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 العربية مصرجميورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

انًشروعاث  إدارةفاعهيت برنايج تدريبي نتنًيت يهاراث 

انصغيرة نزوجاث انعًانت غير انًنتظًت وانعكاسه عهً 

  في ظم جائحت كىرونا األسرياالستقرار 
يديريت  –أ( إدارة أدفى انتعهيًيت يعهى أول )   أ./ نجاة انضيفً أحًد عبدانباسط

 يحافظت أسىاٌ –انتربيت وانتعهيى 

 األسرة يؤسساث إدارة قسى ورئيس دارةاإل أستاذ شهبي فؤاد وفاء/ د.أ

 انًنزنً اإلقتصاد كهيت سابقا   وانبحىث انعهيا نهدراساث انكهيت ووكيم  سابقا   توانطفىن

  حهىاٌ جايعت

أستاذ  د/ شيًاء عبدانسالو عبد انىاحد عبدانرحيى انجىهريأ.و .

 جايعت أسىاٌ - كهيت انتربيت اننىعيت -انًنزل وانًؤسساث إدارة يساعد
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المشروعات الصغيرة لزوجات العمالة  إدارةفاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات 
في ظل جائحة كورونا األسرىغير المنتظمة وانعكاسو عمى االستقرار   

 بحث:مستخمص ال

لحتن يػػ لبح عػػدلبحتػػدريث لبحثرنػػج  لأثػػرلعػػفلبحكشػػؼلإحػػ لرئيسػػي لثصػػ  لييػػدؼلبحث ػػث
ىػػػػػجلأثعجدثلبح نتظ ػػػػػ لغيػػػػػرلبحع جحػػػػػ لزكجػػػػػجتلحػػػػػدملبحصػػػػػ يرةلبح شػػػػػركعجتلإدبرةل يػػػػػجربت

ككركنػػجللججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرلبح يػػجربتلبح نيػػ ل ع ػػ ل–لبإلدبريػػ )بح يػػجربتل
لبالسػػػتاربرلبحصػػػ   لبالسػػػتاربرلبالقتصػػػجدم لالسػػػتاربربلبالجت ػػػجع  لهل)بالسػػػتاربرأثعػػػجدث

بحث ثلكى ل)بست جرةلبحثيجنجتللأدكبت يثلتـلبست جءلبحثيجنجتل فلخبلؿلتطثيؽلل بحن س 
 ايػػػجسلل–بح شػػػركعجتلبحصػػػ يرةللإدبرة ايػػػجسلتن يػػػ ل يػػػجربتلل–سػػػرتيجلأبحعج ػػػ لح زكجػػػ لكل

ل300سجسػي لكقكب يػػجل)فػ لظػؿلججئ ػ لككركنػػج لع ػ لعينػ لبحث ػثلبأللبألسػرلبالسػتاربرل
زكج لع جح لغيرلبح نتظ  ل لثـلتـلبعدبدلبحثرنج  لبحتدريث لكطثؽلع  لبحعين لبحتجريثي ل

زكجػ لع جحػ لغيػرلبح نتظ ػ لل75بح ت ث  لف ل فلرثيعلبالدن لح عينػ لبالسجسػي لكقكب يػجل)
 لخػػرللع ػػ لبحعينػػ لبحتجريثيػػػأعػػجدةلتطثيػػؽلبح ايجسػػػيفلبحسػػجثايفل ػػرةلإ لكثعػػدلتطثياػػولتػػـل

ىػػـلأح تجكػػدل ػػفلفجع يػػ لبحثرنػػج  لبحتػػدريث ل ػػفلخػػبلؿلبحايػػجسلبحاث ػػ لكبحثعػػدل.لككػػجفل ػػفل
سػػ رلعنيػػجلبحث ػػثل لكجػػكدلفػػركؽلذبتلدالحػػ لب صػػجئي لعنػػدل سػػتكللدالحػػ لأبحنتػػجئ لبحتػػ ل

لتثعػػػجنللككركنػػػجلججئ ػػػ لظػػػؿلفػػػ لبألسػػػرللبالسػػػتاربرلح ايػػػجسلبح  ػػػجكرلج يػػػعلفػػػ ل 0.01)
لبحعينػ لأفػربدلحصجححلبحسفلح ت يرلتثعجنلل لبحريؼلف لي يفبح الحصجححلبالقج  ل  ؿلح ت ير
لفػػ لإدبرةلحصػػجححلبحػػزكجلتع ػػيـلح ت يػػرلتثعػػجنلل لسػػن ل30ل ػػفلبقػػؿلأع ػػجرىفلكجنػػتلبحبلتػػ 

لبح سػػػتكللفػػػ لبحزكجػػجتلحصػػػجححلبحزكجػػػ لتع ػػيـلح ت يػػػرلتثعػػػجنلل لبحعػػجح لبحتع ي ػػػ لبح سػػتكل
لح ت يػرلتثعػجنللبحججئ ػ  لقثػؿللحعػج  يفبلإدبرةلحصػجححلبحع ػؿلح ت يػرلتثعػجنلل لبحعجح لبحتع ي  

لحؤلسػػرةلبحشػػيرملبحػػدخؿلح ت يػػرلتثعػػجنلل لأفػػربدل4ل ػػفلأقػػؿلبألسػػرلحصػػجححلبألسػػرةلأفػػربدلعػػدد
ل.لبح رت علبحدخؿلذكملبألسرلحصجحح

لبح  ػػجكرلج يػػعلفػػ  ل0.01)لدالحػػ ل سػػتكللعنػػدلب صػػجئي لدالحػػ لذبتلفػػركؽلكجػػكد
لبحعينػػػ لأفػػػربدلبحسػػػفلحصػػػجححلح ت يػػػرلجنلتثعػػػبحصػػػ يرةل للبح شػػػركعجتلإدبرةلح ايػػػجسل يػػػجربت

لفػػ لإدبرةلبحػػزكجلحصػػجححلتع ػػيـلح ت يػػرلتثعػػجنل  أكثرفػػلسػػن ل40ل ػػفلأع ػػجرىفلكجنػػتلبحبلتػػ 
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لبح سػػػتكللفػػػ لبحزكجػػػجتلبحزكجػػػ لحصػػػجححلتع ػػػيـلح ت يػػػرلتثعػػػجنلبحعػػػجح  للبحتع ي ػػػ لبح سػػػتكل
بح ضػػر للفػػ لبح اي ػػيفلبحعينػػ لأفػػربدلحصػػجححلبإلقج ػػ ل  ػػؿلح ت يػػرلتثعػػجنل بحعػػجح  لبحتع ي ػػ 

لبحػػػدخؿلح ت يػػػرلتثعػػػجنل لللأفػػػربدل4ل ػػػفلأقػػػؿلبألسػػػرلحصػػػجححلبألسػػػرةلأفػػػربدلعػػػددلح ت يػػػرلتثعػػػجنل
لإدبرةلحصػػػجححلبحع ػػػؿلح ت يػػػرلتثعػػػجنللبح رت ػػػعل لبحػػػدخؿلذكملبألسػػػرلحؤلسػػػرةلحصػػػجححلبحشػػػيرم
لبحججئ  .لقثؿلبحعج  يف

لبح شػػػركعجتلإدبرةل يػػػجربتلتن يػػػ   ايػػػجسل  ػػػجكرلعبلقػػػ لبرتثػػػجطلطػػػردللثػػػيفلكجػػػكد
لدالحػػ ل سػػتكللعنػػدلككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرل ايػػجسلك  ػػجكرلبحصػػ يرة
ل0,05 ل0,01

ثيفل تكسط لبحايجسيفلل 0,01)لدالح ل ستكللعندلب صجئي لدالح لذبتلفركؽلكجكد
فػػ للبألسػػرل ايجسػػيفل)بالسػػتاربرللأثعػػجدبحاث ػػ لكبحثعػػدللح عينػػ لبحتجريثيػػ لقيػػدلبحث ػػثلفػػ ل

بحص يرة لحصجححل تكسطلبحايجسلبحثعػدل للبح شركعجتلإدبرةلربتظؿلججئ  لككركنج ل يج
تثيفلبفل جـلتجثيرلبحثرنج  لبح اترحلع  لبحكع لثإقج  لبح شركعجتلبحص يرةلكبالستاربرل

بح شػػركعجتلبحصػػػ يرةلكثيػػرل  ػػػجللإدبرةفػػ لظػػػؿلججئ ػػ لككركنػػجلكتن يػػػ ل يػػجربتللبألسػػرل
لإدبرةحثرنػػج  لبحتػػدريث لحتن يػػ ل يػػجربتلبحنتػػجئ لفجع يػػ لبلأكػػدتيكضػػحلفجع يتػػولبحعجحيػػ  ك جل

بح شػػػركعجتلبحصػػػ يرةلحػػػدللزكجػػػجتلبحع جحػػػ لغيػػػرلبح نتظ ػػػ لكبنعكجسػػػولع ػػػ لبالسػػػتاربرل
لف لظؿلججئ  لككركنج.لبألسرل
لت اػؽلبحتػ لبالسػري لبحثػرب  لكدعػـلى يجل:لتكثيػؼأثعضلبحتكصيجتللبحثج ثجتقدـلكل

لتشػػجيعلبالسػػر لحج يػػعلكن سػػيجلكصػػ يجلكبجت جعيػػجلبقتصػػجديجلكتدع ػػولبألسػػرللبالسػػتاربر
دبرةكللبح يجرةلع  لبحاجئـلبح رلبحع ؿلثاجف لكنشرلبحص يرةلبح شركعجتلإدبرة ل.فربدبأللب 

للإدبرة يجربتلل-فجع ي لبحثرنج  لبحتدريث للالكممات المفتاحية: ل–بح شركعجتلبحص يرة
ل لبح نتظ   لغير لل–بحع جح  للبألسرلبالستاربر لككركنج لججئ   ججئ  لل–ف لظؿ

 ركنج.ككل
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 مقدمة ومشكمة البحث:

لع ػػػػ لإياػػػػجعل خت ػػػػؼ لكبالجت جعيػػػػ لبحثيئيػػػػ لبحت يػػػػربتلظػػػػؿلفػػػػ ليعػػػػيشلبحعػػػػجحـلبحيػػػػـك
 رتثطلثظرفي لبستثنجئي لف لظؿلظيكرلبحليشكثولبآلضطربب يثللبح عجصرةلكبالقتصجدي 

 تلثجح جت علصكبحت لعل ةأكل جليس  لثججئ  لككركنجلبح ستجدل91كبنتشجرلكثجءلككفيدل
لأز ػػػػ لككرنػػػػجلججئ ػػػػ لشػػػػك  تل يػػػػثل 0202)أ  ػػػػدلبحشػػػػربؾل كفلسػػػػجثا لإنػػػػذبرلبحػػػػدكح لد
لبحػػػدكؿلعجنتيػػجلبحتػػ لبألز ػػػجتل ػػفلبحكثيػػرلت طيتيػػػجلكنطػػجؽلبنتشػػجرىجلسػػػرع لفػػ لتجػػجكزت
ل initiatives.financialsector.gov.sa)ل.لبح جض لبحارفلخبلؿ
لل ع  لفلبحي بح تكللبحت ديجتكللكبح شكبلتلبحض كطل فلبحعديدلعجن ت للبألسرفثجتت

ل     للضركرةلأصثحلسرمبأللكبحتكبزفلبحتكبفؽل فل جح ل دبثإلفأفلكحذبل لكجف لبألصعدة
ل  Velavan & Meyer, 2020)ل.لبحعصرلىذبل تط ثجتلأىـل فلك تط ب
لع ػػؽلعػػفلبحكشػػؼلإحػػ لككركنػػجلكثػػجءلحت شػػ لبح صػػج ثيفلرتثػػجؾكبآللبحي ػػعلدلألك ػػج
 ػفلبح جت ػعللعريضػ لفئػجتلظيػرتألبحصػ  لبح جػرلفػرضلفثعػدلبالجت جع  لبحتضج ف
لالشػػخجصل ثػػجدربتلشػػكؿلع ػػ لبحع ػػؿلعػػفلكبح تكق ػػ لبح عػػكزةلسػػربألل ػػعلكبسػػعجنللتضػػج نجنل
لثججئ ػػ لبحخػػجصلبحػػدعـلصػػندكؽل ػػدبثإل ػػدكدلإحػػ لكذحػػؾلكج عيػػجت لحييئػػجتلكألذبتيػػيف
للل.بحع ؿلعفلبح تكق  لح  ئجتلبحدعـلحتاديـلحي آكلككركنج
ل 0202لخركف آكللعجش ليكسؼ)

عتثجرلبح ػرأةلدبعػـلألسػرتيجلك جت عيػجلفاػدلثػجتلد ػ لبح ػرأةللفػ لع  يػجتلبحتن يػ لكثإ
لفػرصلتػكفيرضركرةل   ػ لحلبح دن لبح جت عل ؤسسجتل فلخبلؿلنتججي بإللبح شركعجتكل

لح كبجيػػػ لبحتن ػػػكملدكرىػػػجلبدبءل ػػػفلت كنيػػػجلبحتػػػ لبح نجسػػػث لبحتسػػػييبلتلكبعطجئيػػػجلبحتػػػدريب
ل 0291لرصجص لنيجد) ل 0209لكبخركف لع  لنكرىجف).بألز جتلكتخط لبح  ف

لأف ل( Mannar Raja ,2019كل  0222بحاػجدرل ل سػني )ل ػفلكػؿلدربسػ لكتؤكػد
لكبسػػتيعجثولت ي ػػولدرجػػ لع ػػ لكثيػػرل ػػدلإحػػ ليتكقػػؼلبح شػػركعجتلقج ػػ إلفػػ لبح ػػردلنجػػجح

لكي يػػ لكفػػ لبإلدبريػػ لبح يػػجربتلبكتسػػجبلفػػ ل دبركػػولتن يػػ لث كجثيػػجليتسػػن لبحتػػ لح كسػػجئؿ
لالسػػتخدبـلبحبلز ػػ لبإلدبريػػ لبح يػػجربتلأفلك ػػجلثك ػػجءة لبع جحػػولع ػػ لكتطثيايػػجليجبسػػتخدب 
لبحتن يػػػذلبحتنظػػػيـ لبحتخطػػػيط ل بألىػػػدبؼلت ديػػػدلبحاػػػربربت لبتخػػػجذلفػػػ لتت ثػػػؿلح ػػػكبردهلبح ػػػرد
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كبحتػػ لت ثػػؿل  اػػ ل تكج  ػػ لبألركػػجفلفػػ لإقج ػػ لبح شػػركعجتلاللي كػػفلبحتربخػػ لفػػ للكبحتايػػيـ
ل.كبح ض لثيجلثخط لثجثت لإلنججحلبح شركعجتلألل نيج
لحججئ ػػػ لتػػػأثيربنللبالقتصػػػجدي لبالثػػػجرلأكثػػػرلفأل 0202شػػػ س ل ػػػؿأ)لدربسػػػ لقػػػرتألك ػػج
ػػػػلىػػػػ لككركنػػػػج لكبحركػػػػكدلكبحخػػػػد جتلبحسػػػػ علسػػػػعجرألرت ػػػػجعب لكللضػػػػجفي إل جحيػػػػ لتكػػػػجحيؼلؿت   

ل جحيػػػػ لتسػػػييبلتلكتاػػػػديـلبح نتظ ػػػ  لغيػػػرلكبحع جحػػػػ لبح ايػػػرةلسػػػػربأللك  جيػػػ لبالقتصػػػجدم 
ل.لبحججئ  لثجرآلحتخط لبحص يرةلشركعجتكبح لح شركجت

لبإل صجءبتل لأفضؿلك يجةلأفضؿلكظجئؼ"لبحدكح لبحثنؾلتاريرحلجنلكفاكتشير لف "
لىنجؾلكجفل ـل0290لإح ـلل9111ل فلعج جنللعشرلبألرثع لخبلؿلإنول ـ0292لبحعجـ
لبحتش يؿلفييجلتربجعلبحصنجعجتلفج يعلكثير لثشكؿلبحرس  لغيرلبحع ؿلن كلت كؿ

لـ.0292كلـ0222لثيفلأكثرلثصكرةلكتربجعل ـ0222ـلك9111لبح ترةلؿخبللبحرس  
لأفل يث  يثللفاطلث ثث  عدؿلبحلبحع ؿلحعاكدلبحرس ي لبحطثيع لف لبحتربجعلكجد

