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Abstract 
Universities play an important role in the development of heritage awareness among students; it  helps  

them to understand and recognize the importance of landmarksand archaeological heritage in the country, and 
equip them with the knowledge, skills and values that link the significance of heritage as a component of economic, 
social and cultural, as well as their orientation and attitudes towards heritage. This study aims to identify the 
attitudes of   King Saud University students towards  the importance of  awareness  to heritage in the light of some 
variables emanating from the perspective of the students themselves.  

The study, which was conducted  from 01/02/2015  to  21/05/2015 adopted a  descriptive and analytical 
approach  that indeed requires data collection pertaining to the development of students' attitudes scale towards 
heritage awareness. The collected data was distributed after  presentation to a number of reviewers. That was 
done to ensure the sincerity and the persistence of a random sampling of undergraduate and graduate students at 
King Saud University. The  number of male/ female students was 450. 

The results showed that there is a perception and awareness  among  the study sample members about 
some elements of traditional culture, and positive attitude towards heritage and its importance. It also pointed to 
the  lack of  statistically significant differences between demographic variables in the students’ attitude towards  the 
importance of awareness  of heritage.  Based on the results,   the study proffered a number of recommendations, 
most notably being the inclusion  of the  curricula of heritage importance and  its awareness  in the academic 
courses of the university;  and the development of heritage awareness among students through University activities 
to create conscious-laden generation that are aware of  heritage importance in economic, social and cultural 
pursuits 
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ّلدىّالتَُّراثّفيّتنميةّالوعيّاُمِهمّ ّااتّدورّ يّالَجاِمعتؤدّ  كساااااِبه ّالمعار ،ّةالتَُّراِثيِّة،ّواألثريّ ّلمعال اّةأ ميّ ّإدراكّعلى؛ّإذُّتساااااِعد  ّالط لبةي  ،ّوا 
،ّفعاااام ّعمّتنميةّميوله ،ّواتجا اته ّنَوّالتَُّراث ّوقدّّأ مي ةوالمهارات،ّوالقي ّالمرتبطةّب ،ّوثقافي  ،ّواجِتماعي  الدِّراسااااةّّدفت التَُّراثّكجانبّاقِتصااااادي 

ّرات تغيّ وءّبعضّالمُّعَّّفيةّالتَُّراثّودّنَوّالوعيّبأ ميّ ععةّالملكّسجامّطلبةجا اتّاتّ معرفِةّّإلىةّالَاليّ 
21ّّ ّإلى1/2/2015الدِّراساااااااااةّالتيُّأجريتّفيّال تر ّممّ ذهّتعتمدّ /5ّ جمعّالبياناتّّ،ّوقدّت ّ َليليّ التّ ّالمنهجّالوصاااااااااا يّ ّعلىّ، 2015/

ّالوعيجاهّنَوّ(ّعبار ّتقيسّاالتّ 33)ّ:باإلعاافةّإلىة،ّيشااتملّعلىّمعلوماتّأوليّ ّوّ،الط لبةجا اتّاتّ ّيرصادُّّمقياسّ لّالباَثّالمطلوبةّممّخملّتطوير
ّ،ّوذلكوطالبةّا(ّطالبّ 050)ّ:عودّوعدد  ةّالملكّسااااراساااااتّالعلياّبجامعالبكالوريوسّوالدّ ّطلبةةّممَّعيِّنةّعشااااوا يّ ّعلى ذاّالمقياسّعّ،َّيثّوزّ التَُّراِثيِّّ

ّ ممّصدقهّوثباتهّدِّأكّ ميم،ّوالتّ َكّ هّعلىّعددّممّالمُّبعدّعرعِّ
ّةَولّبعضّعناصااااارّالثقافةّالتَُّراِثيِّة،ّكماّأشاااااارتّإلىّعد ّوجودّفرو ّدالّ ّ،نةّالدِّراساااااةلدىّأفرادّعيّ ّاووعيّ ّاكّإدراكّ ل ناّأظهرتّالنتا جّأمّ ّو

ّ:وصااااياتّممّأبرز االتّ ّممّاتا جّقدمتّالدِّراسااااةّعددّ وبناء ّعلىّالنّ ّالتَُّراث ّأ مي ةبّنَوّالوعيّالط لبةجا اتّراتّالديموغرافيةّفيّاتّ بيمّالمتغيّ ّاإَصااااا يّ 
ّلدىّّالوعيةّبموعوعاتّالتَُّراثّوأ ميته،ّوتنميةّيّ ةّالجامعراسيّ راتّالدّ المناِ جّوالمقرّ ّرفد ّواعّ ّجيلّ ّلتشكيلّ؛ةي ّعامالجعمّطري ّاألنشطةّّالط لبةالتَُّراِثي 
ّوالثقافي ة ّ،واالجِتماعي ةّ،ةّالتَُّراثّفيّالجوانبّاالقِتصادي ةيّ بأ م

،ّالوعيا ات،ّجاالتّ ّ:الكلمات المفتاِحيِّة ،ّّالتَُّراثّالثقافي  ّ سعودالملكّّجامعةالتَُّراثي 

ُّمقِدمة:
ّاأُلمّ  ّممّأَداثّتمّ ّةّبكلّ ُيشكِّلّالتَُّراثّذاكر  ّفيها ّّتّعلىما مر 

ّ،والمكاني ةّ،ةوالثقافيّ ّ،واالجِتماعي ةّ،رتّبالظرو ّاالقِتصادي ةالتاريخ،ّوتأثّ 
ممّتغنةّللمقوّ والُعْمَراني ةّالمكوّ  فيهّا رات،ّاألمرّيّ ماتّالَعاري ةّلإلنسامّبمّا

ّممّشتّ الذيّيتطلّ  ّاالنتهاكاتّىبَّمايته يّقدّتواالعتداءاتّالّ ّ،صور
ّأماِمَعاتّللجَّّال تيّينبغيممّالموعوعاتّّ-أيّالتَُّراث–ضّلها،ّو وّيتعرّ 

ميتها؛ّألمّبأ ّالوعيتقو ّبِدراسِتها،ّوالبَثّعمّأصولهاّوجذور ا،ّوتنميةّ
ّوالَ اظّ،بهذهّالجذورّاالعتناءّممّبدّ ّوالنسامّفيّوطنه،ّالتَُّراثّجذورّاإل

َّقة  ّلألجيالّالموالتقدّ ّ،روالتَعّ ّ،واالزد ارّ،العطاءّليستمرّ ّ؛عليها
ّ ّوتقعّعلىّعاتقهاّّر يسللَجاِمَعاتّدوٌر فيّالَ اظّعلىّالتَُّراث،

ُتَراثّاأُلمّ مسؤوليّ  تجاّه ةّيّ بأ مّط لبةاللدىّّالوعيممِّخملّتعزيزّّ،ةةّكبيرّ 
ّالّ ّوتزويد  ّ،التَُّراث ّوالمعار  ّتتعلّ بالعلو  ّبتُّتي ّبلد   ّومنَه َّراث ، 

ّالماعي ّمع ّلمندماج ّاأل مّ،ال رصة ّوالتّ يّ ومعرفة ّالَعاري ة ي ةّاريخة
ّالتَُّراِثيِّة ّيَثّ ّ،للمواقع ّنظرّ بما ّعليها؛ ّعلىّالمَافظة ّيّاه  ّممّلما َتويه
ّعمّتع،ّشعبّبأكملهّرّعمّعاداتةّومعنويةّتعبِّّمعاميمّماديّ  بير اّفعم 

ّفاعلّفأداِءّاتّممّللجامعّبدّ ّ ّولهذاّكامّالعمّأصالتهّوتقاليده يّدور 
ّالمجتمع، ّلدى ّللتَُّراث ّالصَيَة ّالم ا ي  ّإلىّتعمي  عزيزّتّباإلعافة

ّممّخملّاستشعارّ زازّباتّالوطني ة،ّواالعتالمكتسّأ مي ةاالنتَماءّالوطني 

ّمبالمقوّ  ّومظاِ ر ّالتّ اتّالتَُّراِثيِّة، ّواألَماكم ّوالالَعار ، مَافظةّاريخي ة،
ّعليها 

ّت ّ ّ؛موعوعالّ مي ةوأل ّّفقد ّ ذه ّعلىزّركِّّتيّستُّالّ ّالدِّراسةإعداد
ّّمعرفة ّالتَُّراثبأ ميّ ّالوعينَوّّسعودالملكّّجامعةاتجا اتّطلبة ّ،ة

ببعضّالتّ تعميمّّو تعمي ّم هو ّّفيّالجامعاتّدورّعيلت وصياتّالك يلّة
ّلدىّّالوعيالثقافةّالتَُّراِثيِّة،ّوتعزيزّ ّالدِّراسةتناولّ ذهّوتّ الط لبةالتَُّراثي 

ّالمَاورّاآلتية:
ّواألنَماط ّ، مي ةواألّ،الم هو ّ:التَُّراثل:ّالمَورّاألوّ 
ّ:ّالم هو ّوالدور التَُّراثيّ ّالوعياني:ّالمَورّالثّ 
نميةّوتّالتَُّراثفيّالَ اظّعلىّّالجامعاتالث:ّ:ّدورّالمَورّالثّ 

 بأ ميته ّالوعي
ّ التَُّراثللعنايةّبّسعودالملكّّجامعةابع:ّتجربةّالمَورّالرّ 

 :الدِّراسة أهمي ة
ّّةيّ أ متكممّ الموعوعّالذيّتتناولهّو وّّأ مي ةممّّالدِّراسة ذه

ّالّ التَُّراث ّشكِّّذيّيُّ، ّوصلّبيمّاألللّثرو  ّو مز  ّ،اآلباءّوّ،جدادألجيال،
ّواألَ ادّ،واألبناء ّتستند ّكما ّّالدِّراسة  ّإلجرا ها-الَالية إلىّّ-كُمبِرر
ّالّ ّالُمرتكزاتبعضّ فيّّلتَُّراثيّ اّالوعيالدورّالَِّذيّيؤديهّّأ مي ةتيّتؤكِّد 

ّ ّمردودات ّوتنميتهالَعاريّ ّالتَُّراثتعظي  ّواستغّ،، ملهّوالنهوضّبه،
قِّوالَ  ّإن ّهةّ،ياَيّ السّ لتنشيطّالَركّة الدِّراساتّالتيّتناّومّع لتّموعوعّلّة
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ّاألّاوخصوصّ ّالتَُّراثيّ ّالوعي ّتزداد ّالمملكة، ّ ذّ مي ةفي ّمم هّالمرجو 
َملّبهاّوصياتّالتيُّيمِكمّالعَّفيّتقدي ّبعضّالتّ ُّتسِه ،َّيثّسالدِّراسة

ّالقا ميمّالجامعاتّطلبةلدىّّالتَُّراِثيِّةِلتنميةّالثقافةّ ت ُه ّّلىع،ّوُمساعد 
بّتطلّ األمرّالذيّيّفيَّمايتهّوالَ اظّعليه،ّالتَُّراثّأ مي ةبّالوعيدورّ
،ِّممّخملّتوثي ّالعمقةّبيمّّالوعيال ّفيّتَوّ  ّلتَُّراثاوال كرّالمجتمعي 
ّ اد ّفيّالمجتمع ّعلي ؛ّلتَقي ّوعيّتراثيّ والتّ 

 :الدِّراسةأهداف 
ّ:ّاآلتيلىّتَقي ّإّالدِّراسة دفتّ

ّبأ ميةّالتَُّراث ّالوعيإبرازّدورّالجامعاتّفيّتنميةّ -1
ّ الوعيّالت راثيّ نَوّّسعودالملكّّجامعةجا اتّطلبةّمعرفةّاتّ  -2
ّ-الدِّراسةّدرجةّ-الُكليةّ-س)الجنّ:راتمدىّتأثيرّالمتغيّ ّإلىالتَّعرُّ ّ -3

ّونَّساااااعودالملكّّجامعةجا اتّطلبةّاتّ ّعلىّ،راساااااي(الدّ ُّمساااااَتوىال
ّ التَُّراثةّبأ ميّ ّالوعي

 :الدِّراسةمشكلة 
ةألّنظر ا المأمولّّورللدّ ّنظر ا،ّّوالتَُّراثفيّالَ اظّعلىّّالوعيّ ميا 

ّمّصاااااااااااااياغةكيمّهها،ّفإنّ تطلبلدىّّالتَُّراِثيِّةقافةّفيّتنميةّالثّ ّالجاامعاتِممّ
ّالييم:ؤاليمّالتّ فيّالسّ ّالدِّراسةشكلةّ ذهّم
َّراثةّالتُّبأ ميّ ّنَوّالوعيّسعودالملكّّجامعةجا اتّطلبةّاتّ ّماّ ي -

ّ؟أن سه ّّالط لبةممّوجهةّنظرّ
ّ-درجاااةّالااادِّراساااااااااااااااةّ-الُكلياااةّ-)الجنسّ: ااالّ نااااكّتاااأثيرّلمتغيرات -

ّلتَُّراث؟بأ ميةّاّالوعينَوّّالط لبةجا اتّاتّ ّعلىّ،(الُمسَتوىّالدراسيّ 

 وحدودها: الدِّراسةمنهج 
ورّفيّلماّلهّممّدّ؛َليليالتّ ّالوصااا يّ ّالمنهجّعلىّالدِّراساااةتعتمدّ

ّالط لبةّجا اتاتّ ةّبُتمثِّلتيّتصاااااااااااا ّالظا ر ّالمالّ ّ،جمعّالبياناتّالمطلوبة
ىّلممّخملّمقيااااسّت ّتطويرهّوتوجيهاااهّإوتَليلهاااا،ّّالوعيّالت راثيّ نَوّ

ّ،ودساااااااااااااعالملكّّجامعةراسااااااااااااااتّالعلياّبوالدّ ّ،البكالوريوسّطلباةَعيِّناةّممّ
تيّالّ ّةالميدانيّ ّالدِّراسةوطالبة ّوقدّاقتصارتَّدودّّطالب ا(050ّ)ّ:وعدد ا

ّإلى1/2/2015ّعلىّال تر ّممّّالااادِّراساااااااااااااااةُأجرياااتّفيهااااّ  21ّ /5ّ/
2015  ّ

 الدِّراسات السابقة:
ّليستّاألولىّفيّ ذاّالسيا ؛ّالدِّراسةممّاإلشار ّإلىّأمّ ذهّّالّبدّ 

خرى،ّ،ّولكمّفيّبي اتّأذاتهاّفثمةّأكثرّممّدراسةّأجريتّوالمستّالقعية
ّ:اآلتيوممّأ  ّ ذهّالدراسات،ّ

 ّتيّ دفتّإلىّمعرفةّمدىّتوافرّالّ ّ:م(3102العجلوني )ِدراسة
ّّالسياَيّ ّالوعي ّاألردنيّ الخاصّ ّالجامعاتّطلبةلدى ّإلىّة ّوخلصت ة،

إدخالّمنهاجّدراسيّ  ياَة،ّلسّ اّبتوعيحّمعنىيهتّ ّالجامعاتلطلبةّّعرورّ 
والمواقعّالسياَيّ ّالوعيّو والوطمّاةّراثيّ والتّ ّةياَيّ السّ ّ، ّ (1)لعربيفيّاألردمّ،

 ّتيّ دفتّإلىّتسليطّالعوءّعلىّالّ ّ:(3100المغربي )ِدراسة
ّالتَدّ ّالثقافيّ الموروثّ ّومناقشة ّّوفيّفلسطيم، دورّياتّالتيّتواجهه،
ّدورّّالجامعات ّتدع  ّبتوصيات ّوخرجت ّالتَديات  ّ ذه ّمواجهة في
والَالثقافيّ الموروثّّعلىفيّالَ اظّّالجامعات يخدّ، مّالمكوّ ّ ُّعاري ِّبَمّا

