والترجيح

 ويولد ابتداعاً في الدين يمـزق األمـة        ،  إلى فهم جزئي غير دقيق لهذه النصوص      
 ومن مظاهر ضعف البصيرة في فهم النصوص تلك الحرفية في فهم ، شعوباً وقبائل
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 ومن يعمل معهم ، النصوص الشرعية التي تقود صاحبها إلى تكفير الناس والحكام       
حيث وصل االستدالل ببعض هؤالء إلى أموال المخالفين ودمائهم التـي أصـبحت             

ينبغي على العلماء العمـل     فإنه   ولذا). ٣١ ص ،  هـ١٤٢٦،  السعيدين" (مستباحة
 بل عليهم مبادرة ، وأن ال ينتظروا حتى يأتي الناس ، على إزالة هذا الفهم المغلوط

وذلك لردهم إلـى جـادة   ؛ الشباب والسير إليهم لتوضيح القضايا التي تشكل عليهم  
 .  ويتم هذا من خالل محاورتهم ومجادلتهم ومناصحتهم ، الصواب

وذلـك لمـا فيهمـا مـن الـسلبيات          )" ت.د(لمرعول  وقد ذكر ا  : وسائل اإلعالم  .٤
ولم  ، واإليجابيات مما جعل مصادر التلقي في مجال الفكر والتربية متعددة ومتنوعة

 ، قد حمل هذا الطوفان غثاً كثيـراً      و،  تعد محصورةً في المدرسة والمسجد واألسرة     
وسـط يفقـد   إضافة إلى تسويق االنحرافات السلوكية واألخالقية التي جعلت تيار ال         

كثيراً من سالكيه لصالح تيار الجفاء والتفريط في ثوابت الفكر والخلق فـي أكثـر             
األحيان أو تيار الغلو واإلفراط في أحيان أقل؛ لكونها ردة فعل خاطئة لما يـشاهده               

ولصغر السن والعجز عن تحمل المفارقة بين ما يراه في الواقع  ، عبر هذه الوسائل
  ). ٩٣ص(" و المثل التي تعلمها

أشارت العديد من الدراسات أن هناك عدداً مـن العوامـل          ":األسباب االجتماعية  .٢
واألسباب االجتماعية التي تساعد وتغذي الفكر المنحرف لتعمل على بـروزه فـي             

وذلك مثل شعور بعض الجماعات من السكان أنها أدنى منزلة ومرتبة       ،  المجتمعات
 االمتيازات حيث تشعر باإلحباط؛ فتسلك      و أقل من غيرها فيما يخص     ،  في المجتمع 

سلوكاً انسحابياً من المجتمع ناقمة عليه أو سالكة سلوك العنف للحـصول علـى              
 ويتمثل ذلك في العديد من األقليات المنتشرة ، حقوقها ومساواتها بغيرها من الفئات

" ةفي معظم أنحاء العالم مثل األقليات المسلمة في كشمير مع األكثريـة الهندوسـي           
)225, 1987, Khalique& Hassan .(  

 كما جاء في حـديث      ،  من المفترض أن يكون الفراغ نعمة على المسلم        : الفراغ  .٣
 ِنعمتَـانِ (:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     :ابن عباس رضي اهللا عنهما قال     

ونغْبا مِفيِهم ةُ : النَّاِس َ ِمن كَِثيرحاغُ الصالْفَرباب ال   ،   كتاب اآلداب  ،  يالبخار ()و 
فيستفيد منه الشباب في العبادة والتقرب إلـى        ) ٦٠٤٩ ح ،  عيش إال عيش اآلخرة   

أو   ،  اهللا أو في قضاء حوائجه الدنيوية التي لم يتمكن من قضائها نتيجة انـشغاله             
ولقد أصبح وقت الفراغ مشكلة كبيـرة  .يستغل وقت الفراغ في تنمية نفسه وقدراته   

 في -لشباب حيث أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الطالب        لدى كثير من ا   
 أنهم يعانون من الفـراغ      -المرحلة الجامعية في مدينة الرياض على سبيل المثال       

والفراغ قد يكون سبباً فعاالً في انحـراف الـشباب وتطـرفهم            ). م٢٠٠٢ ،  الباز(
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د يكون فيها غير    ألن الفر  ،  ويزداد الوضع سوءاً إذا صادف ذلك في سن المراهقة        
ويكـون عرضـة    ،  األمر الذي يجعله في وضع نفسي متوتر غير طبيعي     ،  مستقر

فقد ذهبت بعض الدراسات إلى أن      " ،  لالستفزاز أو لالصطياد من ِقبل رفقاء السوء      
"  بيئة مناسـبة ومناخـاً خـصباً لـه         يهيئفهو  ،  وقت الفراغ كان سبباً لالنحراف    

يؤكد وجود ارتباط بين الفراغ واالنحـراف       وهذا   ،  )٢١٩ص،  م٢٠٠١،  السدحان(
ومما سبق يتضح أن االنحراف الفكري لـم        .وغيرها من أنواع االنحرافات   ،  الفكري

بعـضها  ،   وإنما هناك العديد من األسباب التي أسهمت في تشكيله         ،  يأِت من فراغ  
 ،  وكذلك الجهل بمقاصد الشريعة    ،  يعود إلى الجهل بقواعد اإلسالم وآدابه وسلوكه      

 وكذلك ترك المرجعية الدينية فـي       ،  وضعف البصيرة في فهم النصوص الشرعية     
إضافة إلى أوقات  ،  وعدد من األسباب االجتماعية،  ووسائل اإلعالم، مجال الفتوى

 وهذه األسباب ليـست الوحيـدة التـي تقـف وراء            ،  الفراغ الكثيرة لدى الشباب   
  .سباب التي تعود إلى عوامل أخرىوإنما هناك العديد من األ ، االنحرافات الفكرية

   : أهمية تعزيز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية
تعد المرحلة الثانوية من أهم المراحل التعليمية بالنسبة للشاب؛ وذلك لكونهـا        

شخصيته والقدرة على المشاركة المجتمعية؛ إال أنها مرحلة تتطلب مزيـداً            مرحلة بناء 
هويـة  "  من رجاالت التربية والتعليم لكونها تساهم فـي تأصـيل      من العناية واالهتمام  

 وهو ضمان التطور السليم لألمـة  ،المجتمع وبلورة مالمحه في الحاضر والمستقبل معاً    
 وهو السبيل األكبر إلعداد القـوى       ،في مسيرتها نحو أهدافها في مختلف ميادين الحياة       
، أبـو سـمرة والطيطـي     " (قدمها  البشرية المتخصصة التي تخطط لنمو المجتمعات وت      

 البنـاء   و لما يصاحب هذه المرحلة من تغيرات متسارعة فـي          ،  )١١٨ص،   م ٢٠٠٨
والتي يكـون   ،  المجتمعية كالبطالة واإلدمان   والرتباطها بالمشكالت  ،  والسلوك واإلدراك

  . لها األثر الواضح في انحراف الشاب فكرياً وعاطفياً
 الفكري لدى طلبة المرحلة الثانويـة مـن    ويمكن توضيح  أهمية تعزيز األمن     

  : خالل النقاط اآلتية
أن المملكة العربية السعودية تُصنف ضمن الدول الفتية الشابة؛ وذلك لكونها تتميز        .١

، ٢٠،٠٦٤،٩٧٠الـسعوديين  الـسكان  إحصائية أشارت حيث فتية سكانية بتركيبة
 اإلحـصاءات  ةمـصلح (للسكان   الكلي العدد من% ٥٠الجنسين   من  الشباب يمثل

مما يتطلب مضاعفة الجهد في االهتمام  ، )هـ١٤٣٧، الحكومية والمعلومات العامة
 وتقديم العديد من البرامج واألنشطة المهتمة بتوعيتهم تجاه الخطـر           ،  بهذه الفئة 

 أن) "٢٠٠٥(وقد أشار اللويحـق     ،  المحدق بهم على المستويين اإلقليمي والدولي     
 وقـد ،  المباشـرين  األعداء بأيدي يكون قد الفكري جانبال من األمة بأمن اإلخالل
 ).٦١ص" (األمة أبناء بعض بأيدي يكون
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 وتحصينه من  ،  أن األمن الفكري يهتم في المقام األول بحماية عقيدة الشاب وفكره           .٢
 ومعلوم الدين بالضرورة كقضايا الـوالء       ،  الشبهات المضللة والمشككة في ثوابته    

 وحقـوق المعاهـد والمـستأمن    ، ق الراعي والرعيـة   وحقو ،   والجهاد ،  والبراء
 من جذوره يستمد"أن األمن الفكري    ) ٢٠١٢(وقد أشار فارس    .  وغيرها ،  والذمي
، مميزاتهـا  ويراعـي ، ذاتهـا  ويحقـق ،  هويتهـا  ويحدد،  ومسلماتها األمة عقيدة

 يهعل محافظة البناء لهذا التأسيس من بد فال بناء نبني أن أردنا فإذا،  وخصائصها
 قوية فكرة وهي، العقيدة هو عليه الذي واألساس عظيم بناء فاإلسالم،  خطر أي من

 والهـدف  والـسلوك  والمـنهج  الفكرة في والوحدة،  التالحم تحقق فالعقيدة،  صلبة
 ).٤١ص، ٢٠١٢، فارس" (والغاية 

 وتعدد الوسـائل سـيما وسـائل        ،تعدد منافذ استهداف األمن الفكري لفئة الشباب       .٣
 مما كان لها األثر البالغ والواضح  ،  جتماعي بمختلف أشكالها وأنواعها   التواصل اال 
 الفكرية المرجعية في وضبابية، والشرعية العقدية والثوابت الموازين في في اختالل
 لألفكـار  وتعرضهم،  المقدسة الثوابت على والهجوم،  العقدية والحروب،  والشرعية
) ٢٠٠٥،  الجحنـي  (المنحلّة األفكار ورواج،  اإلرهابية الجماعات ونشوء المتطرفة

 .مما يتطلب العمل الجاد في تعزيز األمن الفكري لدى فئة الشباب
، والنفـسي للـشاب المراهـق      االجتماعي دور األمن الفكري في تحقيق االستقرار      .٤

والذي يعزز مشاركته اإليجابية في المجتمع وإسهامه في عملية التنميـة والبنـاء          
) ٢٠١٠(وقد أشار الغامـدي      ،   مؤسسات المجتمع المدني   والتطور واالزدهار عبر  

 أهداف وتحقيق المجتمعات بناء في اآلمال تعقد وعليه ،الدول كل مطلب " : بأن ذلك
، ٢٠١٠،  الغامدي" (الفكري لألمن المهم الدور ظل في إال ذلك يتحقق ولن،  تنميتها

 ).١٢٨ص
وذلك مـن  ، راسخين في العلمدور األمن الفكري في تعزيز ثقة الشاب في العلماء ال  .٥

 المشبوهة المصطلحات من وتنقيتها الشرعية والمصطلحات المفاهيم خالل تصحيح 
 وبيان سبل التعامل مع المستجدات الفكرية والثقافية من خـالل فـتح    ،  والمغلوطة

 ، )٢٠٠٥، الـسديس (قنوات الحوار والتواصل مع العلماء والمؤسسات الـشرعية         
والتـصدي   ، ارز والملموس في قطع دابـر الفتنـة وأربابهـا     والتي لها الدور الب   

 .للمرجفين في األرض
دور األمن الفكري في تحقيق االستقرار السياسي للشباب من خالل التفافهم حـول              .٦

 التـرابط  خالل خوة اإلسالمية من  وتحقيق معاني األ   ،  علمائهم وقيادتهم السياسية  
" الدخيلة على المجتمع؛ مما      األفكار ةومقاوم،  الفكر  وسالمة ،  والتكاتف والتعاون 
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والمحافظة ) ١٢٨ص،  ٢٠١٠،  الغامدي" (لألوطان الداخلية األوضاع استقرار يعزز
 .على مقدراتها ومدخراتها المادية والمعنوية

حيث يسعى الشاب إلى تحقيق  ، تمثل المرحلة الثانوية منعطف مهم في حياة الشاب .٧
؛ وبناء الفلسفة الشخصية الخاصة به     ،  تطالعواتسامه بالفضول وحب االس    ،  ذاته

ولذا كان من الواجب العناية به في هذه المرحلة الحرجة من خالل إتاحة المجال له         
أبـو  (إلبراز ذاته من خالل البيئات التربوية اآلمنة والمحاضن التعليمية المحفـزة           

 ).٢٠١٤ ، خطوة والباز
  
 

  : وسائل التواصل االجتماعي :المبحث الثاني
  : وسائل التواصل االجتماعي مفهوم

تمثل الثورة المعلوماتية سمة أساسية من سمات العصر الذي يعيشه العالم في           
 ،  وقد شكلت وسائل التواصل االجتماعي قفزة هائلة في البنية االتصالية          ،  الوقت الراهن 

ود الزمان وأنماط التأثير في المجتمعات اإلنسانية لما لها من قدرة فائقة على تجاوز حد           
كما أن إنـشاءها يعـد أهـم إنجـاز           ،  والمكان أحد أهم أدوات البعد الثقافي والمعرفي      

تكنولوجي تحقق في أواخر القرن العشرين ؛إذ استطاع اإلنسان بواسـطتها أن يلغـي              
وأن ينـشر    ،   ويطلع على أحداث العالم وتطوراته في المجاالت المختلفـة         ،  المسافات

ممهدة لنشأة واقع جديد تتغيـر فيـه صـورة المجتمـع            " مات؛  الثقافة ويتبادل المعلو  
 وأصبح التأثير الفكري لنجومها من الشباب على المجتمع أكبـر           ،  وتفاعالته ومؤثراته 

" من تأثير المثقف التقليدي أو النخب القديمة أو حتى من وسـائل اإلعـالم التقليديـة               
   . )٣ ص، هـ١٤٣٦، السويد(

التطبيقات التـي   " : ائل التواصل االجتماعي بأنها   وس) ٢٠١٥(ويعرف قنديلي   
واالندماج واالشتراك في  ،  ومشاركته مع اآلخرين، تمكن مستخدميها من إنتاج محتوى  

 فتارة يطلق عليها ، وتعدد مسميات وسائل التواصل االجتماعي، )١٥ص" (شبكات أخرى
 مواقـع التواصـل      وكذلك ،  وأخرى الشبكات االجتماعية   ،  شبكات التواصل االجتماعي  

 واإلعالم الجديد لكونها تعد إعالماً غير وسيط حيـث إن الجميـع مرسـل          ،  االجتماعي
ومستقبل بعكس اإلعالم التقليدي الذي هو إعالم وسيط يبدأ بإرسـال مؤسـساتي إلـى        

وقد أوضحت  ).٣ص،  ت.د،  سرور( وغيرها   ،  والمجتمع االفتراضي  ،  استقبال جماهيري 
تعد وجه المجتمع المعلوماتي الجديد     "ئل التواصل االجتماعي    أن وسا ) هـ١٤٣٦(السقا  

خاصة وهي تمثل بداية ثورة معرفية سيكون لها آثارها ، وأحد مظاهر العولمة االتصالية
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المتعددة على طبيعة المعرفة اإلنسانية بما توفره من إمكانية االطـالع علـى مختلـف               
 وبمـا سـوف   ، ن مختلف المصادر  وبما تنشره من قيم وعادات وثقافات م  ،  المعارف

