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األهداف، وقد كانت أهم النتائج أن األمن  

في   المجتمع  بقوة  مرتبط  الثقافي 

وحماية   الذاتية  ثقافته  على  المحافظة 

االغ  من  القيم  أفراده  وتبني  الثقافي  تراب 

الثقافة   قيم  مع  تتعارض  التي  الهابطة 
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جعلها   الذي  األمر  األنباء  وكاالت  معظم 

التي   األخبار  قيم  تبث  إلى  تسيء 

تُعتبر   اإلسالمية،  العربية  المجتمعات 

وسائل التواصل االجتماعي أحد الوسائل  

والحوار   التواصل  قطع  إلى  أدت  التي 

 بين أفراد المجتمع وأفراد األسرة الواحدة  

وبالتالي ضعف االنتماء، ويمكن االسهام  

في الحفاظ على ثقافة المجتمع من خالل  

أخالقي،   ومتطلب  فكري  متطلب  تحقيق 

التفكير   مهارة  الطالب  اكساب  وأهمية 

وافدة   أفكار  أي  يتقبلوا  ال  حتى  الناقد 

 وجديدة على ثقافة إال بعد تمحيصها من  
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الح ثقافة  أسلوب  واحترام  والتعاون  وار 

أنشطة   في  الطالب  واشراك  اآلخرين، 

الفكري   الجانب  تنمية  في  تُسهم  جامعية 

بهويته   االحتفاظ  من  ليتمكن  واألخالقي 

النتائج   ضوء  وفي  بها،  واالعتزاز 

الجهات   اهتمام  بأهمية  الباحثة  أوصت 

المختصة بإنشاء شبكة قنوات عالمية في  

ل  األجنبية  القنوات  اهتمام  مستوى  جذب 

العربية   هويتهم  وتعزيز  الشباب 

اإلسالمية، وانشاء شركات وكاالت أنباء  

العالمية   األنباء  وكاالت  تضاهي  عالمية 

يكون لها السبق في الوصول للخبر بكل  

 نزاهة وشفافية.   
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التربوية،   المتطلبات  المفتاحية:  الكلمات 
 الثقافة، األمن الثقافي 

 اإلطار العام للدراسة:  -أوال

 المقدمة: 

التغيرات   من  العديد  العالم  يشهد 
الحياة،   مجاالت  جميع  في  والتحديات 
المسئولين   من  الكثير  ألزمت  والتي 
والمؤسسات التربوية المختلفة لمواجهتها  
للفرد،   الثقافي  المستوى  رفع  عن طريق 
التغيرات   مواجهة  من  ليتمكن  وذلك 

 والتحديات المستمرة. 

وا التغيرات  هذه  لتأثير  لتحديات  وذلك 
على القيم والحقوق والواجبات لكثير من  
المجتمعات وخاصة فيما يتمثل بالتحديات  
التي تتعلق بالذاتية الثقافية التي تعتبر في  
للمجتمعات   حضارية  تحديات  حقيقتها 

ص  1992)الجابري،  فالثقافة  9-11،   .)
بناء   في  أي مجتمع هي عنصر مهم  في 
كان   إذا  أنه  حيث  المجتمع؛  حضارة 

عليها  للث تقوم  ومبادئ  ثابته  جذور  قافة 
ستوظف   فإنها  شاملة،  رؤية  ولديها 
التعمير   في  وقدراتهم  األفراد  طاقات 
الثقافات األخرى بطريقة ال   وتتفاعل مع 
في   تؤثر  وال  خصوصيتها  من  تنال 

 (. 2017طبيعتها )علي،  

للدول   الدولي  التربية  مؤتمر  دعا  وقد 
 ( اليونسكو  منظمة  في  (  1992األعضاء 

التالية:  إل للمجاالت  األولوية  إعطاء  ى 
التراث   وصون  الثقافية،  الذاتية  تعزيز 
بين   الروابط  وتقويم  الوطني،  الثقافي 
التي   الثقافية  االجتماعية  الفئات  مختلف 
احترام   وتعليم  الواحد،  البلد  في  تقطن 

التبادل   وتنمية  األخرى،  األمم  ثقافات 
الثقافي واللغوي مع البلدان األخرى )ص  

مجتمعه،  (47 بثقافة  الفرد  واعتزاز   ،
في   المستجدات  لمواكبة  المستمر  وسعيه 
سياق ثقافته، وقدرته على تكوين عالقات  
اجتماعية سليمة واحترامه لثقافة اآلخرين  

 سيسهم في تحقيق األمن الثقافي. 

وتحقيق األمن الثقافي سيحمي األفراد من  
فيه،   مرغوب  الغير  االجتماعي  السلوك 

حم إلى  والتقاليد  ويؤدي  العادات  اية 
القيم   إلى  بدورها  تمتد  والتي  المتوارثة، 
الديني   الطابع  ذات  اإلنسانية 
من   يستطيع  الفرد  أن  كما  واالجتماعي. 
من   الكثير  إدراك  الثقافي  األمن  خالل 
األخرى،   الثقافات  من  الواردة  المفاهيم 
ويعمل على االرتقاء بها بما يتناسب مع  

ا ضوء  في  وظروفه  لنظام  المجتمع 
)النجيري،   الجديد  ،  1991العالمي 

 (. 14ص 

 ( الشيخ  آل  دراسة  أشارت  (  2007وقد 
بقيم   الجامعة  طالب  لدى  تأثر  هناك  أن 
القنوات   تبثها  التي  األفكار  وأن  العولمة 
باالنتماء   الشعور  من  قللت  الفضائية 
للوطن، وأن هناك رغبة لدى الشباب في  
في   الغربية  المجتمعات  ومحاكاة  تقليد 

دراسة  الل الدراسة  هذه  مع  واتفقت  باس، 
( حيث أشارت أيضا إلى  2005العامر )

إلى   أدت  والعولمة  العصر  تغيرات  أن 
وأن   للوطن  باالنتماء  الشعور  تقليل 
إلى حدوث   أيضا  أدت  الفضائية  البرامج 

 اضطراب في أفكار الشباب. 

الثقافة   على  الحفاظ  مسئولية  ويتحمل 
  مؤسسات المجتمع سواء كانت مؤسسات 
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حسين   فدراسة  نظامية.  غير  أو  نظامية 
( أكدت على أن هناك قصور في  2009)

كاألسرة   نظامية  الغير  المؤسسات  دور 
السياسية   واألحزاب  اإلعالم  ووسائل 
تحقيق   حيث  من  األهلية  والجمعيات 
في   تتمثل  والتي  الثقافي  األمن  متطلبات 
واألخالقية   الدينية  المتطلبات 

و واالقتصادية  اإلعالمية  واالجتماعية 
 لدى الشباب في مصر 

المؤسسات   على  ُطبقت  دراسات  وهناك 
أن   باعتبار  كالجامعات  النظامية 
الجامعات أحد المؤسسات التي تسهم في  
عمر   فيرى  االجتماعي،  األمن  تحقيق 

( الجامعة  1999الشيخ  على  أن   )
وتحقيق   الثقافية  الهوية  حماية  مسئولية 
دراسات  اجراء  خالل  من  الثقافي   األمن 
التراث   احياء  اعادة  على  تعمل  وابحاث 
مرتبط   جديد  شكل  في  وتقديمه  الثقافي 
هوية   بناء  في  تسهم  وأن  بالماضي، 
مميزة لإلنسان العربي تمكنه من االسهام  
والمشاركة   واإلبداع  التجديد  في  الفعال 

 في الحياة المعاصرة. 

البربري)  دراسة  أن  2009وأكدت   )
العالم سيك الثقافي على  فعال  االنفتاح  ون 

اجتماعي   تماسك  هناك  كان  حال  في 
من   ذلك  تحقيق  ويمكن  وطني،  وانتماء 
بهوية   الجامعة  طالب  تحصين  خالل 
وأهمية   المعالم،  واضحة  ثقافية  وطنية 
ترسيخ   خالل  من  العربية  الثقافة  تعزيز 
الجامعة،   طالب  لدى  الثقافية  الجوانب 

 ( الضبع  دراسة  بين  2007وربطت   )
ري لطالب الجامعة  االعداد العلمي والفك

الثقافية، حيث   الهوية  وبين دعم مقومات 
اعتبر الجامعة أحد مؤسسات التربية التي  

الثقافي،   األمن  تحقيق  في  فعال  دور  لها 
يتمثل   أن  على  العمل  خالل  من  وذلك 
الثقافية،   المجتمع  قيم  الجامعي  الطالب 
العلمية   القيم  إكسابه  على  العمل  وأيضا 

م تنمية  على  تعمل  وقدراته  التي  هاراته 
العطاء   على  قدرة  أكثر  يكون  حتى 

 والتجديد وأقل انقيادا آلخرين 

 ( ومحمود  الكبيسي،  اعتبر  (  2001وقد 
أن الجامعات هي أوساط اجتماعية علمية  
ثقافية تصاحب التربية، حيث أنها بنظمها  
المتفاعل   االجتماعي  والوسط  ولوائحها 
تعمل   الشاملة  وبثقافتها  وأساتذة  طالبا 

الذي    على  المثقف  الجامعي  الطالب  بناء 
اآلخرين   عن  وسلوكه  وعيه  في  يتمايز 
خدمة   في  التربوية  أدوارها  عن  فضال 

)ص   وتطويره  فهي  80-79المجتمع   .)
والمبادئ   القيم  وتنمية  على غرس  قادرة 
لدى   االيجابية  السلوكية  واالتجاهات 
القيم   مواجهة  من  ليتمكنوا  الطالب، 

الغ واالتجاهات  مع  واألفكار  متوافقة  ير 
 ثقافة المجتمع. 

