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 جحمل املسؤوليت وإلاحسان درجت جضمين مىهج الخعلم الذاحي لزياض ألاطفال لقيمتي

  سلىك العمل الخطىعي لدي ألاطفال بمزحلت الطفىلت املبكزةالتي جىمي 

 

The degree of inclusion in the kindergarten self-learning curriculum of 

the values of responsibility and charity that develop children's 

volunteerism behaviour in early childhood 
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Abstract 

 The present study aims to analyze the kindergarten self-learning curriculum 

to reveal the degree to which the values of responsibility and charity that develop 

children's volunteer behaviour in early childhood are included. To this end, the 

researcher used the analytical descriptive curriculum as a content analysis for the 

research sample of the following detailed educational modules: (water, sand, food, 

housing, my country, hands), the researcher used a tool to analyze the content 

(prepared), the research found that the degree of inclusion of the value of 

responsibility was repeated (505) times in the curriculum of kindergarten self-

learning in the detailed educational units, and the degree of inclusion of the value 

of charity was repeated (403) times in the curriculum of kindergarten self-learning 

in the detailed educational units, which indicates that the inclusion of the values 

of responsibility and charity is high in the curriculum of kindergarten self-learning. 

One of the most important research recommendations is the inclusion of the 

values of volunteerism in the curriculum of kindergarten and the diversity of 

educational activities that develop their volunteerism. 
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 :املسخخلص

اق ألاهفاٌ للىؼف غًئالخالي  البدث هدف دزحت  لى جدلُل مىهج الخػلم الراحي لٍس

طلىن الػمل الخوىعي لدي ألاهفاٌ  التي جىميكُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظان  جلمين

بمسخلت الوفىلت املبىسة، ولخدلُم ذلً اطخخدمذ الباخثت املىهج الىؿفي الخدلُلي 

بـىزجه جدلُل املخخىي لػُىت البدث واملخمثلت في الىخداث الخػلُمُت املفـلت الخالُت 

، واطخخدمذ الباخثت أداة لخدلُل املخخىي ًدي(راء، املظىً، وهجي، ألا )املاء، السمل، الغ

ن دزحت جلمين كُمت جدمل املظإولُت حاء ألى ئ)مً ئغدادها(، وجىؿل البدث 

اق ألاهفاٌ في الىخداث الخػلُمُت املفـلت، 505بخىساز) ( مسة في مىهج الخػلم الراحي لٍس

اق 430ز )ان دزحت جلمين كُمت إلاخظان حاء بخىس أو  ( مسة في مىهج الخػلم الراحي لٍس

دمل املظإولُت جن جلمين كُمتي أألاهفاٌ في الىخداث الخػلُمُت املفـلت، مما ًدٌ غلى 

اق ألاهفاٌ، ومً جىؿُاث البدث  وإلاخظان حاء بدزحت مسجفػت في مىهج الخػلم الراحي بٍس

اق ألاهفاٌ وؼوت الخػلُمُت التي ، والخىىع في ألاجلمين كُم الػمل الخوىعي في مىاهج ٍز

 جىمي طلىن الػمل الخوىعي لديهم.

اق ألاهفاٌ، كُم الػمل لاليلماث املفخاخُت: جدلُل املخخىي، مىهج الخػلم الراحي  ٍس

 الخوىعي، جدمل املظإولُت، إلاخظان، طلىن الػمل الخوىعي.

 املقدمت

 في مظخلبل ألاهفاٌ، خُث جدؼيل 
ً
حػد مسخلت الوفىلت املبىسة الفترة ألاهثر جأزيرا

جصان وكىة، وجصداد اؿفاتهم الشخـُت وجخددد مُىلهم واججاهاتهم وكُمهم، فُـبدىا أهثر 

ً غلى الخمُيز بين الظلىهُاث إلا  يىهىا كادٍز ًجابُت والظلبُت، هما ًمخد زلتهم بأهفظهم، ٍو

مها لُيىهىا جأزيرها غلى خُ غلاء فاغلين في املجخمؼ أاتهم الالخلت وفي جىحُه طلىهُاتهم وجلٍى

 (.5302)البازودي وأبى الىـس، 

خُث حػد اللُم غملُت احخماغُت مدىزها ألاطاس ي الفسد، وهي غبازه غً مجمىغت مً 

خه وجىضح  اللىاغد واللىاهين والتي حؼخم دوزها مً هبُػت املجخمؼ هفظه، لخمثل هٍى

( 2014(. هما أوضح الػاوي )5304ةـه، فليل مجخمؼ وظله اللُمي الخاؾ به )بيىغ، خـا
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لى جسابوها وجداخلها بػلها ببػم، ئن اللُم جخيىن بدظب أهمُتها لدي الفسد، باإلكافت أ

م الخػلم والخيؼئت الاحخماغُت، ووىن اللُم مجسدة واهدظابها واهخلالها مً حُل ل  خس غً هٍس

 لى طلىن واكعي لخجظُدها. ئ املػجى فهي بداحت

طلىن هابؼ مً الدًً الاطالمي، ًـدز مً  ، فهىومً جلً الظلىهُاث الػمل الخوىعي

الفسد بدافؼ السخمت التي أودغها هللا في كلبه فِؼازن ولى بص يء بظُى، دون الخـٌى غلى أي 

بمخخلف (. فال جخلى أي خلازة ئوظاهُت مىه 5303مسدود مادي أو دهُىي )هىبل واخسون ،

ت، ولخػبيره غً حىاهب الخير في إلاهىاغه؛ هظسً أمجاالجه و  وظان ا لخأؿله في الىفع البؼٍس

 (. 5353)الدوطسي ،

ػد طلىن الػمل الخوىعي هخاج غملُت اهدظاب الفسد ملجمىغت مً اللُم، والتي جخدد  َو

ىه ومنها )الػفى، إلاخظان، إلاًثاز، الخطخُت، الػواء، الخػاون  مؼ بػلها البػم لخيٍى

  (.5302؛ زفُدة،5302واملؼازهت، جدمل املظإولُت، التراخم، املىاهىت، الاخترام( )بسشان،

(، )الػاوي 5300(، )غباض، 5353وكد هىهذ الػدًد مً الدزاطاث مثل )الػبُداث، 

( غلى أهمُت الػمل الخوىعي ومظاهمخه في 5302(، )زفُدة، 5304(، )مىس ى،5302وآخسون، 

ً والؼػىز بداحاتهم جىمُت املجخمؼ  وجوىزه، ودوزه في جيافل أفساده وجلدًم املظاغدة لآلخٍس

كادز غلى  وكلائها، فهى مً الظلىهُاث ألاخالكُت والاحخماغُت التي البد مً جىمُتها لخلم حُل

 جدمل مظإولُت ئغماز ألازق.

 لرلً اهخمذ اململىت الػسبُت الظػىدًت بخفػُل الػمل الخوىعي، فأوزدث ف
ً
ي جبػا

بخمىين الػمل  ا خاؾ( م هدفا اطتراجُجًُ 5353وزُلتها السطمُت لبرهامج الخدٌى الىهجي )

ادة غدد املخوىغين ئلى غدد )ملُىن( مخوىع بدلٌى الػام ) ( م )املىـت 5303الخوىعي وٍش

 (.  5350الىهىُت املىخدة ،

 األهمُخه وازجباهه بداحت املجخمؼ وان مً املهم جىمُخه مىر الـغس لُـبذ حصءً  اوهظسً 

ه مً كُم أخالكُت واحخماغُت، فلمً شخـُت الو وهرا ًمىده ، فخخأزس مبادةه وما جدخٍى

الػدًد مً الفسؾ للمؼازهت والخفاغل مؼ مجخمػه، واللُام باألغماٌ التي حػصش اهخماةه 

(. فالػمل الخوىعي مً أكىي الػىامل املإزسة في ئغداد الجُل الجدًد 5302)غظىس واخسون ،
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 ًُ نهم خلل ًُ ا وهفظًُ ألهه ًدخل كمً جيٍى مما ًدغى ئلى كسوزة اطدثماز هاكتهم ا، ا واحخماغ

بهم غلُه فُخمىىىا مً مىاحهت جددًاث املظخلبل  (. 5302)غبد هللا وؿالح،  وجىحيهها بخدٍز

وكد أولذ اململىت الػسبُت الظػىدًت اهخمامها بخػلُم ألاهفاٌ وجىمُتهم غلى ألاخالق 

الاطالمُت وذلً باغداد مىاهج ػاملت لللُم واملبادب امليىهت للظلىن إلاًجابي، فاغخمدث 

اق ألاهفاٌ والري ًخـف بالؼمٌى وإلابداع واملسوهت، وجلبُت حمُؼ مىهج الخػلم  الراحي لٍس

ت للوفل )دمحم،  (.5300الاخخُاحاث واملخولباث الىماةُت والػمٍس

 مشكلت البحث

ا فساد املجخمؼ وفًل أهخمام اململىت الػسبُت الظػىدًت بخفػُل الػمل الخوىعي بين ا ال هظسً 

تها ، والخلدم الخىىىلىجي الخاؿل في املجخمؼ، وان مً املهم الخىحه هدى غسض اللُم 5303لسٍؤ

واملبادب إلاطالمُت لدي ألاهفاٌ في مسخلت الوفىلت املبىسة إلوؼاء حُل واعي بالظلىهُاث 

ت الدًيُت.    الاحخماغُت الظلُمت، مخمظً بالهٍى

هُاث غير املسغىبت بين ألاهفاٌ مثل لى اهدؼاز بػم الظلى ئ( 5302ػاز هىاز )أخُث 

لى فلدهم للػدًد مً اللُم ئهفخاح الخىىىلىجي والري أدي هاهُت والالمباالة، بظبب الا ألا 

