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 ملدص البشح:

قائم عمى التراث الثقافي  في الجغرافيا برنامج مقترحىدف البحث إلى قياس فاعمية  
لدى طالب الصف األول  االتجاه نحو العمل الحرريادة األعمال و تنمية ميارات  فيالالمادي 
ميارات ريادة األعمال واالتجاه نحو العمل الحر وتمثمت مشكمة البحث في ضعف  الثانوي،

الثانوية ، باإلضافة إلى عدم اىتمام مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية  لدى طالب المرحمة
ريادة ولمتصدي ليذه المشكمة تم إعداد قائمة بميارات ، الالمادي  بموضوعات التراث الثقافي

التراث إعداد قائمة بأبعاد  ،وكذلك الصف األول الثانويالواجب تنميتيا لدى طالب األعمال 
عداد وحدة الثقافي الالمادي  ، ثم بناء تصور عام لمبرنامج المقترح قائم عمى ىذه األبعاد، وا 

من البرنامج المقترح وبنائيا تفصيميًا، تمى ذلك إعداد آداتي البحث والمتمثالن في: اختبار 
، وقد تم اختيار مجموعة البحث ، وىم االتجاه نحو العمل الحرومقياس ريادة األعمال ميارات 

،والذي بمغ  الصف األول الثانوي بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بناتمجموعة من طالب 
( طالبة، واتبع ىذا البحث المنيج شبو التجريبى والذى يعتمد عمى المجموعة 26عددىم )

الواحدة، وقد أشارت نتائج البحث إلى فاعمية البرنامج المقترح والوحدة التجريبية في تنمية كل 
لدى الطالب مجموعة البحث ،ويتضح  االتجاه نحو العمل الحرو ريادة األعمال ميارات من 

ذلك من خالل داللة متوسطى درجات الطالب فى التطبيقين القبمى و البعدى الختبار ميارات 
سواء لالختبار ككل أو لكل ميارة فرعية تضمنيا االختبار ، وكذك بالنسبة ريادة األعمال 

(، 1.10، حيث جاءت داللة الفروق عند مستوى )هوأبعاد االتجاه نحو العمل الحرلمقياس 
عطاء أىمية أكبر لميارات ريادة  لذلك أوصى البحث بأىمية دمج الموضوعات التراثية وا 

 األعمال من خالل المناىج الدراسية المختمفة ومنيا مناىج الجغرافيا. 

 الكممات المفتاحية:
 االتجاه نحو العمل الحر -ميارات ريادة األعمال  -التراث الثقافي الالمادي     
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A Suggested Program in Geography Based on Intangible Cultural 

Heritage to Develop Secondary Stage Students' Entrepreneurship 

Skills and Attitudes Towards Freelance 

Abstract 

This research aimed at investigating the effectiveness of a 

suggested program in geography based on intangible cultural heritage to 

develop entrepreneurship skills and attitude towards freelance for first 

year secondary stage students. The research problem was represented in 

the weakness of entrepreneurship skills and attitude towards freelance for 

secondary stage students. Also, there was a lack of concern of secondary 

stage geographic curricula about intangible cultural heritage topics. To 

face this problem, a list of entrepreneurship skills, as well as a list of the 

intangible cultural heritage dimensions appropriate for first year, 

secondary stage students were prepared. A suggested structure of the 

program based on intangible cultural heritage dimensions in geography 

was designed and one of its units was prepared in detail. The researcher 

designed two research instruments represented in an entrepreneurship 

skills test and an attitude towards freelance rubric. A group of first year, 

secondary stage students at Al Sayeda Aisha Secondary School for Girls 

(n=37) were selected to participate in the study. This research adopted a 

quasi-experimental, one group research design. Results indicated the 

effectiveness of the suggested program and experimental unit in 

developing entrepreneurship skills and attitude towards freelance for the 

research group. This was represented in the significance of differences at 

the 0.01 level between the students’ mean scores in the pre and post-

application of the entrepreneurship Skills test, whether regarding the test 

as a whole or regarding each sub-skill, as well as attitude towards 

freelance rubric. Therefore, the research recommended the necessity for 

incorporating heritage topics and giving greater importance to 

entrepreneurship skills through various curricula, including geography 

curricula.  
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 :أّاًل املكدم٘

   مواكبتو النظام التربويفرض عمى ت؛ ةمتسارعوتحديات  تميز عالم اليوم بتوسع معرفيي      
داخل  التحديات التي تواجو الطالبتطوير مناىجو بحيث يتم تخطيط خبرات التعمم لتستوعب  و

عتبر ت التياالعتزاز بالموروث الثقافي واليوية الوطنية  الحرص عمى المدرسة وخارجيا، مع
كفايات  تمكين المتعمم من اكتساب ، باإلضافة إلىمكونًا رئيسيًا من مكونات التعميم والتعمم 

المتعمم باعتباره مفكرًا وعنصرًا نشطًا  ىذا تطمب التركيز عمىت التي القرن الحادي والعشرين
ريادة األعمال ميارات ي تعد توال ،عمى أرض الواقع في تخطيط وتطبيق وتقويم خبرات التعمم
والتنمية من العوامل المساعدة في بناء اقتصاد المعرفة أحد أىم كفاياتو في الوقت الحالي و 

ريادة األعمال ضمن المنظومة التعميمية من  ثقافة ومياراتوعميو فإن إدخال  المستدامة،
  .وتييئتيم لمتنافس في سوق العمل مستقبالً  عمالأالجوانب الميمة إلعداد رواد 

 ىاإكتسبت ريادة األعمال فى السنوات األخيرة أىمية بارزة لدى الدول نظرًا لدور وقد      
فى بناء جيل قادر عمى التعامل مع  يتياتكمن أىمحيث ى الحراك اإلقتصادى، الحيوى ف

إستثمارية وذلك بتفعيل طاقات  مشروعاتتحويميا إلى و المشكالت والتحديات اإلقتصادية 
 فى بناء التنمية اإلقتصادية الوطنية.منتجة تساىم بشكل فعال الشباب وتحويميم لعناصر 

التي يحدد  المرحمة ألنيا ؛في حياة اإلنسانل اليامة حامر أحد ال الثانوية المرحمةوتعد       
قد تؤثر عميو بشكل أو  ويبدأ في إتخاذ مجموعة من القراراتإتجاىو المستقبمي  لفردفييا ا
لشباب آفاق ا تفتح أمام وىو ما يستوجب دراسة مجموعة من المناىجبقية حياتو . ل بآخر

كانت بعينيا تخرجو من محدودية التفكير في مجاالت ضيقة وبدائل متعددة مستقبمية واسعة 
تسيطر عمى تفكيره في السابق وما يمبث أن يصطدم بالواقع الذي يجبره عمـى تغيير مساره 

 قبل.والبحث في مجاالت أخرى ال يعرفيا ولم يسمع بيا من 
ي ُتعـرف بأنيـا عمميـة إجتماعيـة نتشـرت التربيـة عمـى الريـادة بشـكل كبيـر والتـالـذلك فقـد       

تفاعميــة يحــدد فييــا األفــراد بمفــردىم أو فــي جماعــات فــرص اإلبتكــار ، والعمــل عمــى ذلــك عــن 
طريق تحويل األفكار إلى أنشطة عممية ومستيدفة ،سواء كانت فـي سـياق إجتمـاعي أو ثقـافي           

   ,European Commission)2008(21, )*( أو أقتصادي.

                                                           
َشَر هذا إلً نظام التوثَق المتبع فٍ البحث، وذلن كما َلٍ: )اسم المؤلف، تارَخ النشر، رلم   )*(

 الصفحة(
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منذ الطفولة ومرورًا بمراحل  ودعم ثقافة العمل الحر وبالتالي فالتربية لريادة األعمال    
وىو ما دعا  ،يامة في كافة المجتمعات حتي الغنية منياالتعميم المختمفة باتت من األمور ال

أن  ، بتوجيو النظر إلى1107 عام األوروبي لإلتحادقتصادي التابعة اال منظمة التعاون
لصانعي السياسات في االىتمام بريادة األعمال كإحدى الكفاءات الرئيسية ىو التحدي القادم 

نو البد من إعطاء أولوية لتعمم ريادة األعمال في المدارس الثانوية  المنظومة التعميمية، وا 
ليا دور  أن ليس فقط في المدارس الفنية منيا ولكن في المدارس العامة أيضًا ؛ باعتبار

قتصادي ، وتيسير مؤثر بشكل كبير في القدرات التنافسية لمبمدان وتحسين وضعيا اال
الحصول عمى عمل من قبل األفراد دون انتظار فرص الحصول عمى الوظائف التقميدية من 

ئولية سالحكومات، واالىتمام بغرس روح ريادة األعمال التي تتحمي بالشجاعة والم قبل
المستقبل والمثابرة إلنجاز المشاريع وتعزيز ىذه السموكيات ، وىو ما  والنشاط واستشراف

اطنين نشطين قادرين عمى إدارة و يعطي فرصة أكبر لممشاركة الناجحة لمشباب في المجتمع كم
فادة مجتمعات  (12، 1107قتصادي، ) منظمة التعاون االبشكل أفضل. يمحياتيم وا 

عطاء مساحة أكبر ورغم الدعوات العالمية بإعطاء أو        لوية لنشر ثقافة العمل الريادي وا 
، إال إن واقع األمر يشير أن االىتمام بدمج المناىج التعميمية  من خالل إلبداع واالبتكارل

ميارات ريادة األعمال في مصر مازالت ثقافة غائبة عن النظام التعميمي بشكل عام وىو ما 
 Global Entrepreneurship (GEM)  المرصد العالمي لريادة األعمال تقريررصده 

Monitor Report,2018) ، ىناك إجماع بأن ، الذي أطمقتو الجامعة األمريكية بالقاىرة
إلى مشيرًا ل، عمى أن نظام التعميم ال يقدم المعرفة والميارات الالزمة التي يحتاجيا رائد األعما

الجامعات أمر ضروري لدعم ريادة األعمال، كما  وأن تعميم أسس ريادة األعمال في المدارس 
أن ىناك حاجة لنشر السموكيات الريادية في الثقافة المصرية ومنيا سموكيات المبادرة 

 & Ayman Ismail) ل.الشخصية وخوض المخاطرة واإلبداع واالبتكار والتعمم من الفش
Others, 2018) 

ذا كانت        فإن ما يزيد من أىميتيا  ريادة األعمال أحد ميارات القرن الحادي والعشرينوا 
بأىداف التنمية المستدامة والتي يعد من أىم أىدافيا تحقيق التنمية صمتيا الوثيقة 

المعنيين بالقضاء عمى الفقر وتوفير العمل  الثامنواليدف  األول االقتصادية من خالل اليدف
خطة التنمية  ياضمن األىداف السبعة عشر التي اشتممت عمي اجاء مذانوال،الالئق 

 المجتمع لعمل انطالق نقطة لتكون 1104الصادرة عن األمم المتحدة عام  1121المستدامة 
 مدى عمى الرخاء و بالرفاىية العالم سكان جميع ينعم حتى   الوطنية والحكومات الدولي

https://entrepreneuralarabiya.com/2016/11/28/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1/#.WIxr8lyzneR
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) The 2030 Agenda for Sustainable Development         القادمة 04لــ ا السنوات
ادة النظر إلى تحقيق أىداف التنمية المستدامة ككل متكامل ، ع، وىو ما يستدعي إ(2015,

من خالل يا تحقيقالعمل عمى و  يا، واالعتناء بدمجدون الفصل بين طبيعة ىذه األىداف
  ومنيا مناىج الجغرافيا.المناىج الدراسية المختمفة 

الجغرافيا بوصفيا عممًا مكانيًا يتميز بخاصية فريدة تميزه عن باقى العموم في دراسة ف    
ألن محور اىتماميا االختالفات  ؛المميزة  بمكوناتيا الطبيعية والثقافيةوعالقتو ببيئتو  االنسان

 كما أنيا من أكثر العموم ارتباطاً  ،المكانية، والتأثيرات المتبادلة بين مختمف مكونات البيئة
لجنة إعادة اكتشاف  أشارت، لذلك فقد بالتخطيط والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة

القضايا  ألىم (Rediscovering Geography Committee, 2007,16)الجغرافيا 
ومن ىذه القضايا: الحفاظ عمى  ،الحرجة التي البد أن تكون في بؤرة اىتمام مناىج الجغرافيا

التراث وتحقيق التنمية المستدامة لكافة الموارد الطبيعية و البشرية التي يحظى بيا أي 
بما  نظرة متطورة ومختمفةمن خالل  مناىج الجغرافيا يدعو إلى معالجة، وىو ما مجتمع

 .1121أىداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ييسمط الضوء األكبر عمى 
ذا كانت رؤية مصر      مم المتحدة ستمدت من األجندة العامة لخطة األأُ قد  1121وا 

كي تتحقق عمى أرض الواقع تحتاج إلى مراعاة  ىذه الرؤية، فإن أىداف لمتنمية المستدامة 
عادة النظر إلى ثقافة  بأبعادىا المختمفة اإلقتصادية والبيئية واالجتماعية، التكامل فيما بينيا وا 

، بما يميزه من طابع ثقافي فريد  منظومة التعميم والتدريب المجتمع المصري المحمي وربط
والذي يندرج  االجتماعي، البعدكأحد محاور  في ىذه الرؤية وىو ما جاء تحت محور الثقافة

تحتيا الحفاظ عمى اإلطار الثقافي لممجتمع والعمل عمى إحياء التراث الذي يكاد يتعرض 
الفاعمة إذا ما تم  داةعدم االىتمام بو، والذي قد يكون األنتيجة لالنقراض في بعض جوانبو 

تعرض إعادة االعتناء بو لتنمية اليوية المصرية واالنتماء الوطني لمجيل الحالي. والذي ي
لعديد من مظاىر االغتراب والغزو الثقافي في ظل ثقافة العولمة السائدة والتي أصبحت تطبع 

 تكون أن عمى ،المجتمعات بطابع ثقافي واحد بعيدًا عن ثقافتيا المحمية وتراثيا المميز
 القومي قتصادلأل مضافة وقيمة التنمية، لتحقيق قوة مصدر الثقافة في اإليجابية العناصر
  .وعالمياً  إقميمياً  الناعمة مصر لقوة وأساس
لذلك فقد ورد في مؤشرات القياس التابعة ليدف تعزيز االىتمام بالثقافة الداعمة لمتنمية    

، ضرورة االىتمام بالبحوث والدراسات التي تتناول التراث  1121المستدامة في رؤية مصر 
نشر القيم الثقافية وترسيخ االنتماء لدى األجيال الثقافي المصري ، ليس فقط لمحفاظ عمى 
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لمعمل عمى ضمان وجود منظومة جديدة لمتنمية في الصناعات التراثية القادمة ولكن أيضًا 
والحرف التقميدية والحفاظ عمييا باعتبارىا جزءًا من التراث المحمي وفي نفس الوقت مجااًل 

ن فرص العمل واالستثمار في المشروعات يوفر مزيد مىامًا لمتشغيل وموردًا إقتصاديًا 
يساىم في الناتج المحمي ويعمل عمى زيادة التي تشكل ميزة تنافسية لمصر ، بما الصغيرة 

استراتيجية التنمية المستدامة مصر ). العاممين والمؤىمين في مجال الصناعات الثقافية سنوياً 
،1103- 1121  ،58-61  )  

بشقيو المادي والالمادي أحد أىم الروافد الثقافية التي تميز كل ويعتبر التراث الثقافي    
، وبمثابة السجل الكامل لمنشاط اإلنساني في مجتمع ما عمى مدار زمنى مجتمع عن اآلخر

عية لمشعب بحيث تعكس اوالذي يحفظ كافة النشاطات اإلنسانية في الذاكرة الجم  طويل
 نفسيا في حاضر األمة تفكيرًا وسموكًا.

االتفاقية الدولية لصون التراث الثقافى  1112اعتمدت منظمة اليونسكو عام وقد     
وحددت االتفاقية مجاالت التراث الالمادى في ، 1114 عام الالمادى التى وقعت عمييا مصر

الممارسات ،فنون وتقاليد اداء العروض ،شكال التعبير الشفيي أموضوعات التقاليد و 
المعارف والممارسات المتعمقة بالطبيعة والكون ، ، االجتماعية والطقوس واالحتفاالت 

مجاالت التراث  وىذه المجاالت ىى نفسيا، الميارات المرتبطة بالفنون الحرفية والتقميدية
) اليونسكو، اتفاقية حماية التراث الثقافي غير      .الشعبى فى التصنيف المصرى

 ( 06، 1112المادي،
ذا كان التراث يمثل ىوية األمة التاريخية والحضارية      ويعبر عن أصالة شعبيا ، إال إننا وا 

ال نستطيع أن ننظر إليو تمك النظرة القاصرة ، إذ إنو يمتد إلى أن يصبح رافدًا ميمًا لمعوائد 
األقتصادية إذا ما ُأحسن توظيفو واستثماره، بما يحقق من عوائد مالية بصورة متوازنة 

ردًا أقتصاديًا وسياحيًا ىامًا مستدامة، حيث أصبحت المناطق والمنتجات الثقافية بمثابة مو 
بين يمكن أن يساىم في زيادة وتنويع مصادر الدخل القومي، ومن ىنا تتضح العالقة الوثيقة 

رىما وجيان لعممة واحدة والتعامل معيما عمى ىذا االتراث الثقافي والتنمية االقتصادية واعتب
وىو ما يمكن أن  بشقيو. األساس لضمان استمرار وبقاء والمحافظة عمى التراث الثقافي

التي ميدان مادة الجغرافيا بالمناىج الدراسية وخاصة من خالل دمج دراسة التراث يتحقق 
أو طبيعيًا  ثقافياً التراث سواء كان بمجااًل خصبًا لدراسة الموضوعات المتعمقة يمكن أن تكون 

وىي دراسة ليس ىدفيا دراسة األطالل أو الصروح الصامتة ولكن ىدفيا تنمية البحث و 
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بما يمثمو ىذا التراث من إرثًا ماديًا ومعنويًا ، والوعي االبداع و االنتماء وخدمة المستقبل 
  لألمة .

 -:أىميا من ،البحث بيذا لمقيام أدت المبررات من مجموعة ن ىناكمن خالل ما سبق نجد أ
مؤتمر وزراء التربية والتعميم في الوطن العربي في دورتو الحادية عشر توصيات  –

المنظمة العربية لمتربية  نظمتوالذي  .م1108-6-5البحرين،  -بمدينة المنامة 
نوان والثقافة والعموم )ألكسو( بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم البحرينية؛ تحت ع

في الوطن العربي ودورىا في تحقيق اليدف الرابع من أىداف  "السياسات التعميمية
شارت فيو إلى ضرورة أوالذي  ،) تعميم جيد ومستدام لمجميع( التنمية المستدامة

االعتناء بدمج موضوعات التراث في المناىج الدراسية باعتبارىا تحافظ عمى ىوية 
تعزيز ب المؤتمركما أوصى  ،مم الثقافية وتتصدي لتيار العولمة الذي يجتاح العالماأل
تنسيق المواقف وصياغة خطاب عربي مشترك بشأن اإلجراءات التعاون العربي و  دور

خاصة في مجالي  الحفاظ عمى التراثوالجيود التي تبذليا الدول العربية من أجل 
 .التعميم واإلعالم

المكتب اإلقميمي لدراسات حفظ وترميم التراث الثقافي )ايكروم الشارقة( ندوة توصيات  –
 وتعريفرفع مستوى االىتمام ِبالُتراث المادي والالمادي، بأىمية ،  1108،فبراير

 والحرص عمى نشر، وعالقتيا بالتراث التنمية المستدامةبَأىداف  طالب المدارس
وحث الطالب ، واستثماره من خالل الفنون المختمفة  ثقافة المحافظة عمى التراث

الممتقى وكذلك توصيات عمى التعرف والقيام بزيارات لممواقع التراثية والتاريخية، 
مجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافى غير التابع ل الدولى السادس لمفنون الشعبية

التعميم ودوره  ن "والذي جاء تحت عنوا 1106بوزارة الثقافة في مصر في  المادى
 بعنوان تدريس مادة" الذي أوصى بأن يتم إدراج فى صون التراث الثقافى الشعبى

وىو ما لم يحدث  –في مصر  الثقافة الشعبية ضمن المنيج النظامى لمتربية والتعميم
، إلى جانب أىمية االعتناء بنشر الوعي بالحرف الشعبية والعمل عمى -حتى اآلن

التنمية تحقق  الشباب باعتبارىا تمثل جزء من اليوية و توثيقيا ونشرىا بين
 ( 54، 1106(، )أماني سميمان، 12، 1106ر، القاد مصطفى عبد)  .اإلقتصادية

توصيات البحوث والدراسات السابقة التي أشارت ألىمية تضمين مفاىيم وأبعاد التراث  –
، (1107أّيوب ، سالم الرحمان عبد ):منيا دراسة كل من في المناىج الدراسية

إلى  واأشار  الذين( 1104،  اسماعيل )مروى حسين (،1106، ياسر ىاشم عماد)
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براز أىميتيا ومردودىا من أجل تشكيل جيل واٍع  ضرورة دمج الموضوعات التراثية وا 
 بأىمية التراث ودوره في حل كثير من المشكالت االجتماعية واإلقتصادية.