لت كؿلإفلثؿلبح صرم لبحصنجع لبحاطجعلتركيث لع  لطرأتلت يربتلإح لإرججعولي كف
لبحعج  يفلع ؿلعاكدلت كيؿليعفلحـلبحرس ي لبحصنجعجتل فلكثيرلف لبح نشآتلثعض
ل 0202)سج  ل  جكرل .كذحؾلبحرس ي لإح لفييج
لبحع ؿلكسكؽلح تش يؿلتتثع بحلبح سحل فلبل ظفي للبحييك ي لغيرلبحع جح لتكزيعلعفلأ جللل
لنسث لزبدتلبحنسجءلف لثين جلح رججؿ لكثيربنلليت يرلحـلبحييك ي لغيرلبحع جح لىيكؿلأف
ل.0290لإح ل9111ل فلبح ترةلخبلؿلأجرلثدكفلبألسرةلحدللشت بلتبح  ل
ل9111ل ػفلبحع ؿلسفلف لح رججؿ% ل22-%ل22)لبحييك  لغيرلبحتش يؿلزيجدةلك عللل
لبحييك يػػػ لغيػػػرلبحع جحػػػ لنسػػػث لأفلفنجػػػدلن سػػػيج لبحكظػػػجئؼلجػػػكدةلتربجعػػػتل ـ0290لإحػػػ 

%لل92لإحػػ ـلل9111لفػػ %ل90ل ػػفلتربجعػػتلسػػن ل01-02لسػػفلفػػ لح سػػكجفلبح تاطعػػ 
ل ػػرةلحبلرت ػػجعلعػػجدتلبحنسػػث لىػػذهلأفلإالل0222لفػػ لسػػن ل01ل-02لسػػفلفػػ لبحسػػكجفل ػػف

ل-ل0222لبح تػػرةلخػػبلؿ%لل02لإحػػ %ل92لك ػػف.لـل0290لبحعػػجـلفػػ %لل02لإحػػ لأخػػرل
ل ل0292)لس كللبحعنترلل للل.سن ل21ل-ل22لح سكجفلنسث نل0290

لكبألسػػري لبحزكجيػػ لح عبلقػ  ع نػػجنللن كذجػجنللبألسػػرللبالسػتاربرل ثػػؿي للخػرلألنج يػػ لك ػف
لأدبءلفػ لكبحتكج ػؿلبح رديػ لفيػولربعػ ي للبحػذللبحػكبع لبحتخطػيطل ػفلعجؿلثادرل ت ظلبحت 
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لثػيفلبحتعج ؿلثدي كقربطي لبالىت جـل علكبحكبجثجتلجتبح سئكحيلت  ؿلكي ي لحت ديدلبألدكبر
ل 0299غيث لل   د)لل.بألز جتكللبح  فلأ جـلص كدىجلحض جفلفربدبأل

لكتكي يػجلإدربكيػجفلإ لفرلسعجدتيجك صدلبألسرةلأسجسلى لبحزكج لككفل فلنطبلقجنلب لكل
لنتػجئ ل ػدكثلب ت جحي لحتا يؿلبحض كطل فلح عديدلح تصدملأسجسي للخطكةلعدي للبإليججث 

ل ػجل ػؿلفػ بح يػجربتلبإلدبريػ للتطثيػؽلخػبلؿل ل ػفكبسػتاربرىجلأسرتيجلع  لس ثي  لح   جظ
ل ٠٢٠٢بألسكد للسجرة)ل.ت ديجتل فليعترضيجل شكبلت لك جل فلجييكبجي
لفألإحػػػ  ل0202 ػػػجفظ لدعػػػجء)لكل  0202ع ػػػ  لي ػػػجفإ)لل ػػػفلكػػػؿلدربسػػػ لأشػػػجرتكل

لكبالسػتاربرلبحتكج ػؿلفػ لبح ػؤثرةلبح ظػجىرل ػدألتعػدلككركنػجلحججئ  لبالجت جعي لبحتدبعيجت
لىػجأفربدلجيػكدلثتضجفرلكذحؾلبحضجغط  ل دبثبألل كبجي لف لعج بلنللتعدلكبحت ل بألسرل

لبحعبلقػػجتل ػػفلجيػػدل نػػجخلتػػكبفرلحضػػ جفلعػػ بح تنكللب تيجججتيػػجلشػػثجعب لكللىػػدبفيجألت ايػػؽلفػػ 
ل.لبالسري لكبحت جعبلت

لبألسػري  لفيػ لأكلبحع  يػ لسػكبءلبح يػجةل تط ثػجتلأىػـلأ ػدلبإلدبريػ لبح يجربتلعدت للحذب
لكبح تدبخ ػػػ لبح تعػػػددةلبألدكبرلكأدبءلبح يػػجةلصػػػعكثجتلع ػػػ لح ت  ػػبلبحك يػػػدلبحسػػػثيؿلث ثجثػػ 
لبحاػػػربرلكبتخػػػجذلبحجيػػػدلبحتخطػػػيطلع ػػػ لدرةبحاػػػل ػػفلبح ػػػردلت كػػػفل  كنػػػ  لفيػػػ لك ػػػجءةلثػػأع  

لبألىػػػدبؼلت ايػػػؽلإحػػػ لبحنيجيػػػ لفػػػ ليػػػؤدملبحػػػذملبأل ػػػرلكبحتايػػػيـلكبحرقجثػػػ لكبحتن يػػػذلكبحتنظػػػيـ
ل ٠٢٢٢بح صرم للأ  د)ل.لبح نشكدة
لكآخركف لعثدهلي جفإ)ل  0292لبحدربغ   لت جـ)ل فلكؿلدربس لأشجرتل يث
لكبح شركعجتلكبحثرب  لبحتدريبلع ي كفجلنججحلإح  ل0221لبحجكبد لعثدلس كل)ل  0292
لع  لبح رأةلح سجعدةلبحت كيفلبستربتيجي لثجستخدبـلبالى ي لبح نظ جتلتاد يجلبحت 

ل ستاؿلحدخؿلكت ايايجلكبحص ي  لكبحن سي لكبالجت جعي لبالقتصجدي لبح شكبلتل كبجي 
لتشكيؿلدةكبعجلبالقتصجدي لثجحع  يجتلبحايجـلع  لكقدرتيجلن سيجلع  لبعت جدىجلكزيجدة
ل.لحيجلبالستاربرلعكب ؿلكتكفيرلبحثيئ لبح  يط

لعند ج ل(Sidney, etal, 2019لكل  0299)إدريسلثجثتكؿل فلللكدهأل جلكىذب
ل٣لعفليزيدلاللز ن ل دللف لفش تلقدلبحجديدةلبح شركعجتل ف%ل٤٢لأفلإح لبشجركب
لكياي  بحتسلبحخثربتلكناصلبح شركع لحصج بلبإلدبري لبح يجربتلضعؼلثسثبلسنكبت
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لبالست ربرلع  لبحادرةل اؽت للأفضؿلك  جرسجتلأسجحيبلعفلبحث ثل نيـلتتط بل  ج
ل.لبألخرللبح شركعجتلثجق لثيفلكبحص كد
عدبدلثنجءلع  ي لف لکثيرةلأى ي لح تدريبلأصثحلىنجلك ف لكبحيدؼل ؤى   لکكبدرلكب 

لع  ليـقدربتلكتن ي لكبح يجربتلبح عجرؼل فل ج كع لبح تدرثيفلإكسجبلبحتدريبل ف
ل ل0290لعثدبحر  ف لرشج.ل)أفضؿلن ك

ح عػج  يفلثإعتثجرىػجللتدريثػ لثػرب  ضػركرةللإعػدبدلك فلبألى يػ لث كػجفلأفلنشػيرلإحػ ل
لخثػػػػربتيـلتن ػػػػ حلبحعػػػػج  يفلكك ػػػػجءةلفجع يػػػػ لحزيػػػػجدةل نظ ػػػػ لأكلقطػػػػجعلألملبح اػػػػرملبحع ػػػػكد

لسػتزيدلثػؿلف سػبلبحعػج  يفلع ػ لحػيسلثػدكرهليػنعكسلكبحػذملع  يـ ل ججؿلف لك يجربتيـ
لكجػػكد ل ػػفل0299)بحنجػػجرلع ػػجؼكىػػذبل ػػجلأكدتػػولدربسػػ لل ؤسسػػجتيـ لإنتججيػػ ل ػػفلثػػدكره
ل كبإلنتججيػػ لبألدبئيػػ لبحعػػج  يفلك ػػجءةلكزيػػجدةلبحتدريثيػػ لبحثػػرب  لثػػثفلفجع ػػ لبيججثيػػ لعبلقػػ 
لأسػػسلككضػػعلثإثربئيػػجلبحعنجيػػ لكثػػدأتلخجصػػ  ل يػػ ٘ألبحتدريثيػػ لبحثػػرب  لبكتسػػثتلثػػـلك ػػف
للج.أغربضيلحت ايؽلك تخصص ل تنكع تكنكحكجي للأسجحيبلكبستخدبـل يج كتص يلحثنجئيج

لبحع  يػػػػ لبح خت  ػػػػ لجكبنثيػػػػجلفػػػػ لبح يػػػػجةلت رضػػػػولبحػػػػذملبحتن ػػػػكملبحتسػػػػجرعل ػػػػتـي للحػػػػذب
لكتأىي يػػ لتطكيريػػ لتدريثيػػ لثػػرب  لتػػكبفرلكبالجت جعيػػ  لضػػركرةلكبالقتصػػجدي لكبحتكنكحكجيػػ 

ل نتجػػػػجتلإحػػػػ لبح عرفيػػػػ لبحاػػػػدربتليػػػػؼتكظلن ػػػػكلبحعػػػػج  يفلك يػػػػجربتلأدبءل سػػػػتكللحرفػػػػع
أز ػػ للاللسػي جلفػػ لظػػؿلل 0299فتػػجح للبثتسػػجـ ل جسػػـلرجػجء.ل)ثجح ن عػػ لتت يػػزلبقتصػجدي 
 ت ديجتلبحعديدةلبحت ليعجن لجنلإضجفيجنلحقتصجدلبح صرملت ديالع  لبلبحت لفرضتككركنجل

ث لثذحتلز  لذبتولكبحذمليأت لثعدلسنكبتلصعأل نيج لكيزيدل فلصعكث لبح كقؼلتكقيتلب
بحتػػ ليعػػجن ل نيػػجل نػػذلعػػدةلعاػػكد لكذحػػؾل ػػفللبإلخػػتبلالت صػػرلجيػػكدبلكثيػػرةلح عجحجػػ ل

لفييػػجللخػػبلؿ كبحػػذملقػػدلثػػدأليسػػ رلعػػفلـلل0292قتصػػجدمل نػػذلعػػجـلبإلصػػبلحلبالثرنػػج  لن
قتصػػجدملبحػػذملقػػدرلبالقتصػػجدلبحك ػػ لك نيػػجل عػػدؿلبحن ػػكلالت سػػفلبحعديػػدل ػػفل ؤشػػربتلب

.ل0292/0292فػػػػ لعػػػػجـلل2.0 اجثػػػػؿلفػػػػ لل0291/ل0291ـلعػػػػجلخػػػػبلؿ%لل2.2ثن ػػػػكل
ل 0202)س رلعثكدل أس جءلبح  يج ل

بحثج ثػػػجتللع ػػػـل ػػػدلع ػػػ لبحسػػػجثا لكبحدربسػػػجتلح اػػػربءبتلبحسػػػجثؽلبحعػػػرضلخػػػبلؿل ػػػف
لبالسػػػتاربرلجػػػكدةلت سػػػيفلفػػػ لبحصػػػ يرةلبح شػػػركعجتلإدبرةل يػػػجربتلتن يػػػ لأى يػػػ لتتضػػػح
ل ػػػفلىجحػػػ لت كطيػػػجلحتػػػ بلبحزكجػػػجتل ػػػفلبح ئػػػ لحيػػػذهلتػػػدريث لثرنػػػج  لخػػػبلؿل ػػػفلبألسػػػرل
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دةلكجفػػػػػ لع ػػػػػ لبحجسػػػػػي  لكبألعثػػػػػجءلبحضػػػػػ كط لكبالجت جعيػػػػػ لكبحصػػػػػ ي لبحن سػػػػػي لبأَلْصػػػػػع 
دربكػجنللكبالقتصجدي  لإحػ بحثج ثػجتللدفعػتلبحتػ لبحث ػثلفكػرةلنشػأتلبح شػك  لت ػؾلحخطػكرةلكب 
لغيػػػػرلبحع جحػػػػ لزكجػػػػجتلحػػػػدملبحصػػػػ يرةلبح شػػػػركعجتلإدبرةل يػػػػجربتلتن يػػػػ لثػػػػأثرلبالىت ػػػػجـ
لل2ككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرللبستاربرىفلع  لبح نتظ  
 البرنـامج فاعميـة مـا :إلىالتـ الرئيسـي السـاال فـى الدراسة مشكمة تبمورت ىنا من

 غيــر العمالــة زوجــات لــدى الصــغيرة المشــروعات إدارة ميــارات لتنميــة المعــد التــدريبى
 منـو ينبثـق والـذي كورونـا  جائحـة ظل فى األسرى االستقرار عمى وانعكاسو المنتظمة
 :التالي النحو الفرعية عمي األسئمة من مجموعة

لبألسػرللبالسػتاربرل سػتكللكت سػيفلبحصػ يرةلبح شػركعجتلثإقج ػ لبحػكع ل ستكلل ج -
لبالسجسػي لبحث ػثلعينػ لبح نتظ ػ لغيػرلبحع جحػ لزكجػجتلحدللككركنجلججئ  لظؿلف 
لككركنج؟لججئ  لظؿلف 

ل يػػػجربت)لبحصػػػ يرةل شػػػركعجتبحلإدبرةل يػػػجربتل ايػػػجسلح  ػػػجكرلبحنسػػػثي لبألى يػػػ ل ػػػج -
لل؟بحث ثلعين لبح نتظ  لغيرلبحع جح لزكججتلحدل لفني ل يجربتل–لبدبري 

لككركنػػػجلججئ ػػػ لظػػػؿلفػػػ لبألسػػػرللبالسػػػتاربرل ايػػػجسلح  ػػػجكرلبحنسػػػثي لبألى يػػػ ل ػػػج -
لبحصػػػػػ   لبالسػػػػػتاربرلبالقتصػػػػػجدم لبالسػػػػػتاربرلبالجت ػػػػػجع  لبالسػػػػػتاربرلبالسػػػػػتاربر)

لل؟بحث ثلعين لبح نتظ  لرغيلبحع جح لزكججتلحدل لبحن س 
لبح شػركعجتلإدبرةل يػجربتل ايػجسل  ػجكرلفػ لإ صجئي لدالح لذبتلفركؽلىنجؾلىؿ -

لح ت يػػػربتلتثعػػػجنللبألسجسػػػي لبحث ػػػثلعينػػػ لبح نتظ ػػػ لغيػػػرلبحع جحػػػ لحزكجػػػجتلبحصػػػ يرة
لح ػػػػػزكجيف ل  ػػػػػؿلبحتع ي ػػػػ لبحسػػػػػف لبح سػػػػػتكل)لكبالجت ػػػػجع لبالقتصػػػػػجدملبح سػػػػتكل

لقثػػؿلح ػػزكجيفلبحججئ ػػ  لبحع ػػؿلكثعػػدلقثػػؿلبألسػػرةلدخػػؿل بألسػػرةلأفػػربدلبإلقج ػػ  لعػػدد
ل؟ بحججئ  لكثعد

لظػؿلفػ لبألسػرللبالسػتاربرل ايػجسلأثعػجدلفػ لإ صػجئي لدالحػ لذبتلفركؽلىنجؾلىؿ -
لتثعػػػجنللبألسجسػػػي لبحث ػػػثلعينػػػ لبح نتظ ػػػ لغيػػػرلبحع جحػػػ لزكجػػػجتلحػػػدملككركنػػػجلججئ ػػػ 

ح ػػزكجيف للحتع ي ػػ بلبحسػػف لبح سػػتكل)لكبالجت ػػجع لبالقتصػػجدملبح سػػتكللح ت يػػربت
لح ػػزكجيفلبحججئ ػػ  لبحع ػػؿلكثعػػدلقثػػؿلبألسػػرةلدخػػؿ لبألسػػرةلأفػػربدلبإلقج ػػ  لعػػددل  ػػؿ
ل؟ بحججئ  لكثعدلقثؿ
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لفػػػ لبح ت ث ػػػ لبحصػػػ يرةلبح شػػػركعجتلإدبرةل يػػػجربتل  ػػػجكرلثػػػيفلبحعبلقػػػ لطثيعػػػ ل ػػػج -
لكبالقتصػػجدملبالجت ػػجع لبح سػػتكللك ت يػػربت لبح نيػػ ل لبح يػػجربتبإلدبريػػ لبح يػػجربت)
لبألسػرةلدخػؿ لبألسػرةلأفػربدلبإلقج ػ  لعػددلح ػزكجيف ل  ػؿلبحتع ي  لبحسف لبح ستكل)