  ). ٢ص"( شموالً تساهم به في خلق ثقافة إنسانية ذات رؤية أكثر
كما أن وسائل التواصل االجتماعي استطاعت أن تتبنى نظاماً أكثر قدرة علـى            
تنمية مشاركة المستخدم وتحقيق درجة أعلى من التفاعلية والتحكم في االتصال والتي             

وسائل التواصل االجتماعي  لما له من تأثير بالغ األهمية في           تعد الركيزة األساسية في     
ولمـا   ،  والسلوكية التي تتم بين األطراف المتصلين، والمشارعية ،  العمليات اإلدراكية 

 كما تعد وسائل    ،  وفرته من بيئة خصبة تتمتع بحرية الرأي والتعبير وتبادل المعلومات         
م الجديد الذي أنتجته وساعدت على ظهوره       التواصل االجتماعي أحد أبرز مظاهر اإلعال     

 وتطور هذه ، ومع التطور المستمر في تكنولوجيا االتصال والمعلومات" ، ثورة اإلنترنت
 ، وتغلغلها في المجتمع   ،   ودخولها في طقوس الحياة اليومية لألفراد      ،  التطبيقات نفسها 

ريـة والثقافيـة داخـل      أصبحت أحد أبرز العوامل المؤثرة في الحياة االجتماعية والفك        
ولذا فقد أضحت وسائل التواصل االجتمـاعي       ). ١ص،  هـ١٤٣٦ ،  صالح" (المجتمعات

 والذي يشهد حركة ديناميكية مـن       ،  تُعرف باإلعالم االجتماعي الجديد أو اإلعالم البديل      
 ،  بعد أن كان في بدايته مجتمعاً افتراضياً على نطاق ضيق ومحدود           ،  التطور واالنتشار 

لبث أن ازداد مع الوقت ليتحول من أداة إعالمية نصية مكتوبة إلى أداة إعالميـة        ثم ما 
أن وسائل التواصل االجتماعي اسـتطاعت أن  ) ت.د(وقد أوضح سرور   . سمعية بصرية 

وتنقل ردود األفعال والرأي العام تجـاه قـضية         ،  توفر مصدراً مهماً وسريعاً للمعلومة    
وتوجيه الرأي العام نحو هدف معـين؛  ، ع القرار والعمل على المشاركة في صن    ،  معينة

 ، ولذا تعددت شرائح المستخدمين لها لتشمل األمراء و الوزراء والعلماء وطالب العلـم            
  .  وغيرهم،  والرياضيين،  والنخب السياسية، واألكاديميين

ويمكن تصنيف وسائل التواصل االجتمـاعي كمـا أشـارت دراسـة صـالح              
 مثـل  Social networking sitesالشبكات االجتماعية  ":إلى  ما يأتي) هـ١٤٣٦(

FaceBook ،  والشبكات االجتماعية المتخصصة مثـل : LinkedIn ، Research 
Gate ، edu.Academia ،  ومواقع التدوينات المصغرةMicro blogging sites 

 Cotent)صور وفيديو ومواد سمعية (ومواقع تشارك المحتوى من  ، Twitter : مثل
hared sitedKs ، ومواقع التدوين اإللكتروني Blogs ،   ومواقـع التـأليف الحـر  

Wikis     وأشهرها الموسوعة الحرة Wikipedia  ،     فضالً عن مواقع الويكي اإلخبارية  "
  ).١ص(

  : غايات استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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والتي  ،  أن استخدامات وسائل التواصل االجتماعي    ) م٢٠١٤(أوضح أبو خطوة والباز     
  : أدت إلى ظهور المجتمعات االفتراضية تسعى نحو تحقيق الغايات اآلتية

وذلك من خالل توظيفها في الدعوة إلى اهللا تعالى          : الغايات الدينية واألخالقية   :أوالً
والتي مـن شـأنها     ،  عبر المقاطع الصوتية والمرئية والمكتوبة ونشر القيم والفضائل       

  .تهذيب النفس وتزكيتها
في ظل الثورة التقنية العالمية لجأت العديد مـن الـشركات           :الغايات التجارية : ثانياً

العمالقة عابرة القارات والشركات الصغيرة وغيرها إلـى توظيـف وسـائل التواصـل      
واإلعالن عـن   ، االجتماعي إلى التسويق لمنتجاتها ومعرفة ردود أفعال العمالء تجاهها   

 كمـا أنهـا     ،  العمالء الفعلي والعمل على مواكبتـه     وتحديد احتياج   ،  المنتجات الجديدة 
 رعاية وخدمة العمـالء فـي تلـك    مسئوليساهمت في التواصل الفوري والسريع بين      

  .   والعمالء في أنحاء العالم لتقديم خدمة أفضل، الشركات
 فقد لجأت كثير من الدول والمنظمات الدولية إلى استخدام          :  الغايات السياسية  :ثالثاً

التواصل إليضاح مواقفها تجاه قضية معينة لسهولة وصول المعلومة في أسرع           وسائل  
وفي المقابل استخدمتها العديد مـن المنظمـات اإلرهابيـة والجماعـات             ،  وقت ممكن 

المحظورة دولياً لنشر اإلشاعات والتجنيد و تأليب الرأي العام علـى الحكـام والقـادة               
ت الدول كما أشارت إلى ذلـك دراسـة     وضرب مقدرا  ،  السياسيين بهدف تفريق الصف   

  ).هـ١٤٣٥(السديري 
حيث يتم من خاللها تبادل المعلومات والمستجدات العلمية          : الغايات التعليمية  :رابعاً

 والتجـارب المعمليـة     ،  والخبرات التربوية  ،  وجديد دور النشر والمكتبات    ،  واألبحاث
ية والبحثيـة فـي المؤسـسات    ودعم الحركة العلم   ،  بهدف مساعدة الباحثين وخدمتهم   

  .التعليمية واألكاديمية
 وتتضح هذه الغايات من خالل تبادل الرسائل الترويحيـة   :الغايات الترفيهية : خامساً

 ،  وتبادل اآلراء حولها بهدف الترويح علـى الـنفس  ، واإلنتاج األدبي للشعراء والكتّاب 
  . األفراد من مختلف دول العالم وبناء العالقات االجتماعية بين،  والمللالسآمةوإذهاب 

 فقـد أشـار الـسويد       -وخصوصاً المرحلة الثانوية  -أما فيما يتعلق بالشباب     
أنه ينتشر استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين فئة الشباب الخليجي؛          )  هـ١٤٣٦(

انطلق السعوديون إلى عالمه    " وخاصة فيمن هم دون سن الثالثين وخاصة تويتر حيث          
، يتواصـلون ويتناقـشون    ،  لحوظ من مختلف األطياف والمستويات واألعمار     باندفاع م 

حيث أحدث توتير تغيـراً  .. . ، وأحيانا يتصادمون في مختلف القضايا في فضاء مفتوح    
بعد أن جاء بعد نضج كبير لتقنية االتصال والتواصـل وسـهولة    ، في الواقع السعودي 
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ومن أبرز العوامل التي سـاعدت  ). ٣ص" (مفرطة في االستخدام وانتشار إنساني واسع   
على ارتفاع نسبة استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصـل االجتمـاعي الرفاهيـة             

 وتنافس شركات االتصال في تقديم خدمـة        ،  المعيشية التي ينعم بها المجتمع السعودي     
 وانتـشار األجهـزة الذكيـة    ، اإلنترنت للمستخدمين بسرعات عالية وأسـعار زهيـدة     

 والرغبة في التسلية والترفيه والتعارف     ،  محمولة بين فئة الشباب بمختلف أعمارهم     وال
 باإلضافة إلى كـون تلـك   ،  وزيادة المعرفة وتبادل المعلومات  ،  والتواصل مع اآلخرين  

البيئات اإللكترونية تمثل متنفساً حقيقياً لتبادل األفكار ووجهات النظـر فـي النـواحي              
ول المشاهير من الرياضيين واإلعالميين والدعاة وطالب العلم        الحياتية بحرية تامة ودخ   

ـ ١٤٣٤(وغيرهم كما أشارت دراسة الفاضـل       ،  والسياسيين و دراسـة الـسويد     ) هـ
بأن الشعب السعودي من أكثر شعوب      ) هـ١٤٣٥(وقد أوضحت الراجحي    ).  ه١٤٣٦(

علـى وجـه    العالم استخداماً لوسائل التواصل االجتماعي على وجه العمـوم وتـويتر            
 كما يعدون األكثر    ،  الخصوص حيث يصل عدد مستخدمي تويتر خمسة ماليين مستخدم        

ويتصدرون قائمة المائة شخـصية عربيـة        ،  %٤٠استخداماً في العالم العربي بحدود      
  .األكثر تأثيراً في تويتر

وعلى الرغم من اآلثار اإليجابية لوسائل التواصل االجتماعي على حياة األفراد           
في الوقت نفسه تركت بعض التأثيرات السلبية علـى شخـصية           " معات إال أنها    والمجت

ال يفهمون كيفية التفاعل والحـديث وجهـاً        " وما ذاك إال ألنهم   ؛  الشاب  وعقله  وفكره    
هن ١٤٣٦، األشرم" ( وأنهم يفضلون المحادثات التي تجري من خالل التكنولوجيا، لوجه
 : يأتي و تتمثل تلك االنعكاسات فيما ، )٩ص
 مع تطور وسائل اإلعالم وثورة االتصال الثقافي لـم   :البعد االجتماعي والنفسي   -

مجرد شبكة اتصاالت فقط بل ظاهرة حقيقة تعـادل  "تعد وسائل التواصل االجتماعي     
العناصر األساسية والرئيسة في النسيج االجتماعي والتفاعل مع اإلنترنت يسعى إلى 

ه يغير في طبيعة العالقات اإلنسانية بتشجيعها بشكل تخريب الروابط االجتماعية ؛ألن  
وقد ساهمت في بـروز     ). ١٨من ص   ٢٠١١،  األسطل" (من االتصال دون االحتكاك   

والمتمثلة فـي تمنـيهم     ،  ظاهرة االغتراب النفسي واالجتماعي لدى بعض الشباب      
باإلضافة إلى أن أغلـب المـشكالت االجتماعيـة          ،  العيش خارج مجتمعهم الحالي   

 وكذلك المشكالت األسرية وما     ، والعزلة االجتماعية  ،   واإلدمان ،  فاء الشخصية كإخ
ينتج عنها من جفاف عاطفي؛كانت نتيجة لالستخدام  الناجمة عن االستخدام المفرط     

 ).م٢٠١٤، أبو خطوة والباز(لوسائل التواصل االجتماعي 
عالماً واحـداً    لقد أصبحت وسائل التواصل االجتماعي إ      :البعد الديني واألخالقي   -

ولقد أثرت ، وأصبح هذا اإلعالم جزءاً من حياتهم، تتفاعل فيه جميع مجتمعات العالم
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) العقـدي (ومنها الجانـب الـديني   ، إيجاباً وسلباً على جميع جوانب حياة المجتمع    
 ومن أبرز آثارها اإليجابية إمكانية نشر العقيـدة الـصحيحة وتعـاليم      . واألخالقي

وما  ،  ودفع التهم الملحقة باإلسالم وأهله لما تملكه من إمكانات         ،  اإلسالم ومبادئه 
تمتع به من قبول لدى الشريحة العظمى من شعوب العالم الشرقي منها والغربـي              

طالب العلم التواصل مع  باإلضافة أنها أتاحت للمربين والموجهين والدعاة و    ،  أيضاً
و نـشر   ، أبناء العالم اإلسالمي وبذل الخير وتعاهد المشاريع الدعوية والتنمويـة         

 كما أنها وسيلة فعالة وجيدة في توعية الـشباب          ،   ورفع الجهل عنهم   ،العلم النافع 
 والتي  ،   إال أنها في المقابل كان العديد من اآلثار السلبية         ،ومحاربة األفكار الدخيلة  

إلـى  " ان من أبرزها استخدام وسائل التواصل االجتماعي غيـر المنـضبط أدى             ك
 ، التخفيف من القيود والحدود التي كانت تقوم بعملية ضبط الـسلوك المعلومـاتي            

، األسـطل " (وأصبح من الممكن تجاوز القيم والمعـايير والـضوابط االجتماعيـة          
 التي تعمل علـى تـدمير   المواقع اإلباحية"  كانتشار وتدوال   ،  )١٩ ص   ،  م٢٠١١

 ، وتبعد اإلنسان عن دينـه وعاداتـه وتقاليـده         ،  وتنمي الرذيلة  ،  القيم واألخالق 
 وبالرغم من بعض الحلول التكنولوجية      ،  وتدفعه الرتكاب الجرائم وفعل المحرمات    

فإن الكثيرين مـن متـصفحي اإلنترنـت        ) الفلترة  (لمنع العثور على تلك المواقع      
باإلضافة إلى سهولة انتقال  ، )٢٢ص، ٢٠١١، قنيطة" ( إليهاقادرون على الوصول

األفكار والسلوكيات والثقافات المخالفة لتعاليم اإلسالم من خالل التواصل مع أرباب           
 وغيرهم مع وجود قلة الوعي بالطريقـة الـصحيحة       ،  الفكر المنحرف وأهل البدع   

مـع وسـائل التواصـل      التي يجب على أفراد المجتمع المسلم اتباعها في التعامل          
. وما تحتويه من ثقافات وأفكار وسلوكيات مخالفة للهوية اإلسـالمية          ،  االجتماعي

 العديد من األحاديـث الموضـوعة والمكذوبـة والـشاذة           تداولومن اآلثار كذلك    
 .والقصص المكذوبة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام

يق إطار سياسي مناسب مرتبط بالسلطة      يسعى اإلنترنت إلى تحق    :البعد السياسي  -
 ولكن هنـاك العديـد مـن    ، )١٨ص، م٢٠١١، األسطل"(؛ألنه يسعى إلى تمويلها  

ويمكن عرض   ،   لشبكة اإلنترنت  السيئالمشكالت السياسية التي يسببها االستخدام      
 : هذه المشكالت على النحو اآلتي

  ة اتصال ممتـازة لمـا      مع ظهور اإلنترنت أصبح وسيل    : اإلرهاب ":الصراع الفكري
وكذلك ظهور مصطلحات ومفردات ومفاهيم جديـدة        ،  يسمى بالجماعات اإلرهابية  

 ويحظى هذا النوع من اإلرهاب بميـزة خاصـة عنـد      ،   اإلرهاب اإللكتروني  : مثل
 .وذلك ألن شبكة اإلنترنت مجالها مفتوح وواسع ، الجماعات اإلرهابية

 ومن  ، اقع غير المرغوبة على شبكة اإلنترنتويكثر انتشار المو : المواقع المعادية
 ، أو ضد عقيدة أو مذهب معين     ،  هذه المواقع ما يكون موجهاً ضد سياسية دولة ما        
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وهي تهدف في المقام األول إلى تشويه صورة الدولة أو           ،  أو حتى ضد شخص ما    
 .المعتقد أو الشخص المستهدف

 فإن ؛ جود تقنيات عالية التقدموبفعل و ،  في عصر المعلومات: التجسس اإللكتروني
 فلقـد تحولـت وسـائل       ،  حدود الدولة مستباحة بأقمار التجسس والبث الفضائي      

 ، التجسس من الطرق التقليدية إلى طرق حديثة استخدمت فيها التقنيـة الحديثـة             
 ).٣٠ص، م٢٠١١ ، قنيطة." (خاصة مع وجود اإلنترنت