، حيث أوصي بأىمية  1106ُعقد بقطر في توصيات مؤتمر ريادة االعمال الذي  –
دراج ريادة األعمال ضمن  تعميم ريادة االعمال في ظل التغيرات االقتصادية، وا 

تغيير سموك األفراد و تشجيعيم عمى االبتكار  المقررات الدراسية، والعمل عمى
لتنشئة جيل جديد من يم في ىذا المجال و ميارات يمبناء قدرات من خاللواإلبداع، 

، واستغالل امكاناتيا استدامياً  التعامل مع البيئة المحيطةالقادرين عمى  واد األعمالر 
، والذي جاء تحت 1107الدولي بالرياض عام  باإلضافة إلى توصيات المؤتمر

 المفتاح الحقيقي لعالم ريادة األعمالأن المستقبل" حيث أشار إلى  ميارات" عنوان
مناىجو كفايات ريادة األعمال  الذي البد أن تتضمناقتصاد الدول ىو التعميم  وتنمية

كيفية دمج  عمى ينالمعممتدريب  مع العمل عمىالعمل الخاص،  وأن تؤسس لفكر
التعميم  في مناىجيم التعميمية باستخدام إستراتيجيات كفايات ريادة األعمال

 التعمم بما يالئم أىداف المادة وأىدافت ومن ثم تقويم مخرجا المخصصة لذلك
 في التعميم. ريادة األعمالت كفايا

نتائج بعض الدراسات السابقة التي أشارت إلى إنو عمى الرغم من أىمية ميارات  –
ريادة األعمال كأحد ميارات القرن الحادي والعشرين ، إال إنيا عمى أرض الواقع لم 

توى تأخذ حقيا من االىتمام بعد في العممية التعميمية، ومازال أثرىا متدٍن عمى مس
كما ،لإلقتصاد المحمي  و ال تمثل دعما حقيقياً  أغمب الدول العربية ومنيا مصر

أشارت إلى أن ريادة األعمال ال يمكن أن تنمو في مجتمع ال تتوفر فيو روح الريادة 
ىيام مصطفى دراسة )(،1108مثل دراسة )إيمان عبد الوارث،  ،وحب العمل الحر

) ,Hattab H، (1105) محمود سيد عمى ، (،1106عبد اهلل، منال فتحي محمد، 
W.,2014). 

  ًوجيات تمع توجيات البحث العممي في مصر وكذلك  ويأتي ىذا البحث متمشيا
،  1121لتحقيق رؤية مصر  المجمس األعمى لمجامعات بأن توجو كافة البحوث

والتي أشارت إلى أن بعد الحفاظ عمى الثقافة واليوية لممجتمع المصري ال تتحقق 
بدون تطوير لممنظومة التعميمية ، وكذلك في ضوء توجيات اليونسكو التي تري إنو 

جتماعي قتصادي واالإذا كانت التنمية المستدامة تقوم عمى ثالث أعمدة ىي اال
، وفي ضوء النظر واالقتناع بأن والبيئي فإن العماد الثقافي ىو بعدىا الرابع 

يتفاعل مع اإلنسان  اً يح إلى الماضي ، بل كائناً نتمي ي صامتاً  ليس مجرد قالباً  التراث



 .................................................... برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على التراث الثقافي الالمادي

- 0108 - 

فضاًل عن ما لو من دور في دعم األقتصاد الوطنى ويبادلو عالقة التأثر والتأثير، 
 .وتشجيع ثقافة العمل الحر

  لقياس  الصف األول الثانوي دراسة استطالعية عمى مجموعة من طالبوقد تم عمل
كالقدرة عمى التخطيط والتواصل والعمل  ريادة األعمالميارات  مدى تمكنيم من بعض

الجماعي وتحمل المخاطر، و كذلك مدى إيمانيم بثقافة العمل الحر ودوره الفعال في 
ضعف  ، ومن ىذه الميارات الطالبعدم تمكن أغمب والتي أظيرت  المجتمع ،

 و من ىنا نبعت مشكمة ىذا البحث. ،وادراكيم ألىميتو توجييم نحو العمل الحر
 مغهل٘ البشح : ثاىًٔا 

لدى  واالتجاه نحو العمل الحرميارات ريادة األعمال  ضعفة البحث في مشكم تحددت        
عدم اىتمام مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية  إلى، باإلضافة  المرحمة الثانوية بطال

 .بموضوعات التراث الثقافي رغم غني مصر في ىذا المجال
 حاول البحث االجابة عمى السؤال الرئيس التالي:ولمتغمب عمى ىذه المشكمة  

لتنمية ميارات الالمادي عمى التراث الثقافي  مقترح في الجغرافيا قائم برنامجما فاعمية     
  ؟لدى طالب المرحمة الثانويةواالتجاه نحو العمل الحر ريادة األعمال 

  ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية : 
 ؟الصف األول الثانوي طالب تنميتيا لدى  الواجبريادة األعمال ميارات ما  .0
 الثانوي ؟ األولالصف  لطالبالمناسبة  الالمادي الثقافيالتراث  أبعاد ما .1
لطالب  الالمادي الثقافي التراث عمى قائم في الجغرافيا لبرنامج المقترح التصور ما .2

  ؟الصف األول الثانوي  لطالب
الصف األول طالب  لدىريادة األعمال ميارات تنمية  فيالمقترح ما فاعمية البرنامج  .3

  ؟الثانوي 
 لطالبطالب  لدىاالتجاه نحو العمل الحر  تنمية في المقترح البرنامج فاعمية ما .4

  ؟الصف األول الثانوي 
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      ثالجًا فزّض البشح :

 التطبيقين فى البحث الطالب مجمـوعة درجات متوسطي بين إحصائياً  دال فرق يوجد" .0
 . "البعدى التطبيق ككل لصالحريادة األعمال  ميارات اختبار فى والبعدى القبمى

 التطبيقين فى البحث الطالب مجمـوعة درجات متوسطي بين  إحصائياً  دال فرق يوجد" .1
 لصالح لالختبار المكونةريادة األعمال  ميارات من فرعية ميارة لكل والبعدى القبمى

 ".البعدى التطبيق
 التطبيقين فى البحث مجمـوعة الطالب درجات متوسطي بين إحصائياً  دال فرق يوجد" .2

 . "البعدى التطبيق لصالح ككل االتجاه نحو العمل الحرمقياس  فى والبعدى القبمى
 التطبيقين فى البحث مجمـوعة الطالب درجات متوسطي بين إحصائياً  دال فرق يوجد" .3

 لصالح اسيلممق المكونة االتجاه نحو العمل الحرأبعاد  من فرعي بعد لكل والبعدى القبمى
 ".البعدى التطبيق

 في البحثمجموعة  طالبالدرجات  بين إحصائية داللة ذات ة موجبةارتباطي عالقة توجد" .4

 ".العمل الحراالتجاه نحو ومقياس  ميارات ريادة األعمال اختبار
 سدّد البشح:رابعًا 

 قتصر ىذا البحث عمى:ا
 بما يتناسب مع طبيعة اقتصار البرنامج المقترح عمى بعض أبعاد التراث الثقافي الالمادي ،

 وثراء اشكال التراث الالمادي في مصر. الطالب في المرحمة الثانوية
 والصناعات ، وىي وحدة "الحرف تجريب وحدة من وحدات البرنامج لمتأكد من فاعميتو

التراثية في مصر"؛ نظرًا لطبيعة موضوعات الوحدة الثرية التي تتناول بعد ىام من أبعاد 
التراث الالمادي في مصر ،ومالئمتيا لتحقيق ىدف البحث الذي سعى إلى تنمية ميارات 

 ريادة األعمال واالتجاه نحو العمل الحر لدى الطالب مجموعة البحث.
 الثانوية بنات.السيدة نفيسة الثانوي بمدرسة  األولالصف  طالب من مجموعة 

 ميَر البشح:خامضًا 

 البحث عمى : اعتمد ىذا
 : والثالــث والثــاني األولســتخدم فــي االجابــة عــن الســؤال اُ والــذي  المــنيج الوصــفي 

ــم دراســة األحيــث  ، مــن البحــث دبيــات و البحــوث و الدراســات الســابقة المتعمقــة ت
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 ،واالتجـاه نحـو العمـل الحـرريادة األعمـال  تنمية مياراتفي  ودوره الثقافيبالتراث 
 ، والوحدة التجريبية.مقترح لمبرنامجوكذلك في وضع التصور ال

 : االجابــة عــن إعـداد مــواد وأدوات البحــث ، و ســتخدم فــى اُ والــذي  المـنيج التجريبــى
ميــارات عمــى تنميــة البرنــامج المقتــرح بقيــاس أثــر ، و منــ الرابــع والخــامسالســؤال 

 اعتمـد ، وقـد البحث مجموعة الطالبلدى  واالتجاه نحو العمل الحرريادة األعمال 
 إحصـائياً  النتـائج تحميـل ثـم ، ذو المجموعة الواحدة التجريبي التصميم عمى البحث

 .SPSS برنامج باستخدام
 : يف البشح مصطلشات أٍه متجلت: البشح مصطلشات حتدٓد صادصًا

  الثقافي الالماديالتراث: 
" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والميارات وما يرتبط بيا من آالت 
وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية والتي تعتبرىا الجماعات وأحيانًا األفراد جزءًا من تراثيم 

بيئتيا الثقافي ، وىو متوارث جياًل عن جيل تبدعو المجموعات بصورة مستمرة بما يتفق مع 
وتفاعالتيا مع طبيعتيا وتاريخيا ، بما ينمي لدييا اإلحساس بيويتيا والشعور باستمراريتيا 

 (.6، ص1107) اليونسكو،  ويعزز من احترام التنوع الثقافي والقدرة اإلبداعية البشرية".
 :التالية جرائيةاإل اتبالتعريف الحالي البحث التزموقد 
 :ريادة األعمال 

ومخططة من خالل برنامج مقترح ييدف إلى إكساب الطالب مجموعة " عممية ىادفة 
من الميارات التي تمكنيم من مباشرة عمميم الحر في المجاالت المتعمقة بالتراث وتحمميم 

جتماعيًا  ،لممخاطرة التي تصحب ممارسة ىذا العمل بما يسيم في بناء مستقبميم إقتصاديًا وا 
حداث تنمية وطنية شاممة ومستدامة  لمجتمعيم أيضًا". وا 

  ريادة األعمالميارات:  
من إنشاء التي تعبر عن مدى تمكن طالب المرحمة الثانوية  العمميات من " مجموعة

عداد اإلبداع واالبتكار، والتي تتضمن القدرة عمى عممو الخاص  وتحمل  ىدراسة الجدو ، وا 
حل و  والعمل في فريقاإلتصال جديد، و  التخطيط لبدء مشروع ، وكذلك القدرة عمىالمخاطر
ويقاس ذلك بالدرجة التى يحصل عمييا الطالب فى  التي تواجيو في إدارة مشروعو، المشكالت
 ".ميارات ريادة األعمال المعد لذلك اختبار
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 :االتجاه نحو العمل الحر 
مجموعة الممارسات التي تعبر عن مدى إدراك الطالب ألىمية العمل الحر في " 

جتماعية  يمانو بدوره كرائد اعمال في مساىمتو في تمك النيضة  ،إحداث نيضة إقتصادية وا  وا 
في مجتمعو، ومدى تفضيمو لمعمل الحر خاصة في مجال التراث الذي يميز ىويتو الوطنية 

مكانية تحممو لمخاطر ىذا   ،حتي يتم جني ثماره عمى المستوى الفردى والقومي ،العملوا 
 ".المعد لذلك مقياسالويقاس ذلك بالدرجة التى يحصل عمييا الطالب فى 

 دزاٛات البشح:إصابعًا 

 تم اتباع الخطوات اآلتية :واختبار صحة فروضو لإلجابة عن تساؤالت البحث            
 الصـف األول الثـانويطـالب  لـدى تنميتيـا الواجبريادة األعمال  بميارات قائمة إعداد .0
 :خالل من وذلك، 

 ريادة األعمال ميارات تناولت التي السابقة والدراسات دراسة األدبيات. 
 ـــة دراســـة االتجاىـــات ـــة العالمي ـــيم مجـــال فـــي الحديث ـــم تعم ـــا وتعم  وخاصـــة الجغرافي

 المرتبطة بالتعمم الريادي.
 الثانوية. بالمرحمة الطالب دراسة خصائص 
 المحكمـين مـن مجموعـة عمـى وعرضيا ريادة األعمال بميارات مبدئية قائمة إعداد 

 .وضبطيا
 المناسبة لطالب المرحمة الثانوية ريادة األعمال لميارات النيائية القائمة وضع. 
 الصــف األول الثــانوي لطــالب المناســبة الثقــافي الالمــاديالتــراث  بأبعــادإعــداد قائمــة  .1

 وذلك من خالل:
  الثقافي الالمادي.التراث  أشكالدراسة األدبيات والدراسات السابقة التى تناولت 

  ــة ــارير المنظمــات العالمي ــى و مراجعــة تق ــة الت توصــيات المــؤتمرات والجيــات المحمي
 .الحفاظ عميووكيفية  الثقافي التراثالمعنية ب

 .طبيعة التراث الثقافي والشعبي لممجتمع المصري 
  وعرضيا عمى مجموعة من  الالمادي الثقافيالتراث  بأبعادإعداد قائمة مبدئية

 طالب الصف األول الثانوي.لالمحكمين الستطالع أرائيم حول مدى مناسبتيا 

 .ضبط القائمة في ضوء أراء الخبراء ووضعيا في صورتيا النيائية 
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في الجغرافيا  الالمادي الثقافي مقترح لمبرنامج القائم عمى التراثعام بناء تصور  .2
 وذلك من خالل: لطالب الصف األول الثانوي ،

 .تحديد أسس بناء التصور المقترح لمبرنامج 

 من خالل : تحديد االطار العام لمتصور المقترح لمبرنامج 
 األىداف العامة لمبرنامج. -أ 

 محتوى البرنامج المقترح. -ب 

 استراتيجيات وطرق تدريس البرنامج المقترح. -ج 

 التعمم البرنامج المقترح. وسائل ومصادر -د 

 األنشطة التعميمية بالبرنامج المقترح. -ه 

 أساليب التقويم المستخدمة بالبرنامج. -و 

 .ضبط البرنامج بعرضو عمى مجموعة من المحكمين ووضعو في صورتو النيائية 

 مجموعة البحث ، وذلك من خالل: الطالبقياس مدي فاعمية البرنامج المقترح لدي  .3
 من حيث: تفصيمياً وبنائيا وحدة مقترحة من التصور السابق لمبرنامج  إعداد 

المحتوى مع مراعاة صياغتو بحيث يشتمل عمى ميارات ريادات األعمال  –األىداف 
 –األنشطة ومصادر التعمم  –طرق التدريس المناسبة  –أبعاد ثقافة العمل الحر و 

 أساليب التقويم. 
  ميارات ريادة األعمالالوحدة ، والمتمثمة في اختبار القياس ليذه  أداتيإعداد .

 .االتجاه نحو العمل الحرومقياس 
  عمي مجموعة من المحكمين . مالتقويم بعرضي أداتيضبط الوحدة و 
  .إختيار مجموعة البحث من طالب الصف األول الثانوي 
  القياس قبميًا. أداتيتطبيق 
 الوحدة لمجموعة البحث . تدريس 
  القياس بعديًا . أداتيتطبيق 
 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيًا وتفسيرىا . 

 في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث . تقديم التوصيات والمقترحات .5
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 البحث في ضوء تساؤالتو في: ىدفتحدد  ثاميًا ٍدف البشح:
 الثانويالصف األول لدى طالب  االتجاه نحو العمل الحراألعمال و  دةرياتنمية ميارات     

في تحقيق  الالمادي القائم عمى التراث الثقافيوالكشف عن مدى فاعمية البرنامج المقترح 
 ذلك.

 أٍنٔ٘ البشح:تاصعًا 

   فى تقديم ما يمي : تمثمت أىمية البحث  
 الصف األول الثانوي.طالب المناسبة لاألعمال ريادة بميارات قائمة   - 0
 .  الصف األول الثانوي لطالب المناسبة الثقافي الالماديالتراث  بأبعادقائمة   - 1
فـي الجغرافيـا لطـالب  الثقـافي الالمـادي مقتـرح لبرنـامج قـائم عمـى التـراثعام تصور   - 2

 .بالمرحمة الثانوية الجغرافيا مناىجُيمكن االسترشاد بو لتطوير ، الصف األول الثانوي
 ،محتــوى ، طــرق التــدريس ، األنشــطة التعميمـــية  ) أىــداف ، :مــن يةتفصــيم ةوحــد  - 3

الثقـــافي  التـــراثاد وحـــدات ُأخـــرى قائمـــة عمـــى ا فـــى إعـــد( يمكـــن االسترشـــاد بيـــالتقــويم
 .الالمادي

يمكـــن االســـتفادة منـــو فـــي تطـــوير أســـاليب التقـــويم  األعمـــالريـــادة اختبـــار ميـــارت   - 4
 بالمرحمة الثانوية.

االســتفادة منــو فــي تطــوير أســاليب التقــويم يمكــن  االتجــاه نحــو العمــل الحــرمقيــاس   - 5
 بالمرحمة الثانوية.

 بالمرحمـة الثانويـة نظر القائمين عمى إعداد وتطوير مناىج الجغرافياالبحث وجو يقد   - 6
ج ؛ نظــرًا منــاىالالمختمفــة فــي  بأشــكالو الثقــافي إلـى دمــج الموضــوعات المتعمقــة بــالتراث

 وعالقتو الوثيقة بمادة الجغرافيا. الموضوعلثراء ىذا 

ــائمين   - 7 ــو نظــر الق ــى إعــداد وتطــوير توجي ــاىج بصــفة عامــة وخاصــة عم منــاىج المن
بالمرحمــة الثانويــة بــدمج ميــارات ريــادة األعمــال وثقافــة العمــل الحــر؛ ليكــون  الجغرافيــا

الطالب قادرًا عمى توجيو مساره الميني في مرحمة مبكرة من حياتـو والعمـل عمـى تطـوير 
   مياراتو وفقًا لتوجو واىتماماتو في ىذه المرحمة.
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 : اإلطار اليظزٚ للبشحلّاألاحملْر 

ة المرتبطة بو ، من خالل الدراسات السابقمبحث و ليتناول ىذا المحور اإلطار النظري     
الميارات دراستو بالنسبة لطالب المرحمة الثانوية، وكذلك  ةوأىمي ريادة األعمال مفيومتوضيح 

، وأىمية العمل عمى تنمية ثقافة العمل الحر لدى الطالب ، التي يجب توافرىا في رائد األعمال
دراستو وينتيي بعرض ألىم أبعاد  ةالثقافي الالمادي وأىمي التراثثم يمي ذلك عرض لمفيوم 

 الثقافي الالمادي في مصر. التراث
  Entrepreneurship  :رٓادٗ األعنالأّاًل  

تعتبر ريادة األعمال واحدة من أىم المجاالت التي ظيرت في القرن العشرين لتكون    
أساس لعديد من المجاالت العممية كاألقتصاد واإلدارة والتسويق والتربية وغيرىا، كما أنيا 
تشكل قاعدة ىامة إلتخاذ القرارات المرتبطة باستخدام الموارد بشكل أكثر فاعمية لموصول إلى 

 جديد أو خدمة تمبي حاجة ممحة لدي المستفيدين.  توفير منتج
 رٓادٗ األعنال مفَْو : 

أي ريادة األعمال مأخوذة من المغة الفرنسية، و التي  Entrepreneurshipكممة    
وتعني  (Prendre) والتي معناىا )بين( و (Entre) معناىا )يأخذ(. حيث تدمج كممتين

لمكممة يرمز إلى األشخاص الذين يقومون بأخذ أو كان االستخدام األصمي  وبالتالي  شخص 
ىذا يعود و  .تحمل المخاطرة بين البائعين والمشترين، أو الذين يبتدئون مشروعًا جديداً 

(. في نياية القرن التاسع (Jean Baptiste جين بابيستيو المفيوم إلى العالم الفرنسي
المتاحة من  تحويل الموارد االقتصادية أن المقصود بريادة األعمال ىووالذي كان يري  ،عشر
 J. Gregory). منيا إنتاجية أعمى وزيادة العائد ذو نطاقإلى القيمة  منخفض نطاق

Dees,2011)  
بتطوير « جوزيف شومبتير»قام عالم االقتصاد النمساوي عشرين القرن الـبداية وفي      

االبتكار وتقود لمتغيير؛ حيث رأى أن ريادة قوة تدفع إلى باعتبارىا تعريف جديد لريادة األعمال 
حيث تساعد عمى خمق تركيبات جديدة تقوم بتدمير  ؛األعمال تؤدي إلى التدمير الخالق الجيد

 الجديد. عصرلمالصناعات واألعمال غير المالئمة لمعصر وتوفير البدائل الحديثة المالئمة 
في تعريفو بإنو ليس الشخص القادر  نفسو ز بيتر دروكر عمى رائد األعمالبينما رك     
إحداث التغيير ، ولكنو الشخص الذي يعمل عمى استغالل الفرص التي يخمقيا التغيير  عمى
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 ,Mokaya)وما إلى ذلك.  )في التكنولوجيا ، وتفضيالت المستيمك ، واألعراف االجتماعية
S. Namusong, M& Sikalieh, D, 2012) 

 ول مفيوم ريادة األعمال كٍل حسب وجية نظره، ومنيا:ثم تعددت التعريفات التي تتنا
النشاط الذي ينصب  :بأنيا(Sood S.K & Arora Renu , 2007,10) تعريف      

عمى إنشاء عمل حر جديد يقدم قيمة اقتصادية مضافة من خالل إدارة الموارد بكفاءة وأىمية 
متميزة، لتقديم شيء جديد أو ابتكار نشاط اقتصادي و إداري جديد وتتسم بنوع من المخاطرة 

 .ولكنيا المخاطرة المدروسة
العممية التي تعد األفراد  :بأنيا (CEIEE) تعريف المركز األمريكي لمتعمم الريادي       

بمفاىيم وميارات معينة تمكنيم من إدراك الفرص التي يغفل عنيا اآلخرون ،من خالل رؤية 
 .Hill, E, S )جدية وتقدير لمذات واستغالل الفرص المتاحة رغم وجود عنصر المخاطرة .