( غلى كػف السوابى الاحخماغُت بُنهم، واخخفاء 5353واملبادب إلاطالمُت. هما أهد دمحم )

في غصلت مجخمػُت ٌػِؽ ول الىثير مً ؿىز الخيافل الاحخماعي في خُاتهم، فأؿبذ الاهفاٌ 

.ً  منهم في غامله دون الؼػىز بالخٍس

وجسي الباخثت أهه مً اللسوزي جىمُت طلىن الػمل الخوىعي لدي ألاهفاٌ في مسخلت 

الوفىلت املبىسة لظد هره الفجىة. لخترسخ لديهم اللُم والظلىهُاث والػاداث التي جدافظ 

ً غلى غلى فوستهم إلا  ، غلُه طالمُت، فُـبدىا كادٍز الخمُيز بين الظلىن امللبٌى وغير امللبٌى

كامذ الباخثت بخددًد كُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظان لخىمُت طلىن الػمل الخوىعي 

اٌ ومظاهم في املجخمؼ. كُمت جدمل املظإولُت ججػل مً الوفل غلى فػ  ن لديهم؛ وذلً أل 

ولُت هفظه، زم أفساد أطسجه، ا، ئذ ًبدأ في جدمل مظإ فهي اطخػداد فوسي ًيؼأ غليها مبىسً 

 )الػىاوي،
ً
جُا خظان مً (. بِىما حػخبر كُمت إلا 5302فالسوكت التي ًيخمي ئليها، فُيؼأ غليها جدٍز

ليها الدًً الخىُف، خُث حؼمل مجمىغت مً اللُم ألاخالكُت ئأغلى اللُم التي دغا 
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اهُت )الػُاؿسة والاحخماغُت، والبد مً وحىدها في حمُؼ الظلىهُاث واملػامالث إلاوظ

نها جىوىي غلى مفهىم املظاغدة للخػبير غً الظلىن ألاخالقي، والري أ(. هما 5302والظالمي،

د مً طسوز لا  للل مً آالمهم )خفاف والسبُػه، ًٍص ً ٍو فهى مً أهثر اللُم (. 5302خٍس

 ي غملأبخغاء مسكاة هللا غىد اللُام بئلى ئاملجظدة لظلىن الػمل الخوىعي والري يهدف 

ذ، ً )الفٍس  (.5304لآلخٍس

هما زاغذ الباخثت الخدزج في اخخُازهما وىن اللُم هسمُت الترجِب، ومترابوت مؼ بػلها  

سي،ا مً ألا البػم لدؼيل طلًم  ػازث أن اللُم أ( خُث 5300خالكُاث. وهرا ما أهدجه )الخٍس

 أزجلاء باوظاهُت ألاهفاٌ و هم فاملهم، لال جبدأ مً ألا 
ً
لللُم للػلُا واإلخظان  خالكُاتهم وؿىال

 فهي كُمت نهاةُت جخدلم مً خاللها اللُم ألاخسي.

اق ألاهفاٌ الـادز  وبىاءً  غلُه طخلىم الباخثت بخدلُل مدخىي مىهج الخػلم الراحي لٍس

مً وشازة التربُت والخػلُم باململىت الػسبُت الظػىدًت، ملػسفت مدي جلمين كُمتي جدمل 

اث الخػلُمُت املفـلت )املاء، السمل، الغراء، املظىً، وهجي، املظإولُت وإلاخظان في الىخد

 ًدي(.ألا 

 أسئلت البحث:

جلمين مىهج الخػلم الراحي  دزحتما  جخددد مؼيلت البدث الخالي في الظإاٌ السةِع:

اق ألاهفاٌ غلى كُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظان التي جىمي طلىن الػمل الخوىعي  لدي لٍس

 ؟ىلت املبىسةألاهفاٌ بمسخلت الوف

 وجخفسع مىه ألاطئلت الخالُت:

اق  -１ ما دزحت وحىد كُمت جدمل املظإولُت في مىهج الخػلم الراحي لٍس

الىخداث الخػلُمُت املفـلت )املاء، السمل، الغراء، املظىً، وهجي، ألاهفاٌ في 

 الاًدي(؟

اق ألاهفاٌ في ما دزحت وحىد كُمت إلا  -２ خظان في مىهج الخػلم الراحي لٍس

  الىخداث الخػلُمُت املفـلت )املاء، السمل، الغراء، املظىً، وهجي، الاًدي(؟
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 أهداف البحث

اق ألاهفاٌ للىؼف غً يهدف البدث الخالي ئلى  جدلُل مىهج الخػلم الراحي لٍس

جىمي طلىن الػمل الخوىعي لدي التي كُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظان  دزحت جلمين

 املبىسة.ألاهفاٌ بمسخلت الوفىلت 

 أهميت البحث

ت وألاهمُت الخوبُلُت.  جددد أهمُت البدث الخالي وفًلا ليٍل مً ألاهمُت الىظٍس

 ألاهميت الىظزيت:

اق ألاهفاٌ  مػسفت دزحت جلمين لُمتي جدمل املظإولُت لمىهج الخػلم الراحي لٍس

 .لدي ألاهفاٌ بمسخلت الوفىلت املبىسةىمي طلىن الػمل الخوىعي ي جلتاوإلاخظان 

 :وًل مً مً املمىً أن جفُد هخاةج هرا البدث، ألاهميت الخطبيقيت

ت  -１ اق ألاهفاٌ بىاء غلى زٍؤ س مىهج ٍز ؿىاع اللساز بىشازة الخػلُم لخوٍى

اق 5303اململىت الػسبُت الظػىدًت ) ( هدى الػمل الخوىعي، ومساغاة جلمين مىاهج ٍز

 طلىن الػمل الخوىعي.جدمل املظإولُت وإلاخظان التي جىمي ألاهفاٌ للُمتي 

م جدليهم ،ألاهفاٌ -２ جدمل املظإولُت وإلاخظان التي جىمي بلُمتي  غً هٍس

خمىىىا مً جلدًم املظاغدة لهم،  طلىن الػمل الخوىعي ً، ٍو فِؼػسوا بالخٍس

 .واملظاهمت في خل مؼىالث مجخمػهم

 حدود البحث

  الخدود املىكىغُت: جلخـس الدزاطت غلى جدلُل مدخىي مىهج الخػلم

اق ألاهفاٌ  الىخداث الخػلُمُت املفـلت )املاء، السمل، الغراء، املظىً، في الراحي لٍس

 ًدي( للىؼف غً وحىد كُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظان بهم.وهجي، ألا 

 ( 5350-5353الخدود الصماهُت: الفـل الدزاس ي الثاوي لػام.) 

 مصطلحاث البحث

 جخعدد املصطلحاث املسخخدمت في البحث الحالي ويمكً اًجاسها فيما ًلي:

 take responsibilityقيمت جحمل املسؤوليت  



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

06 

 

 

 

ف جدمل املظإولُت  ا بئحػٍس ًُ هه كُمت جيبؼ مً داخل الوفل، هدُجت كُامه أحساة

 و املجخمؼ مً خىله.أؿدكاءه، أو أو غاةلخه، أباملهام امليلف بها طىاء واهذ اججاه هفظه، 

     charityحسان قيمت إلا 

ا بئخظان حػٍسف إلا  ًُ ً، واجلان الػمل و هه خظً الخػامل مؼ لا أحساة حادجه، إخٍس

 و مػىىي بهدف زكا هللا وخده.أي ملابل مادي أدون الخـٌى غلى 

 Voluntary Workسلىك العمل الخطىعي 

 بئحػٍسف طلىن الػمل الخوىعي 
ً
هه طلىن ًلىم به ألاهفاٌ، بهدف جىمُت أحساةُا

ً ومظاغدتهم، دون ملابل مادي  و مػىىي، ابخغاء زكا هللا وخده، بما أػػىزهم بالخٍس

ت، مً خالٌ اهدظابهم للُمتي جدمل  ًدىاطب مؼ كدزاتهم وخـاةـهم الىماةُت والػمٍس

 املظإولُت وإلاخظان.

 مىهج الخعلم الذاحي لزياض ألاطفال 

ف مىهج ال اق ألاهفاٌ حػٍس ا ئخػلم الراحي لٍس ًُ املىهج املخبؼ باململىت الػسبُت  بأههحساة

ؼخمل غلى الىخداث املفـلت الخالُت )املاء،  ،الظػىدًت الخاؾ بمسخلت الوفىلت املبىسة َو

 ًدي(.السمل، الغراء، املظىً، وهجي، ألا 

 إلاطار الىظزي والدراساث السابقت

 الخعلم الذاحي لزياض ألاطفال  مىهج

اق ألاهفاٌ مـدز ػامل للمػلىماث، جم الخخوُى لها ٌ ػد مىهج الخػلم الراحي لٍس

بؼيل حُد بما ًدُذ جوبُلها مؼ ألاهفاٌ بجمُؼ مساخلهم الخػلُمُت، هما ًدمج ما بين 

دخىي غلى هىغين مً الىخداث  ت والخبراث الخُاجُت الُىمُت لهم، ٍو املػازف الىظٍس

 الىخداث أالخػلُمُت، 
ً
ـ  وال )املاء، السمل، الغراء، املظىً، لت وجخمثل في الخػلُمُت املف

ا الىخداث الخػلُمُت املىحصة واملخمثلت في )ألاوهجي، ألا  ًُ صخاب، صختي وطالمتي، ًدي(، زاه

اق ألاهفاٌ،   (.5353امللبع، الػاةلت، هخابي( )دلُل املػلمت ملىهج الخػلم الراحي لٍس
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اق ألاهفاٌ وما ولذ اململىت الػسبُت كد أو  الظػىدًت زغاًتها بمىهج الخػلم الراحي لٍس

وؼوت حػلُمُت حظاغد في اهدظاب ألاهفاٌ للمػازف، أًخلمىه مً خبراث ومػلىماث و 

واللُم التي جسجلي بأخالكهم، فاهخمذ بخغرًخه بما ًدىاطب مؼ ألاهداف املسحى جدلُلها، 

الػللُت، الاحخماغُت والدًيُت،  مساغُت لجمُؼ اخخُاحاث ألاهفاٌ الخسهُت، الجظدًت،

 (.5302لى الخىاشن في شخـُتهم )ػاهين واخسون،ئلُـلىا 

 القيم التي جىمي سلىك العمل الخطىعي

 ً الػمل طلىن حػد اللُم الاحخماغُت وألاخالكُت والدًيُت حصء ال ًخجصأ مً جيٍى

خظان في هرا وطِخم جىاٌو كُمتي جدمل املظإولُت وإلا الخوىعي، فهي أطاض هرا الػمل، 

 البدث.