   ـ    :تغذية األزمات السياسية ات االسـتقطاب مـن الـشبكات        وتهيئة الفرصة لعملي
 . وتعميق الخالف بين الحاكم والمحكوم، وزيادة االحتقان ، المشبوهة

 في الوقت الذي ساعدت فيه شبكة التواصل االجتمـاعي إلـى            :البعد االقتصادي  -
 هذا فضالً عـن تمكـن       ،  تغيير طرق األداء االقتصادي بانخفاض األسعار واألجور      

إال أن  " ، )١٩ص، م٢٠١١، األسـطل "(ي منازلهم وهم ف، الناس من أداء أعمالهم 
 لشبكة التواصل االجتماعي ارتبط ببعض المـشكالت االقتـصادية          السيئاالستخدام  

 جرائم السطو على أرقام البطاقات    ،   غسيل األموال  ،  القمار،   الجرائم المالية  : منها
تـصادية   وتدمير المواقع مما قد يـسبب ضـربات اق         ، تزوير البيانات  ،  االئتمانية

، قنيطـة " (ألصحاب المصانع الكبرى والشركات العالميـة والبنـوك والـوزارات         
 ). ٢٤ص، م٢٠١١

وبـذلك ال    ،  ويرى المتأمل أن هذه المشاكل جميعها مخالفة لتعاليم الدين اإلسالمي         
والتمـسك بـه لـدى      ،   ويجب العمل على بث روح اإلسالم      ،  يجوز ألي مسلم اقترافها   
 ومن االستفادة من تلك الشبكة فيما هو        ،ن مواجهة تلك األخطار   الشباب حتى يتمكنوا م   

  .مفيد
  : الدراسات السابقة

نظراً ألن هذه الدراسة تتناول موضوع األمن الفكري ودور وسائل التواصـل            
 ، فإن هذا الموضوع أصبح يمثل هاجساً فـي مجتمعنـا         ،  االجتماعي في تنميته وتحقيقه   
وظهور الغلو بين فئـة      ،  ة لظهور األفكار المتطرفة    نسب ،وبالذات في السنوات األخيرة   

  : ونسبة لطبيعة مجتمعنا وتتضمن المطالب اآلتية ،كبيرة من الشباب
دراسات تناولت األمن الفكري ومن أبرز تلك الدراسات مـا           :المطلب األول 

  : يلي
حيث هدفت الدراسة إلـى تقـديم       ) هـ١٤٢٠( دراسة الجحني    : الدراسة األولى 

 وقد تناولت مفهوم األمن وأهميته ، ن الفكري وسبل مواجهة األفكار المتطرفةرؤية لألم
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وإبراز ،  ومن ثَم تناولت األمن الفكري باعتباره ركيزة األمن وأسه المتين          ،  في اإلسالم 
  : أهم المهددات لألمن الفكري المتمثلة في

 .ها ومحاولة التشكيك في، إقصاء أبناء األمة عن ثوابت اإلسالم وقيمه -
وإبراز العنف كحل نـاجع لعـودة األمـة         ،  نشر ثقافة اليأس واإلحباط واالنهزامية     -

 .وسيادتها
مـن   ،  وهي الصعيد السياسي، وحددت ثالثة أصعدة يظهر فيها خطر االنحراف الفكري 

 وكـذلك الـصعيد     ،  حيث وجود حروب وصراعات وإرهاب واستبداد وعدم االسـتقرار        
وتفـاقم الفـساد والعاهـات       ،  األسـر والمجتمعـات   االجتماعي من حيث تفكك وتحلل      

.  وغيرها، وصعيد نفسي أخالقي يتمثل في األمراض والعقد والعلل النفسية ، االجتماعية
كما دعت الدراسة إلى ضرورة مواجهة األفكار المتطرفة والمنحرفة من إعـداد خطـة              

هـدافها إبـراز    من أبـرز أ    ،  أمنية فكرية إستراتيجية تتكامل جميع مؤسسات المجتمع      
  .   وغيرها، وتعزيز الهوية اإلسالمية والوطنية ، محاسن الشريعة اإلسالمية وقيمها

، وقد هدفت إلى تحديد أثـر العولمـة  ) م٢٠٠٥( دراسة الحفظي   :الدراسة الثانية 
 وقد ،  وبخاصة مناهج التعليم الديني، وغيرها من األفكار الغربية على التربية اإلسالمية

وخاصـة شـبكة   ، اسة إلى أهمية االستفادة من وسائل العولمـة المتاحـة   توصلت الدر 
اإلنترنت لنشر الثقافة اإلسالمية والعربية والتعريف بما يمكن أن نقدمه لإلنسانية لحـل        

  .مشكالتها
حيث هـدفت إلـى إبـراز دور        ) هـ١٤٢٦( دراسة السعيدين    :الدراسة الثالثة 

فقد تناولت ظاهرة التطرف وفهمها ، لمتطرفالمؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر ا     
والتعـرف علـى    ،  وذلك من خالل إلقاء الضوء على مفهوم التطرف     ،وتقصي جوانبها 

 والكشف عن األسباب  والعوامل المؤدية إلى تلـك         ،  جذور التطرف في الفكر اإلسالمي    
  ، ين والقهر الممارس على المسلم، الظاهرة كضعف البصيرة في فهم النصوص الشرعية

 ،  والتطرف السلوكي،  والتطرف الفكري، كما تناولت أنواع التطرف كالتطرف االعتقادي
 وبيان الدور   ،  ومحاولة تقصي السبل والحلول الكفيلة بالوقاية منها       ،  والتطرف العملي 

الذي يمكن أن تقوم به التربية ؛وخاصة التربية اإلسالمية في الوقايـة مـن التطـرف                
واالهتمام بتوفير المعلـم  ،  ئة البيئة التعليمية الفكرية السليمة المناسبة     والمتمثل في تهي  

 ، وتوفير األنشطة المدرسية المستثمرة لقدرات الطالب وإمكاناتهم وقـدراتهم         ،  المعتدل
 وكان من أبرز ، كما تناول دور المسجد في التوعية الفكرية والتحصين للنشء وغيرهم 

    : النتائج ما يأتي
 وغير محصورة بدين أو ،  ظاهرة عالمية متجددة بتجدد الزمان والمكانأن التطرف -

 .وأن اإلسالم بريء منها ، أو لون، جنس أو عرق
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أن التربية اإلسالمية تسعى إلى إرساء قيم االعتدال والوسـطية واالسـتقامة فـي           -
ومحاربة كـل أشـكال الغلـو والتطـرف          ،  العقيدة والشريعة واألخالق والسلوك   

 .بمختلف أشكاله وألوانهواإلرهاب 
المؤسسات التربوية يقع على عاتقها مسؤولية عظمى فـي التوعيـة والتحـصين      -

 .والتناصح والعمل، والحوار ، للنشء من خالل غرس قيم االعتدال
دراسات تناولت وسائل التواصل االجتماعي ومن أبرز تلـك         : المطلب الثاني 

  : الدراسات ما يلي
Williamson , Weckert , Saggaf -Al دراسـة :الدراسـة األولـى  

وقد هدفت الدراسة إلى دراسة أثر استخدام مجتمعات اإلنترنـت فـي حيـاة           ،  )2002(
 وقد توصلت الدراسة إلى أن مجتمعات اإلنترنت ساهمت في تطوير شخـصية             ،  األفراد

  .األفراد الذين أصبحوا أكثر نضجاً وانفتاحاً
 ،  Lampe & field Stein, Ellison)2007( دراسـة  :الدراسة الثانية

وقد هدفت إلى التعرف على فوائد الفيسبوك بالنسبة للعالقات االجتماعيـة بـين طلبـة       
وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين استخدام الفيسبوك والحفاظ            ،  الجامعة

  .على العالقات االجتماعية بين الطلبة وترسيخها
وتهدف إلى التعرف على دوافـع  ،  Sheldon)8200( دراسة :الدراسة الثالثة

الطلبة إلنشاء حساب على الفيسبوك والعالقة بين عدم الرغبة في االتصال واسـتخدام             
 وقد توصلت الدراسة إلى أن الحفاظ على العالقات مع مرور الوقت كانـت              ،  الفيسبوك

  .الدافع الستخدام الفيسبوك
وهـدفت إلـى    ،  Winter & Kramer)2008( دراسـة  :لدراسة الرابعةا

 وتقدير الذات علـى    ،  والكفاءة الذاتية  ،  التعرف على كيفية تأثر تقدير الذات واالنبساط      
وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي بين اتـساع           ،  مواقع الشبكة االجتماعية  

  .مساحة العالقات الخارجية لألفراد وملفات السيرة الذاتية األكثر إبداعاً
وقـد  ، Kee , & Park, Valenzuela)2009(دراسة  :الدراسة الخامسة

كأحد مواقع الشبكة االجتماعية األكثر شعبية بين       -هدفت إلى التعرف على أثر الفيسبوك     
طلبة الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية على االتجاهات والسلوكيات التي تحـسن     

جود عالقة إيجابية بين عدد وقد توصلت الدراسة إلى و. العالقات االجتماعية بين األفراد
  .مرات استخدام الفيسبوك ورضا الطلبة عن الحياة



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (معة األزهر، العددمجلة كلية التربية، جا
 

 - ٤٣ -

هدفت الدراسة الحالية إلى التعـرف علـى   : الدراسة الميدانية تحليلها ومناقشة نتائجها    
وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على األمن الفكري من وجهة نظر طلبـة المرحلـة              

 وفي هذا السياق تتكون هذه الدراسة       ،  نطقة عسير الثانوية ومعلمي العلوم الشرعية بم    
  : من ثالثة أجزاء رئيسة

 وتم مناقشة أهمية مـشكلة الدراسـة وأهـدافها وحـدودها          :اإلطار العام للدراسة   .١
 .ومصطلحاتها

 . وتتمثل محاوره في دراسة وسائل التواصل االجتماعي:اإلطار النظري .٢
تحليل اإلحـصائي ونتـائج الدراسـة        وتشمل األداة والعينة وال    :الدراسة الميدانية  .٣

 . ومقترحاتها
حسب ما تقتضيه اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وما تسعى إليه أهداف : منهج الدراسة

الذي يعد أحد أشكال التحليل والتفـسير      "الدراسة تتخذ الدراسة الحالية المنهج الوصفي       
 طريق جمع بيانات    العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً عن         

ومعلومات مقننة عن واقع الظاهرة أو المشكلة بوصفها خطوات تمهيدية لتحوالت تعـد       
 دراسـة  في ً استخداما األكثر وهو،  )٣٧٠ص،  م٢٠٠٧،  ملحم" (ضرورية نحو األفضل  

وآخـرون    عبيـدات  أوضـح   كمـا  ،  اإلنسانية والنظرية  بالدراسات المتعلقة المشكالت
تشخيص الواقع المراد دراسته من خالل دراسة الظـواهر          على يعتمد أنه) "هـ١٤٢٦(

سيتم التعرف علـى مفـاهيم       المنهج هذا خالل  ومن . )٣٠ص" (والعوامل المؤثرة فيه  
والتعرف على األبعاد الرئيسة لـدور األمـن الفكـري فـي      ، األمن الفكري  ومقوماته   

ائل التواصل االجتماعي  كما سيتم التعرف على مفهوم وس، استقرار وازدهار المجتمعات
وانعكاساتها األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية بالمملكة العربية          ،  واستخداماتها

  .السعودية

يتكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينتي أبهـا          : مجتمع الدراسة 
عية الـشر  العلوم  وكذلك يضم معلمي ،  ) طالب ٢٥٠٠(والبالغ عددهم    ،  وخميس مشيط 

بحـسب  )  معلمٍ ٢٠٠(والبالغ عددهم    مشيط؛ وخميس أبها بمدينتي الثانوية المرحلة في
  . هـ١٤٣٦/١٤٣٧إحصائيات اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للعام الدراسي 

طالباً مـن طـالب     ) ٥٠(تتكون العينة األساسية للدراسة الحالية من       : عينة الدراسة 
 الثانويـة  المرحلة في الشرعية العلوم معلماً من معلمي ) ٥٠(ومن   ،  المرحلة الثانوية 

 حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية لمناسبتها        ،  مشيط وخميس أبها بمدينتي
 حيث قام الباحث بتقسيم أبها وخميس مـشيط         ،  للخصائص المتفاوتة في مجتمع البحث    

) ١٠٠( ثـم قـام بتوزيـع         ومن ،  إلى أربع مناطق باعتبار الجهات األصلية الجغرافية      
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اسـتبانةً  ) ٥٠(و، استبانةً للطالب) ٥٠(استبانةً ورقية من خالل زيارة مدارسهم بواقع     
استبانٍة صالحة للتحليل اإلحصائي على النحـو       ) ١٠٠(للمعلمين لتكون العينة النهائية     

  : اآلتي
 النسبة الطالب النسبة المعلمين المدينة م
 %٦٠ باً طال٣٠ %٥٠  معلما٢٥ً أبها ١
 %٤٠  طالبا٢٠ً %٥٠  معلما٢٥ً خميس مشيط ٢

  يوضح عينة الدراسة وتوزيعها بحسب منطقة الدراسة) ١(جدول 
 فقد استخدم الباحث االستبانة كأداة      ،  نظراً لطبيعة موضوع الدراسة   : أدوات الدراسة 

دراسات  وقد قام الباحث بتصميمها من خالل الرجوع لل     ،  لجمع البيانات الالزمة للدراسة   
 حيـث   ،  وخبرة الباحـث  ) ٢٠١٤(واألبحاث السابقة وخاصة دراسة أبو خطوة والباز        

  : تكونت االستبانة من جزأين هما
 ويختص بالمعلومات األولية ألفراد عينة الدراسة ممثلةً في المستوى التعليمي        : أحدهما

  .وغيرها، والتخصص الدراسي
مقسمة على ثالثة محـاور      ،  فقرةً) ٣٤(ويتكون من عبارات االستبانة وعددها      : اآلخر

  : على النحو اآلتي
 ويقيس اآلثار االجتماعية لوسائل التواصل االجتمـاعي علـى األمـن            : المحور األول 

  .عبارة) ١٢( ويشتمل على ، الفكري
 ،  ويقيس اآلثار الدينية لوسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكـري          :المحور الثاني 
  .اراتعب) ٩(ويشتمل على 
 األمـن  علـى  االجتمـاعي  التواصـل  لوسائل السياسية اآلثار  ويقيس : المحور الثالث 

  .عبارة) ١٣(على  ويشتمل، الفكري
تتسم أداة البحث بالصدق متى ما كانت صالحة لتحقيق الهـدف           : صدق أداة الدراسة  
فاق والذي يعبر عن ات،  و قد قام الباحث بتطبيق الصدق الظاهري، الذي أعدت من أجله

والذي ،  وكذلك صدق المحتوى   ،  المحكمين على صالحية األداة لتحقيق أهداف الدراسة      
ولتحقيق ذلك قام .يهتم بمدى اتفاق محتوى األداة مع الهدف الذي من أجله صممت األداة

الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين العـاملين فـي الجامعـات             
وذلك بهدف التحقق من مناسبة الـصياغة اللغويـة           ،السعودية ومدارس التعليم العام   

وقـد  ،  محكمـين ) ٦( وقد بلغ عدد المحكمين       ،  ومناسبة فقرات األداة لغرض الدراسة    
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، وفي ضوء آراء المحكمـين  ، وردت العديد من المالحظات والمقترحات اإلثرائية لألداة   
ونـت االسـتبانة فـي      وقـد تك ، قام الباحث بإعداد أداة الدراسة في صورتها النهائية 

