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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرّف على دور املقررات الدراسية اجلامعية
بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف تعزيز األمن الثقايف للطالب .وقد
اعتمدت على املنهج الوصفي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )375طالبا
وطالبة يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة جيجل خالل املوسم
اجلامعي  ،2019/2018والذين وزّع عليهم استبيان مكوّن من ( )27عبارة،
بعد التحقّق من خصائصه السيكومرتية ،واشتملت أداة الدراسة على ثالث
حماور؛ حمور متعلق باألمن اللغوي ،حمور متعلق باألمن الديين وحمور متعلق
بقيم املواطنة ،ومتّت املعاجلة اإلحصائية باستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية( ،)spssحيث متّ حساب املتوسطات احلسابية ملعرفة مستوى دور
املقررات الدراسية اجلامعية يف تعزيز األمن الثقايف للطالب ،وتوصّلت
الدراسة إىل أنّ املقررات الدراسية اجلامعية تساهم بدرجة متوسطة يف تعزيز
األمن الثقايف للطالب ،وكان جمال تعزيز األمن اللغوي يف املرتبة األوىل،
وجمال تعزيز قيم املواطنة يف املرتبة الثانية ،وجمال تعزيز األمن الديين يف
املرتبة الثالثة.
الكلمات املفتاحية :املقرر الدراسي؛ اجلامعة؛ األمن الثقايف؛ الطالب اجلامعي.

* املؤلف املراسل
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Abstract:
The purpose of this study was to identify the role of university
courses in improving the cultural security of the student. The
study was based on the descriptive approach, and the study
sample was made up of (375) students from the Faculty of
Human and Social Sciences at the University of Jijel during the
2018/2019 academic season, on which a questionnaire
composed of (27) sentences was distributed, after verification of
the psychometric properties. The questionnaire included three
axes: linguistic security, religious security, and citizenship
values. Statistical processing was carried out using the statistical
analysis program (SPSS), where the arithmetic averages were
calculated to determine the program role level in improving the
cultural security of the student, and the study concluded that the
courses contributed moderately to improve the cultural safety of
the student. Linguistic security came in first place, citizenship
values second, and religious security third.
Keywords: The course; The University; Cultural security;
University student.
:مقدمة

أضحت مسألة األمن الثقايف من أهمّ املسائل اليت توىل باهتمام الباحثني

، ملا هلا من أهمية كبرية يف احلفاظ على هوية أفراد اجملتمع،واملفكرين
 هلذا،خاصة يف ظل ما يشهده العامل من تغيّرات وحتوالت يف شتى اجملاالت
 إىل حتديد،سعت خمتلف املؤسسات اليت تعين بتعزيز األمن الثقايف لألفراد
.اآلليات والطرق اليت متكنها من احلفاظ على اهلوية الثقافية ألفراد اجملتمع
وتعدّ اجلامعة إحدى املؤسسات االجتماعية اليت تسهم مع غريها من
املؤسسات يف تشكيل شخصية الفرد ومساعدته على النمو يف مجيع اجلوانب
 واالجتماعية إىل أقصى درجة ممكنة وفقا لقدراته، والنفسية،العقيلة
 وحتى تؤدي اجلامعة رسالتها على أكمل وجه.وميوله واستعداداته واجتاهاته
جيب أن يكون التعليم اجلامعي تعليما عصريا متفتّحا على علوم العصر دون
، وأن يكون يف مناهجه ومقرراته اليت تدرّس،جتاهل اهلوية الثقافية
 تعليما خيرج أجياال من املتعلمني ذوي العقول،وأساليب التدريس وأدواته
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املتفتحة املندجمة يف جمتمع املعرفة ،واملتمسّكة بهويتها الثقافية يف خمتلف
جوانبها اللغوية ،والدينية ،والوطنية.
وترتكز العملية التعليمية يف اجلامعة على مرتكزات أساسية ،هي عضو
هيئة التدريس ،اإلدارة اجلامعية ،املقررات واملناهج الدراسية ،هذه األخرية
اليت تساهم يف حتقيق أهداف اجلامعة املختلفة من خالل حمتوياتها املتنوعة،
اليت يعنى بعضها بتعزيز األمن الثقايف للطالب والتصدّي ملختلف أنواع
االحنرافات واالخرتاقات الثقافية اليت يتعرّض هلا الشباب اجلامعي.
وتكتسي املناهج واملقررات اجلامعية أهمية بالغة يف العملية التعليمية؛ هلذا
يعمل القائمون على بناء وصياغة هذه املناهج على اختيار حمتوياتها بعناية،
لتتناسب ومستوى الطالب والبيئة اليت ينتمي إليها ،مبختلف أبعادها
االجتماعية والسياسية والدينية والثقافية من جهة ،ولتساعده على التكيّف
مع التغيّ رات احلاصلة يف احمليط من جهة أخرى ،مع ضمان احلفاظ على
هويته الثقافية مبختلف مقوماتها ،خاصة اللغوية والدينية والوطنية؛ ونسعى
من خالل هذه الدراسة إىل الوقوف على دور املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن
الثقايف للطالب ،انطالقا من تفكيكه إىل أبعاده األساسية واملتمثّلة يف األمن
اللغوي ،واألمن الديين ،وقيم املواطنة.
 .1إشكالية الدراسة:
تتمحور إشكالية الدراسة حول اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
إىل أي مدى تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن الثقايف للطالب؟
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:
 إىل أي مدى تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن اللغوي للطالب؟ إىل أي مدى تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن الديين للطالب؟إىل أي مدى تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب؟ -2فرضيات الدراسة:
 تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن اللغوي للطالب بدرجة مرتفعة. تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن الديين للطالب بدرجة مرتفعة. تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب بدرجة مرتفعة.911
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 .3أهداف الدراسة:
 التعرّف على مدى إسهام املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن اللغوي للطالب. التعرف على مدى إسهام املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن الديين للطالب. التعرف على مدى إسهام املقررات اجلامعية يف تعزيز قيم املواطنة لدىالطالب.
 .4مصطلحات الدراسة:

 -املقررات الدراسية اجلامعية:

يعرّفها كايتا بأنّها" :مجيع اخلربات املربيّة اليت تقدمها اجلامعات للطلبة

داخلها أو خارجها ،بقصد مساعدتهم على النمو الشامل يف مجيع اجلوانب
(اجلسمية ،والعقلية ،والدينية ،واالجتماعية) ،منوّا يؤدي إىل تأهيلهم لتحمل
مسؤولياتهم االجتماعية"( .كايتا)211 ،2016 ،
وتعرّف أيضا بأنّها .." :تتضمّن اخلطط والربامج الدراسية والتدريسية،
ومدى موائمتها مع التخصص العلمي وحاجات الطلبة ومتطلبات اجملتمع،
وكذلك مدى مناسبة اخلطط التدريسية بعناصرها (األهداف ،واحملتوى،
واخلربات التعليمية ،واألنشطة والتقويم) ،لتحقيق األهداف اجلامعية املنشودة".
(مكناسي و قامسي)245 ،2017 ،
وتشري املقررات اجلامعية يف هذه الدراسة إىل حمتوى املواد الدراسية اليت
يتلقاها الطالب اجلامعي ،واإلجراءات اليت تكفل ذلك من طبيعة هذه املواد،
والفرتة الزمنية احملددة هلا ،وطريقة تقدميها يف شكل حماضرات ،وأعمال
موجهة ،وأعمال تطبيقية.
 -األمن الثقايف:

يعرّف بأنّه" :احلفاظ على أصالة اهلوية الثقافية والقومية من خالل حتصينها

عقائديا من كل ما يهدد هذه األصالة ،سواءً صدر هذا التهديد من الداخل أو
اخلارج"( .ليلة)85 ،2018 ،
ويعرّف أيضا بأنّه" :احلفاظ على املكونات الثقافية األصلية يف مواجهة
التيارات الثقافية الوافدة ،أو األجنبية املشبوهة"( .النجريي)15 ،1991 ،
ويشري األمن الثقايف يف هذه الدراسة إىل آليات محاية ثقافة الطالب،
انطالقا من تعزيز أمنه اللغوي ،وتعزيز أمنه الديين ،وتعزيز قيم املواطنة لديه.
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واملقصود باألمن اللغوي يف هذه الدراسة هو ضرورة املوازنة بني االعتزاز
واالفتخار باللغة العربية ،ألنّها رمز اهلوية الثقافة للمجتمع اجلزائري ،واالنفتاح
على تعلم اللغات األجنبية والتحكّم فيها لتحقيق التطور والرقي يف اجملال
العلمي والتكنولوجي.
يف حني يشري األمن الديين يف هذه الدراسة إىل آليات محاية عقول الطلبة من
التطرف واالحنراف الفكري ،والغلو الديين ،ونشر قيم الوسطية واالعتدال
والتضامن والتكافل والتعايش مع اآلخر ،مبا يضمن تكوين فرد قادر على
االستجابة ملختلف تغريات العصر اليت فرضتها الثورة املعلوماتية.
أمّا قيم املواطنة يف هذه الدراسة فتشري إىل جمموعة من القيم اليت ُتعين
اجلامعة بتعزيزها لتحقيق األمن الثقايف للطالب ،واملتمثلة يف قيم الثقافة
الوطنية ،الوالء واالنتماء ،املشاركة السياسية ،االلتزام بالقوانني ،احلفاظ
على املمتلكات العامة واملسؤولية االجتماعية.
 -الطالب اجلامعي اجلزائري:

يعرّف بأنّه" :شخص يتلقى دروس وحماضرات يف اجلامعة أو أحد فروعها،

أو مؤسسة تعليمية مكافئة هلا ،يف الغالب يكون هذا الشخص قد انتهى من
الدراسة يف أطوار سابقة ،يكون مستواها التعليمي أدنى من املستوى اجلامعي".
(مزرارة و شعباني)63 ،2016 ،
ويعرّف أيضا بأنّه" :ذلك الشخص املسؤول واملشارك يف التعليم والتفكري،
واملبادر النشط ،غري املرتهل أو املرتاخي .ويتطلب هذا األخذ بعني االعتبار
قدراته وميوله واهتماماته واستعداداته وطموحاته وتطلعاته ومشكالته وخلفيته
االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية( ."..مكناسي و قامسي)245 ،2017 ،
والطالب اجلامعي يف هذه الدراسة هو ذلك الشخص الذي اجتاز امتحان
شهادة البكالوريا بنجاح ،وحتصّل على الشهادة اليت أهّلته لاللتحاق باجلامعة،
ويزاول دراسته فيها بطورين ،طور ليسانس به ثالث مستويات ،وطور ماسرت،
وبه مستويني ،ومت استبعاد طلبة الدراسات العليا يف هذه الدراسة.
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 .-5اإلطار النظري للدراسة:

أ .املقررات الدراسية:

تعدّ املقررات الدراسية اجلامعية من العناصر اليت ترتكز عليها العملية

التعليمية يف اجلامعة ،ويتمّ بناءها وصياغتها وفق ما يتماشى والفلسفة
التعليمية ،وتطلعات األنظمة التعليمية يف العامل لتحقيق جودة املخرجات.
ومل يعد املقرر الدراسي جمرد حمتوى معريف ووجداني ومهاري فقط ،بل
أصبح مبثابة هوية ميكن من خالهلا احلكم على جودة الربامج اجلامعية
املقدَّمة ،ومؤشّرا يف حصول اجلامعة على االعتماد ،مما دفع إىل استحداث
هيئات على مستوى الدول ملتابعة الربامج واملقررات الدراسية( .اجلعفري و
عليان)96 ،2018 ،
ب -األمن الثقايف:

تكمن أهمية األمن الثقايف يف أنّه احللّ احلضاري واآلمن للتعبري عن قدرتنا

على احلفاظ على هويتنا ،وصيانة الثقافة اليت تنشأ بال شك من الثقة بالنفس
والقدرة على التفاعل الواعي مع خمتلف العوامل ،واستيعاب اآلراء املتباينة
واجلديدة ،وتفهّمها للوصول إىل الفكر املتوازن ،واملطلوب للتواصل والتفاعل
مع اآلخر يف عصر متغيّر ومتطوّر كلّ ثانية( .اجمللس األعلى للغة العربية،
)22 ،2018
ويف هذا الصدد يشري عمر بن قينة إىل أنّ "أزمة اجلزائر اليوم ليست سياسية
بل هي ثقافية يف جذورها وتفاعالتها ،وهي كحصاد تراكمي لبذور زرعها
االحتالل الفرنسي على مراحل خمتلفة"( .بن قينة)1 ،2000 ،
ولتحقيق األمن الثقايف جييب اإليفاء بالعديد من املتطلبات باستخدام
جمموعة من الوسائل ،وميكن استعراض ذلك فيما يأتي:
ج  -الدين والعقيدة :اهتم التنظري االجتماعي بالدّين وقُ ّدمت حوله وجهات نظر
خمتلفة ،إذ يُعرّفه عبد الرمحن ابن خلدون يف مقدمته بأنه" :الشّرع املفروض من
عند اهلل يأتي به واحد من البشر ،وإنّه البد أن يكون متميزا عنهم مبا يودع
اهلل فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه" (ابن خلدون،2008 ،
)48؛ بينما يعرفه إميل دوركايم عن طريق "الفصل بني ما هو مقدس من جهة
واملدنس من جهة أخرى ،والدين حسب دوركايم له دور كبري يف حتقيق
االندماج االجتماعي ،واحلفاظ على متاسك اجملتمع واستقراره" (فوشان،
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)48 ،2011؛ أمّا ماكس فيرب فسعى يف حتديده ملفهوم الدين إىل "الربط بينه
وبني التغيّر االجتماعي ،ويرفض وجهة نظر كارل ماركس يف الدّين باعتباره
قوة حمافظة ،مؤكدا أنّ بعض احلركات والتوجهات الدّينية اليت استلهمت
جانبا من تعاليم الدين ،قد أحدثت حتوالت اجتماعية مثرية يف احلياة الغربية
والشرقية على السّواء"( .ليلة)256 ،2018 ،
إنّ حمورية الدّين يف احلياة اليومية للفرد جتعل منه حمور االتّفاق وااللتقاء من
جهة ،وحمور الصراع من فئات خمتلفة ،باعتباره معيار تقويم االحنرافات يف
ميادين خمتلفة( .تالي و منيغد)2016 ،
غري أنّ ما تعرضه خمتلف وسائل االتصال اجلماهريي جعل اخلطاب الدّيين
ينتعش ويتجدد من حيث الطرح ويتعدّد من حيث املذاهب واملعتقدات ،حامال يف
طياته رسائل تنفي املوروث الديين للمجتمع اجلزائري ،وجتعل من التكفري لغة
مفضلة تنفي الذات وتبشر مبذاهب جديدة .ومن جهة أخرى ينتعش خطاب
إعالمي يشكك يف الدين ورجاله ،من خالل عرض بعض احلصص اليت تقدم
الفتاوى على اهلواء مباشرة ،وحتل كل شيء وتفصل من الدين أحكاما على
املقاس ،جتعل شبابنا يعيد التفكري يف دينه ،الذي أصبح غريبا عنه ،دين حيرّم
فيه ما حيل يف مكان آخر يف نفس الوقت ،وكأنه ليس دينا واحدا ،ويتهم
مشاخيه ومرجعياته( .تالي و منيغد)2016 ،
إنّ حتصني األمّة من الفكر الفاسد ،ومحاية عقائدها وحتقيق األمن الديين
الشامل يقتضي تأهيل منظومة التعليم الديين الوطنية برمتها ،من حيث
اهلياكل واملناهج والوسائل واألساليب وغريها ،لتكون يف مستوى القيام
بالوظيفة التعليمية والتكوينية ،اليت تنتج العنصر البشري وفق املعايري اليت
يريدها اجملتمع( .حمصول)176 ،2015 ،
*اللغة" :إن االعتزاز باللغة ليس وليداً لالعتزاز ،بذات اللغة بقدر ما هو اعتزاز
بالثقافة اليت متثلها هذه اللغة ،وحنن نقرأ يف العصر احلديث مثالً أن الكثري
من الصراعات والنزاعات يف بعض دول العامل كانت اخللفية اللغوية حمركا
هلا؛ فلماذا كل هذا االختالف والصراع حول جمرد لغة؟؛ فاللّغة من مقومات
الوحدة الوطنية ،بها تنهض األمم ،ويعلو شأنها ،وتتحقق وحدتها ،ويف غيابها
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تتفكك الشعوب وتضمحل الروابط وتتداعي ،وينحسر االنتماء"( .تالي و
منيغد)2016 ،
وتأسيساً على ما سبق ندرك خطورة دخول لغة أجنبية على قوم ما ،هذه
اخلطورة متمثلة مبجرد مزامحتها للّغة القومية ،بصرف النظر عن كونها أقوى
أو أضعف؛ فما بالك إذا كانت اللغة الوافدة متلك من املقومات ولو خارجية،
أكثر ممّا متلك اللغة احمللية! كأن تكون اللغة الوافدة لغة الغالب ،أو اللغة
اليت متنح متحدثها ميزات اجتماعية ،أو مالية ،أو حنو ذلك( .تالي و منيغد،
)2016
*التاريخ :إن االعتزاز بالتاريخ باعتباره عنوان اهلوية ،واحملافظة عليه وتعهده
بالرعاية واحلفاظ ،مسؤولية ورسالة وواجب .وينبّه التوجيري إىل أن" :هناك
محلة على اهلوية العربية ومكوناتها من طرف الذين أطلقوا نظرية الفوضى
اخلالقة ،واليت ترتكز على طمس معامل هويات الشعوب واألمم األخرى ،حتى
ال تبقى إال هوية واحدة ،هي هويّة اجملتمع الغربي اليت يروج هلا بكل الوسائل
خاصة إعالميا ،ويسعون إىل قطع الصلة بني اإلنسان وتارخيه ،حتى ال يكون
له ما يعتز به من ماضيه التارخيي واحلضاري"( .التوجيري)5 ،2011 ،
* نشر روح املواطنة الصاحلة يف اجملتمع" :تعد املواطنة أوسع مدى من منطوق
الكلمة ،فاملواطنة مشتقة من الوطن وما دام الوطن هو القضية وهو األصل؛
فإن كلمة املواطنة حيتويها إطار أوسع وهو الدولة الوطنية"( .اجلبوري)6 ،2010 ،