إليها   توصلت  التي  النتائج  أكدت  وقد 
)فرحان،   ص 2003دراسة  على  20،   )

على   مناهجها  تخطيط  في  الجامعة  دور 
شرعية،   علوم  من  األمة  بناء  مقررات 
وعلوم   األمة،  وتاريخ  عربية،  ولغة 
الشباب   شخصية  تبني  بحيث  تربوية، 
على أسس سليمة من ثقافة المجتمع، مع  
اإلنسانية   الثقافة  على  الواعي  االنفتاح 
التقليد األعمى،   ألخذ الصالح منها، دون 
الحياة   بأنماط  يتعلق  فيما  وخصوصا 
المأكوالت   مجاالت  في  االجتماعية 
والمشروبات والرياضة ووسائل الترويح  

 والترفيه. 
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األمن   تحقيق  أهمية  يتضح  سبق  مما 
المتطلبات   توفير  خالل  من  الثقافي 

لدى طالب الجامعة التي تمكنهم  التربوية  
إلى   تؤدي  التي  التحديات  مواجهة  من 
ثقافة المجتمع، حيث أن   حدوث خلل في 
االجتماعية   المؤسسات  أحد  الجامعة 
بناء   مسئولية  تتحمل  التي  والتربوية 
وعلميا   أخالقيا  الجامعي  الشباب  وإعداد 
ثروة   هم  الشباب  ألن  وذلك  وثقافيا، 

يمك  الذي  والسبيل  خالله  المجتمع  من  ن 
تطوير   في  الجامعة  فدور  األمن،  تحقيق 
وتنمية   واتجاهاتهم  الطالب  معارف 
وعيهم بتراث األمة وتنمية تفكيرهم الذي  
والمعاصرة،   األصالة  بين  يوازن 
من   تحميهم  التي  القيم  واكسابهم 
االغتراب الثقافي وابعادهم عن تبني القيم  
الثقافة   قيم  مع  تتعارض  التي  الهابطة 

ستتمكن    العربية  وبذلك  االسالمية، 
تربوية   متطلبات  تحقيق  من  الجامعات 
التراث   على  المحافظة  في  تسهم  أصيلة 

 الثقافي للمجتمع. 

 مشكلة البحث: 

في   خلل  حدوث  مشكلة  المجتمع  يواجه 
ثقافة المجتمع؛ وذلك لالنفتاح الغير مقنن  
للتطور التقني والذي انعكس بشكل سلبي  

أشارت دراسة  على القيم االجتماعية، فقد  
( إلى اكتساب الطالبات  2006بومعيزة ) 

مجتمعهم   عن  غريبة  وسلوكيات  مفاهيم 
كمفهوم العنف والجريمة واإلباحية والتي  
إلى   باإلضافة  تصرفاتهم،  على  انعكست 
وافتقاد   األسرة،  أفراد  بين  تفكك  حدوث 
الطالبات للغة الحوار البناء الذي انعكس  

 مع. على عالقاتهم مع األسرة والمجت

( مراد  دراسة  توصلت  إلى  2011كما   )
الشباب   آراء  في  انقسام  هناك  أن 
فهناك   الثقافي؛  االنفتاح  اتجاه  الجزائري 
في   المطروح  الفكر  على  اقبال  لديه  من 
أي   دونما  واإلعالم  االتصال  وسائل 
والتاريخية   الدينية  للشروط  اعتبار 
يفضل   من  وهناك  الجزائري،  للمجتمع 

وما   بالجذور  عليه  التمسك  تعارف 
واجتماعية   ثقافية  مفاهيم  من  المجتمع 
على   المحافظة  وجوب  إلى  تدعوا  والتي 
عن   نتج  الذاتية،  والهوية  الخصوصية 

 ذلك مواجهة الشباب لصراع فكري. 

 ( مراد  دراسة  أشارت  إلى  2011كما   )
من   عدد  دور  في  قصور  ظهور 
في   والتعليمية  الثقافية  المؤسسات 

أ على  موجود  هو  ما  رض  استيعاب 
الواقع من تغيرات وأحداث وما يبث من  
في   االستمرار  تأكيد  إلى  والسعي  أفكار، 
وتنمية   الثقافية  بالجذور  االحتفاظ 
 االحساس لدى الشباب باالنتماء الثقافي. 

علي)  دراسة  أن  2008وأشارت  إلى   )
عبر   األجنبية  للبرامج  السلبية  اآلثار 
السيطرة   في  تتمثل  الصناعية  األقمار 
العربية   المجتمعات  ومشاعر  أفكار  على 
االنهزامية   روح  نشر  على  والعمل 
واالخالقي   االجتماعي  والتحلل  واليأس 
ونشر ثقافة االستهالك. وفي نفس السياق  

مية  أشار تقرير برنامج األمم المتحدة للتن
 ( األجنبية  2000عام  الثقافات  أن  إلى   )

التعددية   تخريب  إلى  تؤدي  أن  يمكن 
تخوف   هناك  وبالتالي  العالم  في  الثقافية 
لدى المجتمعات من فقد ثقافتها، وأوصى  
الثقافات   جميع  تعبير  بضرورة  التقرير 
في العالم عن نفسها؛ ألن الثقافة أصبحت  
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  لها أهمية اقتصادية في السنوات األخيرة 
 (. 1998)مارتين،

أيضا   الثقافة  تواجه  التي  التحديات  ومن 
الناصر   دراسة  في  جاء  فقد  اللغة  اهمال 

العالم  2016) في  اللغات  عدد  أنه   )
(600 ( لكن  تقريبا،  ولهجة  لغة   )90%  )

باللغة   تُبث  االنترنت  برامج  من 
األمر   هذا  عن  نتج  مما  االنجليزية، 
حدوث تهميش لللغات األخرى، وقد تنبه  

إقامة  لهذ  إلى  فدعا  فرنسا  دولة  رئيس  ا 
لغاتها ذات أصل   التي  الدول  بين  تحالف 
اللغة   هيمنة  لمواجهة  وذلك  التيني 

 االنجليزية. 

أن   إلى  الدراسات  من  عدد  توصلت  كما 
من   المجتمع  ثقافة  تواجه  تحديات  هناك 

الشويقي)  دراسة  الدراسات  (  2003هذه 
 ( أن  إلى  توصلت  أفراد  %75التي  من   )

ون أن االنترنت ينمي اتجاهات  العينة ير 
توصلت   كما  اإلسالمية،  للعقيدة  منافية 

الحميدي)  وسائل  1992دراسة  أن  إلى   )
لها   التلفزيوني  البث  وبالتحديد  اإلعالم 
كالتبرج   الُخلقية:  القيم  على  سلبي  تأثير 
على   تأثير  ولها  واالختالط،  واإلباحية 
الفكر   ترويج  حيث  من  الشباب  أفكار 

التبعية للغرب، باإلضافة  الغربي وتعزيز  
المرأة   كتقليد  االجتماعية  اآلثار  إلى 
قيم   مع  تتنافى  التي  الغربية  لألزياء 
دراسة   وتوصلت  اإلسالم، 

التعليم  1998مدكور) كفاية  عدم  إلى   )
حيث   التنمية  متطلبات  إلشباع  العالي 
يغلب على التعليم العالي التعليم النظري،  

( الغامدي  دراسة  إلى 2002وتوصلت   )  
أن الدول اإلسالمية تواجه تحديات تسعى  
لهدم كيان األسرة ونشر ثقافة االستهالك  

وانتشار الجريمة، وتوصلت دراسة سعيد  
الفضائي  2005) البث  أن  إلى   )

القيم   على  سلبية  آثار  لها  واإلنترنت 
 الُخلقية للمتعلمين. 

ثقافة   لتأثر  السلبية  المؤشرات  ضوء  في 
ة وبالتحديد  المجتمعات العربية واإلسالمي

األخرى،   بالثقافات  السعودي  المجتمع 
أهمية   من  الدراسات  به  أوصت  وما 
الثقافة،   تُضعف  التي  التحديات  مواجهة 
الجانب   من  الجامعات  دور  وأهمية 
ظهرت   التطبيقي،  والجانب  النظري 
نظرية   تربوية  متطلبات  توفر  أهمية 
األمن   تحقيق  خاللها  من  يمكن  وتطبيقية 

 مع. الثقافي في المجت

 اسئلة البحث: 

لألمن   - المفاهيمي  اإلطار  ما 
 الثقافي؟ 

تحقيق   - تواجه  التي  التحديات  ما 
 األمن الثقافي؟ 

لتحقيق   - التربوية  المتطلبات  ما 
طالب  لدى  الثقافي  األمن 

 الجامعات السعودية؟ 

 أهداف البحث: 

لألمن   - المفاهيمي  اإلطار  بيان 
 الثقافي. 