) ليكرت(حيث أعطي لكل فقرة وزناً مدرجاً وفق سلم  ، فقرةً) ٣٤(صورتها النهائية من  
الخماسي لتقدير أثر وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري من وجهة نظر طلبة       

كما قـام الباحـث بحـساب       ،  المرحلة الثانوية ومعلمي العلوم الشرعية بمنطقة عسير      
 وذلك بحساب معامالت ارتباط بيرسون لقيـاس        ،  لداخلي لفقرات أداة الدراسة   االتساق ا 

 معـامالت االرتبـاط بـين       وتراوحت ،  بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له       
 ٠،٠١وهي معامالت ارتباط دالة جمعيها عند مستوى داللـة          ،  )٠,٦٣٦٩،  ٠,٤٣٤٧(

  .ق الميداني مما يدل على صالحية االستبانة للتطبي، فأقل
بالنسبة لثبات االستبانة فقد تم التحقق من ثبـات أداة الدراسـة            : ثبات أداة الدراسة  

 حيث أظهرت قيمته أن أداة الدراسة تتمتـع بدرجـة           ،  )كرونباخ ألفا (باستخدام معادلة   
كما بلغ   ،  )٠،٨٨٠ ،  ٠،٨١٠( قيم معامل الثبات بين      تراوحتحيث   ،  عالية من الثبات  

  .مما يؤكد صالحية األداة للتطبيق الميداني) ٠،٩٠٤(الكلي معامل الثبات 
  : األساليب اإلحصائية

 تم اإلجابـة    ،  بعد جمع المعلومات الخاصة بالدراسة وتفريغ بيانات االستبيان       
  : عن تساؤالت الدراسة اآلتية

ما أثر وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري من وجهة نظر طلبة المرحلة           .١
  بمنطقة عسير؟الثانوية

معلمي العلوم   ما أثر وسائل التواصل االجتماعي على األمن الفكري من وجهة نظر           .٢
 الشرعية للمرحلة الثانوية بمنطقة عسير؟

 العلـوم  وإجابات معلمـي   الطالب إجابات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك هل .٣
  الفكري؟ األمن على االجتماعي التواصل وسائل أثر حول الشرعية

 والنسب  تالتكرارالحساب  ) SPSS(ك من خالل استخدام برنامج التحليل اإلحصائي        وذل
وكـذلك تـم حـساب       ،  المئوية إلجابات العينة لترتيب عبارات االستبانة والحكم عليها       

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لها لداللة الفروق بين متوسطات إجابـات           
 الدراسـة  عينة استجابات في الفروق لحساب داللة ) ت(وكذلك اختبار    ،  عينة الدراسة 

ولتيسير .  العينة نوع باختالف الفكري األمن على التواصل االجتماعي  وسائل أثر حول
. استخدم الباحث األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة عن بنـود األداة ،  تفسير النتائج 

 ، "٢" قليلـة  ، "٣" متوسـطة ، "٤" عالية، "٥"عالية جداً    (: حيث تم إعطاء وزن للبدائل    
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 ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى مـن             ،  ")١"قليلة جداً 
  : خالل المعادلة اآلتية

لنحصل ٠,٨٠ = ٥÷) ١-٥= (األداة   بدائل عدد÷) قيمة  أقل -قيمة أكبر= (طول الفئة   
  : التالي التصنيف على

  تدرج المستخدم في أداة البحثتوزيع للفئات وفق ال )٢(جدول رقم 
 مدى المتوسطات الوصف

 ٥,٠٠ – ٤,٢١ عالية جداً
 ٤,٢٠ – ٣,٤١ عالية

 ٣,٤٠ – ٢,٦١ متوسطة
 ٢,٦٠ – ١,٨١ قليلة

 ١,٨٠ – ١,٠٠ جداً قليلة
  
  
  
  

 على االجتماعي التواصل وسائل أثر  ما :إجابة السؤال األول  : عرض نتائج الدراسة  
حيث تمت اإلجابة عـن الـسؤال        الثانوية؟ المرحلة طلبة رنظ وجهة من الفكري األمن

  :األول من خالل ثالثة محاور
  :  اآلثار االجتماعية:المحور األول

أن المتوسطات الحسابية الستجابات طلبة المرحلة الثانويـة        ) ٣(يبين الجدول   
بـين   تراوحتالفكري قد   األمن على االجتماعي التواصل نحو اآلثار االجتماعية لوسائل   

واالنحراف المعيـاري  ) ٣,٠٦( وأن المتوسط الحسابي العام للمحور    ،  )٢,٦٦-٤,٥٠(
 انتحـال  ظـاهرة "  جاءت بالمرتبة األولـى      ٧ وأن الفقرة رقم   ،  )٠,٢٦(العام للمحور   

 االجتمـاعي  التواصـل  وسـائل  فـي  يكتب ما بكل الفرد ثقة عدم في تؤثر الشخصيات
 " ١١وأن الفقرة رقـم   ؛  )٠,٥١(اف معياري   وانحر) ٤,٥٠(بمتوسط حسابي   " المختلفة

جـاءت بالمرتبـة    " اإللكتروني التجسس عمليات خالل من اآلخرين خصوصيات انتهاك
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" ١وجاءت الفقـرة رقـم       ؛)٠,٨٨(وانحراف معياري   ) ٤,٤٢(بي  الثانية بمتوسط حسا  
 العـالم  مـع  والتعايش االنسجام على يساعد مما األخرى؛ الشعوب ثقافة على االطالع

؛ )٠,٤٨(وانحـراف معيـاري     ،  )٤,٣٦(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حـسابي      " لخارجيا
 لتعاليم والمنافية باآلداب المخلة والصور اإلباحية المقاطع نشر " ٩وجاءت الفقرة رقم    

؛ )٠,٦٧(وانحـراف معيـاري     ،  )٤,٢٨(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي      " اإلسالم
 وبصورة العالم حول والملفات العلمية والمراجع رالمصاد تبادل " ٣وجاءت الفقرة رقم    

 تكوين " ٥والفقرة رقم    ،  )٠,٦٦(وانحراف معياري   ) ٤,١٢(بمتوسط حسابي   " فورية
وانحراف ،  )٤,١٢(بمتوسط حسابي   " المشتركة االهتمامات ذات والصداقات المجموعات

 األفراد بين صلالتوا سرعة " ٢بالمرتبة الخامسة؛ وجاءت الفقرة رقم   ) ٠,٨٥(معياري  
بالمرتبة السادسة بمتوسط حـسابي   "  والتكاليف الوقت توفير مع العالم دول مختلف في
 األسرية األواصر تفكيك " ١٠وجاءت الفقرة رقم    ؛  )٠,٦٢(وانحراف معياري   ،  )٤,٠٢(

؛ )١,٢٤(وانحراف معيـاري    ) ٣,٩٤(بالمرتبة السابعة بمتوسط حسابي     " واالجتماعية
" الثقافات امتزاج نتيجة المسلم الشاب لدى القيم منظومة تذبذب " ٨ وجاءت الفقرة رقم  

 فـي  تساهم " ١٢والفقرة رقم    ،  )١,١٣(وانحراف معياري   ،  )٣,٥٨(بمتوسط حسابي   
وانحراف معياري  ،  )٣,٥٨(بمتوسط حسابي   " الجنسين بين شرعية غير عالقات تكوين

 االتـصال  وسائل استخدام في فراطاإل " ٦وجاءت الفقرة رقم ؛  بالمرتبة الثامنة ) ١,١٣(
وانحراف ) ٣,٣٠(بالمرتبة التاسعة بمتوسط حسابي     "  الوقت وإهدار اإلدمان إلى يؤدي

" العامـة  والثقافـة  لمعرفـة اسب ل من مصدر " ٤وجاءت الفقرة رقم    ؛  )١,٠٩(معياري  
  ).١,٠٢(وانحراف معياري ) ٢,٦٦(بالمرتبة العاشرة بمتوسط حسابي 

 المتوسط العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

٧ 
ظاهرة انتحال الشخصيات تؤثر في عدم ثقة الفرد        
بكل ما يكتب في وسـائل التواصـل االجتمـاعي          

 .المختلفة
١ ٠,٥١ ٤,٥٠ 

انتهاك خصوصيات اآلخرين من خـالل عمليـات         ١١
 ٢ ٠,٨٨ ٤,٤٢ .التجسس اإللكتروني

يـساعد  االطالع على ثقافة الشعوب األخرى؛ مما        ١
 ٣ ٠,٤٨ ٤,٣٦ .على االنسجام والتعايش مع العالم الخارجي

نشر المقاطع اإلباحية والصور المخلـة بـاآلداب         ٩
 ٤ ٠,٦٧ ٤,٢٨ .والمنافية لتعاليم اإلسالم
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 المتوسط العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

٧ 
ظاهرة انتحال الشخصيات تؤثر في عدم ثقة الفرد        
بكل ما يكتب في وسـائل التواصـل االجتمـاعي          

 .المختلفة
١ ٠,٥١ ٤,٥٠ 

تبادل المصادر والمراجع العلمية والملفات حـول        ٣
 ٥ ٠,٦٦ ٤,١٢ .العالم وبصورة فورية

 االهتمامـات   تكوين المجموعات والـصداقات ذات     ٥
 ٦ ٠,٨٥ ٤,١٢ .المشتركة

سرعة التواصل بين األفراد في مختلف دول العالم         ٢
 ٧ ٠,٦٢ ٤,٠٢ .مع توفير الوقت والتكاليف

 ٨ ١,٢٤ ٣,٩٤ .تفكيك األواصر األسرية واالجتماعية ١٠

تذبذب منظومة القيم لدى الشاب المـسلم نتيجـة          ٨
 ٩ ١,١٣ ٣,٥٨ .امتزاج الثقافات

ي تكوين عالقـات غيـر شـرعية بـين          تساهم ف  ١٢
 ١٠ ١,١٣ ٣,٥٨ .الجنسين

اإلفراط في استخدام وسائل االتصال يـؤدي إلـى          ٦
 ١١ ١,٠٩ ٣,٣٠ .لوقت وإهدارا اإلدمان

 ١٢ ١,٠٢ ٢,٦٦ .مصدر مناسب للمعرفة والثقافة العامة ٤
  ٠,٢٦ ٣,٠٦ *المتوسط العام للمحور 
   درجات٥المتوسط الحسابي من * 

الطالب حول اآلثار    المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة      )٣ (جدول رقم 
  .االجتماعية لوسائل التواصل االجتماعي عليهم

  :  اآلثار الدينية: المحور الثاني
أن المتوسطات الحسابية الستجابات طلبة المرحلة الثانويـة        ) ٤(يبين الجدول   

 بـين   تراوحـت الفكري قد    األمن على جتماعياال لتواصل ا نحو اآلثار الدينية لوسائل   
واالنحـراف المعيـاري   ) ٢,٢٢(وأن المتوسط الحسابي العام للمحور      ) ٢,٥٢-٤,٨٨(
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 تحمـل  التـي  المنحرفة الفرق مواقع نشر " ٨ وأن الفقرة رقم   ،  )٠,٤٨(العام للمحور   
وانحـراف معيـاري    ،  )٤,٨٨(جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط حـسابي       " اإلسالم صفة

 إلـى  يـؤدي  االجتماعي التواصل وسائل استخدام كثرة " ٤؛ و أن الفقرة رقم      )٠,٣٣(
 ، )٤,٦٨(جاءت في المرتبـة الثانيـة بمتوسـط حـسابي           " العبادات أداء في التقصير

 سـبحانه  اهللا فـي  والتـشكيك  القدح " ٥؛ وأن الفقرة رقم     )٠,٤٧(وانحراف معياري   
؛ )٠,٥٠(وانحراف معياري ، )٤,٥٨(حسابي جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط " وتعالى

جـاءت فـي    " والقيم ألديان منا التحررية اإللحادية األفكار تصدير " ٩وأن الفقرة رقم    
؛ وأن الفقرة رقم    )١,٢٤(وانحراف معياري   ،  )٣,٩٦(المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي     

 الخامـسة   جاءت في المرتبـة   " بها التمسك إلى والدعوة الدين مبادئ نشر تيسير " ٣
 نـشر  " ٦؛ وأن الفقـرة رقـم   )٠,٩٣(وانحراف معيـاري  ،  )٣,٥٤(بمتوسط حسابي   

، )٣,٣٢(بمتوسـط حـسابي     " وسـلم  عليـه  اهللا صلى الرسول حول المثارة الشبهات
 والتشكيك عنهم اهللا رضوان الصحابة في القدح "٧والفقرة  ، )٠,٨٢(وانحراف معياري 

 المرتبة في جاءت) ٠,٨٢(انحراف معياري   و،  )٣,٣٢(بمتوسط حسابي   " عدالتهم   في
 العلمـاء  مـع  الشرعية المسائل لمناقشة الفرصة إتاحة" ١السادسة؛ و أن الفقرة رقم      

وانحراف معيـاري   ،  )٢,٧٠(جاءت في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي       " العلم وطالب
" الـشريعة  ومقاصـد  للـدين  الصحيح الفهم على تساعد " ٢وأن الفقرة رقم    ؛  )٠,٩٩(

  ).١,٤٥(وانحراف معياري ، )٢,٥٢(جاءت في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي 
  
  
  
  
  
  
  

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الطالب حول اآلثار )٤(جدول رقم 
  .الدينية لوسائل التواصل االجتماعي عليهم

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١ ٠,٣٣ ٤,٨٨ .مواقع الفرق المنحرفة التي تحمل صفة اإلسالمنشر  ٨
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

كثرة استخدام وسائل التواصل االجتماعي يؤدي إلـى         ٤
 ٢ ٠,٤٧ ٤,٦٨ .التقصير في أداء العبادات

 ٣ ٠,٥٠ ٤,٥٨ .القدح والتشكيك في اهللا سبحانه وتعالى ٥
 ٤ ١,٢٤ ٣,٩٦ .تصدير األفكار اإللحادية التحررية من األديان والقيم ٩
 ٥ ٠,٩٣ ٣,٥٤ .بها التمسك إلى والدعوة الدين مبادئ تيسير نشر ٣

نشر الشبهات المثارة حول الرسول صـلى اهللا عليـه         ٦
 ٦ ٠,٨٢ ٣,٣٢ .وسلم

القدح في الصحابة رضوان اهللا عنهم والتشكيك فـي          ٧
 ٦ ٠,٨٢ ٣,٣٢ .عدالتهم

المسائل الشرعية مع العلمـاء      إتاحة الفرصة لمناقشة   ١
 ٨ ٠,٩٩ ٢,٧٠ .الب العلموط

 ٩ ١,٤٥ ٢,٥٢ .تساعد على الفهم الصحيح للدين ومقاصد الشريعة ٢
  ٠,٤٨ ٢,٢٢ *المتوسط العام للمحور 
   درجات٥المتوسط الحسابي من * 

  :  اآلثار السياسية:المحور الثالث
أن المتوسطات الحسابية الستجابات طلبة المرحلة الثانويـة        ) ٥(يبين الجدول   

 بـين   تراوحتالفكري قد    األمن على االجتماعي التواصل آلثار السياسية لوسائل  نحو ا 
واالنحراف المعياري  ) ٢,٤٠( وأن المتوسط الحسابي العام للمحور       ،  )١,٤٨ -٤,٩٠(