السياَيّ ّوّالتَُّراثيّ 
(2)ّ ّ

 ّ ّالّ ّ:(3101الحديثي )دِّراسة ّإلى ّ د فت دورّّمعرفةتي
رور ّأمّعّعلىتّد،ّوأكّ غيرّالماديّ ّالثقافيّ ّالتَُّراثفيََّمايةّّالجامعات
ّفيََّمايةّّالجامعاتتعطلعّ لمجتمع،ّلِّخدَمةّ ،ّوتوظي هّالتَُّراثبدور ا

ّ ّتعزيز ّعلى ّالنّ ّالوعيوالعمل ّاألجيال ّاألباءّّ؛اش ةبيم ّتراث إلَياء
ّ (3)واألجداد
 ّدراسةTimothy (2010):ّ ّّالوعيتيّ د فتّإلىّدراسةّال

ّلخصا صّ ّاألمريكيّ ّالتَُّراثالعا  ّإريزونا عِعّّوعمّطري ّّ،ةفيّوالية
السّ ّيقو ّ،التَُّراِثيِّةمقياسّللتوعيةّ ،ّوأوعَتّلتَُّراِثيِّةاكامّللمواقعّعلىّزيارّ 

بزيار ّالمناط ّالّ ّمّ أّالدِّراسة ّالمَافظةّفيةّيجابيّ إكثرّأ،ّالتَُّراِثيِّةذيمّقاموّا
تّاخرى ّوقدّممّالمجموعاتّاألّالتَُّراثعلىّ يار ّعرور ّّزّالدِّراسةقتَر

،ّالتَُّراثبّالوعيخل ّبماّيساعدّفيّّ؛ممّقبلّالمواطنيمّالتَُّراِثيِّةالمواقعّ
ّ (4)راراتالقوصانعيّّ،التَُّراِثيِّةلمديريّالمواقعّّمهم ةكماّقدمتّمعلوماتّ

 ّ ّتُّالّ ّ:م(3112) الزيانِدراسة ّاستثمار ّتناولتّمدى راثّتي
ّلّأ  ّ ممّخمّ،ةالثقافيّ ممّأجلّإَداثّالتنميةّّ،مةّفيّرس ّمستقبلهااألُّ

ّالم ّالَديثة ّالتربية ُّتمثِّلمعاقل ّفي ّدورّالجامعاتة ّعلى ّوالوقو   
ممّفيّاإلّالجامعات فيّمجالّالتنميّةّالتَُّراثفادّ  إعافةّقافيّ الثوتوظي ّه ةّ،

العملّّوّ،التَُّراثفيَّ ظّّ،ورّالمأمولّممّاألستاذّالجامعيّ لىّإبرازّالدّ إ
ّ (5)تيّعلقتّبهوا بّالّ علىّتنقيتهّممّالشّ 

 ّدرجةّمسا مةّّمعرفةِّلىّإالتيّ دفتّّ:م(3112مطير )ِدراسة
فيّعوءّوالتجديّ،التَُّراثبّالوعيفيّتنميةّّ،ةةّاألردنيّ الَكوميّ ّالجامعات ّد

 ّدريس،ّوأوصتّبعروّرتَدياتّالعصرّممّوجهةّنظرّأععاءّ ي ةّالتّ 
ّالدراسيّ ّإثراءِّ ّالكليّ الخطط ّفي ّتتعلّ ة ّبموعوعات ّات ّبتنمية ّلوعيا 

دوات،ّقامةّالمؤتمراتّوالنّ اّ ،ّوتوفيرّالمصادرّوالمراجعّالَديثة،ّّوالتَُّراثب
ّ (6)َراثالتُّبّالوعيفيّتنميةُّّتسِه ُّت عيلّاألنشطةّالتيّعمّّفعم ّ

 ِّدراسة(Knowles et al. (2003:ّ ّزتّعلىّإعدادّتيّركّ ال

يعملومّسّمممّ ّ،الجامعاتّطلبةلدىّّالسياَيّ ّالوعيلتنميّةّبرنامجّتدريبيّ 
ّتخرّ معلّ  ّبعد ّالمدارس ّفي ّوالّ ميم ّيهد جه ، ّّإلىّذي ّلبةالطّ تعري 
وتعري ه ّّ،وأنماطهاّ،َد والمملكةّالمتّ ّ،ةّفيّالبرازيليّ ياَجغرافيةّالسّ الب
برازّياَةّفيّ اتيمّالدّ صناعةّالسّ ّأ مي ةب  ّالمعلّ دورّالطالبّّوولتيم،ّوا 

ّ ّتنمية ّياَيّ السّ ّالوعيفي ّوتنمية ،ّ ّللوطمروح اتهّممقوّ لّوّ،االنتماء
ّياَيّ السّ  كساب ّوا  ّالمّ ّالط لبةة، ّللتّ المهارات ّالقعاياّزمة ّمع عامل

7)ةياَيّ السّ والمشكمتّ
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 )ّعلي ّتيّأوعَتّمدىّارتباطّالتّ الّ ّ:م(3113الراجي ) ِدراسة
ّ،لتَُّراثاعلي ّالعاليّفيّالمَافظةّعلىّ،ّودورّالتّ الَعاريّ ّالتَُّراثباآلثارّّو

بشكلّ بّه أكاديميّ ّممّخملّ؛وسعأواال تماّ  وتزويدّاتأ يلّالكوادرّالوطنيّة ،ّ
ّعلو ّالط لبة ّمم ّيَتاجونه ّا ّّوّ،ومعار ّ،بما َّصيلته  ّ،ةالثقافيّ ثراء

ّ ّ(8)َمايتهّوالمَافظةّعليهّبلسُّّوّ،التَُّراثّأ مي ةبتوعيته ّّو
 ِدراسّة(Maureen (1997:ّ ّنشرّال ّالوعيتيّأوصتّبَعرورّ 

ةّلسياَيّ االَتعليْميةّإلىّاألَماكمّّمتَرالعقدّعمّطري ّّ؛الط لبةبيمّف اتّ
مَّمَصاِدرّمّة،ّواالست اد ة،َّكَماّأوصتّبَعرور ّعقدّدوراتّتدريبيّ واألثريّ 
ّ (9)الوعيمَماّيزيدّممّدرجةّّ؛الَتعلي 

ّراسةالدِّّجوانبّبيمّالبعضّّالتقاءّفيممّوجودّنقاطّالرغ ّّعلىّو
ّالسّ الَاليّ  ّوالدِّراسات ّة ّأمّ ابقة، ّّالدِّراسةّإال  ّالَالية ّ ّعمبالكشمعني ة

ّفيّه،وقيمتّبأ ميةّالتَُّراثّنَوّالوعيّسعودالملكّّجامعةجا اتّطلبةّاتّ 
ّعَّ ّراتّالديموغرافيّ بعضّالمتغيّ وء ّلدىَّعيِّنة ّتّرالدِّراسةة َّكَما ّكّ ، ّعلىز

وممّ ناّّ ط لبةاللدىّّالوعيّالت راثيّ ةّالمرتبطةّبةّوالوجدانيّ الجوانبّالمعرفيّ 
ديدّبعضّابقةّفيّتَالدِّراساتّالسّ ّياتةّممّمَتّوالَاليّ ّالدِّراسةّفقدّأفادت
ّو وبناءّمقياسّاتّ توصيِ ّالمراجعّ، ّالوعيَوّنّالط لبةجا اتّمنهجّالبَثّ،

عدادّالتَُّراِثيِّةقافةّوالثّ  ّالدِّراسةّ  ّ لميِّللدِّراسة ّكماّتتالعِّّظريّ اإلطارّالنّ ،ّوا 
،ّودورّثيّ الوعيّالت راّأ مي ةأكيدّعلىّتّ الابقةّفيّةّمعّالدِّراساتّالسّ الَاليّ 

ّساتّفيّتنميته بعضّالمؤسّ 

 :واألنَماط ،همي ةواأل ،المفهوم :التَُّراثل: المحور األو  
ّتّعلىّمرّ مااااّفيهااااّممّأَاااداثّتماااَّّّ وّذاكر ّاألماااةّبكااالّ ّالتَُّراث

ّ،ةيّ ثقافّوّ،ةاجِتماعيّ ّوّ،ةاقِتصااااااااااااااديّ ّهّممّأوعااااااااااااااعّ تّباتاأثرّ مااّّوّ،اريخالتاّ 
ماّنساااااامّبةّلإلماتّالَعااااااريّ لمقوّ اّ،ّشاااااك لتّبمجموعهايةوعمرانّ،ةومكانيّ 

ّرات فيهاّممّتغيّ 
َّ لّوجودالّإذّ،ّراثّعد ّم ا ي تّ للّأمّ ّوالّشااااااااكّ  ّدّلهمصااااااااطلحّمو
ّةّالتيّتتأثرجِتماعيّ معظ ّمصااااااااطلَاتّالعلو ّاالّكَالِّّ،شااااااااأنهّفيّذلك

ل ّفيّمتدادّالسّ اّهّبمّشاكّ ة،ّولكنّ ياساي ة،ّوال كريّ لمي ة،ّوالساّ راتّالعِّبالمتغيّ 
باءّواألجداد،ّبمعنىّعمّاآلّ،الخل ،ّواسااااااااااااتمرارّماّورثهّاألبناءّواألَ اد

ّ ّّ(10)(2010ّ:111هّنقطةّانطم ّنَوّالمستقبلّ)سيد،ّأنّ 
لىّفيّمجتمعّماّعّ،السااااجلّالكاملّللنشاااااطّاإلنسااااانيّ ّالتَُّراثُّيعدُّّ

 ّاكّرةّفيّالذّ اإلنساااااااااااااانيّ ّاتاشاااااااااااااطالنّ ّجلّ َ ظّيذيّالّ ّومادىّزمنيّطويل،ّ
ّالجماعيّ  فيَّاعاااااارّاألمةّّبَيثّتعكسّن سااااااهاّ،عوبةّلشااااااعبّممّالشاااااا 

مرهّ وّكلّماّأثّ:راثّفيّمعناهّاالصاااااااطمَيّالعا  ّوالتّ اا،ّوسااااااالوكّ ت كيرّ 
ة،ّوذلكّويّ ةّوالمعنوالماديّ ّ،ةفيّمختل ّمناَيّالَيا ّال كريّ ّالعقُلّالبشريّ 
واالجتماعي،ّوصاااااااااااااارّميراث اّلألبناءّّ،والَراكّال كريّ ّ، اعلممّخملّالتّ 

ا،ّأ ّكااامّلغااة ّأوّفكر ا،ّأوّ اّومااادياا  ممّاآلباااء،ّساااااااااااااواءّأكااامّميراثاا اّعمرانياا 
ّ (11)ات،ّأوّعمقاتّاجتماعية      ّإلخوخبّرعاداتّوتقاليد،ّأوّتجاربّ

 

 :التَُّراث قيم
ّو ويتُّّكينونةُّّالتَُّراث ّتاريخهالّ ّهُّالمجتمع ّويمكمّتيّينبث ّمنها ،

ّفيّالمعطياتّاآلتية:ّالتَُّراثّقي توعيحّ
 ة: الثقافي  الحضاري ة و  القيمة .0

فهوّيجسدُّ ويّاشا دّ ّالتَُّراثُيعدُّّ كامّيعيشهّاألباء،ّواألجدادّ، ةّلمّا
ويةّممّجوانبّالهُّّاتعكسّجاِنبّ مرآ ّو وّة،ّوالَعاري ة،ّاريخيّ ةّالتّ اأُلمّ 

ّللدّ الوطنيّ  ّالتّ ة ّلعرضُّبعد ا عارتهاولة؛ َّو ّشعبها، ّوأصالة ّ،اريخي،
ةّ  ّاتّسلبّ ّرفيّثنايا اّثقافةّغريبةّأثّ ّتيّتبثّ الّ ّ؛معّانتشارّالعولمةّخاص 

ّ ّ(12)لمجتمعاتةّلعلىّالهويةّالمَليّ 
 ة: قِتاادي  االالقيمة  .3

للتنميةّّا يسّ ّّرة،ّومدخم ّقِتصاديّ للعوا دّاالّاُمهمّ ّارافدّ ّالتَُّراثُّيمثِّل
ّالشّ قِتصاديّ اال ّفهناة ّالّ لاملة، ّالبلدام ّمم ار ّتيّعملتّعلىّإدكّالعديد

وارتقتّبنموّ الثقافيّ ُتَراثهّا االّ، وظا  ّجديد ّّطري ّتوفيرعمّّ؛قِتصاديّ  ّا
اَة،ّأوّينا ع،ّأوّعمّطري ّالسّ كامّذلكّبالصّ ّيم،ّسواءّ كامّالمَليّ للسّ 

ّال عاليّ  ّمم ّأشكال ّعبر ّوتكمم ّالجديد   ّالنّ ّالتَُّراثّأ مي ةات َيةّامم
بماّّ،ثمار اتوظي هاّواستّإعاد ّتيُّيمكمُّالّ ّأَدّالمواردبوص ِهّةّقِتصاديّ اال
–،ّوذلكّناتٌجّ(13)مستدامةّةّبصور ّمتوازنةقِتصاديّ اّوّ،ة ّعوا دّماليّ يَقّ 

ّ اَةيبالسّ ّالتَُّراثتيّتربطّممّالعمقةّالوثيقةّالّ ّ-بطبيعِةّالَال
ّ ّالمناط  ّأصبَت ّاليو ّالتَُّراِثيِّةلقد ّعال  ّفي ّاردّ مّوّ،الجاذبة

ّوالتّ طّ لمّ؛امهمّ ّاسياَيّ ّوّااقِتصاديّ  ّوالتّ مع، ّواالسرفيه، اّممّ ّ؛تجما نزه،
ّمستدامةيؤسّ  ّلتنمية ّإيجابيّ ّتنعكُسّّ،س ّمنافعّبشكل ّماعي ةاجتِّّفي
ّعمة،ّةّللمجتمعاتّالمَليّ اقِتصاديّ ّو ّلوطنيّ خلّامصادرّالدّ ّزياد ِّّفعم 

ّ (14)وتنويعهِّ
  لمي ة:العِ القيمة  .2

ّ ل تيّيمكمّابيمّثناياهّالكثيرّممّاأُلسس،ّوالمبادئ،ّّالتَُّراثيع ُّ
الَعاري ةَّيافيّتطويرّّأمّن يَدّمنها يتما ىّمالَديثةتنّا ،ّعّالت راث،ّبمّا

لعمار ّرّفيّنمطّافهوّيؤثّ ّ؛المدمُّمسَتوىتطويرّبي اِتناّعلىّّممّجهة
تخطيطهاّّوّ،تيّتعملّعلىّتطويرّالبي ةّالُعْمَرانيةّفيّالمدمالّ ّ؛الَديثة

ّوعلىّ ّوم رداتّالُعمَرامّكالمساجد،ّوالمنازل،ُّّمسَتوىالُعْمَراني، القرى،
ّ (15)والشواِرع،ّواألسوا 

والنشرات،ّ مي ةوُيمكْمّتَقي ّاأل للتَراثّممّخملّالبَوثّ، ّالعلميّة
،ّوتاريخّةاريخ،ّوالجغرافياّالطبيعيّ لمي ةّفيّمجالّاآلثار،ّوالتّ اتّالعِّوالدوريّ 
وب،ّعةّمتكاملةّعمّالشّ لميّ وذلكّممّأجلّالوصولّإلىّمعرفةّعِّّ؛العمار 

عارتها،ّوثقافتها ّ (16)َو
 ة:جِتماعي  االالقيمة  .4

سِّمّّ،لدىّالمجتمعّالمَليّ ّالوعيفيّزياد ّّالتَُّراثتنميةُّّتسِه ّ  وتَُ
مناط  ّوالّبيمّالّوازمّاإلقليميّ فيّتَقي ّالتّ ُّيسِه ُّممّدخلّأفراده،ّكماّ