التي   - التحديات  أهم  توضيح 
 تحقيق األمن الثقافي. تواجه 

التربوية   - المتطلبات  توضيح 
لتحقيق األمن الثقافي لدى طالب 

 الجامعات السعودية. 

 أهمية البحث: 
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 األهمية النظرية: 

روح   -1 تعزيز  أهمية  إلى  التوجيه 
الجامعة   طالب  لدى  االنتماء 

 لثقافة المجتمع. 
التعامل   -2 لكيفية  الطالب  اكساب 

ال   بطريقة  التقني  التطور  مع 
المجتمع   قيم  مع  تتنافى 

 االجتماعية واألخالقية. 
من   -3 عدد  توصيات  تلبي 

المحافظة   بضرورة  الدراسات 
 على ثقافة المجتمعات المحلية. 

 األهمية التطبيقية: 

توجيه أعضاء هيئة التدريس إلى   -1
القيم   تطبيق  عل  الحرص 
لدى   واالجتماعية  األخالقية 

 الطالب.
إلى   -2 التدريس  أعضاء  توجيه 

على  أهمية   الطالب  تدريب 
 التفكير الناقد. 

بعض  -3 تحديد  في  االسهام 
النظرية   التربوية  المتطلبات 
األمن   تحقق  التي  والتطبيقية 

 الثقافي. 

 منهج البحث: 

التحليلي   الوصفي  المنهج  استخدام  تم 
هو   كما  الواقع  وصف  على  يعتمد  الذي 
طبيعة   مع  يتوافق  أنه  وحيث  وتفسيره، 

تحقيق أهدافها، فسيتم  الدراسة ويسهم في  
األدبيات   من  وتحليلها  المعلومات  جمع 
المتطلبات   تحديد  في  منها  لالستفادة 
األمن   تحقيق  في  تُسهم  التي  التربوية 

 الثقافي. 

 حدود البحث: 

البحث   يتناول  الموضوعية:  الحدود 
بالجانب   المرتبطة  التربوية  المتطلبات 
الالزمة   األخالقي،  والجانب  العقلي 

األ هذه  لتحقيق  وترتبط  الثقافي،  من 
السعودية،   الجامعات  بطالب  المتطلبات 
تقع   الذين  بالجامعة  الطالب  يلتحق  حيث 

( بين  سن  22-17أعمارهم  وفق   ،)
السعودية   الجامعات  في  المحدد  القبول 
لمرحلة البكالوريوس وتقابل هذه المرحلة  

)زهران،   أشار  كما  ،  1986العمرية 
الوسطى 362ص  المراهقة  سن  نهاية   )  

مراحل   من  المتأخرة  المراهقة  وبداية 
 النمو. 

 مصطلحات البحث االجرائية: 

هي   -1 التربوية:  المتطلبات 
يتم   المهارات  من  مجموعة 
مباشرة   بطرق  للطالب  اكسابها 
من   تمكنهم  مباشرة  غير  أو 
األخالقية   سلوكياتهم  تعديل 
بشكل   والفكرية  واالجتماعية 

 يتوافق مع ثقافة المجتمع.  
التي   -2 الحياة  طريقة  الثقافة: 

والتي   المجتمع  في  الفرد  يعيشها 
المجتمع من  غيره  ات  تميزه عن 

األخالقية واالجتماعية أو الدينية  
ألن   والقابلية  الفكرية،  أو 
األخرى   الثقافات  من  يستوعب 

 دون الذوبان فيها. 
المجتمع   -3 قوة  هو  الثقافي:  األمن 

التربوية   مؤسساته  خالل  من 
التي   التحديات  مواجهة  على 
أو   ثقافته  ضعف  في  تسهم 
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تحقيق   خالل  من  ضياعها، 
واجتماعية   أخالقية  متطلبات 
مع   التعايش  من  تمكنه  وعقلية 
الوقت يكون   اآلخرين وفي نفس 

 معتزا بثقافته ومحافظا عليها. 

اإلطار المفاهيمي لألمن الثقافي في    -ثانيا
 ضوء األدبيات التربوية: 

األمن: جاء في )المعجم الوسيط،   -1
بأن  199ص  األمن  معنى   )

أمن واألمانة    -مصدره  األمان 
أمن،   فأنا  أمنت  قد  بمعنى: 

غيري من األمن واألمان  وأمنت  
 ضد الخوف. 

تسارعت   التي  والتحوالت 
التسعينات، دفعت  وتيرتها خالل 
األمن،   مفهوم  مراجعة  إلى 
يشير   المفهوم  هذا  أن  واعتبار 
عدة   لها  اجتماعية  ظاهرة  إلى 
واقتصادية   سياسية  أبعاد  أبعاد؛ 
وعسكرية،   واجتماعية  وثقافية 
لتحقيق   جميعها  تتكامل  بحيث 

اإلنسان  هدف   أمن  وهو  نهائي 
)إبراهيم،   المجتمع  ،  1999في 

 ( 197ص 
العربية   -2 الثقافة  نشأت  لقد  الثقافة: 

في   واستمرت  السنين  آلف  قبل 
واألماكن   األزمان  عبر  النمو 
وتميزت   هويتها  عن  معبرة 
حافلة   عالمية  انسانية  بسمات 
التي   واألخالقية  الفكرية  بالقيم 
أولوياتها   ضمن  من  تضعها 

جز )  وتعتبر  مبادئها  من  ء 
في  2005الصويان،   وورد   )

العربية   للثقافة  الشاملة  الخطة 

"جميع   بأنها:  الثقافة  تعريف 
المميزة لألمة من مادية   السمات 
ووجدانية   وفكرية  وروحية 
مجموعة   وتشمل  وفنية، 
وااللتزامات   والقيم  المعارف 
التفكير   وطرائق  األخالقية، 
والفني   الجمالي  واإلبداع 

وا وسبل  والمعرفي  لتقني، 
والتعبير   والتصرف  السلوك 
تشمل   كما  الحياة،  وطرق 
العليا،   للمثل  اإلنسان  تطلعات 
مدلوالت   عن  الدائب  وبحثه 
ومستقبله"   وقيمه  لحياته  جديدة 
)المنظمة العربية للتربية والثقافة  

(..  41،ص 1986والعلوم، 
 ( علي  الثقافة  2003ويرى  أن   )

طريقة   يرادف  معنى  عن  تعبر 
ك الطريقة التي تكشف  الحياة، تل

عمل   مجاالت  في  نفسها  عن 
تجعل   وهي  والوجدان،  العقل 
اإلنساني   طابعها  للجماعة 
عن   وتعبر  المميز،  واالجتماعي 
والحياة،   للكون  أفرادها  نظرة 
وتبدو من خالل سلوكهم اليومي،  
ما   وكل  معتقداتهم،  وتتضمن 
يلزمون به أنفسهم من ألوان القيم  
االجتماعي   والسلوك 

 (. 192)ص 
( أن الثقافة  1983ويرى صابر ) 

هي الشخصية التاريخية لإلنسان  
وأنها   الحضاري،  وسجله 
مستودع قيمه ومنطلق لتطلعاته،  
ثقافته   مجتمع  لكل  وأن 
الذات  وشخصيته، والحفاظ على 
وليس   للحياة  إغناء  هو  الثقافية 
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خالق   يكون  والتفتح  انغالق، 
والمشاركة،   العطاء  على  يعين 

الثقا بين  فالتبادل  يكون  في 
المتمكنة   والثقافة  المتمايزين، 
ما   وتستوعب  الثقافات  من  تأخذ 
تأخذ وتعمل على إعادة صياغته  
في سياقها وبذلك يتحقق االغناء  

للثقافة)ص  وتتبنى  15النوعي   ،)
صابر   إليه  ذهب  ما  الباحثة 
  : هي  الثقافة  أن  حيث  وعلي 
الفرد  يعيشها  التي  الحياة  طريقة 

تم والتي  المجتمع  عن  في  يزه 
كان   سواء  المجتمعات  من  غيره 
االجتماعية أو الدينية أو الفكرية،  
من   يستوعب  ألن  والقابلية 
الثقافات األخرى في سياق ثقافته  

 الخاصة به. 
األمن   -3 مصطلح  الثقافي:  األمن 

العربية   البالد  في  ظهر  الثقافي 
وانتشر   السبعينات  أوائل  في 
تم   أن  إلى  المصطلح  هذا  تداول 

ا  مؤتمر  عام  عقد  الثقافي  ألمن 
وزراء 1973 مستوى  على  م 

المنظمة   العرب في إطار  الثقافة 
والعلوم،   للتربية والثقافة  العربية 
والمقصود باألمن الثقافي هو أن  
المكونات   على  اإلنسان  يحافظ 
التيارات  من  لمجتمعه  الثقافية 
هويته   ويحمي  الوافدة  الثقافية 
الخارجي   االختراق  من  الثقافية 