 والحكـام  الشرعية الرموز بقيمة التشكيك " ٥ وأن الفقرة رقم     ،  )٠,٢٤(العام للمحور   
، )٤,٩٠( في المرتبة األولى بمتوسـط حـسابي         جاءت" المجتمع في والعقد الحل وأهل

 التـي  الخاطئة الشائعات واألفكار  نشر " ٦؛ وأن الفقرة رقم     )٠,٣٠(وانحراف معياري   
وانحـراف  ،  )٤,٥٤(جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي       " والمجتمع بالفرد تضر

 السياسية ةالساح مستجدات على الفوري التعرف " ١؛ وأن الفقرة رقم    )٠,٥٠(معياري  
وانحـراف معيـاري    ،  )٤,٣٦(بمتوسط حـسابي    " المجتمع على وانعكاساتها العالمية

 بمتوسـط "  البنّاء والحوار النقاش على الشباب قدرة تنمي " ٢ والفقرة رقم    ،  )٠,٤٨(
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جاءتا في المرتبة الثالثة؛ وأن الفقرة رقم ) ٠,٤٨(معياري   وانحراف،  )٤,٣٦(حسابي  
جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حـسابي       " وتصوراتهم اآلخرين آلراء االنقياد " ١٠

 قضية نحو عام رأي تكوين " ٧؛ وأن الفقرة رقم     )٠,٠٠(وانحراف معياري   ،  )٤,٠٠(
، )٣,٩٢(جاءت في المرتبة الخامسة بمتوسط حـسابي   " صحتها عن النظر بغض معينة

 من الحيوية األنظمة تخريب على العمل " ١١؛ والفقرة رقم    )٠,٩٢(وانحراف معياري   
جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي " التخريبية والبرامج لفيروسات إرساال خالل

 العناصـر  بين التواصل تيسير " ٨؛ والفقرة رقم    )١,١٧(وانحراف معياري   ،  )٣,٧٨(
 ، )١,٠٦(وانحـراف معيـاري     ،  )٣,٦٦(بمتوسط حسابي   " اإلرهاب وسلسلة المتطرفة

 وانحراف،  )٣,٦٦(حسابي   بمتوسط" اإلرهابية   العمليات على  التدريب  "٩والفقرة رقم   
 للمنظمـات  التبرعـات  وجمـع  والتجنيد الدعاية " ١٢ والفقرة رقم    ،  )١,٠٦(معياري  
جـاءت  ) ١,٠٦(وانحراف معياري   ،  )٣,٦٦(بمتوسط حسابي   " أفكارها ونشر اإلرهابية

 الـوطن  حـول  تثار التي الشبهات على الرد " ٤وأن الفقرة رقم    ؛  في المرتبة السابعة  
وانحراف معياري ، )٣,٢٤(جاءت في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي " ودحضها والدين

 والمـسؤولية  المواطنـة  بمفاهيم المرتبطة القيم تعزز " ٣؛ و أن الفقرة رقم       )١,٨٤(
وانحـراف معيـاري    ،  )١,٩٤(جاءت في المرتبة التاسعة بمتوسط حـسابي        " الوطنية

جاءت في  " السياسي االستقطاب عمليات ضد الشباب يحصن " ١٣وأن الفقرة   ؛  )٠,٨٤(
  ).٠,٥٨(وانحراف معياري ، )١,٤٨(المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الطالب حول اآلثار ) ٥(جدول رقم 
  .مالسياسية لوسائل التواصل االجتماعي عليه
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

التشكيك بقيمة الرموز الشرعية والحكام وأهل الحل        ٥
 ١ ٠,٣٠ ٤,٩٠ .والعقد في المجتمع

نشر الشائعات واألفكار الخاطئة التي تـضر بـالفرد          ٦
 ٢ ٠,٥٠ ٤,٥٤ .والمجتمع

التعرف الفوري على مستجدات الـساحة الـسياسية         ١
 ٣ ٠,٤٨ ٤,٣٦ .لمية وانعكاساتها على المجتمعالعا

 ٤ ٠,٤٨ ٤,٣٦ .تنمي قدرة الشباب على النقاش والحوار البنّاء ٢
 ٥ ٠,٠٠ ٤,٠٠ .االنقياد آلراء اآلخرين وتصوراتهم ١٠
تكوين رأي عام نحو قضية معينة بغض النظر عـن           ٧

 ٦ ٠,٩٢ ٣,٩٢ .صحتها

الل إرسال  العمل على تخريب األنظمة الحيوية من خ       ١١
 ٧ ١,١٧ ٣,٧٨ .الفيروسات والبرامج التخريبية

تيسير  التواصل بين العناصر المتطرفـة وسلـسلة          ٨
 ٨ ١,٠٦ ٣,٦٦ .اإلرهاب

 ٨ ١,٠٦ ٣,٦٦ .التدريب على العمليات اإلرهابية ٩
الدعاية والتجنيد وجمع التبرعات للمنظمات اإلرهابية   ١٢

 ٨ ١,٠٦ ٣,٦٦ .ونشر أفكارها

ى الشبهات التي تثار حول الـوطن والـدين         الرد عل  ٤
 ١١ ١,٨٤ ٣,٢٤ .ودحضها

تعزز القيم المرتبطة بمفاهيم المواطنة والمـسؤولية        ٣
 ١٢ ٠,٨٤ ١,٩٤ .الوطنية

 ١٣ ٠,٥٨ ١,٤٨ .يحصن الشباب ضد عمليات االستقطاب السياسي ١٣
  ٠,٢٤ ٢,٤٠ العام للمحور* المتوسط 
   درجات٥المتوسط الحسابي من * 
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 الفكري األمن على االجتماعي التواصل وسائل أثر  ما :إجابة السؤال الثاني  
  معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية بمنطقة عسير؟ نظر وجهة من

  : تم اإلجابة عن السؤال الثاني من خالل ثالثة محاور           
  :  اآلثار االجتماعية:المحور األول

 الشرعية العلوم ت الحسابية الستجابات معلمي   أن المتوسطا ) ٦(يبين الجدول   
الفكري  األمن على االجتماعي التواصل بالمرحلة الثانوية نحو اآلثار االجتماعية لوسائل     

، )٢,٦٦( وأن المتوسط الحـسابي العـام للمحـور      ،  )٢,٧٢-٤,٣٤( بين   تراوحتقد  
 اسـتخدام  فـي  اطاإلفر "٦وأن الفقرة رقم ، )٠,٢٦(واالنحراف المعياري العام للمحور     

جاءت في المرتبة األولـى بمتوسـط       " الوقت وإهدار اإلدمان إلى يؤدي االتصال وسائل
 القـيم  منظومـة  تذبذب " ٨؛ والفقرة رقم   )٠,٧٥(وانحراف معياري   ،  )٤,٣٤(حسابي  

وانحراف معياري ، )٤,٢٦(بمتوسط حسابي " الثقافات امتزاج نتيجة المسلم الشباب لدى
الجنـسين   بـين  شـرعية  غير عالقات تكوين في تساهم " ١٢قم  والفقرة ر  ،  )٠,٦٩(

جاءت في المرتبة الثانية؛ والفقرة ) ٠,٦٩(معياري  وانحراف، )٤,٢٦(حسابي  بمتوسط
جاءت في المرتبـة الثالثـة بمتوسـط        " واالجتماعية األسرية األواصر تفكيك " ١٠رقم  

 بـين  التواصـل  سرعة " ٢؛ والفقرة رقم    )٠,٧١(وانحراف معياري   ،  )٤,٢٢(حسابي  
جاءت في المرتبـة الرابعـة      " والتكاليف الوقت توفير مع العالم دول مختلف في األفراد

 المقاطع نشر " ٩؛ والفقرة رقم    )١,١١( وانحراف معياري    ،  )٣,٩٤(بمتوسط حسابي   
جاءت في المرتبة الخامـسة     " اإلسالم لتعاليم والمنافية باآلداب المخلة والصور اإلباحية
 علـى  االطـالع " ١؛ والفقرة رقم )٠,٩١(وانحراف معياري ،  )٣,٧٠( حسابي   بمتوسط

جـاءت  " الخارجي العالم مع والتعايش االنسجام على يساعد مما األخرى الشعوب ثقافة
؛ والفقرة رقم )١,٤٠(وانحراف معياري ، )٣,٥٦(في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي 

 التواصل وسائل في يكتب ما بكل الفرد ةثق عدم في تؤثر الشخصيات انتحال ظاهرة " ٧
وانحـراف  ) ٣,٥٤(جاءت في المرتبة السابعة بمتوسط حـسابي        " المختلفة االجتماعي
 حـول  والملفـات  العلمية والمراجع المصادر تبادل " ٣؛ والفقرة رقم    )١,٣٤(معياري  

ف وانحـرا ،  )٣,٤٤(جاءت في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي       " فورية وبصورة العالم
 عمليـات  خـالل  مـن  اآلخرين خصوصيات انتهاك "١١؛ والفقرة رقم   )١,٣٩(معياري  
وانحـراف  ،  )٣,٣٨(جاءت في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي       " اإللكتروني التجسس
 االهتمامـات  ذات والـصداقات  المجموعـات  تكـوين "٥؛ والفقرة رقم    )١,٢٦(معياري  
وانحـراف معيـاري    ،  )٢,٨٨(ابي  جاءت في المرتبة العاشرة بمتوسط حس     " المشتركة

جاءت فـي المرتبـة     " العامة والثقافة للمعرفة مناسب مصدر "٤؛ والفقرة رقم    )١,٣٦(
  ).١,٠٣(وانحراف معياري ، )٢,٧٢(الحادية عشرة بمتوسط حسابي 
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المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة المعلمين حول اآلثار  )٦(جدول رقم 
  .ائل التواصل االجتماعي على طلبة المرحلة الثانويةاالجتماعية لوس

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

اإلفراط في استخدام وسائل االتـصال يـؤدي إلـى           ٦
 ١ ٠,٧٥ ٤,٣٤ .الوقت وإهدار اإلدمان

تذبذب منظومة القيم لدى الشباب المـسلم نتيجـة          ٨
 ٢ ٠,٦٩ ٤,٢٦ .امتزاج الثقافات

 ٢ ٠,٦٩ ٤,٢٦ .تساهم في تكوين عالقات غير شرعية بين الجنسين ١٢
 ٤ ٠,٧١ ٤,٢٢ .تفكيك األواصر األسرية واالجتماعية ١٠

سرعة التواصل بين األفراد في مختلف دول العـالم          ٢
 ٥ ١,١١ ٣,٩٤ .مع توفير الوقت والتكاليف

نشر المقاطع اإلباحية والـصور المخلـة بـاآلداب          ٩
 ٦ ٠,٩١ ٣,٧٠ .اليم اإلسالموالمنافية لتع

االطالع على ثقافة الشعوب األخرى؛ ممـا يـساعد          ١
 ٧ ١,٤٠ ٣,٥٦ .على االنسجام والتعايش مع العالم الخارجي

٧ 
ظاهرة انتحال الشخصيات تؤثر في عدم ثقة الفـرد         
بكل ما يكتب فـي وسـائل التواصـل االجتمـاعي           

 .المختلفة
٨ ١,٣٤ ٣,٥٤ 

جع العلمية والملفـات حـول      تبادل المصادر والمرا   ٣
 ٩ ١,٣٩ ٣,٤٤ .العالم وبصورة فورية

انتهاك خصوصيات اآلخرين مـن خـالل عمليـات          ١١
 ١٠ ١,٢٦ ٣,٣٨ .التجسس اإللكتروني

تكوين المجموعـات والـصداقات ذات االهتمامـات      ٥
 ١١ ١,٣٦ ٢,٨٨ .المشتركة

 ١٢ ١,٠٣ ٢,٧٢ .مصدر مناسب للمعرفة والثقافة العامة ٤
  ٠,٢٦ ٢,٦٦ *وسط العام للمحورالمت 
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   درجات٥المتوسط الحسابي من * 
  :  اآلثار الدينية: المحور الثاني

أن المتوسطات الحسابية الستجابات معلمي العلوم الشرعية       ) ٧(يبين الجدول   
 علـى  االجتماعي التواصل بالمرحلة الثانوية بمنطقة عسير نحو اآلثار الدينية لوسائل       

وأن المتوسط الحسابي العام للمحـور      ) ٣,٢٦ -٤,٤٦( بين   راوحتتالفكري قد    األمن
 نشر تيسر " ٣ وأن الفقرة رقم     ،  )٠,٢٦(واالنحراف المعياري العام للمحور     ،  )٢,٤٧(

حـسابي   بمتوسـط  األولـى  المرتبة في جاءت" بها التمسك إلى والدعوة الدين مبادئ
 التواصل وسائل استخدام رةكث" ٤؛ وأن الفقرة رقم )٠,٥٠(معياري  وانحراف، )٤,٤٦(

جاءت في المرتبة الثانيـة بمتوسـط       " العبادات أداء في التقصير إلى يؤدي االجتماعي
 فـي  والتشكيك القدح "٥وأن الفقرة رقم    ؛  )٠,٨٣(وانحراف معياري   ،  )٤,٣٨(حسابي  

 وانحـراف ،  )٤,٢٨(حـسابي    بمتوسـط  الثالثة المرتبة في جاءت" وتعالى سبحانه اهللا
 صـفة  تحمـل  التي المنحرفة الفرق مواقع نشر " ٨؛ وأن الفقرة رقم     )٠,٨٣(معياري  
 ؛)٠,٤٣(وانحراف معياري   ،  )٤,٢٤(جاءت بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي      " اإلسالم

بمتوسط " وسلم عليه اهللا صلى الرسول حول المثارة الشبهات نشر" ٦وأن الفقرة  رقم     
 رضوان الصحابة في القدح " ٧لفقرة  وا ،  )١,٢٦(وانحراف معياري   ،  )٤,١٢(حسابي  

) ١,٢٦(وانحراف معياري ،  )٤,١٢(بمتوسط حسابي   " عدالتهم   في والتشكيك عنهم اهللا
 مـن  التحرريـة  اإللحادية األفكار تصدير " ٩الخامسة؛ و أن الفقرة      المرتبة في جاءت
ياري وانحراف مع ،  )٣,٩٤(جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي       " والقيم األديان

" الـشرعية  ومقاصـد  للدين الصحيح الفهم على تساعد " ٢؛ وأن الفقرة رقم      )٠,٩٦(
؛ وأن  )١,١٦(معياري   وانحراف،  )٣,٦٢(حسابي   بمتوسط السابعة المرتبة في جاءت

جاءت " العلم وطالب العلماء مع الشرعية المسائل لمناقشة الفرصة إتاحة " ١الفقرة رقم 
  ).١,٣٢(وانحراف معياري ، )٣,٢٦(حسابي في المرتبة الثامنة بمتوسط 
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المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة المعلمين حول اآلثار ) ٧(جدول رقم 

  .الدينية لوسائل التواصل االجتماعي على طلبة المرحلة الثانوية

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١ ٠,٥٠ ٤,٤٦ .دئ الدين والدعوة إلى التمسك بها تيسر نشر مبا ٣

كثرة استخدام وسائل التواصل االجتماعي يـؤدي        ٤
 ٢ ٠,٨٣ ٤,٣٨ .إلى التقصير في أداء العبادات