 قيمت جحمل املسؤوليت

التي جمثل اللدزة غلى الالتزام  خالق الخمُدة،حػخبر كُمت جدمل املظإولُت مً ألا 

بالىاحباث، وجلبل هخاةج الظلىهُاث واللسازاث الشخـُت، وهي اطخػداد فوسي، جبدأ مؼ 

طسجه، فسوكخه، ومجخمػه الري أذاجه، زم  ًخدمل مظإولُتأولى خوىاث الوفل، اذ 

مٌػِؽ فُه، مً خالٌ كُامه بدوز مددد، ومػسفخه لخلىكه وواحباجه  املىاكف  غً هٍس

  (.5302التي ًخػسق لها )الػىاوي،

لخخوُى التربىي والاحخماعي للمهام املىولت للوفل، فُخاح له املؼازهت في وهرا ًخم با

ئبداء السأي لخل املؼىالث التي  بظُوت جىاطب غمسه، واػساهه في جدمل مظإولُاث

جىاحهه، وجدمل هدُجت كسازاجه وحشجُػه غلى الخددي، وإهجاش مهامه، وهرا طِؼػسه 

لى مظخىي الىطج الاحخماعي الري ًدلم له الخىاشن ئا بالثلت والاطخلاللُت، لُـل الخًل 

ًخجصأ مً  هه حصء الألى جسبُت اهفػاالجه واػػازه بىفاءجه و ئ(. باإلكافت 5300،مخُمس )

ً مً الفلساء واللػفاء مً البؼس والخُىاهاث وهرا أحماغخه، وحػلُمه  ن ٌؼػس بالخٍس

 (. 5302ن ٌظهم في جىمُت ػػىزه باملظإولُت ججاه مً خىله )الػىاوي،أهه أمً ػ
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 حسان قيمت إلا 

ظهس في خظً حػامل ئػخبر إلاخظان مً أغلى اللُم التي دغا ٌ ليها الدًً الخىُف، ٍو

ً مؼ الػلم بمساكبت هللا له )الػُاؿسة والظالمي، (. وهى ًبػث في 5302الفسد مؼ لاخٍس

هفىض أصخابه اللىة والدافػُت للػمل بجد للىؿٌى ئلى إلاجلان الري ٌؼػسهم بأهمُت 

ً، فال ٌظدىلف مىه ش يء )الؼىلُوي،    (.5302الػمل امللدم لآلخٍس

ظان للىفع بالػىاًت بها، إلاخظان حؼخمل كُمت الاخظان غدة مجاالث منها إلاخو 

ً ومظاغدتهم، إلا  خظان للفئاث التي جدخاج كازب، باإلكافت إلا خظان للىالدًً وألالآلخٍس

مخد إلاخظان لِؼمل الياةىاث الخُت  للدغم واملظاهدة واألًخام وابً الظبُل وغيرهم، ٍو

ػهم، وبرلً جىخمل غم بخوبُم  ازة ألازقحمُػها مً هباجاث وخُىاهاث بسغاًتهم وغدم جسَو

؛ الػُاؿسة 5302أفساده )حاز الىبي، كُمت إلاخظان بجمُؼ ؿىزه في املجخمؼ وبين

ذ، 5302والظالمي،   (.5304؛ الفٍس

ت الدافؼ خظان لدي ألاهفاٌ مولب كسوزي لال غسض كُمت إلا ف زجلاء بأخالكهم وجلٍى

(. ولِظخوُؼ الوفل 5302فساده )دمحم،أؿالح املجخمؼ ودغم السوابى بين إلديهم لخىمُت و 

 
ً

ً، البد مً حػلُمه إلاخظاض بهم أوال والؼػىز اججاههم بخدمل  جلدًم املظاغدة لآلخٍس

 املظإولُت، لُخمىً مً جلدًم ما ًدخاحىهه مً خدماث وزغاًت.

 سلىك العمل الخطىعي

هم ؿىز الخيافل الاحخماعي، مخمثل في اللُم أٌػد طلىن الػمل الخوىعي مً 

ىه،ألاخالكُت  هم الىطاةل املظخخدمت أ(. فهى مً 2018والاحخماغُت التي ججظده )زٍو

فساده وخسؿهم غلى أللنهىق باملجخمػاث، خُث ٌػخبر مػُاز ملدي زقي املجخمؼ، واوظاهُت 

ً ومػاهاتهم، فال جخلى املـالح الػامت والخاؿت، وػػىزهم بداحت لا  ي دولت في أخٍس

 . (2013لُه )ػاهينئالػالم مً خاحتها 

ً والخلامً ف الػمل الخوىعي ًدغم جيافل املجخمؼ، مً خالٌ مظاغدة لاخٍس

ت، فُللل مً وحىد  مػهم، والؼػىز بداحتهم وكلائها وجلدًم الخدماث وألاغماٌ الخيًر

  (.5302الظىاهس الاحخماغُت الظلبُت مثل الفلس، وألاهاهُت وغيرها )شهلي ودمحماججي، 
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م الظلىهُاث غماٌ التي جدغم جىاؿهى مً ألا و  ل ألافساد مؼ بػلهم غً هٍس

وظاهُت املىحىدة لديهم، فدافؼ الفسد ألاخالكُاث الدًيُت وإلا وألافػاٌ التي حػىع مظخىي 

(. 5300للمؼازهت في الػمل الخوىعي ًيبؼ مً ئخظاطه باملظإولُت ججاه مجخمػه )غباض،

املجخمؼ غلى زغباجه  ا لرلً الالتزام بالػمل والخسؾ غلُه، وجلدًم مـلختفُىدظب جبػً 

  (.5302الشخـُت، فهى ممازطت ئوظاهُت جدٌ غلى دزحت مسجفػت مً السقي )زفُده،

باغخباز ألاهفاٌ الفئت التي جمثل الىىاة الخلُلُت لخلدم املجخمؼ، ًظهس دوز الػمل و 

( مً 5300فُما ًلفُه مً بـمت ملمىطت غلى شخـُاتهم )املسػد، االخوىعي واضًخ 

للػدًد مً اللُم الاحخماغُت وألاخالكُت التي ًخيىن منها، ختى جـبذ حصء خالٌ اهدظابهم 

(. فمياهت الػمل الخوىعي في مسخلت الوفىلت املبىسة ال جلل 5302مً طلىهُاتهم )فسج ،

مما غماٌ، أهمُت غً باقي املساخل ألاخسي، فمً اللسوزي جىحُه ألاهفاٌ هدى جلً ألا 

ً، فخخػصش غالكاتهم الاحخماغُت  ً غلى الخىاؿل والخفاغل مؼ لاخٍس ًجػلهم كادٍز

(Hoerning , 2017) . د اخظاطهم بأهمُت دوزهم في املجخمؼ، وبلدزتهم غلى مظاهدة ٍص ٍو

ً ومظاغدتهم )  (.Caldarella, 2010لاخٍس

 الىظزياث الداعمت لخىميت سلىك العمل الخطىعي

اث التيح جىاولذ طلىن الػمل الخوىعي، فهي جداٌو جفظير طلىن  ػددث الىظٍس

ت )الدوز، والخبادٌ الاحخماعي(.  الاوظان الري ًلىم بالػمل الخوىعي، ومً أبسشها هظٍس

 وفُما ًلي طِخم جىكُذ ول منهما.

 هظزيت الدور 

ت الدوز   هن طلىن الفسد وغالكاجه الاحخماغُت حػخمد غلى دوز أغلى فىسة جلىم هظٍس

 (. 5300ًلىم به )ألاشزق،  ماًخالءم مؼ  هفيل طلىن ؿادز مى ه في املجخمؼ،الري ٌؼغل

ػخبر ٌظهم في جىُف الفسد مؼ بُئخه  والريالدوز أخد غىاؿس الخفاغل الاحخماعي،  َو

اٌ بها، خاؿت غىدما ًبدي اطخػدادا ملمازطت ألادواز التي الاحخماغُت، لُـبذ مإزس وفػ  

غماٌ الخوىغُت وألاوؼوت الاحخماغُت التي جـب في خدمت ألا  ًلىم بها بازادجه واملؼازهت في

 . (5300، غباض)املجخمؼ 
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ب والخأهُل واملمازطت والتي جخم ئن الفسد ًدخاج كبل جىلُه دوز مػين أما ه لى الخدٍز

ٌػد الدوز بمثابت خللت الىؿل بين البىاء  غالوة غلى هرا مً خالٌ الخيؼئت الاحخماغُت،

 التي ًلىم بها في جددًد الظلىهُاث جأزيرخالكُت ن للمػاًير ألا أالاحخماعي، و الخللي والبىاء 