 (. 22، ص 1990،  )النيجيري
ص   حلمي،  )رمضان  ويرى 

( أن األمن الثقافي هو مقدار 38
قيم   من  الفرد  به  يتسلح  ما 
حيث   وقوانين؛  ونظم  وعادات 

أي   مواجهة  خاللها  من  يتمكن 
شخصيته،   على  تؤثر  محاوالت 
المشاركة   على  قادر  ويكون 
بفعالية في جميع مجاالت الحياة،  

( إلى  2-1ويشير )محفوظ، ص  
ثقافي هو توفير ثقافة  أن األمن ال

صالحة للناس تمكنهم من العيش  
بشكل   المعاصرة  الحياة  في 
األمن   وأن  وايجابي،  صحيح 
الثقافي   الوجود  قوة  هو  الثقافي 
المقاومة   على  تقوى  التي  الذاتية 
بالذات  واالعتزاز  والصمود 
تعمل   الوقت  نفس  وفي  الثقافية 
والفعل   واالندفاع  االنفتاح  على 

 المؤثر. 
يعني  وتحقيق   ال  الثقافي  األمن 

المجتمع،   ثقافة  على  االنغالق 
لفكر   وحماية  صيانة  هو  إنما 
من   وقيمه  وعقيدته  المجتمع 
فكان   الثقافي،  االختراق  أخطار 
العرب والمسلمون في أيام قوتهم  
للعالم   مستكشفين  منفتحين، 
أمة   كل  من  التعلم  إلى  ساعين 
ويتأثرون   فيها  يؤثرون  وثقافة، 

يتحد  من  إن  عن  بها،  اليوم  ث 
في   والفكري  الثقافي  الغزو 
مقاالت توحي عن تعصب ثقافي  
مهزوزة   الذات  أن  على  يدل 
ذاتها، والتعصب في   خائفة على 
الفقر   إلى  أدى  الثقافي  التاريخ 
إلى   أدى  االنفتاح  بينما  الفكري، 
الثراء الفكري والعقلي، وهذا ما  
العصور   في  للعرب  حدث 

جمعة،   ،  2010الذهبية) 
د وجه اإلسالم إلى  (. وق287ص 
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خالل   من  الثقافي  األمن  تحقيق 
حفظ الكليات الخمس من ضمنها  

 حفظ العقل. 
لكن عملية االنفتاح الثقافي ينبغي  
أال يتم تركها تتم بشكل عشوائي  
تنظيم   أو  تخطيط  أي  بدون 
ومتابعة، وإنما يجب األخذ بعين  
االعتبار مصادر التكوين الثقافي  
مصادر ثالث  من  تتكون    والتي 

ص 1987)زكريا،    ،39-40  )
 وهي كالتالي: 

أال   - يعني  تراثية:  ثقافية  مكونات 
األصيلة   المجتمع  ثقافة  تتنكر 
المحافظة   عليها  وإنما  لتراثها، 
والعمل   الماضي  في  القيم  على 
التراث  احياء  إعادة  على 
والتمسك   منه  واالستفادة 
الفكر   يتصل  أن  فمثال  بجوهره، 

العربية   الجامعات  بالفكر  في 
الجامعات   في  سائدا  كان  الذي 
في   كالمستنصرية  اإلسالمية 
حتى   والزيتونة،  واألزهر  بغداد 
ال يكون هناك انقطاع بيننا وبين  

 الماضي األصيل. 
حديثة:   - عربية  ثقافية  مكونات 

وتعني المنتجات الفكرية العربية  
ضد   صراعها  من  نتجت  التي 
الفكري   واالستالب  االحتواء 

 والثقافي. 
بمعنى  مكونا - واردة:  ثقافية  ت 

مع   االحتكاك  من  الناتجة  الثقافة 
التجار والتي نتجت من الترجمة  
المؤسسات   بعض  وانتشار 
 المرتبطة بالحضارات األخرى. 

مما سبق يتضح أن األمن الثقافي  
هو عبارة عن فهم المجتمع لذاته  
ولتراثه   األساسية  ولخصائصه 
تغيرات  من  حدث  بما  واحاطته 

ب  الصراع  الثقافات  نتيجة  ين 
االستفادة من تجاربهم،   ومحاولة 
مع   التفاعل  إلى  باإلضافة 
على   والعمل  األخرى  الثقافات 
بالتطور   المجتمع  ثقافة  اثراء 
منافسة   من  لتتمكن  واالبداع 
الذوبان   دون  األخرى  الثقافات 

 وضياع الهوية. 
تواجه    -ثالثا التي  التحديات 

 تحقيق األمن الثقافي: 
ال في  الثقافة  مجتمعات  تواجه 

السعودي   والمجتمع  العربية 
التحديات   من  العديد  بالتحديد 
والمخاطر التي تسهم في ضعف  
المجتمع   ألفراد  الثقافية  الهوية 
هذه   من  الشباب،  فئة  خاصة 

 التحديات: 
القنوات   - على  المهيمنة  الشركات 

الدول   تستخدم  التلفزيونية: 
كوسيلة   الفضائي  البث  الغربية 

الدول في  ثقافتها  النامية،    لنشر 
مجموعة   بها  قام  دراسة  وصلت 

( الباحثين  في  2010من   )
عدد   وجود  إلى  العالمي  اإلعالم 
على   المسيطرة  الشركات  من 
ورنر   تايم  كشركة  اإلعالم، 

(Time Warner  وهي  )
شركة أمريكية متعددة الجنسيات  
هذه   تمتلك  نيويورك،  مقرها 
أشهرها   من  قنوات  عدة  الشركة 

( القن CNNقناة  ولهذه  قوة  (  اة 
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العالمي،   العام  الرأي  في  تأثير 
ويفوق حجم مبيعات هذه الشركة  

مليار دوالر سنويا. وشركة    25
( شركة  Vicomفياكم  وهي   )

من   العديد  تمتلك  أمريكية 
قناة شوتايم   أشهرها  القنوات من 

(Show Time  القناة وتعتمد   )
سياستها   في  والتعري  االنحالل 
لعولمة الثقافة األمريكية. وشركة  

 ( السينمائية  FOXفوكس   )
الشركة   هذه  وتختص  األمريكية 
والبث   السينمائي  باإلنتاج 
من   العديد  وهناك  التلفزيوني، 
العالمية،   اإلعالمية  الشركات 
ويركز المحتوى الذي تقدمه هذه  
الشركات على الثقافة األمريكية،  
الفرنسي   الثقافة  ندد وزيري  وقد 
هذه   بخطورة  واليوناني 

المج أو  في  الشركات  موعات 
الثقافية الوطنية في   الهوية  تهديد 

 (. 83-74مجتمعاتهم )ص  
إلى   اليونسكو  دراسة  وأشارت 
تستورد   العربية  المحطات  أن 
بنسبة   األمريكية  البرامج 

هذه  100% غالبية  وتتضمن   ،
حول   تدور  مشاهد  البرامج 
العنف واإلثارة الجنسية ) محمد، 

ص  1994 يقتصر  -86،  (،ولم 
البرام  على  األمريكية  األمر  ج 

التي   القنوات  تنوعت  وإنما 
من   عدد  أكبر  جذب  من  تمكنت 
الشباب،   فئة  خاصة  المشاهدين 
جامعة   في  طبقت  دراسة  ففي 
للتعرف على مدى إقبال   القاهرة 
القنوات   مشاهدة  على  الشباب 

إلى   الدراسة  فتوصلت  الفضائية 
أن نسبة مشاهدة القنوات التركية  

الفرنسية    %85تصل   والقنوات 
والقنوات    % 73إلى    تصل

(  1997)ثابت،    %68األلمانية  
األجنبية   الثقافة  أن  وبالتأكيد 
وطرق   قيمها  ستفرض  الوافدة 
تفكيرها، األمر الذي سيؤدي إلى  
تغيير في الثقافة المحلية وبالتالي  
أشارت   فقد  الثقافية.  التبعية 

( الحميدي  التي  1992دراسة   )
هيئة   أعضاء  على  طبقها 

بالجامعات  السعودية    التدريس 
آثار   له  التلفزيوني  البث  أن  إلى 
األخالقية   القيم  على  سلبية 
واالختالط،  واإلباحية  كالتبرج 
وعلى الجانب الفكري من خالل  
مع   متوافقة  غير  معلومات  تدفق 
للتبعية   وتعزز  المجتمع  ثقافة 
للسلوك   وترويجه  الغربية، 
باإلضافة   والعنف،  العدواني 

ال كتقليد  االجتماعية  مرأة لآلثار 
 لألزياء الغربية. 

