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    ملخص:ال

حد مظاهر احلالة اليت عليها اجملتمع واليت تتجسد يف أزمات  أيعد االحنراف الفكري       
ولقد شهد اجملتمع املصري حتوالت عميقة تشكل يف حد ذاهتا   ،ضخمة تواجة اإلنسان املعاصر 

أحداثا وتغريات مهمة يف احلياة املعاصرة وحتديات سياسية تشكل مجيعها معطيات تنعكس على  
حركه اجملتمع املادية والفكرية واخللقية واليت ألقت بظلهلا على احلياة االجتماعية وتأثرت هبا القيم  

مما فرض عليه تغريات    ، بدورها اإلنسان املعاصر إىل حالة من التوتر واالضطرابواملعايري واليت جرفت  
أدى   ،يعاىن اإلنسان حاله من اختلل التوازن  ،وجتاة هذا التغري الصارم ،عديدة جتاوزت امكاناتة 

  ، قد أحاطت باإلنسان فعجزت اجهزتة على التكيف والتلؤم معها  ، تغريات حادة ومفاجئة إىل 
فهو جيعلهم   ،راف الفكري خطورة كبرية على خمتلف فئات اجملتمع خاصة الشباب ويشكل االحن

   .ٌعرضة ألفكار هادمه ملسرية تقدم اجملتمع
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Abstract   :- 
      Intellectual deviation is one of the manifestations of 

the state upon which society is embodied in huge crises facing 
the modern man. Egyptian society has witnessed profound 
transformations that in themselves constitute important events 
and changes in contemporary life and political challenges that 
all constitute data that reflect on the movement of society 
material، intellectual and moral ، which cast a shadow on Social 
life was affected by values and norms ، which in turn drew the 
contemporary human person into a state of tension and 
turmoil ، which imposed on him many changes that exceeded 
his capabilities، and towards this drastic change ، the person 
suffers from a state of imbalance ، which led to sharp and sudden 
changes، which surrounded the human being and his devices 
failed to adapt And adapting to it، and intellectual deviation is 
a great risk to various groups of society ، especially young 
people، as it makes them vulnerable to destructive ideas of the 
progress of society 

 - : لمنطلقات النظرية والمنهجيةا
 تقديم:     

حد مظاهر احلالة اليت عليها اجملتمع واليت تتجسد يف أزمات ضخمة  أيعد االحنراف الفكري   
ولقد شهد اجملتمع املصري حتوالت عميقة تشكل يف حد ذاهتا أحداثا   ،تواجة اإلنسان املعاصر 

وتغريات مهمة يف احلياة املعاصرة وحتديات سياسية تشكل مجيعها معطيات تنعكس على حركه  
اجملتمع املادية والفكرية واخللقية واليت ألقت بظلهلا على احلياة االجتماعية وتأثرت هبا القيم واملعايري  

مما فرض عليه تغريات عديدة    ، بدورها اإلنسان املعاصر إىل حالة من التوتر واالضطراب واليت جرفت  
يعاىن اإلنسان حاله من اختلل التوازن الذي يعرب عنة   ، وجتاة هذا التغري الصارم ، جتاوزت امكاناتة
قد أحاطت باإلنسان فعجزت اجهزتة على   ، الن جوهرة تغريات حادة ومفاجئة  ، بصدمة املستقبل
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ويشكل االحنراف الفكري خطورة كبرية على خمتلف فئات اجملتمع خاصة   ،التكيف والتلؤم معها
يف زمن يصعب فيه حصر األفكار    ،فهو جيعلهم ٌعرضة ألفكار هادمه ملسرية تقدم اجملتمع   ، الشباب

وفا من خلل وسائل التواصل االجتماعي  الن العامل أصبح متداخل ومكش  ،وحجرها يف مكان معني
املختلفة مبا يستدعى عمل فكريا تنبثق منه األفكار الباطلة ؛ وللحنراف الفكري وجهني احدمها  

  ، مكشوف واآلخر مقنع فكما يوجد االحنراف الفكري املكشوف والذي ميكن تشخيصة دون تعقيد
  ، السيما إذا اختذ صيغة علمية ،وصلة كذلك هناك االحنراف الفكري املقنع الذي تضيع معه الب 

وظهر بوجة حضاري فيرتك تأثريا كبريا وخطريا يف اجملتمع  ورمبا يصل إضلله إىل حد تصور انه النهج  
ويعد االحنراف الفكري من الظواهر شديدة التعقيد نظرا لتعدد أبعادها وتشابك أسباهبا   ،الصحيح

ايدت تلك الظاهر املرضيه باجملتمع املصري يف السنوات  ولقد تز  ،واختلف أمناطها وأثارها املتعددة 
واهم   ، األخرية ومن مث سوف يتم إلقاء الضوء يف هذا الفصل على أهم مظاهر االحنراف الفكري

واهم الرؤى   ،واهم األسباب املؤدية إيل االحنراف الفكري  ،املراحل اليت مير هبا االحنراف الفكري
 الفكري لدي الشباب اجلامعي.   املستقبلية للوقاية من االحنراف

 : أواًل: دوافع اختيار هذه الدراسة 
 عددت الدوافع التي دفعت الباحث للتصدي لمثل هذه الدراسة ومنها:  ت

قناعة الباحث بأمهية دراسة شبكات التواصل االجتماعي واالحنراف       -1
              . الفكري 
رغبة الباحث يف تناول ظاهرة جمتمعية معقدة يف اجملتمع وهي شبكات التواصل   -2

 االجتماعي واالحنراف الفكري  وحتديد أسباهبا ونتائجها.  
السعي إلعادة التوازن إىل منظومة القيم يف اجملتمع اليت اهتزت بشدة بسبب   -3

 تفادي النتائج املدمرة لذلك.  األزمة اجملتمعية املتشعبة اليت يعاين منها وضرورة العمل على 
العمل على التطوير الدائم آلليات علم االجتماع وفلسفته بالرتكيز على   -4

الدراسات األمبرييقية والتعامل مع الظاهرة االجتماعية حبرفية سوسيولوجية باالنتقال من جمرد  
 التشخيص إىل وضع روشتة للعلج واإلصلح.  