,2011,42)   
بأنيا التوجو برغبة إلنشاء عمل خاص ( 521، 1105تعريف )محمد زين العابدين،       

يديره الفرد ويتحمى فييا بروح المغامرة وتقبل المخاطرة المحسوبة وتحمل التبعات النفسية 
واالجتماعية والمالية لذلك، لمحد من البطالة وتحقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية لنفسو 

 ولغيره. 
قدرات خاصة لدى الفرد بأنيا (: 06، ص 1105، عمى تعريف )محمود سيدوكذلك      

دارتو ومواجية مخاطره بشكل يتميز باالبداع  يمكن تنميتيا كي تساعده في البدء في مشروع وا 
 والحرفية.

( بأنيا: القدرة 1107التعريف الذي جاء في قاموس إدارة األعمال ،  باإلضافة إلى     
دارة مشروع تجاري جديد مع التمتع بروح االبتكار وتحمل  والرغبة في تطوير وتنظيم وا 

المخاطر ، وىي جزء أساسي من قدرة أي دولة عمى النجاح في سوق عالمي يتغير باستمرار 
 (entrepreneurship, BusinessDictionary,2018) .ويزداد فيو التنافس

ريادة األعمال بأنيا في األساس فن وعمم بناء (Paula Fernandes,2019) عرفت كما   
أنظمة مربحة لمساعدة الناس بطرق ال تفعميا النظم األخرى. فالكفاءة األساسية لرجل 
األعمال ليست فطنة العمل أو القدرة التسويقية بل التعاطف والقدرة عمى فيم مشاعر 

 (Paula Fernandes,2019)واحتياجات اآلخرين. 
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 ت السابقة يتضح ما يمي:وبتحميل التعريفا
 وجود اختالفات واضحة بين تعريفات األدبيات السابقة. .0
 حدوث تطور مستمر في تعريف ريادة األعمال وفقًا لمتطمبات العصر. .1
 ريادة األعمال تعتمد عمى المخاطرة واقتناص الفرص أكثر من إحداث التغيير ذاتو. .2
   ريادة األعمال ليس ىدفيا العائد المادي فقط ولكن أيضًا تأكيد الذات والثقة بالنفس  .3

 القدرة عمى التواصل مع األخرين وفيم إحتياجاتيم. و
ريادة األعمال يمكن تعمميا من خالل مجموعة من الميارات التي يمكن أن يكتسبيا  .4

 الطالب.
 .عمى األشخاص فقط ولكن عمى مجتمعاتيم أيضاً  ريادة األعمال تعود بالنفع ليس .5

عممية ىادفة "  إجرائيًا في ىذا البحث عمى أنيا : ريادة األعمالوعمى ىذا يمكن تعريف 
ومخططة من خالل برنامج مقترح ييدف إلى إكساب الطالب مجموعة من الميارات التي 

تحمميم لممخاطرة التي تمكنيم من مباشرة عمميم الحر في المجاالت المتعمقة بالتراث و 
حداث تنمية  جتماعيًا وا  تصحب ممارسة ىذا العمل بما يسيم في بناء مستقبميم إقتصاديًا وا 

 وطنية شاممة ومستدامة لمجتمعيم أيضًا".

 :ْ٘ٓأٍنٔ٘ تينٔ٘ مَارات رٓادٗ األعنال لدٖ طالب املزسل٘ الجاى 

يعد تدريب الطالب عمى ميارات ريادة األعمال أحد الميارات األساسية التي يجب االىتمام   
ساب المعارف و الميارات واالتجاىات المرتبطة تبتنميتيا لدي الطالب في العصر الحالي؛ الك

بما يمكن أن يسيم في ،بريادة األعمال و إدارة المشروعات الصغيرة واالتجاه نحو العمل الحر 
تحويل أفكاره إلى و قضاء عمى البطالة ، والعمل عمى تمكين الفرد من اكتشاف ذاتو وقدراتو ال

 مشروعات حقيقة عمى أرض الواقع.
(، )أحمد غانم ، 32، 1101، ذر المصري وآخرونمن ) لذلك فقد أشارت دراسة كل من

من أجل  ( إلى أىمية التربية1107)منظمة العمل الدولية ، (، 162، 1103محمود سيد،
 بالنسبة لمطالب ،والتي تتمثل في : ريادة األعمال

 .تعزيز ثقة الشباب في أنفسيم وقدراتيم 
 .تنمية حس المسئولية ودعم استقالليتيم 
 .استثمار الشباب لقدراتيم ومواىبيم واالستفادة منيا في سن مبكرة 
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  شــراكيم كعناصــر فــاعمين توثيــق الصــمة بــين دراســة الطــالب ومشــكالت مجــتمعيم، وا 
 ومتعّممين ذاتيين في حميا

 التعميم من التسرب من والحدوزيادة حماسيم طالب تعزيز تطمعات ال. 
  والنمو، والمشاركة  ، بما في ذلك القابمية لمتوظيف،توجيو مسار الطالب

 .االجتماعية وتنمية القيم المشتركة
 مما يجعل  ، ربط ما يتعممو الطالب بطبيعة وثقافة المجتمع الذي يعيشون فيو

 النظام التعميمي يأخذ الطابع التطبيقي العممي.
 تمعب الدور األكبر في تحسين عالم األعمال وتحسين  كي متربيةل إتاحة الفرصة

لدى حكومات كثير من الدول  اً ز حافاالقتصادية ألي دولة، ومن ثم كان ذلك  البيئة
نحو ربط التعميم بسوق مشكالت في التنمية االقتصادية بالتوجو  التي لديياخاصة 

 .بط بينيماالتفعيل التر  العمل وخمق آليات جديدة
إلى أن وجـود خطـة شـاممة لتعمـيم ريـادة  (O’Connor,2013)لذلك فقد أشارت دراسة       

لــى األىميــة األقتصــادية لمتربيــة  األعمــال أمــر ضــروري لتطــوير واكتســاب الميــارات الرياديــة، وا 
لى أىمية التدريب عمى الريادة بما يوفر المعرفة والكفايات التي تمكنيم مـن  لريادة األعمال ، وا 

مواجية التحـديات والتغيـرات فـي جميـع مراحـل حيـاتيم، كمـا إنيـا تعـزز فـرص التنميـة البشـرية 
يجـاد سـبل  والعدالة االجتماعية في المجتمعات المعرضة لمخطر بالتغمب عمـى مشـكالت الفقـر وا 

 عيش الئق ومستدام.
( إلى إنو يجب االىتمام بتطوير المناىج 1101كما أوصت دراسة )ماىر الحشوة،       

دخال طرق تعمم تركز عمى الطالب النشط بما يكسبو مبادئ ريادة األعمال منذ  الدراسية وا 
الصغر ، كما أشار إلى إنو يفضل تعميم التربية الريادية بشكل تكاممي من خالل كافة المواد 

ربية المدنية والجغرافيا والعموم ، وعدم دراستيا كمنيج منفصل لتكون أكثر الدراسية كالت
 .وظيفية بالنسبة لمطالب

وبالتالي كان لزامًا عمينا التوجو إلى األىتمام بدمج ثقافة وميارات ريادة األعمال في      
اسة )إمام در  إليو أشارتيحاول أن يقدمو ىذا البحث ، ويتفق مع ما المناىج الدراسية وىو ما 

التقني المعاصر قد جمب تحديات إضافية في بيئة  التطور( إلى أن 047، 1106القطان، 
ضوء عدم التناسب بين مخرجات التعميم واحتياجات سوق  العمل التقميدية في مصر، في

العمل، وضعف نتائج المحاوالت التي ُتبذل لحل مشكمة البطالة، وىو المبرر ألىمية المجوء 
ة األعمال المميد الستيعاب العمالة باستمرار وتوجيييا بما يخدم االقتصاد الوطني لطريق رياد
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وفق مشروعات ذات جدوى اقتصادية تسعى إلى تحقيق التميز في األداء وتوفير فرص عمل 
 النمو الميني والوظيفي.المستدامة ودعم مستمرة لتحقيق التنمية 

التي تدعميا دول العالم برامج الإلى أن  1104أشارت نشرة البنك الدولي عام  وقد      
كل ، ويختمف  برامج تعميمية وأخرى تدريبيةلتحفيز مجال ريادة األعمال تنقسم إلى المختمفة 

فالبرامج التعميمية تركز في العادة ، منيما عن اآلخر من حيث األىداف والجميور المستيدف
ريادة األعمال وتستيدف طالب المرحمة الثانوية ب المرتبطةعمى بناء المعارف والميارات 

أما البرامج التدريبية فتركز في العادة عمى بناء  .وىو ما استيدفو ىذا البحث والتعميم العالي
دف أصحاب األعمال الحرة المعارف والميارات لبدء مشروع تجاري وتشغيمو. وىي تستي

المحتممين )أي األفراد المحرومين والعاطمين( والممارسين الفعميين )أي أصحاب المشاريع 
. وقد أبرزت النشرة أىمية السياق التعميمي الصغيرة أو ذات إمكانيات النمو الكبيرة(

د األفراد تزو واالقتصادي واالجتماعي والسياسي الداعم إلنجاح ىذه البرامج التي يجب أن 
بميارات مطموبة في السوق حتى لو قرروا عدم بدء نشاط تجاري فورًا . مع التشديد عمى أن 

  ( 1104) نشرة البنك الدولي، يوليو إكساب ىذه الميارات في مراحل مبكرة يعد استثمارا جيدا.
 :أٍه املَارات اليت جيب تْافزٍا يف راٜد األعنال 

عمى األشخاص الذين يطمحون إلنشـاء مشـاريع أكثـر ابتكـارًا   يطمق مصطمح رائد األعمال      
كما أنيم يبحثون دائمًا عن حل مناسـب وجـذري لمشـكمة مـا تـؤرق المجتمـع أيـًا كـان نـوع ىـذه 

المشكمة ، باإلضافة إلـى تمـتعيم بميـارات إدارة الوقـت والتخطـيط والقـدرة والرغبـة فـي المجازفـة     
كارات وحمول إبداعية مختمفة وأن يكونوا عمى عمـم بدراسـات و تحمل المخاطر بغرض إنشاء ابت

 الجدوى وحالة السوق و طبيعة المجتمع الذين يرغبون بحل المشكالت بو.
أن رائد األعمال ىو الشخص الذي يمتمك  1101عام وقد حددت منظمة العمل الدولية       

التفكير االستراتيجي والثقة بالنفس والقدرة عمى التعامل مع  :تتمثل في، مجموعة من الميارات
الشكوك والتحديات المرتبطة بالسوق والتعاون في فريق من أجل إنجاز العمل ، بحيث يشمل 

 (OECD,2010,166)ذلك ما يمي:
 .التخطيط والتنظيم واالتصال 
 .تطوير وتحسين المشروع 
 .بناء الفريق و تحفيزه إلنجاح العمل 
 والتوجو االستباقي لتغيرات وتطورات السوق. التعرف 
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 .تقييم المخاطر والتحذيرات 
 أىم ميارات ريـادة األعمـال كمـا يمـي: 1106في عام  التعاون األقتصاديمنظمة فصمت ثم    

(OECD,2017,61) 
جـــراء العمميـــات  ميـــارات .0 عامـــة أساســـية: وتتمثـــل فـــي ميـــارات القـــراءة والكتابـــة وا 

ــى بعــض الميــارات  ،الحســابية، وميــارات االتصــال الشــفيي والمكتــوب باإلضــافة إل
 التكنولوجية األساسية.

 الميارات المتقدمة: والتي تشمل كل من: .1
  :عـداد الخطـط التسـويقية، والميـاراتميارات تقنية  تشمل حل المشـكالت وا 

 التكنولوجية المتقدمة.
  دارة المـــوارد ميـــارات إداريـــة: تشـــمل التخطـــيط والتنظـــيم وضـــبط الجـــودة وا 

 البشرية وحسن استخدام الموارد المتاحة.
 ة وتقـــدير يـــميـــارات االتصـــال والميـــارات االجتماعيـــة: وتشـــمل إثـــارة الدافع

بشــكل فــردي لتحقيــق اليــدف  العمــل اآلخــرين، والعمــل فــي فريــق، وكــذلك
 المرجو.

  ميارت ثقافية ولغوية: وتشمل القدرة عمى التواصل مع اآلخـرين بـأكثر مـن
 لغة واحترام وتقدير التنوع الثقافي لممجموعات العرقية داخل المجتمع.

 الميارات الحاكمة: وتشمل: .2
  دارتـو فـي المجتمـع الـواقعي جالميارات الخاصة بإنشاء وابتكار عمل ديـد وا 

، كمــا تشــمل تقيــيم المخــاطر والتفكيــر االســتراتيجي والثقــة بــالنفس وبنــاء 
شـــبكة عالقـــات شخصـــية وتحفيـــز اآلخـــرين والتعـــاون معيـــم عمـــى إنجـــاز 

 العمل.
 عمــال يتوافــق مــع الميــارات الخضــراء والتــي تتضــمن ممارســة نمــط مــن األ

الحفاظ عمى البيئة ويضمن استدامة مواردىا سـواء فـي صـورة منتجـات أو 
 مات تقدم لممجتمع.خد

بمجــال  1106كمــا اىــتم أيضــًا مركــز البحــوث المشــتركة التــابع لإلتحــاد األوروبــي عــام       
تطوير القدرات الريادية لممواطنين والمؤسسات في أوروبا واحـدًا ريادة األعمال والذي اعتبر أن 
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حـول إمكانيـة  من أىم أىداف سياسة االتحاد األوروبي ، كما شدد عمى أن ىناك وعي متنـامي
تعمم الميارات والمعارف والسموكيات الرياديـة، ممـا يـؤدي إلـى إحـداث تطـور شـامل فـي العقميـة 
ــادة األعمــال باعتبارىــا  ــاك حاجــة واضــحة لتعريــف ووصــف ري ــالي فين ــة، وبالت والثقافــة الريادي

 ميارة بحد ذاتيا.
مركز البحوث المشتركة عام وبناءًا عمى ىذا تم إصدار تقرير ميارات ريادة األعمال عن      

قدم ىذا التقرير إطارًا لميارات ريادة األعمال ييدف إلى إيجاد حمقة وصل بين ، حيث  1106
لى أن يكون مرجعًا قائمًا عمى حقائق ألي مبادرة  مخرجات التعميم ومتطمبات سوق العمل، وا 

رًا مرنا لإلليام، يمكن تيدف إلى تعزيز التعمم الريادي، عمى أن يتميز ىذا اإلطار بكونو مصد
استخدامو أو تطويعو لدعم عديد من السياقات المختمفة. ويمكن االعتماد عميو في إعادة 
النظر في برامج قطاع التعميم الرسمي والتدريب، أو في وضع البرامج العممية الريادية بالتعميم 

ادة األعمال لدى الغير الرسمي، أو تطوير األدوات الالزمة لمتقييم الذاتي لكفاءات ري
 .المواطنين

وقد حدد التقرير ميارات ريادة األعمال في ثالث مجاالت رئيسية يندرج تحت كل منيا      
 خمسة ميارات رئيسية تتمثل في :

عطاء  األفكار والفرص .0 وتشمل: اكتشاف الفرص ، اإلبداع، الرؤية المستقبمية ، وا 
 قيمة لألفكار ،والتفكير األخالقي والمستدام.

وتشمل: الوعي الذاتي والفاعمية الذاتية، الدافع والمثابرة، إدارة الموارد  لمواردا .1
 البشرية والمادية، المعرفة المالية واالقتصادية، حشد جيود اآلخرين.

 تعامل معال،  ويشمل: أخذ زمام المبادرة ، التخطيط واإلدارة التطبيق العممي .2
 آلخرين التعمم من خالل التجربة.الغموض وعدم اليقين والمخاطر، ، العمل مع ا

 ,.Bacigalupo, M)، ( 02-01، 1106)مرجريتا باسيجالوبو وآخرون، 
Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. ,2016, 12) 

وقد تميز ىذا التقرير بكونو قد وضع مجموعة من المؤشرات تحت كل ميارة فرعية مع       
بحيث يمكن االستفادة منيا في ،تصنيفيا لثالث مستويات ) المبتدئ، المتوسط والمتقدم( 

و كمرجع لوضع المناىج ، وضع السياقات والمجاالت التعميمية التطبيقية لريادة األعمال
ميم الرسمي وغير الرسمي والتدريب طبقًا لممستوي الذي تتطبق فيو، الدراسية في قطاع التع
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مجاالت الحياة من رعاية التطور الذاتي، إلى المشاركة  إلى جانب إمكانية تطبيقيا في مختمف
 .و إعادة دخول سوق العمل  االجتماعية الفعالة

الميارات بعض في تحديد السابقة التقارير الدراسات و وقد استفاد البحث الحالي من     
، ومنيا ميارات والتي تعتبر أكثر الميارات المشتركة بينيا ،  المناسبة لممرحمة الثانوية

االبداع واالتصال والعمل في فريق، باالضافة إلى إعداد دراسة الجدوى والتخطيط لممشروع 
 وتحمل المخاطرة.

مجموعة من  في ىذا البحث بأنيا: " وعمى ىذا يمكن تعريف ميارات ريادة األعمال إجرائياً     
العمميات التي تعبر عن مدى تمكن طالب المرحمة الثانوية من إنشاء عممو الخاص ، والتي 
عداد دراسة الجدوى وتحمل المخاطر، وكذلك القدرة  تتضمن القدرة عمى اإلبداع واالبتكار، وا 

المشكالت التي تواجيو في عمى التخطيط لبدء مشروع جديد، واإلتصال والعمل في فريق وحل 
إدارة مشروعو، ويقاس ذلك بالدرجة التى يحصل عمييا الطالب فى اختبار ميارات ريادة 

 األعمال المعد لذلك".