وكاالت   - تختص  األنباء:  وكاالت 
لوسائل   المعلومات  بتقديم  األنباء 
جالل   دراسة  وأشارت  اإلعالم، 

( إلى أن المعلومات التي  2004)
إلى   الغربية تسعى  الثقافة  تتناول 
ثقته   وكسب  المشاهد  إقناع 
بينما   الغرب،  حياة  وإبراز 
الثقافة   تتناول  التي  المعلومات 

فهي    العربية  النامية  الدول  أو 
وتستخدم   الواقع  وتخالف  محّرفة 
كالثوري   مغرضة  مفردات 

 (. 23واإلرهابي واإلقليمي)ص 
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المتلقين   من  كثير  ويعتمد 
لها   االستماع  على  للمعلومات 
من اإلذاعات األجنبية، فقد أشار  

 ( عدد  1993حمزة  أن  إلى   )
كارلو   مونت  إلذاعة  المستمعين 

عام   وصل  1986حتى    % 33م 
دول الشرق العربي، ووصل  من  

لإلذاعة   المستمعين  عدد 
ولصوت  %24البريطانية    ،

هذه  %4أمريكا   وأهداف   ،
اإلذاعات هو إظهار وجهة نظر  
الجارية،   األحداث  في  اإلذاعة 
بإنجازات  المستمعين  وتعريف 

الغربية)ص  (.  29-28الثقافة 
خطوة   أبو  دراسة  وتوصلت 

قيام  2014) أهمية  على   )
التعليمي بتنمية  المؤسسات  ة 

الطالب  لدى  الناقد  التفكير 
يُعرض  ما  فرز  من  ليتمكنوا 
أفكار وآراء، حتى ال   عليهم من 
ينساقوا وراء األخبار التي تسبب  

 عد استقرار وأمن المجتمع. 
من   - اإلنترنت  يساهم  اإلنترنت: 

)الفيس   التواصل  شبكات  خالل 
في   اليوتيوب(  التويتر،  بوك، 
الشعوب   بين  التعارف  تعزيز 

ووسيلة    وحدوث  بينها،  التفاعل 
لشن حرب معلوماتية تهدف إلى  
في   عالمية  ثقافية  هيمنة  حدوث 
المحلية،   الثقافة  المجتمعات على 
القيم   هدم  في  وتتسبب 
 االجتماعية والثقافية للمجتمعات 

إلى   الدراسات  بعض  وتوصلت 
في   وسيلة  يعتبر  اإلنترنت  أن 
الدول، وقد   بين  التجاري  التبادل 

وصل حجم التبادل إلى أكثر من  
عام    200 في  دوالر  بليون 

شبكات  2000) وهدف   ،)
إلى   الوصول  أيضا  اإلنترنت 
على   والعمل  العالمية  الثقافات 
صفة   وإضفاء  عليها،  السيطرة 
ال الجهات  جميع  على  تي  واحدة 

يًعرف   ما  وايجاد  معها،  يتعامل 
)حبي،   المعلوماتية  بـإنسان 

ص 1998 أشارت  13،  كما   .)
قنيطة)  أن  2011دراسة  إلى   )

الستخدام   السلبية  اآلثار  نسبة 
الجامعة   لطلبة  اإلنترنت 
كانت   بغزة  اإلسالمية 

اآلثار  51,60%) هذه  وكانت   )
شخصية   جوانب  جميع  على 
الجانب   ضمنها  من  اإلنسان 

وتوصلت 3)ص الثقافي    .)
( إلى أن  2016دراسة الزهري )

من شباب الجامعة    %47,6نسبة  
سلبي   تأثير  هناك  بأن  أقروا 
الجانب   على  التواصل  لمواقع 
)ص   والعلمي  والخلقي  الفكري 

دراسة  27 توصلت  أيضا   ،)
( أن هناك أثر ذو  2013عثمان) 

تقنيات   الستخدام  إحصائية  داللة 
القيم   على  الحديثة  االتصال 

التواصل  االجتم خالل  من  اعية 
واألبناء،   اآلباء  بين  االجتماعي 
أن   بأهمية  الدراسة  وأوصت 
عقالني   استخدام  هناك  يكون 
على   والعمل  االتصال  لوسائل 
نفوس   في  الحوار  ثقافة  غرس 

 (. 4األبناء منذ الصغر)ص 
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األمن    -رابعا لتحقيق  التربوية  المتطلبات 
 الثقافي لدى الجامعات: 

تُعتبر الجامعات أحد المؤسسات التعليمية  
التي تهدف إلى بناء منظومة قيمية يتربى  
من خاللها الشباب على التمسك بالمبادئ  
الثابتة التي تُمكنهم من مواجهة التحديات  

 التي تزعزع ثقتهم بثقافتهم.  

الجامعي في تأصيل هوية   التعليم  ويُسهم 
التطور   حدوث  ضمان  وفي  المجتمع، 

للمجتمع في مسيرته نحو تحقيق  الصحيح  
وهو   الحياة،  مجاالت  مختلف  في  أهدافه 
القوى   إعداد  في  تستخدم  التي  الوسيلة 
في   تُسهم  التي  المتخصصة  البشرية 
لنمو وتقدم المجتمع )أبو سمرة   التخطيط 

ص 2008والطيطي،   وقد  118،   .)
وحجازي   عاقولة  أبو  دراسة  أكدت 

دور  2018) تفعيل  أهمية  على   )
الثقافية    الجامعات  الهوية  تنمية  في 

الطالب،  لدى  الثقافي  األمن  وتعزيز 
وقيمه   المجتمع  تراث  على  والمحافظة 
ورعايتهم   بالشباب  واالهتمام  العربية، 
والعمل على تزويدهم بمستجدات العصر 

 (. 353ومتغيراته )ص  

تحقيق   في  الجامعات  تسهم  أن  ويُمكن 
المتطلبات   خالل  من  الثقافي  األمن 

 ن جانبين: التربوية م

 الجانب النظري:  -أوال

العقلية   أهم  المتطلبات  الباحثة  تناولت   :
التحديات المعاصرة  التي لها تأثير على  
خالل   من  المجتمع  في  الشباب  ثقافة 
تغيير   أو  تنشرها  التي  المضللة  األفكار 
ثقافة   بها  تتميز  التي  والعادات  القيم 

الطالب   يتمكن  وحتى  مجتمعهم،  
مواج من  التحديات،  الجامعي  هذه  هة 

التي   العلمي  النقد  مهارة  اكسابه  ينبغي 
تعتمد على تحليل األفكار التي يستمع لها  
واآلراء   التقنية   وسائل  في  ويقرأها 
مبادئه   مع  تتعارض  التي  والمفاهيم 

( العوضي  أشار  (  2004اإلسالمية، وقد 
إلى آلية النقد والتحليل ألي فكرة أو رأي  

م جهة  من  أو  مفكر  من  عينة؛  صدر 
والمحتوى   الفكرية  المرجعية  مراجعة 
التوجه،   أو  المطروح  للرأي  المعرفي 
ومراجعة الهدف الذي يسعى إليه المنظر  
لفكرة معينة أو الجهة المتبنية للفكرة من  
خالل قراءة المفاهيم والمصطلحات التي  
عن   والبحث  اآلراء،  عن  بها  التعبير  تم 
ا،  مدى صحة األدلة التي تم االستناد إليه

االطالع   سعة  الطالب  من  يتطلب  وهذا 
اإلسالمي   الدين  حث  وقد  والقراءة، 
اآلخرين   أفكار  من  التأكد  إلى  المسلم 
فقال   دليل  أو  بينة  بدون  الحكم  وعدم 

{ َجاَءُكْم   تعالى  إِن  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 
فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة  

نَاِدِميَن  فَ  فَعَْلتُْم  َما  َعلَٰى  تُْصبُِحوا 
 (. 6{)الحجرات:

ويتم توجيه الطالب إلى أن يكون متميزا  
التقليد   عن  واالبتعاد  منهجيته  في 
والمحاكاة التامة لآلخرين بدون وعي أو  
ومدى   وآثارها،  األمور  لعواقب  إدراك 
اإلسالمية   الشريعة  مقاصد  مع  مناسبتها 

المس اإلنسان  طبيعة  أكد  وع  ما  وهذا  لم 
( في توضيح الفرق    1425عليه علي )  

بين التقليد األعمى والتقليد بوعي؛ فالتقليد  
وال   وعي  بغير  المحاكاة  هو  األعمى 
واألقوال   األفعال  لمضامين  إدراك 
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النفس   مع  مالئمتها  ومدى  وعواقبها 
الشريعة   مقاصد  ومع  جهة  من  اإلنسانية 
التقليد   أما  أخرى،  جهة  من  اإلسالمية 
للسياقات   إدراك  فيه  يكون  الذي  الواعي 
ويتم   الوافدة  للثقافة  والعقدية  االجتماعية 
االيجابي   الحضاري  التفاعل  خالله  من 

 (.   29)ص 

واإلعداد العقلي والفكري للطالب سيُسهم  
في الحفاظ على الهوية الثقافية، وذلك من  
التي   العلمية  القيم  الطالب  إكساب  خالل 

من وتزيد  قدراتهم  إبداعاتهم    تنمي 
قدرة   أكثر  يكونوا  حتى  أدائهم،  وتحسين 
على العطاء والتجديد وأقل انقياد آلخرين  

ص  2004)الضبع،   ويضيف  174،   .)
 ( أن  2001الخليفي  السياق  نفس  في   )

المرونة   على  الطالب  إعداد  يرتكز 
باألدلة   المدعوم  الناقد  والتفكير  العقلية 
واآلداب   الكتاب  من  المستمدة  العقدية 

العربية  الذو الثقافة  مع  تتوافق  التي  قية 
 (. 9-8اإلسالمية )ص 

الناقد   العقلي  التفكير  على  الطالب  حث 
التي   اإلبداعية  قدراتهم  من  سيُطور 
الثقافات   مع  الحوار  من  الطالب  ستمكن 
من   طرحه  يتم  األخرى  والحضارات 
بين   الصراع  بدل  التقنية  وسائل  خالل 
  الثقافات والذي يكون نتيجته سيطرة فكر 

)جبر،   واحدة  وثقافة  ، ص  2015واحد 
عاقولة  144 أبو  دراسة  وتؤكد   .)