ّّأمّ ّشكّ  ّّالتَُّراثمشاريع ّياَيّ السّ الُعْمَراني َِّوالصّ ة، ّال ة،ّفيّ ّرناعات
ّالتقليديّ  ّوالمنتجات ّتعود ّة ُّكل ها ّّواجِتماعيّ ب وا د ّللسّ اقِتصاديّ ة، كامّة
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ّالمَليّ  ّيعمل ّكما ّوأنواِعهّالتَُّراثيم  ّأشكاِله ّتنميّ،بمختل  ّروحّعلى ة
اّيساعدّعلىّربطّالمجتمعاتّة،ّممّ االنتماءّوالُهويةّللمجتمعاتّاإلنسانيّ 

ّوثقافِتها ُّمساير ّّ؛بُتَراثها ّأجل ّمم ّالماعي ّإلى ّالنظر  ّخمل ّمم وذلك
ّ (17)الَاعرّواستشرا ّالمستقبل

 :ةالرمزي  القيمة  .5
ّودالالتّكثير ،َّيثّقيمةّرمزيّ ّالتَُّراثُّيمثِّل ّمثِّليُّةّعاليةّذاتّمعام 

َّقيقيّ رمزّ ّالَعاريّ ّالتَُّراث عاراتّعاربةّاا َّو ّوأفكار، ّثقافات، ّلوجود
فيّقدرتهّّلتمثّ تّالتَُّراثةّلهذاّيّ  ّالَقيقالقوّ ّاليّفإمّ وبالتّ  ،ّدَّالجذورّفيّالقِّ

ة،ّفهيّبذلكّقافيّ الثتيّتنتميّلهذهّالمواردّعوبّالّ فيّالشّ ّافيّالتأثيرّوجدانيّ 
عورّ يّمنبعّال خر،ّواالعتزاز،ّوتعاظ ّالشّ ّلَعار ّ ّااّواقعيّ ُتشكِّلّانعكاسّ 

ّالوطنيّ  ّلهذا ّباالنتماء ّواإلَساس ّاألّ (18)العظي ّالتَُّراث، ّ مي ةوتنطل 
ةّيّعمليّ فّامهمّ ّايّدورّ والّيزالّيؤدّ ّ،ىأدّ ّهةّللتَراثّممّاإليمامّبأنّ الرمزيّ 

ّالوطنيّ  ّوت عيلِّّ،البناء ّللجذور، ّالعود  ّخمل ّّمم ةّالثقافيّ العناصر
ّجِتماعيّ واال ّّوالوطنيّ ّوة ّوتأصيلِّّتعم  ِّة، ية، ّالرَو أوجهّّىشتّ ّالجوانب

ّ (19)الَيا 

 :التَُّراثأنماط 
اعااااايّمتوارثةّممّمّ،ةوفكريّ ّ،ةوفنيّ ّ،ةثقافيّ ّيشاااااملّالتراثّأشاااااكاالّ 

ّ،ّومنهاّماّيكومامّماديّ يكّوّوممّ ذهّاألشاااااااااااكالّماةّالقريبّوالبعيد،ّاألمّ 
آثارّّ هّاألجدادّممفيّماُّيخلّ ّ،راثللتّ ّالماديّ ّلّالشااا ّ ،ّإذّيتمثّ غيرّماديّ 

،ّاجدمسااااااااامقابرّّوّومعابدّممّّ،ةجنا زيّ الّوّةينيّ دّ المنشااااااااا تّكالّ؛تّباقيةظلّ 
امات،ّالَمّ ّوّ،معوالقصور،ّوالقِّّ،الَصومّ:ةّمثلي ِّنّدَّمالةّّوَربيّ الّيمبانالّو

باآلثارّّيااألنثروبولوجِّعل ِّفيّّ ُّتيُّتعرَّواألبراج،ّواألساااوار،ّوالّ ّ،دودوالساااّ 
ة،ّميّ فيَّياته ّاليّوّابتة،ّإلىّجانبّاألدواتّالتيّاسااااتخدمهاّاألساااام ُّالثّ 
ّ ّّ(20)اآلثارّالمنقولةّاس ُّعليهاّّتيُّيطل ُّوالّ 

ماّاسّوتقاالياد  ،ّّوممّعااداتّالناّ ّراثّغيرّالمااديّ مّالتّ بينمااّيتكوّ 
 وّعمّجيل،ّّوّومشااااااااااااااعرّيتناقلونهاّجيم ّّ،وأفكارّ،رومّعناهّممّآراءُيعبِّّ

ّ ّاساااااااتمرارّلل ولكلورّالشااااااا  ا دّة،ّواألشاااااااعارّوالقصاااااااعبيّ عبيّكالَكاياتّالشااااااا 
ر،ّويشتملّة،ّواألساطية،ّوالقصصّالبطوليّ بها،ّوالقصصّالشعبيّ ىّتغنّ المُّ

ّوأنواعّالرّ  ّوالَكاااااايااااااتّعلىّال نومّوالَر ، ّواألغااااااني، قصّواللعاااااب،
ّ ّعريااّ الشااااااااااااا  ،ّةا ر ،ّواأللغاااز،ّوالم ااا ي ّالخرافيااّ ةّلألط ااال،ّواألمثااالّالسااااااااااااا 

عمّةّأ ميّ ّراثّالّيقلّ ممّالتّ ّة ّو ذاّالشااااااااااااا ّ واالَت ااالتّواألعياادّالادينياّ 
هّيرتبطّألناااا ّّ؛ويتااااهدّذاكر ّالوطمّو ُّ،ّفهوُّيخلااااّ والطبيعيّ ّقااااافيّ راثّالثّ التّ 

ةّقالمعار ،ّوالممارساااااااااااتّالمتعلّ ّ،ّباإلعااااااااااافةّإلىّةبالمأثوراتّالشااااااااااعبيّ 
ّ،ةليااديااّ والَر ّالتقّ،بااالطبيعااةّوالكوم،ّوكااذلااكّالمهاااراتّالمرتبطااةّبااال نوم

علىّّاُمقتصااااارّ ليسّّ،قافيّ راثّالثّ مصاااااطلحّالتّ ّ ّوبهذاّفإمّ (21)وفنومّاألداء
ّقالية،ّبلّيشاااااااااااااملّالتّ َ ّال نيّ والتّ ّ،ةةّاألثريّ اريخيّ المعاال ّالتاّ   وية،ّدّالشااااااااااااا 

َِّوالممارساتّاالجتماعيّ  ّة رفيةّالتقليديّ ة،ّوالمهاراتّال
بغرضَّماااايتاااه،ّقااااماااتّّالتَُّراثفيّإطاااارّاال تماااا ّبااادراساااااااااااااااةّّو

ّالمنظّ  َّااد ّللتربيااةّوالعلو مااةّاألم ّالمتّ منظّ كّ،ةماااتّوالهي اااتّالمختصااااااااااااا 

ّكلالشااّ هاّكماّيوعااَلعد ّأقسااا ،ّّالتَُّراثبتصااني ّّ،والثقافةّ)اليونسااكو(
ّ( 1ّ)ّ:رق 

ّ(1ّالشكلّ)
ّ)الباَث( ّوأنماطهِّّالتَُّراثّيوعحّأشكال

 
 :ورالمفهوم والد   ،التَُّراثي   الوعياني: المحور الث  

ّ،ممّتراثناّبمّرجعة،ّفخملّالقرومّالماعيةّلقدّعاعّكثيرٌّ
عها،ّتيّالّيمكمّتعويالّ ّزشهدناّوماّزلناّنشهدّتدميرّكثيرّممّالكنّو

ّللكوارثّالطبيعيّ  صنيع،ّالتّ ّوّ،ديدوال قرّالشّ ّ،والَروبّ،ةوذلكّنتيجة
ّ،ذهّالمأسا لهخرىّأسبابّأكّلو ناّ ةّالَديثةلوث،ّواستخدا ّالتقنيّ والتّ 
ّ (22) األمدّومستمرّ ّطويلةَُّتعد ّ

ّّالوعيّو ّاإلنسام ّفه  دراكبالتَُّراثّ و ّالماديّ للقيَِّّه،وا  ةّوال كريّ ّة 
ّوال رديّ المتجذّ  ّاالجِتماعي ة ّفيَّياتنا ّّور  ّاستمرارّفال تيّة، يَّياتناّلها
ّلّالوعيُّيشكّ ّو (23)باستمرارّثمرَّوتُّّ؛ّلتزد رَّلهارّهوتدبُّّّ،ة،ّوقبولهّبهااليوميّ 

قليلّممّوالتّ ّ،ةوتعزيزّالهويةّالوطنيّ ّيِه،كبير ّفيّالَ اظّعلّأ مي ةبالتَُّراثّ
تيّفرعتهاّلّ ياتّاَدّ والتّ ّ،تيّطرأتّنتيجةّالعولمةةّالّ لبيّ بعضّاآلثارّالسّ 

بنىّ ذهّ،ّبَيثّتُّةمّذلكّممّخملّبناءّثقافةّتراثيّ ةّالعصر،ّويكّوتقنيّ 
علىّأساسّوعي ُيسّ،التَُّراثّأ مي ةبّعالّ ّالثقافّة فيّهِّبمّا  ََِّّ وال  اظّمايتّه

ّالقولُّعليه ّ دراكوعيّالمواطمّّمّ إّويمكُم ّيرتبطّالّ،التَُّراثّأ مي ةبّهِّوا 
ّفقط َملّمعاميمّويّ،ةّالثقافي ةصّ ابلّيرتبطّبالخّ،بالجانبّاالقِتصادي 

ّبالهويّ متعدّ  ّمرتبطة ّالم ا ي د  ّو ذه ّواالنتماء، ّتنشّة ّإلى  ةّتَتاج
ّعمّّ،والم ا ي ّ،قاليدوالتّ ّ،والعاداتّ،ي القِّّيثّ اجِتماعي ةّقا مةّعلىّ فعم 

يّالوصولّ ّفهِّوالتيُّتسّته،َعاّرّوالوطمّثقافةّممّقيمةّّلهُّماّّكلّ نقِلّ
اثّممّالمَافظةّعلىّالتُّرَّّالتَُّراث ّإمّ ّأ مي ةبّالوعيممّّدرجة ُّمتقد مةإلىّ

ّ،والقادمةّةتهّلدىّاألجيالّالَاليّ وعيةّبأ ميّ االندثار،ّوتعزيزّجوانبّالتّ 
مايتهالمَورّالرّ ّعدّ تُّ َّّ  يسّللَ اظّعلىّالتَُّراثَّو مايةّالت راثّوالَ  ّإم 

ّالجهاتّوالمؤسّ لّمهمّ تَمّ تةّمشتركةّمسؤوليّ  ّةالشعبيّ ةّّوساتّالرسميّ تها
ّقي ّثعليهاّدع ّبرامجّالتّ ّلُّعوَّّتيّيُّحّاألطرا ّلّ يتوعّويمكمّجميعها 
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 .)الباحث( التَُّراثي   الوعين دور األطراف المختلفة في بناء ( يبي  0) جدول
 مؤشرات النجاح لألطراف المستهدفة الوعيالجهود المبذولة من هذه األطراف لبناء  النتائج المتوقعة من األطراف المستهدفة األطراف المستهدفة

 –السياسات وقادة الرأي )الوزارات اناع 
البلديات  –األمانات  –الهيئات المحلية 

 المنظمات الدولية( –

ّ
ّ

يستطيعّصناعّالسياساتّوالجهاتّالمعنيةّبالتَُّراثّ
واآلثارّوالسياَةّفيّالبلدّالتعري ّبقيمةّالتَُّراث،ّ

وسمّالقوانيمّوالتشريعاتّلَمايته،ّوتوفيرّ
عدادّالمخططاتّاالعتماداتّالماليةّواالق راض،ّوا 

ّالمزمة والدراساتّال نيةّ

تسليطّاألعواءّعلىّالقيمةّاالقِتصادي ةّ
ّواالجِتماعي ةّوالثقافي ةّللتراث 

إعاد ّصياغةّوتشكيلّالسياسةّالعامةّالخاصةّ
ّبقطاعّالتَُّراث 

توسيعّالدع ّالماليّلمشروعاتّالَ اظّوالترمي ّ
 والتوثي  

 إصدارّالقوانيمّوالتشريعات
 الرصدّوالتوثي 

إلقاءمَاعراتّوالمشاركةّفيّالندواتّوالمؤتمراتّ
ّالتيّتعنىّبالتَُّراث

زياد ّالدع ّلسمّالسياساتّوالتشريعاتّ
ّذاتّالعمقةّبالتَُّراثّوالسياَة 

تَسمّفيَّالةّالتأييدّلقطاعّالتَُّراثّ
 والمَافظةّعليه 

 التسجيلّلدىّاليونسكو 
 استَداثّفرصّعملّجديد  

عاد ّزياد ّ مشروعاتّالتأ يلّوالترمي ّوا 
 التوظي  

ّإقامةّالمهرجاناتّوالمعارضّالتَُّراِثيِّة 

 الجماهير العامة

ةّ ةّوالثقااافياا  ةّواالجِتماااعياا  معرفااةّالمنااافعّاالقِتصااااااااااااااادياا 
لَمايةّّقد  المُّّع ّالقويّ راث،ّفعااام ّعمّالدّ ةّللتّ والبي يّ 

ّالتَُّراثّوالَ اظّعليه،ّوالعملّفيّالمشروعاتّالتَُّراِثيِّة 

تَُّراثّةّفيّالالتشجيعّعلىّقبولّالمنافعّالوظي يّ 
 ياَة والسّ 

ّاالستثمارّفيّالمشروعاتّالتَُّراِثيِّة 
 ابعةّممّتقديرّالتَُّراث اتّالنّ لوكيّ ممارسةّالسّ 

ّاَترا ّالبي ةّواآلثارّوالتَُّراث 

ّأ مي ةبكامّكبير ّممّالسّ ّنسبةوعيّ
ّالتَُّراث 

عاملّالواعيّمعّمجاالتّالتَُّراثّالتّ 
 المختل ة 

ّالمَافظةّعلىّالمصادرّالتَُّراِثيِّة 

 مؤسسات التعليم
 المعاهد  المدارس( -الكليات الجامعات)

ّّالجامعاتإدراكّاألسااااااااااتذ ّفيّ علي ّساااااااااااتّالتّ ومؤساااااااااا 
ادي ةّالتَُّراثّوقيمتهّاالقِتصاااّ مي ةألّ،المختل ةّوالمدارس

ة،ّودورهّفيّتوفيرّفرصّوظي يااّ  ةّوالثقااافيا  ّةواالجِتمااعياا 
ّعمّفعاااااام ّللعملّفيها،ّّه ودعمّالط لبةيمكمّترغيبّ

وتنشاااااااااا ةّاألجيالّّ،ىّالت راثسااااااااااهامه ّفيّالَ اظّعلإ
ّعلىّاعتزازّبَعارته ّوثقافته  

ّبابّللعنايةّبالتَُّراث تَسيمّأدوارّالشّ 
 المتاَة ّةال رصّالوظي يّ بّوّ،بتراثه ّالط لبةإعجابّ

 ابعةّممّتقديرّالتَُّراث اتّالنّ لوكيّ السّ ّدع 
 لة راساتّذاتّالصّ نجازّالدّ إالمشاركةّفيّ

ّخاذّالقرارات المشاركةّفيّاتّ 

ةّميّ ةّالتعليقيا ّاألساتذ ّبتوجيهّالعمليّ 
ءّّوبالتَُّراث،ّوتسليطّالعَّّالوعيلتنميةّ