"فاملواطنة هي صفة املواطن واليت تُحدد حقوقه وواجباته الوطنية .ويعرف
الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق الرتبية الوطنية .وتتميز املواطنة بنوع
خاص من والء املواطن لوطنه ،وخدمته يف أوقات السلم واحلرب ،والتعاون مع
املواطنني اآلخرين عن طريق العمل املؤسساتي والفردي الرمسي والتطوعي يف
حد من أجلها اجلهود وتُرسم
حتقيق األهداف اليت يصبو إليها اجلميع ،وتُو ّ
اخلطط وتوضع املوازنات"( .بدوي)60 ،1982 ،
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 -6الدراسات السابقة:
أجرى (العاصم ،)2005 ،دراسة هدفت إىل التعرّف على دور املدرسة يف
تعزيز األمن الفكري لدى طالب الثانوية العامة يف مدينة الرياض ،من وجهة
نظر الطالب ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،حيث قام ببناء
استبانه تكونت من ( )22عبارة ،مت توزيعها على عينة تكونت ( )288طالبا
وطالبة ،وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن املقررات اجلامعية ضعيفة
يف توضيح خماطر االحنراف الفكري ،ويف تعزيز األمن الفكري لدى الطالب.
يف حني أجرى (النجار )2013 ،دراسة هدفت إىل معرفة دور مؤسسات
التعليم العالي يف قطاع غزة يف تنمية احلس الوطين لدى طلبتها ،وقد استخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،ومت توزيع استبانه مكونة من ( )40فقرة على
عينة مكونة من ( )880عضو هيئة التدريس ،بكليات الرتبية ،والعلوم والتجارة
والعلوم اإلدارية جبامعة السّاملية ،وجامعة األقصى ،وبأقسام العلوم الطبية وعلوم
احلاسوب ،والعلوم اهلندسية ،والعلوم اإلدارية واملالية بكلية العلوم
التكنولوجية والكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية ،ومن النتائج اليت حتصلت
عليها هذه الدراسة ،أن املناهج واملقررات الدراسية تساهم بدرجة مرتفعة يف
تنمية احلس الوطين للطالب.
وأجرى (شلدان ،)2013 ،دراسة هدفت إىل معرفة دور كليات الرتبية
باجلامعات الفلسطينية يف تعزيز األمن الفكري لدى طلبتها وسبل تفعيله،
واعتمد على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث قام بإعداد استبانه اشتملت على
( )42فقرة موزعة على ثالث جماالت وهي :عضو هيئة التدريس ،املقررات
الدراسية ،واألنشطة الطالبية ،واشتملت عينة الدراسة على ( )395طالب
وطالبة ،وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج أن للمقررات الدراسية
بكليات الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية دور يف تعزيز األمن الفكري لدى
طلبتها.
وأجرى (العقيل و احلياري ،)2014 ،دراسة هدفت إىل التعرف على دور
اجلامعات األردنية يف تدعيم قيم املواطنة ،واعتمدت دراستهما على املنهج
الوصفي املسحي ،حيث قاما بإعداد استبانه اشتملت على ( )28فقرة ،مت
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توزيعها على عينة مكونة من ( )371طالب وطالبة ،وأهم ما توصلت إليه هذه
الدراسة من نتائج أن درجة إسهام اجلامعات األردنية يف تعزيز قيم املواطنة كان
متوسطا.
 .7منهجية الدراسة:
* جماالت الدراسةُ :أجريّت الدراسة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة
جيجل ،يف الفرتة املمتدة بني شهري جانفي وجوان  ،2019و َتمثّل اجملال البشري
للدراسة يف مجيع طلبة الكلية يف طوري الليسانس واملاسرت للموسم اجلامعي
 ،2019/2018والبالغ عددهم  3743طالب وطالبة.
*املنهج :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لتالؤمه وطبيعتها.
* عينة الدراسة :اعتمدت الدراسة على عينة طبقية اختريت بطريقة عشوائية
قدرت بـ()375طالب وطالبة من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة
حممد الصديق بن حيي جيجل.
* أداة الدراسة :اعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيانات
ومت التحقق من خصائصها السيكومرتية ،حيث مت عرضها على جمموعة من
احملكمني للتأكد من الصدق الظاهري لألداة ،كما مت التأكد من الصدق
البنائي لألداة حبساب معامل االرتباط بريسون ،بني درجة كل فقرة من
الفقرات والدرجة الكلية لالستبانة.
وكان معامل الثبات ألفا كرونباخ مساوي لـ.0.88
 -8عرض وحتليل البيانات:
ملعرفة دور املقررات الدراسية يف تعزيز األمن الثقايف للطالب مت استخدام
مقياس ليكرت اخلماسي؛ حيث مت إعطاء قيم عددية إلجابات املبحوثني على
بنود االستبيان :الدرجة ( )1معارض بشدة ،الدرجة ( )2معارض ،الدرجة ()3
حمايد ،الدرجة ( )4موافق ،الدرجة ( )5موافق بشدة.
ومت االعتماد على معادلة طول الفئة اليت تعتمد على أعلى درجة يف املقياس
( ،)5وأدنى درجة يف املقياس ( ،)1والفرق بينهما ميثل مدى الفئة مقسوما على
عدد الفئات املطلوب وهو (،)5حيث مت حساب املدى للفئات ،فكانت أعلى
قيمة حمتملة هي ( ،)5وأدنى قيمة حمتملة هي ( ،)1فكان املدى،4=1- 5 :
وعليه طول الفئة يكون حاصل قسمة املدى على أعلى درجة = .0.8 =5/4
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وبذلك يضاف طول الفئة إىل الدرجة الدنيا ليمثل احلد األعلى للفئة األوىل
وهي[ ،]1.8،1وتشري إىل مستوى دور منخفض جدا ،ويضاف طول الفئة إىل
الدرجة العليا للفئة األوىل ليمثل احلد األعلى للفئة الثانية وهي[ ،]2.6،1.8وتشري
إىل مستوى دور منخفض ،ويضاف طول الفئة إىل الدرجة العليا للفئة الثانية
ليمثل احلد األعلى للفئة الثالثة وهي[ ،]3.4،2.6وتشري إىل مستوى دور متوسط،
ويضاف طول الفئة إىل الدرجة العليا للفئة الثالثة ليمثل احلد األعلى للفئة
الرابعة وهي [ ،]4.2،3.4وتشري إىل مستوى دور مرتفع ،ويضاف طول الفئة إىل
الدرجة العليا للفئة الرابعة ليمثل احلد األعلى للفئة اخلامسة وهي [،]5،4.2
وتشري إىل مستوى دور مرتفع جدا.
عرض وحتليل بيانات الفرضية اجلزئية األوىل" :تساهم املقررات الدراسية يف تعزيز
األمن اللغوي للطالب" .اجلدول رقم ( )1يبني بيانات الفرضية اجلزئية األوىل:
املصدر :من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج ()Excel
املتوسط