للبحث ث؟لعين لح زكججت لبحججئ  لكثعدلقثؿلح زكجيفلبحججئ   لبحع ؿلكثعدلقثؿ
لبالسػتاربر)لككركنػجلججئ ػ لظؿلف لبألسرللبالستاربرل  جكرلثيفلبحعبلق لطثيع ل ج -

 لبحن سػػػػػػ لبحصػػػػػػ   لبالسػػػػػػتاربرلاربربالقتصػػػػػػجدم لبالسػػػػػػتلبالجت ػػػػػػجع  لبالسػػػػػػتاربر
ح ػػزكجيف للبحتع ي ػػ لبحسػػف لبح سػػتكل)لكبالقتصػػجدملبالجت ػػجع لبح سػػتكللك ت يػػربت

لح ػػزكجيفلبحججئ ػػ  لبحع ػػؿلكثعػػدلقثػػؿلبألسػػرةلدخػػؿ لبألسػػرةلأفػػربدلبإلقج ػػ  لعػػددل  ػػؿ
للبحث ث؟لعين لح زكججت لبحججئ  لثعدلقثؿ

لحػػػدملبحصػػػ يرةلبح شػػػركعجتلرةإدبل يػػػجربتل ايػػػجسل  ػػػجكرلثػػػيفلبحعبلقػػػ لطثيعػػػ ل ػػػج -
لججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرل ايػػجسلأثعػػجدكللبح نتظ ػػ لغيػػرلبحع جحػػ لزكجػػجت
لل؟لككركنج

لبحصػ يرةلبح شػركعجتلإدبرةل يػجربتلحتن يػ لعػدبح  للبحتػدريث لبحثرنػج  لفجع يػ ل ػدمل ج -
لججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرلع ػػ لكبثػػرهلبح نتظ ػػ لغيػػرلبحع جحػػ لزكجػػجتلحػػدم
لل؟لجككركن

 :البحث ىدف
لعػدبح  للبحتػدريث لبحثرنػج  لأثػرلعػفلبحكشػؼلإحػ لرئيسػي لثصػ  لبح جحيػ لبحدربسػ لتيدؼ

لع ػػػ لبح نتظ ػػػ لغيػػػرلبحع جحػػػ لزكجػػػجتلحػػػدملبحصػػػ يرةلبح شػػػركعجتلإدبرةل يػػػجربتلحتن يػػػ 
ل:التالية الفرعية األىداف خالل من وذلكككركنج للججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربر
لبالسػتاربرلع ػ لثرىػجأكللبحصػ يرةلبح شػركعجتلثإقج ػ لبحػكع ل ستكللع  لبحتعرؼ -9

لظػػػؿلفػػ لبالسجسػػػي لبحث ػػثلعينػػػ لبح نتظ ػػ لغيػػػرلبحع جحػػ لزكجػػػجتلحػػدللبألسػػرل
ل.لككركنجلججئ  

لبحصػػػػ يرةلبح شػػػػركعجتلإدبرةل يػػػػجربتل ايػػػػجسلح  ػػػػجكرلبحنسػػػػثي لبألى يػػػػ لت ديػػػػد -0
ل.لبحث ثلعين  لفني ل يجربتل–لبدبري ل يجربت)
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لككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربرل ايجسلح  جكرلنسثي بحلبألى ي لت ديد -2
لبحصػػػ   لبالسػػػتاربرلبالقتصػػػجدم لبالسػػػتاربرلبالجت ػػػجع  لبالسػػػتاربرلبالسػػػتاربر)

ل.لبحث ثلعين لبح نتظ  لغيرلبحع جح لزكججتلحدل لبحن س 
لحزكجػجتلبحصػ يرةلبح شػركعجتلإدبرةل يػجربتل ايػجسل  ػجكرلف لبح ركؽلتكضيح -2

لبح سػػػػػػتكللح ت يػػػػػػربتلتثعػػػػػػجنللبألسجسػػػػػػي لبحث ػػػػػػثلعينػػػػػػ لح نتظ ػػػػػػ بلغيػػػػػػرلبحع جحػػػػػػ 
بإلقج ػػػ  للح ػػػزكجيف ل  ػػػؿلبحتع ي ػػػ لبحسػػػف لبح سػػػتكل)لكبالقتصػػػجدملبالجت ػػػجع 

لكثعػػدلقثػػؿلح ػػزكجيفلبحججئ ػػ  لبحع ػػؿلكثعػػدلقثػػؿلبألسػػرةلدخػػؿ لبألسػػرةلأفػػربدلعػػدد
ل .لبحججئ  

لككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرل ايػػجسل  ػػجكرلفػػ لبح ػػركؽلتكضػػيح -2
لح ت يػػػػربتلتثعػػػػجنللبألسجسػػػػي لبحث ػػػػثلعينػػػػ لبح نتظ ػػػػ لغيػػػػرلبحع جحػػػػ لزكجػػػػجتلحػػػػدم

لح ػػػزكجيف ل  ػػػؿلبحتع ي ػػػ لبحسػػػف لبح سػػػتكل)لكبالجت ػػػجع لبالقتصػػػجدملبح سػػػتكل
لقثػؿلح ػزكجيفلبحججئ ػ  لبحع ػؿلكثعػدلقثؿلبألسرةلدخؿ لبألسرةلأفربدلبإلقج   لعدد

ل .بحججئ  لكثعد
لبحصػػػ يرةلبح شػػػركعجتلإدبرةل ػػػجكرل يػػػجربت لثػػػيفلبحعبلقػػػ لطثيعػػػ لعػػػفلبحكشػػػؼ -2

لبالجت ػػجع لبح سػػتكللك ت يػػربت لفنيػػ لبدبريػػ  لبح يػػجربتلبح يػػجربت)لفػػ لبح ت ث ػػ 
لأفػػػػربدلبإلقج ػػػػ  لعػػػػددلح ػػػػزكجيف ل  ػػػػؿلبحتع ي ػػػػ لبحسػػػػف لبح سػػػػتكل)لكبالقتصػػػػجدم

 لبحججئ ػػ لكثعػػدلقثػػؿلح ػػزكجيفلبحججئ ػػ  لبحع ػػؿلكثعػػدلقثػػؿلبألسػػرةلدخػػؿ لبألسػػرة
ل.بحث ثلعين لح زكججت

لججئ ػػػ لظػػػؿلفػػػ لبألسػػػرللبالسػػػتاربرل  ػػػجكرلثػػػيفلبحعبلقػػػ لطثيعػػػ لعػػػفلبحكشػػػؼ -2
بحصػػػػ   للبالقتصػػػػجدم لبالسػػػػتاربرلبالجت ػػػػجع  لبالسػػػػتاربرلبالسػػػػتاربر)لككركنػػػػج
لبحسف لبح ستكل)لكبالقتصجدملبالجت جع لبح ستكللك ت يربت لبحن س لبالستاربر
لكثعػػػدلقثػػػؿلبألسػػػرةلدخػػػؿل بألسػػػرةلأفػػػربدلبإلقج ػػػ  لعػػػددلح ػػػزكجيف ل  ػػػؿلبحتع ي ػػػ 

ل.بحث ثلعين لح زكججت لبحججئ  لكثعدلقثؿلح زكجيفلبحججئ   لبحع ؿ
لبحصػػ يرةلبح شػػركعجتلإدبرةل يػػجربتل ايػػجسل  ػػجكرلثػػيفلبحعبلقػػ لطثيعػػ لتكضػػيح -1

لظػؿلفػ لبألسػرللبالسػتاربرل ايػجسلك  ػجكرلبح نتظ  لغيرلبحع جح لزكججتلحدم
ل.ككركنجلججئ  
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لبح شػػركعجتلإدبرةل يػػجربتلحتن يػػ لبح عػػدلبحتػػدريث لبحثرنػػج  لفجع يػػ ل ػػدملتكضػػيح -1
لفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرلع ػػ لثػػرهأكللبح نتظ ػػ لغيػػرلبحع جحػػ لزكجػػجتلحػػدملبحصػػ يرة

ل.ككركنجلججئ  لظؿ
 :البحث أىمية
دبرةكللعج ػ لثصػ  لبح نزحػ لبالقتصػجدل جػجؿلفػ لجديػدةلإضػجف لبحدربسػ لىذهلعدت ل -9 لب 

لكىػػػفلبحزكجػػػجتل ػػػفلج ػػػ ىلفئػػػ لتثصػػػيرلإحػػػ لتع ػػػدل يػػػثلخجصػػػ لثصػػػ  لبح نػػػزؿ
لبإلدبريػ لبح يػجربتلتطثيػؽل ػفلسػت جدةبأللثضػركرةلبح نتظ ػ لغيرلبحع جح لزكججت

ل.خجص لككركنجلججئ  لظؿلكف ل يجتيفلشؤكفلكجف لف 
لإدبرةل يػػػجربتلحتن يػػػ لبحتػػػدريث لبحثرنػػػج  لفجع يػػػ ليكفرىػػػجلبحتػػػ لبحدينج يػػػ لىػػػذهلفإ -0

لسػػػكؽلتنشػػػيطلفػػػ لفعػػػجؿلثشػػػكؿلسػػػيـت للبحصػػػ رلكبح تنجىيػػػ لبح شػػػركعجتلبحصػػػ يرة
لبالجت ػػجع لبألسػػرةلث سػػتكللح نيػػكضلح  ػػرأةل بلئ ػػ لع ػػؿلفػػرصلكخ ػػؽلبحع ػػؿ

ل.بحججئ  لىذهلظؿلف لكبالقتصجدم
لككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرلقضػػي لكت  يػػؿلدربسػػ لأى يػػ لتتج ػػ  -2

لثعػػػضلت سػػػجعدلدقياػػػ ل عرفيػػػ لطػػػرأ للكضػػػعلفػػػ لبح نتظ ػػػ لغيػػػرلبحع جحػػػ لحزكجػػػجت
لح  ػػػػرأةلبحاػػػػك  لكبح ج ػػػػسلبالجت ػػػػجع لبحتضػػػػج فلكزبرةل ثػػػػؿلبح جت ػػػػعل ؤسسػػػػجت

لبقتصػػػػجديجنللحػػػػدع يفلضػػػػكبثطلككضػػػػعلتنظػػػػيـلأجػػػػؿل ػػػػفلبح جت عيػػػػ لكبح ؤسسػػػػجت
لكبقعيػػػػفل ػػػػعلتتنػػػػجغـلع  يػػػػ لسػػػػسأ للع ػػػػ لبح شػػػػركعجتلىػػػػذهلحتن يػػػػ لكبجت جعيػػػػجنل
ل.بح جت ع 

 :البحث فروض
لغيػػػرلبحع جحػػػ لزكجػػػجتلدرجػػػجتل تكسػػػطلثػػػيفلإ صػػػجئي لدالحػػػ لذبتلفػػػركؽلتكجػػػد -9

لككركنػجلججئ ػ لظػؿلفػ لبألسػرللبالسػتاربرلفػ لبالسجسػي لبحث ثلعين لبح نتظ  
لبحصػػ  لبالسػػتاربرل-لبالجت ػػجع لبالسػتاربرل-لبالقتصػػجدملبالسػػتاربر)لك  ػجكره

لبحتع ي ػػػػػ لبحسػػػػػف لبح سػػػػػتكل)لبحدربسػػػػػ لح ت يػػػػػربتلتثعػػػػػجنللل بحن سػػػػػ لبالسػػػػػتاربرل-
بحججئ ػػػ  للكثعػػػدلقثػػؿلسػػػرةبأللدخػػؿ لبألسػػػرةلأفػػربدلبإلقج ػػ  لعػػػددلح ػػزكجيف ل  ػػػؿ

ل بحججئ  لكثعدلقثؿلح زكجيفلبحع ؿ
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لغيػػػرلبحع جحػػػ لزكجػػػجتلدرجػػػجتل تكسػػػطلثػػػيفلإ صػػػجئي لدالحػػػ لذبتلفػػػركؽلتكجػػػد -0
لبحصػػػػػ يرةلبح شػػػػػركعجتلإدبرةل يػػػػػجربتلفػػػػػ لبالسجسػػػػػي لبحث ػػػػػثلعينػػػػػ لبح نتظ ػػػػػ 
بحسػػف ل)لبحدربسػػ لح ت يػػربتلتثعػػجنل لبح نيػػ لبح يػػجربتل–لبإلدبريػػ لبح يػػجربت)لك  ػػجكره

لقثػؿلبألسػرةلدخػؿ لبألسػرةلأفػربدلبإلقج ػ  لعػددلح زكجيف ل  ػؿلبحتع ي  لح ستكلب
ل بحججئ  لكثعدلقثؿلح زكجيفلبحججئ   لبحع ؿلكثعد

بحصػ يرةللبح شركعجتلإدبرةل يجربتلتن ي ل ايجسلتكجدلعبلق لبرتثجطلثيفل  جكر -2
ل.لككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربرل ايجسلك  جكر

لججئ ػػػ لظػػؿلفػػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرل ايػػػجسل  ػػجكرلثػػيفليػػػ برتثجطلعبلقػػ لتكجػػد -2
لك ت يػػػربتلبحصػػػ يرةلبح شػػػركعجتلإدبرةل يػػػجربتلتن يػػػ ل ايػػػجسلك  ػػػجكرلككركنػػػج
ل.بحدربس 

لبألسرللبالستاربر)لبحتجثعلبح ت يرلع  لبح ستا  لبح ت يربتل شجرك لنسث لتخت ؼ -2
للجطبالرتثلكدرج لبالن دبرل عج ؿلألكزبفلطثاج لككركنجلججئ  لظؿلف 

ل يػػجربتلتن يػػ )لبحتػػجثعلبح ت يػػرلع ػػ لبح سػػتا  لبح ت يػػربتل شػػجرك لنسػػث لتخت ػػؼ -2
لبالرتثجطلكدرج لبالن دبرل عج ؿلألكزبفلطثاج لبحص يرةلبح شركعجتلإدبرة

لبحث ػػػػثلعينػػػػ لأفػػػػربدلدرجػػػػجتل تكسػػػػطلثػػػػيفلإ صػػػػجئي لدالحػػػػ لذبتلفػػػػركؽلتكجػػػػد -2
لإدبرةلبتك يػػػػػػجرللككركنػػػػػجلججئ ػػػػػ لظػػػػػؿلفػػػػػ لبألسػػػػػرللبالسػػػػػتاربرلفػػػػػ لبحتجريثيػػػػػ 
لبحثعدملبحتطثيؽلحصجححلكثعدهلبحثرنج  لتطثيؽلقثؿلبحص يرةلبح شركعجت

 :البحثى سمو األ
 : Research Methodologyالبحث  منيج: أوالً 

لبحت  ي   لكبح ني لبحتجريث :لبحكص  لبح ني لبحث ثلىذبليتثع
 Descriptiveالمنيج الوصفى: 
لكدقيا لكجفي ل ع ك جتلع  ليعت دلبحذللبحت جحيؿلأسجحيبل فلأس كبلكياصدلثولىك

للبحكصكؿلبجؿل فلكذحؾل ع ك  لز ني لفتربتلبكلفترةلخبلؿل  ددل كضكعلبكلظجىرةلعف
 لح ظػجىرةلبح ع يػ لبح عطيػجتل ػعلكتنسجـل كضكعي لثطريا لت سيرىجليتـلع  ي لنتجئ لإح 

لياػػكـكل لبحكبقػػعلفػػ لع يػػولىػ لك ػػجلبحظػػجىرةلدربسػػ لع ػ لبحت  ي ػػ لبحكصػػ  لبح ػػني لكيعت ػد
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لثػػػػيفلبحعبلقػػػػ لنكعيػػػػ لعػػػػفلكيكشػػػػؼلخصجئصػػػػيجلثت ديػػػػدلكييػػػػتـ لدقياػػػػجلكصػػػػ جلثكصػػػػ يج
ل 0202 لبحعسكح لبحص دلعثد ل  يحليكنس.)كبتججىجتيجلكبسثجثيجل ت يربتيج

 Experimentalالمنيج التجريبى: 
لبحع يػػجلبحعبلقػػجتلعػػفلكبحث ػػثلبحظػػكبىرلثت سػػيرلييػػتـلبحػػذللبح ػػني لكبحػػذلليعنػػ لىػػك

لبحتػػ  بح ػػرض–لبحتجرثػػ -بح بل ظػػ )لعنجصػػرل سػػتخد جلكبال ػػدبثلظػػكبىربحلثػػيفلكبحسػػثثي 
ل 0292 ل   دلسجحـ)2كبحضثطلثجحدق لت تجز

  :اإلجرائية والمفاىيم العممية المصطمحات: ثانياً 
 التدريبي البرنامج :Training Program 