 (. 5302غلى مػاًيره الظلىهُت وألاخالكُت )الخظً، دوازه بىاءً أ ، فهى ًإديالفسد

لى جددًد ئلدي ألاهفاٌ بداحت  طلىن الػمل الخوىعي جىميتن أ جزي الباحثتو 

خالٌ الخيؼئت الاحخماغُت خاؿت التي ًخللاها في اللُم املساد غسطها لديهم، وهرا ًخم مً 

طلىهُاث احخماغُه كُم و  مفي ألاوؼوت الخوىغُت طدىمي لديه، هما حػد مؼازهتهم السوكت

د مً اهخمائه هم، والريدوز  فُدؼيلجخالءم مؼ املىكف الاحخماعي   مجخمؼ.لل مًٍص

 هظزيت الخبادل الاجخماعي

ت الخبادٌ الاحخماعي باملىفت فساد مً غالكاتهم مؼ ػت املخبادلت التي ًجىيها ألا هخم هظٍس

لى زدود فػل وحداهُت طلبُت، فالخيافإ ئي خلل في هرا الخبادٌ ًإدي أبػلهم البػم، و 

فساد الػالكت الىاخدة ٌظهل خدور جبادٌ احخماعي بُنهم والري ًدلم املىفػت أبين 

 (.5302املخبادلت )أبى خماد، 

ت خٌى الظلىن الفػلي، أهره ٍخمدىز الهدف السةِس ي لو  و الخفاغل الاحخماعي الىظٍس

فساد حساء ممازطتهم لؤلوؼوت املخخلفت والتي حؼبؼ خاحتهم وججلب لهم الري ًدـل بين ألا 

ػد ال5302املىفػت، )الخظً، ت ئ(. َو لخاحُاث ما جبادٌ خفاغل الاحخماعي في هره الىظٍس

 (.5302)اخمد، واللبٌى الاحخماعيو غير ملمىطت والخػاهف ملمىطت واملظىً والغراء أ

و أغلى الػمل الخوىعي، خاؿت غىد خـٌى املخوىع غلى ميافأة مادًت  ذلً ٍىوبمو 

ً له، وذلً هفُل  ت حساء كُامه باألوؼوت املجخمػُت، فُىدظب جلدًس واخترام الاخٍس مػىٍى

 (.5300غماٌ الخوىغُت )الػبُد، بمؼازهخه في ألا 

ت الخبادٌ الاحخ لى ئن ليل فسد أهدافه الخاؿت به التي ٌظعى ماعي أهما جسي هظٍس

ً لغاء وحىد لا ئجدلُلها، مؼ مػسفخه بالىطاةل وألادواث التي حظاغده غلى ذلً، دون  خٍس

فهم ًإزسون في طػُه لخدلُم أهدافه، وهرا املىكف ًيخج الػالكت ألاطاطُت لخبادٌ 

لػالكاث الاحخماغُت ًخم جبادٌ الظلىن والدغم الػاهفي والاهفػالي بُنهم، وهدُجت لهره ا
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ًظهس دوز هىا (. و 5350اللُم لخـب حمُػها بما ًلمً جيامل وبىاء املجخمؼ )لوفي، 

ً مىظىمت كُم ألاهفاٌ ومدي غالكتها بتربُتهم ووؼ ت الخبادلُت في جيٍى تهم غليها أالىظٍس

 (.5300)الداهسي،

ها بُنهم باػساههم في ن غسض مجمىغت مً اللُم لدي ألاهفاٌ وجبادلأ جزي الباحثتو 

 ألاوؼوت املجخمػُت، طُدغم جىمُت طلىن الػمل الخوىعي لديهم.

 الدراساث السابقت

والتي هدفذ ئلى الخػسف غلى كُم الػمل الخوىعي  (،2017دراست الحاسمي )

ت مـس الػسبُت. واطخخدم البدث  ت مً مىظىز التربُت إلاطالمُت بجمهىٍز وجوبُلاتها التربٍى

ت  املىهج الىؿفي، وأوضخذ الىخاةج أن الػمل الخوىعي ًخلمً الىثير مً اللُم التربٍى

ً، ومنها )إلا إلاطالمُت، وخاؿت اللُم الاحخماغُت التي جلىي غالكت  خظان، إلاوظان بالخٍس

هفاق(، وأن الخمظً بها وجوبُلها في حمُؼ الؼىزي، الػفى، اللين، الخيافل الاحخماعي، إلا 

ػإون الخُاة ًثمس الظػادة في الدهُا ولاخسة، وأوؿذ الدزاطت بلسوزة جيؼئت ألابىاء 

  جيؼئت احخماغُت طلُمت وذلً مً خالٌ غسض كُم الػمل الخوىعي.

ت في  (2020است البسيىوي )در  والتي هدفذ ئلى الىؼف غً فاغلُت ألالػاب التربٍى

 23جىمُت جدمل املظإولُت ألهفاٌ مسخلت الوفىلت املبىسة، وبلغ غدد الػُىت )
ً

( هفال

ت مـس الػسبُت، واطخخدمذ الدزاطت املىهج 2-2وهفلت، بػمس ) ( طىىاث، بجمهىٍز

بي، وجيىهذ ألادواث في اخخباز جدمل امل -الىؿفي ظإولُت في زالر وخداث الؼبه ججٍس

حػلُمُت )صختي وهظافتي مظإولُتي، الظىق، واملهً(، واطدباهت ملػلمت السوكت وأولُاء 

ت  أمىز ألاهفاٌ، وأوضخذ الىخاةج اطخجابت أهفاٌ مسخلت الوفىلت املبىسة لؤللػاب التربٍى

لػاب في جىمُت جدمل املظإولُت املخلمىت بالىخداث الثالزت، وأوؿذ الدزاطت جىظُف ألا

لت حػلُمُت في السوكت إلهظاب ألاهفاٌ خبراث مخىىغت جىمي مهازاتهم وتهرب  ت هوٍس التربٍى

 طلىههم.

كُم الػمل الخوىعي  الخػسف غلىوالتي هدفذ ئلى  (، 0202دراست الدوسزي ) 

بخداةُت، واطخخدمذ الدزاطت املىهج الىؿفي املظحي، املولىب غسطها لوالب املسخلت الا 
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مً مػلمي املسخلت الابخداةُت في مدازض الخػلُم الػام الخيىمي باململىت وجيىهذ الػُىت 

طدباهت وأداة للدزاطت، ، واطخخدمذ الا ا( مػلًم 025الػسبُت الظػىدًت، وبلغ غددهم )

وأوضخذ الىخاةج مىافلت غُىت الدزاطت غلى كُم الػمل الخوىعي املولىب غسطها لدي 

ا )اخدظاب ألاحس والثىاب مً هللا غص وحل، جدلُم الوالب املسخلت الابخداةُت، ومً أبسشه

.)ً   زوح الخيافل الاحخماعي، خب البرٌ والػواء لآلخٍس

الاخخالفاث  الخػسف غلىلى ئوالتي تهدف  Dementiy & Grogoleva (2016)دراست 

مىهج  في جدمل املظإولُت لدي ألاهفاٌ بدظب مخغير الػمس الصمجي، واطخخدمذ الدزاطت

( 6-5ػمس )ب مسخلت الوفىلت املبىسة وجيىهذ الػُىت مً والدي أهفاٌ الخدلُل امللازن 

( مفسدة، بسوطُا، 87غددهم )وبلغ (، 7.5-7طىىاث، وأهفاٌ املسخلت الابخداةُت بػمس )

غُىت ن مسخلت أ، وأوضخذ الىخاةج وأدواث لها الاطدباهت وامللابلت واطخخدمذ الدزاطت

ً املظإولُت، مسخلت خظ الدزاطت نها في مسخلت الوفىلت املبىسة أذ ًبدئاطت في جيٍى مً  جيٍى

هم هفالالىالدًً لظلىن املظإولُت أل مالخظت أن هما أظهسث الىخاةج أوؼوت اللػب،  خالٌ

مً أهفاٌ املسخلت الابخداةُت، وهرا ًإزس غلى  وان بؼيل أهبرمسخلت الوفىلت املبىسة  في

 الخوىغُت. غماٌمبادزة ألاهفاٌ هدى ألا 

والتي هدفذ ئلى مػسفت آزاء ألاهفاٌ في مسخلت الوفىلت  YALCIN (2017)دراست 

 جتراوح أغمازهم بين 64املبىسة خٌى كُمتي إلاخظان واملظإولُت، وبلغ غدد الػُىت )
ً

( هفال

لت البدث الىىعي، واطخخدمذ زالر 4-5) ( طىىاث، بترهُا، وحظدىد هره الدزاطت غلى هٍس

امللابلت ػبت املىظمت، وكـف جفاغلُت للُمتي إلاخظان واملظإولُت، وزطىماث أدواث وهي 

ألاهفاٌ املخػللت باللُمخين، وأوضخذ الىخاةج أن طلىهُاث ألاهفاٌ الخاؿت باللُم 

أن اللُم ألاخالكُت لؤلهفاٌ في مسخلت ما ألاخالكُت مىحهه بؼيل هبير هدى أفساد ألاطسة، و 

هباز الظً، وأن ومؼ  ،غالكاتهم مؼ ألاشخاؾ املخخاحين كبل املدزطت جظهس غالًبا في

وهى مإػس هام غلى أن الخفىير ألاخالقي  ،حمُؼ الياةىاث الخُتحؼمل  كُمهم ألاخالكُت 

 .ًمىً أن ًخوىز لدي ألاهفاٌ
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لى مػسفت جأزير التربُت املىطُلُت ئ هدفذ، والتي  & Can (2020)  Öztürkتدراس

خترام، الخب، الدظامذ، املظإولُت، الاحخماغُت  واملخمثلت في )الا غلى اهدظاب اللُم 

 52الخػاون، اللوف( لدي أهفاٌ مسخلت الوفىلت املبىسة، وبلغ غددهم )
ً

 ، بدولت ( هفال

بي ذاث الاخخباز اللبلي والبػدي، وجم ئغداد  جسهُا، واطخخدم البدث املىهج ػبه الخجٍس

بُت، وأوضخذ ملُاض اللُم الاحخماغُت ملسخلت الوفى  لت املبىسة لجمؼ البُاهاث الخجٍس

بُت غلى ملُاض اللُم الاحخماغُت  الىخاةج جدظً دزحاث ألاهفاٌ في املجمىغت الخجٍس

ملازهت باملجمىغت اللابوت، بِىما لم ًخم الىؼف غً وحىد أي فسوق ذاث داللت بين 

 الاخخباز البػدي والخدبعي لللُم الاحخماغُت.