ّتيّيعانيّمنها علىّاالشكاالتّالّ 
اتّصاتّواألقسا ّوالتخصّ زياد ّعددّالكليّ 

ّةّبالتَُّراث المعنيّ ّالجامعي ة
لَ اظّاّالمتعل قةّبعرور وصياتّتّ رفعّال

علىّالتَُّراث،ّوالعملّفيّالمشروعاتّ
ّالتَُّراِثيِّة 

 الط لبة

ياته ّّ ميا ةألّالط لباةإدراكّ التَُّراثّفيّاقتصااااااااااااااد  َّو
ة،ّّو ةّوالثقاافيا  تاَةّاالجِتمااعيا  الواعد ّّةال رصّالوظي يّ ا 

ارّاَترا ّالبي ةّواآلثّ مي ةفعاااااااااام ّعمّإدراكه ّألّ فيه
ّياَي ةّالتَُّراِثيِّة والتَُّراث،ّوالمنتجاتّالسّ 

ّإدراكّقيمةّالتَُّراثّكمدخلّألسبابّالعيشّالكري  
يّتتيَهاااّالمشاااااااااااااروعااااتّالبَااثّعمّالوظااا  ّالت

ّالتَُّراِثيِّة 
ّاَترا ّالبي ةّواآلثارّوالتَُّراث 

ارسيمّلتخصصاتّالدّ ّالط لبةزياد ّعددّ
دراجّموادّدراسيّ التَُّراثّوالسّ  فيّّةياَة،ّوا 

ّةَّولّالتَُّراث والكليّ ّجامعةباتّالمتطلّ 
بيمّفيّزياد ّعددّالخريجيمّالمدرّ 

ّيانة رمي ّوالصّ تخصصاتّالتّ 

المهتمين بالتُّرَاث والمستثمرين والقطاع 
 الخاص

وتَساااااايمّالخدماتّّ،ساااااهيمتالتّ ّتقدي ّفيّالمسااااااعد 
دي ّتقاااّوّ،رمي اتّالَ ااااظّوالتّ ماااة،ّوتمويااالّعملياااّ المقااادّ 
وافزّمنااافسااااااااااااااةّع ّالكبيرّللعااامليمّممّتاادريااالاادّ  بَّو

ّ للقطاعاتّاألخرى

االسااااااااااااتثمارّفيّالمشاااااااااااااروعاتّّأ مي ةالتأكيدّعلىّ
ّالتَُّراِثيِّة 
مواقعّسااااهيمتّفيّالعلىّتوفيرّالتّ ّالمسااااتمرّ ّالَثّ 

 التَُّراِثيِّة 
 دع ّجميعّاالنشطةّالتَُّراِثيِّة 

ع ّالماليّلمسااااااتثمارّفيّالمشااااااروعاتّتوساااااايعّالدّ 
ّالتَُّراِثيِّة 

  هاترميمّوّتهاوصيانّدار ّالمبانيّالتَُّراِثيِّةإ
جاتّةّوالمنتناعاتّالتقليديّ اال تما ّبالصّ 

 ة الَرفيّ 
ياَي ةّاالستثمارّفيّالمشروعاتّالسّ 

 التَُّراِثيِّة 
 يجادّفرصّعملّجديد  إ
يمّفيّللعاملّدريبّالمهنيّ وىّالتّ زياد ُّمست

ّالمشروعاتّالتَُّراِثيِّة 

 وسائل اإلعالم

ةّّةتنمياا المعرفااةّبقيمااةّالتَُّراث،ّوالمنااافعّاالقِتصااااااااااااااادياا 
ةّله،ّ وساااااااااااااا لّاإلعم ّعمّطري ّتعري ّواالجِتمااعيا 

ةّباااأشاااااااااااااكااااالهااااّالمختل اااةّباااالمواقع انيمّالقّوباااا،ّّوالت راثيااا 
مايته والتّ  ّشريعاتّالهادفةّالىّالمَافظةّعليهَّو

ّنشرّالمعرفةّبقيمةّالتَُّراث 
ةّ ةّواالجِتمااعزيااد ّالمعرفاةّبااالمناافعّاالقِتصاااااااااااااادياا  ياا 

ّللتراث 
ّةّللتعري ّباااالمواقعغطيااةّاإلعمميااّ تشاااااااااااااجيعّالتّ ّ-

ّ االتَُّراِثيِّة،ّوالجهودّالمبذولةّللَ اظّعليه

 ة نشطةّالتَُّراِثيِّّكبرّللمواقعّواألأتغطيةّ
ّصة ةّمتخصّ برامجّثقافيّ تقدي ّ

ّ هتوقيمَّولَّقيقةّالتَُّراثّالوعيزياد ّ
بالَ اظّّةالمعنيّ شريعاتّتأييدّالقوانيمّوالتّ 

ّوالَماية 

 المجتمع المحلي
 -المالك  –)السكان 

 الجمعيات المهتمة(

،ّوالمنتجالَ اظّعلىّالطّ فيّالمسااااا مةّ اتّابعّالتَُّراثي 
َِّ نشااااااااءّالمشاااااااروعاتّالتَُّراِثيِّة،ّواَترا ّالبي ةّرفيّ ال ة،ّوا 

ّوالتَُّراث ّخملّواآلثااااااار ّّمم ّجمعياااااااات ّتعتنيتكويم
ّشاااااااااااااخصّفيّعلىّكااالّ ّإذّينبغيّ تَمياااهالتَُّراثّّوبااا

املّعرّأفعااااااااااالّالخبراتّفيّالتّ اظهإالمجتمعّالمَليّ
ّّتعزيزّممّخملّ؛معّالتَُّراث ةّاتّاألخمقيااّ لوكيااّ السااااااااااااا 

ّّ وعيه ّوادراكه ممّابعةّالنّ 

ّعلىّإنشاءّالمشروعاتّالتَُّراِثيِّة ّالَثّ 
ّاث عاملّمعّالتُّرَّةّبالتّ اتّالخاصّ تطويرّالسلوكيّ 

ّه وخبراتّممااااارساااااااااااااااااتّاآلخريماالسااااااااااااات اااااد ّممّ
ّ ه وثقافات

افتتاحّالمشروعاتّالتَُّراِثيِّةّفيّالمجتمعاتّ
ّة التقليديّ 

َوّنّواجباتهالةّالمجتمعاتّالمَليّ لّتَمّ 
ّعلىّالبي ة ّوالمَافظةِّّ،التَُّراث
ّاَترامه ةّالمجتمعاتّالمَليّ إظهارّ
 د  احّوالثقافاتّالمتعدّ لسيّ ل

  تهاوصيانّكةّبالمم ّترمي ّالمبانيّالخاصّ 
ةّنتاجّالمصنوعاتّالتقليديّ إالعملّ

َِّ  ة رفيّ وال
ّ ك،ّوأصدقاءّالتَُّراثاتّالممّ جمعيّ تشكيلّ
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 :يتهبأهمِّ  الوعي

ُّمِهمّ دورّ ّالجامعاتتؤديّ يويّ ا َّو لدىّّالوعيّالت راثيّ فيّتعزيزّّ،اا
ّّالط لبة ُّتساِعد   ّإذ ّّفيوتطويره؛ ّالمعال  ّّوثريةواألّالتَُّراِثيِّةمعرفة ُّتسِه ّ ،

ّا ّأكثرّوعيّ وتجعله،ّالثقافيّ ّالتَُّراثّ مي ةألّالط لبةبشكلّكبيرّفيّإدراكّ
َكَماّ تمامه  ّممّتقدير  ّواّنابعّ َّعاريّ ّبنَوّ ّ،التَُّراثعاملّمعّةّالتّ بكي يّ 

،ّوتنميةّثالتَُّراإكساِبه ّالمعار ،ّوالمهارات،ّوالقي ّالمرتبطةّبّعلىتعملّ
لوطم،ّفيّتنميةّروحّالوالءّواالنتَماءّلُّيسِه ُّميوله ،ّواتجا اته ّنَوه،ِّبَماّ

ّواالعتزازّبَعارته،ّوتَقي َّيا ّأفعلّلل ردّوالمجتمع 
ّناِ جمَِّممّّطلبةممّخملَّماّتُقدُِّمهّللّ؛وراّالدّ تقو ّبهذّالجامعاتّو

لوعيّاتيُّيمكمِّممِّخمِلهاّتنميةّتَويّالعديدّممّالموعوعاتّالّ ّ،ةِدراسيّ 

ّالتيّتدع ّّالجامعي ة،ّإعافةّإلىّاألنشطةّالت راثيّ  ّالتَُّراثّةأ ميّ المُتَعدُّد 
ّال ِّخمل ّالميدانيّ متَرّ ِمم ّوالزيارات ّّة، ّوالنّ التَُّراِثيِّةللمواقع دوات،ّ،

والمجمّ  والنّ التَُّراِثيِّةتّوالمؤتمراتّ، والُكتيّ شراتّالتّ ّ، والمسابقات،ّبوعويةّ، اتّ،
قامةّالمعاِرضّوالمهرجاناتّ ة،ّلثقافيّ ا،ّوأنشطةّالمسرح،ّواألسابيعّالتَُّراِثيِّةوا 

ِمم رفعُّّلُّتيّيؤمَّّالّ األنِشَطّةّوغير ّا كجانبّّلتَُّراثاّأ مي ةبّالوعيدرجّةِّمنهّا
برازّاجِتماعيّ ،ّّواقِتصاديّ  ،ّوا  ةّقِتصاديّ كأَدّالقطاعاتّاالّالتَُّراث،ّوثقافي 

ّلألجيالّالقاِدمة ّااُّمثِمرّ اقِتصاديّ ّاخيارّ ُّتمثِّلتيّالّ ّ،ا د رّ ال
ّمّ أّذلكّ؛التَُّراثّالمَافظةّعلىفيّّوأساسيّ ّمه ّ ّالجامعاتدورّّإمّ 

ّّجامعةال ّاألمرّ،َعاريّ ّوّ،ثقافيّ ّشعاعّ إمركز ، ّيجعلهاّومعرفي  ّال ذي
كمؤسّ تتعدّ  عندّتلقيمّرسثقي ،ّإذّالّتق ّعلي ّوالتّ سةّللتّ ىَّدودّدور ّا التهّا

ّاجُّتيّيَتإلعداد  ّللمهمّوالوظا  ّالّ ّ؛بابالمعلوماتّلمجموعةّممّالشّ 
ّالمجتمعّفيّتقدّ  ّتتعدىّرسالةّمهّونموّ إليها نما ّوا  ّالّجامعةاله، معنىّ ذا

ي ةّ،ّفهنالكّالوظاّوشموالّ عّ إلىّوظا  ّأخرىّأكثرّتنوّ ّ، ّالمَدودالعيّ 
يّ ّو يّتؤدّ (24)واإلرشاديةّ،ةقِتصاديّ واالّ،ةوالسياسيّ ّ،ةالثقافيّ ة،ّّوجِتماعيّ اال

ّالدورّفيّإطارّالوظا  ّالثمثّالّ  البَثّّودريس،ّ)التّ ّ:تيّتقو ّبها ذا

ّلوعيامّتستثمرّفيّتنميةّأَيثّيمكمّللجامعةّّ،خدمةّالمجتمع(ّو،ّالعلميّ 
ويمكمّإبرازّدورّّ (25)وتقديمهّبثوبّجديدّيناسبّالعصرّ،التَُّراثّأ مي ةب

ّممّخملّاّالوعيفيّالَ اظّعلىّالتَُّراث،ّوتنميةّّالجامعات ّآلتي:التَُّراثي 
  ّيرّللت كّ ،ّوجعلاهّمادّ الط لباةفيّن وسّّالتَُّراثروحّاالنتمااءّلهاذاّّباث

متازّتيّتسااااليبّالّ ممّخملّعرعاااهّومناقشاااتهّبأفعااالّاألّ؛بداعواإل
ّشوي  بالمتعةّوالتّ 

 ّ ةباااّالوعيتعمي ّلممّخمارسااااااااااااايم،ّالااادّ ّوّالط لباااةبيمّّالتَُّراثّأ ميااا 
تيّشااااكاالتّالّ اتّواإلوءّعلىّالتعديّ تسااااليطّالعااااَّبّوّ،التَُّراثعري ّبالتّ 

مّمّواصاااالّبينهماداقةّوالتّ يجادّنوعّممّالصاااا ّاّ ،ّّوممّجهةّيعانيّمنها
ذيجهاااةّأخرى ّ؛الجاااامعااااتاتّمّتكومّممّأولوياااّ أينبغيّّ،ّاألمرّالااا 

لةّعا علىّالمشاااركةّالّالط لبةالخطو ّاألولىّواأل  ّلتَ يزّّبوصاا ها
ّوالَ اظّعليه ّ،التَُّراثفيَّمايةّ

 ّةعاااامااالّمعّالمواقعّبكي ياااةّالتّ ّالط لباااةتوعياااة م هو ّعزيزّتّوّ،التَُّراِثياااِّ
عااااااااااااااريّ ّ،تاريخيهّأ مي ةعنيهّممّتوماّّ،ولةللادّ ّاتهاملكيّ  ّ،لبمدناّةَو

ّة بالمصلَةّالعامّ ّوأمّالعبثّبهاّيعرّ 
 ّ ّ،اتيّ الكلفيهاّّتشاااااااركّ،التَُّراثصااااااةّبَمايةّتشااااااكيلّلجامّمتخصاااااا 

تقدي ّتشمَلّلّتتسُعّوظي تهاَيُثّ،ّالتَُّراثةّبالعمار ّّوواألقساا ّالمعنيّ 
ّّ،رمي ةّفيّمجاالتّالتّ واالساااااااااتشااااااااااراتّال نيّ ّ،الخبرات ّ،انةيوالصااااااااا 

عااااد ّتاااأ يااالّ ةلمباااانيّاوا  ذيّّ،ّاألمرةمواقعّالتااااريخياااّ والّ،التَُّراِثياااِّ ّالااا 
ّمّأَوالّساكنيها َسّ ُيّّوّ،بواقعهارتقاءّ ّفيّاالهِّسيُّ

 اظّفيّمجااالّالَ ااّالُمتعااد د ّتيّتقو ّبهااّالجهااتعماالّالّ متاابعااةّاأل
ار ّوف ّالمعاييرّواألساااااااسّالمتعّهاّتت ّ دّممّأنّ أكّ والتّ ّ،التَُّراثعلىّ
ّعليها 

 ّزالةّّ،اِثيِّةالتُّرَّللمواقعّّعلىّالقيا ّبَممتّتنظي ّ ّالط لبةتشااااااااااجيع وا 
ّممّتلكّالمواقع ّنقاضاألتربةّواأل

 ّلبةط،ّوتشااجيعّالتَُّراثصاااتّذاتّصاالةّبموعااوعّتخصااّ ّاسااتَداث
معّجوانبّفيّجُّتسااااِه ُّّللقيا ّبدراساااااتّ ّ،راساااااتّالعلياّوالباَثيمالدّ 

لىّإلمشاااااااااااااااريعّتهاااد ّّاتّ عااادادّمل اااّ ،ّواّ هااااوتوثيقّالمختل اااةّالتَُّراث
ليها،ّإعاد ّالَيا ّإلّ؛ اواساااااتثماّرةّالتاريخيّ ّالمعال بعضّبّالن هوض

مل ّّمّكلّ ة،ّبَيثّيتعاااااامّ صااااااالتهاّوقيمتهاّالَعاااااااريّ بماّيَ ظّأ
واالَتمااااالتّالممكناااةّإلعااااد ّّ،تاااه ميّ ،ّوأ َلّعّْلمَاااةّعمّتااااريخّالمَّ