ل ػفل نظ ػ  ليػتـل نيجيػ لع  ي لثأنولبحتدريث لبحثرنج   ل0292)ججثرللس يحليعرؼ
ل. عيفلع ؿل يجـلأدبءل فل كنوت للبحت لبحخثربتل فل ج كع لبح ردلإكسجبلحيجخبل

لبحتع ي ػػػجتل ػػػفل ج كعػػػ لثأنػػػولبحتػػػدريث لبحثرنػػػج   ل0291)لبحزىػػػرملفجط ػػػ لكتعػػػرؼ
لبح ع ك ػجتلتكنكحكجيػجلثجسػتخدبـل تكج ػؿلطػجرإلفػ لتنظي يجليتـلبحت لكبح يجربتلكبح  جىيـ
لث ػػػكبردىـلبحػػػكع لحتن يػػػ لج ػػػوأل ػػػفلثرنػػػج  بحلعػػػدألبحػػػذللبحجػػػج ع لبحشػػػثجبلت كػػػيفلثيػػدؼ
ل.بح كبطن لقيـلحتدعيـلص يرةل شركعجتلإلقج  لبحثشري 

ــات وتعــرف ــة الباحث ــامج فاعمي ــًا  التــدريبى البرن بحاػػدرةلع ػػ لبكسػػجبل"لابأنيــ إجرائي
بح شركعجتلبحص يرةلكبثرىجلفػ للدبرةكبح ني لبحبلز  لإللبإلدبري بح تدرثجتلثعضلبح يجربتل

ل تكسػطل اجرنػ لخػبلؿلف لظػؿلججئ ػ لككركنػجلكذحػؾل ػفلبألسرلستاربرىفلبح  جظلع  لب
ل."بحتدريث لبحثرنج  لتن يذلكثعدلقثؿلبح تدرثجتلدرججت
 الصغيرة المشروعات إدارة ميارات 

Small business management skills  
ل ثػػػػؿبأللبحتطثيػػػػؽلجثأنيػػػػلبحصػػػػ يرةلبح شػػػػركعجتلإدبرة ل0290)لفيػػػػيـلآيػػػػجتلتعرفيػػػػجل

لثسػػرع لبىدبفػػولحت ايػػؽلبحصػػ يرلبح شػػركعلألنشػػط لز ػػ بحآللكبحتانيػػجتلبح يػػجربتكللح  عرفػػ 
ل.كك جءةلكدق 

لح  عػػجرؼلكبال ثػػؿلبحكػػؼءلبالسػػتخدبـلجثأنيػػ ل0292ل)سػػ ي جفلسػػر جفلأيضػػجلكيعرفيػػج
دبرةكللإلقج ػػػ لبحبلز ػػػ لكبح يػػػجربت لفػػػ لبحت كيػػػرل يػػػجربتلفػػػ لكبح ت ث ػػػ لبحصػػػ يرلبح شػػػركعلب 
لكت ديػدلبحصػ يرلح  شػركعلبحاجنكن لبحشكؿلحتن يذه لكبختيجرلبحص ير لكبحتخطيطلبح شركع
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لبحصػػػ ير لكبح كػػػـلبح شػػػركعل ػػػيبلدل ر  ػػػ ل خػػػجطرلت ديػػػدلبح سػػػتخد   ل يػػػجرةلبحسػػػجبلت
لبحتػػػ لثجحدرجػػػ لبحصػػػ ير لكتاػػػجسلبح شػػػركعلبدبءلبحصػػػ ير لكتايػػػيـلبح شػػػركعلرث يػػػ لع ػػػ 

لبالدبئيػػػ لح كبقػػػؼبلح  عػػػجرؼ لكبختثػػػجرلبحت صػػػي  لبالختثػػػجرلفػػػ لبحطجحػػػبلع ييػػػجلي صػػػؿ
ل.بحص يرةلبح شركعجتلإدبرةل جدةلف لح  يجربت

لتكظيػػػػؼل"ابأنيــــ إجرائيــــاً  الصــــغيرة المشــــروعات إدارة ميــــارات الباحثــــات عــــرفوت  
ل لبحصػ يرةلبح شػركعجتلثعػضلتن يػذلخػبلؿل ػفلع ييجلبحتدريبلتـلبحت لبإلدبري لبح يجربت

للكبحتخطػيطلبح شػركعلىػدبؼألكت ديػدلبح كػرةلبختيػجرلفػ لكبح ت ث ػ لبحتدريثيػ لبحج سػجتلأثنجء
لتايػيـلبخيػربنللثػـلكبحتكجيػولبحرقجث لكع  يجتلبح شركعلكتنظيـلبح شركعلجدكللكدربس لحتن يذه

لقثػػػؿلبح عػػػدةل ػػػفلبحصػػػ يرةلثجح نتجػػػجتلبحخجصػػػ لبح نيػػػ لبح يػػػجربتلججنػػػبلإحػػػ ل لبح شػػػركع
لكبحيػدؼلحنجػجحبلحيػجلي اؽلث جلك جدي لثشري ل كبردل فلييجلحدل جل ستخد  ل للبح تدرثجت

 الميـارات -اإلداريـة ين متضـافرين ىمـا لالميـاراتشـمل محـور تو   لبح شػركعلبقج  ل ف
 الفنية(.

 Management skills: اإلدارية الميارات -

لبالنشػػط ل ػػفل ج كعػػ ل  جرسػػ لع ػػ لبحزكجػػ لقػػدرةلجثأنيػػلبإلدبريػػ لبح يػػجربتلكتعػػرؼ
 كبردىػج للبسػتخدبـل سػف)ل فػلكتت ثػؿلبحع  يػجتلثثعضلبحايجـلخبلؿل فلكذحؾلكبحع  يجت

لت ايػؽلإحػ لح كصػكؿ لبالجت جعيػ لبحعبلقػجتلإدبرةبحػذبت للإدبرة لبألز ػجتكللبحض كطلإدبرة
ل 0209بحكردم للأس جء)ل. سئكحيجتيجلكبنججزلبىدبفيج
ــات وتعــرفل ــة الميــارات الباحث ــاً  اإلداري لأسػػجحيبلبسػػتخدبـلع ػػ لبحاػػدرةلابأنيــ إجرائي
 لبحاػربرلبتخػجذ لبحيػدؼلت ديػد لبح كػرةلبختيػجر)لف لبح ت ث  كللبإلدبري لثجحك جءةلتتسـلكطرؽ

ل.بح كبردل فلقدرلثجقؿلبص جثيجلب تيجججتلحت ايؽ لبحتاييـ لبحتن يذ لبحتنظيـ لبحتخطيط
 :Technical Skills الفنية الميارات -

لبح تع اػػػػ لبح نيػػػػ لبحجكبنػػػػبلثكجفػػػػ لبح يػػػػجربتلبح تع اػػػػ لجثأنيػػػػلبح نيػػػػ لبح يػػػػجربتلتعػػػػرؼ
عدبدلبح ني لكبح كبص جتلبح شركعل جـلت ديدلتتض فليثثجح شركع ل  لجدبكؿلح  نت  لكب 

لي كػفلح  شػركعلبح نيػ لبحجػدكللدربس لكك جءةلدق ل دللحئلنتجج لكث سجبلبحبلز  لبحع جح 
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لفشػؿلفػ لتتسػثبلقػدلبحتػ لبحتسػكياي لبإلنتججيػ  لأكلبح جحيػ  لأكلكبح خػجطرلبح شجكؿلتجنب
ل ل0200حتطكير لبح شركعل) ؤسس لجدكللح دربسجتلكب

ــات وتعــرف ــة الميــارات الباحث ــاً  الفني لبكتسػػجبلعػػفلبحنجج ػػ لبح يػػجربتلا"بأنيــ إجرائي
ل ػػػدللتعكػػػسلكبحتػػػ لبحصػػػ يرةلبح شػػػركعجتل جػػػجؿلفػػػ لكبح نيػػػ لبح عرفيػػػ لح اػػػدربتلفػػػربدبأل

لكبآلالتلكبح عػػػدبتلكتصػػػنيعولبنتججػػػولخطػػػكبت لكلخد ػػػ /لسػػػ ع )لبح نػػػت لتصػػػنيعلب كجنيػػػ 
لبحخػد جتل صػجدرلك ػجى لبح شػركعلف لبح ستخد  لبألشيجءل علؿبحتعج لك سفلبح ط كث 

لكبحػػػػتع  ـلبحرسػػػػ  لبحتع ػػػػيـلخػػػػبلؿل ػػػػفلبح يػػػػجربتلىػػػػذهلع ػػػػ لبح صػػػػكؿلكيػػػػتـلك كبصػػػػ جتيج
ل."لبحكظي ي لكبحخثرةلبح نجسبلكبحتدريب
   األسرى االستقرار :Family Stability 
لثػػػيفلتؤحػػػؼلبحتػػػ لةبحاػػػكللثأنػػػولبألسػػػرللبالسػػػتاربر ل0292ل)بح  يػػػدلعثػػػدلنيثػػػجؿلعػػػرؼت ل
لفػردلكػؿلفييػجليػؤدلل يػثلثيػنيـلفي ػجلبإليجػجث لبحت جعػؿلع ػ لكبح ثنيػ لبألسػرةلأفػربدلج يع
ل".لبألسرةلف ل كقعولتنجسبلثطريا لكج بللدكرهلبألسرةلأفربدل ف

لثػػػػيفلبحعبلقػػػػ لبسػػػػت ربرليضػػػػ فلبحػػػػذملبحتػػػػكبزفلثأنػػػػولبألسػػػػرللبالسػػػػتاربرليعػػػػرؼلك ػػػػج
لكػػؿلكت  ػػؿلتػػكبجييـلبحتػػ لكبح عكقػػجتلبح شػػكبلتلأ ػػجـلبحصػػ كدلع ػػ لكقػػدرتيـلبحػػزكجيف
ل.لبح خت   لح عكب ؿلكبالستججث لبحتكيؼلع  لبألسرةلبآلخر لكقدرةل ني ج
ل 0292 لجعدبرلثكلنجدي  لصثعلثكل يجة)

لبح ػرصل" بأنـو إجرائيـاً  كورونـا جائحـة ظل فى األسرى االستقرار الباحثات وتعرف
لكبحتعج ػؿلبحتكيػؼلع  لبح سئكحي لكقدرتيجلف لبحزكج لث شجرك لبحزكجي لبحعبلق لثاجءلع  
لكترثكيػ لكصػ ي لبقتصجدي لكضجعأل فلثيجليرتثطلك جلبالجت جعي لبالكضجعل خت ؼل ع
لبح سػتكللث جلتاد ول ػفلدعػـلبسػرلل ػجدللحرفػعلبألز جتل جـألكبحص كدلك عيشي لن سي كل

لرثػعأع ػ للكيشػت ؿلكتكظي يػجلبكتسػجثيجليػتـل عينػ لكفنيػ لدبريػ إلح يجربتلكفاجنللبالقتصجدم
لظػػؿلفػػ لبالجت ػػجع لبالسػػتاربرل–لككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبحصػػ  لبالسػػتاربر)ل  ػػجكر
لفػ لبحن سػ لبالسػتاربرل–لككركنػجلججئ ػ لظػؿلف لبالقتصجدللبالستاربرل–لككركنجلججئ  
ل. نلككركنجلججئ  لظؿ

ل
ل
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 :كورونا جائحة ظل في الصحي االستقرار -

Health Stability in Light of the Corona pandemic 

لكبالجػػربءبتلبحتػػدبثيرلثعػػضلثأنػػولككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبحصػػ  لبالسػػتاربرليعػػرؼ
لبحتثجعػػػدلتطثيػػػؽل ػػػعلبحصػػػ  لبح جػػػرلفتػػػرةلأثنػػػجءلثػػػجحثيكتلبالسػػػرلبحتػػػزبـلإحػػػ لبدتلبحتػػػ 

ل 0202ثجح طيؼ للنجكل)لل.بخرللجي ل فلبحع ؿلعفلكبالناطجعلجي ل فلبالجت جع 
لأفربدلبتثجع" بأنو إجرائياً كورونا  جائحة ظل فى ىالصح االستقرار الباحثات وتعرف

لكبحعبلجيػ لكبحكقجئيػ لبحتعزيزيػ لبحصػ ي لبحتػدخبلتلتج ػ إل عل تربزي بإللحئلجربءبتلبالسرة
لبحججئ ػ لظػؿلفػ لثػجح رضلبالصػجث لحتجنػبل يسػكرةلثتك  ػ لبالسػرةلأفربدلحج يعلكبحتأىي ي 

ل."لص يجنللكبستاربرىجلىجأفربدلسبل  ليض فلث ج
ل

  كورونا جائحة ظل في االجتماعي ستقراراال -

Social Stability in Light of The Corona Pandemic 

لبالجت جعي لح سبل  لتدبثيرلثأنولككركنجلججئ  لظؿلف لبالجت جع لبالستاربرلعرؼي ل
لكبحضػػػػػعي  لبح عػػػػػكزةلبالجت جعيػػػػػ لكبح ئػػػػػجتلبح عيشػػػػػي لبألسػػػػػرلبألكحػػػػػ لثجحدرجػػػػػ لتسػػػػػتيدؼ
لككثػجرلبألط ػجؿليشػ ؿلبحػدعـلكىػذبلبح جت ػعلفػ لىشجش لح عيشي بلبألسرلأكثرلكتستيدؼ

ل سػػػػبلناديػػػػ لت ػػػػكيبلتلشػػػػكؿلفػػػػ ل سػػػػجعدبتلكتاػػػػدـ.لبإلعجقػػػػ لذكملكبألشػػػػخجصلبحسػػػػف
ل FairWear,2020.ل)بالست اجؽ

ل ػدلل"بأنـو إجرائيـاً  كورونـا جائحـة ظـل فـى االجتماعى االستقرار الباحثات وتعرف
لبح خت  ػػػ لبح جت ػػػعلىيئػػػجتلتاػػػد يجلبحتػػػ ل سػػػجندةكبحلبحػػػدعـلبجػػػربءبتل ػػػفلبالسػػػرةلبسػػػت جدة
لبح عيشػػػػي لبألسػػػػرلأكثػػػػرلكتسػػػػتيدؼل91ل-حككفيػػػػدلبالجت جعيػػػػ لبحتػػػػدبعيجتل ػػػػفلح تخ يػػػػؼ
ل."بح جت علف لبح تضررة

 :كورونا جائحة ظل في االقتصادي االستقرار -

Economic Stability in Light of The Corona Pandemic 

لبحييػجلتسػع لبحتػ لبحعكب ػؿلثأنػولككركنػجلججئ ػ لؿظػلف لبالقتصجدملبالستاربرلعرؼي ل
لثيػػػجلت ػػػرلبحتػػػ لبالقتصػػػجدي لبحصػػػعكثجتلأ ػػػجـلكبحتصػػػدللإح بح ػػػلبالسػػػتاربرلن ػػػكلبحزكجػػػ 
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لبقتصػػجدي لأز ػػجتلحكقػػكعلتجنثػػجلأسػػرتيجلك تط ثػػجتلبح جحيػػ ل كبردىػػجلثػػيفلكبح كبزنػػ لبالسػػرة
ل 0209بحكردل للس جءأ.ل)بالسرةلكيجفلتيدد

لبحزكجػ لقػدرة"للبأنـو كورونـا جائحـة ظل فى االقتصادى تقراراالس الباحثات وتعرف
لع ػ لكبح صػكؿلبحججئ ػ لت ػؾلأثنػجءلثيػجلت ػرلبحتػ لبالقتصػجدي لح  شػكبلتلبحتصػدللع  

لخػػػبلؿل ػػفلكذحػػؾل عيشػػتيجل سػػتكللكت سػػيفلبالسجسػػي لب تيجججتيػػجلحت ثيػػ لبحكػػجف لبحػػدخؿ
ل يػجةلحيجليض فلث جلخثربتيجكللح يجربتيجلكفاجنللتن يتولع  لتع ؿلح ج ل كردلع  ل صكحيج
ل."لك ستارةلكري  

 :كورونا جائحة ظل في النفسي االستقرار -

Psychological Stability in Light of the Corona Pandemic 

لكت ايػػػؽلبحعجفيػػػ ل ػػػفل جحػػػ لثأنػػػولككركنػػػجلججئ ػػػ لظػػػؿلفػػػ لبحن سػػػ لبالسػػػتاربرلعػػػرؼي ل
لبحعجديػ لبحتػكت رل ػجالتل ػعلبحتكي ػؼكللبحخجصػ لإ كجنجتػولإدربؾلفردلكؿلفييجلبحرفجة ليستطيع