بدراسات علم االجتماع وجماالته البيئية لدعم  تزويد املكتبة السوسيولوجية  -5
 النظرة التكاملية له. 
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 - :ثانيًا: أهمية الدراسة 
 تدور أهمية الدراسة في المحاور اآلتية:    

 ) أ ( األهمية النظرية األكاديمية:  
تتأكد األمهية األكادميية هلذه الدراسة من خلل كوهنا دراسة بينية تعتمد على أكثر من   

علم اجتماع   – جلرميةعلم اجتماع ا – االتصال جمال من جماالت علم االجتماع )علم اجتماع 
( علوة على كيفية االستفادة من هذه العلقة بني هذه اجملاالت للتوصل إىل رؤي وأدوات  املعرفة 

 داخل حديثة يف دراسة علم االجتماع.  وم
 )ب( األهمية التطبيقية المجتمعية:   

وتتأكد هذه األمهية بنقل علم االجتماع إىل أرض الواقع لتحقيق أهدافه األساسية وذلك   
بتوظيف الرتاث السوسيولوجي يف الدراسات اإلمربيقية امليدانية اليت تتناول مشاكل جمتمعية على  

على  شبكات التواصل االجتماعي  تأثري ية لتشخيص أسباب ومظاهر ونتائج قدر كبري من األمه
 . لدى الشباب اجلامعي   االحنراف الفكري

 )ج( األهمية المستقبلية:  
وذلك بدعم املداخل احلديثة لعلم االجتماع وعدم التوقف عند الدراسات التقليدية أو   

راف الفكري لدى الشباب اجلامعي  االحن واالكتفاء بوصف ظاهرة شبكات التواصل االجتماعي 
كظاهرة سوسيولوجية بل السعي لوضع تصورات مستقبلية تساعد اجملتمع والدولة على االسرتشاد  

 هبا يف املستقبل.  
 - :المشكلة البحثية  : ثالثاً 

يتعرض اجملتمع يف اآلونة األخرية لعدد من الظواهر اجملتمعية السلبية اليت أخذت يف هتديد   
حيث أن تعامل الشباب   ،اجملتمع وهز استقراره، واختذ تأثري هذه الظواهر أبعاداً هامة وخمتلفة كيان 

  ، مع مواقع التواصل االجتماعي يؤدي إيل العديد من اآلثار االجتماعية االجيابية والسلبية علي السواء
  ، اسية واالجتماعيةالتأثريات السي ،وهي اآلثار اليت تبدأ من إتاحة الفرصة للنفتاح علي اآلخرين 

  ، وعرض املوضوعات والتعليقات كاملة دون حذف أو تشوية  ،وخفض تكلفة االتصال وحتسني تأثريه
وترسيخ مبادئ التفاهم والتجانس   ، والتفاعل االجتماعي واملشاركة االجتماعية بني الشباب

 مقدمة القيم  تعددت القيم اليت مت اكتساهبا من شبكات التواصل االجتماعي وكان يف ،والتفاوض 
فكثرة االستخدام    ، والتواصل مع األخرين  ، اإلجيابية ؛ املشاركة اإلجيابية يف احلوار ـ والتعبري عن الرأي
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يكون علي حسب العلقة مع العائلة مما يرتتب عن ذلك من ابتعاد الفرد عن املسؤولية العائلية  
وهو ما يولد نوعًا االحنراف الفكري عن اجملتمع التقليدي احلقيقي ويؤدي بالفرد إيل   ،واألدوار 

أسباب   تتحد إشكالية الدراسة في التعرف عليو  ، االنضمام للجماعات واجملتمعات االفرتاضية
تسليط الدور علي آثار شبكات   ،إقبال الشباب علي استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

إبراز األبعاد االجتماعية والثقافية للحنراف الفكري لدي   ،عي علي الشبابالتواصل االجتما
  ، الكشف عن دور شبكات التواصل االجتماعي يف االحنراف الفكري لدي الشباب  ، الشباب

 . للوصول إيل رؤية مستقبلية لتحقيق األمن الفكري لدي الشباب داخل اجلامعة 
 : أهداف الدراسة : رابعاً 

   الدراسة فيما يلي:يمكن تحديد أهداف 
   التعرف علي أسباب إقبال الشباب علي استخدام شبكات التواصل   •    

 الجتماعي. ا 
 علي آثار شبكات التواصل االجتماعي علي الشباب.  ضوءتسليط ال  •    
 إبراز األبعاد االجتماعية والثقافية للحنراف الفكري لدي الشباب.   •    
 شبكات التواصل االجتماعي يف االحنراف الفكري لدي الشباب. التعرف علي أثر   •    
 التعرف علي  رؤية مستقبلية لتحقيق األمن الفكري لدي الشباب داخل اجلامعة.   •   

 : تساؤالت الدراسة :خامساً 
 ما أسباب إقبال الشباب علي استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟     •   
 التواصل االجتماعي علي الشباب؟ ما آثار شبكات      •   
 ما األبعاد االجتماعية والثقافية للحنراف  الفكري لدي الشباب؟      •   
 الشباب؟  ما تأثري شبكات التواصل االجتماعي علي االحنراف الفكري لدي     •   
 اجلامعة؟    ما  الرؤية مستقبلية لتحقيق األمن الفكري لدي الشباب داخل       •   

   :المفاهيم اإلجرائية للدراسة :سادساً 
 -  :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي   -  1      

بأهنا مواقع تتيح لألفراد التواصل والتفاعل يف جمتمع    مفهوم شبكات التواصل االجتماعي:
افرتاضي، يكون فيه علقات جديدة، ويتقامسون فيه هوايات واهتمامات مشرتكة، وينشرون  
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ويتبادلون فيه عددا من املوضوعات والصور والفيديوهات وكذلك متابعة ما يتم عرضه من أخبار  
   .لشباب واألثر الناجم عن تناقل األخبار فيها علي ا 