 اخلصاٜص األصاصٔ٘ لزٓادٗ األعنال اليادش٘:    

ــة و إ       ــروح و الرغب ــد يكمــن فــي وجــود ال ــر لنجــاح أي مشــروع أعمــال جدي ــدافع األكب ن ال
الكبيرة لـرواد األعمـال بفكـرة مبتكـرة و مبدعـة قـادرة عمـى إحـداث تحويـل كبيـر و إيجـاد الدافعية 

قيمة كبيرة لمعمـالء المسـتيدفين، ثـم اسـتغالل الفـرص المتاحـة و كـذلك اإلمكانيـات و الميـارات 
 المطموبة لتحويل الفكرة إلـى مشـروع جديـد، ثـم إدارة و اسـتدامة ذلـك المشـروع بأفضـل طريقـة

 .ممكنة
                           ،(David Bornstein and Susan Davis,2012.13)لـذلك فقـد حـدد كـل مـن        

أربعـة خصـائص أساسـية لريـادة  (Bruce R. Barringer, R. Duane, 2018, 17)و
 ، وتتمثل في:األعمال الناجحة ينبغي أن يتمتع بيا أي صاحب مشروع جديد

  ّ الزغب٘ يف دلال العنل: الغػف. 1

، و ليس جمع األموال، بالرغم من أن الجددد ىذا الدافع الرئيسي لرواد األعمال عو يُ          
المكاسب المادية ىي أحد األىداف و المقاصد لرواد األعمال، لكنيا ليست الدافع الرئيسي 

كرة معينة و تأثيرىا اإليجابي اإليمان بأىمية و جدوى ففلبداية أعماليم الجديدة. خاصة لمرواد 
خاصة في مجال ريادة األعمال الخدمي  .عمى المجتمع ىو الدافع الرئيسي لألعمال الجديدة

 حب الوطن. عمي من شأن المجتمع ويعزز الذي يُ 
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  . الرتنٔش علٙ امليتر ّ العنٔل:2

ور المشروع وجود فكرة ممتازة غير كاٍف لنجاح العمل الجديد، و إنما ينبغي أن يتمح    
( و مدى القيمة التي ستوفرىا لمعميل. المقدمةالجديد بشكل كامل حول المنتج )أو الخدمة 

، من خالل بمعنى آخر، لماذا يرغب العميل في اقتناء المنتج أو الحصول عمى الخدمة؟
البحث عن منتج أو خدمة غير متوفرة بشكل كاف في محيط العمل بحيث تعمل عمى جذب 

 ا بشكل جيد.المستفيد مني

  . اإلصزار ّ العشمي٘ رغه العجزات:3

ليست  أن األفكارليست سيمة، ألن المقولة الشائعة الشروع في فكرة عمل جديدة مسألة      
 ،ألعمال جديدة  غير تقميديةأفكار  فالفرد العادي قد يبتكرصعبة، لكن التنفيذ ىو الصعب، 

لكن تظل مسألة تحويميا لواقع ىو األمر الصعب. و بالتالي فإن الشروع في ذلك سيأتي 
، حيث أن رواد األعمال الجدد يعممون التي يجب التصدي ليا اإلخفاقاتو بالكثير من العثرات 

و األساليب و الوسائل حتى يصموا إلى الوسيمة األفضل، و  عمى تجريب الكثير من التقنيات
 ن تتغير في حال تغيرت األحوال و ثبت عدم جدواىا. التي يمكن أ

  . الذناٛ ّ املَارٗ يف مزاسل التيفٔذ:4

البــد أن يصــاحبيا ذكــاء ، لكــن إلنجــاح األعمــال الجديــدة والشــغفال تكفــي الفكــرة المتميــزة     
مكانية في كيفية الخوض في مراحل التنفيذ المختمفة طـوال فتـرة العمـل، و ميارة و   نوبالتـالي فـإا 

الفكــرة و قبوليــا ينبغــي أن يصــاحبيا الميــارة و الــذكاء فــي عمميــات التنفيــذ طــوال فتــرة  أىميــة
 .لمسوق القدرة عمى التكيف مع التغيرات و التقمبات المختمفةو المشروع، و 

 ٘ٔنأسد أبعاد التعله الزٓادٖ:   ثكاف٘ العنل احلز تين 

ال تقتصر التربية الريادية عمى التركيز عمى الميـارات المرتبطـة بيـا فقـط ، ولكنيـا تيـتم        
أيضًا بتنمية ثقافة العمل الحر والقـدرة عمـى المجازفـة وتحمـل مخـاطره ،واإليمـان بالـدور الفعـال 
 الذي يمكن أن يمعبو في تقدم مجتمعو وتقديره لذاتو في ىـذا الشـأن ، وعمـى ذلـك تصـبح تنميـة
 االتجاه اإليجابي نحو ثقافة العمل الحر أحد الدعائم الرئيسة لتحقيق أىداف التربية الريادية .

( من أن إتاحة  1108عبد الوارث، محمد ويتفق ذلك مع ما أشارت إليو دراسة )ايمان     
لمطالب لممشاركة فى مجموعة من المشروعات الخدمية والتى قد تتعمق بمستقبميم  ةالفرص
وذلك  ،ساىم فى خمق إتجاىات إيجابية نحو العمل الحر وممارسة األعمال الريادية المينى
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من خالل إدراكيم أثناء تنفيذ تمك المشروعات لطبيعة العمل الحر والمزايا التى يجنييا الفرد 
من تممك مشروع خاص بو، ىذا فضاًل عن إكتسابيم العديد من القيم الريادية والتى تسيم فى 

 ز روح المبادرة والريادية والطموح لدييم.توجيو وتحفي
التي رأت أن دراسة طالبات شعبة  (1107وكذلك ما أشارت إليو دراسة )عبير كمال محمد ، 

المالبس الجاىزة بالمدرسة الثانوية الصناعية من خالل بعض األنشطة المتكاممة بين بعض 
وميارات ريادة األعمال واإلتجاه المقررات، قد أسفر عن فعالية تمك األنشطة في تنمية معارف 

نحوىا، وقد توصل البحث أيضًا إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة بين تنمية معارف وميارات 
تجاىاتيم نحو العمل الحر  .ريادة األعمال لدي الطالب وا 

( التي رأت أن توجيو 1106القطان ، أحمد وىو ما يتفق أيضًا مع نتائج دراسة ) إمام    
 توجيوأن يؤدي إلى الطالب لدراسة ريادة األعمال والتدريب عمييا منذ سن مبكرة يمكن 

 من مؤىمة عمالة إلى تحتاج التي القطاعات، وخاصة في  الحر العمل نحو ئدةاالز  العمالة
 .المنتج الحر العمل أىمية تبرز التي المتخصصة والتدريب التوعيةخالل برامج 

وقد استفاد البحث الحالي من ىذه الدراسات في صياغة التعريف اإلجرائي لـالتجاه نحو    
 عمى إنو:في ىذا البحث  العمل الحر

" مجموعة الممارسات التي تعبر عن مدى إدراك الطالب ألىمية العمل الحر فـي إحـداث نيضـة 
يمانو بـدوره كرائـد اعمـال فـي مسـاىمتو فـي ت جتماعية وا  مـك النيضـة فـي مجتمعـو، إقتصادية وا 

مكانيـة تحممـو  ومدى تفضيمو لمعمل الحر خاصة في مجال التراث الـذي يميـز ىويتـو الوطنيـة وا 
لمخاطر ىذا العمل حتي يتم جني ثماره عمى المستوى الفردى والقومي ،  ويقاس ذلـك بالدرجـة 

 التى يحصل عمييا الطالب فى المقياس المعد لذلك".
حديد أبعاد االتجاه نحو العمل الحر التي ُعني بيـا بيـا ىـذا البحـث مـن ت وبناءًا عمى ذلك تم   

   :خالل عدة أبعاد تمثمت في
 الشعور بأىمية العمل الحر في خدمة المجتمع.    -
 تقدير أىمية رائد األعمال في تطوير مجتمعو. -
 االيمان بالعالقة بين التراث الثقافي لممجتمع و إقتناء العمل الحر. -
 الحر عن العمل بالقطاع الحكومي وتحمل مخاطره.تفضيل العمل  -
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مقياس االتجاه نحو العمـل وقد تم تعريف كل بعد منيم تعريف إجرائيًا كما ورد الحقًا في إعداد 
ــدى شــباب المســتقبل  ــاء بثقافــة العمــل الحــر وتنميتيــا ل ــا تتضــح أىميــة االعتن الحــر، ومــن ىن

 ن المشكالت التي قد تواجييم مستقباًل.باعتبارىا أحد الُسبل الجادة لمتغمب عمى كثير م

  ثكاف٘ العنل احلز تينٔ٘ مَارات رٓادٗ األعنالبعالق٘ مادٗ اجلػزافٔا ّ:  

دائمــا مــا ينظــر إلــى عمــم الجغرافيــا عمــى أنيــا ذلــك العمــم الموســوعي الــذي يأخــذ المنحــي       
التطبيقي ويسعى إلى توظيف محتواه في تحسـين أحـوال البشـر والبيئـة مـن حـوليم ، لـذلك تعـد 
مادة الجغرافيا في المرحمة الثانوية بما تتناولو من دراسة لمموضوعات األقتصـادية واالجتماعيـة 

تسيم بشكل أساسـي فـي من أكثر المواد الدراسية التي يمكن أن  في المجتمعوالثقافية والبيئية 
عدادىم لمحيـاة المسـتقبمية و المسـار المينـي لمطـالب فـي مرحمـة يـتوجوبالتـالي  تربية النشء وا 

   .مبكرة
أكيـد التوبنظرة تحميمة لطبيعة الميارات التي تيتم الجغرافيا بتنميتيا لدى الطالب ومنيـا:        

عمــى الجانــب التطبيقــي لمــادة الجغرافيــا مــن خــالل مــا ينفــذه الطالــب مــن مشــروعات بحثيــة ، 
واكتساب ميارات العمل الجمـاعي و العمـل فـي فريـق ، وصـواًل إلـى القـدرة عمـى حـل المشـكالت 

تخــاذ القــرار والتخطــيط لممســتقبل ،  إلــى جانــب االىتمــام بــاحترام التنــوع الثقــافي وتنميــة القــيم وا 
نجــد أنيــا تتفــق مــع طبيعــة ميــارات ريــادة األعمــال التــي ســبق وتــم جتمعيــة وقبــول اآلخــر الم

 .تناوليا في ىذا البحث
( إلـى أن تييئـة مواقـف 58، 1108دراسـة )إيمـان عبـد الـوارث ، نتـائج لذلك فقد أشـارت      

ــة تســمح لممتعممــين بتطبيــق المعــارف األكاديميــة مــن خــالل أطــر حقيقيــة  تتمثــل فــي  تعميمي
مـن خـالل الـتعمم  بحيـاة الطـالب الجغرافيـةموضوعات الخدمات، أنشطة، مشاريع، ومن ثم ربط 

المفــاىيم الخـدمي الـذي تبنتــو ىـذه الدراسـة كــان لـو أكبـر األثــر فـى إكتسـاب الطــالب لممعـارف و 
 واالتجاىات المرتبطة بريادة األعمال حيث إرتبط التعميم بالعمل.   

الدراســة التحميميــة لتعمــيم الميــارات الحياتيــة والمواطنــة فــي الشــرق األوســط كمــا أشــارت       
التواصـــل، واســـتخدام كميـــارات إلـــى أن  1106وشــمال إفريقيـــا الصـــادرة عـــن اليونســـيف عـــام 

كالت باالضــافة إلــى المرونــة والتكيــف مــع التغييــر والمبــادرة والتوجيــو التكنولوجيــا ، وحــل المشــ
من أىم الميـارات الحياتيـة فـي العصـر الحـالي القـائم عمـى   الذاتي والتفاعل بكفاءة مع اآلخرين

اقتصاد المعرفـة ، وبنـاءًا عميـو يجـب أن توجـو المنـاىج الدراسـية خاصـة تمـك المعنيـة بالعالقـة 
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ومنيــا منــاىج الجغرافيــا إلــى االىتمــام ،بـين االنســان ومجتمعــو ودوره فــي تطــوير ىــذا المجتمـع 
ــي يجــب أن يكتســبيا  ــال باعتبارىــا جــزء أصــيل مــن الميــارات الت ــادة األعم ــة وميــارات ري بثقاف

 (11، 1106مكتب اليونيسف اإلقميمي لمشرق األوسط وشمال أفريقيا، المواطن الفعال.) 
التـي أشـارت إلـى ( 42، ص 1105، عمـى )محمـود سـيدمـع جـاء فـي دراسـة ويتفق ذلك      
بمراجعة األىداف العامة لمناىج الدراسات اإلجتماعية في مرحمة التعميم األساسـي تـم رصـد إنو 

،  بأنواعـــوالقـــدرة عمـــى التفكيـــر  بعـــض األىـــداف الخاصـــة بتنميـــة روح ريـــادة األعمـــال ، مثـــل
دراك العالقة بين اإلنسان وبيئتـو الطبيعيـة والميارات االجتماعية والتعمم الذ اتي مدى الحياة ، وا 

إسـتراتيجية مقترحـة لمتربيـة لريـادة األعمـال بـالتعميم قـدمت الدراسـة والثقافية، وبناءًا عمـى ذلـك 
قبل الجامعي المصري في ضوء بعض اإلتجاىات المعاصرة، مـع التأكيـد عمـى أنـو يمكـن تنـاول 

المنــاىج الدراســية ذات الصــمة المباشــرة أو غيــر المباشــرة بــالتعميم التربيــة لريــادة األعمــال فــي 
 لمعمل ومنيا الدراسات اإلجتماعية.

يتضح مما سبق مدى الصمة الوثيقة بـين طبيعـة مـادة الجغرافيـا ومـا تيـدف إلـى تحقيقـو       
من أىداف وبـين طبيعـة التربيـة والثقافـة الرياديـة وميـارات ريـادة األعمـال عمـى الـرغم مـن قمـة 

 الدراسات العربية التي تناولت تمك العالقة وحاولت إبرازىا بشكل صريح.
حـداث التنميـة االقتصـادية  بتعميماالىتمام كما يتضح أن       ريادة األعمال لو تـأثير ىـام فـي ا 

ــي توجيــو الطــالب نحــو العمــل الحــر، مــن خــالل ربطيــم بســوق العمــل  المســتدامة. وقدرتــو ف
كسـابيم روح المبـادرة والقـدرة عمـى إنشـاء المشــروعات الصـغيرة، ولكـن ذلـك ال يمكـن تحقيقــو  وا 

بحث عن كل ما ىو مختمف ، والذي يستطيع أن يميز عمـل بعيدًا عن روح االبتكار واالبداع وال
رائد األعمال عن غيره في ظل سوق شديد التنافس ، وبالتالي الحاجة إلـى البحـث عـن خـدمات 

والـذي ومنتجات تميزه عن غيره وىو ما يمكن أن يتحقق من خالل دراستو لتراثو الثقافي الغني 
العالمية باعتباره يقدم منتج فريـد ال مثيـل لـو  نطالق لوصول منتجو إلىإ يمكن أن يكون قاعدة
 في األسواق الخارجية.
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 Intangible Cultural Heritage:  ثاىًٔا الرتاخ الجكايف الالمادٖ
تعـــد الثقافـــة انعكـــاس لممســـتوى الحضـــاري ألي أمـــة ؛ وىـــي نتـــاج فيـــم اإلنســـان لتراثـــو،      

وتفاعمــو االجتمــاعي والمــادي مــع كــل مرحمــة مــن مراحــل تاريخــو عمــى صــعيد الفــرد والجماعــة. 
وأبعـادًا روحيـة وفكريـة وأدوات تقنيـة ، كمـا يشـمل القـيم والتقاليـد  اً ويتضـمن ىـذا النـاتج عناصـر 

صرف وأنماط الحياة والفنون، واألدب وأشكااًل متنوعـة مـن اإلبـداع اإلنسـاني الفريـد. وأعراف الت
باإلضـافة إلــى ذلــك  يفـرض التحــول الثقــافي العـالمي أنماطــًا جديــدة لمثقافـة تتســم بأنيــا حتميــة 
لالتصال والتفاعل مع ثقافة العولمة بما ليا وما عمييا، وىو ما يفرض مبـدأ دمـج األصـالة مـع 

 لمعاصر. الطابع ا
إيجاد ثقافة تقوم عمى الوالء الواعي لمدولة ، ومـن أجـل تعزيـز قـيم الحـق واالنفتـاح وفي سبيل 

الثقــافي بشــقيو المــادي  العنايـة بالثقافــة والفنــون والتـراثالبــد مــن عمـى ثقافــات العــالم األخـرى، 
 بين األجيال القادمة. صونو ونشره من أجل   والالمادي
  الالمادٖتعزٓف الرتاخ الجكايف 

تـراث ، وىـو األمـر القـديم المتـوارث الـذي توارثـو  –ميـراث  –مـن مـادة إرث  ُيعرف التـراث لغويـاً 
       (04 ص ،1118 ، )ىناء شكري اآلخر عن األول.

أمــا التعريــف االصــطالحي العــام لمعنــى التــراث فيــو كــل مــا أثمــره العقــل البشــري فــي مختمــف  
عنويــــة ، وذلــــك مــــن خــــالل التفاعــــل والحــــراك الفكــــري منــــاحي الحيــــاة الفكريــــة والماديــــة والم

واالجتماعي وصار ميراثًا لألبناء من اآلباء، سـواء كـان ميراثـًا عمرانيـًا وماديـًا ، أم كـان لغـة أو 
فكـــرًا أو عـــادات وتقاليـــد أو تجـــارب وخبـــرات وعالقـــات إجتماعيـــة وغيرىـــا. ) عبـــد اهلل عمــــى 

 ( 05، 1102قويطيم،

وىـــي  -، 0861اليونســـكو عـــام  منظمـــة التفاقيـــة التـــراث العـــالمي الصـــادرة عـــن وفقـــاً و      
فقـد تـم تعريـف التـراث الثقـافي  ، -المنظمة الدولية المعنية بالحفـاظ عمـى التـراث بكافـة أشـكالو

 عمى إنو: األولى امادتي كما جاء في
العناصر أو اآلثار : أي األعمال المعمارية وأعمال النحت و التصوير عمى المباني   -

التكوينات ذات الصفة األثرية و النقوش و الكيوف ومجموعات المعالم التي ليا جميعا 
 قيمة عالمية استثنائية من وجية نظر التاريخ أو الفن أو العمم.
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المتصمة ، التي ليا بسبب عمارتيا أو  والمجمعات: أي مجموعات المباني المنعزلة أ -
عي قيمة عالمية استثنائية من وجية نظر التاريخ أو تناسقيا أو اندماجيا في منظر طبي

 الفن أو العمم.
نسان و الطبيعة ، وكذلك المناطق إل نسان أو األعمال المشتركة بين االمواقع : أعمال اإل  -

بما فييا المواقع األثرية التي ليا قيمة عالمية استثنائية من وجية النظر التاريخية أو 
 األنثروبولوجية.الجمالية أو اإلثنولوجية أو 

 0861)اليونسكو ، النصوص األساسية المتعمقة باتفاقية التراث العالمي عام        
 ( 1101،نشرة 
قد ركزت عمى الشق المادى من التراث  0861لكون إتفاقية اليونسكو عام  ولكن نظراً    
بوتقة لمتنوع الثقافي  يمثلونظرًا لألىمية االستثنائية لمتراث الثقافي غير المادي الذي  ،الثقافي

، فقد قامت بإصدار -وفقًا لتوصيات منظمة اليونسكو- وعاماًل يضمن التنمية المستدامة
وفقًا لممادة الثانية  الثقافي الالماديومن خالليا تم تعريف التراث ،  1112إتفاقية أخرى عام 
 عمى إنو: من ىذه اإلتفاقية

والمعارف والميارات وما يرتبط بيا من آالت " الممارسات والتصورات وأشكال التعبير 
عات وأحيانًا األفراد جزءًا من تراثيم اوقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية والتي تعتبرىا الجم

الثقافي ، وىو متوارث جياًل عن جيل تبدعو المجموعات بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتيا 
إلحساس بيويتيا والشعور باستمراريتيا وتفاعالتيا مع طبيعتيا وتاريخيا ، بما ينمي لدييا ا

 .(6، ص1107ويعزز من احترام التنوع الثقافي والقدرة اإلبداعية البشرية". ) اليونسكو، 
وقد التزم البحث الحالي بيذا التعريف لمتراث الثقافي الالمادي باعتباره صادرًا عن     

المنظمة الدولية المعنية بالتربية والعموم والثقافة بصفة عامة ودراسة التراث بصفة خاصة ، 
 والتي – التراث الثقافي الالمادي وأبعاد تنوع وثراء مجاالتإلى جانب بيان ىذا التعريف لمدى 

اتخاذ كافية التدابير مجتمع آلخر وىو ما يستمزم  ونموذجيا الفريد من -تم تناوليا الحقاً 
  لمحفاظ عميو والعمل عمى تنميتو واالستفادة منو.

 :أٍنٔ٘ دراص٘ الرتاخ الجكايف الالمادٖ مً خالل مادٗ اجلػزافٔا 

بو ىدفًا في حد ذاتو بما تعزيز الوعي بين األجيال الناشئة بأىمية التراث واالعتناء يمثل    
يمثمو ىذا التراث من سبيل لمحفاظ عمى اليوية واالنتماء في ظل حالة االغتراب التي تعيشو 

 المجتمعات الحالية، والعمل عمى تحقيق التنمية المنشودة من ناحية أخرى.
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التربية عمى التراث ممارسة راقية ( أن 025، ص 1100لذلك يرى) عاطف محمد بدوي ، 
دراك أىميتو ترسم   ، وذلك لالعتبارات التالية:في عمقيا دعوة عمنية وصريحة لفيم التراث وا 
 وتربوياً  عممياً  جتماعية سنداً والتاريخية واإلوالطبيعية الثقافية  بمكوناتويشكل  كونو -

 في تنمية الفرد والجماعة. أساسياً 
البيئية )تطوير السياحة  قتصاد الوطني والمساىمة في تنميتومادة استراتيجية لدعم األ -
حياء الصناعات الحرفية التراثيةالثقافيةو   (.، وا 

يمكن أن يتجددا باستمرار حسب ما يتاح ليما من أبحاث ودراسات وأشكال  ذاكرة وسجالً  -
 صيانة وحفظ وترميم.

