
 

8478 
 

 Journal of University Studies for Inclusive Research 

Vol.21, Issue 12 (2022), 8748- 8757 

USRIJ Pvt. Ltd., 

 

 

 0202رؤية مستقبلية نحو تفعيل العمل التطوعي بالقطاعات الصحية في ضوء رؤية 

من وجهه نظر العاملين في قسم التطوع الصحي في مستشفى الوالدة واالطفال بحفر 

 الباطن.

 إعداد

 عبدالعزيز سعود بردي العنزي

Abdulaziz Saud Bardi alanazi 

 دمحم سعود بردي العنزي

MOHAMMED SAUD BARDI ALANAZI 

 عبدهللا سعود بردي العنزي

Abdullah Saud Bardi Al-Enezi 

 حمود فالح رمضان العنزي

Hmood falah ramdan Alanizi 

 غنيه النشمي العنزي

Ghanih alnasmei alaniz 

 

 مستشفى الوالدة واالطفال بحفر الباطن.

 



 

[8478] 
 

 :ممخص الدراسة 

السدتقبمي نحػ تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحية في ىجفت الجراسة إلى وضع ترػر          

مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ  2030ضػء رؤية 

الباشغ. استخجم الباحثػن السشيج الػصفي التحميمي، نطخًا لسالئسة ىحا السشيج ليحا الشػع مغ الجراسات . 

ة مغ العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ. بشاء تكػن أفخاد الجراس

عمى شبيعة البيانات، وعمى السشيج الستبع في الجراسة، وجج الباحث أن األداة األكثخ مالءمة لتحقيق أىجاف 

راسات الدابقة ذات العالقة ىحه الجراسة ىي "االستبانة"، وقج تع بشاء أداة الجراسة بالخجػع إلى األدبيات والج

مغ وجيو نطخ  2030بػضع رؤية مدتقبمية نحػ تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحية في ضػء رؤية 

العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ. تػصمت الجراسة إلى أن واقع 

امميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة العسل التصػعي بالقصاعات الرحية مغ وجيو نطخ الع

واالشفال بحفخ الباشغ جاء بجرجة عالية، وذلظ يتسثل في مػافقة أفخاد عيشة الجراسة عمى كل مغ )عجم وجػد 

-استخاتيجية واضحة محجدة األىجاف يتع عمى ضػئيا وضع بخامج األنذصة التصػعية في القصاع الرحي 

السجتسع ال يذجع عمى العسل التصػعي(. ال تػجج ىشاك  -يب لمعسل التصػعي عجم وجػد بخامج واليات تجر 

فخوقًا ذات داللة إحرائية حػل الجرجة الكمية لسدتػى تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحية في ضػء 

مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ  2030رؤية 

دراسة معػقات  في ضػء الشتائج التي تع التػصل إلييا يػصي الباحثػن بسا يمي: الف متغيخ الجشذ.باخت

 وضع بخامج تأىيمية لمستصػعيغ. مذاركة الفتيات في االعسال التصػعية.
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 .2030رؤية -العسل التصػعي  –: رؤية مدتقبمية  الكممات المفتاحية

Abstract 

        The study aimed to develop a future vision towards activating volunteer work in the health 

sectors in the light of Vision 2030 from the point of view of workers in the health volunteering 

department at the Maternity and Children Hospital in Hafr Al-Batin. The researchers used the 

analytical descriptive approach, due to the suitability of this approach for this type of studies. 

The study subjects consisted of workers in the health volunteer department at the Maternity and 

Children Hospital in Hafr Al-Batin. Based on the nature of the data, and the approach followed 

in the study, the researcher found that the most appropriate tool to achieve the objectives of this 

study is the "questionnaire". 2030 from the point of view of the workers in the health volunteer 

department at the Maternity and Children Hospital in Hafr Al-Batin. The study concluded that 

the reality of voluntary work in the health sectors from the point of view of workers in the health 

volunteering department at the Maternity and Children Hospital in Hafr Al-Batin came to a high 

degree, and this is represented in the agreement of the study sample on each of (the lack of a 

clear strategy with specific objectives in the light of which activities programs are developed 

Voluntary work in the health sector - lack of training programs and mechanisms for volunteer 

work - society does not encourage volunteer work). There are no statistically significant 

differences about the total degree of the level of activating volunteer work in the health sectors in 

the light of Vision 2030 from the point of view of workers in the health volunteering department 

at the Maternity and Children Hospital in Hafr Al-Batin, according to the gender variable. In 

light of the results reached, the researchers recommend the following: Studying the obstacles to 

girls' participation in volunteer work. Develop training programs for volunteers. 

Keywords: future vision - volunteer work - Vision 2030. 
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 مقدمة الدراسة :

وىػ الغالب األعع  يذكل العسل التصػعي جدءًا ال يتجدأ مغ حياة البعس مشا سػاء كان الجافع لحلظ ديشياً      
العقائج واالتجاىات التي  اختالفأو إندانيًا أو اجتساعيًا واختالف الجوافع وراء العسل التصػعي يخجع إلى 

يتبشاىا كل مشا واستعجادات األفخاد وقجراتيع وميػليع ، حيث تتػقف مسارسة الفخد لمعسل التصػعي عمى تػافخ 
القجرة والجافع لجى الفخد ، أى أنيا تتحجد باتجاه الفخد وميػلو واستعجاده لالستجابو ، حيث يحجد اتجاه 

دون  يا الذخرية واالجتساعية ، واستعجاده لالستجابة بدمػكالذخز سمػكو تجاه السػضػعات والقزا
 اآلخخ.