 ٣ ٠,٨٣ ٤,٢٨ .القدح والتشكيك في اهللا سبحانه وتعالى ٥

نشر مواقع الفرق المنحرفة التـي تحمـل صـفة           ٨
 ٤ ٠,٤٣ ٤,٢٤ .اإلسالم

لشبهات المثارة حول الرسول صلى اهللا عليه   نشر ا  ٦
 ٥ ١,٢٦ ٤,١٢ .وسلم

القدح في الصحابة رضوان اهللا عنهم والتشكيك في  ٧
 ٥ ١,٢٦ ٤,١٢ .عدالتهم

تصدير األفكار اإللحادية التحرريـة مـن األديـان        ٩
 ٧ ٠,٩٦ ٣,٩٤ .والقيم

تساعد على الفهـم الـصحيح للـدين ومقاصـد           ٢
 ٨ ١,١٦ ٣,٦٢ .الشرعية

المـسائل الـشرعية مـع       إتاحة الفرصة لمناقشة   ١
 ٩ ١,٣٢ ٣,٢٦ .العلماء وطالب العلم

  ٠,٢٦ ٢,٤٧ *المتوسط العام للمحور 
   درجات٥المتوسط الحسابي من * 

  :  اآلثار السياسية: المحور الثالث
 الشرعية العلوم أن المتوسطات الحسابية الستجابات معلمي    ) ٥(يبين الجدول   

 على االجتماعي التواصل نحو اآلثار السياسية لوسائل    عسير بمنطقة ويةالثان بالمرحلة
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وأن المتوسط الحسابي العام للمحـور      ) ٣,٣٠ -٤,٤٤ ( بين تراوحتالفكري قد    األمن
 االنقيـاد  "١٠ وأن الفقرة رقم     ،  )0.38(واالنحراف المعياري العام للمحور      ،  )2.70(

، )٤,٤٤( الرابعـة بمتوسـط حـسابي        جاءت في المرتبة  " وتصوراتهم اآلخرين آلراء
 الساحة مستجدات على الفوري التعرف " ١؛ وأن الفقرة رقم  )٠,٥٠(وانحراف معياري   

وانحـراف  ،  )٤,٤٢(بمتوسـط حـسابي     " المجتمع على وانعكاساتها العالمية السياسية
"  البنّـاء  والحـوار  النقاش على الشباب قدرة تنمي " ٢ والفقرة رقم    ،  )٠,٥٠(معياري  

جاءت في المرتبة الثانيـة؛ وأن      ) ٠,٥٠(معياري   وانحراف،  )٤,٤٢(حسابي   متوسطب
 فـي  جاءت" صحتها عن النظر بغض معينة قضية نحو عام رأي تكوين "٧الفقرة رقم   

؛ وأن الفقرة رقـم     )٠,٦٤(معياري   وانحراف،  )٤,٣٨(حسابي   بمتوسط الثالثة المرتبة
 والبـرامج  الفيروسـات  إرسـال  خـالل  مـن  الحيوية األنظمة تخريب على العمل" ١١

وانحـراف معيـاري    ،  )٤,٢٢(جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حـسابي        " التخريبية
 في والعقد الحل وأهل والحكام الشرعية الرموز بقيمة التشكيك " ٥؛ وأن الفقرة )٠,٨٩(

وانحـراف معيـاري   ، )٤,١٨(جاءت في المرتبة الخامسة بمتوسط حـسابي       " المجتمع
" والمجتمـع  بالفرد تضر التي الخاطئة واألفكار الشائعات نشر "٦؛ وأن الفقرة    )٠,٥٦(

؛ وأن  )٠,٥٦(وانحراف معياري   ،  )٣,٨٢(جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي       
بمتوسـط حـسابي    " اإلرهاب وسلسلة المتطرفة العناصر بين التواصل تيسير" ٨الفقرة  

 العمليـات  علـى  التـدريب  " ٩رة رقـم    والفق ،  )١,٣٦( وانحراف معياري    ،  )٣,٧٠(
 " ١٢و الفقرة رقـم  ، )١,٣٦(معياري   وانحراف،  )٣,٧٠(حسابي   بمتوسط" اإلرهابية  

بمتوسط حـسابي   " أفكارها ونشر اإلرهابية للمنظمات التبرعات وجمع والتجنيد الدعاية
 " " ١٣وأن الفقـرة    ؛  جاءت في المرتبة السابعة   ) ١,٣٦(وانحراف معياري   ،  )٣,٧٠(

وانحـراف  ،  )٣,٥٤(بمتوسط حسابي   " السياسي االستقطاب عمليات ضد الشباب يحصن
 والمسؤولية المواطنة بمفاهيم المرتبطة القيم تعزز " ٣ والفقرة رقم    ،  )١,٣٠(معياري  
 وانحـراف معيـاري     ،  )٣,٥٤(جاءت في المرتبة التاسعة بمتوسط حـسابي        " الوطنية

  .جاءت في المرتبة الثامنة) ١,٣٠(
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المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة المعلمين حول اآلثار  )٨(جدول رقم 

  .السياسية لوسائل التواصل االجتماعي على طلبة المرحلة الثانوية

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ١ ٠,٥٠ ٤,٤٤ .االنقياد آلراء اآلخرين وتصوراتهم ١٠

تعرف الفوري على مستجدات الـساحة الـسياسية        ال ١
 ٢ ٠,٥٠ ٤,٤٢ .العالمية وانعكاساتها على المجتمع

 ٢ ٠,٥٠ ٤,٤٢ .تنمية قدرة الشباب على النقاش والحوار البنّاء ٢

تكوين رأي عام نحو قضية معينة بغض النظر عـن           ٧
 ٤ ٠,٦٤ ٤,٣٨ .صحتها

رسال العمل على تخريب األنظمة الحيوية من خالل إ        ١١
 ٥ ٠,٨٩ ٤,٢٢ .الفيروسات والبرامج التخريبية

التشكيك بقيمة الرموز الشرعية والحكام وأهل الحل        ٥
 ٦ ٠,٥٦ ٤,١٨ .والعقد في المجتمع

نشر اإلشاعات واألفكار الخاطئة التي تـضر بـالفرد     ٦
 ٧ ٠,٥٦ ٣,٨٢ .والمجتمع

تسهيل التواصل بين العناصـر المتطرفـة وسلـسة        ٨
 ٨ ١,٣٦ ٣,٧٠ .اإلرهاب

 ٨ ١,٣٦ ٣,٧٠ .التدريب على العمليات اإلرهابية ٩

الدعاية والتجنيد وجمع التبرعات للمنظمات اإلرهابية   ١٢
 ٨ ١,٣٦ ٣,٧٠ .ونشر أفكارها

 ١١ ١,٠١ ٣,٥٤ .يحصن الشباب ضد عمليات االستقطاب السياسي ١٣

تعزز القيم المرتبطة بمفاهيم المواطنة والمـسؤولية        ٣
 ١١ ١,٣٠ ٣,٥٤ .الوطنية
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

الرد على الشبهات التي تثار حول الـوطن والـدين           ٤
 ١٣ ٠,٩٥ ٣,٣٠ .ودحضها

  ٠,٣٨ ٢,٧٠ العام للمحور* المتوسط 
   درجات٥المتوسط الحسابي من * 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابـات الطـالب           : السؤال الثالث 
ماعي علـى األمـن   ومعلمي العلوم الشرعية حول أثر وسائل التواصل االجت      

  الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية بمنطقة عسير؟
لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول أثر وسائل ) ت(اختبار  )٩(جدول رقم 

  .االجتماعي على األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية باختالف نوع العينة التواصل

 المحور
  نوع

  العينة
المتوسط  العدد

 ابيالحس
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 التعليق الداللة

اآلثار  ٠,٢٦ ٣,٠٦ ٥٠ طالب
 ٠,٢٦ ٢,٦٦ ٥٠ معلمين االجتماعية

٠,٠٠٠ ٧,٥٩ 
  دالة عند

 ٠,٠١ مستوى 
 ٠,٤٨ ٢,٢٢ ٥٠ طالب

 اآلثار الدينية
 ٠,٢٦ ٢,٤٧ ٥٠ معلمين

٠,٠٠٢ ٣,٢٣ 
  دالة عند 

 ٠,٠١مستوى 
  اآلثار  ٠,٢٤ ٢,٤٠ ٥٠ بطال

 ٠,٣٨ ٢,٧٠ ٥٠ معلمين السياسية
٠,٠٠٠ ٤,٥٨ 

  دالة عند
 ٠,٠١ مستوى 

 ٠,٢٢ ٢,٥٩ ٥٠ طالب
 الدرجة الكلية

 ٠,١٧ ٢,٦٣ ٥٠ معلمين
 غير دالة ٠,٣٣٤ ٠,٩٧

  

 :  في المحاور  ٠,٠١دالة عند مستوى    ) ت(أن قيم   ) ٩(يتضح من الجدول رقم     
 مما يشير إلى وجود فروق ذات       ،  ) اآلثار السياسية   ، اآلثار الدينية  ،  اآلثار االجتماعية (

داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول أثر وسائل التواصل االجتماعي علـى          
 ،  تعود الختالف نوع العينة    ،  األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في تلك المحاور        

 في حـين كانـت      ،  )جتماعيةاآلثار اال  (: وكانت تلك الفروق لصالح الطالب في محور      
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كما يتضح من ). اآلثار السياسية ،  اآلثار الدينية  (: الفروق لصالح المعلمين في المحاور    
 مما يشير إلى عدم     ،  )--ل( الكلية غير دالة في الدرجة   ) ت(أن قيمة   ) ٩(الجدول رقم   

اصل وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول أثر وسائل التو            
 تعود الخـتالف  ، االجتماعي على األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية بصفة عامة 

  .نوع العينة
  
  

  : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة
 الفكـري  األمن على االجتماعي التواصل وسائل أثر ما: نتائج السؤال األول  

  الثانوية؟ المرحلة طلبة نظر وجهة من
 طلبة المرحلـة   الستجابات الحسابية المتوسطات أن ت نتائج الدراسة إلى   أشار

 قـد  الفكـري  األمـن  على االجتماعي التواصل لوسائل االجتماعية اآلثار نحو الثانوية
 كمـا   ،  )٣,٠٦(للمحـور    العام الحسابي المتوسط وأن،  )٢,٦٦-٤,٥٠(بين  تراوحت  

 األمن على االجتماعي لتواصل ا لوسائل ترتيب اآلثار االجتماعية     أشارت النتائج إلى أن   
، الشخـصيات  انتحال ظاهرة : الثانوية تمثلت في   المرحلة الفكري من وجهة نظر طلبة    

  انتهاك ،  المختلفة االجتماعي التواصل وسائل في يكتب ما بكل الفرد ثقة عدم في تؤثر
ـ  علـى   االطـالع  ،  اإللكتروني التجسس عمليات خالل من اآلخرين خصوصيات  ةثقاف

 المقاطع نشر،  الخارجي العالم مع والتعايش االنسجام على يساعد مما األخرى الشعوب
 والمراجـع  المصادر  تبادل ،  اإلسالم لتعاليم والمنافية باآلداب المخلة والصور اإلباحية
 ذات والـصداقات  المجموعـات  تكـوين ،  فورية وبصورة العالم حول والملفات العلمية

 تـوفير  مـع  العالم دول مختلف في األفراد بين التواصل رعة س ،  المشتركة االهتمامات
 لـدى  القـيم  منظومـة  تذبذب،  واالجتماعية األسرية األواصر تفكيك،  والتكاليف الوقت

 بـين  شـرعية  غيـر  عالقات تكوين في تساهم،  الثقافات امتزاج نتيجة المسلم الشباب
 ، الوقـت  وإهـدار  دمـان اإل إلى يؤدي االتصال وسائل استخدام في  اإلفراط ،  الجنسين

  .العامة والثقافة للمعرفة مناسب وأخيراً أن وسائل التواصل االجتماعي مصدر
من أفراد عينة الدراسـة يـرون أن         % 100حيث أظهرت نتائج الدراسة أن      

وسائل التواصل االجتماعي ساهمت في اإلطالع على ثقافة الشعوب األخرى؛ مما يساعد          
من أفراد العينة يرون أنها كذلك ساهمت % ٨٢و  ، لخارجعلى االنسجام والتعايش مع ا

% ٧٠ كما أن ،  وبصورة فورية، في سرعة التواصل بين األفراد في مختلف دول العالم
من أفراد عينة الدراسة يرون أنها ساهمت في تكـوين المجموعـات والـصداقات ذات       
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) م٢٠١١( األسـطل  وهذا يتفق مع نتائج دراسة كٌل من دراسـة ،  االهتمامات المشتركة 
 و فـي المقابـل   . )م٢٠٠١(  DeGroot et alودراسـة  ) م٢٠١١(ودراسة الخياط 

من أفراد العينة يرون أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت         % ٧٤أظهرت النتائج أن    
كما أظهرت أن ، في انتهاك خصوصيات اآلخرين من خالل عمليات التجسس اإلليكتروني    

ن أنها ساهمت في انتشار ظاهرة انتحـال الشخـصيات          من عينة الدراسة يرو   % ١٠٠
والتي أثرت في عدم ثقة المتلقي بكل ما يكتب في وسائل التواصل االجتماعي المختلفة               

 ، )م٢٠٠٢  (  Al-Saggaf , Weckert , Williamsonوهذا يتفق مـع دراسـة   
  ).م٢٠٠٨ (Kramer & Winter ودراسة  ، )م٢٠٠٨ (Sheldonودراسة  

 المتوسـطات  أن علق باآلثار الدينية فقد أشارت نتائج الدراسـة إلـى      وفيما يت 
 التواصـل  لوسـائل  الدينيـة  اآلثـار  الثانوية نحو  طلبة المرحلة  الستجابات الحسابية

 الحسابي المتوسط وأن،  )٢,٥٢-٤,٨٨(بين   تراوحت   قد الفكري األمن على االجتماعي
 التواصل  ترتيب اآلثار الدينية لوسائل كما أشارت النتائج إلى أن، )٢,٢٢(للمحور  العام

 نـشر : الثانوية تمثلت في   المرحلة الفكري من وجهة نظر طلبة     األمن على االجتماعي
 التواصـل  وسـائل  اسـتخدام   كثـرة  ،  اإلسالم صفة تحمل التي المنحرفة الفرق مواقع

 نهسـبحا  اهللا فـي  والتـشكيك  القدح،  العبادات أداء في التقصير إلى يؤدي االجتماعي
  كما أنها  يسرت نـشر      ،  والقيم األديان من التحررية اإللحادية األفكار تصدير ،  وتعالى
 اهللا صـلى  الرسول حول المثارة الشبهات نشر ،  بها التمسك إلى والدعوة الدين مبادئ
  إتاحـة  ،  عـدالتهم  فـي  والتشكيك عنهم اهللا رضوان الصحابة في  القدح ،  وسلم عليه

 وأخيراً وسائل التواصـل     ،  العلم وطالب العلماء مع الشرعية المسائل لمناقشة الفرصة
وقد أظهـرت نتـائج      .الشرعية ومقاصد للدين الصحيح الفهم االجتماعي ساعدت على  

من أفراد عينة الدراسة يرون أن وسائل التواصـل االجتمـاعي            % 100الدراسة أن   
مـن  % ٨٢كما أن    ،  ساهمت في نشر مواقع الفرق المنحرفة التي تحمل صفة اإلسالم         