ل 0202بحر  ف للعثدلصبلح.)بح    ل جت عولف لكبإلسيجـلك  يدل نت لثشكؿلكبحع ؿ
ـــات وتعـــرف ـــا جائحـــة ظـــل فـــى النفســـى االســـتقرار الباحث ـــو كورون لبحع  يػػػجت"لبأن
لفػػػربدأللكبحثػػػدن لبحن سػػػ لكبحثثػػػجتلبالسػػػتاربرلت ايػػػؽل ػػػفلبالسػػػرةلت كػػػفلبحتػػػ لكبح  جرسػػػجت

لث يػػثلبح يػػركسل ػػفل تعػػجفيفلبكل خػػجحطيفلبكل عػػزكحيفلبكل صػػجثيفلكػػجنكبلسػػكبءلبسػػرتيج
ل."لكبحن سي لكبحرب  لثجحسعجدةلبحشعكرلك ولىذبلع  ليترتب
 المنتظمة غير العمالة:  Informal Employment 

لبحتػ لبالقتصػجدي لبألنشػط لج يػعليشػ ؿلثأنػولبح نتظ  لغيرلبحع جح ل صط حليعرؼ
لبحنظج يػ لبحترتيثػجتلثعضلأكلكؿلتش  يـلاللبحذيفلبالقتصجدي لبتكبحك دلبحع جؿلي جرسيج

ل 0292 لبحدكح لبحع ؿل ؤت ر.ل)بح  جرس لف لأكلبحاجنكفلف 
لكاللبح كك ػ لحرقجثػ لتخضػعلاللبالقتصػجدي لبالنشػط ل ػفل ج كعػ لجلثأنيػك جلتعػرؼل

لع  لبإلج جح لبحاك  لبحنجت ل سجثجتلف لتدخؿلاللبنيجلعنيج لك جلضربئبلت صيؿليتـ
ل 0292بح صري  للح  اكؽلبحشخصي لبح ثجدرة)لبح سجؿلبحرس  لبحاطجعلبنشط لخبلؼ

ــات وتعــرف ــة زوجــات الباحث ــاً  المنتظمــة غيــر العمال لبحع ػػجؿلزكجػػجتلفىػػ"للإجرائي
لكغيػػرلبح ػػنظـلبحاطػػجعل نشػػئجتلفػػ ل نتظ ػػ لغيػػرلكظػػجئؼلفػػ لبح سػػتخد كفلبح كسػػ ييف

لحيػػػجلبح عيشػػي لبسػػرىـلبسػػتخدبـلفػػػ لجئ بحنيػػلبسػػتخدب يجلين صػػرلسػػػ علبنتػػججلفػػ لبح ػػنظـ
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لكصػػ يجنللكبقتصػػجديجنللبجت جعيػػجنللككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبسػػتاربرىفلتػػأثرلكبحبلتػػ 
ل."لكن سيج
 كورونا جائحة :Corona Pandemic  

عػػدةلث ػػدبفلأكلقػػجربتلكعػػجدةل ػػجليصػػجبللإثػػجفلبحكثػػجءلينتشػػرلت ػػدثلعنػػد جلللبحججئ ػػ 
 (HorowitzJل,ل2020 .) فلبحسكجفكثيرلعددل
لبالنتشػػػجرلجثأنيػػػلکكركنػػػجلججئ ػػػ  ل0202)لكعثػػػجسلبأل ػػػج  لكػػػجظـلبحعػػػجدح ليعػػػرؼكل
ل ػفلع يػ  لكىػكلبحسيطرةليت دللكبحذملبحثشرلثيفلکكركنجلحكثجءلبحعجحـلنطجؽلع  لبحكبسع
لبحسػػجرسل ثػػؿلبحكثػػجءلىػػذبلسػػثاتلكبحتػػ لبحتن سػػ لبحجيػػجزلتصػػيبلبحتػػ ل ػػربضبأللس سػػ  

ل.بحخنجزيرلكبن  كنزب للبحطيكرلكبن  كنزب 
ــات وتعــرف ــا جائحــة الباحث ــاً  كورون لع ػػ لدبىػػـلخطػػرلشػػكؿت للججئ ػػ "لابأنيــ إجرائي

لكن سػػيجلكصػػ يجلكبجت جعيػػجلبقتصػػجديجلبالسػػرةلبسػػتاربرلتيػػددلبز ػػ لكتخ ػػؽلثأك  يػػجلبحثشػػري 
ل عيػجلكبحتعج ػؿلبألز ػ لت ػؾلح كبجي لحدييجلبح جت عي لبح سئكحي لتن ي ليتـلحـلكتع ي يج ل ج

ل."كبحكع لجثي يجبإلل فلثنكع

 :Research Boundaries البحث حدود: ثالثاً 
ل:إح يت ددلىذبلبحث ثلع  لبحن كلبحتلالبحث: حدود

 :Human Boundary البشري [ النطاق1]
لحع جحػ لزكجػ  ل22)لع ػ لشػت  تأ: البحـث أدوات لتقنـين االسـتطالعية البحـث عينة -

ل ػػػفلصػػػدفي لغرضػػػي لرياػػػ ثطلبختيػػػجرىفلكتػػػـل خت  ػػػ لع ريػػػ لفئػػػجتل ػػػفلبح نتظ ػػػ لغيػػػر
لكذحػػؾلح ث ػػثلبألسجسػػي لبحعينػػ لخصػػجئصلفػػييفليتػػكبفرلث يػػثلأسػػكبفلث  جفظػػ لبح اي ػػجت
ل.بحدربس لأدكبتلحتانيف

لريػؼل ػفلبح نتظ ػ لغيػرلحع جحػ لزكج  ل222)لع  لأشت  تلعينة البحث االساسية: -
ل.أثنجءلكحدييفل خت   لع ري لفئجتل فليكفلأفلأسكبف لع  ل  جفظ لك ضر

لغيػػػػرلبحع جحػػػػ لزكجػػػػجتل ػػػػفلزكجػػػػ  ل22)لع ػػػػ لأشػػػػت  تل:البحــــث التجريبيــــة نــــةعي -
لإدبرةل يػػػجربتل ايػػػجسلنتػػػجئ لع ػػػ لثنػػػجءنللبألسجسػػػي لبحعينػػػ ل ػػػفلبختيػػػجرىفلكتػػػـلبح نتظ ػػػ 

ليكػػفلأفلع ػػ لككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرلك ايػػجسلبحصػػ يرةلبح شػػركعجت
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لبحتػػػدريث لبحثرنػػػج  لحتطثيػػػؽلحػػػؾكذلككركنػػػجلججئ ػػػ ل ػػػفلكبح تضػػػرريفلبألدنػػػ لبحرثيػػػعل ػػػف
ل.ع ييف

   [ النطاق الجغرافى: 2]
لكىػػ لأسػػكبفل  جفظػػ  لدفػػكأ)ل ركػػزل ػػدف لدبخػػؿلثػػبلثلفػػ لبح كػػجن لبحنطػػجؽليت ػػدد

لحتنػػكعلغػػرب لكذحػػؾلبحسػػثجعي لشػػرؽ ل دينػػ لكبنػػ لبحعػػطلشػػرؽ ل دينػػ لع ػػ لبحشػػي ل دينػػ 
ل.بح نتظ  لغيرلبحع جح لكبنتشجرلدبخ ي جلبحثيئي لبالنشط 

ل

 [ النطاق الزمنى: 3]
بحث ػػػثلع ػػػ للأدكبتبسػػت رقتلبحدربسػػػ لبح يدبنيػػػ لحتطثيػػؽللعينـــة البحـــث االساســـية:

لـ.0209كتكثر أبحعين لبالسجسي لشيربفل)سثت ثر ل
بست رقتلبحدربسػ لبح يدبنيػ لحتطثيػؽلبحثرنػج  لبحتػدريث لع ػ للعينة البحث التجريبية:

كؿل ػفلشػيرلينػجيرلسػثكعلبألبأللإحػ  ثرلبحعين لبحتجريثي ل)شيربف لف لبح ترةل فلشيرلنكف
 لج سػػ ل92 لسػػجع لدربسػػي لفػػ ل)01ـ ل يػػثلبسػػت رؽلىػػذبلبحثرنػػج  لفػػ لتدريسػػول)0200
 لسػػػجعجتلبسػػثكعيجل)ج سػػػتيفلكػػؿلبسػػػثكع لحت طيػػ لج يػػػعلبح ع ك ػػجتلكبح  ػػػجىيـل2ثكبقػػعل)

لبحخجص لث  جكرلبحثرنج  لكز فلكؿلج س ل)سجعتيف .

 (اتباحثعداد الإلالبحث:  أدواترابعًا: 
 سرىم:أعينة البحث و  فراد[ استمارة البيانات العامة أل1]

عػػدبدلبسػػت جرةلبحثيجنػػجتلبحعج ػػ لحزكجػػجتلبحع جحػػ لغيػػرلبح نتظ ػػ لثيػػدؼلبح صػػكؿلإتػػـل
لبالست جرةلع  ل جلي  :لأدكبتبحعين  لكبشت  تللأفربدع  لثعضلبح ع ك جتلعفل

لبالقج ػػػ  لعػػػددل ػػػؿبحتع ي ػػػ  ل لبحسػػػف لبح سػػػتكل) يػػػثلل ػػػفلبحزكجػػػ لعػػػفلثيجنػػػجت -
ل. بحججئ  لكثعدلقثؿلككركنج لبحع ؿلججئ  لكثعدلقثؿلبحشيرملبالثنجء لبحدخؿ

ل. بحججئ  لكثعدلقثؿلبحع ؿلبحتع ي   لطثيع ل ستكبه)ل يثل فلبحزكجلعفلثيجنجت -
  :الصغيرة المشروعات إدارة ميارات تنمية مقياس [2]

لطػجرلبح  يػإف لضػكءلبح  ػجىيـلكبح صػط  جتلبحث ثيػ لكفػ ل  يػثلشػ ؿللبإلجربئػ ـك
بح شػركعجتللإدبرة لعثجرةلتايسل دللكع لزكججتلبحع جحػ لغيػرلبح نتظ ػ لث يػجربتل21)

 لبحصػػ يرةلككي يػػ لتن يتيػػج لكتت ػػددلبسػػتججث لبحزكجػػجتلع ييػػجلكفػػؽلثػػبلثلبسػػتججثجتل)نعػػـ



 

 1819 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لطثاػػػػػجلالتجػػػػػجهلبحعثػػػػػجربتل9ل-0ل-ل2  ل)2-0-9ع ػػػػػ ل ايػػػػػجسل تصػػػػػؿل)ل ال لب يجنػػػػػج
كضعتلدرججتلك ي لالستججثجتلزكججتلبحث ث ل يثلكجنتلبحدرجػ ل)س ث  لإيججث  لكل

لل:بح ايجسل  كربفل  لكيش ؿ21  لكبحدرج لبحص رلل)922بحعظ  ل)
 اإلدارية الميارات: Management skills  

لبحص يرةلح  شركعجتلبإلدبري لبح يجربتلحايجسلعثجرة 22)لع  لبح  كرلىذبلكي تكل
تػدكرل ػكؿلكي يػ لبختيػجرل لكثعػدهلبحثرنػج  لتطثيػؽلثػؿقلبح نتظ  لغيرلبحع جح لزكج لحدل

فكرةلبح شركعل لت ديػدلبحيػدؼلبحعػجـل ػفلبح شػركعل لبختيػجرلبح شػركعلبح نجسػبلح يجربتيػجل
كقدربتيجل ل ربعجةلبح ركن لعندلكضعلخط لبح شركعل لت ديدلبح كبردلبح جحي لكبح جدي لقثؿل

تن يػذلدربسػ لجػدكللح  شػركعللتل  بحخج ػجل–بح عػدبتلل–بحثدءلفػ لبح شػركعل)لبحتجييػزبتل
لبإلدبريػ ل–بحثيئيػ ل–بحاجنكنيػ لل–بحتججريػ لل–بح جحيػ لل–بح نيػ لل–ثج يعل رب  يجل)لبحسكقي ل

 ل لتاييـلسيجسػ لبح نجفسػيفلثصػ  ل سػت رةل لبتخػجذلبحاػربرلفػ لظػؿلبحتايػدلثػز فلبح شػركعل
لبح  ػػػكرلي تػػكلكللبح ايػػجسل ػػف ل22:ل9)ل ػػفلبح  ػػكرلىػػذبلكبح ػػكبردلبح تج ػػ ل لكعثػػجربت

لس ثي .لعثجرة ل90)ك لبيججثي لعثجرة ل02)لع  
 الفنية الميارات :Technical Skills 
لبحصػ يرةلح  شػركعجتلبح نيػ لبح يػجربتلحايجسلعثجرة 02)لع  لبح  كرلىذبلكي تكلل

لبح ػػػػكبردلإدبرةل–لبحتسػػػػكيؽلإدبرةل–لبح ػػػػكبدلإدبرةل–لكبحع  يػػػػجتلبالنتػػػػججلإدبرةكبح ت ث ػػػػ لفػػػػ ل
لنظػػـلإدبرةل–لبحعج ػ لبحعبلقػجتلإدبرةل–لكبحتطػػكيرلبحث ػثلإدبرةل–لبح جحيػ لدبرةبإلل–لبحثشػري 

تاػيسلل كثعػدهلبحثرنػج  لتطثيػؽلقثؿلبح نتظ  لغيرلبحع جح لزكج لحدللبإلدبري لبح ع ك جت
كي ي لع ؿلدربس ل سثا لح سكؽلقثؿلبحثدءلف لبح شركعل لثنجءلشثك لبتصجالتلجيدةل ػعل

لثجنتػػػججلبح ػػػكرديفلكبح ػػػكزعيفلح نت جػػػجتلبح شػػػركعل ل صػػػرلعػػػددلبح شػػػركعجتلبحتػػػ لتاػػػـك
بحس ع ل ل عرف ل جـلبألسعجرلبحسجئدةل ل جـلبحع جح لبح ط كث لكدرج ل يجربتيػجل لدربسػ ل

خبلؿلبح شركعل ل عرف لب تيجججتلكرغثجتلبحع ػبلءل ػفلخػبلؿللبحس ع لبح ربدلتكفيرىجل ف
يجلبح شػػػركعل لنػػػكعلبحت كيػػػؿلدربسػػػ لبحسػػػكؽل لطرياػػػ لعػػػرضلبح نػػػت لكبحخد ػػػ لبحتػػػ لياػػػد 

لكي تػػػكللبح ايػػػجسل ػػػفل 21 :22) ػػػفلبح  ػػكرلىػػػذبلبح سػػتخدـلفػػػ لبح شػػػركعلل لكعثػػػجربت
لس ثي .لعثجربت ل2)ك لبيججثي لعثجرة 02)لع  لبح  كر
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 غيــر العمالــة زوجــات لــدى كورونــا جائحــة ظــل فــى األســرى االســتقرار [ مقيــاس3]
 المنتظمة 
لشػ ؿل يػثلبإلجربئػ لبح  يػكـلبطػجرلكفػ ل بحث ثيػلكبح صػط  جتلبح  ػجىيـلضػكءلف 

ككي يػ للبألسػرلثجالسػتاربرللبح نتظ ػ لغيػرلبحع جحػ لزكججتلكع ل دللتايسلعثجرة ل21)
لثػػػبلثلكفػػػؽلع ييػػػجلبحزكجػػػجتلبسػػػتججث لبح  ػػػجظلع يػػػولفػػػ لظػػػؿلججئ ػػػ لككركنػػػج لكتت ػػػدد

لالتججهلطثاج ل9ل-0ل-ل2) ل 2-0-9)ل تصؿل ايجسلع   لال لب يجنج لنعـ)لبستججثجت
ل يػػػث لبحث ػػػثلزكجػػػجتلالسػػػتججثجتلك يػػػ لدرجػػػجتلككضػػػعت لإيجػػػجث  لسػػػ ث )لبحعثػػػجربت
ل  ػػجكرلبح ايػػجسلبرثػػعلكيشػػ ؿ  ل21)لبحصػػ رلل لكبحدرجػػ  922)لبحعظ ػػ لبحدرجػػ لكجنػػت

ل بحن س لبالستاربر لبحص  لبالستاربر لبالجت جع لبالستاربر لبالقتصجدملبالستاربر)
 كورونا جائحة ظل فى االقتصادي االستقرار: 

Economic stability in light of the Corona pandemic 
لزكجػػػ لحػػػدللبالقتصػػػجدللبالسػػػتاربرلحايػػػجسلعثػػػجرة 92)لع ػػػ لبح  ػػػكرلىػػػذبلكي تػػػكل

لتػػدكرل ػػكؿلل كثعػػدهلبحثرنػػج  لتطثيػػؽلقثػػؿلككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبح نتظ ػػ لغيػػرلبحع جحػػ 
لأكلبنعدب ػػو لأكلؿبحػػدخلكا ػػ لبح جديػػ لبح ػػكبردلناػػصلعػػفلبحنجشػػئ لكي يػػ ل كبجيػػ لبحضػػ كط