العبارة

الرتبة

احلسابي

مستوى
الدور

املقررات اجلامعية نابعة من الثقافة اللغوية للمجتمع اجلزائري

3.05

9

متوسط

تساعد املقررات اجلامعية الطالب على التحكم يف اللغة العربية.

3.32

5

متوسط

ترتقي املقررات اجلامعية مبستوى إدراك الطالب للغات األجنبية.

3.28

6

متوسط

تساعد املقررات اجلامعية الطالب على التحكم يف اللغات األجنبية.

3.21

7

متوسط

تنمي املقررات اجلامعية مهارة القراءة لدى الطالب

3.45

3

مرتفع

تساعد املقررات اجلامعية الطالب على اكتساب اللغات اليت متكنه

3.09

8

متوسط

من التفتح على العامل.
3.41

4

مرتفع

تنمي املقررات اجلامعية مهارة التحدث لدى الطالب.

3.68

1

تنمي املقررات اجلامعية مهارة الكتابة لدى الطالب

مرتفع

تنمي املقررات اجلامعية مهارة االستماع لدى الطالب.

3.54

2

مرتفع

919

دور املقررات الدراسية اجلامعية يف تعزيز األمن الثقايف...

ط.د /أمحد منيغد

شكل رقم( :)1يبني مستوى دور املقررات الدراسية يف تعزيز األمن اللغوي
للطالب.

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتمادا على نتائج ()SPSS
يبني اجلدول رقم ( :)1املتوسطات احلسابية وترتيبها ومستوى الدور لكل
عبارة من عبارات االستبيان املتعلقة بالفرضية اجلزئية األوىل اليت مفادها:
"تساهم املقررات الدراسية اجلامعية يف تعزيز األمن اللغوي للطالب".
حيث جاء إسهام املقررات اجلامعية يف تنمية املهارات اللغوية للطالب يف
املراتب األربعة األوىل ،ومبستوى دور مرتفع ،إذ جاءت مهارة التحدث يف املرتبة
األوىل مبتوسط حسابي قدره  ،3.68وتلتها يف املرتبة الثانية مهارة االستماع
مبتوسط حسابي قدره  ،3.54ثم يف املرتبة الثالثة مهارة القراءة مبتوسط حسابي
قدره ،3.45واملرتبة الرابعة مهارة الكتابة مبتوسط حسابي قدره.3.41
ويف املرتبة اخلامسة جاء إسهام املقررات اجلامعية يف مساعدة الطالب على
التحكم يف اللغة العربية ،وبلغت قيمة املتوسط احلسابي  ،3.32ومبستوى دور
متوسط
ويف املرتبتني السادسة والسابعة والثامنة ،جاء إسهام املقررات اجلامعية يف
مساعدة الطالب على إدراك اللغات األجنبية ،التحكم فيها ،واكتسابها
للتفتح على العامل تواليا ،إدراكها مبتوسط حسابي قدره  ،3.28ومستوى دور
متوسط ،التحكم فيها مبتوسط حسابي قدره  ،3.21ومستوى دور متوسط
كذلك ،اكتسابها للتفتح على العامل مبتوسط حسابي قدره  ،3.09ومستوى
دور متوسط أيضا.
أما املرتبة األخرية فكانت ملدى انعكاس املقررات اجلامعية للثقافة اللغوية
للمجتمع اجلزائري مبتوسط حسابي قدره  ،3.05ومستوى دور متوسط.
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وبلغ املتوسط احلسابي الكلي للفرضية اجلزئية األوىل  ،3.33وعليه فإن
مستوى دور املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن اللغوي للطالب بكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية متوسط ،كما هو موضح يف الشكل رقم(.)1
ب .عرض وحتليل بيانات الفرضية اجلزئية الثانية" :تساهم املقررات اجلامعية يف
تعزيز األمن الديين للطالب"
اجلدول رقم ( )2يبني بيانات الفرضية اجلزئية الثانية:
املتوسط