تطور حضاري وانساني يعبر عن مدى وعي األفراد و المجتمع بالحفاظ عمى ىذا التراث  -
 والعمل عمى تنميتو المستدامة.          

 التراث تعريف الطالب بأىمية في رئيسياً  دوراً  تمعبعمييا أن  وىكذا نجد أن التربية    
وخاصة مناىج الجغرافيا التي تتفق ، من خالل المناىج الدراسية المختمفة  والعالمي  الوطني

 : فيأىدافيا مع أىداف التراث وحمايتو ، والتي تتمثل 
عمى اكتشاف التراث  قدراتيم وتنمية ومظاىره، أشكالو و التراث بماىية الطالب تعريف .0

 .اليومية المباشر وحياتيم والتعرف عميو في محيطيم
 الوطني. األقتصاد دعم ودوره في إدراك معالم التراث بكافة أشكالو .1
دراك تجاه الحفاظ عمى التراث الثقافي ، اإليجابية المواقف تنمية .2  في دور المواطن وا 

 عميو الحفاظ
  وتعريفيم بأنواع التدابير الالزمة لحمايتو. ، بالتراث االعتزاز بأىمية الطالب توعية .3
التكنولوجية، وتنمية  ومنيا الوسائط بمختمف التراث توثيق عمى جمع و الطالب تدريب .4

 .عنو والدفاع لمتراث الترويج والتواصل خاصة في مجال التعبير قدرات
األبعاد  وخاصةالتراث،  يشتمل عمييا التي المختمفة ألبعادبا الطالب وعي تعزيز .5

 الحضارية و الثقافية واالجتماعية واالنسانية والبيئية والتنموية لو.
الممارسات الطبيعية و  يتعّرض ليا التراث نتيجة العوامل التي بالمخاطر الطالب توعية .6

 البشرية الخاطئة. ياتسموكوال
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عمى تقييم  الناقد والقدرة لدى الطالب وخاصة التفكير التفكير أنواع سيام في تنميةاإل .7
 قدرىا وتنمية القدرة عمى حل المشكالت بصورة مبدعة. حقّ  وتقديرىا األشياء

 بالتراث. ربطيما خالل من نتماءواال  باليوية الشعور تعزيز .8
إعداد الطالب لمحياة العممية واكسابيم الميارات المتعمقة بالتراث وتوجيييم إلى كونو  .01

 قادرًا عمى توفير فرص عمل ليم مستقباًل.
 الشعوب تراث اإليجابية تجاه المواقف وتنمية العالمي التراث عمى االنفتاح تعزيز .00

 األخرى. والجماعات
، ممارستيا واختبار ميوليم وقدراتيم عمى بالتراث المتعّمقة بالمين الطالب اىتمام شحذ .01

 وىو ما يمكن أن يكون مجااًل لمتنمية األقتصادية في المستقبل.
إعادة ( بضرورة 1104، اسماعيل  ويتفق ذلك مع ما أوصت بو دراسة ) مروى حسين    

عمى التراث وعالقتو بالتنمية مناىج الجغرافيا بحيث يتم دمج أىداف التربية النظر في 
ممارسة األنشطة الداعمة لمتراث، واالعتناء بتدريب معممي مع التركيز عمى   المستدامة بيا

 الجغرافيا في ىذا المجال.
أىمية الدور الذي يجب أن يمعبو  إلى(  2،1102كذلك أشارت دراسة )سعيد المصري،      

ن الدعوة إلى ا  الثقافي من التيديديات التي يتعرض ليا ، و  التراث التعميم في الحفاظ عمى
لمقمق العميق لدى كثير من الشعوب الغربية عمى  ً اانعكاس االىتمام بالتراث واالعتناء بو تأتي

عمى التراث الثقافي من خالل التعميم حفاظ الومن ثم فإن دعوة  جتماعي،وحدة النسيج اإل
أسموب لربط  كوكذل،التفاعل بين الثقافات المتعددة تعبر عن سياسة لمتعايش والتسامح و 

 الماضي بالحاضر لمعبور نحو مستقبل أفضل. 

 الرتاخ الجكايف الالمادٖ يف مصز: ّأبعاد أعهال 

بو عن  عبريمثل اإلرث الذي يتوارثو اإلنسان ليُ  إذ ،ث من أىم ما تركو لنا األجدادايعد التر     
التي تشكل في  تراعن طريق التأثر والتأثير بين الحضا حياتو اليومية وتجاربو التي تتغذى

مجموعيا اإلرث اإلنساني لكل شعب من الشعوب، ليشمل أشكال التعبير الشفيي وطرق 
وأشكال االحتفاالت في المناسبات المختمفة، إلى جانب ما يفرزه ىذا التراث من أنواع الحرف 

 .شعبيالمرجع الذات والصناعات التراثية المميزة 
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،أن  الثانيةوفقًا لمادتيا  1112لمتراث الثقافي الالمادي عام وتوضح إتفاقية اليونسكو      
 :وما يتبعيا من مجاالت فرعية، كما يمي التالية الرئيسية يشمل المجاالتىذا النوع من التراث 

 التقاليد وأشكال التعبير الشفيي بما في ذلك المغة كوسيط لمتعبير.
 العروض. فنون وتقاليد وأداء

 الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت.
 المعارف والممارسات المتعمقة بالطبيعة والكون.
 (.5-4، 1107) اليونسكو،  الميارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقميدية.

  أن الجماعات، وخاصة جماعات السكان األصميين وقد ركزت ىذه االتفاقية عمى  
في األفراد، يضطمعون بدور ىام  والمجموعات، وأحياناً 

بداعو من جديد، ومن ثم يسيمون  والمحافظة ماديالال الثقافي التراث نتاجإ عميو وصيانتو وا 
 .واإلبداع البشري الثقافي في إثراء التنوع

وىي ، 1114تبع ىذه االتفاقية صدور اتفاقية أخري صادرة عن اليونسكو أيضًا عام  ثم     
مؤتمر ىانغدجو الدولي  ةخاصة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المختمفة ، ثم دعو 

، والذي ركز عمى دور الثقافة بما تشممو  1102يونية  05-03ذي انعقد في الصين من ال
من أشكال التراث بشقيو المادي والالمادي في إحداث التنمية المستدامة في ضوء إطار 

التراث الثقافي غير المادي ب أىمية االعتناءم توصيات بشأن وقد، 1104ا بعد عام التنمية لم
وحل الخالفات، ومنع  في سياق التعميم ، من خالل تطوير المناىج الدراسية، وتجنب النزاعات

الكوارث، واالستدامة البيئية، والتصدي لتغير المناخ، وكفالة األمن الغذائي والصحة وغيرىا. 
، وكمصدر أيضًا اد فرص عمل، والحد من الفقريجفي توليد الدخل، وا  دى إسيامو وركز عمى م

 (21:22، 1102) اليونسكو،  لميوية واالبداع.
ثقافية أن التراث يشمل أشكااًل  (Yasser Hashem,2017, 6) ت دراسةأشار  وقد      

كالمنشآت الدينية  وفنية وفكرية منيا ماىو مادي وىو ما يخمفو األجداد من آثار ظمت باقية،
والجنائزية من معابد ومساجد ، ومباني حربية ومدنية كالحصون والقصور والقالع واألبراج 

آلثار الثابتة، إلى جانب األدوات التي استخدميا األسالف في اواالسوار وغيرىا وىي ما تعرف ب
قاليدىم وما من عادات الناس وت مناحي حياتيم اليومية، بينما يتكون التراث غير المادي

يعبرون عنو من آراء وأفكار ومشاعر يتناقمونيا جياًل عن جيل وىو استمرار لمفمكمور 
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الشعبي، مثل: الحكايات والقصص الشعبية واألشعار والقصائد ، واألساطير وأنواع الرقص 
 والمعب واألغاني الشعبية  باإلضافة إلى أشكال االحتفاالت واألعياد المختمفة وما يرتبط بيا
من بعض المظاىر كالطعام والمالبس وغيرىا، إلى جانب الميارات المرتبطة بالفنون والحرف 

 التقميدية والتي تمثل الشق المادي من التراث الالمادي.
ونظرًا ألىمية موضوع التراث فقد قام مركز البحوث و الدراسات االجتماعية التابع لكمية       

اآلداب جامعة القاىرة بدراسة مستفيضة لمعالقة بين التراث والتغير االجتماعي منذ يوليو عام 
واستمرت لمدة ثالث سنوات، لمعمل عمى إعادة إنتاج التراث من خالل النظر لو من  1111
عادة منظور  دينامي ، باعتبار التراث كيان متغير وليس كيانًا جامدًا ولو طابع إعادة اإلنتاج وا 

التوظيف بشكل دائم ال يتوقف ، وكذلك النظر لمتراث باعتباره المخزون الثقافي المتوارث عبر 
األجيال ،واألرضية المشتركة المؤثرة في تصورات الناس وسموكياتيم ومن ثم يكون حاماًل 

وتجارب الشعوب في التغير ، لذلك يرى محمد الجوىري أن التراث في المجتمعات  لمقيم
التقميدية يقوم بدور اإليدلوجيات السياسية في المجتمعات الصناعية المتقدمة ، كما يمثل 

والقوى المضادة لمتغيير باسم الدفاع عن  ،سم الحداثةبأساحة لمصراع بين قوى التغيير 
 (011،012، 1115ري، الموروث. ) محمد الجوى

شارك أربعة ىيئات وطنية في تنفيذ ىذه ، ت المصريولكن عمى المستوى الرسمي      
تتمثل في: المجمس األعمى كم ذكرنا سابقًا، و  1114التي انضمت ليا مصر عام  االتفاقية

والجمعية المصرية لممأثورات  ،السياسات والبرامج وتحديدلمثقافة وىو معني بوضع األنظمة 
تعزيز صون التراث الثقافي غير المادي، واألرشيف المصري لمحياة  ىالشعبية والتي تعمل عم

نيان بتوثيق أشكال التراث عوالمأثورات الشعبية، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الم
 المختمفة.

إنو ليس من بينيا وزارة التربية  رفي مص يتضح من الييئات السابقة المعنية بالتراث     
في مادتيا  والتعميم مع األسف الشديد ، بالرغم من أن االتفاقية التي وقعت عمييا مصر تنص

عمى إنو من ضمن المؤشرات الدالة عمى تفعيل ىذه االتفاقية القيام بـ  السابعة والعشرون،
 وقياس ما يمي:

  



 .................................................... برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على التراث الثقافي الالمادي

- 0132 - 

المادي  غير الثقافي لنقل التراث الرسمي وغير بشّقيو الرسمي التعميم تعزيز مدى
 احترامو. وتشجيع

 في وتضمينيما االبتدائي والثانوي، غير المادي وصونو في التعميم مدى إدماج التراث الثقافي
 والتعّمم بشأن التراث الثقافي غير واستخداميما في تعزيز التدريس محتوى المواد ذات الصمة،

 .غير المادي الذاتي والتابع لمغير المادي واحترام التراث الثقافي
وكذلك و غير المادي ونقم الثانوية لممارسة التراث الثقافي مدى دعم التعميم ما بعد المرحمة

 (.013، 1107.) ) اليونسكو، وغيرىا أبعاده االجتماعية والثقافية دراسة
 وبالتالي فيذا كان من ضمن دواعي القيام بيذا البحث.  

عامًا ،  61تمتد إلى أكثر من التي عالقة مصر بمنظمة اليونسكو ويجب أن نذكر ىنا       
دولة صدَّقت عمى تشكيميا ، كما احتفظت مصر بعضوية  عشرينكانت مصر من أول حيث 

، باستثناء مرات قميمة،  مما أعطاىا الخبرة غير  0835المجمس التنفيذي لميونسكو منذ عام 
 ثير من األعضاء.المتوفرة لدى الك

قد تعاونت اليونسكو مع مصر إلنقاذ آثار معبدي أبوسمبل وجزيرة أما في مجال التراث ف     
فيمة من الغرق وقت إنشاء السد العالي، المعروفة بحممة إنقاذ آثار النوبة، وىي أول حممة 

لتي امتدت ما بين ،وادولية أطمقتيا المنظمة في ىذا المجال إلنقاذ ىذه اآلثار وتغطية نفقاتيا 
، ، ومنيا جاءت انطالقة مسيرة حماية التراث العالمي لميونسكو 0857-0853عامي 

 .0861واصدار اتفاقية حماية التراث العالمي بشقيو الطبيعي والثقافي عام 
ست مواقع لمتراث العالمي كم حددتيا اليونسكو لتشمل خمسة مواقع ويوجد في مصر      

طبيعي واحد ، أما بالنسبة لعناصر التراث الالمادي المصري فيوجد أربعة ثقافية وموقع تراث 
عناصر مسجمة في اليونسكو تتمثل في : السيرة الياللية ، ولعبة التحطيب ، ونخيل التمر، 
ودمية األراجوز المدرجة عمى قائمة الصون العاجل نظرًا لتعرضيا لإلندثار ، إلى جانب ترشيح 

النسيج ، وضم كذلك ئمة عمى البردي أيضًا لقائمة الصون العاجلمصر لضم الصناعات القا
 Mohamed) ,(UNESCO,2019) لمقائمة. اليدوي في صعيد مصر

Amer,2017.231) 
 ، مثل دراسة )عبداستفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة بناءًا عمى ماسبق، فقد    

 Mohamed) ،(1106، ياسر ىاشم عماد، )(1107أّيوب ، سالم الرحمان
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Amer,2017)، واالتفاقيات الرسمية التابعة لميونسكو في تحديد أىم مكونات التراث الشعبي
المصري واالستفادة منيا في إعداد القائمة الخاصة بذلك، حيث تم تحديد أىم ىذه األبعاد 

رات لتتمثل في: التراث الشفيي بما يشممو من كافة أشكال التعبير كاألساطير والسير والمأثو 
الشعبية وغيرىا، و كذلك الفنون الشعبية بما تشممو بكافة أشكاليا من رقص شعبي وأغاني 
وألعاب شعبية ، وكذلك بعد مظاىر االحتفاالت والمناسبات سواء المرتبطة بظواىر كونية أو 
مناسبات اجتماعية أودينية وغيرىا وما يرتبط بيا من عادات وتقاليد في المأكل والممبس عمى 

ل المثال ، وأخيرًا الشق المادي من التراث الالمادي والمتمثل في الحرف والفنون المتعمقة سبي
 بالصناعات التراثية بكافة أشكاليا. 

؛ باعتباره يخمد ذاكرة الوطن وىويتو ، وذلك من وىكذا يتضح مدى ثراء التراث الالمادي     
عمى أساس وعٍي عاٍل بأىمية التراث، وبناء ثقافة تراثية، بحيث تبنى الثقافة تأسيس  خالل

دراك قيمتو الحضارية ، واالجتماعية و األقتصادية لألمة بما يسيم في حمايتو والحفاظ عميو وا 
وىي مسئولية مشتركة يجب أن تتحمميا كافة األطراف الرسمية وغير الرسمية لتحقيق ىذا 

 اليدف.
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     : إعداد مْاد ّأدّات البشحالجاىٕاحملْر 

الصف األول لطالب  ريادة األعمالبميارات قائمة وضع يشتمل ىذا المحور عمى      
 ثم وضع اإلطار ،ليؤالء الطالبالمناسبة  بمكونات التراث الثقافي الالماديقائمة و  ،الثانوي
عداد ل يمي ذلك توضيحالمقترح ،  برنامجالعام لم  إلى،باالضافة ة بيالتجري ةالوحدكيفية بناء وا 

االتجاه نحو مقياس و  ،ريادة األعمال اختبار ميارات إعداد  وىما: بحثال أداتيكيفية بناء 
 .العمل الحر لطالب الصف األول الثانوي

 اعتنلت مْاد البشح علٙ:

  الصف األّل الجاىْٖطالب  لدٚ تينٔتَا الْادبرٓادٗ األعنال  مبَارات قاٜن٘إعداد    . 

تنميتيا  " ميارات ريادة األعمال الواجب :وىو البحث، أسئمة من األول السؤال عن لإلجابة   
 الخطوات وفق وذلك ،الميارات بيذه قائمة إعداد تم " ؟الصف األول الثانوي لدى طالب 

 :التالية
 ريادة األعمال مياراتتحدد ىدف القائمة في تحديد اليدف من إعداد القائمة: تحديد  .0

 . الصف األول الثانويطالب  لدى تنميتيا إلىالتي يسعى البحث الحالي و 

 : يمي فيما ، تمثمت مصادر عدة القائمة عمى اشتقاق اعتمدمصادر اشتقاق القائمة:  .1
 ريادة األعمال ميارات تناولت التي السابقة والدراسات دراسة األدبيات. 
 المرتبطـة  وخاصـة الجغرافيـا وتعمـم تعمـيم مجـال فـي الحديثـة العالمية دراسة االتجاىات

 الريادي.بالتعمم 
 الثانوية. بالمرحمة الطالب دراسة خصائص 
عمى السادة القائمة المبدئية عرُضت : وقد ريادة األعمال بمياراتوضع قائمة مبدئية  .2

 أو بالحذف وذلك فييا ، الرأي بإبداد التكرم إلييم مبوطُ ، 0(0)ممحق رقم  المحكمين
 واألخذ القائمة، محتوي في المحكمين مع المناقشات سفرتوقد أ اإلضافة، أو التعديل

نقل إحدى الميارات الفرعية التابعة ، مع االتفاق عمى الميارات الرئيسيةبمقترحاتيم عن 
ضافة ميارة فرعية لميارة العمل في  لبدء التخطيط لممشروع إلى ميارة دراسة الجدوى، وا 

 إقرار تم تى، حاالبداع واالبتكارحدى الميارات الفرعية التابعة لميارة إحذف و  ،فريق 
 .النيائية صورتيا في القائمة

                                                           
1

( أسماء السادة المحكمَن.1ملحق ) -   



 .................................................... برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على التراث الثقافي الالمادي

- 0135 - 

عدادىا في صورتيا النيائية:  .3  المحكمين  ُعدلت القائمة فى ضوء توصياتضبط القائمة وا 
رئيسية، يتفرع  ميارات خمسة ،حيث اشتممت عمىالنيائية في صورتيا القائمة وتم وضع 

 ،(1)( 1)ممحق رقم  توضيحو من خالل تم وىو ما ، فرعية ميارة عشرونسبع و منيا 
 : عمى نص ، والذىمن أسئمة البحث األولعن السؤال  اإلجابة يكون قد تمتوبيذا 

 ؟ الصف األول الثانويتنميتيا لدى طالب  ما ميارات ريادة األعمال الواجب

 الصف األّل الجاىْٖ لطالب املياصب٘ الالمادٖ الجكايفالرتاخ  الرتاخبأبعاد  قاٜن٘ إعداد. 

 الالمادي الثقافيالتراث  أبعاد" ما  :وىو البحث، أسئمة من الثاني السؤال عن لإلجابة   
 وفق وذلك ،األبعاد بيذه قائمة إعداد تم " الصف األول الثانوي ؟ لطالبالمناسبة 
 :التالية الخطوات

 الثقافيالتراث  أبعادتحدد ىدف القائمة في تحديد اليدف من إعداد القائمة: تحديد  .0
بناء  والتي يسعى البحث الحالي إلى ،الصف األول الثانوي لطالبالمناسبة الالمادي 

ميارات ريادة األعمال و االتجاه نحو العمل الحر من تنمية برنامج مقترح في ضوئيا؛ ل
 . خالليا

 : يمي فيما ، تمثمت مصادر عدة القائمة عمى اشتقاق اعتمدمصادر اشتقاق القائمة:  .1
الثقافي وخاصة التراث الثقافي بالتراث  المرتبطة السابقة والدراسات األدبيات -

 .الالمادي
االتفاقيات والمعاىدات الدولية في مجال التراث ، وخاصة وثائق اليونسكو  -

 المعنية بالتراث الثقافي.
 طبيعة التراث الثقافي والشعبي لممجتمع المصري. -
 الثانوية.أىداف مادة الجغرافيا بالمرحمة  طبيعة و -

عمى القائمة المبدئية عرُضت : وقد  الثقافي الالماديالتراث  بأبعادوضع قائمة مبدئية  .2
 أو التعديل أو بالحذف وذلك فييا ، الرأي بإبداد التكرم إلييم وطمب،  السادة المحكمين

تم االتفاق عمى  القائمة، محتوي في المحكمين مع المناقشات خالل ومن اإلضافة،
 والفصل بين مع دمج بعض العناصر المتشابية،الرئيسية لمقائمة  األبعاداإلبقاء عمى 

  .األبعادالتي تشمميا ىذه الموضوعات الفرعية بعض 
                                                           

-
 
 ( لائمة بمهارات رَادة األعمال . 2ملحق ) 
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عدادىا في صورتيا النيائية:  .3  المحكمين  ُعدلت القائمة فى ضوء توصياتضبط القائمة وا 
رئيسية، يتفرع  أبعاد أربعة ،حيث اشتممت عمىالنيائية في صورتيا القائمة وتم وضع 

 ، تمثمت في:عشر موضوعًا فرعيًا  أربعةمنيا 
 .التراث الشفيي -
 .طقوس المناسبات واالحتفاالت -
 .الفنون الشعبية -
 .الحرف والصناعات التراثية -

عن السؤال  اإلجابة يكون قد تمتوبيذا  ،(2)( 2وىو ما توضيحو من خالل )ممحق رقم  
 . من أسئمة البحث الثاني

  للصف األّل الجاىْٖالجكايف الالمادٖ عاو مكرتح للربىامر الكاٜه علٙ الرتاخ إعداد تصْر  ،

   امليطلكات الفهزٓ٘ ميهً إجياسٍا فٔنا ٓلٙ :صتيد يف بياُٜ علٙ عدد مً ُا ّالذٖ

جغرافيا وعالقتيا بموضوعات لتطورات الُمعاصرة والمستقبمية في مجال الا مراعاة  -أ 
 .التراث الثقافي

البرنامج مع توصيات الدراسات والمؤتمرات والمعاىدات العالمية في مجال  توافق  -ة 
 ي الالمادي.الثقاف التراث

 .1121توافق البرنامج مع رؤية مصر لمتنمية المستدامة  -د 
من خالل األنشطة  ميارات ريادات األعمال واالتجاه نحو العمل الحرالعمل عمى تنمية   -د 

 البرنامج.يمارسيا الطالب من خالل المختمفة التي 
وينمي اتجاىاتيم نحو التنوع في أسموب تقديم المحتوى بما يجذب انتباه الطالب  -ِ 

  العمل الحر.