ةّصاااااااااااااااادياااّ قتِّوالجااادوىّاالّ،ةكاااالي ّالتقاااديرياااّ والتّ ّ،تاااأ يلاااهّوتوظي اااه
ّ (26)عةالمتوقّ 

  ّاتّوالتنقيباتّاألثري ّالتَُّراثانبّوثي ّلجّوة،ّوالتّ المشاركةّفيّالمسَو
ّ الَعاريّ 

الّيقتصاااااااارّدور اّعلىّّالجامعاتّأمّ إلىّّ،نبغيّاإلشااااااااار ّ ناوت
لىّإلكّذّيمتدّ ّبلّفَسااااااااب،ّبيمّمنسااااااااوبيهاّالتَُّراثّأ مي ةبّالوعينشاااااااارّ

مّأهاّة،َّيثّيمكنجِتماعيّ تهاّاالكجزءّممّمساااؤوليّ ّ،المجتمعّالمَيطّبها
يمّفيّكامّالقاطنممّجهود اّعلىّالساااّ ّبّ جانبزّعندماّتركّ ّ،ت علّالكثير

ةّة،ّممّخملّإقامةّالعديدّممّاألنشااااااااطوالمواقعّالتاريخيّ ّالتَُّراِثيِّةَياءّاأل
ّّالتَُّراث ّفيّالتعري ّبااهِّاتّالتيُّتساااااااااااااوال عاااليااّ  ّ،دّالمَليّ عيااعلىّالصااااااااااااا 

عيشاااومّفيّذيمّيالّ أول كّةّخاصااا ّّ،للمواطنيمّالثقافيّ ُّمساااَتوىواالرتقاءّبال
الث قافي ةّةّتهاّفيَّمايةّالبي لىّمهمّ إباإلعاااافةّّ اَولهّي ةّأوالتَُّراثمواقعّال

ّي ةالتَُّراثمواقعّالالمَيطةّبوالط بيعي ةّ األخطارّّوءّعلى،ّوتسااااااااااااليطّالعااااااااااااَ
ّ (27)ةيّ واألعمالّالعشوا ّ،ضّلهاّنتيجةّاإل مالتيّقدّتتعرّ الّ ّ،اتوالتعديّ 

 للعناية بالتَُّراث: سعودالملك  جامعةالمحور الرابع: تجربة 
ّمم اّ،فيّالعنايةّبالتَُّراثّتجربةّرا د ّوفريد ّسااااعودالملكّّجامعةل

ّّالجااامعاااتعلىُّمساااااااااااااَتوىُّيهتاادىّبهاااّّيؤ  لهااّلتكومّمنااار ّ  ّ،ديااةعّوالسااااااااااااا 
مرّكبير ّفيّالَ ااااظّعلياااه،ّاألّافهيّتباااذلّجهودّ ّ؛ةوالعربياااّ ّ،ةوالخليجياااّ 

خملّماّّممّ؛عوديوالَعاريّبالتَُّراثّالسّ ّدّا تمامهاّال كريّ الذيّيجساّ 
ّ،تَُّراثلىّالعنااياةّبالإتهاد ّال تيّعّيّرامشاااااااااااااالبرامجّّوباالممّا تماا ّّتولياهِّ
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ّمءّفيو ذاّيت عاااااااااااااحّبجبأ ميته،ّّالوعيوتنميةّّ،وتطويرهّ،والَ اظّعليه
ة،ّفعاام ّصاومراكزّأبَاثهاّالمتخصااّ ّ،اتهاوظا  ّالتيّتمارساهاّعبرّكليّ ال

ممّخملّأسااااااااااااااااتاااذ ّّا ااادّفيّاألعماااالّوالتنقيبااااتّالتيّتت ّ الرّ عمّدور ااااّ
ّ ّجامعةال

فعلىّساااابيلّالمثالّالّالَصاااار،ّيمكمّأمّنوردّبعضّالجهودّالتيّ
ّفيّسبيلّالعنايةّبالتَُّراثّوالَ اظّعليه:ّجامعةتبذلهاّال

ةّليّ صاتّالتَُّراث،ّمثل:ّكقساا ّذاتّالعمقةّبتخصّ اتّواألإنشااءّالكليّ  -
 ّمواردّإداّرّ:برز اّقساااميوأّ،ثارّبتخصاااصااااتهاّالمختل ةواآلَةّياالساااّ 

،ّوقسااااا ّاآل ّ؛طةّالعمار ّوالتخطيثار ّوكليّ التَُّراثّواإلرشاااااادّالساااااياَي 
إذّتعماالّ،ّيّ ةّوالتُّراثّالعمرانبجوانابّالعماار ّالتقليادياّ ّاالتيُّتعنىّكثيرّ 

لتخريجّممارسااااااايمّّ؛ةقساااااااا ّعلىّصاااااااياغةَّمناِ جهاّاألكاديميّ تلكّاأل
ّعاملّمعه وطر ّالتّ ّ،يّك اء ّودرايةّبالتَُّراثذّو

ّباألبَاثّوالدّ ّجامعةتقو ّال - ممّّو،ّصاااااااااااةراسااااااااااااتّالتَُّراِثيِّةّالمتخصااااااااااا 
ّالتَُّراثّمتعاااااادّ الترجماااااااتّالّوّ،بَاااااااثاألّوّ، اااااااتمؤلّ ال ّمجااااااال ّفي د 

ةّماااةّالمَكّ لميااّ ألوعيااةّالعِّلّتهاااتهي يت صااااااااااااااُلّبااذلااكّ،ّّوالَعاااااااااااااااريّ 
ّ،رساايماممّخملهاّنشارّأعمالّالباَثيمّوالدّ ّتيّيت ّ الّ ّ،صاةوالمتخصاّ 
ّملممّخّ،ّسااواءوالمعماريّ ّلةّبمواعاايعّالتَُّراثّالَعاااريّ ذاتّالصااّ 
وّمجلةّأّ،ثارياَةّواآلةّالسااّ تيّتصاادر اّكليّ ارّالّ ياَةّواآلثمجلةّالسااّ 

ّممّخملوّأخطيطّ،ّةّالعمار ّوالتّ كليّ ّ اتيّتنشّرخطيطّالّ العمار ّوالتّ 
ّّ،والمترجمةمةّالكتبّالمَكّ  ّسااااااااعودالملكّّجامعةدارّّعمادر ّالصاااااااا 

 للنشر 
شكلّمباشرّبّعنىتُّتيّالّ ّ،ةراساتّاألثريّ عوديةّللدّ ةّالسّ تأسيسّالجمعيّ  -

فيّّميّ لسااااااااااهامهاّفيّتنميةّال كرّالعِّإ،ّإعااااااااااافةّإلىّبجوانبّالتَُّراث
ّ ّ،ر وتقدي ّالمشااااااّوّ،ص،ّوتيسااااايرّتبادلّاإلنتاجّالعلميّ مجالّالتخصااااا 

لرفعُّمساااااااَتوىّاألداءّفيّمجاالتّا تما ّّ؛راسااااااااتّالمزمةوالقيا ّبالدّ 
َّاثبراساتّواألةّتعنىّبالدّ دوريّ ّالجمعي ةّعمّ ذهّوتصدرّة الجمعيّ 

 ثارّوالتَُّراث ّلةّباآلذاتّالصّ 
ّدريسّبكليّ ععاااااااءّ ي ةّالتّ أإسااااااها ّ - يسّفيّتأسااااااّ،ياَةّواآلثارةّالساااااا 

ة،ّيااّ الخليجّالعربلاادولّعاااومّاريخّواآلثااارّباادولّمجلسّالتّ ةّالتااّ جمعيااّ 

ّزَعاااااااااااور  ّالمميّ ّ،ّوينعاااااااااااا ّإلىّذلكوجمعيةّاآلثارييمّالعرب
ّنوية دواتّوالملتقياتّالسّ لكافةّالنّ ّ،وال اعل

ّ،ةلميّ الَعاااااااااااااورّال ااعالّللجاامعةّفيّمعظ ّاللقاءاتّوالمَافلّالعِّ -
  اخارجيّ ّوّاداخليّ 

يّممّخملّالمشااااااااااااااركةّفّ؛قافيّ والثّ ّعري ّباالتَُّراثّالَعااااااااااااااريّ التّ  -
ة،ّوأاتّوالمهرجاااااناااااتّالثّ عاااااليااااّ ة،ّوال لميااااّ اللقاااااءاتّالعِّ رز اااااّبقااااافياااا 

 راثّوالثقافةّ)الجنادرية( للتّ ّالمهرجامّالوطنيّ 
يّفّصة،ّوأبرز اّكرسيّالتَُّراثّالَعاريّ ةّالمتخصاّ الكراسايّالبَثيّ  -

ّ،ّوكرسيّاألميرّسلطامّبمّسلمامّللتَُّراتعوديةةّالسّ المملكةّالعربيّ 

  العمرانيّ 
ةّقاااتعلّ ةّالمُّراسااااااااااااااااتّالتطبيقياااّ والااادّ ّلميّ اإلساااااااااااااهاااا ّفيّالبَاااثّالعِّ -

ّ هاّمراسااااااااتّالتيّيقدّ ممّخملّالدّ ّ،صااااااااتّالتَُّراثّالمختل ةبتخصااااااا 
 راساتّالعليا طمبّالدّ 

د ّممّةّفيّمواقعّمتعااادّ ثرياااّ فيّأعماااالّالتنقيبااااتّاألالمشااااااااااااااااركاااةّ -
زير ّجلتاريخّالّ،د ّوالمتعاقبةالمملكة؛ّللكشااااااااااااا ّعمّاألدوارّالمتعدّ 

عاراتهاّعبرّالعصور العربيّ   ةَّو
اتّالتَُّراِثيِّةّالميدانيّ ّجامعةمسا ماتّال -  ة فيّالمسَو
ةّليّ فيّكّاوخصوصّ ّ،فيّالجامعةّدريس ي ةّالتّ مساا ماتّأععااءّ -

ّ ّ،ياضبمدينةّالرّ ّفيّإنشاااااااااااااءّالمتَ ّالوطنيّ ّ،ياَةّواآلثارالساااااااااااا 
  األخرىّفيّالمملكةّصةوالمتاَ ّالمتخصّ 

بإلقاءّمَاعاااااااااراتّفيّجهاتّّ،دريسأععااااااااااءّ ي ةّالتّ قيا ّبعضّ -
ّوالَعاريّ ّالوعيبقصدّنشرّّ؛عديد  ّ بيمّالمواطنيمّالتَُّراثي 

 :ريقة واإلجراءات()الط   الدِّراسةة منهجي  
ّلبةطممّجميعّّالدِّراساااااةمّمجتمعّوعينتها:ّيتكوّ ّالدِّراساااااةمجتمعّ

لتيّ،سااااااااااااعودالملكّّجامعةوطالباتّ ّراساااااااااااااتالبكالوريوسّوالدّ ّ:فيّمَر
ّ:ممّالعا ّالجامعيّانيالثّ ّراساااااااااااايّ الدّ ّال صاااااااااااالفيّليمّالمسااااااااااااجّ ّ،العليا

ّّ، (2015-2010 ااااااااااااااااااّ/1035-1036) ّصاااااات،فيّمختل ّالتخصااااا 
ّ( 2)جدولّرق  ّ(28)وطالبةّطالب ا(50003ّ)ّ:والبالغّعدد  

لجنس وا ،ةوالجنسي   ،ةراسي  عين حسب المرحلة الد  موز   الدِّراسة( يوضح مجتمع 3جدول )
ّهـ0424/0425خالل العام 

المرحلة 
 ةراسي  الد  

المجموع  المجموع غير سعودي سعودي
 أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر الكلي  

ّالبكالوريوس
20361 11016ّ05000ّ1000ّ1152ّ2626ّ21135ّ16561ّ01003 

راساتّالدّ 
 0336ّ0162ّ110ّ221ّ1101ّ0000ّ0560ّ6000 3553ّالعليا

ّالمجموع
30610 22055ّ53666ّ2361ّ1303ّ3030ّ33205ّ02121ّ50003 

050ّ)ّ:نااةّالبَااثّممتكونااتّعيّ فيَّيمّ ا( ّوطااالبااة،ّت ّ ّطااالباا 
ّممّخملّتطبي ّمعاااااادلاااااةّ يربرتّأركم، ّتوزيعَّياااااثّت ّ ّاختياااااار اااااا

اّوطاالبااةّّ(050)ّ:االساااااااااااااتبااناةّعلى ّذيمّت ّ الاّ ،ّجاامعااةالممّطلبااةّطاالباا 
ّت ّ ّو،ّةالدِّراسااااممّجميعّأفرادّمجتمعّّ،ةّبساااايطةاختيار  ّبطريقةّعشاااوا يّ 

(01ّ)ّ:اسااااااتبعادّ(ّاسااااااتبانة،ّوبعدّمراجعتهاّوتدقيقهاّت ّ 011)ّ:اسااااااترداد
ددّوبذلكّبلغّعّ،َليلّاإلَصاااااااااا يّ لعد ّمطابقتهاّشاااااااااروطّالتّ ّ؛اسااااااااتبانة

ّت ّ ّ،(ّاساااااااااااتبانة300)ّ:َليلّاإلَصاااااااااااا يّ تيّدخلتّالتّ نةّالّ م رداتّالعيّ 
3ّرق ّ)تَليلهاااّواختبااارّنتااا جّبياااناااتهااا،ّوالجاادولّ ّ،كراراتيوعاااااااااااااحّالتّ (

ّراتها َسبّمتغيّ ّالدِّراسةنةّةّلعيّ سبّالم ويّ والنّ 
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 راتهابحسب متغي   الدِّراسةنة خاائص أفراد عي  ( يوضح 2جدول )
 سبة %الن   العدد الفئات راتالمتغي  

233ّ63ّّذكر الجنس
130ّ30ّّأنثى

5ّ 206ّ56ّسعودي ةالجنسي  
0ّ 161ّ03ّغيرّسعودي

2ّ 105ّ36ّةإنسانيّ  ةالكلي  
5ّ 161ّ53ّةعلميّ 
3ّ 20ّ0ّةصَيّ 

0ّ 106ّ01ّبكالوريوس الدِّراسةدرجة 

6ّ 161ّ51ّدراساتّعليا
0ّ 21ّ5ّلاألوّ  ُمسَتوىال

0ّ 36ّ6ّانيالثّ 
6ّ 55ّ10ّالثالثّ 

6ّ 50ّ10ّابعالرّ 
6ّ 22ّ5ّالخامس

6ّ 03ّ11ّادسالسّ 
3ّ 31ّ10ّابعالسّ 
0ّ 65ّ25ّاممالثّ 

ّااااااااااّاااااااااا2ّممّّأقلّ  التراكمي   المعدل
5ّ30ّ10ّ 3ممّّإلىّأقلّ 2ّمم

1ّ 5ّ151ّ00 0إلى5ّّ 3ممّ
2ّ 5ّ112ّ06 0أكثرّممّ

 :الدِّراسةأداة 
معّعلىّالمقاييسّوممّخملّاالطّ ّ،ابقةراساااااتّالساااا ّوءّالدّ فيّعااااَّ

ا؛ّإعااداد اااّال تيّت ّ  وّجااا اااتّنَةّقياااسّاالتّ للوقو ّعلىّإمكااانيااّ ُّمسااااااااااااابقاا 
ّأدا ّالبَااثّعباار ّعمّفااإمّ ّللبَاث،ّظريّ وفيّعاااااااااااااوءّاإلطاارّالنّ ،ّالتَُّراث
ةبااااّالوعيجاااااهّنَوّاالتّ ّمقياااااسِّ ّعاااادادإممّّ ااااذاّالمقياااااسّوّ،التَُّراثّأ مياااا 
ّعلىّالمَاورّاآلتية:ّاشتملقدّّوّالباَث،