العبارة

الرتبة

مستوى الدور

احلسابي
املقررات الدراسية نابعة من الفلسفة الدينية

2.69

9

متوسط

2.89

6

متوسط

للمجتمع اجلزائري
حتتوي املقررات اجلامعية على قيم العقيدة
اإلسالمية.
ترسخ املقررات اجلامعية قيم الثقافة

2.87

7

متوسط

3.09

4

متوسط

اإلسالمية لدى الطالب
حتتوي املقررات اجلامعية على القيم اليت
تنمي مهارات التفكري الوسطي لدى الطالب.
تعزز املقررات اجلامعية املفاهيم املتعلقة

2.81

8

متوسط

بقضية اإلميان لدى الطلبة.
3.05

حتتوي املقررات اجلامعية على قيم تنبذ

5

متوسط

التعصب والغلو الديين
حتتوي املقررات اجلامعية على قيم تنمي ثقافة

3.64

1

مرتفع

احلوار والتعايش مع اآلخر.
حتتوي املقررات اجلامعية على القيم اليت

3.42

2

مرتفع

تنمي ثقافة التضامن والتكافل لدى الطالب.
حتتوي املقررات اجلامعية على قيم تنمي ثقافة

3.41

3

مرتفع

نبذ الغش واالبتعاد عن الفساد لدى الطالب.

املصدر :من إعداد الطالباعتمادا على برنامج (.)Excel
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الشكل رقم ( :)2يبني مستوى دور املقررات الدراسية يف تعزيز األمن الديين
للطالب.

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتمادا على نتائج ()SPSS
يبني اجلدول رقم ( :) 2املتوسطات احلسابية وترتيبها ومستوى الدور لكل
عبارة من عبارات االستبيان املتعلقة بالفرضية اجلزئية الثانية اليت مفادها:
"تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن الديين للطالب".
حيث جاءت العبارات اليت تعنى بإسهام املقررات اجلامعية يف تعزيز القيم
الدينية املتعلقة جبانب املعامالت اإلسالمية يف املراتب الثالث األوىل ومبستوى
دور مرتفع ،إذ بلغت قيمة املتوسط احلسابي ،3.64بالنسبة للعبارة املتعلقة
باحتواء املقررات اجلامعية على القيم اليت تنمي ثقافة احلوار والتعايش مع اآلخر
لدى الطالب ،وتلتها العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية على القيم اليت
تنمي ثقافة التضامن والتكافل لدى الطالب ،مبتوسط حسابي قدره ،3.42ثم
العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية على القيم اليت تنمي ثقافة نبذ الغش
واالبتعاد عن الفساد لدى الطالب ،مبتوسط حسابي قدره.3.41
أما العبارات اليت تعنى بإسهام املقررات يف تعزيز القيم الدينية املتعلقة
بالعقيدة اإلسالمية؛ فجاءت يف املراتب من الرابعة إىل الثامنة ،وكلها مبستوى
دور متوسط ،حيث جاءت يف املرتبة الرابعة العبارة املتعلقة باحتواء املقررات على
القيم اليت تنمي مهارات التفكري الوسطي لدى الطلبة ،مبتوسط حسابي قدره
 ،3.09وتلتها يف املرتبة اخلامسة العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية على
القيم اليت تنبذ التعصب والغلو الديين ،مبتوسط حسابي قدره ،3.05أمّا املرتبة
السادسة فكانت العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية على قيم العقيدة
اإلسالمية مبتوسط حسابي قدره ،2.89وكانت املرتبة السابعة للعبارة املتعلقة
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برتسيخ املقررات اجلامعية لقيم الثقافة اإلسالمية لدى الطالب ،مبتوسط
حسابي قدره ،2.87وجاءت يف املرتبة الثامنة العبارة املتعلقة بتعزيز املقررات
اجلامعية لقضية اإلميان باهلل لدى الطلبة ،مبتوسط حسابي قدره.2.81
أما املرتبة التاسعة واألخرية فكانت للعبارة املتعلقة بانعكاس املقررات
اجلامعية للثقافة الدينية اإلسالمية ،مبتوسط حسابي قدره ،2.69ومستوى دور
متوسط أيضا.
وبلغ املتوسط احلسابي الكلي للفرضية اجلزئية الثانية ،3.09وعليه فإن
مستوى دور املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن الثقايف للطالب بكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية متوسط ،كما هو موضح يف الشكل رقم (.)2
ج .عرض وحتليل بيانات الفرضية اجلزئية الثالثة" :تساهم املقررات الدراسية يف
تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب".
جدول رقم ( )3يبني بيانات الفرضية اجلزئية الثالثة:
املتوسط

الرتبة

مستوى الدور

العبارة
املقررات اجلامعية نابعة من الثقافة الوطنية اجلزائرية

2.95

8

متوسط

حتتوي املقررات اجلامعية على قيم الوالء واالنتماء للوطن.