 ( الثقافية  2018وحجازي  الهوية  أن   )
ثقة   عدم  من  تعاني  اإلسالمية  العربية 
إلى   وميلهم  المحلية  ثقافتهم  في  الشباب 
وهذا   الغربية،  للثقافة  والمحاكاة  التقليد 
ما   بانتقاء  الشباب  وعي  عدم  بسبب 

ثقافتهم، مع  االختراق    يتناسب  وهذا 

فكري   بوعي  مواجهته  يتم  لم  إذا  الثقافي 
في   اضطراب  عامل  إلى  سيتحول  فإنه 

 (. 351الهوية الثقافية لدى الشباب )ص 

مما سبق يتضح أنه ينبغي تسليح الطالب  
في   القوية  واإلرادة  واإلدراك  بالوعي 
اكتشاف   من  تمكنه  التي  اآلليات  اكتساب 
تنقيت على  والعمل  ثقافته  ها  مكونات 

ساعيا   األصيل  اإلسالمي  بالفكر  مستعينا 
لمواكبة   لتطويرها  الوقت  نفس  في 

 التطورات العالمية.     

األخالقية:    هي  المتطلبات  األخالق 
على   تعمل  سلوكية  قواعد  من  مجموعة 
أفكار   عن  وتعبر  الحياة  أسلوب  تحديد 
فهي   بها،  يؤمن  التي  وعقيدته  اإلنسان 

أ بين  العالقة  تنظيم  في  فراد  ضرورية 
للعنف   الطريق  المجتمع، وغيابها سيمهد 
والجريمة واالنحالل األخالقي، حيث أن  
معظم المشاكل الُخلقية في المجتمع ناتجة  
خالل   من  األخالقي  الثقافي  الغزو  عن 

،  2015وسائل اإلعالم واإلنترنت )جبر،
ووسائل  142ص   الفضائية  فالقنوات   .)

تغيير   إلى  تسعى  االجتماعي  التواصل 
والطبقية  البني والعنصرية  االجتماعية  ة 

العربية   واألخالق  العربية  واللغة 
اإلسالمية ألفراد المجتمع، مما ينتج عنه  
والشعور   االنتماء  وضعف  تفكك  حدوث 
ثقافة   مع  يتنافى  ما  وهذا  باالغتراب 
المجتمع العربية اإلسالمية؛ لذلك يتوجب  
تعزيز   خالل  من  التحدي  هذ  مواجهة 

فالهوية الثقافية مرتبطة  االنتماء للمجتمع.  
هوية   بدون  فاإلنسان  والوالء  باالنتماء 
ال   مجتمعه  عن  غريب  يصبح  ثقافية 

 ينتمي إلى قيم وعادات المجتمع. 
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بأنه جزء من   الفرد  واالنتماء هو شعور 
ثقافته   ويتمثل  قيمه  يعتنق  المجتمع، 
ويكون   مكوناته  مع  يتفاعل  باعتزاز، 

على  والءه لمجتمعه مدافعا عنه، ويعمل  
)الجوهري،   وتطوره  ،  2002تقدمه 

 (. 140ص 

قيم    تنمية  الجامعات  مسئوليات  فمن 
من   الطالب،  لدى  والمواطنة  االنتماء 
ووجدانية   عقلية  قناعات  تكوين  خالل 
أهدافه،   تحقيق  وأهمية  الوطن  بأهمية 
مجتمعه؛   وبثقافة  بنفسه  ثقته  وتعزيز 
لتخرج أجيال قادرة على القيام بواجباتها  

مجتم على  تجاه  والعمل  وقضاياه  عها 
على   والعمل  وثقافته  قيمه  عن  الدفاع 

 التطوير والتحسين. 

أساليب   الطالب  اكساب  المهم  ومن 
اآلخر   مع  والحوار  والتعاون  التعارف 
القيم   فهذه  الشعوب،  ثقافات  واحترام 
الدين   لها  ووجه  دعا  االجتماعية 
اإلسالمي، فقال تعالى في كتابه الكريم }  

ا أَيَُّها  َوأُنثَٰى  يَا  ذََكٍر  ن  ّمِ َخلَْقنَاُكم  إِنَّا  لنَّاُس 
إِنَّ   ِلتَعَاَرفُوا ۚ  َوقَبَائَِل  ُشعُوبًا  َوَجعَْلنَاُكْم 
َعِليٌم    َ َّللاَّ إِنَّ  أَتْقَاُكْم ۚ   ِ َّللاَّ ِعنَد  أَْكَرَمُكْم 

)الحجرات:   القيم  13َخبِير{ٌ  وغرس   )
المتعارف   واإلسالمية  العربية  والعادات 

تمع والتي ال تتعارض مع  عليها في المج
النبوية   الكريم والسنة  القرآن  ما جاء في 
وتوعية   الصالح،  السلف  عليه  كان  وما 
الطالب بالفرق بين التعلم واالستفادة من  
اإليمان   وبين  األخرى  الثقافات  علوم 
واالعتناق الكامل لفكر وثقافة مجتمع من  

 المجتمعات.  

واالنتماء مفهوم يرتكز على وجود عالقة  
وبين   المواطن  بين  تكاملية  ايجابية 
واإلدراك   بالوعي  نشرها  ويتم  المجتمع، 
وأهمية   العالم  في  تحدث  التي  للمتغيرات 
مع   والتعاون  والتراث  بالهوية  التمسك 
اختراق   أي  لصد  المجتمع  أفراد  جميع 
 ثقافي وافد ال يتوافق مع الثقافة العربية  

على   العمل  بمكان  األهمية  من  أيضا 
بين  والمشكالت    الربط  الجامعة 

المشكالت   هذه  ومتابعة  المجتمعية، 
ومحاولة حلها بما يتناسب مع خصوصية  
إلى   وتؤدي  تتفاقم  ال  حتى  المجتمع 
من   المجتمع  أفراد  بين  تفكك  حدوث 
خالل تقديم الدراسات العلمية التي تبحث  
وكيفية   المشكلة  حدوث  أسباب  عن 
مواجهتها والحلول العملية التي تسهم في  

كما حله القيم   ا.  الطالب  اكساب  ينبغي 
األخالقيات   عن  تعبر  التي  األصيلة 
أدارك   من  تمكنهم  والتي  اإلسالمية 
تدعوا   وما  المعاصرة  العالمية  القضايا 

 إليها من قيم مغايرة عن قيم مجتمعهم. 

 :الجانب التطبيقي -ثانيا

بين   الثقافية  بالهوية  االعتزاز  نشر  يُمكن 
تطبيقية   جوانب  عدة  خالل  من  الطالب 
التدريس   هيئة  أعضاء  وتوجيه  بمساعدة 
اإلدارات   مع  بالتنسيق  الجامعات  في 
الفعالة   والمشاركة  الجامعة،  في  المختلفة 
تحقيق   في  ستُسهم  التي  األنشطة  في 
بعض   أشارت  وقد  الثقافي،  األمن 

أن   إلى  ضعف  الدراسات  أسباب  من 
االنتماء لدى الطالب هو ضعف مشاركة  
التي   التفاعلية  األنشطة  في  الطالب 
حول   آرائهم  عن  التعبير  من  تمكنهم 



 املتطلبات الرتبوية لتحقيق األمن الثقايف لطالب اجلامعات 
 

 2022اجلزء الثاني(، لسنة    -)العدد األوَّل   جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون

34 

بالعمل   متصلة  ومعلومات  قضايا 
التطبيقية   الجوانب  هذه  تتمثل  الجامعي، 

 في عدة أمور: 

األقوال   - في  القدوة  وجود 
ثقافة   مع  تتوافق  التي  واألفعال 
المجتمع وأال يكون هناك تناقض 
وعدم   الطالب  تشتت  إلى  يؤدي 
ثقتهم في التوجيهات التي تصدر 
المسئولين داخل المحيط   لهم من 

 الجامعي. 
التدريس   - هيئة  عضو  يغتنم  أن 

في   الدراسة  قاعات  في  الفرص 
للطالب  وتجاربه  خبراته  تقديم 
الفائدة   لتحقيق  ومشاهداته 

 للطالب.
التد  - هيئة  عضو  يعمل  ريس  أن 

التسامح   قيم  غرس  على 
بين   البناء  والحوار  والتعايش 

 الطالب.
تدريب الطالب على تقوية روح   -

والجماعية   الفردية  المسئولية 
مكتسبات   على  المحافظة  وعلى 
حفظ   في  والمشاركة  الوطن 
محيط   في  والسالمة  األمن 

 الجامعة. 
بمهارات  - الطالب  تزويد 

تُؤهله   وعملية  علمية  وخبرات 
المشك االجتماعية،  لمواجه  الت 

ايجاد   في  فعال  بشكل  واإلسهام 
 الحلول المناسبة لها. 