، أفراد العينة يرون أنها ساهمت في تصدير األفكار اإللحادية التحررية من األديان والقيم 
من أفراد العينـة يـرون أن وسـائل التواصـل           % ٣٨كما أظهرت نتائج الدراسة أن      

االجتماعي المختلفة ساهمت في نشر الشبهات المثارة حول الرسول صـلى اهللا عليـه              
 الصحابة رضي اهللا عنهم؛وهذا يتفق مع نتائج دراسة كٌل من دراسة      والقدح في  ،  وسلم

حيث ) م٢٠٠٧(و دراسة العتيبي  ، )م٢٠٠٥( و دراسة الحفظي ، )هـ١٤٢٠(الجحني  
توصلت إلى أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت في إقصاء أبناء األمة عن ثوابـت              

من أفراد عينة الدراسة % ٢٠إن وفي المقابل ف.  ومحاولة التشكيك فيها، اإلسالم وقيمه
يرون أن وسائل التواصل االجتماعي أتاحت الفرصة لمناقشة المسائل الـشرعية مـع             

من أفراد العينة أنها ساعدت على الفهم الـصحيح         % ٣٦ ويرى   ،  العلماء وطالب العلم  
أن % ٤٠ ويـرى    ،  للدين ومقاصد الشرعية من خالل التواصل الجيد مع المتخصصين        

اصل االجتماعي ساهمت في نشر مبادئ الدين والدعوة إلى التمسك بها؛وهذا  وسائل التو 
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 ، )م٢٠١٢(ودراسة فارس  ، )هـ١٤٣٢(يتفق مع نتائج دراسة كٌل من دراسة أبو عراد
  ).م٢٠١٢(ودراسة الشهراني 

 المتوسـطات  أن إلـى  الدراسة نتائج أشارت فقد أما بالنسبة لآلثار السياسية؛   
 التواصـل  لوسـائل  الـسياسية  اآلثار نحو الثانوية المرحلة لبةط الستجابات الحسابية

 الحسابي المتوسط وأن،  )١,٤٨-٤,٩٠(بين   تراوحت قد الفكري األمن على االجتماعي
 لوسـائل  الـسياسية  اآلثـار  ترتيب أن إلى النتائج أشارت كما،  )٢,٤٠(للمحور   العام

: في تمثلت الثانوية المرحلة طلبة نظر وجهة من الفكري األمن على االجتماعي التواصل
 السياسية الساحة مستجدات على الفوري التعرف ،   وتصوراتهم اآلخرين آلراء االنقياد
 ، البنّـاء  والحوار النقاش على الشباب قدرة  تنمي ،  المجتمع على وانعكاساتها العالمية
 ظمةاألن تخريب على العمل ،  صحتها عن النظر بغض معينة قضية نحو عام رأي تكوين

 الرمـوز  بقيمـة   التـشكيك  ،  التخريبية والبرامج الفيروسات إرسال خالل من الحيوية
 التي الخاطئة واألفكار الشائعات نشر،  المجتمع في والعقد الحل وأهل والحكام الشرعية

 ، اإلرهـاب  وسلـسلة  المتطرفـة  العناصر بين التواصل  تيسير ،  والمجتمع بالفرد تضر
 اإلرهابية للمنظمات التبرعات وجمع والتجنيد  الدعاية ،  رهابيةاإل العمليات على التدريب

 المرتبطة القيم  تعزز ،  السياسي االستقطاب عمليات ضد الشباب  يحصن ،  أفكارها ونشر
 الـوطن  حـول  تثـار  التي الشبهات على  الرد ،  الوطنية والمسؤولية المواطنة بمفاهيم
  .ودحضها والدين

من أفراد عينة الدراسـة يـرون أن         % 100وقد أظهرت نتائج الدراسة أن      
وسائل التواصل االجتماعي ساعدت على التعرف الفـوري علـى مـستجدات الـساحة         

كما أنها ساعدت علـى تنميـة قـدرات        ،  السياسية العالمية وانعكاساتها على المجتمع    
من أفراد العينة يرون أن وسـائل       % ٥٤كما أن    ،  الشباب على النقاش والحوار البنّاء    

اصل االجتماعي ساهمت في تكوين رأي عام نحو قضايا معينة بغض النظـر عـن               التو
ودراسة اللويحق  ، )هـ١٤٢٦(وهذا يتفق مع نتائج كٌل من دراسة السعيدين     ،  صحتها

 ، )م٢٠٠٩(ودراسـة األكلبـي وأحمـد     ،  )م٢٠٠٩(اهللا    ودراسة عبـد   ،  )هـ١٤٢٦(
وفـي المقابـل   ). م٢٠١٤(ز  ودراسة أبو خطوة والبـا  ،  )م٢٠١٠(ودراسة القحطاني   

من أفراد عينة الدراسة أن درجة وسـائل مـساهمة   % ٧٦أظهرت نتائج الدراسة يرى  
مما ساهم ، الوسائل االجتماعي في تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الوطنية كانت متدنية
كما يـرى   ،  في التشكيك بقيمة الرموز الشرعية والحكام وأهل الحل والعقد في المجتمع          

 التواصـل  وسائل أن العينة أفراد من% ٦٦يرى    وكما ،  العينة أفراد من% ١٠٠ذلك  
 على والتدريب، اإلرهاب وسلسلة المتطرفة العناصر بين التواصل في ساهمت االجتماعي

الوهـاب   وعبـد ،  ورمـضان ،  رضوان دراسة نتائج مع يتفق وهذا،  اإلرهابية العمليات
بايوسـف   ودراسـة ، )م٢٠١٠( Kuppuswamy & Narayan ودراسة، )م٢٠١٠(
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 خطـوة  أبو ودراسة،  )م٢٠١١(قنيطة   ودراسة،  )م٢٠١١(الخياط   ودراسة،  )م٢٠١١(
  ). م٢٠١٤(والباز 

 الفكري األمن على االجتماعي التواصل وسائل أثر  ما : نتائج السؤال الثاني  
  عسير؟ بمنطقة الثانوية بالمرحلة الشرعية العلوم معلمي نظر وجهة من

معلمي العلـوم    الستجابات الحسابية المتوسطات أن لدراسة إلى أشارت نتائج ا  
 علـى  االجتمـاعي  التواصل لوسائل االجتماعية اآلثار نحو الثانوية الشرعية بالمرحلة 

للمحـور   العام الحسابي المتوسط وأن،  )٢,٧٢-٤,٣٤(بين   ترواحت قد الفكري األمن
 التواصـل  جتماعيـة لوسـائل    كما أشارت النتائج إلى أن ترتيب اآلثـار اال         ،  )٢,٦٦(

الثانوية  الفكري من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة        األمن على االجتماعي
 ، الوقـت  وإهدار اإلدمان إلى يؤدي االتصال؛ مما وسائل استخدام في اإلفراط: تمثلت في 

 تكـوين  فـي  تـساهم ،  الثقافات امتزاج نتيجة المسلم الشباب لدى القيم منظومة تذبذب
 سـرعة ،  واالجتماعيـة  األسـرية  األواصر  تفكيك ،  الجنسين بين شرعية غير عالقات

 المقاطع ونشر،   والتكاليف الوقت توفير مع العالم دول مختلف في األفراد بين التواصل
 الشعوب ثقافة على  االطالع ،  اإلسالم لتعاليم والمنافية باآلداب المخلة والصور اإلباحية
 انتحـال   ظـاهرة  ،  الخـارجي  العالم مع والتعايش االنسجام على يساعد مما األخرى؛

 االجتمـاعي  التواصـل  وسـائل  فـي  يكتب ما بكل الفرد ثقة عدم في تؤثر الشخصيات
 ،فوريـة  وبـصورة  العالم حول والملفات العلمية والمراجع المصادر  تبادل ،  المختلفة

 المجموعات كوين ت، اإللكتروني التجسس عمليات خالل من اآلخرين خصوصيات انتهاك
  وأخيراً أن وسائل التواصل االجتماعي مـصدر       ،  المشتركة االهتمامات ذات والصداقات

من أفراد عينـة   % ٩٤حيث أظهرت نتائج الدراسة أن    .العامة والثقافة للمعرفة مناسب
 وإهـدار  اإلدمـان  إلـى  يؤدي االتصال؛ وسائل استخدام في الدراسة يرون أن اإلفراط   

 أفراد العينة يرون أن  وسائل التواصل االجتماعي سـاهمت فـي             من% ٨٦ و ،  الوقت
 عالقات تكوين الثقافات من خالل   امتزاج نتيجة المسلم الشباب لدى القيم منظومة تذبذب
من أفراد العينة أن وسائل التواصل ساعدت % ٦٨ كما يرى ، الجنسين بين شرعية غير

 وهـذا   ،  اإلسـالم  لتعاليم والمنافية بباآلدا المخلة والصور اإلباحية على نشر المقاطع  
) م٢٠١١(ودراسـة الخيـاط     ) م٢٠١١(يتفق مع نتائج دراسة كٌل من دراسة األسطل         

من أفراد العينة % ٦٠ كما أظهرت النتائج أن ، )م٢٠١١ ( DeGroot et alودراسة 
يرون أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت في انتهاك خصوصيات اآلخرين من خالل            

من عينة الدراسـة يـرون أنهـا        % ٦٢كما أظهرت أن    ،   التجسس اإللكتروني  عمليات
ساهمت في انتشار ظاهرة انتحال الشخصيات والتي أثرت في عدم ثقة المتلقي بكل مـا           

 , Al-Saggafيكتب في وسائل التواصل االجتماعي المختلفة وهذا يتفق مع دراسـة  
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Weckert , Williamson ) م٢٠٠٢( ،  ودراسة Sheldon) ودراسـة  ، )م٢٠٠٨ 
Kramer & Winter) م٢٠٠٨.(  

 المتوسـطات  أن فقد أشارت نتائج الدراسة إلـى      وفيما يتعلق باآلثار الدينية؛   
 لوسائل الدينية اآلثار نحو الثانوية معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الستجابات الحسابية
 المتوسط وأن،  )٣,٢٦-٤,٤٦(بين   تراوحت قد الفكري األمن على االجتماعي التواصل
  كما أشارت النتائج إلى أن ترتيب اآلثار الدينية لوسائل، )٢,٤٧(للمحور  العام الحسابي
 الفكري من وجهة معلمي العلوم الـشرعية بالمرحلـة         األمن على االجتماعي التواصل
 اسـتخدام   كثرة ،  بها التمسك إلى والدعوة الدين مبادئ تيسير نشر : تمثلت في  الثانوية
 فـي  والتشكيك القدح ،  العبادات أداء في التقصير إلى يؤدي االجتماعي لتواصل وسائال

  نـشر  ،  اإلسـالم  صـفة  تحمل التي المنحرفة الفرق مواقع نشر ،  وتعالى سبحانه اهللا
 اهللا رضـوان  الصحابة في  القدح ،  وسلم عليه اهللا صلى الرسول حول المثارة الشبهات

 كما ، والقيم األديان من التحررية اإللحادية األفكار  تصدير، عدالتهم في والتشكيك عنهم
الشرعية من   ومقاصد للدين الصحيح الفهم أن وسائل التواصل االجتماعي ساعدت على     

وقد أظهـرت    .العلم وطالب العلماء مع الشرعية المسائل لمناقشة الفرصة خالل إتاحة 
ائل التواصل االجتماعي من أفراد عينة الدراسة يرون أن وس % 100نتائج الدراسة أن 

من أفراد العينة   % ٤٠ ويرى   ،  بها التمسك إلى والدعوة الدين ساهمت في نشر مبادئ   
وهذا ،  أن وسائل التواصل االجتماعي كذلك ساعدت على الفهم الصحيح للدين اإلسالمي          

ـ ١٤٣٢(يتفق مع نتائج دراسة كٌل من دراسة أبـو عـراد             ودراسـة فـارس     ،  )هـ
من أفراد عينـة    % ١٠٠وفي المقابل يرى    ). م٢٠١٢(لشهراني ودراسة ا  ،  )م٢٠١٢(

الدراسة أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت في نشر مواقع الفرق المنحرفة التـي             
من أفراد العينة يرون أنها سـاهمت فـي تـصدير    % ٥٢كما أن  ، تحمل صفة اإلسالم 

من % ٨٤ئج الدراسة أن    كما أظهرت نتا   ،  األفكار اإللحادية التحررية من األديان والقيم     
أفراد العينة يرون أن وسائل التواصل االجتماعي المختلفة ساهمت في نشر الـشبهات             

وهذا ، والقدح في الصحابة رضي اهللا عنهم ، المثارة حول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ـ ١٤٢٠(يتفق مع نتائج دراسة كٌل من دراسـة الجحنـي            دراسـة الحفظـي     و ،  )هـ

حيـث توصـلت إلـى أن وسـائل التواصـل           ) م٢٠٠٧(العتيبي  دراسة  و ،  )م٢٠٠٥(
 ومحاولة التشكيك   ،  االجتماعي ساهمت في إقصاء أبناء األمة عن ثوابت اإلسالم وقيمه         

  . فيها
 المتوسـطات  أن إلـى  الدراسة نتائج أشارت فقد أما بالنسبة لآلثار السياسية؛   

 الـسياسية  اآلثـار  نحو ويةالثان معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة    الستجابات الحسابية
 وأن،  )٣,٣٠-٤,٤٤(بـين    تراوحت قد الفكري األمن على االجتماعي التواصل لوسائل

 اآلثـار  ترتيـب  أن إلـى  النتائج أشارت كما،  )٢,٧٠(للمحور   العام الحسابي المتوسط
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 المرحلة طلبة نظر وجهة من الفكري األمن على االجتماعي التواصل لوسائل السياسية
 مستجدات على الفوري التعرف ، وتصوراتهم اآلخرين آلراء االنقياد: في تمثلت الثانوية
 النقاش على الشباب قدرة  تنمي ،  المجتمع على وانعكاساتها العالمية السياسية الساحة

 العمـل  ،  صـحتها  عن النظر بغض معينة قضية نحو عام رأي  تكوين ،  البنّاء والحوار
 ، التخريبيـة  والبـرامج ،  الفيروسـات  إرسـال  لخال من الحيوية األنظمة تخريب على

 لشائعات نشرا،  المجتمع في والعقد الحل وأهل والحكام الشرعية الرموز بقيمة التشكيك
 المتطرفـة  العناصر بين التواصل  تيسير ،  والمجتمع بالفرد تضر التي الخاطئة واألفكار
 التبرعات وجمع والتجنيد  الدعاية ،  اإلرهابية العمليات على التدريب ،  اإلرهاب وسلسلة

 ، الـسياسي  االستقطاب عمليات ضد الشباب  يحصن ،  أفكارها ونشر اإلرهابية للمنظمات
 التـي  الشبهات على  الرد ،  الوطنية والمسؤولية المواطنة بمفاهيم المرتبطة القيم تعزز
من أفـراد    % 100وقد أظهرت نتائج الدراسة أن       .ودحضها والدين الوطن حول تثار
 الدراسة يرون أن وسائل التواصل االجتماعي ساعدت على التعرف الفوري علـى      عينة

كما أنها ساعدت على     ،  مستجدات الساحة السياسية العالمية وانعكاساتها على المجتمع      
تنمية قدرات الشباب على النقاش والحوار البنّاء في نشر مواقع الفرق المنحرفة التـي          