أصبح العسل التصػعي ركيدة أساسية في بشاء السجتسع، يختمف في حجسو وشكمو واتجاىاتو ودوافعو مغ       
ي مجتسع آلخخ، ومغ فتخة زمشية إلى أخـخى ويقـل حـجـع التصػع في فتخات االستقخار واليجوء والخخاء ويديج ف

األزمات والكػارث والحخوب. فالعسل التصػعي يخسخ مجسػعة مغ الكيع لجى القائسيغ بو مثل االترال 
 (2020)بجوي, اإلنداني. والتخابط وتذكيل العالقات مع اآلخخيغ، ويؤدي إلى نسػ الذخرية في السجتسع

ى الستصػعيغ اكتدابيا يتصمب العسل التصػعي في عالسشا السعاصخ مشيجا وقجرات وميارات يتعيغ عم     
واإللسام بتصبيقاتيا العسمية، فقج أصبحت ثقافة التصػع جدءًا ال يتجدأ مغ ثقافـة السجتسعات الستصػرة بسا تسثمو 

والسسارسات التي تحث عمى السبادرة والعسل  مغ مشطػمة الكيع والسبادئ واألخالقيات والسعاييخ والخمػز
 .خيغاإليجابي الحي يعػد بالشفع عمى اآلخ

وجاء اىتسام السسمكة باتجاه الذباب الدعػدي نحػ العسل التصػعي وما يجور حػلو مغ احجاث سياسية     
والتي تتزسغ في اولػياتيا التخكيد  ۰۲۰۲واجتساعية وتشسػيو عمى كافة األصعجة وفقًا لخؤية السسمكة 

مكاناتيع وشاقاتيع البشاءة في الرعػد والتخكيد بقػة عمى شباب السسمكة وتحػيميع إلى قػة فاعمة واستغالل ا
بالسسمكة في كافة السجاالت مسا جعميا تزع زيادة عجد الستصػعيغ مغ الذباب الدعػدي ىجفًا ضسغ 
بخنامجيا التشسػي حتى ال تعسل مشفرمة عغ شبابيا بل تزسغ وجػدىع في خصصيا التشسػيو جشبًا إلى جشب 
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فاعال فييا بذكل ايجابي . وكيف ان ىحه التغييخات مغ شأنيا  مع السدئػليغ وكيف لذباب السسمكة أن يكػن 
 (2019.)البذخي ,أن تخسع اشارا لحياتو السدتقبمية

 مذكمة الدراسة : 

مغ  رغع أن العسل التصػعي أصبح يحتل مداحة واسعة مغ نذاط مؤسدات السجتسع السجني في العجيج
الجول، خاصة الجول الغخبية التي أولت حكػماتيا لتمظ القصاعات اىتسامًا بالغًا لجعع العسل التصػعي؛ إال أن 
الجراسات العخبية في ىحا السجال أشارت إلى أن مدتػى العسل التصػعي ما يدال محجودًا، ويغمب عمى تخكيده 

أيزًا إلى قمة  اء والسداكيغ، وتذيخ األدبياتالجعػية واالجتساعية، وتقجيع الخجمات لمفقخ  في السجاالت
وألن الذباب ىع أمل األمة .مذاركة الذباب في العسل التصػعي في السسمكة العخبية الدعػدية والعالع العخبي 
عمى وجو العسػم وبالقصاع  فإن أىسية العسل التصػعي تأتي مغ تعديد مذاركة الذباب في مجتسعاتيع

شسية قجراتيع ومياراتيع الذخرية فيقجم ليع فخصة التعبيخ عغ آرائيع في ، وتالرحي عمى وجو الخرػص
قزايا السجتسع، ويتيح ليع فخصة تأدية الخجمات بأنفديع وحل السذكالت بجيجىع الذخري ، فالعسل 

البج مغ  التصػعي يداعج في اشباع حاجاتيع الذخرية وحاجات السجتسع. وىحا إن دل فإنو يجل عمى أن
في  ۰۲۰۲، مسا يداعج في تحقيق ما تشذجه رؤية السسمكة تقبمي نحػ تفعيل العسل التصػعي وضع ترػر مد

 مجال العسل التصػعي.

 وتبرز مذكمة البحث في اإلجابة عمى التداؤل التالي : 

مغ وجيو  2030تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحية في ضػء رؤية ما ىػ الترػر السدتقبمي نحػ 
 ؟ قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ نطخ العامميغ في

 وتبثق مغ التداؤالت الفخعية التالية : 

العسل التصػعي بالقصاعات الرحية مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع الرحي ما ىػ واقع  .1
 ؟ في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ



 

[8478] 
 

بالقصاعات الرحية مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع العسل التصػعي ما ىي معػقات  .2
 ؟الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ

مغ وجيو نطخ  2030تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحية في ضػء رؤية ما ىي مقتخحات  .3
 ؟العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ

 راسة : أىمية الد

 األىمية العممية :

نطخا لديادة االىتسام بالعسل التصػعي وتشسيتو لجى كافة قصاعات السجتسع الدعػدي ليدت فقط  .1
القصاعات الرحية مغ ىشا جاءت أىسية صياغة رؤية مدتقبمية لمذباب الدعػدي نحػ العسل 

بحث عمسي يخسع  مغ خالل ٠٢٠٢التصػعي بالسسمكة العخبية الدعػدية في ضػء رؤية السسمكة 
 مالمح ىحا االتجاه بصخيقة عمسية تفيج الباحثيغ في ىحا السجال.

ترػر السدتقبمي نحػ تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحية في ضػء رؤية تزع الجراسة  .2
 .مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ 2030

، تأتي عمى وجو الخرػص بالعسل التصػعي السسمكة بذكل عام والقصاع الرحيمغ مشصمق اىتسام  .3
التعخيف بالعسل التصػعي بالقصاع الرحي وأىسيتو الكبيخة حيث ان القصاع  ىحه الجراسة لتداىع في

 الرحي مغ أىع القصاعات في السسمكة .

 األىمية التطبيقية :

مغ ( ۰۲۰۲لسسمكة الستعمقة بديادة عجد الستصػعيغ، بحمػل )تداىع في تحقيق جانب مغ رؤية ا .1
 .تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحيةوضع رؤية مدتقبمية لخالل 

التصػع بات مغ االعسال الطاىخة البارزة اليػم في واقع الشاس وخاصة مع وجػد االزمات والسحغ  .2
والذعػب افخادا وجساعات يتدابقػن التي تريب البذخية نتيجة الحخوب والكػارث وصارت االمع 

 اليو.
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لتكػن أكثخ جحب  تصػيخ البخامج والخؤى السدتقبمية في القصاع الرحيقج تفيج القائسيغ عمى  .3

 لمستصػعيغ.

 أىداف الدراسة : 

العسل التصػعي بالقصاعات الرحية مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع واقع  التعخف عمي  .1
 . واالشفال بحفخ الباشغ الرحي في مدتذفى الػالدة

العسل التصػعي بالقصاعات الرحية مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع معػقات  التعخف عمي .2
 .الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ

مغ  2030تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحية في ضػء رؤية مقتخحات  وضع العجيج مغ .3
 .قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغوجيو نطخ العامميغ في 

 

 مرطمحات الدراسة :

 التطهعي:العمل 

وىـــػ يعشـــي الديـــادة فـــي العســـل أو التبـــخع بســـا يمـــدم الذـــخز كالتشفـــل فـــي الرـــالة  المغـــة:التصـــػع فـــي 

 (. )األصـفياني،887سـػرة البقـخة أيـة لـو  )تصـػع خيـخًا فيـػ خيـخ   ﴿فسـغقػلـو تعـالى  والرـجقة، ومشـووالريام 

 (888ىـ،8788

(  التصػع بانو عبارة عغ جيػد اندانية تبـحل مـغ افـخاد السجتسـع برـػرة فخديـة 8887ويعخف )الشعيع ,

او جساعيـــة ويقـــػم برـــفة اساســـية عمـــى الخابـــة والـــجافع الـــحاتي ســـػاء كـــان ىـــحا الـــجافع شـــعػريا ام ال شـــعػريا. 