لكزيػػػجدةلبألسػػػعجرلكبرت ػػػجعلبألسػػػرةلب تيججػػػجتلزيػػػجدةل ػػػعلبألسػػػرةلنيػػػ لح يػػػزبلبحتخطػػػيطلسػػػكء
لع ػػػ لبحاػػدرةلعػػػدـلأكلبألسػػرة لأفػػػربدلتط عػػجتلبرت ػػػجعل ػػعل ػػػدتيجلتػػزدبدلكقػػػدلبح صػػركفجت 

لىػذبلبإلن ػجؽ لكعثػجربتلكثنػكدلأكحكيػجتلكت ييػرلبألز ػ ل ػدكثلعنػدلبح ػجح لبحتكبزفلإ دبث
 ل2)ك لبيججثيػػػػ لعثػػػػجرة 92)لع ػػػػ لبح  ػػػػكرلكي تػػػػكللبح ايػػػػجسل ػػػػفل 92:9) ػػػػفلبح  ػػػػكر
لس ثي لعثجربت
 كورونا جائحة ظل فى االجتماعى االستقرار: 

Social stability in light of the Corona pandemic 
لزكجػػػ لحػػػدللبالجت ػػػجع لبالسػػػتاربرلحايػػػجسلعثػػػجرة 92)لع ػػػ لبح  ػػػكرلىػػػذبلكي تػػػكل

تػػدكرل ػػكؿل كثعدهلبحثرنػػج  لتطثيػػؽلقثػػؿلككركنػػجلججئ ػػ لؿظػػلفػػ ل نتظ ػػ لبح يػػرلبحع جحػػ 
لكبحعبلقػػجتلبألسػػرةلفػػ لظػػؿلبحججئ ػػ ل لبحت ػػجعبلتلفػػربدبحخػػد جتلبحتػػ لياػػد يجلبح جت ػػعلأل

لبألسرةلأفربدلثيفل دثلبحذللبحخ ؿلأكلبالضطرببلثيج لبح  يط لبحثيئ لك علبألسرةلدبخؿ
لكبحعػػػجط  لبح ػػػجدملبإلشػػػثجعل ػػػفلكق ػػػؿلبألسػػػرللكبحتػػػكبزفلبحنسػػػؽلفػػػ لخ ػػػؿلإحػػػ لأدلل  ػػػج

لىػػػذبلكعثػػػجربتلبالجت جعيػػػ ل لأدكبرىػػػـلأدبءلعػػػفلإعػػػجقتيـلإحػػػ لأدلل  ػػػجلبحججئ ػػػ لثسػػػثب
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 ل2)ك لبيججثيػػػ لعثػػػجرة 99)لع ػػػ لبح  ػػػكرلكي تػػػكللبح ايػػػجسل ػػػفل 22 :91) ػػػفلبح  ػػػكر
لس ثي لعثجربت

ل

 كورونا جائحة ظل فى الصحى االستقرار: 

Health stability in light of the Corona pandemic  
لبحع جحػ لزكجػ لحػدللبحصػ  لبالسػتاربرلحايػجسلعثجرة 92)لع  لبح  كرلىذبلكي تكل

لحضػ كطا تػدكرل ػكؿ لكثعػدهلبحثرنػج  لتطثيػؽلقثػؿلككركنػجلججئ ػ لظػؿلف ل نتظ  لبح ير
لتػكبفرلعػدـلنتيجػ ل لبحججئ ػ لخػبلؿلكبأل ػجفلثجحرب ػ لبألسػرةلأفربدلشعكرلعدـلعفلبحنجتج 
لبحكجفيػ لبحدبخ يػ لغػجتلبح ػربلتػكبفرلكعػدـل بألز ػجتلىػذهلح ثػؿلحتأثيريػ كبلبحصػ ي لبح عجيير
ل كجفلكتنظيـلحتكفيرلبح ججولبألسرة لأفربدلأ دلإصجث لعندلبحعزؿلأكلبالجت جع  لح تثجعد
لبألنشػط لح  جرسػ ل سػج جتلتػكفيرلع ػ لبحادرةلعدـلثعد لعفلبحدربس لأكلبحع ؿلح  جرسو
لبألنشػػط لحت ييػرلتسػػتخدـلبحتػ لركض لبإلجػػربءبتبح  ػلبح ظػػرلخػبلؿلبح ػػربغلكقػتلحاضػجء

لفيػػػركسلبنتشػػػجرل ػػػفلح  ػػػدلبألسػػػرةلدبخػػػؿلكخػػػجرجلنطػػػجؽلبحزكجػػػ لثيػػػجلتاػػػكـلبحتػػػ لبح خت  ػػػ 
لبحتػ لبال تربزيػ لبإلجػربءبتلأن ػجطل ػفلن ػطل  جرسػولع  لبحزكج لقدرة بح ستجدل لككركنج
 :22) ػػفلل ػػكربح لىػػذبلبحعج ػػ ل لكعثػػجربتلبحصػػ  لع ػػ لبح  ػػجظلأجػػؿل ػػفلبحػػدكؿلتتثعيػػج
لس ثي لعثجربت ل2)ك لبيججثي لعثجرة 99)لع  لبح  كرلكي تكللبح ايجسل فل 21

 كورونا جائحة ظل فى النفسى االستقرار: 

Psychological stability in light of the Corona pandemic  
لبحع جحػػ لزكجػ لحػػدللبحن سػ لبالسػػتاربرلحايػجسلعثػػجرة 92)لع ػ لبح  ػػكرلىػذبلكي تػكل

لبأل ػدبثلتػدكرل ػكؿل كثعػدهلبحثرنػج  لتطثيػؽلقثػؿلككركنػجلججئ ػ لظؿلف لتظ   نلبح ير
لكبحتػػػػكترلكبحخػػػػكؼلبحا ػػػػؽل شػػػػجعرلبح تضػػػػ ن لفػػػػ لبالن عجحيػػػػ لثػػػػجتلكبالضػػػػطربلكبح ثيػػػػربت
كللبالن عػجح  لبالتػزبفلفاػدبفلفػ لكبح تسػثث لككركنػجلججئ ػ لخػبلؿلبألسرةلع  لكبح  ركض 
لعجػػز آثجرىػػجل ل ػػعلبحتكيػػؼل نيػػجلتتط ػػبلأكلكت ز يػػجلبألسػػرةلسػػ كؾلن ػػطل ػػفلبحتػػ لت يػػر
لبح ػرتثطلبحسػ ثي ل لبح خػجكؼلكبح شػجعرلبالفكجرلكت ييرلبن عجالتيجلف لبحت كـلبحزكج لعف
لىذبلكبالكتئجب لكعثجربتلكبحا ؽلثجحتكترلبح رتثط لبح  ت  ولكت شيول لبألعربضلثجح يركس
 ل2)ك لبيججثيػػػ لعثػػػجرة 2)لع ػػػ لبح  ػػػكرلكي تػػػكللبح ايػػػجسل ػػػفل 21 :22) ػػػفللبح  ػػػكر
ل.س ثي لعثجربت
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 البحث: أدواتتقنين 
فـى التحقـق مـن صـدق المقـاييس  إلىاوال: حسا  صدق المقاييس: اعتمد البحث الحـ

Validity  :عمى طريقتين 
ح تأكدل فلصػدؽل  تػكللبح اػجييسلل(Validity Contentصدق المحتوى: ل -1

بح  ك ػيفل ػفلبعضػجءللتـلعرضيجلف لصػكرتيجلبالكحيػ لع ػ لخ سػ لعشػرل ػفلبالسػجتذة
 ؤسسػػػػجتلبألسػػػػرةلكبحط كحػػػػ ل لك يػػػػ للإدبرةىيئػػػػ لبحتػػػػدريسلفػػػػ ل جػػػػجؿلبحتخصػػػػصلثاسػػػػـل

بالقتصجدلبح نزح ل لجج عػ ل  ػكبفل لكذحػؾلح تعػرؼلع ػ لآربئيػـل ػفل يػثلدقػ لبحصػيجغ ل
بح  كيػػػ لح  ػػػردبتلبح اػػػجييس لكسػػػبل  لبح ضػػػ كف لكبنت ػػػجءلبحعثػػػجربتلبح تضػػػ ن لفػػػ لكػػػؿل

ؼلبحذللكضعل فلبج و لك نجسث لبحتاريرلبحذللكضػعلحكػؿلعثػجرة ل  كرلحولحت ايؽلبحيد
ك بلئ  لبح  جكر لكسبل  لبح ض كف لكدق لبحصيجغ لكبحعرضلحكؿلعثجرة لكقدلتـلبجربءل

دلثعػضلبحعثػجربت لكبضػجف لبخػرللكد ػ ل  ػجكرلتثعجنلثعضلبحتعديبلتلف لبحصػيجغ  لكبسػ
ل تكل.ل%لكثذحؾليككفلقدلت اؽلصدؽلبح 11ككجنتلنسث لبح كبفا ل

ح سػػجبلصػػدؽلبالتسػػجؽلبحػػدبخ  لح  اػػجييسل)تن يػػ للصــدق االتســاق الــداخمي: -2
فػػػ لظػػػؿلججئ ػػػ لككركنػػػج لتػػػـللبألسػػػرلبالسػػػتاربرلل–بح شػػػركعجتلبحصػػػ يرةللإدبرة يػػػجربتل

تطثيػػؽلبح اػػجييسلع ػػ لعينػػ لبسػػتطبلعي ل ػػفلزكجػػجتلبحع جحػػ لغيػػرلبح نتظ ػػ ل ػػفلريػػؼل
ثعػػػػدلرصػػػػدلبحنتػػػػجئ لتػػػػـل عجحجتيػػػػجل لزكجػػػػ لكل22ك ضػػػػرل  جفظػػػػ لبسػػػػكبفلث ػػػػ لعػػػػددىـل)

كبحدرجػػػ لبحك يػػػ لل–ب صػػػجئيجلح سػػػجبل عج ػػػؿلبالرتثػػػجطلثيرسػػػكفلثػػػيفل)درجػػػ لكػػػؿل  ػػػكرل
  ػػػجليػػػدؿلع ػػػ لبالتسػػػجؽلل 2.22ل–ل2.29)ل سػػػتكللعنػػػدلح  ايػػػجس لككػػػجتفلج يعيػػػجلدبحػػػ 

 ل9بحػػدبخ  لحعثػػػجربتلبح اػػجييسلكيسػػػ حلح ثج ثػػػ لبسػػتخدب يـلفػػػ لث ثيػػجلبح ػػػجح لكجػػػدكؿل)
ليكضحلذحؾ.ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ( يوضح قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لممقياس1جدول ل
 الداللة االرتباط معامل مكونات المقياس

 الصغيرة المشروعات إدارة ميارات مقياس تنمية
ل–ت ديدلبحيدؼلل–)بختيجرلبح كرةللبإلدبري بح  كرلبالكؿ:بح يجربتل

لبحتاييـ ل–بحتنظيـلل–بحتخطيطلل–بتخجذلبحاربرل
ل2329لل23222

دربسػػػ لتسػػػكؽلل–بح  ػػػكرلبحثػػػجن :لبح يػػػجربتلبح نيػػػ ل)دربسػػػ لبحسػػػكؽل
لبح نتججت ل

ل2329لل23122

لككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرلل ايجسلبالستاربر
ل2329لل23202لككركنجلججئ  لظؿلبح  كرلبالكؿ:لبالستاربرلبالقتصجدملف 

ل2329لل23121لككركنجلججئ  لظؿلع لف بح  كرلبحثجن :لبالستاربرلبالجت ج
ل2329لل23192لككركنجلججئ  لظؿلبح  كرلبحثجحث:لبالستاربرلبحص  لف 
ل2329لل23221لككركنجلججئ  لظؿلبح  كرلبحربثع:لبالستاربرلبحن س لف 

 
 سػػػجبل عػػػج بلتلبحثثػػػجتلح  اػػػجييسلث بحثج ثػػػجت:لقج ػػػتلثانيـــا: ثبـــات االســـتبيان

لبحنصػػ ي لبحتجزئػػ ل لطرياػػ Alpha Cronbachلكركنثػػجخلبح ػػجلثجسػػتخدبـلطرياػػ ل عج ػػؿ
Split-halfلثػػػػػربكفلحسػػػػػثير جفلبحتصػػػػػ يحل عجدحػػػػػ  لSpearman-Brownل لجيكت ػػػػػجف
Guttmanل ليكضحلذحؾ.ل0كجدكؿل)ل
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 البحث أدوات( معامل ثبات لمحاور 2جدول ل

الفا  معامل المحور
 كرونباخ

 التجزئة
 النصفية

 سبيرمان
 جيوتمان براون

 الصغيرة المشروعات إدارة ميارات يةتنم مقياس
لبختيػػػػػجر)لبإلدبريػػػػػ لبح يػػػػػجربت:بالكؿلبح  ػػػػػكر
ل–لبحاػػػػربرلبتخػػػػجذل–لبحيػػػػدؼلت ديػػػػدل–لبح كػػػػرة

ل بحتاييـل–لبحتنظيـل–لبحتخطيط

ل23110ل23122ل23129لل23122

لدربسػػػػػػ )لبح نيػػػػػػ لبح يػػػػػػجربت:لبحثػػػػػػجن لبح  ػػػػػػكر
ل بح نتججتلتسكؽلدربس ل–لبحسكؽ

ل23229ل23121ل23202ل23221

للإدبرةل يجربتلتن ي ل ايجسلثثجت
لككؿلبحص يرةلبح شركعجت

ل23122ل23122ل23222لل23192

 كورونا جائحة ظل في األسرى االستقرار مقياس
لفػػػػػ لبالقتصػػػػػجدملبالسػػػػػتاربر:لبالكؿلبح  ػػػػػكر

لككركنجلججئ  لظؿ
ل23220لل23212ل23292لل23229

لظؿلف لبالجت جع لبالستاربر:بحثجن لبح  كر
لجككركنلججئ  

ل23121ل23122ل23120ل23192

لظػػؿلفػػ لبحصػػ  لبالسػػتاربر:لبحثجحػػثلبح  ػػكر
لككركنجلججئ  

ل23122لل23122ل23102ل23121

لظػػػؿلفػػػ لبحن سػػػ لبالسػػػتاربر:لبحربثػػػعلبح  ػػػكر
لككركنجلججئ  

ل23222لل23192ل23222ل23221

لظػػػػؿلفػػػػ لبألسػػػػرللبالسػػػػتاربرل ايػػػػجسلثثػػػػجت
لككركنجلججئ  

ل23120ل23111ل23121ل23122

لبحتجزئػ لطرياػ  لكركنثػجخلبح ػجل لبفلقيـل عػج بلتلثثػجتل عج ػؿ0 فلجدكؿل)ليتضح
ح   ػجكرلكبح اػجييسلككػؿل رت عػ للجيكت ػجف لثػربكفلحسػثير جفلبحتصػ يحل عجدح  لبحنص ي 

ل.إح   جليؤكدلثثجتلبح اجييسلكصبل يتيـلح تطثيؽلع  لبحث ثلبح 
ل
ل
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 لدى الصغيرة روعاتالمش إدارة ميارات لتنمية تدريبى برنامج تصميم -( 4لل
 جائحة ظل فى األسرى االستقرار عمى وانعكاسو المنتظمة غير العمالة زوجات
 : كورونا

لإدبرةل يجربتلتن ي )لعفلبحث ثلبىدبؼلحت ايؽل  جكرلبرثعلع  لبحثرنج  لكيشت ؿ
لإلقج  لتص حلبحت لبحص يرةلبحصنجعجتلثعضلع  لبحتدريبل-بحص يرةلبح شركعجت
ل  ككركنجلججئ  ل–لككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرللستاربربالل-لص يرةل شركعجت
لبالستعجن لكتـلسجعتيف لج س لكؿل دةلبحج سجت ل فل ج كع ل  كرلكؿلكيتض ف
لثعضلكعرضلبحيكتيكب ل فلبح     لبح يديكىجتلف لبح ت ث  لبح خت   لبح عني لثجحكسجئؿ
لحيضجبأللجئؿككسلص يرل شركعلحع ؿلتص حلبحت لبح خت   لبح نتججتل فلبالفكجر
لككجفلكتربثطلتتجثعلف لكعرضيجلتنظي يجلركع لكقدلكبح نجقش لبحعيني لكبحن جذجلكبحشرح
لكتكحيدلكبحتشكيؽلكبالثجرةلثجحتدريبلبح  يط لبحظركؼلكتييئ لبحتعجرؼل نيجلبح رض
ل.لبالفكجر