من أفـراد العينـة يـرون أن وسـائل التواصـل          % ٥٤ كما أن    ،  تحمل صفة اإلسالم  
 ، االجتماعي ساهمت في تكوين رأي عام نحو قضايا معينة بغض النظر عـن صـحتها              

ـ ١٤٢٦(وهذا يتفق مع نتائج كٌل من دراسـة الـسعدين            ودراسـة اللويحـق     ،  )هـ
 ، )م٢٠٠٩(ودراسـة األكلبـي وأحمـد     ،  )م٢٠٠٩(اهللا    ودراسة عبـد   ،  )هـ١٤٢٦(

وفـي المقابـل   ). م٢٠١٤( ودراسة أبو خطوة والبـاز   ،  )م٢٠١٠(ي  ودراسة القحطان 
من أفراد عينة الدراسة أن درجة وسـائل مـساهمة   % ٧٦أظهرت نتائج الدراسة يرى  

الوسائل االجتماعي في تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الوطنية كانت متدنيةً مما ساهم        
ل والعقد في المجتمع كما يرى ذلك في التشكيك بقيمة الرموز الشرعية والحكام وأهل الح

من أفراد العينة يرون أن وسائل التواصـل        % ٦٦ كما يرى    ،  من أفراد العينة  % ١٠٠
والتـدريب   ،  االجتماعي ساهمت في التواصل بين العناصر المتطرفة وسلسلة اإلرهاب        

الوهاب  وعبد ، ورمضان ، على العمليات اإلرهابية؛وهذا يتفق مع نتائج دراسة رضوان 
ودراسة بايوسـف  ) م٢٠١٠ ( Kuppuswamy & Narayan ودراسة  ، )م٢٠١٠(
و دراسة أبـو     ،  )م٢٠١١(و دراسة قنيطة     ،  )م٢٠١١(و دراسة الخياط     ،  )م٢٠١١(

  ). م٢٠١٤(خطوة والباز 
  : توصيات الدراسة

لدى طالب المرحلة الثانوية بأهمية األمـن الفكـري عـن طريـق              تكثيف الوعي  .١
وإيضاح دور كل مؤسسة في تحقيق األمن الفكـري مـن      ،  ةالمؤسسات االجتماعي 
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عقد الشراكات المجتمعية لوضع خطة وطنية مشتركة وتنفيذها وفق جدول زمنـي            
 .متفق عليه

والدعوية المتنوعة في تعزيز األمن الفكري       ،استثمار األنشطة التعليمية والتربوية    .٢
 .لدى طالب المرحلة الثانوية

جتماعي في تعزيز األمن الفكري لدى الشباب من خالل         استثمار وسائل التواصل اال    .٣
، مشاركة المشاهير من العلماء والدعاة وطـالب العلـم والرياضـيين والممثلـين           

 .وغيرهم
 . والدعوة للمحافظة عليها، تدعيم المقررات المدرسية والجامعية باألمن الفكري .٤
 العقدية والفكريـة    فتح قنوات التواصل مع العلماء وطالب العلم لمناقشة الشبهات         .٥

 .ومحاولة إيضاح الحق لهم بالحكمة والموعظة الحسنة
توعية أولياء األمور وربات البيوت بأهمية دور األسرة في تعزيز األمـن الفكـري     .٦

 ومحاولة استصالح األبناء والبنات مـن خـالل البـرامج األسـرية     ، لدى أفرادها 
  . التوعوية النافعة

تخصصية للتعرف على دور وآليات وسائل التواصـل  إجراء المزيد من الدراسات ال   .٧
 .وسبل مقاومتها، االجتماعي في التجنيد للجماعات اإلرهابية

  المراجع
  : المراجع العربية: أوالً

المجلة . أسس األمن الفكري في التربية اإلسالمية     ) هـ١٤٣٢. (عبده علي،  أبو حميدي 
 ، العربيـة للعلـوم األمنيـة     جامعـة نـايف     . العربية للدراسات األمنية والتدريب   

٤١-٧             ، )٢٧(٥٢.  
شـبكة التواصـل    ). م٢٠١٤(.  أحمـد نـصحي    ،  البازو؛   السيد عبدالمولى  ،أبو خطوة 

مجلـة  . المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي  . االجتماعي وآثارها الفكرية  
  .٢٢٥ -١٨٧ ، )١٥ (٧ ، الجامعة الخليجية

المناخ الجامعي فـي   ). م٢٠٠٨.(اإلله محمد عبد  ،   والطيطي محمود أحمد؛  ،  أبو سمرة 
مجلـة  . جامعات الضفة الغربية في فلسطين وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبتهـا  

جامعـة  . ١٥٣-١١٥ص ص   ،  ١٣،  جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات    
  . القدس المفتوحة
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ق األمن الفكـري لطالبهـا      دور الجامعة في تحقي   ). م٢٠١١. ( هويدا محمود  ،  األتربي
المركـز العربـي للتعلـيم      . مجلة مـستقبل التربيـة العربيـة      ). تصور مقترح (

  . ٢٢٤-١٥٧، )١٨ (٧٠ ، )أسد(والتنمية
المشكالت النفسية اجتماعيـة واالنحرافـات      ). م٢٠١١. ( يعقوب يونس خليل   ،  األسطل

رسـالة  . السلوكية لدى المترددين على مراكز اإلنترنت بمحافظـة خـان يـونس    
  . فلسطين،  الجامعة اإلسالمية بغزة،  كلية التربية، ماجستير غير منشورة

دور مناهج العلوم الشرعية في غرس قيم األمن الفكري         ). ت.د. ( مفلح دخيل  ،  األكلبي
-٢٣٠ ، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية. والتقني لدى طالب المرحلة الثانوية 

٢٧١.  
دور محتوى مناهج التعلـيم  ). م٢٠٠٩. (محمد آدم ،   و أحمد  مفلح بن دخيل؛   ،  األكلبي

الثانوي بالمملكة العربية السعودية في مواجهة اإلرهاب الفكري والتقني الواقـع           
 بحث قُدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري المفـاهيم والتحـديات            .والمأمول

بـدالعزيز   كرسي األمير نايف بـن ع      ،  م٢٥/٥/٢٠٠٩-٢٢المنعقد خالل الفترة    
  .لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود

  . دار إحياء التراث: بيروت. صحيح البخاري). ت.د.( محمد إسماعيل، البخاري
الحل األمثـل   (التربية األمنية في اإلسالم     ). هـ١٤٢٧(. اهللا بن حلفان    عبد ،  آل عايش 

  .دار المحبة: دمشق. )للفتن
كـالم   تيسير الكريم الرحمن في تفـسير     ). ـه١٤٢٢.(الرحمن ناصر  عبد،  ابن سعدي 

  . دار ابن الجوزي: الرياض.المنان
 دار ابن حزم  : بيروت. تفسير القرآن العظيم  ). هـ١٤١٩.( إسماعيل بن عمر   ،ابن كثير 

  .للطباعة والنشر والتوزيع
  .دار إحياء التراث: بيروت. لسان العرب). ت.د.( محمد مكرم،ابن منظور

مراكز البحوث ودورها فـي التـصدي لمهـددات         ). م٢٠٠٥. ( علي بن فايز   ،  الجنحي
مركز  ،  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية:  الرياض . مجلة األمن الفكري  . األمن

  .١٩٤-١٧٥ ، ٢٥٤ ، الدراسات والبحوث
 :  الرياض . مجلة األمن الفكري  . واقع األمن الفكري  ).. م٢٠٠٥. ( محمد الحبيب  ،  حريز

  . ١٠٢-٧٦ ، ٢٥٤، األمنية  للعلومجامعة نايف العربية
. األمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكريـة      ). م٢٠٠٢. (الرحمن الحيدر   عبد ،حيدر

  . القاهرة،  أكاديمية مبارك لألمن،  غير منشورةدكتوراهرسالة 
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           .١٦٦٩٦،  صحيفة الريـاض الـسعودية    . تاء التأنيث ). هـ١٤٣٥. ( نوف ،  الراجحي
 http: //www.alriyadh.com/917150  

مجلـة  . استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي      ). م٢٠٠٣.(زاهر،  راضي
  عمان. ٣٠-١ ، ١٥، التربية

دور األنشطة الطالبية في وقايـة الـشباب مـن          ). م٢٠٠١.(اهللا ناصر   عبد ،  السدحان
والدراسات  مركز البحوث :الرياض. مجلة البحوث األمنية. مدخل وقائي-االنحراف

  .بكلية الملك فهد األمنية
بحـث قُـدم فـي    . أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف  ). م٢٠٠٤. ( صالح غانم  ،السدالن

 جامعة اإلمام محمد بـن      : الرياض. المؤتمر العالمي لموقف اإلسالم من اإلرهاب     
  .سعود اإلسالمية

عي فـي   توظيف شبكات التواصـل االجتمـا     ). هـ١٤٣٥.(العزيز  تركي عبد  ،السديري
دراسة مسحية علـى العـاملين فـي إدارات    (التوعية األمنية ضد خطر الشائعات      

كليـة العدالـة    ،  رسالة ماجستير غير منشورة   ). العالقات العامة بوزارة الداخلية     
  .  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الجنائية

ثرها في تعزيـز  الشريعة اإلسالمية وأ). هـ١٤٢٦.(العزيز الرحمن عبد  عبد ،  السديس
 : الريـاض ). ٦٢-٢٢ (،  ٣٦٦. ضمن كتاب نحو األمن الفكـري     . األمن الفكري 

  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
-تأثير وسائل التواصل اإللكتروني فـي التطـور االجتمـاعي         ). ت.د. ( هناء ،  سرور

بحث قُدم في مؤتمر وسائل التواصل االجتمـاعي وإثـراء المحتـوى     . االقتصادي
  .جامعة الدول العربية. ومي للتنمية االقتصادية العربية الشاملةالق
دور المؤسسات التربوية في الوقاية من الفكر       ). هـ١٤٢٦ (.  تيسير حسن  ،  السعيدين

  . كلية الملك فهد األمنية: الرياض). ٣٠ (١٤، مجلة البحوث األمنية. المتطرف
لمخاطر وسـائل التواصـل     إدراك الشباب الخليجي    ). هـ١٤٣٦. ( همت حسن  ،  السقا

بحث قُدم في مؤتمر وسائل التواصل   . دراسة في تأثير الشخص الثالث    ،  االجتماعي
. ه٢٠/٥/١٤٣٦-١٩ من الفتـرة     ،   التطبيقات واإلشكاليات المنهجية   -االجتماعي

  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض
. ير في ضوء الكتاب والـسنة     الفكر والتفك ). هـ١٤١٩. (العزيز  حصة عبد  ،  السويدي

   جامعة الكويت : الكويت.  ٣٦ ، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية
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استخدامات الشباب السعودي لموقع التواصل     ). هـ١٤٣٦.( محمد علي محمد   ،  السويد
بحـث  . وتأثيرها على درجة عالقتهم بوسائل اإلعالم التقليدية      ) تويتر(االجتماعي  

 من ، التطبيقات واإلشكاليات المنهجية.. لتواصل االجتماعيقُدم في مؤتمر وسائل ا
  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض. هـ٢٠/٥/١٤٣٦-١٩الفترة 

ــسعودية   ــة ال ــة العربي ــي المملك ــيم ف ــية التعل ـــ١٣٨٩.(سياس  :http). ه
//goo.gl/fDN8GP 

  .دار ابن القيم. الموافقات). ه١٤٢٤.(أبو إسحاق إبراهيم موسى محمد، الشاطبي
 مطـابع  : الريـاض . نحو أمن فكري إسالمي ). هـ١٤٢٠.( رضوان بن ظاهر   ،  الطالع

  .العصر
 مكتـب التربيـة     : الرياض. الفضائيات واإلنترنت ). م٢٠٠٣. (اهللا ذوقان عبد ،  عبيدات

  .العربي لدول الخليج
العربية المنظمة : تونس. المعجم العربي األساسي ). هـ١٤٠٨. (وآخرون. أحمد،  العايد

  .للتربية والثقافة والعلوم
أبعاد استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل      ). هـ١٤٣٤. ( سلوى محمد  ،الفاضل

 دراسة ميدانية مطبقة على عينة من طالب وطالبات جامعـة الملـك             ،االجتماعي
  . جامعة الملك سعود، كلية اآلداب، رسالة ماجستير غير منشورة. سعود

  .مطابع الجريد. مكانة السنة النبوية). هـ١٤٢٥.(ان صالح فوز،الفوزان
دار . المـصابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة). هـ١٤٢٢.(علي سلطان محمد  ،  القاري

 .الفكر
ضمن كتاب . ماهيته وضوابطه : األمن الفكري ). هـ١٤٢٦.(الرحمن معال  عبد،  اللويحق

  . للعلوم األمنية جامعة نايف العربية: الرياض). ٧٥-٤٠(، ٣٦٦. األمن الفكري
نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكـري        ). هـ١٤٢٧.(الحفيظ عبد،  المالكي

 جامعة نايف العربية للعلـوم  ،  غير منشورةدكتوراهرسالة  . في مواجهة اإلرهاب  
  . الرياض، األمنية

). تحقيـق محمـد الـسواس   . (أدب الدين والدنيا  ). هـ١٤١٣. ( علي حبيب  ،الماوردي
  .ابن كثير للنشر والتوزيع: وتبير
 مفاهيمـه وخصائـصه     : األمن الفكري والعقائدي  ). هـ١٤٠٨.(أحمد علي ،  المجذوب

ضمن كتاب نحو استراتيجية عربية للتدريب في الميادين األمنيـة          . وكيفية تحققه 
  . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية:الرياض). ٦٢-٢٢(
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  . المركز العربي للثقافة والعلوم: بيروت. لوجيزالمعجم ا). ت.د.(مجمع اللغة العربية
دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم       ) م٢٠١٢(.  يحي إبراهيم  ،المدهون

 ،  كلية التربيـة   ،   رسالة ماجستير  ،  المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة     
  . فلسطين،  غزة، جامعة األزهر

دار : بيـروت . جامع الصحيح المسمى صحيح مسلم    ال). ت.د.(مسلم بن الحجاج  ،  مسلم
  .الكتب العلمية

  .دار المشرق: بيروت). م٢٠٠٢. (المنجد في اللغة العربية المعاصرة
  . مكتبة العبيكان: الرياض. األمن والتنمية). هـ١٤١٣. (محمد محمد، نصير
  .  مؤسسة دار الشعب: القاهرة. األمن القومي). م١٩٨٧. ( محمد عبدالكريم،نافع
مجلة شؤون  . دراسة في األصول  : األمن القومي العربي  ). م١٩٨٤. (علي الدين ،  هالل

  .٢٠-١. ٣٥، عربية
بحث قُـدم فـي     . إستراتيجية تعزيز األمن الفكري   ). هـ١٤٣٠. (متعب شديد ،  الهماش

 كرسي األمير نايف    . -المفاهيم والتحديات –المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري      
  .  جامعة الملك سعود. اسات األمن الفكريبن عبدالعزيز لدر

  . مكتبة مدبولي: القاهرة. األمن الجماعي الدولي). م١٩٨٥.(نشأت، الهاللي
 ، مجلة األمـن والحيـاة  . األمن الفكري اإلسالمي  ). هـ١٤١٨. ( سعيد مسفر  ،  الوادعي

  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :  الرياض. ٢٤٠-٢٢٠ ، ١٨٧
  : جع األجنبية المرا:ثانياً
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