 (87، 8887)الشعيع، 
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 ف اإلجرائي : التعري

التبخع بالجيج أو الػقت أو االثشيغ معًا لمكيام بعسل أو أنذصة لخجمة السجتسع ليذ مصالبًا بو الفخد أو مدؤول 
عشو ابتجاًء بجافع غيخ مادي وال يأمل الستصػع الحرػل عمى مخدود مادي مغ جخاء تصػعو حتى وإن كان 

 التصػعي.لػقت السبحول في العسل ىشاك بعس السدايا السادية فيي ال تعادل الجيج وا

 اإلطار النظري:

  :مفيهم العمل التطهعي

ــػأع نكــيس الكــخه، وشــاع أي الن  ــػقعق والصق عمــى السدــتػى المغــػي نجــج أن لفطــة التصــػع اشــتقت مــغ شق

وانقــاد، والتصــػع مــا تبــخع بــو اإلندــان مــغ ذات نفدــو مســا ال يمدمــو فخضــو، والسصــػع ىــػ الستصــػع الــحي يفعــل 

 (.8781)بغ مشطػر، نفدو. الذيء تبخعًا مغ 

خ الخجمـة االجتساعيـة التـي تسـارس بذـكل فـخدي أو جسـاعي ويعتبخه بعس البـاحثيغ مطيـخا مـغ مطـاى

إلشباع حاجات السجتسـع واألفـخاد بإتبـاع األسـاليب العمسيـة والقػاعـج التشطيسيـة السػجـػدة فـي الجيـات السدـتفيجة 

وبــجون أجــخ مــادي وفــي أوقــات مشتطســة إدراكــا مــغ الستصــػع بأنــو واجــب اجتســاعي إندــاني يؤكــج عمــى انتسائــو 

يا األجخ مغ هللاا، وعمى ذلظ فإن عالقتو بالخجمة االجتساعية ىي عالقة الخاص بالعام )مػسى، لمسجتسع مبتغ

٤١8٨) . 

 أنهاع العمل التطهعي:

: وىـػ عسـل أو سـمػك اجتسـاعي يسارسـو الفـخد مـغ تمقـاء نفدـو وبخابـة مشـو وإرادة العمل التطهعي الفرريي -8
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أخالقيــة أو اجتساعيــة أو إندــانية أو ديشيــة. فــي مجــال  وال يبغــي مشــو أي مــخدود مــادي، ويقــػم عمــى اعتبــارات

قج يقـػم فـخد بتعمـيع مجسػعـة مـغ األفـخاد القـخاءة والكتابـة مسـغ يعـخفيع، أو يتبـخع بالسـال  -مثاًل  -محػ األمية 

 لجسعية تعشى بتعميع األمييغ.

يسـًا وأوسـع تـأثيخًا فـي : وىػ أكثـخ تقـجمًا مـغ العسـل التصـػعي الفـخدي وأكثـخ تشطالعمل التطهعي المؤسدي -8

السجتسع، في الػشغ العخبـي تػجـج مؤسدـات متعـجدة وجسعيـات أىميـة تدـاىع فـي أعسـال تصػعيـة كبيـخة لخجمـة 

 السجتسع.

)جسعيــات ومؤسدــات  وفــي السجتســع مؤسدــات كثيــخة يحتــل فييــا العســل التصــػعي أىسيــة كبيــخة وتدــيع

ي يدــيع فــي جســع الجيــػد والصاقــات االجتساعيــة أىميــة وحكػميــة( فــي تصــػيخ السجتســع إذ إن العســل السؤسدــ

السبعثــخة، فقــج ال يدــتصيع الفــخد أن يقــجم عســاًل محــجدًا فــي ســياق عسميــات محــػ األميــة، ولكشــو يتبــخع بالســال؛ 

فتدــتصيع السؤسدــات االجتساعيــة السختمفــة أن تجعــل مــغ الجيــػد السبعثــخة متــوزرة ذات أثــخ كبيــخ وفعــال إذا مــا 

 (87، 8881يشيا. )الذيخاني، باجتسعت وتع التشديق 

 التطهع: ويورة في الذباب

يحتــل الذــباب مكانــة ميســة فــي مختمــف السجتسعــات االندــانية، و ذلــظ مــغ خــالل دورىــع فــي عسميــة 

التغييـــخ االجتســـاعي و التحـــجيث لسجـــتسعيع، و يتفـــق العمســـاء و البـــاحثػن جســـيعيع عمـــى اىسيـــة دراســـة قزـــايا 

جــاتيع االساســية، و تػســيع معــارفيع ، و تعديــد اتجاىــاتيع اال انيــع يختمفــػن الذــباب، والعســل عمــى تمبيــة احتيا

حػل تحجيج مفيػم واضح لسرصمح الذباب ، فيشاك اتجاه يتشاول الذباب مغ خـالل السعيـار الدمشـى ، واتجـاه 
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ار اخخ يحجد الذباب مغ خالل السعيار االجتساعي او الشفدي ، و اتجاه ثالـث يحـجد الذـباب مـغ خـالل السعيـ

 البيػلػجي .