ةّمعلوماااتّعاامااّ ّعباار ّعمّالمقيااسّلّممالجزءّاألوّ ة: المعلومـات العـامــ  
،ّراساااايّ لدّ اُّمسااااَتوى،ّوالالدِّراسااااة،ّودرجةّةوالكليّ ة،ّبالجنس،ّوالجنساااايّ  ّتتعلّ 

ّ ةبلللطّوالمعدلّالتراكميّ 
ّعرفةِّمويهد ّإلىّّ:التَُّراث أهمي ةب الوعينحو  الط لبـةجـاهـات مقيـاس ات  

ةّ،ّكي يّ التَُّراثّأ مي ةنَوّاألبعادّاآلتية:ّّ-عينةّالبَث-ّالط لبةجا اتّاتّ 
ة،ّالتَُّراثالَ ااااظّعلىّ،ّعوامااالّالتَُّراثعااامااالّمعّالتّ  ّ،اثيّ الوعيّالت ّرّأ ميااا 
بناءّّ(ّفقر  ّوت ّ 33)ّ:مّالمقياسّمم ّويتكوّ التَُّراثلّالعملّفيّقطاعّوتقبُّّ

مساااااااااااااتوياااتّّةبخمساااااااااااااّ،(Likert Scaleالمقياااسّوف ّمقياااسّليكرتّ)
ّت ّ ّوّ،الّأواف ّبشاااااد (ّ–الّأواف ّ–مَايدّ–مواف ّ–)مواف ّبشااااد ّ:جةمتدرّ 

–2ّّ–3ّّ-0ّ–5ّ)ّ:ناتّالمقياسّعلىّالترتيبةّلمكوّ إعطاءّأوزامّنسبيّ 
1ّّ )ّ

                                                           
   ( درجة واحدة، وبطرح الحد  1) :األدنى ( درجات، والحد  5) :المقياساألعلى لبدائل  الحد 

 :اتمستوي ةين على ثالثيُقسم الفرق بين الحد   (، ومن ثم  4) :االعلى يساوي األدنى من الحد  

وعليه يكون  ،(1333= 3÷4الية )كما هو موضح بالمعادلة الت   ،ط، منخفض(، متوس  مرتفع)

نةّدّالعيّ جا اتّأفرافيّقياسّاتّ ّطّالَسابيّ وألغراضّتقديرّدرجةّالمتوسّ 
ابقة،ّفقدّاعتمدتّراسااتّالسّ علىّبعضّالدّ ّا،ّواعتمادّ الوعيّالت راثيّ نةّنَوّالعيّ 

الثّنيّوالثّ اةّفيّالمَورّالثّ طاتّالَساااااابيّ ةّفيّتصاااااني ّالمتوسااااا ّالَاليّ ّالدِّراساااااة
ّالي:جّالتّ علىّالتدرّ 

ّي ّمنخ عة ّوبدرجةّتقّ،(33 2ّ-1)ّبيم:ّمتوسطَّسابيّ  -
ّطة ي ّمتوسّ ّوبدرجةّتقّ،(66 3ّ–30ّ 2)ّ:بيمّمتوسطَّسابيّ  -
ّمرت عة ي ّّوتقبدرجةّّ،(5ّ-60 3)ّبيم:ّمتوسطَّسابيّ  -

 (:  اهري  دق الظ  مين )الا  حك  : ادق المُ المقياسادق 
ها يةّالنّ ّهبصاااورتّهعرعاااّت ّ ّ،ّفقدللمقياسّا ريّ د ّالظّ  ّممّالصاااّ للتَقّ 

ةّصاااادّممّأكّ ميمّممّذويّالخبر ّواالختصاااااص؛ّوذلكّللتّ َكّ علىّعددّممّالمُّ  َ
متهاّللموعااوع،ّومدىّوعااوحّ ذهّالعبارات ّوفيّءومدىّممّ،صااياغةّالعبارات

جّرّ،استبعادّالعباراتّغيرّالمناسبةّعوءّممَظاته ّت ّ  ّ اءّالتعديمتوا 
 :المقياسثبات 

ّكرونبااا ّل اااأّاساااااااااااااتخاادا ّمعااادلااةّت ّ ّ؛المقياااسدّممّثباااتّأكااّ للتااّ 
(Cronbach's Alpha؛)ّ ّباااتّعلىّجميعّال قراتلمعرفااةّمعاااماالّالث،ّ

ّ:كلكّللمقياسكماّ وّموعحّفيّالجدول،َّيثّبلغتّقيمةّمعاملّأل اّ
ّة يّ الَالّالدِّراسةو يّقيمةّمقبولةّوعاليةّألغراضّتطبي ّّ،(112 0)

 امللمعبالن ظر  ،للمقياس واالنحراف المعياري ،ط الحسابي  ( يوضح المتوس  4جدول )
ّالثبات ألفا كرونباخ

 باتمعامل الث   االنحراف المعياري   طالمتوس   

ّالوعيجااااا اااااتّنَوّمقياااااسّاالتّ 

ّالتَُّراثيّ 
0 52 0 21ّ0 112 

ار ّممّبيمّكلّعبّ،ةإيجادّالعمقةّاالرتباطيّ ّت ّ ّاخلي:جانس الد  ادق الت  
ّ المقياسلصد ّّرّ كمؤشّ ّ،لهةّرجةّالكليّ والدّ ّ،المقياسعباراتّ

 الوعي الت راثي  جاهات نحو ( معامالت ارتباط البنود في مقياس االت  5جدول )
 معامل االرتباط البنود معامل االرتباط البنود
1ّ0 300**ّ10ّ0 031**(1)ّ
2ّ0 010**ّ11ّ0 006**ّ
3ّ0 000**ّ16ّ0 500**ّ
0ّ0 065**ّ20ّ0 556**ّ
5ّ0 656**ّ21ّ0 531**ّ
6ّ0 662**ّ22ّ0 600**ّ
0ّ0 006**ّ23ّ0 015**ّ
1ّ0 015**ّ20ّ0 521**ّ
6ّ0 500**ّ25ّ0 301**ّ
10ّ0 012**ّ26ّ0 015**ّ
11ّ0 056**ّ20ّ0 300**ّ
12ّ0 205**ّ21ّ0 031**ّ
13ّ0 010**ّ26ّ0 513**ّ
10ّ0 651**ّ30ّ0 551**ّ
15ّ0 003**ّ31ّ0 612**ّ

16ّ0 052**ّ32ّ0 133**ّ

 ، والحد  33,3 =1333+3334ط: ، والحد المتوس  3333= 1333+1األدنى المنخفض:  الحد  

 فأكثر. 33,3 األعلى=
 1....دالة عند ُمستَوى  **
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قي ّمعاممتّارتباطّالبنودّفيّّ(ّأمّ 5)ّ:عااااااااااااحّممّالجدولّرق يتّ 
133ّ 0وانَصاارتّبيمّ)ّ،(01 0)ّ:ُمسااَتوىةّإَصااا ي اّعندّدالّ ّ،المقياس

ا ّساااااااااااااعّجميعّالبنودّباادرجااةّمرت عااةّممّاالتّ دّتمتّ و ااذاّيؤكااّ ّ،(012 0،ّ
ّ اخليّ الدّ 

 ة: المعالجة اإلحاائي  
هاّرميزّالبياانااتّومعاالجت،ّت ّتالادِّراساااااااااااااةناةّبعادّت ريغّإجاابااتّعيّ 

َُّّ،اإَصاااااااااااااا ياّ  ّةجِتماعيّ للعلو ّاالةّز ّاإلَصاااااااااااااا ياّ بااساااااااااااااتخادا ّبرناامجّال
Statistical Package of Social Sciences (SPSS)ّّوذلاااااااك ،

ّةّاآلتية:باستخدا ّاألساليبّاإلَصا يّ 
ّ ((Frequencyكراراتّّالتّ  -1
ّ (Percentage)ةّّسبّالم ويّ النّ  -2
ّ ((Meanةّطاتّالَسابيّ المتوسّ  -3
ّ Deviation) -(Standard))ّّاالنَرا ّالمعياريّ  -0

ّ،تجا اداللةّال رو ّفيّاالتّ ُّمسَتوى:ّلَسابّ T-testاختبارّ"ت" -5
ّ رجةّالدّ ّراتّالجنس،لمتغيّ ّاتبعّ ّ،ةناتّالمساااااااتقلّ لعيّ اّطاتبيمّمتوسااااااا 

ّة الدراسيّ 
للكشااااااااااا ّعمّّ:ANOVA One Way))ّبايمّاألَاديّ تَليلّالتّ  -6

ّ لدراسيّ اُّمسَتوىة،ّوالراتّالكليّ لمتغيّ ّاا اتّتبعّ ال رو ّفيّاالتجّ 
ألغراضّّ:(Cronbach's Alpha)تطبي ّمعااادلااةّأل اااّكرونبااا ّ -0

ّ اخليّ ساقهاّالدّ واتّ ّالدِّراسةدّممّثباتّأدا ّأكّ التّ 
ّ تامعاملّارتباطّبيرسوم:ّلقياسّثباتّاألدا ّومدىّارتباطّال قّر -1

 تائج وتحليلها: عرض الن  
ّهات ّعرعااساايتيّالّ تا جّاآلتية،ّّوةّإلىّالنّ الَاليّ ّالدِّراسااةلتّتوصااّ 

ّمَاور ا:لّاوفقّ 
 الوعينحو  ســـــــــعودالملك  جامعةجاهات طلبة ل: ات  المحور األو  

ّ:التَُّراثي  
 المقياسة لفقرات طات الحسابي  ة والمتوس  سب المئوي  كرارات والن  ( يوضح الت  2جدول )

 الترتيب المتوسط الحسابي 5 4 2 3 0  العبارة م

ّ ممّمصادرّالدخلّالقوميّللبلدّااّمهمّ مصدرّ ّالتَُّراثَعدُّّي1ُّّ
 265 66 3 6 اااااا ك

0 0ّ3ّ
 6 01 6 25 1 0 6 1 اااااا %

ّ فيّتوفيرّفرصّعملّللمواطنيمّالتَُّراثُّيسِه 2ُّّ
 116 101 3 0 3 ك

0 0 6ّ
% 0 1 1 1 0 1 06 2 51 1 

  المعيشيّلألفرادُّمسَتوىفيّاالرتقاءّبالّالتَُّراثُّيسِه 3ُّّ
 132 201 6 21 10 ك

0 1 6ّ
% 2 0 5 0 1 6 50 3 35 0 

ّ ةّفيّترسيخّالهويةّالوطنيةاَيةّالَعاريّ ممّالنّ ّالتَُّراثيسا  0ّّ
 313 56 اااااا 1 اااااا ك

0 1 2ّ
 6 10 1 15 اااااا 3 0 اااااا %

ّ زياد ّاالستثماراتّفيّالتَُّراثيساعد5ّّ
 250 120 اااااا اااااا اااااا ك

0 0 3ّ
 6 60 0 32 اااااا اااااا اااااا %

  علىّتنميةّروحّاالنتماءّوالهويةّللمجتمعاتّالتَُّراثيعمل6ّّ
 132 130 3 1 اااااا ك

0 6 0ّ
 0 62 2 36 1 0 3 0 اااااا %

  معّالشعوبّاألخرىّالثقافيّ لتعار ّلّافرصّ ّالتَُّراثوفرّي0ّ
 202 121 اااااا اااااا اااااا ك

0 6 0ّ
 0 65 6 30 اااااا اااااا اااااا %

ّ َعاراتناّوتاريخناعري ّبوسيلةّممّوسا لّالتّ ّالتَُّراثعدُّّي1ُّّ
 161 166 6 0 3 ك

0 0 6ّ
% 0 1 1 1 1 6 00 6 51 6 

  عهفيّبناءّشخصيةّال ردّوفتحّآفا ّتطلّ ّالتَُّراِثيِّةالثقافةُّّتسِه ّ 6ّ
 110 206 6 2 اااااا ك

0 3 0ّ
 0 26 3 60 0 2 5 0 اااااا %

  ةّفيّالبلدياَيّ السّ تنميةّالَركةَّمايةّالتراثّّوفيّّالتَُّراِثيِّةالثقافةُّّتسِه ّ 10ّ
 111 106 3 اااااا اااااا ك

0 5 5ّ
 1 50 0 01 1 0 اااااا اااااا %

ّ التَُّراِثيِّةالمناط ّّإلى ّوالتعرّ ّاخليةياَةّالدّ عّالسّ أشجّ 11ّ
0ّ26ّ3ّ165ّ166ّ ك

0 2ّ1ّ
% 1 6ّ0ّ0 1ّ00 6ّ05 0ّ

ّ للتراثاألنواعّالمختل ةّّاأدركّتمامّ 12ّ
10ّ02ّ3ّ250ّ50ّ ك

3 1ّ10ّ
% 3 1ّ11 0ّ0 1ّ66 5ّ10 6ّ

ّةجِتماعيّ واالّةالثقافيّ ّومنافعهّالتَُّراثّأ مي ة ّأت هّ 13ّ
111ّ111ّ اااااا1ّ اااااا ك

0 5ّ5ّ
6ّ 1ّ01 50 اااااا3ّ 0 اااااا %

5ّ5ّ 111ّ111ّ0 اااااا1ّ اااااا كّ علىّال ردّوالمجتمعّللتراثّقِتصاديّ العا دّاالّأ مي ةأدرك10ّّ
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 الترتيب المتوسط الحسابي 5 4 2 3 0  العبارة م
1ّ 6ّ50 01 اااااا3ّ 0 اااااا %

ّ هوالَ اظّعليالتَُّراثتنميةّولةّفيّفيّتثميمّجهودّالدّ ّالتَُّراِثيِّةالثقافةُّّتسِه ّ 15ّ
233ّ136ّ اااااا1ّ اااااا ك

0 0ّ6ّ
1ّ 63ّ36 اااااا3ّ 0 اااااا %

ّ خرآمتَ ّّوّأيّ أسب ّوامّزرتّالمتَ ّالوطني16ّّ
3ّ12ّ6ّ216ّ132ّ ك

0 2ّ1ّ
% 0 1ّ3 2ّ1 6ّ51 0ّ35 0ّ

ّ ياَةيؤديّإلىّتنميةّالسّ ّالتَُّراِثيِّةتوفيرّالخدماتّوالمراف ّفيّالمواقع10ّّ
10ّ216ّ اااااا اااااا اااااا ك

0 0ّ3ّ
3ّ 0ّ00 22 اااااا اااااا اااااا %

ّ فيّتنميتهُّيسِه ُّّالتَُّراثّأ مي ةبّواعّ ّوجودّمجتمع11ّ
1ّ3ّ61ّ205ّ اااااا ك

0 0ّ3ّ
3ّ 6ّ00 1ّ20 3ّ0 0 اااااا %

ّ عّعلىّزيارتهايشجّ ّالتَُّراِثيِّةفيّالمواقعّتوافرّالخدمات16ّّ
101ّ261ّ اااااا1ّ اااااا ك

0 0ّ3ّ
5ّ 2ّ00 26 اااااا3ّ 0 اااااا %

ّ علىّقا مةّاليونسكوّالتَُّراِثيِّةعّتسجيلّمواقعناّشجّ أ20ّ
60ّ306ّ اااااا1ّ اااااا ك

0 1ّ2ّ
5ّ 2ّ13 16 اااااا3ّ 0 اااااا %

ّ التَُّراثّأ مي ةبّالوعيتساعدّالمتاَ ّعلىّنشر21ّّ
101ّ251ّ اااااا1ّ اااااا ك

0 0ّ3ّ
0ّ 3ّ66 20 اااااا3ّ 0 اااااا %

ّ ةّمشتركةّبيمّالدولةّواألفرادّأن سه وليّ مسّؤّالتَُّراثَماية22ّّ
63ّ200ّ ااااااّ اااااا ك