 -: مفهوم االنحراف الفكري   -2
و    ، االحنراف هو انتهاك للمعايري املتعارف عليها وحماولة اخلروج على قيم وضوابط اجلماعة 

 . أن الفكر وسلمته واستقامته إمنا ميثل حجر الزاوية يف سلوك األفراد وأمنهم
   -: مفهوم الشباب - 3

تنتمي جملتمع ذي طبيعة   ، هي الفئة أو الشرحية االجتماعية الفرعية من الذكور واإلناث 
ويرتاوح يف الغالب العمر الزمين ألعضائها ما بني الثامنة عشر والثانية    ،خاصة وهو اجملتمع اجلامعي

والذي ميثلون طلب الفرق   ،وهم ميثلون الكليات النظرية والعملية جبامعة املنصورة ،والعشرين ستة 
ويتصف أعضاءها بنفس ما يتصف به أقراهنم يف نفس املرحلة   ،الدراسي املختلفة هلذه الكليات 

إال أهنم يتميزون عنهم بتأثري التعليم   ، خيضعون مثلهم لتأثري الظروف اجملتمعية املختلفة كما   ،السنية 
    . اجلامعي

   -التوجه النظري للدراسة:  : سابعا 
   نظرية الغرس الثقافيل  تنطلق هذه الدراسة من التوجه النظري     

السبعينات باعتباره أسلوب  ظهرت نظرية الغرس يف الواليات املتحدة األمريكية خلل  فقد   
وترجع أصول هذه النظري إيل العامل األمريكي   ،جديداً لدراسة تأثري وسائل اإلعلم علي اجلمهور 

" الذي حبث يف تأثري وسائل اإلعلم علي البيئة الثقافية يف إطار    G. Gerbner " جورج جريينر 
وكان اهلدف منه إجياد الدليل   Culture Indicatorمشروعة اخلاص باملؤشرات الثقافية 

، والذي كان يهدف إيل دراسة الضغوط  1اإلمربيقي علي تأثري وسائل املختلفة يف البيئة الثقافية 
مضامني الرسائل اإلعلمية وحتديد الصور الذهنية األكثر شيوعًا يف   اجإنتوالعمليات اليت تؤثر يف 

الرسائل اإلعلمية، وحتديد اإلسهام املستقل لوسائل اإلعلم احلديثة  ىف تكوين مفاهيم املشاهدين  
  2. عن الواقع االجتماعي 

ويري "هاوكنز وينجري" أن عملية الغرس تتضمن عنصرين أساسني مها التعليم غري  
 COGNITIVEومهارات االستدالل املعريف   ،Incident al Learning،قصود امل

Inference   حيث يظهر املشاهد اهتمامًا مبا يراه علي الشاشة إيل تعلم حقائق وقيم وسائل
 3. حيث تصبح حقائق وسائل االتصال مصدراً ملعلومات املشاهد عن الواقع االجتماعي  ،االتصال 
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عملية الغرس بأهنا تعلم عرضي    Gerbner and Grossوقد وصف جريبنر وجروس    
حيث يكتسب مشاهد التليفزيون من غري وعي احلقائق اليت يقدمها التليفزيون واليت   ، وغري متعمد

تصبح أساسًا للقيم والصور الذهنية عن العامل احلقيقي ومن خلل املشاهدة يتكون لدي املتلقي  
  4. سري احلائق واألحداث اليومية اليت مير هبابناء أو إطار رمزي وفكي يستخدمه يف تف

العملية اليت هتتم باكتساب املعرفة أو السلوك من خلل   :فنظرية الغرس الثقايف تعين  نإذ 
الوسيط الثقايف وتعتمد هذه النظرية علي هيمنة الصرة التليفزيونية علي  املشاهدين وكذلك علي  

  5أمهيتها كمصدر للمعلومات واملعارف. 
من فرض أساسي صاغه   Cultivation Theoryنطلق نظرية الغرس الثقايف ت 

وهم الذين يقضون وقتاً طويًل    Heavy Viewersوهو أن األشخاص كثيفي املشاهدة  " جرينر  "
 Lightيف مشاهدة التليفزيون يدركون لعامل الواقعي بشكل خمتلف عن أولئك قليلي املشاهدة 

Viewers  ذلك أن كثيفي املشاهدة أكثر   ،أقل يف مشاهدة التليفزيون وهم الذين يقضون وقتًا
قدرة علي إدراك العامل الواقعي بصورة أقرب إيل العامل التليفزيون أي بصورة  أقرب إيل العامل التليفزيون  
أي بصورة تعكس الرسائل والصورة املتكررة والشائعة اليت يعرضها التليفزيون من أولئك قليلي  

  6.املشاهدة
بني كثافة املشاهدة وطول وقت املشاهدة واستمرارها وبني سلوك   "جريينر"ك ربط لذل 

املشاهدين واجتاهاهتم وبالتايل أصبحت املشاهدة وكثافتها متغرياً ثابتاً يف كل الفروض اخلاصة بعملية  
حيث تفرتض النظرية أن ذوي املشاهدة املنخفضة مييلون إيل التعرض ملصادر متنوعة وبالتايل    ،الغرس

   7يكونون أكثر ميًل للعامل املقدم يف هذه الرسائل. 
  8. وتقوم نظرية الغرس الثقافي على خمسة فروض رئيسية

شخصية للخربة، وأن  أن الناس يف اجملتمعات املعاصرة أصبحوا أكثر اعتماداً على مصادر غري  •
صناعة الثقة اجلماهريية اليت تربط عناصر الوجود معاً، وتكون الوعي املشرتك، أصبحت منتجاً  

   .تقدمه وسائل اإلعلم
أن التليفزيون مقارنة بالوسائل اإلعلمية األخرى، ينفرد باالستخدام غري االنتقائي من قبل   •

   .املتضمنة يف عامل التليفزيون بشكل غري واع اجلمهور، وأن الناس ميتصون املعاين 
يدور حول التعرض الرتاكمي للتليفزيون حيث أن خلق وجهات نظر وغرس معتقدات لدى   •