 : 2030تفعيل العمل التطهعي بالقطاعات الرحية في ضهء رؤية 

جاءت فكخة االىتسام بالسدتقبل والتخصيط لو مغ اىتسام العمػم اإلندانيو بحال اإلندان وكيف يسكغ          

السدتقبل أن يخصط لسدتقبمو وفق مشطػمة متكاممة مغ خالل خصط شػيمة السجى مغ شأنيا الشيػض بيحا 

بيشسا  وجعمو أفزل مغ الػضع الخاىغ. فشجج بعس الجول تزع خصصًا خساسية لمتشسية وىى األشيخ دوليًا ،

 تزع بعس الجول خصصا اكبخ مغ ذلظ تذسل جسيع القصاعات بالجولة سعيا لمتقجم والشيػض في كافة

 (2019.)البذخي,دتقبل أفزلالسجاالت ومغ ىشا جاءت فكخة رؤية السسمكة العخبية الدعػدية تخصيصًا لس

ولعل ىحا ما جعل السسمكة العخبية الدعػدية متسثمة في قيادتيا الخشيجة تيتع في رؤيتيا بالذباب         

 ٠٢٠٢وكيف ليا أن تدتفيج مغ شاقاتيع وقجراتيع في بشاء مدتقبل أفزل وفيسا يمى جدء مغ رؤية السسمكة 

" في وشششا وفخة  مغ بجائل  في كمستو إلى أىسية الذباب قائالً  حيث أشار ولي العيج األميخ دمحم بغ سمسان

الصاقة الستججدة، وفييا ثخوات سخية مغ الحىب والفػسفات واليػرانيػم وغيخىا. وأىع مغ ىحا كمو، ثخوتشا 

، معطُسو مغ الذباب، ىػ فخخ بالدنا وضساُن مدتقبميا  األولى التي ال تعادليا ثخوة ميسا بمغت: شعب  شسػح 

بعػن هللاا، وال نشدى أنو بدػاعج أبشائيا قامت ىحه الجولة في ضخوف بالغة الرعػبة، عشجما وّحجىا السمظ 

 عبجالعديد بغ عبجالخحسغ آل سعػد شيب هللاا ثخاه. وبدػاعج أبشائو، سيفاجئ ىحا الػشغ العالعق مغ ججيج.

 (٦: ٠٢٠٢)رؤية السسمكة 
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 ويمكن تمخيص الرؤية المدتقبمية في التالي : 

 في السخاحل الجراسية السختمفة . عقج ورش عسل لشذخ ثقافة العسل التصػعي بيغ الصالب .1

 وضع بخامج تأىيمية لمستصػعيغ .2

 .نذخ ثقافة التصػع مغ خالل السقخرات الجراسية .3

 دراسة معػقات السذاركة في االعسال التصػعية. .4

 مستصػعيغ.وضع بخامج تأىيمية ل .5

 الدراسات الدابقة : 

يور العمل التطهعي في تحقيق األمن المجتمعي وتعزيز االنتماء بعشػان :  . (2020دراسة )بجوي ,

 بالمممكة العربية الدعهيية: يراسة ميدانية مطبقة عمى عينة من المتطهعين بمدينة الرياض.

استيجفت الجراسة تحجيج دور العسل التصػعي في تحقيق األمغ السجتسعي في السمكة العخبية الدعػدية، مغ 

خالل تحجيج دور العسل التصػعي في تحقيق كل مغ األمغ الرحي، األمغ الدكشي، األمغ االجتساعي، 

التصػعي في تحقيق األمغ األمغ االقترادي في السجتسع الدعػدي، وتحجيج أىع السذكالت التي تػاجو العسل 

السجتسعي وكحلظ السقتخحات لتفعيل دور العسل التصػعي في تحقيق األمغ السجتسعي في السمكة العخبية 

( متصػعًا بجسعيات 66الدعػدية. واعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

جت الجراسة عمى أداة استبيان كأداة رئيدة لجسع )تكاتف، إندان، سفخاء التصػع، مداعي الخيخية( كسا اعتس

البيانات. وقج أكجت نتائج الجراسة أن مغ أىع مؤشخات تحقيق األمغ الرحي تدييل حرػل السػاشغ عمى 
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خجمات التأميغ الرحي، االىتسام بخجمات الػقاية والعالج مغ األمخاض السشتذخة في كل مشصقة، تقجيع 

. ومغ أىع مؤشخات تحقيق األمغ الدكشي تػفيخ مداكغ مؤقتة لمحاالت خجمات صحية لمفقخاء بدعخ رمدي 

الستزخرة، السداىسة في بشاء وحجات سكشية لمفقخاء، مصالبة الجيات الحكػمية بتػفيخ السدكغ الرحي لمفئات 

األولى بالخعاية، ومغ أىع مؤشخات تحقيق األمغ االجتساعي السداىسة في تشسية الػعي بتخشيج االستيالك، 

السداىسة في تقميل مخاشخ العشف في السجتسع، زيادة اإلحداس بالػالء واالنتساء لمسجتسع. ومغ أىع مؤشخات 

تحقيق األمغ االقترادي مداعجة العاشميغ عغ العسل عمى إقامة مذخوعات صغيخة، تػفيخ االحتياجات 

مذكالت العسل التصػعي في عجم األساسية لغيخ القادريغ، السداىسة في زواج الفتيات الفقيخات. تحجدت أىع 

استثسار السػارد البذخية بالسؤسدات التصػعية بذكل جيج، عجم التشديق بيغ السؤسدات التصػعية في تحقيق 

أىجافيا، عجم التقييع السدتسخ إلنجازات السؤسدات التصػعية في السجتسع الدعػدي، أما أىع السقتخحات 

صػعية في مجال تحقيق األمغ السجتسعي، التشديق بيغ فكانت نذخ التجارب الشاجحة لمسؤسدات الت

السؤسدات التصػعية مغ أجل تحقيق أىجافيا بذكل تكاممي، تفعيل استخاتيجية التدػيق االجتساعي لسبادرات 

 تحقيق األمغ السجتسعي.

 نةيبمد ةيثقافة العمل التطهعي لدى طالبات المرحمة الثانه  ةيمتطمبات تنم(.بعشػان : 2019دراسة )الباني,

 .2030المممکة  ةيفي ضهء رؤ  اضيالر 

ىجفت الجراسة الكذف عغ الستصمبات الثقافية، والذخعية، واالجتساعية، واالقترادية لتشسية ثقافة العسل 

( وذلظ 2.89بستػسط حدابي مقجاره ) 2030التصػعي لجى شالبات السخحمة الثانػية في ضػء رؤية السسمكة 
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لجراسة )استبانة( وتصبيقيا عمى بذكل عام. استخجمت الجراسة السشيج الػصفي السدحي، وقج تع ترسيع أداة ا

( شالبة في مجيشة الخياض. وتػصمت الجراسة إلى مػافقة أفخاد 720عيشة مغ مجتسع الجراسة السكػن مغ )

في جسيع  2030العيشة بجرجة )مػافق( عمى متصمبات تشسية ثقافة العسل التصػعي في ضػء رؤية السسمكة 

بية تأىيمية لمخاابات في التصػع، والقجرة الحدشة، واستخجام التقشية مجاالتو األربعة، مغ خالل تقجيع دورات تجري

لشذخ الػعي بثقافة العسل التصػعي وأىسيتيا في بشاء السجتسع. وكان مغ أبخز تػصيات الجراسة: تشطيع 

دورات تأىيمية مختمفة لتشسية ميارات العسل التصػعي، بذخط أن تكػن في أوقات تتشاسب مع فخاغات 

ليديل ليغ االلتحاق بيا. وتكثيف الديارات الصالبية لمسؤسدات االجتساعية السختمفة كجور األيتام الصالبات 

 ودور السدشيغ... وغيخىا؛ لديادة تشسية اإلحداس بالسدئػلية االجتساعية، والذعػر باآلخخيغ.