 ث السابقتالخعقيب على الدراسا

الخظ  نها جىاولذ أجوسكذ الدزاطاث الظابم غسكها ملىكىع كُم الػمل الخوىعي، ٍو

ن حمُػها أهدث غلى أهمُت غسطها، ومً أال ئمخغيراث البدث الخالي مً أوحه مخخلفت، 

 (.2020الدوطسي و ؛ 2017جلً الدزاطاث دزاطت )الخاشمي،

طاث الظابلت والبدث الخالي، وفُما ًلي غسق ألوحه الدؼابه والاخخالف بين الدزا

 وحه الاطخفادة منها.أو 

 أوجه الدشابه والاخخالف بين الدراساث السابقت والبحث الحالي:

( مؼ البدث 2020الدوطسي،و ؛ 2017)الخاشمي، تمً خُث املىهج، حؼابهذ دزاط

ن البدث الخالي اخخلف مػهم في اطخخدام الىىع أال ئالخالي في اطخخدام املىهج الىؿفي، 

بي املىهج Can (2020)   Öztürkبِىما اخخازث دزاطتالخدلُلي مىه،  ، وحمػذ دزاطت الخجٍس

بي، واطخخدمذ دزاطت ( بين 2020بظُىوي )  & Dementiyاملىهج الىؿفي وػبه الخجٍس

Grogoleva (2016) .املىهج امللازن 

 & Dementiy ،(2020البظُىوي ) مً وًل اطت أػازث دز مً خُث املخغيراث، 

Grogoleva (2016)، Can (2020)  Öztürk & ، YALCIN (2017) غلى كُمت جدمل

( 2017الخاشمي )املظإولت وأخد اللُم الاحخماغُت وألاخالكُت، هما هىهذ دزاطت ول مً 

خظان، الؼىزي، الػفى، اللين، الخيافل )إلا خمثلت في واملكُم الػمل الخوىعي غلى 
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ئلى كُمت إلاخظان وأخد اللُم  YALCIN (2017)وأػازث دزاطت  الاحخماعي، الاهفاق(،

خدظاب اوهي ) ميىهت للػمل الخوىعي ( كُم أخسي 2020) ألاخالكُت، وأكافذ الدوطسي 

الػواء ألاحس والثىاب مً هللا غص وحل، جدلُم زوح الخيافل الاحخماعي، وخب البرٌ و 

)ً خفم البدث الخالي مؼ الدزاطاث الظابلت في كُمت إلا ، لآلخٍس وجدمل املظإولُت خظان ٍو

 .مً اللُم امليىهت لظلىن الػمل الخوىعي مباغخبازه

أهفاٌ املسخلت ( غُىتها مً 2020)الدوطسي  تمً خُث الػُىت، خددث دزاط

 Dementiy & Grogoleva ،(2020البظُىوي ) ول مًت الابخداةُت، بِىما اخخازث دزاط

(2016)، Can (2020)  Öztürk & ، YALCIN (2017)  غُىتها مً ألاهفاٌ بمسخلت الوفىلت

دؼابهت البدث الخالي مػه  في غمس الػُىت. ماملبىسة، ٍو

مً خُث ألادواث، جباًيذ الدزاطاث في ألادواث املظخخدمت، فػمدث دزاطت 

Dementiy & Grogoleva (2016) لى اطخخدام الاطدباهت وامللابلت، هما اطخػملذ دزاطت ئ

YALCIN (2017)  ًا اطخخدمذ دزاطت امللابلت، وكـف جفاغلُت، وزطىم أهفاٌ، أًل

ملُاض    & Can (2020)   Öztürkاطخػملذ دزاطت الاطدباهت، بِىما  (2020)الدوطسي،

( اخخباز جدمل املظإولُت، واطدباهت 2020البظُىوي )اللُم الاحخماغُت، وهبلذ دزاطت 

خخلف البدث الخالي غنهم في اطخخدام أداة جدلُل املخخىي ملػسفت مدي لػُىت الدزاطت،  ٍو

اق ألاهفاٌ.وحىد كُمتي إلا   خظان وجدمل املظإولُت في مىهج الخػلم الراحي لٍس

 ما ًميز البحث الحالي:

كُمتي جدمل املظإولُت لى الخػسف غلى دزحت جلمين ئهدف البدث الخالي  -１

اق ألاهفاٌ  وإلاخظان لخىمُت طلىن الػمل الخوىعي في مىهج الخػلم الراحي لٍس

 بالىخداث الخػلُمُت املفـلت في اململىت الػسبُت الظػىدًت.

هفاٌ هم همُتها، فاأل جىاٌو البدث الخالي مسخلت الوفىلت املبىسة، وذلً أل  -２

 كادة املظخلبل.
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 مىهج البحث وإجزاءاجه

 مىهج البحث

اطخخدمذ الباخثت املىهج الىؿفي الخدلُلي، وذلً ملىاطبخه ألغساق الدزاطت، 

اق ألاهفاٌ غلى كُمتي جدمل  مػسفت دزحت جلمينلى ئوالتي تهدف  مىهج الخػلم الراحي لٍس

لدي ألاهفاٌ بمسخلت الوفىلت املظإولُت وإلاخظان التي جىمي طلىن الػمل الخوىعي 

لت لدزاطت وجدلُل مادة لفظُت، ، املبىسة و أخُث ٌػخبر املىهج الىؿفي الخدلُلي "هٍس

ت بأطلىب مىظم ومىكىعي هىعي ئو أو مسةُت، أطمػُت،  و همي بغسق كُاض بػم أػاٍز

املخغيراث التي حػىظها املادة الاجـالُت مىكىع الدزاطت. وغبر بػم الباخثين غً جدلُل 

ب بدثي ٌظتهدف وؿف املخخىي الظاهسي للمادة هه أطلى أمدخىي املادة الػلمُت غلى 

، 5302الخػلُمُت وؿفا مىكىغُا مىظما وفم مػاًير مدددة مظبلا" )املىيٌز والػخىم، 

525 .) 

 عيىت البحث 

اق  كامذ الباخثت باخخُاز الىخداث الخػلُمُت املفـلت مً مىهج الخػلُم الراحي لٍس

ي اململىت الػسبُت الظػىدًت بؼيل كـدي، ألاهفاٌ الـادزة مً وشازة التربُت والخػلُم ف

 غلى: ًدي(، وكد اهخلذ جلً الىخداث بىاءً وهي )املاء، السمل، الغراء، املظىً، وهجي، ألا 

ػخبر غددها أهبر مً غدد  -0 اخخىائها غلى )طذ( وخداث حػلُمُت، َو

ػها غلى مدة شمىُت أهٌى جتراوح مً )زالزت ئالىخداث املىحصة، باإلكافت  أزبؼ(  لىئلى جىَش

أطابُؼ، مما أجاح للباخثت فسؿت جدلُل املخخىي بؼيل أوطؼ وإًجاد الػبازاث الخاؿت 

 باللُم ألاخالكُت والاحخماغُت امليىهت لظلىن الػمل الخوىعي.

ػمىلها غلى الػدًد مً املػلىماث وألاوؼوت وألادواث والىطاةل  -5

ماغُت والدًيُت لدي الخػلُمُت، مما ًدُذ الفسؿت لخىمُت اللُم والظلىهُاث الاحخ

 ألاهفاٌ.

لى ئهم الىخداث التي تهدف أجلمنها غلى وخدة وهجي، باغخبازها مً  -0

ت، مً خالٌ غسض  ت الىهىُت لدي ألاهفاٌ بما ًدىاطب مؼ مسخلتهم الػمٍس حؼىُل الهٍى
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اللُم والػاداث والخلالُد الخاؿت باملجخمؼ الظػىدي، فُـبدىا أكدز غلى املظاهمت 

 اٌ. هً بؼيل فػ  في بىاء هرا الى 

 أدواث البحث

حابت غلى حظاؤالتها كامذ الباخثت بخدلُل مدخىي هداف الدزاطت وإلا ألخدلُم 

الىخداث املفـلت وهي )املاء، السمل، الغراء، املظىً، وهجي، الاًدي(، ولخىفُر ذلً كامذ 

 جددًد غبازاث للُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظان املخلمىت في مىهجباغداد اطخمازة 

اق ألاهفاٌ، وذلً ملػسفت دزحت جلمين اللُمخين بيل وخدة مً  الخػلم الراحي لٍس

اق ألاهفاٌ.  الىخداث املفـلت بمىهج الخػلُم الراحي لٍس

 خطىاث جحليل املحخىي 

اق ألاهفاٌ اجبػذ  لخدلُل مدخىي الىخداث املفـلت بمىهج الخػلُم الراحي لٍس

 الباخثت الخوىاث الخالُت:

  دبُاث الظابلت الخاؿت بمىكىع الػمل دزاطاث وألا هالع غلى الالا

 الخوىعي.

  ،اخخُاز الىخداث الخػلُمُت املفـلت لخدلُلها واملخمثلت في )املاء، السمل

 ا.ًدي(، وجم جىكُذ طبب اخخُازها مظبًل الغراء، املظىً، وهجي، ألا 

  ،طلىن الػمل  تي جىميخظان( الإلا و جددًد كُمتي )جدمل املظإولُت

 الخوىعي.