  -: العامة البرنامج أوال : أىداف
  لبحخجص لبحاربربتلكبتخجذلني كبح لبإلدبري لكبح يجربتلكبحادربتلبح  جىيـلتن ي

للبحص يرةلبح شركعجتلثإقج  
 للص يرةل شركعجتلإلقج  لتص حلص يرةلصنجعجتلع  لبحتدريب
  لبالقتصجدملبالستاربرلت ايؽلف لتسجعدلبحت لكبح يجربتلبحادربتلتن ي

ل.ككركنجلججئ  لظؿلف لكبحص  لكبحن س لكبالجت جع 
  ل.سرلألبستاربرلكدكجلع  لتسجعدلبحت لكبحعكب ؿلبح  جىيـلتن ي
 ل.ل عيجلبحتعجيشلككي ي لككركنجلججئ  لن كلبيججثي لبتججىجتلتككيف

 -: لمبرنامج الخاصة األىداف
لغيرلع جح لزكج لكؿلتستطيعلبحثرنج  لىذبلنيجي لف :للالمعرفية األىداف:  والً أ

ل:لأفل نتظ  
ل.لكبى يتولبحثرنج  لتعريؼلتذكرل-9
ل.لبحص يرةلبح شركعجتل  يكـلتشرحل-0
للبحص يرةلبح شركعجتلخصجئصلتذكرل-2
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ل.لكبىدبفيجلبحص يرةلبح شركعجتلبى ي لتكضحل-2
ل.لبحص يرةلبح شركعجتل عكقجتلتشرحل-2
ل.لتجنثيجلككي ي لبحص يرةلبح شركعجتلفشؿلبسثجبلتعددل-2
ل.لك رب  يجلبحص يرةلبح شركعجتلإدبرةل  يكـلتعرؼل-2
ل.لبحص يرةلبح شركعجتلع  لكبثرىجلكعنجصرىجلبح ني لبح يجربتل  يكـلتكضح -1
 بالسجسي لبحس ع ل علبنتججيجلبال رليتط بلبحت لبحثدي  لبحس عللع  لتتعرؼ -1

 ح س ع لبحسجئدةلبالسعجرلع  ل جـلتتعرؼ-92

 لكتك  تيجلبح شركعلح كقعلبحناؿلكسجئؿلت دد-99

لتادي يجلتريدلبحت لبحخد  لبكلح س ع لبح شركعلبقج  ل كجفلب تيججل دللتدرس-90
ل شركعيجلؿخبلل ف
ل.لبحص يرةلبح شركعجتلف لبحاربربتلبتخجذلكطرؽل  يكـلتذكر-92
ل.لع ك جلكبح رأةلبحص يرةلبح شركعجتلف لبحزكججتل شجرك لبى ي لتكضحل-ل92
ل لبحخيجرلل لبح ي كف)للثجحتخ يؿلبالطع  ل  ظلطريا لتشرحل-ل92
لح شعرلكتكؾلبحستجفلشربئطل فلكردةلتصنيعلطريا لع  لتتعرؼل-ل92
لحتزييفلك ك بلتلبحصكؼلخيكطل فل ع اجتلتصنيعلطريا لع  لتتعرؼل-ل92
ل.ل خت   لثأشكجؿلبح نزؿ

 تعددللق جشل فلنتريولكباللح ركفلديجتلخدبلع ؿلطريا لع  لتتعرؼل-ل91
ل.لبالحكبف
لكبحستجفلبحستجئرلخ  ي لأق ش ل فلس رةل  رشلع ؿلطريا لع  لتتعرؼل-ل92
ل.للبحسجدة

ل.لك اك جتولبألسرللاربربالستل  يكـلتذكرل-ل99
ل.لبألسرللبالستاربرلخصجئصلتكضحل-ل90
لبالجت جع لبالستاربرلت ايؽللف لبالسرةلرث لتسجعدلبحت لبحعكب ؿلت ددل-ل92

للككركنجلججئ  لظؿلف لكبحن س لكبحص  لكبالقتصجدم
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 غير عمالة زوجة كل تستطيع البرنامج ىذا نياية في:  الميارية األىداف:  ثانيا
 : نأ منتظمة
ل.لبحص يرةلبح شركعجتل  يكـلتتافل.9
ل.لبحص يرةلبح شركعجتلخصجئصلتكتبل.0
ل.لكبىدبفيجلبحص يرةلبح شركعجتلبى ي لصيجغ لتعيدل.2
ل.لبحص يرةلبح شركعجتلح عكقجتل خططجنللترسـل.2
ل.بحص يرةلبح شركعجتلفشؿلسثجبألتتجنبل.2
ل.بح شركعلف لبحثدءلقثؿلح سكؽل سثا لدربس لثع ؿللتاكـل.2
لبحسكؽلف لبح تكبفرةلبحثدبئؿلك عرف لح س ع لسجسي بأللبحخصجئصلثكصؼلتاكـل-2
لتخصصلكدرج ل جحيجنللبحس ع لثإنتججلتاكـلبحت لبح شركعجتلعددلث صرلتاكـل-1
للل. نيجلكؿ

ل.بح شركعلف لح ع ؿلبح ط كث لبحع جح ل يجربتلتختثرل-1
ل.كتك  تيجلبح شركعلح كقعلبحناؿلكسجئؿلت دد-92
لل.ل شركعيجلياد يجلبحت لكبحخد جتل نتججتيجلعرضثلتاكـل-99
ل.لبحص يرةلبح شركعجتلف لبحاربربتلبتخجذلطرؽلبتثجعل فلتت كفل.90
ل.ع ك جنللكبح رأةلبحص يرةلبح شركعجتلف لبحزكججتل شجرك لبى ي لتتافل-ل92
لبحدخؿلزيجدةلف لتسجىـلفألي كفلبحت لبحص يرةلبحصنجعجتلثعضلع  لتتدربل.92
ل.لص يرةلركعجت شلحع ؿلكتص ح
ل بحخيجرل لبح ي كف)لثجحتخ يؿلبالطع  ل  ظلخطكبتلتن ذ.لل92
لح شعرلكتكؾلبحستجفلشربئطل فلح زللكردةلتن يذلف لبحص ي  لبحخطكبتلتتثع.ل92
لك ك بلتلبحصكؼلخيكطل فل ع اجتللع ؿلف لبحص ي  لبحخطكبتلتن ذ.ل92
ل.ل خت   لثأشكجؿلبح نزؿلحتزييف

ل.لكبحخج جتلحكبفبألل تعددلق جشل فلكبالنتريول ركفحلخدبديجتلع ؿتتافل.لل91
ل.للبحسجدةلكبحستجفلبحستجئرلخ  ي لأق ش ل فلس رةل  رشلتن ذ.ل91
ل.لبألسرللبالستاربرلخصجئصللتكضيحل فلتت كف.لل09
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لسرتيجألفربدأللكبحص  لكبالقتصجدملبحن س لبالستاربرلت ايؽلل يجرةلتكتسب.لل00
للككركنجلججئ  لظؿلف 

ل.للككركنجلفيرسل فلح كقجي لبحخجص لبإلجربءبتلؽطثت ل.لل02
ل.كبحتج عجتلبحعج  لبال جكفلف للبحك ج  لترتدل.ل02

ل

 عمالة زوجة كل تستطيع البرنامج ىذا نياية في:  الوجدانية األىداف:  ثالثا
 : ان منتظمة غير

ل.لبحثرنج  لشرحلثجىت جـلتتجثع -9
لل.بحص يرةلبح شركعجتلتن ي ل يجربتلتكتسب -0
ل.لبحثرنج  ل  جضربتل ضكرل  علتكبظب -2
  شركعيجلح نتججتلكبح كزعيفلبح كرديفل علجيدةلبتصجالتلشثك لثنجءلتستطيع -2

 ل.بحسكؽلف لبح تكبفرةلبحثدبئؿلك عرف لح س ع لسجسي بأللبحخصجئصلتصؼ -2

 .لبح شركعلبقج  ل كجفلف لبحس ع ل فلبحك  لبالنتججل جـلثدربس لتيتـ -2

لبحت يزلكت جكؿلبح شركعل ججؿلسن لف لح لبح نجفسيفل عرف لع  لت رص -2
 .لعنيـ

 .لبحسكؽلدربس لخبلؿل فلبحع بلءلكرغثجتلب تيجججتلث عرف لتيتـ -1

ل.أسرتيجلع  لبحس ث لألثرىجلبح جحي لبحخسجئرلتتجنب -1

ل.لص يرةل شركعجتلحع ؿلفكجرألثطرحلتثجدر -92
ل.لبحثرنج  ل ضكرلأثنجءلز يبلتيجل علثإيججثي لتتعج ؿ -99
ل.لبح  جضربتلدبخؿلتتع  ول جلن كلبيججثي لبتججىجتلتكتسب -90
ل.لبألسرللبالستاربرلعكب ؿلتن ي لبستربتيجيجتلتتثع -92
ل.لككركنجلججئ  لظؿلف لبالستاربرلبى ي لتادر -92
ل.لككركنجلفيرسل علبحتعج ؿلف لبال تربزي لجربءبتبإللتتثع -92
ل.لبحص يرةلبح شركعجتلإدبرةلعندلبحاربرلبتخجذل يجرةلتكتسب -92
لف لكبحن س لكبحص  لكبالجت جع لبالقتصجدللبالستاربرلى ي ألتادر -92

للل.بحججئ  لظؿ
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لل.ككركنجلججئ  لظؿلف لبحص  لثجالستاربرلحبلرتاجءلبحدكح لجيكدلتادر -91
لظؿلف لسكي لسري ألعبلقجتلتككيفلن كلبيججثي لبتججىجتلتكتسب -91

لل.بحججئ  
لكقدربتيجل يجربتيجل فلست جدةبإلل ع لبحادرةلحتن ي لجديدةلطرؽلتكتسب -02

لل.لدخبلنللتدرلص يرةل شركعجتلبقج  لف 
ل .بحعج ل جكفبأللف لبحك ج  لبرتدبءلع  لت رص -09

للإدبرةل يػجربتلتن يػ لبحدربسػ ل) ايػجسلدكبتتػـلبحتطثيػؽلبحاث ػ لأللدكبتثعدلتطثيػؽلبأل
ككركنػػج لكذحػػؾلع ػػ للججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللبالسػػتاربرل ايػػجسل-لبحصػػ يرةلبح شػػركعجت

 لزكجػػ  لتػػـل222نتظ ػػ لكقكب يػػجل)عينػػ لبحث ػػثلبالسجسػػي ل ػػفلزكجػػجتلبحع جحػػ لغيػػرلبح 
لبعدبدلبحثرنج  لبحتدريث لكتـلتانينولكجالت :ل

 :  المعد التدريبي البرنامج تقنين
 :التدريبي البرنامج صدق حسا  اوال

للع  :للبحتدريث لبحثرنج  لصدؽل فلبحت اؽلف لبح جح لبحث ثلبعت د
 Validity Content: المحتوى صدق

ث جنيػ لعشػرللع ػ لكحيػ بأللصػكرتولفػ لعرضػولتـل بحثرنج ل  تكللصدؽل فلح تجكد
لبالقتصػػػػجدلثك يػػػػ لكبحط كحػػػػ لبالسػػػػرةل ؤسسػػػػجتلإدبرةل جػػػػجؿلفػػػػ لبح  ك ػػػػيفل ػػػػفلبألسػػػػجتذة

ل يػثل ػفلبحثرنػج  لفػ لآربئيػـلع ػ لح تعػرؼلكذحػؾلبسػكبفلكجج عػ ل  كبفلجج ع لبح نزح 
 لثرنػػج  بحلحج سػػجتلبحتع ي يػػ لبألىػػدبؼلصػػدؽ لح ثرنػػج  لبحعج ػػ لبألىػػدبؼلصػػيجغ لصػػ  
 لبحث ػثلعين ل نتظ  لبح يرلبحع جح لحزكججتل بلئ تولك دللبح  تكلل كضكعجتلصدؽ
ل ػػػدل لبحتاػػػكيـلأسػػػجحيبل نجسػػػث ل ػػػدل لبحتع ي يػػػ لثأىدبفػػػولبحثرنػػػج  ل  تػػػكللبرتثػػػجطل ػػػدل
لدكبتكبأللبحكسجئؿل نجسث ل دل لح  تكبهلك نجسثتيجلبحثرنج  لف لبح اد  لبح يجربتلبرتثجط

ل%ل12لبالت جؽلنسث لككجنت لبحثرنج  لف لد  بح ستخلبحتع ي ي 
لثعػضلبثػدكلك ػجلبسػتخدب ولكب كجنيػ لبحثرنػج  لصػبل ي لبح  ك ػكفلبحسػجدةلبس رلكقد

لبفعػجؿلثجسػتخدبـلبألىػدبؼلصػيجغ لفػ لبحتعػديؿ:كى بحثج ثػجتلثيػجلبخػذتلبحت لبح بل ظجت
لبحج سػػػجتلثعػػػضلبح ػػػجء لت ايايػػػجليسػػػيؿل تػػػ لبألىػػػدبؼلثعػػػضلتجزئػػػ  لكضػػػك جلأكثػػػر
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ل 92)لإحػ لج سػ  ل00) ػفلعػددىجل ػفلكبحتا يػؿلبحتدريثيػ لبحج سجتلثعضلكد  لحتدريثي ب
ليكضحلتكزيعلج سجتلبحثرنج  للإح كبحجدكؿلبحتل.ج س 

 ( توزيع جمسات البرنامج التدريبى3جدول ل

 بحعنجصر بحعنكبف بحج س 
 بألىدبؼ

  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

 اٌغٍغخ

 االٌٚٝ

 ٚاٌضب١ٔخ 

اٌغٍغخ -

االفززبؽ١خ 

 ث١ٓ رؼبسف

 اٌجبؽضبد

 ٚصٚعبد

 اٌغ١ش اٌؼّبٌخ

 ِٕزظّخ
 ِفَٙٛل-

 اٌّششٚػبد

 اٌظغ١شح

 ٚا١ّ٘زٙب

 ٚخظبئظٙب

 ٚاٌؼٛاًِ

 رغبػذ اٌزٟ

  ل١بِٙب ػٍٝ

 

 رؼبسف
 رؼش٠ف -

 اٌجشٔبِظ
  ٚأ٘ذافٗ

- ا١ّ٘زٗ -

لاعشاءارٗ  
لاٌمجٍٝ اٌزطج١ك -

 ح  اجييس
 ِفَٙٛل-

 اٌّششٚػبد

 اٌظغ١شح

 ٚا١ّ٘زٙب
- خظبئظٙب-

 اٌزٟ اٌؼٛاًِ

ل١بَ  ػٍٝ رغبػذ

اٌّششٚػبد 

 اٌظغ١شح 

اٌّؼشف١خ: األ٘ذافاٚال:   