رؤية المممكة اتجاىات الذباب الدعهيي نحه العمل التطهعي في ضهء  (.بعشػان:2019دراسة )البذخي ,

 .2030العربية الدعهيية 

كذف البحث عغ اتجاىات الذباب الدعػدي نحػ العسل التصػعي في ضػء رؤية السسمكة العخبية الدعػدية 

. واعتسج البحث عمى السشيج الػصفي. وتسثمت أدوات البحث في استخجام مكياس اتجاىات الذباب 2030

ى عيشة مغ الذباب الدعػدي )ذكػر / إناث( مسغ تتخاوح الدعػدي نحػ العسل التصػعي، وتع تصبيقو عم

( شاب. وجاءت نتائج البحث مؤكجة عمى عجم وجػد 107سشة، والبالغ عجدىع ) 18-19أعسارىع ما بيغ 

فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات الحكػر واإلناث عمى مكياس االتجاىات نحػ العسل 

يجابية لكل مغ الحكػر واإلناث نحػ العسل التصػعي لدبييغ رئيدييغ التصػعي. ويسكغ تفديخ االتجاىات اإل
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وىسا اىتسام الذباب في ىحه السخحمة العسخية بالجػانب االجتساعية في الحياة، والدبب اآلخخ ىػ عامل 

التجيغ. وأوصي البحث بزخورة حرخ أىع السذكالت السجتسعية بذكل مجروس وتػجيو مؤسدات السجتسع 

خ العسل التصػعي والستصػعيغ في اتجاه حل ىحه السذكالت جشبا إلى جشب مع مؤسدات السجني إلى ض

 الجولة. 

تفعيل مذاركة الطالبة الجامعية بالعمل التطهعي ياخل الجامعات  بعشػان : (.2015دراسة )الدبيخ,

جميع  الدعهيية: يراسة ميدانية مطبقة عمى عينة من طالبات الجامعات الدعهيية بمدينة الرياض في

 .التخررات الجامعية لجميع الفرق الدراسية

استيجفت ىحه الجراسة الكذف عغ مجاالت العسل التصػعي السختمفة التي تخغب الصالبة الجامعية بالسذاركة 

فييا والفػائج الستػقعة مغ مذاركتيا في األعسال التصػعية. وتشتسي الجراسة الحالية إلى البحػث الػصفية 

تقجم نتائج الجراسة وصفا وتحميال لسجى اىتسام الصالبة الجامعية بالسذاركة في األعسال التصػعية التحميمية، إذ 

ومجاالت العسل التصػعي السختمفة التي تخغب الصالبة الجامعية بالسذاركة فييا. والفػائج الستػقعة مغ 

عغ شخيق العيشة. حيث تع مذاركتيا في األعسال التصػعية واعتسجت الجراسة عمى مشيج السدح االجتساعي 

التصبيق عمى الصالبات السمتحقات بجامعة األميخة نػره بشت عبج الخحسغ وجامعة اإلمام دمحم بغ سعػد 

( شالبة واستخجمت الباحثة استسارة ٤٨١اإلسالمية وجامعة السمظ سعػد وجامعة األميخ سمصان وعجدىغ )

ائجيا إلى أن أىع األعسال التصػعية التي شاركت بيا استبيان كأداة لجسع البيانات وتػصمت الجراسة في نت

الصالبات حدب أىسيتيا الحفاظ عمى البيئة وبخامج رعاية السعػقيغ وزيارة السخضى وتقجيع العػن ليع وأن 



 

[8418] 
 

مجاالت العسل التصػعي ىي السذاركة في مجال مداعجة ورعاية الفقخاء والسحتاجيغ وزيارة السخضى وتقجيع 

ع العػن لمسؤسدات العاممة في مجال رعاية الصفػلة مجال اإلغاثة اإلندانية وانتيت الجراسة العػن ليع" وتقجي

التصػعي، داخل بعخض مجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات لتفعيل مذاركة الصالبة الجامعية بالعسل 

 .الجامعات الدعػدية

مجال العمل التطهعي في المجتمع  العهائق التي تهاجو العاممين في( .بعشػان : 2015دراسة )ابغ عدكخ ,

 .الدعهيي: يراسة إجتماعية عمى عينة من قيايات العمل التطهعي في المممكة العربية الدعهيية

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى عػائق العسل التصػعي مغ وجية نطخ قيادات العسل التصػعي في 

لخرائز االجتساعية والجيسػغخافية لمقائسيغ عمى السسمكة العخبية الدعػدية، وذلظ مغ خالل التعخف عمى ا

األعسال التصػعية، وكحلظ معخفة العػائق الذخرية والثقافية واالجتساعية لمقائسيغ عمى العسل التصػعي 

ىـ. وقج استخجم الباحث 1434باإلضافة إلى التعخف عمى العػائق اإلدارية والتشطيسية. وذلظ خالل العام 

شيج لمجراسة لسشاسبتو ألسئمة وأىجاف الجراسة، تكػن مجتسع الجراسة مغ قيادات مشيج السشيج الػصفي كس

( وقام الباحث باختيار عيشة عذػائية 37العسل التصػعي العامميغ في خجمة ضيػف الخحسغ والبالغ عجدىع )

الباحث  مغ مجتسع الجراسة وتع تحجيج حجع العيشة باستخجام الججاول اإلحرائية لتحجيج حجع العيشة، وقام

بعسل مقابالت مقششة مع قيادات العسل التصػعي في الحج، وقج تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج كان 

مغ أىسيا: االىتسام بسذكالت الستصػع األسخية واإلدارية لسا ليا مغ تأثيخ عمى العسل التصػعي. ضخورة 

 وضػح المػائح واألنطسة الخاصة بالعسل التصػعي.
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 الدراسات الدابقة :التعقيب عمى 

وبعج االشالع عمى الجراسات الدابقة ضيخ العجيج مغ أوجو االتفاق واالختالف بيغ الجراسة الحالية والجراسات 
 الدابقة تخكدت في الجػانب التالية : 

 أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات الدابقة : 

 تشاول متغيخات البحث الحالية .ىحه الجراسة وافقت أغمبية الجراسة الدابقة في -1

ىحه الجراسة تتفق مع معطع الجراسات في استخجام السشيج الػصفي التحميمي حيث تع استخجام -2
 اإلحراءات الػصفية.