3.17

7

متوسط

حتتـــوي املقـــررات اجلامعيـــة علـــى قـــيم تنمـــي حـــب الـــوطن

3.22

6

متوسط

احلسابي

واحلرص على أمنه واستقراره لدى الطالب
حتتــوي املقــررات اجلامعيــة علــى قــيم تنمــي ثقافــة االلتــزام

3.51

3

مرتفع

بالقوانني لدى الطالب
حتتوي املقررات اجلامعية على قيم تنمي ثقافة احلفـاظ علـى

3.29

5

متوسط

حتتــوي املقــررات اجلامعيــة علــى قــيم تنمــي ثقافــة املشــاركة

2.72

9

متوسط

حتتـــوي املقـــررات اجلامعيـــة علـــى قـــيم تنمـــي ثقافـــة احلـــوار

3.56

1

مرتفع

حتتوي املقـررات اجلامعيـة علـى قـيم تنمـي ثقافـة املشـاركة

3.54

2

مرتفع

حتتـوي املقــررات اجلامعيــة علــى قـيم تزيــد مــن وعــي الطلبــة

3.45

4

مرتفع

املمتلكات العامة لدى الطالب.
السياسية لدى الطالب
اإلجيابي لدى الطالب
يف حتمل املسؤولية االجتماعية لدى الطالب.
مبختلف القضايا الوطنية.

املصدر :من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج ()Excel

923

دور املقررات الدراسية اجلامعية يف تعزيز األمن الثقايف...

ط.د /أمحد منيغد

الشكل رقم ( :)3يبني مستوى دور املقررات الدراسية يف تعزيز قيم املواطنة لدى
الطالب.

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتمادا على نتائج ()SPSS
يبني اجلدول رقم( :)3املتوسطات احلسابية وترتيبها ومستوى الدور لكل
عبارة من عبارات االستبيان املتعلقة بالفرضية اجلزئية الثانية ،اليت مفادها:
"تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب".
حيث جاءت يف املرتبة األوىل العبارة املتعلقة باحتواء املقررات على القيم اليت
تنمي ثقافة احلوار اإلجيابي لدى الطالب ،مبتوسط حسابي قدره ،3.56ومستوى
دور مرتفع ،وتلتها يف املرتبة الثانية العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية
على القيم اليت تنمي ثقافة املشاركة يف حتمل املسؤولية لدى الطالب ،مبتوسط
حسابي قدره ،3.54ومستوى دور مرتفع ،وبعدها يف املرتبة الثالثة العبارة املتعلقة
باحتواء املقررات اجلامعية على القيم اليت تنمي ثقافة االلتزام بالقوانني لدى
الطالب مبتوسط حسابي قدره ،3.51مستوى دور مرتفع ،ثم يف املرتبة الرابعة
العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية على القيم اليت تزيد من وعي الطالب
بالقضايا الوطنية ،مبتوسط حسابي قدره ،3.45ومستوى دور مرتفع.
أما باقي العبارات فكان فيها مستوى الدور متوسط ،حيث جاءت يف
املرتبة اخلامسة العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية على القيم اليت تنمّي
ثقافة احلفاظ على املمتلكات العامة لدى الطالب مبتوسط حسابي
قدره،3.29وتلتها يف املرتبة السادسة العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية
على القيم اليت تنمّي حب الوطن ،واحلرص على أمنه ،واستقراره لدى الطالب،
مبتوسط حسابي قدره ،3.22وجاءت يف املرتبة السابعة العبارة املتعلقة باحتواء
املقررات اجلامعية على قيم الوالء ،واالنتماء للوطن ،مبتوسط حسابي قدره
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 ،3.17ثم بعدها يف املرتبة الثامنة العبارة املتعلقة بانعكاس املقررات اجلامعية
للثقافة الوطنية اجلزائرية مبتوسط حسابي قدره ،2.95وأخريا يف املرتبة التاسعة
العبارة املتعلقة باحتواء املقررات اجلامعية على القيم اليت تنمي ثقافة املشاركة
السياسية لدى الطالب مبتوسط حسابي قدره.2.72
وبلغ املتوسط احلسابي الكلي للفرضية اجلزئية الثالثة  ،3.26وعليه فإن
مستوى دور املقررات اجلامعية يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب بكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية متوسط ،كما هو موضح يف الشكل رقم (.)3
أما عن املتوسط احلسابي الكلي لالستبيان فقد بلغ  ،3.22وعليه فإن
مستوى دور املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن الثقايف للطالب متوسط.
 .9مناقشة النتائج:
أ .نتائج الدراسة يف ضوء فرضيات الدراسة:

* نتائج الفرضية اجلزئية األوىل" :تساهم املقرّرات اجلامعية يف تعزيز األمن
اللغوي للطالب"؛ من خالل ما سبق يتضح أن :دور املقررات الدراسية بكلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مرتفع يف تنمية املهارات اللغوية للطالب،ومتوسط
يف مساعدة الطالب على اكتساب وإدراك اللغات األجنبية اليت تُمكّنه من
االنفتاح على العامل ،والتحكّم فيها ،ومتوسط أيضا يف مساعدة الطالب على
التحكّ م يف اللغة العربية ،وتعكس هذه املقررات الدراسية الثقافة اللغوية
للمجتمع اجلزائري بشكل متوسط أيضا ،وعليه ميكن القول أن املقررات
الدراسية تساهم يف تعزيز األمن اللغوي للطالب بدرجة متوسطة .وعموما توصلت
الدراسة إىل أن مستوى دور املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن اللغوي للطالب
متوسطا.
* نتائج الفرضية اجلزئية الثانية" :تساهم املقررات الدراسية اجلامعية يف تعزيز
األمن الديين للطالب"؛ يتضح من خالل ما سبق أن دور املقررات اجلامعية
بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مرتفع يف تعزيز القيم الدينية املتعلقة
جبانب املعامالت ،اليت تستند على تعاليم الدين اإلسالمي مثل :التضامن
والتكافل والتعايش ،واالبتعاد عن والفساد وغريها ،ودورها متوسطا يف تعزيز
القيم الدينية املرتبطة جبانب العقيدة اإلسالمية كاإلميان باهلل ،واالبتعاد عن
التعصب والغلو الديين ،وتنمية مهارات التفكري الوسطي وغريها ،وهي
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تعكس الثقافة الدينية للمجتمع اجلزائري بدرجة متوسطة .وعموما توصلت
الدراسة إىل أن مستوى دور املقررات اجلامعية يف تعزيز األمن الديين للطالب
متوسطا.
* نتا ئج الفرضية اجلزئية الثانية" :تساهم املقررات اجلامعية يف تعزيز قيم
املواطنة لدى الطالب" ،من خالل ما سبق يتضح أن دور املقررات اجلامعية مرتفع
يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب ،املتمثّلة يف احلوار اإلجيابي ،وحتمل
املسؤولية االجتماعية ،وااللتزام بالقوانني والوعي بالقضايا الوطنية؛ فيما كان
دورها متوسطا يف تعزيز القيم املتعلقة باحلفاظ على املمتلكات العامة ،حب
الوطن ،الوالء واالنتماء؛ كما أن هذه املناهج واملقررات الدراسية نابعة من
الثقافة الوطنية للمجتمع اجلزائري بدرجة متوسطة .وعموما توصّلت الدراسة إىل
أن مستوى دور املقررات اجلامعية يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب متوسطا.
ب -نتائج الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة:

تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف منهجية الدراسة ،حيث

اعتمدت الدراسة احلالية والدراسات السابقة على املنهج الوصفي ،واالستبيان
كأداة للدراسة ،وختتلف هذه الدراسة فقط من حيث العينة مع دراسة
(النجار )2013 ،اليت اعتمدت على عينة تكونت من أعضاء هيئة التدريس ،يف
حني تكونت عينة الدراسة احلالية من الطلبة.
أما من حيث النتائج فتتفق الدراسة احلالية مع دراسة (العقيل واحلياري،
 ،)2014يف أن املقررات اجلامعية تساهم بدرجة متوسطة يف تعزيز قيم املواطنة
لدى الطالب ،وتتفق أيضا مع دراسة (فايز )2013 ،يف أن املقررات اجلامعية هلا
دور يف تعزيز األمن الفكري للطالب .وختتلف مع دراسة (العاصم )2005 ،اليت
توصلت إىل أن للمقررات الدراسية دورا ضعيفا يف توضيح خماطر االحنراف
الفكري وعواقبه للطالب ،يف حني توصلت الدراسة احلالية إىل أن للمقررات
اجلامعية دورا متوسطا يف تعزيز األمن الديين للطالب ،وختتلف أيضا مع دراسة
(النجار )2013 ،اليت توصلت إىل أن املقررات الدراسية تساهم بدرجة مرتفعة يف
تنمية احلس الوطين للطالب ،يف حني توصلت الدراسة احلالية إىل أن املقررات
الدراسية تساهم بدرجة متوسطة يف تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب.
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خامتة:

مــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن املقــررات اجلامعيــة بكليــة العلــوم اإلنســانية

واالجتماعية تسـاهم بدرجـة متوسـطة يف تعزيـز األمـن الثقـايف للطالـب ،مبختلـف
أبعاده( ،األمن الديين ،األمن اللغوي ،قيم املواطنة) ،ألنهـا ليسـت نابعـة بشـكل
كــبري مــن الفلســفة الدينيــة واللغويــة والوطنيــة للمجتمــع اجلزائــري ،وال تعكــس
ثقافته ،وهلذا وجب على القائمني على إعداد وصياغة هذه املقررات إعادة النظر
فيهــا لتتماشــى وثقافــة اجملتمــع اجلزائــري؛ فبلــو نظــام التعلــيم العــالي ألهدافــه
املتعلقة جبودة املخرجـات ،مرهـون بانعكاسـه لفلسـفة اجملتمـع وثقافتـه يف كـل
اجملاالت اللغوية ،الدينية ،الوطنية ،وغريها.
ومـن خـالل النتـائج املتحصـل عليهــا يوصـي الباحـث بإعـادة النظـر يف املقــررات
الدراسية ليكون حمتواها يعكس الثقافة اللغوية للمجتمع اجلزائـري ،ويسـاعد
الطالــب علــى الــتحكم يف اللغــات األجنبيــة ،ليــتمكن مــن االنفتــاح علــى العــامل
واالنــدماج يف جمتمــع املعرفــة ،مــع ضــرورة االهتمــام أكثــر باللغــة العربيــة الــيت
تشكل رمز من رموز اهلوية الثقافية للطالب اجلامعي اجلزائري.
إضــافة إىل ضــرورة االهتمــام أكثــر ب ـاملقررات اجلامعيــة ،لــيعكس حمتواهــا
الثقافة الدينية اإلسـالمية للمجت مـع اجلزائـري ،خاصـة تلـك املتعلقـة برتسـيخ قـيم
العقيــدة اإلســالمية ،مــن خــالل إدراج بعــض املقــاييس يف التخصصــات الدراســية
اليت تفتقر لذلك .
كمــا يوصــي الباحــث بضــرورة إعــادة النظــر يف املقــررات اجلامعيــة لــتعكس
الثقافـــة الوطنيـــة اجلزائريـــة ،مـــن خـــالل إدراج بعـــض املقـــاييس املتعلقـــة بتـــاريخ
اجلزائــر قــدميا وحــديثا ،خاصــة يف التخصصــات الــيت تفتقــد إىل املقــاييس الــيت
حتتوي على القيم الوطنية.
ويف ضوء النتـائج املتوصـل إليهـا يقـرتح الباحـث القيـام بدراسـات مكملـة هلـذه
الدراسة تتمثل يف:
دور عضو هيئة التدريس باجلامعة اجلزائرية يف تعزيز األمن الثقايف للطالب.دور اإلدارة اجلامعية يف تعزيز األمن الثقايف للطالب. سبل تعزيز األمن الثقايف للطالب باجلامعة اجلزائرية.927
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