الثابت واملتكرر لعامل   Accumulation exposureآخرين، يرجع التعرض الرتاكمي 
     التليفزيون. 
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يقدم التليفزيون عاملاً  حيث  Unified T.V. Messageويرتبط بتماثل التليفزيون    •
متماثل من الرسائل املوحدة والصور املتكررة إيل احلد الذي يعتقد معه املشاهدون أن الواقع  

 . االجتماعي يسري على الطريقة نفسها اليت تصور من خلل التليفزيون 
ومعتقدات املشاهدين    Amount of viewingيؤكد وجود ارتباط بني حجم املشاهدة   •

جتماعي، حبيث تتشابه ادراكات كثيفي املشاهدة ويظهرون ادراكات  ترتبط بعامل  عن الواقع اال
 9التليفزيون أكثر من ارتباطهم بالعامل املوضوعي. 

وتفرتض نظرية الغرس الثقايف أن كثيفي املشاهدة لربامج التليفزيون خيتلف إدراكهم للواقع   
وسبب هذا االختلف    .مج ألوقات قصريةاالجتماعي احلقيقي عن أولئك الذين يشاهدون تلك الربا

أن كثيفي املشاهدة سوف تكون لديهم قدرة أكرب علي إدراك الواقع احلقيقي بطريقة متوافقة ومتمشية  
وتركز هذه النظرية علي النظرية كأحد القنوات اليت    . مع الصور الذهنية اليت تقدمها برامج التليفزيون

صور الرمزية اليت تساهم يف تكوين املعتقدات عن العامل  تقوم بالتنشئة االجتماعية واملصمم لل 
 احلقيقي. 

املشاهدة الكثيفة للتليفزيون تنمي مدركات الفرد   : وتناقش هذه النظرية يف أساسها أن 
حول الواقع االجتماعي بصورة متسقة مع ما تقدمه فالعامل الرمزي لوسائل االتصال وخاصة  

فالفرد يتعلم ويتصرف يف إطار املعاين اليت يستمدها    ،امل احلقيقي التليفزيون يشكل إدراك اجلماهري للع 
   10. من تلك البيئة الرمزية املقدمة له 

   :أوجه قوة لهذه النظرية يمكن توضيحها فيما يلي 
 

يهتم النموذج بدراسة التأثري بطرق تتسم بالعموم وهذا بداًل من الرتكيز على مضمون واحد   •
مما يعطي نتائج شاملة وهو بذلك خمتلف عن النماذج األخرى اليت هتتم   ،أو رسالة واحدة

 . بدراسة حالة فردية مثل دراسة تأثري رسائل إعلمية معينة 
تتميز نظرية الغرس الثقايف بقدرهتا على اجلمع بني خصائص النظريات الذهنية من حيث   •

خلل خصائص النظريات  وذلك من    ، قدرهتا على وصف الظاهرة وتفسريها والتبوء بنتائجها 
املنهجية من خلل احتوائها على خطوات منهجية ثابتة ومنظمة، وكذلك استخدامها  

 11. ألدوات حبثية متكنها من الوصول ايل نتائجها والتأكد من حتقيق فروضها
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  ، في موضوع الدراسة   نظرية الغرس الثقافي  ومن هذا المنطلق يمكن للباحث توظيف 
     :واالستفادة منها من خالل النقاط التالية 

تركز هذه النظرية علي أن وسائل االتصال  كأحد القنوات اليت تقوم بالتنشئة االجتماعية   •
 . واملصمم للصور الرمزية اليت تساهم يف تكوين املعتقدات عن العامل احلقيقي 

فرد حول الواقع  أن املشاهدة الكثيفة لشبكات التواصل االجتماعي تنمي مدركات ال •
فالعامل الرمزي لوسائل االتصال   ،االجتماعي بصورة متسقة مع ما تقدمه وسائل االتصال 

فالفرد يتعلم ويتصرف يف إطار املعاين اليت يستمدها   ، يشكل إدراك اجلماهري للعامل احلقيقي
     .من تلك البيئة الرمزية املقدمة له 

فهي عملية تبدأ بافرتاض أن   ، جمرد اكتساب معرفةأن عملية الغرس الثقايف تذهب أبعد من  •
املعلومات اليت يتم احلصول عليها من وسائل اإلعلم يستخدمها الفرد لبناء مفهوم الواقع  

   . االجتماعي وهو بدوره يؤدي إيل متثيل معلومايت وسلوكي أكثر
ر واألفعال يف  يركز حتليل الغرس علي رصد مسامهة وسائل التواصل االجتماعي يف بناء األفكا •

كما تسهم يف تكوين معتقدات الواقع االجتماعي لدي األفراد بطريقة تتفق مع معظم    ،اجملتمع
   .القيم واألعراف املتكررة وكذلك الصور الذهنية اليت تتضمنها هذه الوسائل 

كما تسهم وسائل التواصل االجتماعي يف استقرار اجملتمع وبنائه مبا يقدم من عامل رمزي   •
   .يف تدعيم االستقرار وثبات املفاهيم اخلاصة بالواقع االجتماعي ويساعد

 
 - : الدراسات السابقة : ثامنا

    2015.12  ،دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري  ،دراسة وفاء محمد البرعى-1
التعرف على دور اجلامعة يف مواجهة قضية التطرف الفكري والعنف    :هدفت الدراسة إلى

 . لدى الشباب 
أن أي جمتمع قادر على إفراز طبقاته حسب مكوناته الدينية والتارخيية   : وتوصلت إلى

مبا يرتتب على ذلك من نتائج تؤثر يف جمريات   ، واالقتصادية واحلضارية  وحسب طبيعة كل مرحلة
وقد يشعر   ، كل وطن ميثلوا ركيزة املستقبل  ويعكس أوضاع اجملتمع املختلفة  وان الشباب يف ،احلياة