 أستخجم االستبانة كأداة ليا بسا يتفق مع كافة الجراسات الدابقة .-3

 أوجو االستفاية من الدراسات الدابقة:

لحالية مغ الجراسات الدابقة في معخفة متغيخات الجراسة والعػامل السؤثخة عمييا وبالتالي . استفادت الجراسة ا 1
 صياغة االستبيان.

 ي.سات الدابقة في دعع اإلشار الشطخ .االستفادة مغ الجرا2

 .االستفادة مغ السخاجع العمسية التي استخجمتيا الجراسات الدابقة. 3

 استيا..العسل عمى تجشب دراسة قزايا سبق در  4

 .ساعجت نتائج الجراسات الدابقة الباحث في تأكيج مذكمة الجراسة الحالية . 5

 البحث . .االستفادة ميغ نتائج الجراسات الدابقة، وتػصياتيا، و اقتخاحاتيا، في التعخف عمى جػانب 6
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 منيجية الدراسة وإجراءاتيا

 منيج الدراسة.

 .السشيج الػصفي التحميمي، نطخًا لسالئسة ىحا السشيج ليحا الشػع مغ الجراسات  ػن استخجم الباحث

 مجتمع الدراسة.

 العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ.تكػن أفخاد الجراسة مغ 

 خرائص أفراي الدراسة.

خ، الشػع، الحالـة االجتساعيـة، السدـتػى يترف أفخاد عيشة الجراسة بعجد مغ الخرائز تتسثل في: العس
 التعميسي، الخبخة،  نػضحيا فيسا يمي:

 العمر -1

 ( 1جدول رقم )

 يهضح تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر 

 الندبة المئهية التكرارات  

 10.1 28 سنو 30أقل من 

 43.5 120 سنو 40إلى أقل من  30

 39.1 108 سنو 50إلى اقل من  40

 7.2 20 سنو فأكثر 50

 100.0 276 اإلجمالي
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( تػزيع عيشة الجراسة وفقًا لستغيخ العسخ، حيث أن الشدبة األكبخ مـغ أفـخاد عيشـة 1يػضح الججول رقع )
%(، فــي حــيغ أن 43.5( مخيس/ـــة وبشدــبة )120ســشو( بتكــخار ) 40إلــى أقــل مــغ  30الجراســة عســخىع بــيغ )

ســشو(، كســا أن  50إلــى أقــل مــغ  40%( عســخىسع بــيغ )39.1بشدــبة )( مــغ أفــخاد عيشــة الجراســة 108ىشــاك )
( مـــخيس 20( ســـشو، وفـــي األخيـــخ فـــإن ىشـــاك )30%( عســـخىع أقـــل مـــغ )10.1( مـــخيس بشدـــبة )28ىشـــاك )
 ( سشو فأكثخ.50%( عسخىع )7.1بشدبة )

 

 ( 1شكل رقم )

 يهضح تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر 

 
 النهع-2
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 ( 2جدول رقم )

 يهضح تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير النهع 

 الندبة المئهية التكرارات  

 90.2 249 ذكر

 9.8 27 أنثى

 100.0 276 اإلجمالي

( أن الغالبيـــة العطســـى مـــغ أفـــخاد عيشـــة الجراســـة مـــغ الـــحكػر بتكـــخار 2يتزـــح مـــغ خـــالل الجـــجول رقـــع )
%( مـغ 9.8الجراسـة بشدـبة ) مـغ أفـخاد عيشـة( 27%(، فـي حـيغ أن ىشـاك )90.2( مخيس/ـة وبشدـبة )249)

 .اإلناث

 

 

 (  يهضح تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير النهع2شكل رقم )
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 الحالة االجتماعية -3

 ( 3جدول رقم )

 يهضح تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية 

 الندبة المئهية التكرارات  

 11.2 31 أعزب

 87.3 241 متزوج/رة

 1.4 4 مطمق/رة

 100.0 276 اإلجمالي

( تػزيع عيشة الجراسة وفقًا لمحالـة االجتساعيـة، حيـث أن الشدـبة األكبـخ مـغ أفـخاد 3يػضح الججول رقع )
( مـغ أفــخاد 31%(، فـي حــيغ أن ىشـاك )87.3( فــخد وبشدـبة )241عيشـة الجراسـة مــغ الستدوجيغ/ــات بتكـخار )

%( 1.4( مـــغ أفـــخاد عيشـــة الجراســـة بشدـــبة )4غيـــخ الستـــدوجيغ، وىشـــاك ) %( مـــغ11.2عيشــة الجراســـة بشدـــبة )
 مصمقيغ/ـات.

 ( يهضح تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية3شكل رقم )
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 المدتهى التعميمي -4

 ( 4جدول رقم )

 يهضح تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير المدتهى التعميمي 

 المئهيةالندبة  التكرارات  

 22.5 62 يبمهم

 10.9 30 ثانهية عامة أو ما يعايليا

 45.3 125 بكالهريهس أو ما يعايلو

 17.8 49 ماجدتير

 2.2 6 يكتهراه

 1.4 4 أخرى 

 100.0 276 اإلجمالي

( أن ما يقارب مغ نرف عيشة الجراسـة مدـتػاىع التعمسيـي بكـالػريػس 4يتزح مغ خالل الججول رقع )
( مـغ أفـخاد عيشـة الجراسـة بشدـبة 62%(، فـي حـيغ أن ىشـاك )45.3( فـخد وبشدـبة )125بتكـخار )أو ما يعادلـو 

%( مدـتػاىع التعميسـي ماجدـتيخ، 17.8( فـخد بشدـبة )49%( مدتػاىع التعميسي دبمػم، كسا أن ىشـاك )22.5)
( 6ا، وىشـاك )%( مدـتػاىع التعميسـي ثانػيـة عامـة أو مـا يعادليـ10.9( فـخد بشدـبة )30إضافة إلـى أن ىشـاك )