 .بالتراث الشعبي المصري بأشكالو المختمفةربط الموضوعات المتضمنة  -و 

ستراتيجيات تدريسية  -ز  متنوعة تعمل عمى تنمية القدرة عمى التخطيط استخدام طرق وا 
 .الطالبالتي تواجو  مشكالتطرح حمول لمو والعمل في فريق 

 تنمية ميارات دمج مجموعة من المشروعات الطالبية في البرنامج بما يساعد عمى -ح 
 ريادة األعمال  لدى الطالب.

                                                           
-
 
 ( لائمة أبعاد التراث الثمافٍ الالمادٌ . 3ملحق ) 
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يتعممو الطالب في التخطيط لمشروعات مستقبمية تتوافق مع احتياجات توظيف ما  -ط 
 سوق العمل.

بدائل  لتوفير، البرنامجمحتوى في تنوع األساليب واألنشطة التعميمية المتضمنة   -ٌ 
 . الطالبمتعددة تراعى الفروق الفردية بين 

 . وبعد االنتياء منو البرنامجممارسة عممية التقويم المستمر أثناء دراسة  -ن 
ويمكنيا أن  ،تقويم موضوعية تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات أدواتاستخدام  -ل 

ريادة األعمال واالتجاه نحو العمل في تنمية ميارات تقيس فعالية البرنامج المقترح 
 .الحر

  الجكايف الالمادٖ الكاٜه علٙ الرتاخ للربىامراألصط اليت اعتند علَٔا التصْر املكرتح  
 المقترح إلى عدد من األسس التي تم ُمراعتيا عند إعداده وىي : البرنامجاستند تصور  
 .مجال تعميم وتعمم الجغرافيافي  المعاصرةاالتجاىات  -أ 
في دمج التراث الثقافي البحوث والدراسات السابقة في مجال نتائج  و توصيات -ب 

 .المناىج الدراسية
 .ممجتمع المصريالتراث الثقافي والشعبي الفريد ل -ج 
 .1121مراجعة رؤية مصر لمتنمية المستدامة  -د 
  .في المرحمة الثانويةخصائص و احتياجات الطالب  -ه 

  ٛاملكرتح :          الربىامرخطْات بيا 
مادة الجغرافيا في الثقافي الالمادي قائم عمى التراث تم وضع تصور عام لبرنامج     

 ، من خالل تحديد مجموعة من العناصر: الصف األول الثانوي لطالب
 تحديد اليدف العام لمبرنامج المقترح : والذي تمثل في : -أ 

تنمية ميارات ريادة األعمال و االتجاه نحو العمل الحر لدى طالب المرحمة الثانوية 
والذي يمكن أن  ،من خالل إدراكيم ألىمية التراث الثقافي الالمادي الفريد لمجتمعم المصري

يكون قاعدة إنطالق كبرى في مجال ريادة األعمال لتحقيق مجموعة من األىداف المتكاممة 
، سواء في مجال التنمية األقتصادية وكذلك في مجال التنمية اإلجتماعية  1121لرؤية مصر 
 والثقافية.
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 ، لتشتمل عمى:المقترحمبرنامج ل اإلطار العامضع و  -ة 
بداع مستقبمنا"البرنامج تحديد عنوان  -  ، وىو: تراثنا يجمعنا " إحياء ماضينا وا 
 وحدات تتناول ما يمى : أربعيتكون من  والذي وصف البرنامج : -
  : التراث الشفييالوحدة األولى. 
  : طقوس المناسبات واالحتفاالتالوحدة الثانية. 
  : الفنون الشعبيةالوحدة الثالثة. 
 :والصناعات التراثيةالحرف  الوحدة الرابعة.  
 تحديد األىداف العامة لمتصور المقترح. -
التعمم الوحدات ، نواتج وضع مصفوفة البرنامج التي اشتممت عمى : عنوان -

 التعمم، مصادر التعميمية، األنشطة تدريس، الوحدة، طرق موضوعات، 
 . التقويم أساليب ميارات ريادة األعمال المتضمنة،

جراء التعديالت المطموبة مين المحك األساتذةعمي مجموعة من التصور  عرض - ، وا 
وبذلك أتخذ اإلطار العام ليذا البرنامج المقترح شكمو النيائي كما موضح بالممحق 

، والذى ينص  الثالث، وبذلك يكون البحث قد أجاب عن السؤال الفرعى (3)(3)رقم
 :عمى

لطالب  الالماديالتراث الثقافي  عمى قائم لبرنامج في الجغرافيا المقترح التصور ما
  المرحمة الثانوية؟

 ٔ٘التذزٓب ٗإعداد الْسد: 
 بمجموعة من الخطوات ، تمثمت في : ةالتجريبي ةمر إعداد الوحد

  ؛ التراثية في مصر"والصناعات "الحرف  ة: وحد يمن التصور المقترح ، ى وحدةاختيار 
في  التي تتناول بعد ىام من أبعاد التراث الالمادي نظرًا لطبيعة موضوعات الوحدة الثرية

ومالئمتيا لتحقيق ىدف البحث الذي سعى إلى تنمية ميارات ريادة األعمال ، مصر
 واالتجاه نحو العمل الحر لدى الطالب مجموعة البحث.

 وقد تم صياغة األىداف اإلجرائية لموحدة في ضوء :  الوحدة العامة األىداف تحديد
والمياري  –) المعرفي :عمى الجوانب الثالثة لمتعمم تشتمما لمبرنامج، بحيث اليدف العام

 .   (والوجداني –
                                                           

(
4

 .اإلطار العام للبرنامج الممترح( 4ملحق ) 
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 وقد رُوعي صياغتيم بما يدعم ، : والذي اشتمل عمى أربعة دروس الوحدة تحديد محتوى
من خالل ركن ، ميارات ريادة األعمال و االتجاه نحو العمل الحر لدى الطالبتنمية 

 واألنشطة المتنوعة التي مارسيا الطالب من خالل الوحدة.ريادة األعمال 

 حيث تم االعتماد عمى مجموعة من االستراتيجيات  المختارة التدريس تحديد طرق :
فكر زاوج شارك، ، حل المشكالتالحوار والمناقشة ، لعب األدوار ، واألساليب منيا: 
 التعمم التعاوني.

 التعمم ومصادر التعميمية المواد. 
 والمشروعات المصاحبة األنشطة . 
 التي تنوعت مابين القبمي والمستمر والبعدي المستخدمة التقويم أساليب ، 
 (4) "4ممحق رقم "كما في  النيائية صورتيا في وضعيا و الوحدة ضبط . 
 املكرتس٘: الْسدٗ مبْضْعات اخلاص املعله دلٔل إعداد 

 ؛المعمم في تحقيق األىداف المخططة مسبقاً وسيمة تساعد  و أداةدليل المعمم ىو      
لكي ُترشده إلى كيفية تنفيذ الوحدة التجريبية بما يحقق نواتج التعمم المستيدفة عمى 

 : يمي ما الدليل وقد تضمن أفضل صورة ممكنة ،
 .أٍنٔ٘ الدلٔل : أّاًل

 .أبعادهوأىم الثقافي الالمادي مفيوم التراث  :ثانياً 
في تنمية ميارات ريادة األعمال واالتجاه نحو العمل الحر  الالمادي الثقافي لتراثدور ا :ثالثاً 

 الثانوي. األول الصف لدى طالب
 األىداف العامة لتدريس الوحدة التجريبية. :رابعاً 

 إستراتيجيات التدريس الُمستخدمة . :ً خامسا
 األنشطة التعميمية المرتبطة بالوحدة.  :سادساً 
 المواد التعميمية ومصادر التعمم . :سابعاً 
 ، والخطة الزمنية لتدرييسيا. الوحدة محتويات :ثامناً 
 الوحدة التجريبية.  كل درس من دروس سير خطة :تاسعاً 
 المعمم من كل بيا يستعين أن يمكن التى اإلنترنت مواقع و الكتب ببعض قائمة :عاشراً 

 التجريبية. الوحدة دراسة فى والطالب
  

                                                           
(
5

 التجرَبَة فٍ صورتها النهائَة . ( الوحدة 5ملحق ) 
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  (5) "5" تم ضبط الدليل ووضعو في صورتو النيائية كما ىو موضح بالممحق رقم وقد
   البشح : أداتٕثاىًٔا إعداد 

ميارات ريادة األعمال و مقياس االتجاه نحو العمل الحر اختبار البحث في  أداتي تمثمت
 وذلك كما يمي:

 :رٓادٗ األعنالاختبار مَارات  .1
 وفقًا لمخطوات اآلتية:ريادة األعمال  ميارات ختباراتم إعداد 

  اإلختباراهلدف مً حتدٓد : 

 لدى ريادة األعمال في تنمية ميارات المقترح قياس فاعمية البرنامج إلىاإلختبار  ىدف
ميارات رئيسية ، يندرج  خمسالبحث، والتي بمغ عددىا  مجموعة الصف األول الثانويطالب 
 عشرون ميارة فرعية . سبع و تحتيا 
   اإلختبارصٔاغ٘ مفزدات: 

مجموعة البحث ، تم  الطالبلدى ريادة األعمال يتم قياس مدى تنمية ميارات  كيل  
طبقًا لطبيعة الميارات ؛ وأسئمة االختيار من متعدد األسئمة المقالية القصيرة ي نمطالجمع بين 
تاحة الفرصة، الطالبوتنوعيا والستثارة التفكير لدى التي تقيسيا   ،لمتعبير عن أفكارىم ليم وا 

، وارتباطيا بالميارات الرئيسية والفرعية لقائمة الطالبوقد رُوعي فييا مناسبتيا لمستوى 
 ةتجريبيال ةالوحد موضوعات تغطي وبحيث ريادة األعمال،ميارات 

 رٓادٗ األعنالتْسٓع أصٝل٘ االختبار علٙ مَارات  ددّل إعداد : 
 فى ُحددت التىريادة األعمال عمى ميارات  االختبارلتوزيع مفردات  إعداد جدول تم
 ميارة عشرونسبع و  منيا يتفرع رئيسية، ميارات خمسالنيائية ، والتي بمغ عددىا  القائمة
 االختبار مفردات مجموع يصبح وبذلك فرعية، ميارة لكل سؤالين تخصيص تم حيث ، فرعية

 ريادة األعمال وفقاً  ميارات اختبار مفردات عدد توزيع التالي الجدول ويوضح  مفردة( 43)
 .القائمة لبنود

  

                                                           
(
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 ( دلَل المعلم فٍ صورته النهائَة. 6ملحق ) 
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 بُىد انمبئًتن رَبدة األعًبل وفمب  ( َىضخ تىزَع عذد يفرداث اختببر يهبراث 1جذول )

عذد  أرلبو األسئهت انًهبرة انرئُسُت و

 االسئهت

انُسبت 

 انًئىَت

 22-7-4-3-2-1 اإلبذاع واالبتكبر 1

22-26-42-41-49-53 

12 22.22 

دراست انجذوي         2

 وتذًم انًخبطر

5-11-12-27-29-37 

42-44-47-51-52-54 

12 22.22 

انتخطُظ نبذء  3

 انًشروع

6-8-9-12 

17-18-21-39 

8 14.82 

 اإلتصبل وانعًم 4

 فٍ فرَك

15-16-19-32-38 

5243-45-46-48- 

12 18.52 

 28-25-24-23-14-13 دم انًشكالث 5

31-32-33-34-35-36 

12 22.22 

 122 54  انًجًىع 

 ات اإلختبار :علٔهت 
؛ لتوضـيح طبيعـة  لمطـالبتم إعداد صفحة فى مقدمة االختبار تتناول التعميمات الموجية      

ــة عميــو  ــار وكيفيــة اإلجاب ــثاالختب ــون التعميمــات واضــحة ودقيقــة  ، حي بحيــث ، روعــى أن تك
 لبس .غموض أو أي القيام بما ىو مطموب منيم دون  الطالبيستطيع 

 :التذزب٘ االصتطالعٔ٘ لالختبار 
الصــف األول الثــانوي طــالب ُأجريــت التجربــة االســتطالعية عمــى عينــة عشــوائية مــن        
، وتمثـل اليـدف مـن  طالبـاً ( 26وكـان عـددىم ) ،غيـر مجموعـة البحـثالسـيدة نفيسـة بمدرسة 

 التجربة االستطالعية في تحديد ما يمى :

 اإلجابة زمن متوسط بحساب لتطبيقو الالزم المقياس زمن حساب زمن اإلختبار: تم -
 واستغرق الذى والزمن االختبار مفردات عمى اإلجابة فى طالب أول واستغرق الذى

 . دقيقة( 011) ككل لالختبار الكمي الزمن متوسط حيث بمغ ، طالب خرأ

ريقتين ىما : طريقة ألفا بطريادة األعمال تم حساب ثبات اختبار  : اإلختبارثبات  -
طريقة ، كما تم حسابو ب1.81كرونباخ ، حيث بمغ معامل الثبات لالختبار ككل 

وىو ما يعني أن معامالت الثبات جاءت  ،1.75والذي بمغ التجزئة النصفية 
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معامالت ثبات االختبار  التالييوضح الجدول  ، و االختبارو يؤكد ثبات  مرتفعة 
 كما يمي.

 رَبدة األعًبل( َىضخ يعبيالث انخببث الختببر يهبراث 2جذول )

 انتجسئت انُصفُت  يعبيم أنفب كروَببر انبعذ

 ) سبُريبٌ براوٌ (

 2.74 2.83 اإلبذاع واالبتكبر

 2.82 2.87 دراست انجذوي  وتذًم انًخبطر

 2.84 2.91 انتخطُظ نبذء انًشروع

 2.76 2.87 اإلتصبل وانعًم فٍ فرَك

 2.81 2.85 انًشكالثدم 

 2.86 2.92 انًمُبش ككم

 صدم االتضام الداخلٕ: -

، من تم حساب معامالت االرتباط بين الميارات الفرعية و الدرجة الكمية لالختبار 
 يوضح ىذه المعامالت : التاليو الجدول .لبيرسون خالل معامل االرتباط
رَبدة األعًبل( َىضخ صذق االتسبق انذاخهً الختببر يهبراث 3جذول )  

 يعبيم االرتببط ببنذرجت انكهُت انبعذ

 **2.82 اإلبذاع واالبتكبر  

 **2.79 دراست انجذوي  وتذًم انًخبطر 

 **2.76 انتخطُظ نبذء انًشروع

 **2.86 اإلتصبل وانعًم فٍ فرَك

 2.81 دم انًشكالث

2.21** دال عُذ                  

كل ميارة و الدرجة الكميـة دالـة  معامالت االرتباط بين جميعأن يتضح من الجدول السابق     
 أناالختبـــار، أي أبعـــاد اتســـاق بـــين جميـــع وجـــود يـــدل عمـــى ممـــا  ،( 1.10عنـــد مســـتوى ) 

 .يتمتع بدرجة عالية من الصدقاالختبار 

، عمى مجموعة من السادة المحكمين وتعديمو في ضوء مقترحاتيم االختبارتم عرض  وقد    
وكذلك تعديل صياغة سؤال ألحد الميارات حيث تم حذف سؤال تابع لميارة دراسة الجدوى، 

حتى تم  وتعديل أحد االختيارات في أسئمة االختيار من متعدد،،الفرعية لحل المشكالت 
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ريادة األعمال اختبار ميارات  –المستخدمة  داةوبذلك فأن األ، النيائية  توصور  إلىالتوصل 
 عمميًا . استخدامياتتميز بالصدق و الثبات و يمكن  -

 :الصْرٗ اليَأٜ٘ لالختبار 
نتياء من التجربة االستطالعية لالختبار وحساب ثباتو وتعديمو في ضوء آراء بعد اإل  

ومقترحات المحكمين، أصبح االختبار في صورتو النيائية صالحًا لمتطبيق عمى مجموعة 
( درجة  017سؤال، ، و إجمالي تصحيح درجات االختبار ككل )( 43البحث ، مكونًا من )

 .(6)" 6" ، كما ىو موضح بالممحق رقم عمى أن تتم اإلجابة في نفس ورقة األسئمة
 :االجتاِ حنْ العنل احلز مكٔاظ .2
 وفقًا لمخطوات اآلتية:االتجاه نحو العمل الحر  مقياستم إعداد 
  املكٔاظاهلدف مً حتدٓد : 

وما تم تناولو من ، يةالتجريب ةالبرنامج المقترح والوحدقياس فاعمية  إلىىدف المقياس 
 مجموعة طالب الصف األول الثانوي لدى االتجاه نحو العمل الحرفي تنمية موضوعات تراثية 

 البحث ، وفقًا لمتعريف االجرائي لو والذي التزم بو البحث الحالي.
 املكٔاظ أبعاد حتدٓد : 

 وتصميم بناء كيفية تناولت التى السابقة والبحوث الدراسات بعض عمى اإلطالع بعد    
 في ساىم مما ، إجرائياً  تعريفاً  منيا كل وتعريف المقياس محاور تحديد تم ، مقاييسال

 : يمي فيما تمثمت والتي، المقياس أبعاد من بعد بكل تتصل التى العبارات صياغة
 الغعْر بأٍنٔ٘ العنل احلز يف خدم٘ اجملتنع. -أ 

يعني مدى إحساس الطالب بدور العمل الحر في تمبية احتياجات المجتمع  و      
ودوره في إحداث نيضة إقتصادية و إجتماعية من خالل توفير نقمة نوعية في األقتصاد 

 القومي عبر األعمال اإلبتكارية التي يقدميا.
 تكدٓز أٍنٔ٘ راٜد األعنال يف تطْٓز دلتنعُ. -ب 

عمى تحديد أىداف بإدراك الفرد كونو فرد فاعل في المجتمع ومدى قدرتو  وتعني     
يمانو بدوره كرائد أعمال ناجح يساىم بيا في بناء مجتمعو محددة وترجمتيا ألىداف واقعية ، وا 

  في خدمة نفسو والمجتمع المحيط بو.