الشباب بالقلق واإلحباط حني تعجز الدولة عن ضمان تلمحه بنسيج احلياة االجتماعية وربطة  
 . مبتطلبات القوة املتغرية ما يؤكد على وجود علقة ملحقة بني إيديولوجية الشباب والظروف اجملتمعية 
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اثر التعرض إلى الوسائل االلكترونية    : "    Wojcieszakدراسة  "ووجسيزاك     - 2
والتي   ، المتاحة عبر االنترنت على تكوين اآلراء الخاطئة لجمهور المتعرضين لهذه المواقع

 .    13  2017تقود بالتالي إلى التطرف 
حة عرب االنرتنت  املتا هدفت الدراسة إىل التعرف على اثر التعرض إىل الوسائل االلكرتونية 

 . واليت تقود بالتايل إىل التطرف  ،على تكوين اآلراء اخلاطئة جلمهور املتعرضني هلذه املواقع
وىف سبيل حتقيق هدف الدراسة مت اختيار عينة من املشاركني النشطني يف املنتديات العائدة  

بينما مت إجراء    ، فردا عرب االمييل   517ومت إرسال االستبانة لعينة من املشاركني بلغت    ،للنازيني اجلدد 
وكان غالبهم   ،عاما  35-13وتراوحت أعمار عينة الدراسة بني  ،فردا منهم 121مقابلة مع 

 . متجانسون عرقيا
  ،أن التعرض للمواقع االلكرتونية املهتمة بنشر األفكار املتطرفة  وتوصلت الدراسة إلى  

   .تزيد من احتمال تبىن اآلراء واألفكار اخلاطئة لدى املتلقني واليت تعود بالضرورة للتطرف 
"رؤية      سيوسولوجية    " شبكات التواصل االجتماعي واالنحراف الفكري :تاسعا

" : - 
 واجملتمعات والظروف البيئة حسب وتتنوع متعددة الفكري االحنراف أسباب  إن         

 داخلية وهي عوامل  أو عاملية،  أو  خارجية عوامل  إىل  ترجع ما  إهنا حيث  واملكان،  والزمان  واألحوال 
ثقافية   أو دينية عوامل  أو وأخري سياسية  اقتصادية وعوامل ومؤسساتة،  باجملتمع تتعلق اجتماعية  إما

 حلقائق  تتعلق باجلهل  دينية  عوامل  أو  واإلعلمية  الرتبوية  األساليب يف  بالقصور  تتعلق وتربوية 
 العشوائية واملناطق بيئية  عوامل أو البعض  لدي النفسية باملشكلت تتصل نفسية اإلسلم،وعوامل

 ،الفكري  واالحنراف للجرمية  تشكل  والنفسية  واالجتماعية  الفكرية واملخاطر انتشار األوبئة إن  حيث
 السياسي الدولة  وكيان  واجملتمع الفرد  مستوي  على  خطرية  ونتائج ، وخيمة  له آثار الفكري  واالحنراف

 والدولة  واجملتمع الفرد  على  آثاره من  خطورتة تأتى  وبذلك  واالقتصادي،
    - :علي الشباب االجتماعي اصلالتو  وسائل  مخاطر - 1   
  املخططات  عليها ارتكزت اليت الوسائل  أهم  من  االجتماعي التواصل  مواقع أصبحت 

  العقائدية  والثوابت الفكرية القناعات  وزعزعة املغلوطة، واألخبار الشائعات نشرل االسرتاتيجية
  تشكل جعلها مما ، اجملتمع داخل بلبلة  إحداث  شأهنا من اليت واالجتماعية  األخلقية واملقومات

  اخلطرية الظاهرة هذه ملكافحة  التدابري  و  اإلمكانيات لنقص   نظراالفكري باجملتمع   األمن  على  خطرًا
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  األفكار  ذوى  من  األفراد  بعضهور  وظ  العريب،  بالربيع  عرف  ما  الفرتة  يف  وخاصة  اجملتمعي،  األمن  علي
  الرعب  وبث ؛ املغرضة الشائعات ونشر الفنت، زرع  حماولة و  االجتماعي التواصل  مواقع عرب اهلدامة

 14. البلد واستقرار  أمن  عدم إلظهار وترويعهم   املواطنني بني
 : واالنحراف الفكري  االجتماعي  التواصل  وسائل   -2 
  األخرى،  التكنولوجيات  مثل  ذلك  يف  مثلها  ،املعلومات  لتكنولوجيا أن  شك من ليس  

  أشد خمتلفة صورا اختذ وقد يوم،  بعد يوما وضوحا تزداد ملحمه أخذت الذي القبيح وجهها
  فهي   آثارها،   حيث  من  وحت   التصدي  وسائل  أو  األساليب  حيث  من   سواء   سبقها،   عما   االختلف

  عن  فتكا تقل  ال املستخدمة  واألسلحة  مرئي  غري اهلدام طرفها ،حديثة  إلكرتونية فكرية حرب
  ، العامل يف احلياة شكل  تغيري  إىل  يحتماعالا التوصل  وسائل ظهور أدى لقد و ،التقليدية األسلحة 

  يف سواء ، يوم بعد  يوًما يزداد احلديثة  املعلومات تقنية  وسائل  على  االعتماد  إيل إضافة  وأصبح
  كان   وإن أنه  إال  ، ذلك  غري  أو  األمين  أو  ، التعليمي اجملال  أو  ،العامة  املرافق  أو  املالية،  املؤسسات

  االستخدامات  يف  واملتمثل  اآلخر  الوجه  فإن  فوائد،  من  حصره  يصعب  ما  احلديثة  اإللكرتونية   للوسائل
  فيقوم   ،بأسره  العامل  يهدد   خطرًا  أصبح  الفكري   حنرافالا  ومنها  احلديثة  التقنيات  هلذه  والضارة  السيئة 

   15. الفنادق أحد يف  غرفته   من حت  أو  مقهى،  يف  أو  مكتبه،   أو  منزله،   يف  وهو بعمله   مستخدمه
 - :النفسية  والحرب  االجتماعي التواصل وسائل  -3 