( مـغ أفـخاد عيشـة 4%( مدتػاىع التعميسي دكتػراه، وفي األخيـخ فـإن ىشـاك )2.2مغ أفخاد عيشة الجراسة بشدبة )
 %( مدتػاىع التعميسي.1.4الجراسة بشدبة )
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 ( 4شكل رقم )

 يهضح تهزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير المدتهى التعميمي 

 
 . أياة الدراسة

بشـــاء عمـــى شبيعـــة البيانـــات، وعمـــى الســـشيج الستبـــع فـــي الجراســـة، وجـــج الباحـــث أن األداة األكثـــخ مالءمـــة 
لتحقيق أىجاف ىحه الجراسة ىي "االستبانة"، وقج تع بشـاء أداة الجراسـة بـالخجػع إلـى األدبيـات والجراسـات الدـابقة 

 2030اعــات الرــحية فــي ضــػء رؤيــة رؤيــة مدــتقبمية نحــػ تفعيــل العســل التصــػعي بالقصبػضــع ذات العالقــة 
، ولقج تكػنت أداة مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ

 الجراسة في صػرتيا الشيائية مغ قدسيغ:

االجتساعية،  : وىػ يتشاول البيانات األولية الخاصة بأفخاد عيشة الجراسة مثل: العسخ، الشػع، الحالةالقدم األول
 السدتػى التعميسي.
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رؤية مدتقبمية نحػ تفعيل العسل التصػعي وضع ( عبارة تتشاول 20: وىػ يتكػن مغ )القدم الثاني
مغ وجيو نطخ العامميغ في قدع التصػع الرحي في مدتذفى  2030بالقصاعات الرحية في ضػء رؤية 

 اور كسا يمي:ثالثة محمى ، وىي مقدسة ع الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ

  :( عبارات8، وىػ يتكػن مغ )واقع العسل التصػعي بالقصاعات الرحيةيتشاول المحهر األول 

 :( عبارات8، وىػ يتكػن مغ )معػقات العسل التصػعي السختبصة بالسجتسعيتشاول  المحهر الثاني 

  :وىـػ يتكــػن البـاشغسختبصـة بسدتذــفى الـػالدة واألشفـال بحفـخ السعػقـات اليتشـاول المحرهر الثالرث ،

 ( عبارات.8مغ )

 األساليب اإلحرائية الُمدتخدمة في الدراسة:

لتحقيق أىجاف الجراسة وتحميل البيانات التي تع تجسيعيا، فقج تع استخجام العجيج مغ األساليب 

 Statistical Package for Socialاإلحرائية السشاسبة باستخجام الحدم اإلحرائية لمعمػم االجتساعية 

Sciences ( والتي يخمد ليا اخترارًا بالخمدSPSS.) 

وذلظ بعج أن تع تخميد وإدخال البيانـات إلـى الحاسـب اآللـي، ولتحجيـج شـػل خاليـا السكيـاس الخبـاعي 

(، ثــع تقدــيسو عمــى عــجد 4=1-5)الحــجود الــجنيا والعميــا ( السدــتخجم فــي محــاور الجراســة، تــع حدــاب الســجى )

( بعـج ذلـظ تـع إضـافة ىـحه الكيسـة إلـى 0.80= 4/5شـػل الخميـة الرـحيح أي )خاليا السكياس لمحرػل عمى 

أقــل قيســة فــي السكيــاس ) أو بجايــة السكيــاس وىــي الػاحــج الرــحيح( وذلــظ لتحجيــج الحــج األعمــى ليــحه الخميــة، 

 وىكحا أصبح شػل الخاليا كسا يأتي:

  السحػر السخاد قياسو.يسثل درجة )غيخ مػافق بذجة( نحػ كل عبارة باختالف  1.80إلى  1مغ 
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  يسثل )غيخ مػافق( نحػ كل عبارة باختالف السحػر السخاد قياسو. 2.60إلى  1.81مغ 

  يسثل )محايج( نحػ كل عبارة باختالف السحػر السخاد قياسو. 3.40إلى  2.60مغ 

  يسثل )مػافق( نحػ كل عبارة باختالف السحػر السخاد قياسو. 4.20إلى  3.41مغ 

  يسثل )مػافق بذجة( نحػ كل عبارة باختالف السحػر السخاد قياسو. 5.0إلى  4.21مغ 

 وبعج ذلظ تع حداب السقاييذ اإلحرائية التالية :

 التكخارات والشدب السئػية لمتعخف عمى الخرائز الذخرية والػضيفية ألفخاد عيشة الجراسة. .1

 ي ألداة الجراسة .( لحداب صجق االتداق الّجاخمPearson Correlationمعامل ارتباط بيخسػن) .2

  ( لحداب معامل ثبات السحاور السختمفة ألداة الجراسة. Cronbach's Alphaمعامل ألفاكخونباخ ) .3

" وذلظ لسعخفة مجى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفخاد الجراسـة عـغ السحـاور Meanالستػسط الحدابي "  .4

 حاور حدب أعمى متػسط حدابي.الخئيدة )متػسصات العبارات(، مع العمع بأنو يفيج في تختيب الس

لمتعـخف عمـى إذا مـا كانـت ىشـاك فـخوق ذات داللـة  "Mann-Whitney"تع اسـتخجام اختبـار مـان ويتيشـي  .5

إحرائية بيغ متػسصات استجابات أفخاد الجراسة باختالف متغيخات الجراسة والتي تشقدع إلى فئتيغ السؤىل 

 ماجدتيخ(. -العمسي )بكالػريػس 

لمتعــخف عمــى إذا مــا  "Independent Sample T-Test"ر ت لعيشتــيغ مدــتقمتيغ تــع اســتخجام اختبــا .6

كانت ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات أفخاد الجراسة بـاختالف متغيـخات الجراسـة 

 والتي تشقدع إلى فئتيغ )الشػع(.
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كانـت ىشـاك فـخوق ذات  لمتعـخف عمـى إذا مـا "One Way Anova"تـع اسـتخجام تحميـل التبـايغ األحـادي  .7

داللة إحرائية بيغ متػسصات اسـتجابات أفـخاد الجراسـة بـاختالف متغيـخات الجراسـة والتـي تشقدـع إلـى أكثـخ 

 مغ فئتيغ )العسخ، السدتػى التعميسي، الػضيفة(.