  جددًد غبازاث كُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظان جـمُم اطخمازة

اق ألاهفاٌ.  املخلمىت في مىهج الخػلم الراحي لٍس

 جدلُل ول وخدة مً الىخداث الخػلُمُت املفـلت ليل ما ذهس بها، 

 خظان(.واطخخساج الػبازاث الدالت غلى كُمتي )جدمل املظإولُت، وإلا 

  خظان( كُمتي )جدمل املظإولُت، وإلا خظاب جىساز الػبازاث الدالت غلى

 ليل وخدة مً الىخداث الخػلُمُت املفـلت.

 ا لزاء املخىمين. طخمازة وفًل حساء الخػدًالث غلى الا ئ 
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ت لألداة   الخصائص السيكى متًر

: الصدق الظاهزي )صدق املحكمين(
ً
 اوال

جددًد غبازاث كُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظان للخأهد مً ؿدق اطخمازة 

اق ألاهفاٌ كامذ الباخثت بدمج حمُؼ الػبازاث ، املخلمىت في مىهج الخػلم الراحي لٍس

الخاؿت بيل كُمت مؼ بػلها دون جلظُمها خظب الىخداث الخػلُمُت، وإشالت الػبازاث 

( مً ألاطاجرة املخىمين مً أغلاء هُئت الخدَزع 00املىسزة منها، زم غسكها غلى غدد )

ع، و بػدة حامػاث وجخــاث مخب ؿٌى أاًىت في دزاطاث الوفىلت، ومىاهج وهسق الخدَز

هخماء الػبازاث املظخخسحت مً الىخداث الخػلُمُت املفـلت االتربُت، وذلً للخأهد مً 

اق الاهفاٌ للُمتي )جدمل املظإولُت، وإلا  كافت إخظان(.و بمىهج الخػلم الراحي لٍس

 الخػدًالث املىاطبت غليها. 

كامذ  ،ث ألاطاجرة املخىمين الري كدمىا مالخظاث كُمتوبػد الاهالع غلى اكتراخا

 .الباخثت باحساء الخػدًالث املىاطبت

: ثباث ألاداة
ً
 ثاهيا

م خظاب زباث الخدلُل باخخالف  جم الخدلم مً زباث أداة الخدلُل غً هٍس

غادث أطخمازة الخدلُل، زم جم اطخخدام ااملصدخين، خُث كامذ الباخثت بخدلُل املىهج ب

م خظاب وظبت الا ٬مً كبل مدلل خازجي الخدلُل جفاق وجم خظاب مػامل الخباًً غً هٍس

( وهي كُمت 3.20بين الخدلُلين بىاطوت مػادلت هىلظتي وكد بلغذ كُمت مػامل الاجفاق )

ا ئذا ازجفػذ وظبخه غً جفاق ٌػخبر حًُد مسجفػت. خُث حؼير الدزاطاث ئلى أن مػامل الا

 (.0223( )الامام، 3.23)

 يب إلاحصائيتألاسال

، جم جدلُل البُاهاث هجدلُل ىلئظعى ٌ ريال هدفالخالي وال بدثبىاء غلى هبُػت ال

غخماد غلى ألاطالُب ( وذلً باال SPSSطخخدام الخصمت إلاخـاةُت للػلىم الاحخماغُت )اب

 الخالُت:

 جم اطخخدام مػادلت هىلظتياة البدث للخأهد مً زباث وؿدق أد. 
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 ت للُمتي  بدثلئلحابت غلى أطئلت ال جم خظاب الخىسازاث واليظب املئٍى

 خظان(.)جدمل املظإولُت، وإلا 

 بحثإجزاءاث ال

 : بدثكامذ الباخثت باجباع إلاحساءاث الخالُت خالٌ الػمل غلى ال

  خظان( وأخد اللُم امليىهت لظلىن جددًد كُمتي )جدمل املظإولُت، وإلا

 الػمل الخوىعي.

  ( وخداث، مخمثلت 2والبالغ غددها )اخخُاز الىخداث الخػلُمُت املفـلت

اق في )املاء، السمل، الغراء، املظىً، وهجي، ألا  ًدي(، مً مىهج الخػلُم الراحي لٍس

 ألاهفاٌ الـادزة مً وشازة التربُت والخػلُم في اململىت الػسبُت الظػىدًت.

 في مىهج  كُمتي جدمل املظإولُت وإلاخظانطخمازة جددًد غبازاث اغداد ئ

اق ألاهفاٌ.  الخػلم الراحي لٍس

  جدلُل مدخىي الىخداث الخػلُمُت املفـلت، وخظاب جىساز الػبازاث

 خظان(.الدالت للُمتي )جدمل املظإولُت، وإلا 

  جدىُم اطخمازة جددًد غبازاث كُم الػمل الخوىعي املخلمىت في مىهج

اق ألاهفاٌ، وألا   احساء الخػدًالث املىاطبت.خر بمالخظت املخىمين و الخػلم الراحي لٍس

 .جدلُل وجفظير الىخاةج في كىء الدزاطاث الظابلت 

 بدثجلدًم الخىؿُاث وامللترخاث لؤلبدار املظخلبلُت في كىء هخاةج ال. 

 هخائج البحث ومىاقشتها.

"ما دزحت وحىد كُمت جدمل املظإولُت في لئلحابت غلى الظإاٌ ألاٌو والري ًىف غلى 

اق ألاهفاٌ في مىهج الخػلم الراحي ل الىخداث الخػلُمُت املفـلت )املاء، السمل، الغراء، ٍس

 ًدي(؟املظىً، وهجي، ألا 
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ت للُمت جدمل املظإولُت في مىهج  ٬اطخخسحذ الباخثت الخىسازاث  واليظب املئٍى

اق ألاهفاٌ ليل وخدة مً الىخداث وكد حاءث الىخاةج هما ًىضخها  ٬الخػلم الراحي لٍس

 الجدٌو الخالي:

 (١رقم ) جدول 

الخكزاراث واليسب املئىيت لقيمت جحمل املسؤوليت في مىهج الخعلم الذاحي 

 لزياض ألاطفال لكل وحدة مً الىحداث

 املجمىع وهجي املظىً املاء الغراء السمل ألاًدي الىخداث

 232 034 20 23 20 22 20 الخىساز

اليظبت 

ت  املئٍى
02.34 02.42 02.34 02.24 02.34 53.23 033٪ 

 

( مسة في مىهج 232ًخطح مً الجدٌو الظابم جىساز كُمت جدمل املظإولُت بىاكؼ )

اق ألاهفاٌ ا للُمت خُث خـلذ وخدة وهجي غلى الىخدة ألاغلى جىسازً  ٬الخػلم الراحي لٍس

 ،وخـلذ ول مً وخدة املظىً ٬٪( 53.23( ووظبت )034جدمل املظإولُت بخىساز )

بِىما  ،٪(02.34( ووظبت )20هُت بخىساز مدظاوي )غلى املسجبت الثا ،وألاًدي ،والغراء

هما خـلذ وخدة  ،٪(02.24( ووظبت )23خـلذ وخدة املاء غلى املسجبت الثالثت بخىساز )

 ٪(.02.42( ووظبت )22السمل غلى املسجبت السابػت بخىساز )

مىً غصو خـٌى وخدة "وهجي" غلى املسجبت ألاولى في جىساز كُمت "جدمل املظإولُت"  ٍو

ؼازن في بىاةه، خم الىهً غلُىا املظاهمت في بىاةه، هم ا في غبازاث )ًدافظ غلى وهىه َو

ًرهس هُفُت املخافظت غلى ألاماهً الجمُلت في وهىىا، املخافظت غلى املخُى الري ٌػِؽ 

لى أن املجخمؼ بأطسه وأحهصجه ومإطظاجه وافت بداحت ئلى الفسد املظإوٌ، ئوظان( فُه إلا

لتزام أفساد املجخمؼ باملظإولُت حػد املػُاز الري هدىم بمىحبه ااض و فازجفاع دزحت ئخظ

غلى جوىز ذلً املجخمؼ وهمىه، وجىمُت الؼػىز باملظإولُت في هفىض اليؽء هي كسوزة 
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مإهدة، وهي مهمت جلؼ غلى غاجم املإطظاث التربىٍت والخػلُمُت املظإولت غً جسبُت 

حػخمد غلى كدزة الفسد غلى املىاشهت بين واحباجه املظإولُت جدمل ألاهفاٌ وجيؼئتهم، فلُمت 

وخلىكه، بدُث ال جخػازق مظإولُاجه املجخمػُت مؼ مظإولُاجه الشخـُت، فُمُل 

و الظلبُت، وهرا ًوىز مً أللػِؽ والاهخماء مؼ حماغه، وجدمل هخاةج افػاله إلاًجابُت 

اد ص زلخه براجه، وٍش  ة اغخماده غلى هفظه. كدزجه غلى ئهجاش ألاغماٌ بؼيل مىظم، وحػٍص

 & Can ,(2020) Dementiy(، 2020بظُىوي ) وجخفم هره الىدُجت مؼ دزاطت

Grogoleva (2016)  Öztürk & ،  YALCIN (2017) في أهمُت جىمُت كُمت جدمل املظإولُت

  وأنها جخيىن لديهم في غمس مبىس.لدي ألاهفاٌ بمسخلت الوفىلت املبىسة، 

هما حػصو الباخثت خـٌى وخدة "السمل" غلى املسجبت ألاخيرة في جىساز كُمت "جدمل 

غادتها( إلي ميانها، املخافظت غلى أدواث اللػب و ئاملظإولُت" هما في غبازاث )ٌػُد ألاػُاء 

هخمام الىخدة بدىمُت املفاهُم الػلمُت، وحىاهب همى ألاهفاٌ وكبى اهفػاالتهم مً ئلى ئ

خوسق لبػم ألاوؼوت التي جىمي كُمت جدمل املظإولُت دون زبوها بىخدة خاللها، فخم ال

 السمل.