  الداخلية  اجلبهة أفراد إىل الوصول بإمكاهنا  أصبحت االجتماعي التواصل  وسائل إن
  صياغته  يتم   مؤثر  حمتوى  هو  بل  ،الرسائل   هذه   إليصال  لطائرات  حاجة  وال   سواء،   حد  على   واخلارجية

  املعنويات يف  يؤثر  والذي  ، اخلطري احملتوى هذا  نشر  يف  السذج  البلد أبناء  من  الكثري  ويتطوع  بعناية، 
  وعّظمت  ،النفسية  باحلرب   القيام  من  سهلت   قد  االجتماعي  التواصل  وسائل ف  ،أساليبه   اختلف   مع

  هذه  مواجهة   يف  األول  السلح  هي   وكياسته  تهحصاف و   ووعيه  وطنه  مث   بربه   املواطن   ثقة  وباتت  ، أثرها
   .مفعوهلا  وإبطال  احلرب

 - : الشائعات  نشر و االجتماعي  التواصل وسائل - 4
  وهي  ، النفسية احلروب  يف استخدامها  يتم اليت  األساليب  أهم  من  تعترب  الشائعات  إن     

  املوجهة  لدى أمهية  هلا  مبوضوعات وتتعلق  ، أصلها من  التحقق  ويتعذر ، صحتها يف  مشكوك  أخبار 
  املعنوية الروح إضعاف  إىل " غالبا  حيدث  ما  هو  وهذا"  هلا نشرهم أو هلا تصديقهم  ويؤدي  إليهم،

  عدم   فإن   ، موقفه  لتغيري  اآلخر  اجلانب  الستدراج  والوعد  والتضليل  اإلغراء  وكذلك  النفسي  والضغط
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  شبكات جعل  يف  أسهم قد ، مصادرها وسلمة صحتها،  من التحقق وصعوبة  ،األخبار  توثيق
  األخبار،   فرز   صعوبة  ظل  يف  ، ما  شائعة  ونشر  بث  يريد  من  كل  يد  يف   فاعلة  أداةً   االجتماعي  التواصل
  والرؤى  األفكار وبناء ،بصحتها  واالعتقاد تصديقها مثّ  ومن ،تداوهلا  وسهولة  ،املعلومات  وسيولة

  التواصل  مواقع  على  وتروجيها  الشائعات  انتشار  على  يقتصر  ال  األمر  أن  غري  ، أساسها  على
 16. االجتماعي
   :المتطرفة  األفكار استخدام  و االجتماعي  التواصل وسائل - 5

يتمثل باالعتداء    اإلرهابحيث أن  ،ونلحظ بأن هناك فرقًا بني التطرف  واإلرهاب     
عادية    أما التطرف فريتبط مبعتقدات غري  ،وله طابع سياسي    األرواحعلى احلريات أو املمتلكات أو  

ويظل التطرف تطرفاً طاملا أنه ظل   ، أو غري متعارف عليها قد تكون دينية أو سياسية أو اجتماعية 
العنف ملواجهة اجملتمع أو التهديد    استخدام   إىلمنا إذا حتول  إ  ،تطرف يف املعتقدات أي تطرف فكري

  ي عتدي  عندما إرهاباً    إىل بالعنف لفرض املعتقدات  املتطرفة على اآلخرين فانه يتحول الفكر املتطرف  
   17. األرواحعلى احلريات أو املمتلكات أو 

 . حرية التعبير عن الرأي إلى  اإلساءة و االجتماعي  التواصل وسائل - 6
رأيه وتلقي   إبداء باحلق يف  إنسان تع كل مي كفالة   المقصود بها إن حرية الرأي والتعبير 

  اإلنسانجملال أمام ابأهنا فتح  ويعرفها آخرون  18، املعلومات واألفكار دون تدخل من جانب الغري 
اللتماس ضروب املعرفة واإلحاطة بأسرارها سواء للستفادة الشخصية منها يف تكوين رأيه الذي  

  أووالوسائل املكتوبة بشت الطرق  األشخاص غريه من  إىليؤمن به أو متهيدًا لنقل االستفادة هبا 
حيدد بنفسه ما يعتقد انه صحيح   أن  إنسان املتاحة لكل  اإلمكانية بأهنا  ويرى آخرون 19، الشفهية

من اجل تقدم اجملتمعات   األساسية كبرية ألهنما الوسيلة   أمهيةوإن حلرية الرأي والتعبري  ،يف جمال ما 
وذلك الن تنمية اجملتمع لن حتدث من دون   ،التقدم والتطور ما مها إال نتاج حرية الرأي  إنحيث 

الفكر وتشجيع اجلمهور على الوعي وإدراك املسؤولية اليت تقع عليه    أصحابرقابة فعلية من جانب  
دراسة  بالنسبة ملمارسة هذه احلرية فتتمثل يف تنمية الفكر والقدرة على ال أما  ، يف حاضره ومستقبله 
اليت تنهض باجملتمع وإقراره وبالتايل تنشئة مواطن قادر على البذل   األفكار واإلسهام يف طرح 

حيث   ،الوسائل انتشارا للتعبري عن الرأي  أكثر نرتنت من اإل أصبح ويف الوقت احلاضر  20، والعطاء
نت والتعبري  نرت مساحة لكل فرد يف كل اجملتمعات لكتابة ما يدور حوله وعرضه على شبكة اإل   أعطي 
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لتداول املعلومات   خداما اسبالوسائل  أكثر نرتنت ن اإل إعن رأيه  ووجهة نظره الشخصية وبالتايل ف
 21. واآلراء

  -:الفكري لدي الشباب   االنحراف على  المترتبة  عاشرا: اآلثار
 - :الفكري   األمن على االجتماعي التواصل وسائل أثر •

  االنرتنت  استخدام انتشار مع  مؤخرا ظهرت  اليت املفاهيم من الفكري األمن  مفهوم يعد
  يتم  واليت املواقع تلك  خلل  من  بثها يتم  اليت  السلبية  اإلعلمية  للرسائل  األفراد تعرض إن  حيث