0 0ّ3ّ
6ّ 1ّ00 25 ااااااّ اااااا %

ّ ةياَيّ السّ المصنوعاتّالتقليديةّفيّإنعاشّالَركةُّّتسِه 23ُّّ
113ّ110ّ اااااا3ّ اااااا ك

0 5ّ5ّ
0ّ 5ّ06 06 اااااا1ّ 0 اااااا %

ّ التَُّراِثيِّةأرغبّفيّاقتناءّاألدواتّوالمنتوجات20ّّ
3ّ3ّ6ّ162ّ163ّ ك

0 0ّ6ّ
% 0 1ّ0 1ّ2 0ّ03 1ّ52 2ّ

ّ ةياَللسّ ّادّ اّجيّ ئّمناخّ ألنهاّتهيّ ّ؛التَُّراِثيِّةومواقعناّّآثارناينبغيّالمَافظةّعلى25ّّ
60ّ305ّ اااااا1ّ اااااا ك

0 1ّ2ّ
0ّ 3ّ12 10 اااااا3ّ 0 اااااا %

ّ ووطنيّ ّواجبّدينيّ ّالتَُّراِثيِّةنظافةّاألماكم26ّّ
1ّ3ّ106ّ250ّ اااااا ك

0 0ّ3ّ
5ّ 5ّ66 1ّ26 3ّ0 0 اااااا %

مات20ّّ ّوبالمواقعّالتاريخي ةّفيّبمدنا ّالتَُّراِثيِّةأشعرّباالعتزازّبالمقو 
63ّ206ّ اااااا اااااا1ّ ك

0 0ّ3ّ
6ّ 1ّ00 25 اااااا اااااا3ّ 0 %

ّةالثقافيّ الَ اظّعلىّتراثناّالَعاري،ّو ويتناّينبغي21ّّ
06ّ323ّ اااااا1ّ اااااا ك

0 6ّ1ّ
3ّ 0ّ10 12 اااااا3ّ 0 اااااا %

ّ ةّفيّالمملكةّقبلّالس رّللخارجالسياَيّ ّوإلىّالمناط ّالتراثي ةّينبغيّالتعر 26ّّ
11ّ3ّ163ّ163ّ اااااا ك

0 0ّ6ّ
1ّ 2ّ00 1ّ52 3ّ0 اااااا %

ّ لدىّالمجتمعّالسعوديبالث قافةّالت راثي ةّّالوعيينبغيّتنمية30ّّ
3ّ165ّ202ّ اااااا اااااا ك

0 5ّ5ّ
6ّ 6ّ50 1ّ00 0 اااااا اااااا %

ّ فيّوسا لّاإلعم ّالمختل ةّالتَُّراثعرور ّاال تما ّببرامج31ّّ
3ّ3ّ102ّ211ّ اااااا ك

0 6ّ0ّ
0ّ50ّ 1ّ31 1ّ0 0 اااااا %

ّالتَُّراِثيِّةفيّالمواقعّّااّسياَيّ أمّأصبحّمرشدّ ّأودّ 32ّ
26ّ52ّ12ّ222ّ00ّ ك

3 5ّ11ّ
% 0 1ّ10 1ّ3 2ّ60ّ11 6ّ

ّ 52 0       المتوسطّالعا  
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جا اتّطّالعا ّالتّ المتوسااّ ّأمّ ّ،(6):اب ّرق يتعااحّممّالجدولّالسااّ 
52ّ 0)ّ:بلغّتَُّراثالأ مي ةّبّالوعينَوّّالط لبة مرت ع،َّيثُّّمساااااااااااَتوىبّو(

ّ تّالمتوسااااااا  راتّعلىّفقّالدِّراساااااااةنةّةّالساااااااتجاباتّعيّ طاتّالَساااااااابيّ تراَو
ّ،لوّ (ّالترتيااابّاأل21تلاااتّالعباااار ّرق ّ)(،ّوا5َ 3-6 0)ّ:المقيااااسّبيم

ّ،"ةقافيّ الثّ ناّ،ّو ويتينبغيّالَ اظّعلىّتراثناّالَعاااااريّ "ّ:علىّتيّتنص ّوالّ 
ّ-0)ّ:تلتهاّالعباراتّرق مرت ع،ّث ُّّمسااااَتوىبّو(6ّ 0)ّ:طَّسااااابيّ بمتوساااا ّّو

ّّوّ،اني(ّبالترتيبّالثّ 25ّ-20 ُّمساااااااَتوىبّو(1ّ 0)ّ:بلغّطَّساااااااابيّ بمتوسااااااا 
ّ-21ّ-16ّ-11ّ-10ّ-5ّ-1)ّ:مرت ع،ّوجاءتّبعد اّالعباراتّرق 

ّّ،الث(ّبالترتيبّالثّ 20ّ-26ّ-22 (،ّفي0ّ 0)ّ:بلغّطَّساااااااابيّ وبمتوسااااااا 
ّ:بمتوسطَّسابيّبلغّوّ،(ّفيّالمرتبةّاألخير 32)ّ:َيمّجاءتّالعبار ّرق 

فيّّايّ سياَّاأمّأصابحّمرشدّ ّ"أودّ :ّعلىّ،ّوتنص ّطمتوساّ ُّمساَتوى(ّوب5 3)
ةّفقراتّطاتّبالمقارنةّمعّبقيّ لتّأدنىّالمتوساااا ّ"،َّيثّسااااجّ التَُّراِثيِّةالمواقعّ

لّنسبةّموافقةّممّقبّأقلّ ّعلىَّازت ذهّالعبار ّّالمقياسّاألخرى،ّأيّأمّ 
ّنة أفرادّالعيّ 

)الجنس، الُكليـــة،  :رات: هـــل هنـــاك تـــأثير لمتغي  انيالمحور الثـــ  
ة أهمي  ب الوعينحو  الط لبةجاهات ات   على ،(الدِّراسة، درجة ُمسَتوىال

 ؟التَُّراث
نَوّّالط لبااةجااا اااتّاتّ ةّفيّ االّ ناااكّفرو ّذاتّداللااةّإَصااااااااااااااا يااّ  -أ

 ؟الجنسعزىّلمتغيرّتُّبأ ميةّالتَُّراثّّالوعي
ّّعملإلجابةّّو ّ)ت)اسااااااااااتخد ّاختبارّّت ّ ّ،ؤال ذاّالساااااااااا  )T-Test)،ّ
ّالي:تيمّكماّيوعَهّالجدولّالتّ نتيمّمستقلّ لعيّ 

 وداللتها للفروق حسب الجنس (ت)( يوضح قيمة 7جدول )
 ةاللُمسَتوى الد   (ت)قيمة  نحراف المعياري  اال  ط الحسابيالمتوس   الجنس
030ّ 013ّ0 200ّ0 52ّ0 0ّذكور
210ّ 50ّ0 0ّإناث

0ّ)يظهرّالجاادولّرق ّ ة،ّواالنَرافاااتّطاااتّالَساااااااااااااابيااّ (ّالمتوسااااااااااااا 
جاااا ااااتّاتّ ّألثرّالجنسّعلىّ،(T-Testونتاااا جّاختباااارّتّ)ّ،ةالمعياااارياااّ 
(ّقيمااااةّ)تّ،َّياااثّيبيمّالجاااادولّأمّ ةّالتَُّراثبااااأ ميااااّ ّالوعينَوّّالط لباااة

ّبلغتّالوعينَوّّالط لبةجا اتّالتّ  عندُّمسَتوىّداللةّّ،(013 0)ّ:التَُّراثي 
ةّعندّإلىّعد ّوجودّفرو ّذاتّداللةّإَصااااااااااا يّ ّمماّيشااااااااااير(،030ّ 0)

ّ ّ(05 0)ّ:الداللةُّمسَتوى
نَوّّالط لبااةجااا اااتّاتّ ةّفيّ االّ ناااكّفرو ّذاتّداللااةّإَصااااااااااااااا يااّ  -ب

 ة(؟َيّ ة،ّصِّة،ّإنسانيّ لميّ )عِّّالكليةلمتغيرّّةّالتَُّراثُّتعزىبأ ميّ ّالوعي
لإلجااباةّعمّ اذاّالساااااااااااااؤالّت ّاساااااااااااااتخد ّتَليلّالتبايمّاألَاديّكماّ

ّيوعَهّالجدولّالتالي:
 وداللتها للفروق حسب الكلية F( يوضح قيمة 8جدول )

ُمسَتوى  Fقيمة  نحراف المعياري  اال  ط الحسابي  المتوس   ةالكلي  
 اللةالد  

653ّ 026ّ0 250ّ0 53ّ0 0ّةلميّ عِّ
262ّ 50ّ0 0ّةإنسانيّ 
260ّ 50ّ0 0ّةَيّ صِّ

ّ F(ّأمّقيمة1)ّ:عااااااااااحّممّالجدولّرق يتّ  ّ،(026 0)ّ:تساااااااااااويّ
الملكّّجامعةجا اتّطلبةّسااااابةّالتّ بالنّ ّ،(653 0)ّ:بُمساااااَتوىّداللةّبلغّو

ّ:الااداللااةُّمساااااااااااااَتوى،ّو يّأعلىّممّةّالتَُّراثبااأ ميااّ ّالوعينَوّّساااااااااااااعود
لملكّاّجامعةجا اتّطلبةّاتّ ّفإمّ ّالي،ّوبالتّ اإَصاااا يّ ّةوغيرّدالّ(05 0)

ّالّتختل ُّّالوعينَوّّساااااااااااااعود تميّإليهااّةّالتيّينبااختم ّالكلياّ ّالتَُّراثي 
ّالب الطّ 
نَوّّالط لباةجاا ااتّاتّ ةّفيّ الّ نااكّفرو ّذاتّداللاةّإَصاااااااااااااا ياّ  -ج

ثمانيةّ)ّالدراســـــــــي   ُمســـــــــتَوىاللمتغيرّّبأ ميةّالتَُّراثُّتعزىّالوعي
 مستوياتّدراسية(؟

ماّكّ،اسااااااااتخد ّتَليلّالتبايمّاألَاديّت ّ ّ،لإلجابةّعمّ ذاّالسااااااااؤال
ّالي:يوعَهّالجدولّالتّ 

 الدراسي ُمسَتوى( يوضح قيمة ف وداللتها للفروق حسب ال9جدول )
الُمسَتوى 

 ط الحسابي  المتوس   الدراسي
نحراف اال 

 Fقيمة  المعياري  
ُمسَتوى 

 الداللة

530ّ 161ّ0 302ّ0 00ّ0 0ّلاألوّ 
201ّ 52ّ0 0ّانيالثّ 
230ّ 53ّ0 0ّالثالثّ 

216ّ 52ّ0 0ّابعالرّ 
250ّ 61ّ0 0ّالخامس

260ّ 56ّ0 0ّادسالسّ 
360ّ 06ّ0 0ّابعالسّ 
251ّ 50ّ0 0ّاممالثّ 

ّ Fقيمةّ(ّأمّ 6)ّ:عااااااااااحّممّالجدولّرق يتّ  ّ،(161 0)ّ:تساااااااااااويّ
الملكّّجامعةجا اتّطلبةّبالنسااااااابةّالتّ ّ،(530 0)ّ:بُمساااااااَتوىّداللةّبلغ

عندّّاَراث،ّو يّقيمةّغيرّدالةّإَصااااااااااا يّ ةّالتُّبأ ميّ ّالوعينَوّّسااااااااااعود
عد ّوجودّفرو ّذاتّداللةّعلىّّ(،ّو ذاّيدلّ 05 0)ّ:اللةُمساااااااااااَتوىّالدّ 

ّسااعودكّالملّجامعةجا اتّطلبةّتّ ةّالطاتّالَسااابيّ بيمّالمتوسااّ ّاإَصااا يّ 
،ّوالّتختل ّباختم ّالُمسَتوىّالدّ ّالوعينَوّ ّالب لطّ راسيّلالتَُّراثي 

نَوّّالط لباةجاا ااتّاتّ ةّفيّ الّ نااكّفرو ّذاتّداللاةّإَصاااااااااااااا ياّ  -د
ّ-يوس)بكالوّرّالدِّراســـــــــةدرجـة لمتغيرّّةّالتَُّراثُّتعزىباأ مياّ ّالوعي

 دراساتّعليا(؟
تيمّستقلّ نتيمّملعيّ ّ(ت)استخد ّاختبارّّت ّ ّ،ؤاللإلجابةّعلىّ ذاّالسّ ّو

ّالي:كماّيوعَهّالجدولّالتّ 
 الدِّراسة( يوضح قيمة ت وداللتها للفروق حسب درجة 01جدول )

 طالمتوس   درجة الدِّراسة
 الحسابي  

نحراف اال 
ُمسَتوى  قيمة ت المعياري  

 اللةالد  
051ّ 050ّ0 262ّ0 53ّ0 0ّبكالوريوس
260ّ 51ّ0 0ّدراساتّعليا

ّ،(050 0)ّ:تساااااااااويّقيمةّتّأمّ ّ،(10)ّ:يتعااااااااحّممّالجدولّرق 
الملكّّجامعةجا اتّطلبةّسااااابةّالتّ بالنّ ّ،(051 0)ّ:بُمساااااَتوىّداللةّبلغّو

،ّو يّقيمةّغيرّدالّ ّالوعينَوّّسااااااعود َتوىّعندُّمسااااااّاةّإَصااااااا يّ التَُّراثي 
َوّنّساااااعودالملكّّجامعةجا اتّطلبةّاتّ ّاليّفإمّ (،ّوبالتّ 05 0)ّ:الداللة
ّة راسيّ رجةّالدّ الّتختل ّباختم ّالدّ ّ،بأ ميةّالتَُّراثّالوعي
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 تائج:الن  
لملكّاّجامعةّطلبةجا اتّاتّ ّإلىالتعر ّّ،ةاساااااتهدفتّالدِّراساااااةّالَاليّ 

ا جّتةّالتَُّراث،ّوممّخملّالبَثّيمكمّتلخيصّالنّ بأ ميّ ّالوعينَوّّسعود
ّةّباآلتي:العامّ 
ّالوعينَوّّالط لباااةجاااا ااااتّ)اتّ ّ:عاااااااااااااحّممّنتاااا جّالمَورّاألوليتّ  -

) رَّولّبعضّعناصاااااااااااااّالط لبةلدىّّاووعيّ ّاكّإدراكاّ لا نااّأمّ ّ،التَُّراثي 
ّللتّ ّأ مي ةّ:مثلّ،قافةّالتَُّراِثيِّةالثّ  ،ّوالمَافظةّراثالعا دّاالقِتصاااااااااااااادي 

 ّ علىّاآلثار،ّوعااارور ّتوافرّالخدماتّفيّالمواقعّالتَُّراِثيِّة،ّو ذاّيتّ 
ّلكمّّ،(Knowles et., 2003معّدراسااااااااااااةّ) ّاكّوعيّ ل ناُيلَُظّأم 

َولّم هو ّالتَُّراثّوأنواعه،ّّساااااعودالملكّّجامعةّطلبةلدىّّاعاااااعي ّ 
ياسااية،ّمعّعزو ّالبعضّعمّالعملّفيّومردوداتهّاالجِتماعي ةّوالسااّ 

ّفيّالمواقعّالتَُّراِثيِّة مهنةّاإلرشادّالسّ   ياَي 
ّ،عاريّ فيّالَ اظّعلىّالتَُّراثّالَّالط لبةنتّنتا جّالدِّراسةّا تما ّبيّ  -

 للمجتمع ّروحّاالنتماءوالهويةّالثقافي ةّللمملكة،ّوتنميةّ
األمرّال ذيّيقتعااااااااايّالتَُّراث،ّبّالط لبةالدِّراساااااااااةّمدىّوعيّّكشااااااااا ت -