خظان في مىهج ما دزحت وحىد كُمت إلا لئلحابت غلى الظإاٌ الثاوي والري ًىف غلى و

اق ألاهفاٌ في  الىخداث الخػلُمُت املفـلت )املاء، السمل، الغراء، الخػلم الراحي لٍس

 دي(؟ًاملظىً، وهجي، ألا 

ت للُمت إلاخظان في مىهج الخػلم  ٬ذ الباخثت الخىسازاثاطخخسح  واليظب املئٍى

اق ألاهفاٌ ليل وخدة مً الىخداث وحاءث الىخاةج هما ًىضخها الجدٌو  ٬الراحي لٍس

 الخالي:
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 (0جدول رقم )

الخكزاراث واليسب املئىيت لقيمت إلاحسان في مىهج الخعلم الذاحي لزياض 

 الىحداثألاطفال لكل وحدة مً 

 املجمىع وهجي املظىً املاء الغراء السمل ألاًدي الىخداث

 430 22 02 25 032 42 20 الخىساز

اليظبت 

ت  املئٍى
53.23 00.40 52.03 05.23 2.22 02.00 033٪ 

 

( مسة في مىهج الخػلم الراحي 430ًخطح مً الجدٌو الظابم جىساز كُمت إلاخظان )

اق ألاهفاٌ  للُمت إلاخظان )خُث خـلذ وخدة  ٬لٍس
ً
( 032الغراء غلى الىخدة ألاغلى جىسازا

 ٬٪( 53.23( ووظبت )20وخـلذ وخدة ألاًدي غلى املسجبت الثاهُت بخىساز ) ٬٪( 52.03ووظبت )

هما خـلذ وخدة  ٬( 02.00( ووظبت )22بِىما خـلذ وخدة وهجي غلى املسجبت الثالثت بخىساز )

( 42زم حاءث وخدة السمل بخىساز ) ٬٪( 05.23( ووظبت )25املاء غلى املسجبت السابػت بخىساز )

 ٪(.2.22( ووظبت )02ا خـلذ وخدة املظىً غلى جىساز )وأخيرً  ٬( 00.40ووظبت )

مىً غصو خـٌى وخدة "الغراء" غلى املسجبت ألاولى في جىساز كُمت "إلا  خظان" هما في ٍو

وػمت حظخدم الؼىس، املخافظت غبازاث )الؼػىز بىػمت هللا في ول ما ًخـل بالغراء، الغراء 

ت،  ػه للجمػُت الخيًر ؼ الوفل الوػام للفلساء، اغداد الوػام وجىَش غلى الوػام الفاةم، جىَش

ً، فسان(. فمً ؿىز كُمت إلا ول والؼسب وغدم إلا الاغخداٌ في ألا خظان جلدًم الوػام لآلخٍس

ىغذ ألاوؼوت الخػلُمُت لفت بين الىاض، وكد جىفهي طلىن هبُل، وحػمل غلى وؼس املىدة وألا

ن أفي هرا الجاهب بؼيل هبير وجىمُتها في وخدة الغراء وىنها ألاوظب لها. ومً الجدًس بالرهس 

خظان جخلمً غلى الػدًد مً اللُم ألاخالكُت والاحخماغُت، منها )الػواء، الخطخُت، كُمت إلا 

 (. 5302لمي،الػُاؿسة والظا؛ 5302السفم، والسخمت، املظاغدة( )خفاف والسبُػه، 
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لى الخيافل ئفهى ًدغى  ،لػمل الخوىعيل امليىهت لُمالخظان حػخبر مً فلُمت إلا 

ػد دلُل غلى ول أوحه البر املخلمىت في الدًً إلاطالمي لخفظ خلىق أفساد  الاحخماعي، َو

جسي، الػمل  جلمً( في 2017الخاشمي )(. وهرا ما أهدجه هخاةج دزاطت 5300املجخمؼ )الخٍى

والخيافل الاحخماعي( والتي جلىي  ،الػدًد مً اللُم الاحخماغُت )واإلخظان غلىالخوىعي 

وؿذ بأهمُت جىمُت كُم الػمل الخوىعي لدي ألاهفاٌ وأالػالكاث، وجدغم جماطً املجخمؼ، 

 مىر الـغس، وجلمُنها في املىاهج الدزاطُت.

سطها لدي ( بخددًد كُم الػمل الخوىعي املهم غ5353لدوطسي )اهما كامذ دزاطت 

هالب املسخلت الابخداةُت مً خالٌ ألاوؼوت املدزطُت، ووان مً أبسشها )اخدظاب ألاحس 

ً(و والثىاب مً هللا غص وحل، جدلُم زوح الخيافل الاحخماعي،   . خب البرٌ والػواء لآلخٍس

 
ً
غلى أن كُمت إلاخظان مىحهه بؼيل هبير هدى  YALCIN (2017)أوضخذ دزاطت أًلا

هباز الظً، فهي ومؼ  ،جظهس غالًبا في غالكاتهم مؼ ألاشخاؾ املخخاحينها أنو أفساد ألاطسة، 

 .حمُؼ الياةىاث الخُتحؼمل 

كُمت هما حػصو الباخثت خـٌى وخدة "املظىً" غلى املسجبت ألاخيرة في جىساز 

ليهما، ئخظان" هما في غبازاث )الاهخمام باملٍسم واملظً، هاغت الىالدًً وإلاخظان "إلا 

خظان جدخل في حمُؼ حىاهب الخُاة، ولجمُؼ ن كُمت إلا ألى ئلُه(، ئًلبل اغخراز مً ٌس يء 

ذ، (. ووخدة املظىً كد اػخملذ 5304ألاشخاؾ والفئاث، ابخغاء مسكاة هللا وخده )الفٍس

فساد املظىً، لرا اكخـس غلى فئت أخظان هدى ألاوؼوت التي جىمي طلىن إلا غلى بػم 

 مدددة. 

 

 

 اىقيٌ

  اىوحداث اىتعييَيت

 اىَجَوع

 وطْي اىَسنِ اىَاء اىغراء اىسٍو األيدي

  اىْسبت٣ اىتنساز اىْسبت٣ اىتنساز اىْسبت٣ اىتنساز اىْسبت٣ اىتنساز اىْسبت٣ اىتنساز اىْسبت٣ اىتنساز اىْسبت٣ اىتنساز

تحَو 

 اىَسؤوىيت

٨ ٠١٤١ ١٦١ ٠٦٤٠٦ ٨٦١ ٨٠٤٦١ ١٨ ٨١٤١١ ١٦ ٨٠٤٦١ ١٨ ٨١٤١١ ٨١ ٨٠٤٦١ ١٨ 

 ٠ ٠٦٤٨ ١٦٨ ٨٢٤٨٨ ٨٨ ٢٤٠١ ٨٢ ٨٠٤٢٦ ١٠ ٠٠٤٨٦ ٨٦٠ ٨٨٤١٨ ١٠ ٠٦٤٠٦ ١٨ االحساُ
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 (٣جدول )

الخكزاراث واليسب املئىيت لقيمتي جحمل املسؤوليت وإلاحسان في مىهج الخعلم الذاحي 

 لزياض ألاطفال 

أظهسث هخاةج إلاحابت غلى حظاؤالث البدث الفسغُت أن كُمت جدمل املظإولُت في 

اق ألاهفاٌ حاء بخىساز )مىهج ا ، بِىما جىسزث كُمت 25,4ووظبت (، 505لخػلم الراحي لٍس

اق ألاهفاٌ  ، وهرا ٌؼير ئلى ٪20,3يظبت ب مسة، (403)إلاخظان في مىهج الخػلم الراحي لٍس

اق ألاهفاٌ بدزحت مسجفػت، مما ًدغم جىمُت  وحىد هال اللُمخين في مىهج الخػلم الراحي لٍس

الخوىعي لؤلهفاٌ في مسخلت الوفىلت املبىسة، وىنهم مً اللُم امليىهت له. طلىن الػمل 

أن طلىن الػمل الخوىعي ًخم  (2020(، والدوطسي )2017واجفلذ دزاطتي الخاشمي )

اخدظاب ألاحس والثىاب مً هللا غص وحل، جىمُخه مً خالٌ اللُم امليىهت له واملخمثلت في )

ً خبو جدلُم زوح الخيافل الاحخماعي،  ، إلاخظان(. هما أكافذ البرٌ والػواء لآلخٍس

أن جىمُت كُمت جدمل املظإولُت لدي ألاهفاٌ  Dementiy & Grogoleva (2016)دزاطت 

 .جخلم حُل مبادز هدى ألاغماٌ الخوىغُت

 الخىصياث واملقترحاث

 :يغلى هخاةج البدث الخالي، جىص ي الباخثت وجلترح ما ًل بىاءً 

اق ألاهفاٌ.جلمين كُم الػمل  -１  الخوىعي في مىاهج ٍز

اق ألاهفاٌ لخىمُت كُم الػمل الخوىعي. -２  الخىىع في ألاوؼوت الخػلُمُت في مىاهج ٍز

  :حساء دزاطاث أخسي فيئهما جلترح الباخثت 

اق ألاهفاٌ  -１ للىؼف غً جلمين جدلُل مدخىي مىهج الخػلم الراحي لٍس

 جىمي طلىن الػمل الخوىعي لدي ألاهفاٌ. أخسي  كُم

اء بسهامج ًىمي طلىن الػمل الخوىعي لدي أهفاٌ مسخلت الوفىلت بى -２

 املبىسة.
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 قائمت املزاجع

 .فً الخػامل مؼ شخـُت اللاةد الـغير(. 5302) .أبى الىـس، مدخذو  ،البازودي، مىاٌ

ب واليؼس  .املجمىغت الػسبُت للخدٍز

مجلت الدزاطاث احخماغُت. -(. اللُم الاحخماغُت ملازبت هفظُت5304بيىغ، الجمىعي. )

 .22-25(، طبخمبر، 2)والبدىر الاحخماغُت، 

ت لليؼس والخىَشالػمل الخوىعي(. 5302). بسشان، حابس  .ؼ، داز الجىادٍز

ت ودوزها في جىمُت جدمل املظإولُت ألهفاٌ 2020بظُىوي، مها ئبساهُم ) (. ألالػاب التربٍى

اق،   .349-325(، 30)3، مجلت ولُت التربُتالٍس

م، 5302) .طىاء حاز الىبي، مجلت ولُت اؿٌى الدًً، حامػت ام (. الاخظان في اللسان الىٍس

 .032-20 (،00، )تدزمان الاطالمُ

ت مً مىظىز التربُت  وجوبُلاتها(. كُم الػمل الخوىعي 5302الخاشمي، ماحد. ) التربٍى

 .225 - 232، 2، 02مجلت البدث الػلمي في التربُت، إلاطالمُت. 