من   - لالستفادة  الطالب  توجيه 
أسوار   داخل  النشاط  برامج 
تقديم   في  والمشاركة  الجامعة 
المرتبطة   التوعوية  األنشطة 

المعاصرة   الثقافية  بالتحديات 
 التي تواجه الثقافة المحلية. 

داخل  - طالبية  أنشطة  تنظيم 
في  الجامعة   تُسهم  وخارجها 

والمفاهيم   األفكار  ترجمة 
إلى   المجتمع  ثقافة  في  الموجودة 
مفهوم   لتعزيز  وذلك  سلوكيات؛ 

 الثقافة العربية اإلسالمية. 
تأصيل   - تعمل على  أنشطة  تنظيم 

بالقيم   الجامعي  الطالب  وعي 
 االيجابية في الثقافة المحلية. 

الحوار   - مبدأ  تعزز  أنشطة  تنظيم 
ب الرأي  عن  شجاعة  والتعبير 
 واحترام ثقافة اآلخرين. 

بالمناسبات   - األنشطة  ربط 
والتفاعل   المجتمع  في  الموجودة 
المرتبطة   القضايا  ومناقشة  معها 

 بها لتعزيز االنتماء للمجتمع. 
مع   - تتناسب  أنشطة  تنظيم 

والفكرية،   العمرية  المستويات 
عملية   في  اشراكهم  مراعاة  مع 
بما   رغباتهم  وتحقيق  التنظيم 

قي مع  وثقافة  يتوافق  الجامعة  م 
 المجتمع. 

الجامعة   - بين  تربط  أنشطة  تنظيم 
خارج   المؤسسات  أو  والجهات 
أسوار الجامعة تشارك في تبادل  
بثقافة   المرتبطة  المعلومات 
توعوية   برامج  واعداد  المجتمع 
ارشاد  في  تُسهم  مشتركة  وقائية 
ومساعدتهم   وتوجيههم  الطالب 
 على فهم ثقافتهم واالعتزاز بها. 

ا - المظاهر  توجيه  لرصد  لطالب 
ثقافة   مع  تتوافق  ال  التي  السلبية 
وتحديد   ومناقشتها  المجتمع 
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العملية   الحلول  ووضع  األسباب 
 لها. 
 

 الخاتمة

ودراسة   تحليل  خالل  من  تبين 
باألمن   المرتبطة  المعلومات 
أن   التربية  أدبيات  من  الثقافي 
يتطلب  الثقافي  األمن  تحقيق 
الفكري   بالجانب  االهتمام 
الجامعي   للطالب  واألخالقي 
فهم   من  الطالب  ويساعد  ليُمكن 
بينها   والتمييز  ثقافته  مكونات 
عليها   المحافظة  وأهمية 

ة تحافظ  وتطويرها بطريقة مناسب 
ومبادئها   مقوماتها  على 
األساسية، وتوصلت الدراسة إلى  

 هي كالتالي:    النتائجعدد من 
بقوة   - مرتبط  الثقافي  األمن  أن 

على   المحافظة  في  المجتمع 
من   أفراده  وحماية  الذاتية  ثقافته 
القيم   وتبني  الثقافي  االغتراب 
قيم   مع  تتعارض  التي  الهابطة 

 الثقافة العربية اإلسالمية. 
عام    أن - بشكل  اإلعالم  وسائل 

وبالتحديد القنوات الفضائية تمثل  
تحدي خطير يعمل على هدم قيم  

 المجتمع األخالقية. 
معظم   - على  أمريكا  سيطرة 

الذي  األمر  األنباء  وكاالت 
تسيء   التي  األخبار  تبث  جعلها 
العربية   المجتمعات  قيم  إلى 

 اإلسالمية. 
التواصل   - وسائل  تُعتبر 

الوسائ أحد  التي  االجتماعي  ل 

أدت إلى قطع التواصل والحوار  
بين أفراد المجتمع وأفراد األسرة  
 الواحدة وبالتالي ضعف االنتماء. 

على   - الحفاظ  في  االسهام  يمكن 
تحقيق   خالل  من  المجتمع  ثقافة 
 متطلب فكري ومتطلب أخالقي. 

مهارة   - الطالب  اكساب  أهمية 
أي   يتقبلوا  ال  الناقد حتى  التفكير 

وجديدة   وافدة  ثقافة  أفكار  على 
جميع   من  تمحيصها  بعد  إال 

 الجوانب. 
أسلوب   - الطالب  اكساب  أهمية 

ثقافة   واحترام  والتعاون  الحوار 
 اآلخرين. 

أنشطة   - في  الطالب  اشراك 
الجانب   تنمية  في  تُسهم  جامعية 
من   ليتمكن  واألخالقي  الفكري 
 االحتفاظ بهويته واالعتزاز بها. 

 :التوصيات 

المختصة   - الجهات  بإنشاء  اهتمام 
مستوى   في  عالمية  قنوات  شبكة 
اهتمام   لجذب  األجنبية  القنوات 
العربية   هويتهم  وتعزيز  الشباب 

 اإلسالمية. 
أنباء   - وكاالت  شركات  انشاء 

األنباء   وكاالت  تضاهي  عالمية 
في   السبق  لها  يكون  العالمية 
نزاهة   بكل  للخبر  الوصول 

 وشفافية.   

 

 المراجع: 
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أحمد   - اسحق  (،  2003) فرحان، 
الثقافية،   والتحديات  الشباب 
جامعة   والعالج،  الوقاية 

 الزرقاء، دار المنظومة. 
-  ( (،  1992الجابري، محمد عابد 

بيروت:   العربي،  المستقبل  آفاق 
العربية،   الوحدة  دراسات  مركز 

 (. 156العدد )
قمر،  - جمعة،  هللا  عبد  الكبيسي، 

محمود مصطفى، دور مؤسسات  
التنمية  في  العالي    التعليم 
سلسلة   للمجتمع،  االقتصادية 

تربوية) الدوحة:  5إبداعات   ،)
والنشر   للطباعة  الثقافة  دار 

 م. 2001والتوزيع، 
محمد،  - حلمي  رمضان  عبده، 

تحقيق   في  الجامعي  التعليم  دور 
ميدانية   دراسة  الثقافي،  األمن 
بمحافظة أسيوط، رسالة دكتوراه  
أسيوط،   جامعة  منشورة،  غير 

 م. 2000كلية التربية،
محفوظ، محمد، في معنى األمن   -

الرياض،  جريدة  الثقافي، 
الصحفية،   اليمامة  مؤسسة 

-هـ1427(،  13959العدد)
موقع  2006 على  م، 

https://www.alriyadh.c
om/185952    بتاريخ

 هـ . 1442/ 6/ 20
األمن   - الدين،  محي  صابر، 

ومقو مفهومه  ماته  الثقافي 
المجلة   وأساليبه،  ومتطلباته 
العربية   المنظمة  للثقافة،  العربية 

 م. 1983للتربية والثقافة والعلوم، 

الدور   - اسماعيل،  سعيد  علي، 
تونس:   للمدرسة،  التثقيفي 
والثقافة   للتربية  العربية  المنظمة 

 م. 1995والفنون، 
علي، سعيد اسماعيل، ثقافة البعد  -

الكتب،   عالم  القاهرة:  الواحد، 
 م. 2003

والثقافة   - للتربية  العربية  المنظمة 
للثقافة   الشاملة  الخطة  والعلوم، 
الكويت،   األول،  المجلد  العربية، 

 م. 1986
محمود   - محمود  النجيري، 

(، األمن الثقافي العربي:  1990)
المستقبل،   وآفاق  التحديات 
العربي   المركز  الرياض، 

 للدراسات األمنية والتدريب. 
للت  - المتحدة  األمم  ربية  منظمة 

اليونسكو   والعلوم،  والثقافة 
في  1992) التربية  إسهام   ،)

 ( الدورة  الثقافية،  (  43التنمية 
الدولي،  التربية    19-14مكتب 

 سبتمبر. 
إبراهيم   - نوف  الشيخ،  آل 

(، اتجاهات الشباب نحو  2007)
القيم   على  العولمة  ثقافة  أثر 
غير   دكتوراة  رسالة  المحلية، 

 منشورة، جامعة الملك سعود. 
صالح  العام - بن  عثمان  ر، 

الثقافي  2005) االنفتاح  أثر   ،)
لدى   المواطنة  مفهوم  على 
الثالث   اللقاء  السعودي،  الشباب 
التربوي،   العمل  لقادة  عشر 

 الباحة. 
- ( محمد  دور  2009البربري،   ،)

تحقيق   في  العربية  الجامعات 

https://www.alriyadh.com/185952
https://www.alriyadh.com/185952
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الهوية   وتعزيز  الفكري  األمن 
المؤتمر   طالبها،  لدى  الثقافية 

لأل األول  الفكري،  الوطني  من 
 جامعة الملك سعود. 