  يف سليب بشكل التأثري إيل  أدت املتلقي ثقافة  عن متاما خمتلفة ثقافات  من  أفراد  بواسطة إعدادها
  أن  نقول لذا ودينه وثقافته جمتمعة على  غريبة متطرفة أفكارا لدية يولد قد مما وقيمة  وقناعاته فكرة
  من  يتم  املاضي يف  الثقايف  الغزو كان  وإذا ، للناس  الفكري باألمن  وثيق  ارتباط  ذات اجلوانب  هذه

  مواقع  إيل الراهن الوقت يف حتولت  قد املسألة  فان التقليدية اإلعلم  ووسائل  الفضائيات خلل
  والفكرية   والسلوكية والقيمية  الثقافية  التوجهات  تغيري   على فعال تأثري  من   هلا ملا االجتماعي  التواصل 

  فاالهتمام  22، اجملتمع  ألفراد   الفكري  األمن  على  خطري   بشكل   اثر  ما   وهو  هلا  املتصفحني   جمتمع  ألفراد
  املختلفة اجملتمعات  ألفراد  الفكري األمن  هتدد  مسألة  أضحي  قد املواقع هذه  به  حتظي  الذي  البالغ 
  حتدث قد اليت  السلوكية  التحوالت جيعل ما  وهو  العامل  بلدان كل  يف وإمنا  فحسب  بلدنا  يف ليس 

  ألفراد  والنفسي   الفكري   االستعداد  حبسب  أخري   بلدان   على   متنامي  يكون  قد   بشكل   تؤثر   ما   بلد  يف
  الرغم  فعلي  ،اجلديد حنو واندفاعهم باألحداث تأثرهم لسرعة  منهم الشباب وخباصة  اجملتمع ذلك 

  على  السليب تأثريها  أن  إال  االجتماعية واالقتصادية الثقافية  اجملاالت خمتلف  يف اجيابيات من  هلا مما
  يف  وخاصة  والفنت  الفوضى  إلثارة استخدامها  مت  حيث  واضحا  بات  قد  واجملتمعات  الدول  استقرار 

للوقاية من االنحراف الفكري   ة مستقبلي رؤية  لوضع  التكاتف  يتطلب  ما  وهو  ، العربية  جمتمعاتنا 
  من   شبابنا  إلنقاذ  الصحيحة  املعلومات   وطرح   عليه  ترتتب  اليت   األضرار  ملنعلدي الشباب الجامعي  

   23. شبابنا فكر بتدمري  جمتمعاتنا هدم تستهدفاليت   الفكر املنحرف براثن 
للوقاية من االنحراف الفكري لدي الشباب   ةالحادي عشر: الرؤية المستقبلي

   -: الجامعي
واملسببات،   العوامل  من  جمموعة  خلفه  ويقف  ، متعددة وأمناطاً  صوراً  الفكري  االحنراف  يتخذ 

   : وسوف نعرض لبعض آليات اخلروج من تلك املشكلة على النحو التايل
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 ملواجهة واألساسية العاجلة األساليب احدي  الدينية الوقاية  تعد-: الدينية الوقاية  -1
 غيابا  أن هناك  يعىن ما  وهو ، وألعماهلم ستارًا ألفكارهم  املنحرفون الدين  يتخذ حيث املشكلة

 تنحصر وبذلك ، للشباب توصيلها على  والقدرة الصحيحة للدين للتفسريات  معني  مستوي على
 :النقاط التالية  يف الدينية املواجهة

 ،والتطرف  والغلو  االحنراف من الفكر  لتحصني األوحد الطريق فهما  :واالعتدال الوسطية  -أ
 يف  الوسطية  تكون  هنا والتفريط ومن  اإلفراط  بني والتوسط واخلريية  العدالة  ونقصد بالوسطية 

 وسيطة وكذلك  ، الناس حبياة  تتعلق  اليت العامة  باألحكام يتعلق فيما  وخاصة  احلياة  مجيع أمور 
 24. والفتوى أمر مهم يف حياة اجملتمع الدعوة

 خطاب  إىل  حنتاج :الفكري لدي الشباب االنحراف مواجهة في  الديني  الخطاب  تجديد  -ب 
 االجتماعية العلوم  منظومة عنة  أسفرت  مبا ويستعني  ، احلسنة باحلكمة واملوعظة ميتاز رشيد  ديين 

 25والسلوكيات.  والقيم واالجتاهات الفكر  وديناميات لتغري آليات من  و والنفسية 
 يف كبري دور هلا الدينية واملؤسسات  :األزهر دور وإحياء الدينية المؤسسات دور -ج

 فيما  الدينية  املؤسسات  دور ويتمثل ومحايتها  الشباب عقول  وحتصني األفكار املنحرفة  تلك  مواجهة 
 :يأيت 
 اهلادمة والتيارات املنحرفة  واألفكار التصورات  بيان يف كبريا دورا  إن للمسجد  : المسجد  دور  •

 و ، العقائدي األمن  لتحصني اجملتمع يف  الراسخة  الدينية واملعتقدات  العقول  اليت تستهدف
   26. واعتدالة اإلسلم  وسطية  إظهار 

 الفكر نبذ  يف  ل كبري وفعا بدور  ويقوم  هو احلصن الواقي  األزهر  : الشريف األزهر دور  •
 كما  واحلوار،  التعددية  وتقبل  املعتدلة،  الوسطية  بأفكاره وميتاز  جمتمعاتنا،  واملتطرف يف  املنحرف 

 27. والثقافات  احلضارات بني  باحلوار فيما يتعلق  أيضا  عامليا  دورا  له  أن
 التنشئة  مؤسسات  تؤدي  االجتاه  هذا وىف   :االجتماعية الناحية من الوقاية  - 2

 :يأتي  فيما وتتمثل ،الفكري  االنحراف  مواجهة  بارزا في دورا  االجتماعية
 بعدد  تقوم إهنا حيث املواجهة، هذه يف  األول الدفاع خط األسرة تعد إذ :األسرة  دور   - أ  