. الػمل الخوىعي ومإطظاث املجخمؼ املدوي( . 5300). والؼسكاوي، هجىي ، حجاشي، هدي

 داز الصهساء.

سي، زافده. ) داز املىاهج لليؼس . كبل املدزطت ػاؿسة في جسبُت هفل مامكلاًا (. 5300الخٍس

 .ؼوالخىَش

طلىن املظاغدة لدي أهفاٌ السوكت: بسهامج (. 5302). ، دغاءهػُسب، والخفاف، اًمان

ؼحػلُمي  .، داز الُاشوزي الػلمُت لليؼس والخىَش

(. غسض كُم الػمل الخوىعي لوالب املسخلت الابخداةُت مً وحهت 5353) .، زاػدالدوطسي 

ت والىفظُتهظس املػلمين.  ، (0)52، مجلت الجامػت إلاطالمُت للدزاطاث التربٍى

20-032. 

اق ألاهفاٌ.دلُل املػلمت ملىهج الخػلم (. 5353وشازة التربُت والخػلُم. )   الراحي لٍس
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ت واكػُت لدوز 5302). زفُدة، فاهمت (. الػمل الخوىعي ودوزه في جىمُت املجخمؼ، زٍؤ

 ،2، ، حامػت مـساجهلادابمجلت ولُت  الجمػُاث الاهلُت في مدًىت مـساجه،

02-20. 

ىه حمػُت )(. الػمل الخوىعي ودوزه في الازجلاء بلُم املىاهىت 5302) .، غبد السخمًزٍو

 (.2)2 مجلت الظساج في التربُت وكلاًا املجخمؼ،(. طىابل الخير ببظىسة أهمىذحا

520-054. 

(. الدوز الاكخـادي والاحخماعي للػمل الخيري 5302شهلي، غاتؼت، ودمحماججي، ػهسشاد. )

ا.  مجلت الاحتهاد للدزاطاث اللاهىهُت الخوىعي: خالت الىكف في ماليًز

 442-405(،4)2.والاكخـادًت

الىخداث الخػلُمُت  (.5302) ، مجى، وبهُج، غىاهف.غبد الهاديو  ،ئبساهُم ،ينػاه

دُت للمظسح املدزس ي  همـدز الطخلهام مجمىغت مً مالبع ألاوؼوت الترٍو

اق     .022-005 (،0)04الىىغُت، املجلت الػلمُت ليلُت التربُت  ألاهفاٌ،ملسخلت ٍز

مجلت ولُت  اخظان الػمل، جأؿُلُت في (. مىهج التربُت الاطالم5302). الؼىلُوي، دمحم

 402-020 (،4)24ولُت التربُت، اهخىبس،  -التربُت، حامػت هىوا

(. دوز الجمػُاث 5302الػين، دمحم، والخاززُت، غاتؼت. )و الفهدي، زاػد، و الػاوي، وحيهت، 

ألاهلُت في جدفيز الؼباب للػمل الخوىعي املسجبى بالػاةداث الاحخماغُت 

مجلت لاداب والػلىم الاحخماغُت: حامػت ي طلوىت غمان. والاكخـادًت ف

 . 22 - 22، 0، 2ولُت لاداب والػلىم الاحخماغُت،  -الظلوان كابىض 

ت وجـيُفاتها املػاؿسة (.5304ه. )الػاوي، وحُ  .داز الىخاب الثلافي .اللُم التربٍى

ٌ (. 5300غباض، مىاٌ. ) املػسفت الجامػُت للوبؼ . داز الػمل الخوىعي بين الىاكؼ واملأمى

ؼ.  واليؼس والخىَش

ت في غسش كیم الػمل 5302غبد هللا، اخمد، وؿالح، ايهم. ) (. دوز املإطظاث التربٍى

اكت املػاؿسةالخوىعي لدي الىاػئت والؼباب.   . 02-02(، 0)02، مجلت الٍس
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ت والخوبُم ةئداز  (.5353). الػبُداث، أخمد داز  .اليؼان والػمل الخوىعي بين الىظٍس

ؼ والوباغت  .املِظسة لليؼس والخىَش

م،  (. فاغلُت اليؼان اللـص ي في 5302خمادة، ولُد، والبـُف، خاجم. )و غظىس، ٍز

مجلت جىمُت بػم مهازاث الػمل الخوىعي لدي هفل السوكت في مدًىت خمف. 

 . 44 - 00 ،002، 43حامػت البػث للػلىم إلاوظاهُت: حامػت البػث، 

جىمُت املفاهُم الاحخماغُت والاخالكُت والدًيُت في الوفىلت (. 5302). الػىاوي، خىان

ؼ ،4. ناملبىسة  .داز الفىس لليؼس والخىَش

 اللسآهُت لاًاث(. مدي جىافس "الاخظان" في 5302) .الظالمي، مدظًو الػُاؿسة، دمحم، 

املخلمىت في مدخىي هخب التربُت الاطالمُت في بػم الدٌو الػسبُت: ملازهت 

ل، ث، ودالال  ين الػسب، ابٍس دزاطاث غسبُت في التربُت وغلم الىفع، زابوت التربٍى

(25 ،)020-023. 

فاغلُت بسهامج كاةم غلى اليؼان اللـص ي ولػب الدوز في جىمُت (. 5302فسج، مىاٌ. )

 )زطالت ماحظخير غير ميؼىزة(. اللُم الخللُت والاحخماغُت لدي هفل السوكت

 حامػت الاطساء.

ذ، خام م 5304). دالفٍس مجلت ولُت في الػمل،  وأزسه(. مدلٌى الاخظان في اللسان الىٍس

 .22-40، (0)53حامػت غين  -التربُت

اق ألاهفاٌ الظػىدي(. 5300) دمحم، أطامت. املجلت  .دزاطت جدلُلُت لللُم في مىهج ٍز

ت الدولُت املخخــت  .032-523، 5، التربٍى

ت امل5302)اماوي. دمحم،  م،  آًاثخلمىت مً (. اللُم التربٍى مجلت الاخظان في اللسان الىٍس

 .502-505 ،(52دزاطاث في الخػلُم الجامعي، )

(. بسهامج ملترح كاةم غلى الؼػس الغىاتي لخىمُت كُم الػمل الخوىعي 5353). دمحم، ماحدة

 (.0)5، مجلت بدىر ودزاطاث الوفىلتلدي أهفاٌ السوكت، 

املدخل الى غلم الىفع الازجلاتي " بدىر مػملت في مساخل جىمُت (. 5300مخُمس، غماد. )

 داز الىخاب الخدًث.الجىاهب الاًجابُت في الشخـُت". 
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املإجمس الدفاع املدوي في اململىت الػسبُت الظػىدًت،  بأغماٌ(. الخوىع 5300). املسػد، فهد

 بً طػىد ، حامػت الامام دمحمالاشماث واليىازر إلدازةالظػىدي الدولي الاٌو 

  .420-422، 5الاطالمُت، 

، غبد هللا، والػخىم، غدهان. ) ت والىفظُت(. 5303املىيٌز  .مىاهج البدث في الػلىم التربٍى

ؼداز   .ازساء لليؼس والخىَش

س املىاهج الدزاطُت لخىمُت اللُم الىهىُت: )دزاطت جوبُلُت(. (.5353. )مىس ى، فساض  جوٍى

 .داز دحلت

ت لترػُد  (.5304). مىس ى، هبُل الخىمُت في مىظىمت الػمل الخيري إلاطالمي اهس فىٍس

https://books-. جم الاهالع غلُه مً السابى الخوبُم الػملي

f12050240Sc6W9.pd-library.online-library.net/files/books 

س، ، و زوحسش، لىٍص، و هىبل، حىي  بسامج الػمل  إلدازةالدلُل ألاطاس ي   (.5303أهدي. )فٍس

 .مسهص بىاء الواكاث .الخوىعي

ت 5353املىـت الىهىُت الىخدة. ) . جم الاهالع غليها مً خالٌ السابى 5303(. زٍؤ

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/saudivision   

(. الاغالم التربىي ودوزه في جىمُت كُم الػمل الخوىعي وخدمت املجخمؼ 5302). هىاز، أخمد

غسبُت في التربُت وغلم الىفع، دزاطاث املخىافسة في مىظىمت الخػلُم املـسي، 

ين الػسب، )  .502-502 ،(22زابوت التربٍى
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