(،  2009حسين، الحسين حامد )  -
استراتيجية مقترحة لتدعيم أدوار  
غير   التربوية  المؤسسات 
متطلبات   تحقيق  في  النظامية 
في   الشباب  لدى  الثقافي  األمن 
غير   دكتوراة  رسالة  مصر، 
 منشورة، جامعة سوهاج، مصر. 

(،  1999الشيخ، عمر وآخرون )  -
وت األردنية  حديات  المدرسة 

والعشرين،   الحادي  القرن 
للدراسات   العربية  المؤسسة 

 والنشر، بيروت. 
-  ( ماهر  دور  2004الضبع،   )

تشكيل   في  المصرية  الجامعات 
عين   آداب  مجلة  الثقافية،  الهوية 

المجلد  عين  32شمس،  جامعة   ،
 شمس، كلية اآلداب. 

-  ( السعيد  أثر  2006بومعيزة،   ،)
واإلعالم   االتصال  وسائل 

س على  وقيم  الحديثة  لوكيات 
رسالة   الجزائري،  الشباب 
جامعة   منشورة،  غير  دكتوراه 

 الجزائر. 
-  ( حنان  أثر  2011مراد،   ،)

مفهوم   على  الثقافي  االنفتاح 
الشباب   لدى  المواطنة 
العلوم   مجلة  الجزائري، 
جامعة   واالجتماعية،  اإلنسانية 
ورقلة،  مرباح،  قاصدي 

 الجزائر. 

-  ( ابراهيم  ناديه  (،  2008علي، 
الثقافية  البث   وانعكاساته  الوافد 

مجلة   العربية،  المجتمعات  على 
العالم   ودراسات  بحوث 
درمان   أم  جامعة  اإلسالمي، 

 اإلسالمية، السودان. 
-  ( جودي  مستقبل  2017علي،   ،)

تحديات   ظل  في  المحلية  الثقافة 
األول:   الوطني  الملتقى  العولمة، 
زمن   في  والهوية  للتراث  قراءة 
الجياللي جامعة    العولمة، 
كلية   مليانة  خميس  بونعامة 
واالجتماعية،   اإلنسانية  العلوم 

 الجزائر. 
وشومان،   - هانس،  مارتين، 

العولمة، 1998هارالد) فخ   ،)
عالم   علي،  عباس  ترجمة: 

 المعرفة، الكويت. 
ناصر   - بن  إبراهيم  الناصر، 

مقاومة  2016) العولمة   .)
البيان،   مجلة  واستثمار، 

 . 167العدد 
-  ( زيد  أبو    (، 2003الشويقي، 

السلوكية   المشكالت  بعض 
اإلنترنت   باستخدام  المرتبطة 
المؤتمر   السعودي،  الشباب  لدى 
الخليجي،   للشباب  الرابع 

 الكويت. 
هللا   - غرم  محمد  الغامدي، 

االجتماعية  2002) التحديات   ،)
التربية   وموقف  للعولمة 
اإلسالمية منها، رسالة ماجستير  
القرى،   أم  منشورة، جامعة  غير 

 مكة المكرمة. 
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) مدك - أحمد  علي  (،  1998ور، 
مجلة   والتربية،  العولمة 
جامعة   التربوية،  الدراسات 

 القاهرة. 
-  ( محمد  فيصل  (،  2005سعيد، 

الفضائي   والبث  االنترنت  أثر 
المدرسة   في  الخلقية  القيم  على 
العربية   بالمملكة  الثانوية 
العولمة،  عصر  في  السعودية 

 مجلة كليات المعلمين. 
 ، سعد، األمن الثقافي ، الصويان -

http://66.39.147.165/ht
ml/Articles/A14.htm 

- ( زكريا  فؤاد  (.  1987زكريا، 
العربي،   العقل  إلى  خطاب 
 مؤسسة الكتاب العربي، الكويت. 

- ( علي  جمعة  (.  2010جمعة، 
متغير، عالم  في  العربي    األمن 

 مكتبة مدبولي، القاهرة. 
توفيق   - حسنين  إبراهيم، 

األبعاد  1999) العولمة   .)
مجلة   السياسية،  واالنعكاسات 
الثامن   المجلد  الفكر،  عالم 
الثاني،   العدد  والعشرون، 
والفنون   للثقافة  الوطني  المجلس 

 واآلداب، الكويت. 
(. أثر الدش 1997ثابت، سعيد )  -

جامعة   الطالب،  أسلوب  على 
 القاهرة 

) مجم - باحثين  ماذا  2010وعة   .)
العولمة عن  تحديات    -تعرف 

والتوزيع،   للنشر  األهلية  الواقع، 
 بيروت.   -عّمان

- ( سيد  محمد  (.  1994محمد، 
العربي   والمجتمع  الثقافي  الغزو 

العربي،   الفكر  دار  المعاصر، 
 القاهرة. 

- ( جيالن  (.  1993حمزة، 
كارلو،   مونت  راديو  كواليس 
للكتاب  العامة  المصرية  ،  الهيئة 

 القاهرة. 
- ( منذر  محمد  (.  2004جالل، 

الثقافية   والخصوصية  العولمة 
غير   ماجستير  رسالة  العربية، 
 منشورة، جامعة النهرين، بغداد.

يوسف ) - العولمة  1998حبي،   .)
مجلة   والرفض،  القبول  بين 

 الموقف الثقافي، بغداد. 
محمد) - فاطمة  (.  2013عثمان، 

االتصال   تقنية  استخدام  أثر 
لقيم االجتماعية من  الحديثة على ا

بين   االجتماعي  التواصل  خالل 
جيل األبناء واآلباء، مجلة كلية،  
الثاني،   الجزء  األزهر،  جامعة 

 . 154العدد 
- ( أحمد  أحمد  (.  2011قنيطة، 

اآلثار السلبية الستخدام االنترنت  
الجامعة   طلبة  نظر  وجهة  من 
التربية   ودور  بغزة  اإلسالمية 
رسالة   عالجها،  في  اإلسالمية 

اإلسالمية  م الجامعة  اجستير، 
 بغزة. 

محفوظ   - محمد  الزهري، 
الشباب  2016) استخدامات   .)

التواصل   لمواقع  الجامعي 
واالشباعات  المتحققة    الجامعي 

سلوكياتهم،   على  وانعكاساتها 
لبحوث   المصرية  المجلة 

 اإلعالم، جامعة القاهرة. 

http://66.39.147.165/html/Articles/A14.htm
http://66.39.147.165/html/Articles/A14.htm
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المولى،   - عبد  السيد  خطوة،  أبو 
( نصحي  أحمد  (.  2014والباز، 

االجتماعي   التواصل  شبكة 
وآثارها على األمن الفكري لدى  
بمملكة   الجامعي  التعليم  طلبة 
الخليجية،   الجامعة  البحرين، 

السابع العدد  المجلد   ،15  ،
 البحرين. 

حسين،   - أريج  عاقولة،  أبو 
ياسين   الحكيم  عبد  وحجازي، 

لدى  2018) الثقافية  الهوية   .)
ظل   في  اليرموك  جامعة  طلبة 
الطلبة،   نظر  وجهة  من  العولمة 
التربوية،   العلوم  مجلة 

 . 4، العدد 45المجلد 
- ( علي  زكي  (.  2004العوضي، 

العصر   في  اإلصالح  حركة 
ا الرحمن  عبد  لكواكبي  الحديث: 

للفكر   العالمي  المعهد  نموذجا، 
 اإلسالمي.  

- ( إسماعيل  سعيد  (.  1425علي، 
عالم   التربوي،  العقل  تجديد 

 الكتب. 
محمد  - إبراهيم  الخليفي، 

زمن  2001) في  التنشئة   .)
أندادا  فيها  نكون  كيف  العولمة 
السنوي   المؤتمر  متكافئين، 
القرن   في  األسرة   " الثامن 
تحديات   والعشرين  الحادي 

جامعة  ال المستقبل،  وآفاق  واقع 
 عين شمس. 

- ( محمد  نهلة  (.  2015جبر، 
ودواعيه،   مفهومه  الثقافي  األمن 

 جامعة الدول العربية. 
الهادي   - عبد  الجوهري، 

واالنتماء  2002) العولمة   .)
ندوة   مصر"،  حالة   " الوطني 
المجتمع   في  وأثرها  العولمة 
اإلمارات  مركز  والدولة، 
والبحوث   للدراسات 

 جية، اإلمارات. االستراتي

 

 

 

 

 

 

 

 