                                                           
(
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 .رَادة األعمال الختبار مهارات ( الصورة النهائَة7ملحق ) 



 .................................................... برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على التراث الثقافي الالمادي

- 0144 - 

 االمياٌ بالعالق٘ بني الرتاخ الجكايف للنذتنع ّ إقتياٛ العنل احلز. -ز 
عن إدراك الطالب لمعالقة بين دراستو لمموضوعات التراثية وقدرتو عمى إنشاء  وتعبر

مشروعو الخاص، بما يعمل عمى شعوره بيويتو ووالئو لوطنو  والمساىمة في الحفاظ عمى 
طابعو المميز، باإلضافة إلى توسيع آفاق عممو في مجال يميزه عن اآلخرين وما يقدمونو من 

 أعمال. 
 ز عً العنل بالكطاع احلهْمٕ ّحتنل خماطزِ.تفطٔل العنل احل -د 

ويعبر عن مدى شعوره بأىمية العمل الحر وما لو من مميزات سواء عمى المستوى 
التي قد يتعرض ليا وأىمية  العقباتالشخصي أو المستوى المينى وكذلك إدراكو لممخاطر و 

 .تصديو ليا ومعرفتو لكيفية التعامل معيا ليكون شخص ناجحًا في عممو
 ّ٘طزٓك٘ إعدادٍا املكٔاظ عبارات صٔاغ: 

 مجموع بمغ حيث ، السابقة األربعة المحاور ضوء فى المقياس عبارات صياغة تم
 ُروعي وقد ،( سالبة عبارة 21)و ،(  موجبة عبارة 21) منيم عبارة( 53) المقياس عبارات
 الشمولية العبارات إستخدام وتجنب ،معينة بإجابة توحى ال بصورة المقياس عبارات صياغة
 بشدة وافقم:  مستويات الخمسة فى المتمثمة ليكرت طريقة إستخدام تم كما. كل  دائماً :  مثل
 .(  المتجمعة التقديرات طريقة)  بشدة أرفض – أرفض – متأكد غير – وافقم –
 :طزٓك٘ تصشٔح املكٔاظ-  

 1، 2، 3،  4تم إعطاء تقدير االستجابات بالنسبة لمعبارات الموجبة ليذا المقياس )
    ( درجة211، وبذلك تكون أعمى درجة لممقياس )( 4، 3، 2، 1، 0لمعبارات السالبة )و  ( 0،

 ( درجة.53وأقميا )
  ى من األولفى الصفحة  تكونأن  المقياسروعى عند صياغة تعميمات  : املكٔاظتعلٔنات

  أن تكون واضحة وبسيطة ، وبحيث توضح اليدف منو وكيفية اإلجابة عميو  و، المقياس
 . مع توضيح أن نتائج المقياس لغرض البحث العممي فقط

 حيث تم اجراء تجربة استطالعية عمى المقياس :  ادزاٛ التذزب٘ االصتطالعٔ٘ للنكٔاظ
غير مجموعة  نفيسةالسيدة الصف األول الثانوي بمدرسة طالب عمى مجموعة من 

    ، وذلك لما يمي:البحث 
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 زمن متوسط بحساب لتطبيقو الالزم المقياس زمن حساب تم : حتدٓد سمً املكٔاظ -
 الذى والزمن المقياس مفردات عمى اإلجابة فى طالب أول واستغرق الذى اإلجابة
 . دقيقة( 51)  ككل لالختبار الكمي الزمن متوسط حيث بمغ ، طالب آخر واستغرق

 طريقة:  ىما بطريقتين االتجاه نحو العمل الحرمقياس  ثبات حساب تم : املكٔاظثبات  -
 بطريقة حسابو تم كما ،1.75 ككل لممقياس الثبات معامل بمغ حيث ، كرونباخ ألفا

 مرتفعة جاءت الثبات معامالت أن يعني ما وىو ،173 بمغ والذي النصفية التجزئة
 :يمي كما المقياس ثبات معامالت التالي الجدول يوضح و ، المقياس ثبات يؤكدو 

 االتجبِ َذى انعًم انذر ( َىضخ يعبيالث انخببث نًمُبش4جذول )

 انتجسئت انُصفُت  يعبيم أنفب كروَببر انبعذ

 ) سبُريبٌ براوٌ (

 2.72 2.77 انشعىر بأهًُت انعًم انذر

 2.72 2.71 تمذَر أهًُت رائذ األعًبل

 2.71 2.73 وانعًم انذرانعاللت بٍُ انتراث 

 2.72 2.75 تفضُم انعًم انذر وتذًم يخبطرِ

 2.84 2.86 انًمُبش ككم

 صدم االتضام الداخلٕ -

والجدول ، لممقياسالفرعية و الدرجة الكمية  األبعادتم حساب معامالت االرتباط بين 
 يوضح ىذه المعامالت : التالي

 االتجبِ َذى انعًم انذر( َىضخ صذق االتسبق انذاخهً نًمُبش 5جذول )

 يعبيم االرتببط  انبعذ

 2.87** انشعىر بأهًُت انعًم انذر

 2.88** تمذَر أهًُت رائذ األعًبل

 2.86** انعاللت بٍُ انتراث وانعًم انذر

تفضُم انعًم انذر وتذًم 

 يخبطرِ
2.82** 

2.21** دال عُذ                  
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الدرجـة الكميـة دالـة كل بعد و  معامالت االرتباط بين جميعأن يتضح من الجدول السابق        
 تـم وقـد .يتمتع بدرجة عالية مـن الصـدق المقياس  عمى أنيدل مما ، ( 1.10عند مستوى )

مــن  المحكمــين وتعديمــو فــي ضــوء مقترحــاتيم األســاتذةعمــى مجموعــة مــن  المقيــاس عــرض
خالل حـذف بعـض البنـود الفرعيـة المتشـابية ونقـل أحـد األبعـاد الفرعيـة مـن البعـد األول إلـى 

 مقيـاس – المسـتخدمة داةاأل فـإن وبـذلك ،النيائيـة  توصـور  إلىالتوصل حتى تم  البعد الثاني
 . عممياً  استخداميا يمكن و الثبات و بالصدق تميزت -االتجاه نحو العمل الحر 

 االتجاه نحو العمل الحر النيائية لمقياس الصورة: 

بعــد االنتيــاء مــن التجربــة االســتطالعية لممقيــاس وحســاب ثباتــو وتعديمــو فــي ضــوء آراء      
ومقترحات المحكمين ، أصبح المقيـاس فـي صـورتو النيائيـة صـالحًا لمتطبيـق عمـى مجموعـة 

 ، ليكون كالتالي : (7)" 7" ، كما ىو موضح بالممحق رقمالبحث 
 أبعادىا إلىمنسوبة  االتجاه نحو العمل الحر( يوضح عبارات مقياس 5الجدول رقم )

 

  

                                                           
(
8

 .( الصورة النهائَة لممَاس االتجاه نحو العمل الحر 8ملحق ) 

انىزٌ  انعبـبراث انتً تمُسهب األبعبد و
 انُسبً

 انعببراث انسبنبت انعببراث انًىجبت
انشعىر بأهًُت      1

 انعًم انذر
1-2-5-12-11—

12 14 
3-4-6-7-8-9-13 21.87 

تمذَر أهًُت          2
 رائذ األعًبل

16-17-18-25-26-
27-28-32-31 

15-19-22-21-22-
23-24-29-32 

28.13 

انعاللت بٍُ انتراث  3
 وانعًم انذر

33-35-37-39-   
42-41-45-47 

34- 36-38-42-43-
44-46-48 

25 

تفضُم انعًم انذر  4
 وتذًم يخبطرِ

51-53-54-55 
56-59-62 -64 

49-52-52-57 
58-61-62-63 

25 

 % 122 32 32 انًجًـــىع
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 : تطبٔل البشح ّمياقغ٘ ىتاٜذُ الجالحاحملْر 

ريادة ميارات تنمية  فيالمقترح  البرنامجالتأكد من فاعمية  إلىىدفت الدراسة الميدانية 
وذلك من  مجموعة البحث، الصف األول الثانويلدى طالب األعمال واالتجاه نحو العمل الحر 

 خالل :

الثانوية  السيدة نفيسةمن طالب الصف األول الثانوي بمدرسة اختيار مجموعة البحث  .0
 .( طالبة26والذي بمغ عددىم )، بنات

 يعتمد والذى التجريبى المنيج البحث ىذا حيث اتبع : لمبحث التجريبى تحديد التصميم .1
جراء واحدة مجموعة عمى  .                   بينيما المقارنة ثم وبعدى قبمى اختبارين وا 

                               One Group Pre – Test, Post – Test Design      

 مجموعة البحث . الطالبقبميًا عمى  البحث أداتيتطبيق  .2

من  الثانيالفصل الدراسي في  ونصف شيرفي فترة استغرقت  ةالتجريبي ةالوحددراسة  .3
وأسبوع بعدىا  الوحدةأسبوع قبل تدريس  إلىضافة ، باال1108-1107 الدراسيالعام 

 .البحث أداتيلتطبيق 

 .بعديًا عمى مجموعة البحث البحث أداتيتطبيق  .4

 : اختبار صش٘ فزّض البشح ّحتلٔل ّتفضري اليتاٜر 

 -Tلمعالجة البيانات اإلحصائية والتأكد من صحة فروض البحث،  تم استخدام اختبار    
Test  ت " لمعينات المرتبطة ، وكذلك معامل إيتا لحساب حجم التأثير ، باستخدام برنامج "
Spss  كما يمي : وكانت النتائج، لمحزم اإلحصائية 
  :األّلالفزض 

ــين إحصــائياً  دال فــرق يوجــد " عمــي أنــو: األوليــنص الفــرض  الطــالب  درجــات متوســطي ب
 ككـل لصـالحريـادة األعمـال  ميـارات اختبـار فـى والبعـدى القبمـى التطبيقـين فى البحث مجمـوعة
 .  البعدى" التطبيق
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و يمكن عرض النتائج ، ولمتحقق من ىذا الفرض تم استخدام اختبار " ت " لمعينات المترابطة 
 : التاليمن خالل الجدول 

انذرجت ( َىضخ األعذاد و انًتىسطبث و االَذرافبث انًعُبرَت و لًُت " ث " و دالنتهب فً  7جذول ) 

 يهبراث رَبدة األعًبل فً انمُبسٍُُ انمبهٍ وانبعذيختببر انكهُت ال

 ٌ انمُبش االختببر
يستىي  ث ع و

 انذالنت

يربع 

 (9إَتب)

دجى 

 انتأحُر

نًمُبش  انذرجت انكهُت

 رَبدة األعًبل

دانت  74.81 5.24 31.84 37 لبهً

إدصبئُب  

 2.21عُذ 

 كبُر 2.99

 4.21 92.78 37 بعذي

 2.75= 2.21، و عُذ يستىي    2.24=   2.25لًُت " ث " انجذونُت عُذ يستىي       

بين القياس القبمى و البعدى  ال إحصائياً ق ديتضح من الجدول السابق أنو يوجد فر     
لصالح القياس البعدى حيث ريادة األعمال لمجموعة البحث فى متوسط الدرجة الكمية لميارات 

كما دلت قيمة ، . 1.10عند مستوى و ىى دالة إحصائيًا ،  63,70كانت قيمة " ت " = 
( في والوحدة التجريبية البرنامج المقترحمربع إيتا عمى أن حجم تأثير المتغير المستقل ) 

 صحة تحققت ، وبذلك(1.88كبير، حيث بمغت قيمة مربع إيتا )ريادة األعمال ميارات تنمية 
 : التاليو يمكن توضيح ىذه النتيجة من خالل الشكل    ،األول الفرض

 

 

                                                           

 

( أنو إذا كانت قيمة مربع  137) في صالح أحمد مراد : Kiess  0878قد رأى كيس -0
فإنيا  1.15فإنيا تكون ضعيفة في المتغير التابع ، و إذا كانت تساوي  1.10إيتا تساوي 

 فعةفإنيا تكون مرت 1.04تكون متوسطة ، و إذا كانت تساوي 
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 رَبدة األعًبل( َىضخ انًتىسطبث انذسببُت نهذرجت انكهُت نًهبراث 1شكم )

 نًجًىعت انبذج فً انمُبش انمبهً و انبعذي 

 الفزض الجاىٕ :

الطالب  درجات متوسطي بين إحصائياً  دال فرق يوجد " ينص الفرض الثاني عمى إنو :
ريادة األعمال  ميارات من فرعية ميارة لكل والبعدى القبمى التطبيقين فى البحث مجمـوعة
 ".البعدى التطبيق لصالح لالختبار المكونة

ولمتحقق من ىذا الفرض تم استخدام اختبار " ت " لمعينات المترابطة ، و قد جاءت النتائج 
 : التاليكما في الجدول 
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و االَذرافبث انًعُبرَت و لًُت " ث " و دالنتهب فً  بث( َىضخ األعذاد و انًتىسط 8جذول )   

فً انمُبسٍُُ انمبهٍ وانبعذي رَبدة األعًبليهبراث   

 ث ع و ٌ انمُبش انبعذ
يستىي 

 انذالنت
 بيربع إَت

دجى 

 انتأحُر

اإلبذاع 

 واالبتكبر  

إدصبئُب   دانت 42.78 1.14 7.54 37 لبهً

 2.21عُذ 

 كبُر 2.98

 1.96 21.22 37 بعذي

دراست 

انجذوي  

وتذًم 

 انًخبطر 

دانت إدصبئُب   34.76 1.83 6.46 37 لبهً

 2.21عُذ 

 كبُر 2.97

 3.27 19.97 37 بعذي

انتخطُظ 

نبذء 

 انًشروع

دانت إدصبئُب   33.65 1.62 4.68 37 لبهً

 2.21عُذ 

 كبُر 2.96

 1.98 13.19 37 بعذي

اإلتصبل 

وانعًم فٍ 

 فرَك

دانت إدصبئُب   32.24 2.49 6.22 37 لبهً

 2.21عُذ 

 كبُر 2.96

 1.79 17.46 37 بعذي

دم 

 انًشكالث

دانت إدصبئُب   35.54 2.13 7.16 37 لبهً

 2.21عُذ 

 كبُر 2.97

 2.31 22.95 37 بعذي

 2.75= 2.21، و عُذ يستىي    2.24=   2.25لًُت " ث " انجذونُت عُذ يستىي 

درجات الطالب  متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق ىناك الجدول السابق أن يتضح من  
ريادة  الخمس المكونة الختبار ميارات كل ميارة من الميارات الفرعية في البحث مجموعة
قيمة "ت" البعدي ، حيث جاءت  التطبيق لصالح والبعدي القبمي التطبيقين في األعمال

عند مستوى  (1.64أكبر من قيمة "ت" الجدولية البالغة ) حدى المحسوبة لكل ميارة عمى
، وبذلك  كبير البرنامج المقترح تأثير حجم أن إيتا مربع حساب أظير كما  ( 1.10داللة )

 ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي: ،تتحقق صحة الفرض الثاني 
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 هطالة نرَبدة األعًبل ( َىضخ انًتىسطبث انذسببُت نًهبراث 2شكم )

 يجًىعت انبذج فً انمُبش انمبهً و انبعذي
   وبالتالي يكون تم االجابة عن السؤال الرابع من أسئمة البحث وىو :

  طالب المرحمة  ميارات ريادة األعمال لدىتنمية  فيما فاعمية البرنامج المقترح
  الثانوية؟

 الجالح : الفزض

 الطــالب درجــات متوســطي بــين إحصــائياً  دال فــرق يوجــد": عمــي أنــو الثالــثيــنص الفــرض  
 لصـالح ككل االتجاه نحو العمل الحرمقياس  فى والبعدى القبمى التطبيقين فى البحث مجمـوعة
 .  البعدى" التطبيق

حيث تتضح النتائج من المرتبطة اختبار " ت " لمعينات  مااستخدتم ولمتحقق من ىذا الفرض 
 : التاليخالل الجدول 

و االَذرافبث انًعُبرَت و لًُت " ث " و دالنتهب فً انذرجت  بث( َىضخ األعذاد و انًتىسط 9جذول ) 

 انكهُت ألبعبد يمُبش االتجبِ َذى انعًم انذر فً انمُبسٍُُ انمبهٍ وانبعذٌ

 ٌ انمُبش انًمُبش
يربع  يستىي انذالنت ث ع و

 إَتب

دجى 

 انتأحُر

 انذرجت انكهُت

نًمُبش االتجبِ 

 َذى انعًم انذر

 6.82 91.14 37 لبهً

78.25 

دانت إدصبئُب  

2.21عُذ   

 كبُر 2.99

 12.89 259 37 بعذي

 2.75= 2.21، و عُذ يستىي    2.24=   2.25لًُت " ث " انجذونُت عُذ يستىي 
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البعدى بين القياس القبمى و  دال إحصائياً ق يتضح من الجدول السابق أنو يوجد فر 
لصالح  االتجاه نحو العمل الحرلمجموعة البحث فى متوسط الدرجة الكمية ألبعاد مقياس 

عند مستوى و ىى دالة إحصائيًا ،  67.14القياس البعدى حيث كانت قيمة " ت " = 
(  المقترحالبرنامج عمى أن حجم تأثير المتغير المستقل ) ا كما دلت قيمة مربع إيت، . 1.10

 ، وبذلك(1.88حيث بمغت قيمة مربع إيتا ) كبير، االتجاه نحو العمل الحرأبعاد في تنمية 
 :التاليويمكن توضيح ىذه النتيجة من خالل الشكل  الثالث  الفرض صحة تتحقق

 

 

 

 

 

نًجًىعت االتجبِ َذى انعًم انذر ( َىضخ انًتىسطبث انذسببُت نهذرجت انكهُت ألبعبد يمُبش 3شكم )

 انبذج فً انمُبش انمبهً و انبعذي

 :الفزض الزابع

 الطالب درجات متوسطي بين إحصائياً  دال فرق يوجد" : عمي أنو الرابعينص الفرض  
االتجاه نحو العمل أبعاد  من فرعي بعد لكل والبعدى القبمى التطبيقين فى البحث مجمـوعة

 ".البعدى التطبيق لصالح لممقياس المكونة الحر
حيث تتضح النتائج ، المرتبطة م اختبار " ت " لمعينات ااستخدتم ولمتحقق من ىذا الفرض 

 : التاليمن خالل الجدول 
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 كم بعذ يٍ ( َىضخ األعذاد و انًتىسطبث و االَذرافبث انًعُبرَت و لًُت " ث " و دالنتهب فً 12جذول ) 

وانبعذيفً انمُبسٍُُ انمبهٍ االتجبِ َذى انعًم انذر أبعبد   

 ٌ انمُبش انبعذ
يربع  يستىي انذالنت ث ع و

 إَتب

دجى 

 انتأحُر

انشعىر 

بأهًُت 

 انعًم انذر

 2.72 22.62 37 لبهً

34.74 

دانت إدصبئُب  عُذ 

2.21 

 كبُر 2.97

 6.79 53.89 37 بعذي

تمذَر 

أهًُت رائذ 

 األعًبل

 3.58 26.84 37 لبهً

34.58 

دانت إدصبئُب  عُذ 

2.21 

 كبُر 2.97

 6.79 69.27 37 بعذي

انعاللت بٍُ 

انتراث 

وانعًم 

 انذر

 2.58 22.59 37 لبهً

39.46 

دانت إدصبئُب  عُذ 

2.21 

 كبُر 2.97

 6.26 67.57 37 بعذي

تفضُم 

انعًم انذر 

وتذًم 

 يخبطرِ

 3.61 23.28 37 لبهً

38.26 

دانت إدصبئُب  عُذ 

2.21 

 كبُر 2.97

 5.86 68.27 37 بعذي

 2.75= 2.21، و عُذ يستىي    2.24=   2.25لًُت " ث " انجذونُت عُذ يستىي       

درجــات الطــالب  متوســطي بــين إحصــائياً  ةدالــ فــروق ىنــاك الجــدول الســابق أن يتضــح مــن   
 األربـع المكونـة لممقيـاس فـي االتجـاه نحـو العمـل الحـر كـل بعـد مـن أبعـاد فـي البحـث مجموعة
البعدي ، حيث جـاءت قيمـة "ت" المحسـوبة لكـل بعـد  التطبيق لصالح والبعدي القبمي التطبيقين

 كمــا ،( 1.10عنــد مســتوى داللــة ) (1.64عمــى حــدى أكبــر مــن قيمــة "ت" الجدوليــة البالغــة )
، وبـذلك تتحقـق صـحة الفـرض  كبيـر البرنـامج المقتـرح تـأثير حجـم أن إيتـا مربـع حسـاب أظير

 لشكل التالي:الرابع ،ويمكن توضيح ذلك من خالل ا
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فٍ  نًجًىعت انبذج االتجبِ َذى انعًم انذر( َىضخ انًتىسطبث انذسببُت ألبعبد يمُبش 4شكم )

  انمُبش انمبهٍ وانبعذٌ

      الفزض اخلامط:  

 بـين إحصـائية داللـة ذات موجبـة ةارتباطيـ عالقـة توجـد" : عمي أنـو الخامسينص الفرض  

االتجـاه نحـو العمـل ومقيـاس  ميـارات ريـادة األعمـال اختبار في البحثمجموعة  طالبالدرجات 
 ". الحر

الطالب حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات م ااستخدتم ولمتحقق من ىذا الفرض      
االتجاه نحو ومقياس  ميارات ريادة األعمالالتطبيق البعدى الختبار  في البحثمجموعة 
  :التاليحيث تتضح النتائج من خالل الجدول ،  العمل الحر

                                اختببر يهبراث رَبدة األعًبليعبيم االرتببط بٍُ ( َىضخ 11) جذول

 فٍ انتطبُك انبعذٌاالتجبِ َذى انعًم انذر ويمُبش 

يعبيم االرتببط ببنذرجت انكهُت  انًمُبش

 نًمُبش االتجبِ َذى انعًم انذر

 انذالنتيستىي 

يهبراث  ختببرانذرجت انكهُت ال

 رَبدة األعًبل

2.74**  2.21 
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مجموعة  طالبال درجاتأن معامل االرتباط بين يتضح من الجدول السابق   
 الحر ريادة األعمال ومقياس االتجاه نحو العملميارات في التطبيق البعدى الختبار  البحث

االرتباط  إلىشير وىو ما ي( ، 1.63حيث بمغ معامل االرتباط )  ، (1.10مستوى )دال عند 
 االتجاه نحو العمل الحرأثر بشكل ايجابي عمى تنمية  والذيريادة األعمال نمو ميارات  بين

 .الخامسصحة الفرض تحقق ذلك ت. وبلدى الطالب
   من أسئمة البحث وىو : الخامسوبالتالي يكون تم االجابة عن السؤال 

 تنمية االتجاه نحو العمل الحر لدى طالب المرحمة  في المقترح البرنامج فاعمية ما
  الثانوية؟

 :غ٘ اليتاٜر ّتفضريٍـــــــــــامياق

عمى التراث الثقافي الالمادي فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى  إلىأشارت نتائج البحث     
مجموعة البحث الطالب لدى  االتجاه نحو العمل الحر وريادة األعمال تنمية كل من ميارات 

الختبار البعدى  و القبمى ينفى التطبيق الطالبمتوسطى درجات ويتضح ذلك من خالل داللة 
سواء لالختبار ككل أو لكل ميارة فرعية تضمنيا االختبار ، وكذك ، ريادة األعمال ميارات 

، ( 1.10) مستوى عند الفروق داللة جاءت، حيث  االتجاه نحو العمل الحربالنسبة لمقياس 
ليس فقط من خالل التأكيد ، توظيفياأىمية وىو يشير إلى مدى ثراء الموضوعات التراثية و 

باالعتناء بالتراث رتبطين ارتباطًا وثيقًا وم المذين يعتبرا نتاجًا طبيعياً  عمى اليوية واالنتماء
قتصادياً إ واستثمارهالتراث  ،ولكن أيضًا من خالل إعطاء األولوية إلحياء ىذا  جتماعيًا وثقافيًا وا 

 وقد يرجع ذلك إلى: ،من خالل األجيال القادمة

بالنسبة لمطالب ؛ وىو ما جذب انتباىيم نحو التراث الثقافي الالمادي حداثة موضوع  .أ 
 دراستو.