ّباالّالوعيعااااااااااااارور ّتنمياةّ ةّلادىّالمجتمعّالسااااااااااااا  ودي،ّعثقاافاةّالتَُّراثيا 
 وعرور ّاستغملّوسا لّاإلعم ّالمختل ةّلنشرّالوعيّالتَُّراثي  

ةّيااّ نَوّأ مّالط لبااةمّممّنتااا جّالاادِّراسااااااااااااااةّالوعيّاإليجااابيّلاادىّتبيّ  -
وزياد ّّ،ةإلسهامهّفيّالجوانبّالتنمويّ ّنظر اور َّمايته؛ّّرالتَُّراث،ّوع

ّخلّالقوميّ ممّمصاااااااادرّالدّ ّااّمهمّ بوصااااااا هّمصااااااادرّ االساااااااتثمارات،ّ
  للمملكة

ّلط لبةاّجاهاتّ ّأمّ ودراسااتها،ّاإلجاباتّّاسااتقصاااءِّأظهرتّالدِّراسااةّبعدّ -

ّّساااااالبيّ  ّ،ياَيّفيّالمواقعّالتراثيةنَوّالعملّفيّمهنةّاإلرشااااااادّالساااااا 
 ّ بأ ميةّالتَُّراثّه غ ّممّوعيالرّ علىّ

راتّغيّ تبيمّالمُّّاةّإَصاااااااا يّ راساااااااةّعد ّوجودّفرو ّدالّ نتّنتا جّالدِّّبيّ  -
راتّىّلمتغيّ عّزُتّّ،ةّالتَُّراثبأ ميّ ّالوعيجاهّنَوّفيّاالتّ ّ،الاديموغرافياة

ة(،ّيّ راساااااارجةّالدّ ،ّالدّ راساااااايّ ة،ّالُمسااااااَتوىّالدّ )الجنس،ّالكليّ ّ:الدِّراسااااااة
ّوالمجتمعيّ جانسّذلكّإلىّالتّ ّيرجعّو ّ الط لبةيمّبذيّيربطّالّ ّالثقافي 

 وايات والمقترحات:الت  
وصاااياتّالتّ ّ تقدي،ّيمكمّالدِّراساااةلتّإليهاّتيّتوصااا ّتا جّالّ بناء ّعلىّالنّ 
اتّالتّ  ّالية:والمقتَر

فيّوسااااااااا لّاإلعم ؛ّإلبرازّالمعال ّّالتَُّراثعاااااااارور ّاال تما ّببرامجّ -1
ةوالمواقعّ ّوالتّ فيّالمملكاااااةّالتَُّراِثياااااِّ ةركيزّعلىّ، ألفرادّّاثالتُّرَّّأ ميااااا 
ّالمجتمع 

ّ،تالمختل ّالكليّ ّالجامعي ةةّراسااااااااااايّ راتّالدّ والمقرّ َّمناِ جتعاااااااااااميمّال -2
ةباالموعاااااااااااااوعااتّ قاافةّغرسّثّايااتلغاّ؛ومردود ااّ،تهااوأ ميّ ّ،التَُّراِثياِّ

ّواعّ ّجيالّ تشاااااااااااااكيالّجالّأممّّ،الابّالجاامعيلاادىّالطااّ ّالوعيّالت راثيّ 
ّة يّ قِتصادالكثيرّممّالمشاكلّاالّهّفيَّلّ ودورِّّ،التَُّراثّأ مي ةب

ةللمنااااط ّّمتَرعااااااااااااارور ّاال تمااااا ّبتنظي ّعااااددّممّال -3 ّ،التَُّراِثيااااِّ
ةّفيّتنميااُّيساااااااااااااِه ُّةّفيّالمملكااة،ّبماااّواألماااكمّاألثريااّ ّ،والمتاااَ 

ّ الط لبةلدىّّالتَُّراثّأ مي ةبّالوعي
ةركيزّعلىّقنواتّاإلعم ّالتّ  -0 ّ،ةاليّ صاااااااااااااكقنواتّومناافاذّاتّ ّ،الجاامعيا 

ةالمعلومااتّّتساااااااااااااعىّإلىّتقاادي  تااه،ّأ ميّ ،ّوتوعيته ّبااللط لبااةّالتَُّراِثياِّ
مّلّالطالبّمسؤوليته،ّويت انىّميتَمّ ّاوجعلّالمَافظةّعليهّنشاطّ 

 أجله،ّوذلكّممّخمل:
ّزبماّيعزّ ّ،جامعةالبثّبعضّالمعلوماتّواإلرشااداتّعبرّشاشاتّ -

ّ لبةالطّ لدىّّالوعيّالت راثيّ 
ّللموعوعاتّ،جامعةالتخصايصّصا َةّكاملةّفيّصاَي ةّرسالةّ -

ّبااااااالّ  ّّ،التَُّراثتيُّتعنى ّوالمناااااااط  ّلألماااااااكم ةالتَُّراثِّوالترويج فيّّيااااااِّ
ّالمملكة 

ةباااااّوالَس ّّالوعيتنمياااااةّ -5 عمّطري ّّ؛الط لباااااةلااااادىّّالتَُّراثّأ ميااااا 
ةاألنشاااااااااااااطاااةّ وراتّة،ّوالااادّ كاااالبرامجّاإلعممياااّ ّالُمتنو عاااة:ّالجاااامعيااا 

ة،ّافياااّ قاااالثّ ة،ّوالمواسااااااااااااا ّقااااشاااااااااااااياااّ دوات،ّوالَلقااااتّالنّ ة،ّوالناااّ التثقي ياااّ 
ّ صااااااااةّللتوعيةّبم هو ّوالَ مت،ّوالمعارض،ّوالمؤتمراتّالمتخصاااااااا 

ّته وأ ميّ ّالتَُّراث
ألغراضّلخدمةّاّ؛ةالثقافيّ والندواتّّالط مبي ةعرور ّتوجيهّاألنشطةّ -6

ّ جامعةلاّطلبةلدىّّ،ةوالوجدانيّ ّ،ةوالمهاريّ ّ،ةالمعرفيّ ّوّ،التَُّراِثيِّة
ّلوعيالتنميةّّ؛فيّدوراتّجامعةالفيّدريسّإشراكّأععاءّ ي ةّالتّ  -0

ّ لبةللطّ نواّممّنقلهاَّتىّيتمكّ ّ،لديه ّالتَُّراِثيِّةالثقافةّب
ّ–باتتيّ كّ–)كتبّ:التَُّراثعمّّااّخاصّ المكتبةّركنّ ّعارور ّأمّتعا ّ  -1

ةّقافوذلاكّلتعزيزّجوانبّالثّ ّ؛ة(أدلاّ ّ–خرا طّ-ةنشاااااااااااااراتّإرشاااااااااااااادياّ 
ّ،ّوالتّ الوعيّالت راثيّ ّو وزيااار ّّ،الط لبااةةّعناادّاخليااّ ياااَااةّالاادّ رويجّللسااااااااااااا 

ّ التَُّراِثيِّةالمواقعّ
 شكر وتقدير:

ّيتقدّ  ّكرّوالتقديرّإلىّمركزّالبَوثّبكليّ  ّالباَثّبجزيلّالشاااااااااااا  ّ،ةّواآلثارياَةّالساااااااااااا 
ّنجازّ ذاّالبَث  ّإلقدّ ع ّالمُّعلىّالدّ ّ،ةّالملكّسعودجامعفيّّلميّ وعماد ّالبَثّالعِّ

ّالعربي ة: المراجع
ّعبدخيريّ ّ،األصقة -1 ّإبرا ي ّة ّ"اهلل ّف، ّالثقافي  ّالتَراث يّإدار 

ّالعربيّ  ّالسّ المملكة َِّّ-ةعوديّ ة ّال ّوالمصنوعاتّرََّالة  
ّالملكّسعود،ّ"ةالتقليديّ  ّجامعة ّغيرّمنشور ، ّرسالةّدكتوراه ،

   2010،ّياضالرّ 
التَُّراثّالثقافيّ ّ،صمحّالَديثيّ، الة -2 الَجاِمَعاتّفيََّمايّة ّدوّر

ّالعربيّ  ّالمؤتمر ّالَمادي، ّالعربيةّ:الثالثّ ّغير ّ–"الَجاِمَعات
ةّربيّ مةّالعشر ّالشيخ،ّمصر،ّمنشوراتّالمنظّ ّ،اتّوآفا "تَديّ 

ّ  2010ة،ّالقا ر ،ّللتنميةّاإلداريّ 
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مم -3 ّعبدالَر ّأَمد ّالتّ ّ،الراجي، ّالّيخد  ّاآلثلماذا ّندو ّعلي  ار،
ّيها،َمايتهاّوالمَافظةّعلّ-ةعوديّ ةّالسّ اآلثارّفيّالمملكةّالعربيّ 

ّ  2002ّاني،ّالمجلدّالثّ ّياض،الرّ 
مّوالمواطنيّاأل لي ةّماتدورّالمنظّ ّ،،ّمَمدّخيرّالديمفاعيّ الرّ  -0

ّالتَُّراثّالَعاريّ  ّالتَُّراثّالعمرانيّفيفيّالَ اظّعلى ّندو  ،ّ
 ّ  2001ّ،َمصّوالمعاصر ،المدمّالعربيةّبيمّالمَافظةّ

عبد رانيّ الزّ  -5 ممّالناصرّّ، التَُّراثّالُعْمَرانيّ ّ،عبدالَر سلسلةّّ،إدارّ 
الجمعيّ دراساتّأثريّ  السّ ةّ، للدّ عوديّ ّة كلراساتّاألثريّ ّة السّ ةّ، ياَةّيّة

ّ  2012،ّواآلثار،ّجامعةّالملكّسعود،ّالرياض
كباشيَّسيم رانيّ الزّ  -6 قسيمةّ، ممّ؛ عبدالناصرّعبدالَر مةُّمقدّ ّ،ّ،

ّّ  2006،ّياضفيّإدار ّالتَراث،ّالرّ 
ّإسَا  -0 ّرمعام ّبدورّ"ّ،الزيام، ّوعمقته ّالتَُّراث استثمار

ّالثّ  ،ّمجلةّجامعةّاألقصى،ّسلسلةّ"قافي ةالَجاِمَعاتّفيّالتنمية
ّ،1،ّالعدد10ّقصى،ّالمجلدّ،ّغز ،ّجامعةّاألةالعلو ّاإلنسانيّ 

2006   
فيّّةالَجاِمَعاتّال لسطينيّ ّدور"ّ،ساكور،ّتيسيرّعبدّالَميد أبو -1

ّونشرهّلدىّالط لبةّممّوجهةّنظر   ،ّ"تنميةّالوعيّاالجِتماعي 
ّّ  2006ّ،30مجّ ،مصرّ،اتّآدابّعيمّشمسَوليّ 

ّيّ فيّالوطمّالعربّالتَُّراثّالَعاريّ ّ،شر ّصالحّمَمدأد،ّسيّ  -6
أسبابّالدمارّوالتل ّوطر ّالَ اظ،ّندو ّالَ اظّعلىّالتَُّراثّ

ّالنظريّ ّالَعاريّ  ّبيم ّالعربي ّالوطم ّوالتّ في ّالبة تراء،ّطبي ،
ّ  2010األردم،ّمنشوراتّالمنظمةّالعربيةّللتنميةّاإلدارية،ّ

ّمصط ى -10 ّالديم َّسا  ّلَمايةّ،صالح، ّالتشريعي ّالُبعد تقيي 
ّالدوليّ ّالمؤتمر ّالعربية، ّمصر التَراثّالُعْمَرانيّفيّجمهورية

ّاإل ّالدول ّفي ّللتَراثّالُعْمَراني ّاألبَاث،ّاألول ّسجل سممية،
2010  ّ 

ّعبداهللّعليّقويطيم، -11 ّفيّاألرّالسّ تطوّ "ّالعجلوني، ردم:ّياَة
ّلدىّطلبةّالَجاِمَعاتّالخاصّ السّ ّالوعيراسةّد ة،ّةّاألردنيّ ياَي 

ّ،،ّمجلةّالتَُّراث"ةّوجامعةّجدارا ليّ ربدّاألإدراسةَّالةّجامعةّ
   2013ّالعددّالتاسع،ّ

ّعلي -12 ّاهلل، ّّ،فعل ّالتّ تصمي  ّاآلثارّالبرامج ّلَماية دريبية
اآلثارّفيّالسّ اإلسمميّ  ندوّ  عليهّ-عوديةةّ، والمَافظّة ا،َّمايتهّا

ّّ  2002الرياض،ّالمجلدّاألول،ّ
َّسيم -13 ّكباشي ّالسّ التّ ّ،قسيمة، ّالتّ جربة ّإدار  ّفي اثّرَّودانية

ّط ، ّالخرطو 1الثقافي  ّوالنشر، ّللطباعة ّالمرو  ّالطابعوم، ،ّ،
2001  ّ

ة:ّالعربيّ ّةاإلبداعاتّالُعْمَرانيةّوالِمْعَماريّ ّ،قبيلةّفارس،ّالمالكيّ  -10
شرّا ّللنّ ،ّمؤسسةّالورّ 1إعاد ّالتأ يل،ّطّ-يانةالصّ ّ-الَ اظ

ّ  2011،ّوزيع،ّعمام،ّاألردموالتّ 
ممّالمغربي، -15 ّالموروثّالثقافي ّفيّفلسطيمّوالتَدياتّ،عبدالَر

ّالمجتمعيّ  ّمؤتمروالمسؤولية ّمواجهتها، ّفي ّللجامعات ّة
ّالمجتمعيّ  ّال لسطينيّ المس ولية ّللَجاِمَعات ّالقة ّجامعة دسّة،
ة،ّفلسطيم ّ  2011،ّالم تَو

ّبسّ  -16 ّ ليّ مطير، ّالَكوميّ "ّ،لا  ّالَجاِمَعات ّمسا مة ةّدرجة
ياتَّدّ جديدّفيّعوءّتبالتَُّراثّوالتّ ّالوعيةّفيّتنميةّاألردنيّ 
ّاألردنيّ "العصر ّالجامعة ّمنشور ، ّغير ّدكتوراه ّرسالة ،ّة،
2006   

لىّميثا ّالمَافظةّعّ،راثّالوطنيّ ياَةّوالتّ ةّللسّ الهي ةّالعامّ  -10
ّالدّ  ّفي ّالُعْمَراني ّالعربيّ التَُّراث ّمنشول ّ)غير ّوتنميته، ور(،ّة

   2003،ّعوديةةّالسّ ياض،ّالمملكةّالعربيّ الرّ 
ّعماد -11 ّ اش  ّياسر ّالسّ "ّ،الهياجي، ّالجذب ّمواقع ياَي ّإدار 

رّغيرّ،ّرسالةّماجستي"ااءّالقديمةّأنموذجّ :ّمدينةّصْنعَّالتَُّراِثيِّة
  2010،ّياض:ّجامعةّالملكّسعودمنشور ،ّالرّ 
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ّلوعياراسةّردم:ّدياَةّفيّاألتطورّالسّ "ّاهللّعليّقويطيم،ّالعجلوني،ّعبد -1
ّلدىّطلبةّالَجاِمَعاتّالخاصّ السّ  ةّ ليّ ربدّاألإراسةَّالةّجامعةّة،ّدةّاألردنيّ ياَي 
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ممالمغربيّ ّ-2ّ مسؤوليةَّدياتّوالالموروثّالثقافي ّفيّفلسطيمّوالتّ ،ّ،ّعبدالَر
ّمواجهتهاالمجتمعيّ  ّفي ّللجامعات ّالمجتمعيّ ة ّالمس ولية ّمؤتمر ّللَجاِمعَا، تّة
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