 ، إلية االنجراف من األبناء وحماية ،االحنراف الفكري حماصرة خلهلا تستطيع من املهام من
 : أساسية  عدة أبعاد خالل  من  ذلك  ويتحقق
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 الدينية بالتنشئة  األسرة خلل قيام  ذلك من   ويتم  :ومتابعتهم  لألبناء األسرة  توعية ضرورة •
 ما األبناء إىل  ينقل الذي الوسيط  األسرة تكون  أن  ميكن ذلك  واإلجناز  ، الصحيحة لألبناء 

 28.ورشيد جديد فكر ديين من  العبادة  دور يف تسمعة
 الفكري االحنراف  مواجهة يف  األسرة إسهامات  أول  وتعد  :لألبناء  الصالحة الفكرية التربية  •

 29. سوية أفكار األساس يف  أفكار الوالدين  تكون  أن
 األبناء مساعدة يف أيضا دور  هلا واألسرة : السوء رفقاء عن  والبعد الصحبة  اختيار حسن •

 .الصاحلة اختيار الصحبة يف
 التصرفات  أنواع وتتبع املدارس،  يف الطلب سلوك  برصد االهتمام  :المدرسة دور  -ب

 املنحرفني  الطلب  فصل  يف التعجل  وعدم ، الطالب نفس  تتمكن يف  أن  قبل  بداياهتا يف املنحرفة
 30.اإلرهاب  فخ  يف  يقعون  ال حت  ، وسلوكياهتم مستوياهتم يف حتسني هلم  الفرص ومنح  املدارس  من 

 -   :الوقاية من الناحبة االقتصادية - 3
 في  بارز  دور  المجتمع، لها  في  الشباب  منها  يعانى  التي  االقتصادية  المشكالت  تعد 

 نقترح  المشكالت  تلك ولمواجهة ، االنحراف الفكري توليد 
  الشباب،  لدي األساسية الحاجات إشباع ضرورة :يلي  فيما  تنحصر أبعاد عدة

 31، اجلامعات  خرجيو  وخباصة  الشباب،  لدي  عمل فرص  توفير
 أن  ميكن ال املتدنية األجور ألن احلياة ؛ متطلبات مستوي إىل لألجور األدنى الحد رفع

 . الضرورية  حت احلاجات تلب 
 -   :الوقاية من الناحية السياسية  - 4

 والقيم التوجهات األفراد وتعليم تلقني أي  للشباب، السياسية التنشئة أمهية على التأكيد
 إن حيث  ، السياسي  لنسقة  ة والداعم اجملتمع يف  السائدة السياسية  الثقافة  النابعة من السياسية 

 وبشكل السياسية  والتعددية  الرأي والعقيدة  حبرية  يؤمن  خلق مواطن إىل  تؤدي  السياسية  التنشئة 
 ، السياسي  النسق مع التكيف  من  متكن الشاب  أنة كما ،دميوقراطي  إنسان  خلق عام
 :-الفكري لدي الشباب االنحراف من  الوقاية  في  الجامعة دور •

 واحتياجاهتم الطلب دارسة متطلبات  عبء عليها فإن للفكر، مهما مصنعا اجلامعة تعد 
 يقدم  ما  حتديد  وختطيطية مدروسة  موضوعية  أسس  خلل  من  لتسطيع  والثقافية،  والعقلية  النفسية 

 حضارية ثقافية من مناشط اجلامعي  احلرم داخل يدور ما أو ،دارسية ومقرات مناهج صورة يف هلم
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 ظاهرة تتناول للطلب  واملؤمترات  الندوات  ببعض  اجلامعة  قيام  و  ، أهدافها  وحتقق  االحتياجات  تلب 
 من  وقاية للطلب  يشكل مما  واجملتمع،  الفرد على إطارها وتوضح سلبياهتا يف الفكري االحنراف
 ختريج إىل  مهنيني  ختريج  على الرتكيز  من االنتقال ضرورة ،مستقبل  االحنرافات  تلك  يف االخنراط
 بإعادة  وذلك  االجتماعية؛  واملسؤولية باالنتماء  إحساس الطلب  تنمية  خلل  من  منتجني  مواطنني

 متكني  مع اجملتمع، يف باألنشطة ربطها حبيث ميكن ،الدراسية  املقررات  حمتوي  هيكلة  يف  النظر 
 يف دورا اجلامعي  للمعلم أن كما  ،32باألنشطة التطوعية  العمل  يف  الوقت بعض  قضاء من الطالب 
 علية  تشتمل مبا الطلب عقول يف الصحيحة املفاهيم يف غرس يتمثل  الفكري  االحنراف مواجهة 

 مواجهة يف األصيلة  الثقافية  واملوروثات املكونات  علي  واحلفاظ أمين  ووعي ،فكرية  حصانة  من
 من  فكرهم وحتصني ،االحنراف الفكري مهاوي يف الوقوع وجتنب الوافدة واملشبوهة الثقافية  التيارات

 متطرفة،  مجاعات  أو  املعاصرة ياالجتماع لوسائل التواص  موجة من مضلل تيار فكر أو أي
 والرباهني األدلة وتقدي  ،الفكري أمنهم تؤثر يف  اليت األفكار هذه وارء االنقياد خبطورة وتبصريهم

 اهلادفة، واملناقشة البناء روح احلوار وإرساء ،حججهم  ودحض اجلماعات  تلك مزاعم وكشف
 اكتشاف علي والعمل  ، بالفكر الفكر  مواجهة  يستدعي  مما  األصل يف  فكرية  املواجهة  أن  خاصة 
 األسباب  ودارسة بدايتها من معاجلتها أجل من  الطلب  لدي مبكرا الفكري  االحنراف  أعراض

 من مجاعات وتكليف ،واملضللة املشوهة لألفكار الشباب بعض اعتناق إيل أدت اليت والعوامل 
 أكثر إقناعهم ىاألقدر عل ألهنم  ،أيضا  الشباب زملئهم من احلوار مع  بإجراء أنفسهم الشباب

 33. غريهم  من
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