موضوعات البرنامج والوحدة التجريبية بقضايا إحياء التراث و ميارات ريادة  ثراء .ب 
 األعمال والربط بينيما باعتبارىما وجيان لعممة واحدة.

التنويع في أستخدام وتوظيف استراتيجيات التدريس المختمفة ،كالتعمم التعاوني ولعب  .ج 
ارات ريادة األعمال األدوار والحوار والمناقشة؛ بما ساىم في تنمية عديد من مي

 ومنيا التخطيط واالتصال والعمل في فريق.
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ربط ميارات ريادة األعمال التي استيدفيا ىذا البحث باحتياجات سوق العمل ، مما  .د 
 أشعر الطالب بمدى تأثير دراسة ىذه الموضوعات بمسارىم الميني مستقباًل.

لبحث ، والتي عممت األنشطة المختمفة والمشروعات الطالبية التي تمت من خالل ا .ه 
 عمى تغيير نظرة الطالب لثقافة العمل الحر بحيث يصبح أكثر تقديرًا لدييم.

شعور الطالب بمدى عظمة وثراء التراث والفمكمور المصري وأىمية االعتناء بو  .و 
 بالشكل الالئق.

تدعيم الوحدة التجريببة بمجموعة ثرية ومتنوعة من مواد ومصادر التعمم من  .ز 
، ونصوص بعض التقارير والمعاىدات  االنترنت وخرائط ، وروابط فيديوىات وصور

 الفروق الوحدة، وعمل عمى مراعاة دراسة عمى الطالب إقبال في ساىم مما الدولية؛
 الفردية بينيم وتحقيق أىدافيا.

كأفراد فاعمين في المجتمع وقادرين عمى  يامساإل دى قدرتيم عمىشعور الطالب بم .ح 
تناول الموضوعات  وإحداث التغير بصورة عممية بعيدًا عن الشكل النظري الذي يتم ب

 .عادةً 

مما ساعد  ،تنوع أساليب التقويم المستخدمة ما بين تقويم قبمي ومرحمي وبعدي .ط 
  ة.التجريبي ةالوحدالطالب عمى تحقيق األىداف المرجوة من 

  



 .................................................... برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على التراث الثقافي الالمادي

- 0157 - 

 التْصٔات ّاملكرتسات يف ضْٛ ىتاٜر البشح  تكدٓه

 :فإنو يمكن التوصية بما يمىفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي  التْصٔات:
أىداف التربية عمى التراث  ، والالمادي بشقيو المادى و التراث الثقافيدمج موضوعات  .0

مادة ؛ نظرًا لالرتباط الوثيق بين طبيعة  بالمراحل الدراسية المختمفة افيار الجغ مناىجفي 
  .التراثوموضوعات  الجغرافيا

االعتناء بتنمية ميارات ريادة األعمال لدى طالب المرحمة الثانوية سواء من خالل  .1
تدريسيا بشكل منفصل أو دمجيا بالمواد الدراسية التي تسمح طبيعتيا بذلك ومنيا مناىج 

 الجغرافيا. 

بينية التي تجمع بين مجموعة مختمفة من التخصصات ، مثل طبيعة االعتناء بالدراسات ال .2
ىذا البحث الذي يجمع بين الشق الثقافي واالجتماعي واالقتصادى ، وىو ما يمكن أن 

 .1121يساىم في تحقيق رؤية مصر 

معممي الجغرافيا والدراسات االجتماعية بشكل عام عمى ممارسة األنشطة الداعمة تدريب  .3
 الثقافي. لتنمية التراث

الربط بين األنشطة الفنية التي يجب ممارستيا في المدرسة وتحقيق أىداف المواد  .4
 الدراسية وخاصة مادة الجغرافيا.

التي تظير أىميو دور الطالب في المحافظة عمى تراثو االىتمام بدمج الموضوعات  .5
 المحمي والنظر إلى ذلك في ضوء كونو جزء من الحفاظ التراث العالمي.

االىتمام بالزيارات والتدريب الميداني لمطالب لتنمية القدرة عمى المالحظة واالكتشاف  .6
  وممارسة ميارات التفكير وحل المشكالت.

بحيث تكون داعمة لميول واتجاىات ب وطرق التدريس المختمفة اليأس بتنويعاالىتمام  .7
عطاؤه المكانة ،الطالب المختمفة  المناسبة لدييم. ومنيا االتجاه نحو العمل الحر وا 

المعنية بالتراث االتفاقيات الدولية والمنظمات بالعمل عمى تنمية ثقافة الطالب و المعممين  .8
 والعمل عمى تحقيقيا. وأىمية االلتزام بيا

االىتمام باألنشطة الطالبية وأساليب التقويم الحديثة التي تعتمد عمى أساليب التقويم  .01
 الواقعي.
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 مكرتسات البشح:

 :إجراء الدراسات التاليةفي ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج وتوصيات ُيقترح     
برنـــــامج أنشـــــطة مقتـــــرح فـــــي الدراســـــات االجتماعيـــــة قـــــائم عمـــــى التـــــراث الشـــــعبي  .0

 .لتنمية قيم االنتماء وتأكيد الذات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

 طـــــالبلــــدى  المــــادي موقــــع اليكترونــــي لتنميــــة الـــــوعي بــــالتراث الثقــــافي فاعميــــة .1
 .الثانويةالمرحمة 

تطـــــوير مـــــنيج الجغرافيـــــا لتنميـــــة ميـــــارات ريـــــادة االعمـــــال لـــــدى طـــــالب المرحمـــــة  .2
 الثانوية بالمدارس الفنية.

 وتقبــــل اآلخــــربرنــــامج أنشــــطة مقتــــرح قــــائم عمــــى التــــراث الثقــــافي لتنميــــة اليويــــة  .3
 لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

برانــــامج قــــائم عمــــى التنميــــة المســــتدامة لتنميــــة ثقافــــة االتجــــاه نحــــو العمــــل لــــدى  .4
 طالب المرحمة الثانوية. 

لتنميـــــة مفـــــاىيم أثنـــــاء الخدمـــــة برنـــــامج تـــــدريبى لمعممـــــي الدراســـــات االجتماعيـــــة  .5
 الفمكمور الشعبي لدى تالميذىم بالمرحمة اإلعدادية.
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 املزادع

 أّاًل املزادع العزبٔ٘:

(: تصور مقترح لمتربیة  مةن أ ةل ریةادة ال مةال بةالتبمیم  بةل 4112) أحمد غانم ، محمود سيد .1
 ،  امب  بني سویف،ع ینایر، ال زء الول.م م  كمی  التربی ال امبي في مصر، 

، وزارة التخطیط والمتابب  واإلصالح  1121 -1103التنمية المستدامة مصر : استراتيجية .4
 اإلدارى.  مهوری  مصر البربی .                            

http://www.caoa.gov.eg/App_Files/Uploads/Attachments/%D8%B1%D8%A4
%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%202030_1456653886.p

df 
الوسةةا ط )الدیةةدیو بود(اسةةت(  برنةةامم مقتةةرح  ةةا م  مةةب تقنیةة  بةةث(: 4112)إمــام أحمــد القطــان  .3

،  امبةةة     البمةةةوث اإل المیةةة م مةةةلتنمیةةة  ات ا ةةةات اللةةةباب ال ةةةامبا نمةةةو ریةةةادة ال مةةةال ، 
 .411-122(  ال زء الول، ص ص 24الز ر، م مد )

الممتقةةب الةةدولب المةةرف اللةةببی  بةةین المدةةاه  مةةب الهویةة  والتنمیةة ،  (:1106أمــاني ســميمان ) .2
، ص 4112دیسةةةمبر  41-14الم مةةةس ال مةةةب لم،قافةةة  ، ال صةةةر،  السةةةادس لمدنةةةون اللةةةببی ،

 .22 -33ص 
اسةتخدام مةدخل الةتبمم الخةدمي فةي تةدریس ال  رافیةا لتنمیة   (:1108الوارث )إيمان محمد عبد  .5

م مةةة  ال مبیةةة  التربویةةة  ،قافةةة  ریةةةادة ال مةةةال لةةةدي طةةةالب المرممةةة  ال،انویةةة  الدنیةةة  الصةةةنا ی ، 
 .27-1(، ص ص 111لمدراسات اال تما ی ، أبریل، ع )

مةال" ، المةمتمر السةنوي الرابة  (: "التبمةیم وریةادة ال 4112) & بنـك قطـر لمتنميـة جامعة قطـر .3
 أبریل. 45-42"، كمی  االدارة واال تصاد، الدوم ، ریادة اال مال في التنمی  اال تصادی  ن "

م مةة  المةةارا،ون اللةةببی  (: سیاسةةات مدمةةاج التةةراث ال،قةةافي فةةي التبمةةیم، 4113)ســعيد المصــري .2
 (، أكتوبر.42، ع)أبماث ودراسات

 ، دار الكتاب المدیث. التبمیم والتبمم في  مم التاریخ(: 1100عاطف محمد بدوي ) .4
مةةن أ ةةل منهومةة  تربویيةة   ربیةة  ملةةترك  لمتةةراث ال،قةةافي (: 1107عبــد الرحمــان ســالم أّيــوب ) .7

 .31 -42( ، ص ص 24،  البدد ) م م  ال،قاف  اللببی الالمادي، 
تطةةور السةةیام  فةةي الردن، دراسةة  الةةو ي السةةیامي لةةدى  (:1102عبــد اهلل عمــى قــويطيم ) .11

، م مة  التةراثطمب  ال امبات الخاص  الردنی ، دراس  مال   امب  أربد ال می  و امب   دارا، 
 (.7الردن ، البدد)

http://www.caoa.gov.eg/App_Files/Uploads/Attachments/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%202030_1456653886.pdf
http://www.caoa.gov.eg/App_Files/Uploads/Attachments/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%202030_1456653886.pdf
http://www.caoa.gov.eg/App_Files/Uploads/Attachments/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%202030_1456653886.pdf
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(: فا میةةة  أنلةةةط  متكاممةةة  فةةةي تنمیةةة  مبةةةارف ومهةةةارات ریةةةادة 4114) بيـــر كمـــال محمـــدع .11
ال مةةةال واإلت ةةةاا نمو ةةةا لةةةدي طالبةةةات لةةةبب  المالبةةةس ال ةةةا زة بالمدرسةةة  ال،انویةةة  الصةةةنا ی . 

 . 353 – 372، ینایر، ص ص : 51، كمی  التربی ،  امب  سو اج، ال زء الم م  التربوی 
تر مةة  : دراسةة  مستكلةةافی ، الریةةادة فةةي فمسةةطینلتربیةة  مةةن أ ةةل ا(: 4114) مــاىر الحشــوة .14

 نزار ممح   مبهد أبماث السیاسات اإل تصادی  الدمسطیني )ماس(، رام اهلل، فمسطین. 
، القةةةةا رة ، دار مقدمةةةة  فةةةةب دراسةةةة  التةةةةراث اللةةةةببب المصةةةةرى(: 1115محمــــد الجــــوىري)  .13

  .1المبارف، ط
الةو ي ب،قافة  ریةادة ال مةال لةدى طةالب السةن  التم ةیری   (:1105محمد زيـن العابـدين)  .12

(، 12، السةةبودی ، ع )م مةة  البمةةث البممةةي فةةي التربیةة  امبةة  الممةةك سةةبود وات ا ةةاتهم نمو ةةا، 
 .352 -343ص ص 

اسةةةةتراتی ی  مقترمةةةة  لمتربیةةةة  لریةةةةادة ال مةةةةال بةةةةالتبمیم  بةةةةل  (:1105محمــــود ســــيد عمــــى ) .15
م مةةةة  التربیةةةة  لمبمةةةةوث التربویةةةة  ال ةةةةامبي بمصةةةةر فةةةةي  ةةةةوء ببةةةة  االت ا ةةةةات المباصةةةةرة، ، 

 .23-11(، ص ص 132، كمی  التربی ،  امب  الز ر،ینایر، ع )والندسی  واال تما ی 
ـــا باســـيجالوبو وآخـــرون ) .13 ارات ریةةةادة ال مةةةال، مركةةةز اإلطةةةار البةةةام لمهةةة (:1106مرجريت

 البموث الملترك ، اإلتماد الوروبي، یولیو.
(: برنةةامم مقتةةرح فةةب ال  رافیةةا  ةةا م  مةةب التةةراث الطبیبةةي 4115) مــروى حســين اســماعيل .12

م مةةةةة  ال مبیةةةةة  التربویةةةةة  لمدراسةةةةةات لتنمیةةةةة  الةةةةةو ي بةةةةةص لةةةةةدى طالبةةةةةات الصةةةةةف الول ال،ةةةةةانوي، 
 .431-417(،ص ص 37، أبریل ،    ع ) اال تما ی 

التةةراث  -(: التبمةةیم ودورا فةةب صةةون التةةراث ال،قةةافب اللةةببب 4112) مصــطفى عبــد القــادر .14
الم مةةس ال مةةب لم،قافةة  ،  الممتقةةب الةةدولب السةةادس لمدنةةون اللةةببی ،، -ال،قةةافي اللةةببب النةةوبب

 .33-41، ص ص 4112دیسمبر  41-14ال صر، 
(: نةةةةةدوة 4117) الثقـــــافي "ايكـــــروم"المكتـــــب اإلقميمـــــي لدراســـــات حفـــــظ وتـــــرميم التـــــراث  .17

 فبرایر. 14-11الُمستدام ، اللار   ،  والتنمی  التراث
ــا ) .41 ــب اليونيســف اإلقميمــي لمشــرق األوســط وشــمال أفريقي الدراسةة  التممیمیةة   (:1106مكت

 لتبمیم المهارات المیاتی  والمواطن  في اللرق الوسط ولمال مفریقیا،  مان، الردن. 
-mena.org/uploads/updated_lsce_files/2018-http://www.lsce

Interactive.pdf-06/180618_Analytical_mapping_report_AR 
(: التبمیم لمریادة في الدول البربیة ، دراسة  مالة   ةن الةدول 4111) منذر المصري وآخرون .41

 البربی ، الیونسكو و ممسس  ستارت ریل البریطانی  ، بیروت.

http://www.lsce-mena.org/uploads/updated_lsce_files/2018-06/180618_Analytical_mapping_report_AR-Interactive.pdf
http://www.lsce-mena.org/uploads/updated_lsce_files/2018-06/180618_Analytical_mapping_report_AR-Interactive.pdf
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تطبیةةق دسةةتور  قریةةرت OECD (1106:)والتنميــة األقتصــاديالتعــاون األقتصــادي منظمــة  .44
الورمتوسطي " سیاسات تقیةیم الملةرو ات"، لوكسةمبرج، مكتةب المنلةورات الرسةمی  لمم تمبةات 

 الوروبی .
ــــــمنظمـــــة  .43 مملةةةةةر سیاسةةةةة  الملةةةةةاری  الصةةةةة یرة  (:1107) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نطقةةة  اللةةةةرق الوسةةةةط ولةةةمال أفریقیةةةةا المتوسةةةطی  ، اإلتمةةةةاد الوروبةةةةي ، والمتوسةةةط  الم ةةةةم بم
 باریس.

تقریةةر مهةةارات تمسةةین اإلنتا یةة  ونمةةو البمالةة  والتنمیةة  ، (: 1107منظمــة العمــل الدوليــة ) .42
 ممتمر البمل الدولي ،  نیف.

الةوطن السیاسات التبمیمی  في (: 1108منظمة ألكسو & وزارة التربية والتعميم البحرينية ) .45
، مةمتمر  4131البربي ودور ا في تمقیةق الهةدف الرابة  مةن أ ةداف التنمیة  المسةتدام  ،التبمةیم 

 مارس. 2-3(، المنام ، 11وزراء التربی  والتبمیم في الوطن البربي ،الدورة )
بةةرامم تبمیمیةة  وتدریبیةة  لریةةادة ال مةةال مةةول البةةالم: أببةةاد (:  1104نشــرة البنــك الــدولي ) .43

 یولیو. 41بنك الدولي، الن اح، ال
eneurshiphttps://www.albankaldawli.org/ar/topic/education/publication/entrepr

-for-dimensions-world-the-around-programs-training-and-education-
success 

التو،یق المر من لمتراث الم اري المصري" دراسة  لت ربة   (:1118شكري مصطفى ) ىناء .42
مركز تو،یق التراث الم اري والطبیبي" ، رسال  ما ستیر غیر منلورة ، كمی  اآلداب ،  امب  

 القا رة.
(: تصةور مقتةرح لت ةمین ریةادة اال مةال 4112)مصطفى عبد اهلل، منال فتحي محمـد ىيام .44

فب مقرر " االل ال الدنی  " لتنمی  مهارات التدكیر الریةادى إلنتةاج ملةروع متنةا ب الصة ر لةدى 
 (، ال زء الول.2،  امب  المنوفی ،  دد )م م  كمی  التربی طالب اال تصاد المنزلب، 

"تمویةةل  المنةةا: خطةة  التنمیةة  ( : 1104مــؤتمر قمــة األمــم المتحــدة )الوثيقــة الختاميــة ل .47
         سةةةةةبتمبر. 45"، نیویةةةةةورك، 4131المسةةةةةتدام  لبةةةةةام 

ites/default/files/documents/dochttp://srsg.violenceagainstchildren.org/s
s/A_70_1_AR.pdf 

ــيم بالســعودية .31 (: مةةمتمر مهةةارات المسةةتقبل " تنمیتهةةا وتقویمهةةا"، 4114) وزارة التربيــة والتعم
 ،  ی   تقویم التبمیم والتدریب، الریا ، الراب  من دیسمبر.لممتمر الدولي لتقویم التبمیما
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(: ات ا ات طمب   امب  الممك سبود نمو الو ي بأ می  التُّراث، 4112) ياسر ىاشم عماد .31
 البدد ال،اني. –( 12، الم مد )م م  الزر اء لمبموث والدراسات اإلنسانی  

 اتدا ی  بلأن ممای  التراث ال،قافي غیر المادي، باریس. ( :1112اليونسكو ) .34
المتبمقةةةة  باتدا یةةةة  التةةةةراث البةةةةالمي، اصةةةةدارات النصةةةةوص الساسةةةةی  (: 1101) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .33

 . 1724مركز التراث البالمي  ام 
(: تقیةةیم النلةط  التقنینیةة  لقطةةاع ال،قافةة  فةةي الیونسةةكو،  ال ةةزء الول: 4113) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .32

 لصون التراث ال،قافي غیر المادي، التقریر النها ي، باریس، أكتوبر. 4113اتدا ی   ام 
ــــ .35 لصةةةون التةةةراث ال،قةةةافي  4113(: النصةةةوص الساسةةةی  اتدا یةةة   ةةةام 4114) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یر المادي، باریس.غ
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