 خالصة ألىم نتائج الدراسة وتهصياتيا

 ثانيًا: نتائج الدراسة

 نػجدىا فيسا يمي:تػصمت الجراسة إلى العجيج مغ الشتائج  

واقـــع العســـل التصـــػعي بالقصاعـــات الرـــحية مـــغ وجيـــو نطـــخ العـــامميغ فـــي قدـــع التصـــػع الرـــحي فـــي أن  .1

جاء بجرجة عالية، وذلظ يتسثل في مػافقة أفخاد عيشة الجراسة عمـى  مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ

عجم وجػد استخاتيجية واضحة محجدة األىجاف يتع عمى ضػئيا وضع بـخامج األنذـصة التصػعيـة كل مغ )

السجتسـع ال يذـجع عمـى العسـل  - عجم وجـػد بـخامج واليـات تـجريب لمعسـل التصـػعي-القصاع الرحي في 

 (.التصػعي

رــحي فــي معػقـات العســل التصــػعي بالقصاعــات الرــحية مــغ وجيــو نطـخ العــامميغ فــي قدــع التصــػع الأن  .2

جاء بجرجة عالية، وذلظ يتسثل في مػافقة أفخاد عيشة الجراسة عمـى  مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ

قمة السؤسدات الجاعسة  - ىشاك قرػر بػسائل االعالم السختمفة لمتػعية بأىسية العسل التصػعيكل مغ )

 (.قصاع الرحي يا الستصػع في الال يػجج تقجيخ مشاسب لمجيػد التي يبحل - لبخامج العسل التصػعي
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مغ وجيو نطخ العامميغ  2030مقتخحات تفعيل العسل التصػعي بالقصاعات الرحية في ضػء رؤية أن  .3

، وذلظ يتسثل في مػافقة أفخاد عيشة  في قدع التصػع الرحي في مدتذفى الػالدة واالشفال بحفخ الباشغ

عقج ورش  - دارى الجسعيات والسؤسدات التصػعيةعقج بخامج تجريبية لسدؤولي واالجراسة عمى كل مغ )

 (. وضع بخامج تأىيمية لمستصػعيغ - عسل لشذخ ثقافة العسل التصػعي بيغ الصالب

تفعيـل العسـل التصـػعي بالقصاعـات ال تػجج ىشاك فخوقًا ذات داللـة إحرـائية حـػل الجرجـة الكميـة لسدـتػى  .4

قدــع التصــػع الرــحي فــي مدتذــفى الــػالدة  مــغ وجيــو نطــخ العــامميغ فــي 2030الرــحية فــي ضــػء رؤيــة 

 باختالف متغيخ الجشذ. واالشفال بحفخ الباشغ

 ثالثًا: تهصيات الدراسة

 بسا يمي: ػن في ضػء الشتائج التي تع التػصل إلييا يػصي الباحث

 دراسة معػقات مذاركة الفتيات في االعسال التصػعية. .1

 وضع بخامج تأىيمية لمستصػعيغ. .2

 لسدؤولي وادارى الجسعيات والسؤسدات التصػعية.عقج بخامج تجريبية  .3

 عقج ورش عسل لشذخ ثقافة العسل التصػعي بيغ الصالب. .4

 نذخ ثقافة التصػع مغ خالل السقخرات الجراسية. .5
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 المراجع :

(. العػائق التي تػاجو العامميغ في مجال العسل التصػعي 2015ابغ عدكخ، مشرػر بغ عبجالخحسغ. ) -

راسة إجتساعية عمى عيشة مغ قيادات العسل التصػعي في السسمكة العخبية في السجتسع الدعػدي: د

 .390 - 365،  72الدعػدية. مجمة كمية اآلداب، ع

 ةيثقافة العسل التصػعي لجى شالبات السخحمة الثانػ  ةي(. متصمبات تشس2019. )فيبشت خم عير  ،یالبان -

 - 92،  14, ج20. مجمة البحث العمسي في التخبية، ع2030السسمکة  ةيفي ضػء رؤ  اضيالخ  شةيبسج

129. 

(. اتجاىات الذباب الدعػدي نحػ العسل التصػعي في ضػء 2019البذخي، سامي بغ شتيان دروير. ) -

 .38 - 15،  1, ج61. مجمة الخجمة اإلجتساعية، ع2030رؤية السسمكة العخبية الدعػدية 

. تفعيل مذاركة الصالبة الجامعية بالعسل التصػعي داخل الجامعات (2015الدبيخ، فػزية سبيت. ) -

الدعػدية: دراسة ميجانية مصبقة عمى عيشة مغ شالبات الجامعات الدعػدية بسجيشة الخياض في جسيع 

دراسات وبحػث  -التخررات الجامعية لجسيع الفخق الجراسية. السجمة العمسية لمخجمة االجتساعية 

 .446 - 415 ، 1, مج1تصبيكية، ع

(. العسل التصػعي وعالقتو بأمغ السجتسع دراسة مصبقة عمى 2016الذيخاني، معمػى بغ عبج هللاا ) -

العامميغ في مجال العسل التصػعي بالسؤسدات الخيخية بسجيشة الخياض. كمية الجراسات العميا قدع العمػم 

 االجتساعية. جامعة نايف العخبية لمعمػم االمشية.
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(. العسل االجتساعي التصػعي مع التخكيد عمـى العسل التصػعي في 2015 العمي )الشعيع. عبج هللاا -

 السسمكة العخبية الدعػدية. مكتبة السمظ فيـج الػششيـة. الخياض.

(. دور العسل التصػعي في تحقيق األمغ السجتسعي وتعديد 2020بجوي، عبجالخحسغ عبجهللاا عمي. ) -

دراسة ميجانية مصبقة عمى عيشة مغ الستصػعيغ بسجيشة الخياض.  االنتساء بالسسمكة العخبية الدعػدية:

 .444 - 407،  1, ج188مجمة التخبية، ع

. دار إحياء التـخاث العخبـي مؤسدـة التاريخ العخبي. بيخوت. ٤ىـ(. لدان العخب. ط٤١٤٦بغ مشطػر) -

 لبشان.

في ضل التغيخات (. واقع العسل التصػعي لجى شالب الجامعات 2012عصية، سحخ بيجت دمحم ) -

السجتسعية. دراسة مصبقة عمى شالب كمية الخجمة االجتساعية جامعة حمػان. مجمة دراسات في الخجمة 

 .3748-3655االجتساعية والعمػم االندانية. مرخ. ص ص: 

ه(. دراسة استصالعية التجاىات بعس افخاد السجتسع نحػ مفيػم العسل 1428مػسى، عبج الحكيع ) -

و مغ وجية نطخىع. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة. مكة السكخمة. جامعة ام القخى. كمية التصػعي ومجاالت

 اآلداب. كمية التخبية.