 اٌؼبِخ األ٘ذاف رؼذد-1

 ٌٍجشٔبِظ
.رٕف١زٖ ٚئعشاءاد  

 ِفَٙٛ ػٍٝ رزؼشف-2

  اٌظغ١شح اٌّششٚػبد
 خظبئض رفُٙ-3

  اٌظغ١شح شٚػبداٌّش
 ا١ّ٘خ رٛػؼ-4

  اٌظغ١شح اٌّششٚػبد
 اٌزٟ اٌؼٛاًِ رزوش-5

 ل١بَ ػٍٝ رغبػذ

اٌظغ١شح اٌّششٚػبد  
:اٌّٙبس٠خ اإل٘ذاف: صب١ٔب  

 اٌجبؽضبد رالؽعل-1

 ػشع أصٕبءلٚرٕبلشٙب

.اٌجشٔبِظ خطٛاد  
 رؼش٠ف ِفَٙٛ رزمٓ-2

اٌظغ١شح اٌّششٚػبد  
 خظبئض رىزت-3

  اٌظغ١شح اٌّششٚػبد
 اعزخذاَ ِٓ رزّىٓ-4

 رغبػذ اٌزٟ اٌؼٛاًِ

 اٌّششٚػبد ل١بَ ػٍٝ

 اٌظغ١شح
لبألىدبؼثجحثج:ل

 بحكجدبني :ل
 اعزؼذاد٘ب رجذٞ-1

لعٍغبد ٌّزبثؼخ
.اٌجشٔبِظ  

 ثب١ّ٘خ رإِٓ-2

  اٌظغ١شح اٌّششٚػبد
 ٔؾٛ االرغبٖ رؼذي-3

:اٌٛعبئً: اٚالا   
اٌزذس٠ج١خ  اٌؾم١جخ. ١

ِبدح)  
(ٔشبؽ+  ػ١ٍّخ  

ف١ذ٠ٛ ٌؼشع اٌذاربشٛ-2  
 رؾف١ضٜ

األٔشطخ: صب١ٔب  
اٌزؼبسف. ١  
اٌمجٍٝ  اٌزطج١ك. ٢

 ٌٍّمب١٠ظ 
 ِزذسثخ وً رؼشع. ٣

 رغشثخ ٌذ٠ٙب وبْ ارا

 ِششٚعلالبِخ فٝ عبثمخ

اٚ ٌذ٠ٙب فىشح  ثٙب خبص

ِششٚع رش٠ذ اْ رمَٛ ثٙب 

 بْاٌجبؽضبرلغذر ٕٚ٘ب

 ٌذ٠ٙٓ اٌؼ١ٕخلأفشاد ِؼظُ

 ٌذ٠ٙٓلٌٚىٓ اٌشغجخ

كعدـللاٌفشً ِٓ ِخبٚف
ب تبلؾلربسلبح جؿل

 اعزشؼشد ٕٚ٘بلبحكجف  

اٌزؾذس  جأ١ّ٘خاٌجبؽضبر

 ٚاصجزذ ػٓ ّٔبرط ٔغؾذ

يعري كنيجل فلدبخؿللرارٙب
ثيئتيـلقدلتـلج عل

 ع ك جتلعنيـل فلقثؿل
ت  يزبلبحثج ثجتثكبسط ل
 ثبة فزؼ ٚرُحيـ ل

 ٚٚعذ إٌّبلشخ
لفٝ ٍِؾٛظ زغ١شاٌجبؽضبر
 اٌّزذسثبد اعزغبثخ

 غؼبدرٙباٌجبؽضبرلٚاثذد

 ٚٚعٛد االعئٍخ ثبعزمجبي

:خالي ِٓ  
اٌّالؽظخ -  
إٌشبؽ -  
إٌّبلشخ -  
ٌّمب١٠ظ ا -  

 اٌمج١ٍخ
اخزجبس ػًّ -  

 رؾظ١ٍٝ

 ٌزم١١ُ
اعزفبدح ِذٜ  

ِٓ اٌّزذسثبد  
 ِٓ اٌغٍغخ

 خالي
:اعئٍخ ػذح  
٠مظذ ِبرا-١  

 ثبٌّششٚػبد
؟ اٌظغ١شح  

لاششػ -٢  
اٌؼٛاًِ اٌزٝ 

رغبػذ ػٍٝ 

ل١بَ 

 اٌّششٚػبد
؟ اٌظغ١شح  

عبػبد  4

 ٌٍغٍغز١ٓ
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  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

 خظبئض ِٓ االعزفبدح

  اٌظغ١شح اٌّششٚػبد
 االفىبس ثؼغ رؼذي-4

 اٌّششٚػبد ِفَٙٛ ؽٛي

غ١شحاٌظ  
 

 اللبِخلؽم١م١خ سغجخ

 ٌذٜ اٌّششٚػبد
 ٚلبٌذ اٌّزذسثبد

 خطٛاد اٌٚٝ بٔٙباٌجبؽضبر

 ٌذ٠ىٓ ٠ىْٛلأْ إٌغبػ

 رّزٍىْٛ فبٔزُ اٌذافؼ١خ

 ٌٚٓلٚاٌّٙبساد اٌمذساد

 ًلج ِششٚع ثبٜ ٔمَٛ
 ثّب البِزٗ ِٓ اٌزّى١ٓ

 االعزّشاس٠خ ٠ؼّٓ

 شٝءلوً ٚلجً ٚإٌغبػ

 أفغىُ فٝ اٌضمخ ِٓ الثذ

 ثٙزٖ ٠ؼ١ؼىُ ٌٓ هلل ٚاْ

 اٌجبؽضبد خزّذ اٌىٍّبد

 اٌغٍغخ
االعزشار١غ١بد: صبٌضب    

 – إٌّبلشخ -اٌّؾبػشح

 – اٌزٕ٘ٝلاٌؼظف

اٌزٛػ١ؾ١خ األِضٍخ  
اٌغٍغخ 

 اٌضبٌضخ  

ٚ 

 اٌشاثؼخ

ٚ 

 اٌخبِغخ

ٚ 

 اٌغبدعخ 

 ١خرّٕ-1

 ِٙبساد

 ئداسح

 اٌّششٚػبد

 اٌظغ١شح

 اٌّٙبساد-2

 اٌالصِخ اٌف١ٕخ

 داسحإل

 اٌّششٚػبد

  اٌظغ١شح

 ِفَٙٛل-1

 اٌّٙبساد

 اإلداس٠خ

 ٌٍّششٚع

  اٌظغ١ش

 ػٕبطش.2

 اٌّٙبساد

 اإلداس٠خ

  ِٚفِٙٛٙب

 اٌؼٛاًِ.3

 ػٍٝ اٌّإصشح

 اٌّٙبساد

 اٌالصِخ اإلداس٠خ

 ٌٍّششٚع

  اٌظغ١ش

 ٚعبئً.4

 ئٌٝ اٌٛطٛي

 ششٚعاٌّ فىشح

  ٚرٛػ١ؾٙب

 دساعخ ِشاؽً.5

عذٜٚ 

 اٌّششٚػبد

أٔٛاع أ٘ذاف -6

  اٌّؼشف١خ: األ٘ذاف: أٚال

 ئداسح ِٙبساد رؼشف-1

  اٌظغ١شح اٌّششٚػبد

 اٌّٙبساد رزوش-2

 داسحإل اٌالصِخ اإلداس٠خ

  اٌظغ١ش اٌّششٚع

 ػٕبطش رششػ-3

 اإلداس٠خ اٌّٙبساد

 اٌّششٚع داسحإل اٌالصِخ

  ٌظغ١شا

 ا١ّ٘خ رغزٕجؾ-4

 اإلداس٠خ اٌّٙبساد

 اٌّششٚع داسحإل اٌالصِخ

 اٌظغ١ش

 ِفَٙٛ رؼشف-5

اٌف١ٕخ اٌّٙبساد   

 اٌغٍغ  رزؼشف ػٍٝ -6

 االِش ٠زطٍت اٌزٟ اٌجذ٠ٍخ

 اٌغٍؼخ ِغ أزبعٙب

 االعبع١خ

 االعؼبس ؽغُ رؼشف -7

ٌٍغٍؼخ اٌغبئذح  

 إٌمً ٚعبئً رؾذد -8

اٌٛعبئً: أٚال  

اٌغجٛسح اعزخذاَ - ١  

 Data show عٙبص

 ٌؼشع

PowerPointل 
األٔشطخ:: صب١ٔب  

 ثبٌزغبؤي اٌجبؽضبد رجذأ

 ٔغجخ بة فشًأعج ػٓ

اٌّششٚػبد  ِٓ وج١شح

اٌغٕٛاد  فٝ اٌظغ١شح

 ٚرفزؼ ِٓ البِزٙب االٌٚٝ

 بٌّغبي ٌٍّٕبلشخاٌجبؽضبر

اٌّزذسثبد  أوضش ٚوبٔذ

 اخز١بس عٛء ئٌٝ رشعؼٙب

 اٌزىٍفخ اٌّششٚع أٚ

 ال ٠غزط١غ اٌزٝ اٌىج١شح
 اٌّششٚع طبؽت

افزمبس  اٚ رغط١زٙب

 االثزىبس ئٌٝ اٌّششٚػبد

 دإٌّزغب ٚاٌزغذ٠ذ فٝ

ٕٚ٘ب  ِب ١ّ٠ض٘ب فال ٠ٛعذ

 ؼٍٝاٌجبؽضبر اصٕذ

 اٌّزذسثبد ٚػضصد

:خالي ِٓ  

اٌّالؽظخ-1  

إٌشبؽ - ٢  

إٌّبفشخ - ٣  

ػًّ  – ٤

اخزجبس 

 رؾظ١ٍٝ

خطخ طّّٝ  

 ٌّششٚػه

 اٌّغزمجٍٝ؟

عبػبد 4  
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  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

اٌّششٚع 

 اٌظغ١ش 

 اٌزٟ اٌؼٛاًِ 7

 اخز١بس ػٍٝ رإصش

 اٌّششٚع أ٘ذاف

 اٌظغ١ش 

 ِىٛٔبد 8

اٌّششٚع  رخط١ؾ  

 أٔٛاع -9

 اٌزخط١ؾ 

 ػٕبطش -10

اٌّششٚع  رٕظ١ُ

 ِشاؽً -11

 ا١ٌٙىً رظ١ُّ

 اٌزٕظ١ّٟ

 ٌٍّششٚع 

 عٛأت -12

 اٌزٕف١ز

 اٌّؼٛلبد - 13

 اٌزٟ ٚاٌظؼٛثبد

 ِٙبسح رٛاعٗ

 اٌّششٚع رٕف١ز

 اٌظغ١ش

 أٛاع -14

 اٌزم١١ُ

 اٌؼٕبطش - 15

 ثزم١١ّٙب ٠ٙزُ اٌزٟ

 اطؾبة

 اٌّششٚػبد

 اٌظغ١شح

 ػٕبطش - 16

 اٌمشاس

 أٔٛاع - 17

 اٌمشاساد

 ٌٍّششٚػبد

- اٌظغ١شح    

 ِفَٙٛ -18 

اٌف١ٕخ اٌّٙبساد . 

 ِٙبسح ِٙبَ-19

فشاداأل ئداسح   

 ِٙبسح ِٙبَ-20

 اٌششاء ئداسح

ٚرىٍفزٙب  اٌّششٚع ٌّٛلغ  

 اؽز١بط ِذٜ سطرذ -9

 اٌّششٚع البِخ ِىبْ

 اٌزٟ اٌخذِخ اٚ ٌٍغٍؼخ

 خالي ِٓ رمذ٠ّٙب رش٠ذ

-ِششٚػٙب   

:اٌّٙبس٠خ األ٘ذاف: صب١ٔب  

 ِفَٙٛ رزمٓ--1

اٌظغ١شح اٌّششٚػبد  

 خظبئض رىزت--2

  اٌظغ١شح اٌّششٚػبد

 اعزخذاَ ِٓ رزّىٓ--3

 رغبػذ اٌزٟ اٌؼٛاًِ

 اٌّششٚػبد ل١بَ ػٍٝ

 اٌظغ١شح

 دساعخ ثؼًّ  رمَٛ. 4

 اٌجذء لجً ٌٍغٛق ِغجمخ

 اٌّششٚع فٟ

 ثٛطف رمَٛ -5

 االعبع١خ اٌخظبئض

 اٌجذائً ِٚؼشفخ ٌٍغٍؼخ

 اٌغٛق فٟ اٌّزٛافشح

 ػذد ثؾظش رمَٛ -6

 رمَٛ اٌزٟ اٌّششٚػبد

 ؽب١ٌب اٌغٍؼخ ثأزبط

 وً رخظض ٚدسعخ

 ِٕٙب

 رخزجش ِٙبساد-7

 ٌٍؼًّ اٌّطٍٛثخ اٌؼّبٌخ

 اٌّششٚع فٟ

 إٌمً ٚعبئً رؾذد-8

 ٚرىٍفزٙب اٌّششٚع ٛلغٌّ

 ثؼشع رمَٛ -9

 اٌزٟ ٚاٌخذِبد ِٕزغبرٙب

   ِششٚػٙب ٠مذِٙب

 

األ٘ذاف: صبٌضب  

:اٌٛعذا١ٔخ   

 ػٕبطش رم١ُ-1

 اإلداس٠خ اٌّٙبساد

 اٌّششٚع داسحإل اٌالصِخ

  اٌظغ١ش

 اٌظؾ١ؾخ االعبثبد

 ا١ّ٘خ ػٍٝ أوذدٚ

 اٌفىش٠خ اٌّٙبساد
 اٜ ٌٕغبػ ٚاٌزٕف١ز٠خ

 ثذلخ ِششٚع فبٌزؾذ٠ذ

ػٍٝ  ثٕبء ٌٍّششٚع

 ٌٍغٛق اٌغ١ذح اٌذساعخ

 ٚاؽز١بعبد اٌّغزٍٙه

 ٚاٌزخط١ؾ ٚارغب٘برٗ

ثّٙبسح  ٚاٌزٕف١ز اٌغ١ذ

خٚاالعزؼبٔ  

 ٚاالثزىبس ثبٌزىٌٕٛٛع١ب

 اٌّٙبساد ِٓ اُ٘ ٚاٌزم١١ُ

 اٌٛاعت اوزغبثٙب اإلداس٠خ

ِششٚع اٜ فٝ اٌجذء لجً  

 ٠غ١طش اٌغ١ّغ ثذا ٕٚ٘ب

 ٚاال٘زّبَ ػ١ٍُٙ اٌشغف

 وً جزى١ٍفاٌجبؽضبر فمبِذ

ِششٚع ثزؾذ٠ذ ِزذسثخ  

 خطخ ٚرؼغ ف١ٗ رشغت

 ِؾذدح ِزىبٍِخ ٌزٕف١زٖ

 اٌزٝ رزٛلؼٙب اٌّؼٛلبد

اٚ رفبد٠ٙب ف١خٌى١ ٚرظٛس  

 ٠ٚزُ .ػ١ٍٙب اٌزغٍت

 اٌٛػذ ٕٚ٘ب ٠أرٝ ِٕبلشزٙب

ٚسػ  ثؼًّ اٌجبؽضبد ِٓ

 ِٙبساد الوزغبة ػًّ

 ػٍٝ ٠ذ٠ٚخ ٌٍؾظٛي

١ِّضح ِٕزغبد  

رظٍؼ  ػب١ٌخ ٚثغٛدح

 وّششٚػبد طغ١شح

 رٕبفغ١خ

االعزشار١غ١بد: صبٌضب  

اٌّؾبػشح - ١  

إٌّبلشخ - ٢  

اٌزٕ٘ٝ اٌؼظف - ٣  
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:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

  ٚاٌزخض٠ٓ

 رؾم١ك فٟ ٚاصش٘ب

 وفبءح

 اٌّششٚػبد

  اٌظغ١شح

 ِٙبسح ِٙبَ-21

 اٌزغ٠ٛك ئداسح

  ٚاٌزٛص٠غ

  ٚاصش٘ب

 اٌظغ١شح

 ِٙبسح ِٙبَ-22

 اٌز٠ًّٛ ئداسح

  ٚاٌّب١ٌخ

 ٚاصش٘ب

 ئداسحِٙبَ -23

االٔزبط 

 ٚاٌؼ١ٍّبد 

 ئداسحِٙبَ -24

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

 ئداسحِٙبَ -25

ٌزط٠ٛش اٌجؾش ٚا  

 ئداسحِٙبَ  -26

اٌؼاللبد اٌؼبِخ 

 ئداسحِٙبَ  -27

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

.  اإلداس٠خ  

 

اوزغبة  ػٍٝ رؾشص-2

 اإلداس٠خ اٌّٙبساد

 اٌّششٚع داسحإل اٌالصِخ

 اٌظغ١ش

 ششػ رزبثغ -3

 أصٕبء بَجب٘زّاٌجبؽضبر

 اٌؼشع

 شجىخ ثٕبء رغزط١غ -4

 ِغ ع١ذح ارظبالد

 ٚاٌّٛصػ١ٓ اٌّٛسد٠ٓ

ِششٚػٙب ٌّٕزغبد  

 اٌخظبئض رظف - 5

 ِٚؼشفخ ٌٍغٍؼخ االعبع١خ

 فٟ اٌّزٛافشح اٌجذائً

 اٌغٛق 

 ؽغُ ثذساعخ رٙزُ -6

 اٌغٍؼخ ِٓ اٌىٍٝ االٔزبط

اٌّششٚع  البِخ ِىبْ فٟ  

 ِؼشفخ ػٍٝ رؾشص -7

 ٔفظ فٟ ٌٟ إٌّبفغ١ٓ

 ٚرؾبٚي اٌّششٚع ِغبي

ػُٕٙ  اٌز١ّض  

 ثّؼشفخ رٙزُ -8

 ٚسغجبد اؽز١بعبد

 دساعخ خالي ِٓ اٌؼّالء

 اٌغٛق 

 اٌخغبئش رزغٕت -9

 اٌغٍجٝ ألصش٘ب اٌّب١ٌخ

-أعشرٙب ػٍٝ  

 ٚ  اٌغبثؼخ 

 اٌضبِٕخ

 ثؼغ ؽفع

 االؽؼّخ

ثبٌز١ٍّؼ 

()اٌزخ١ًٍ  

 ِىٛٔبد-1

  اٌّخًٍ

 اػذاد و١ف١خ-2

 ثشىً اٌّخًٍ

  ػبَ

 اػذاد ؽش٠مخ-3

  إٌّضٌٟ اٌّخًٍ

 ٚفٛائذ اػشاس-4

  اٌّخًٍ

اٌّخًٍ الغبَ-5  

 د٠شِمب-6

 ػًّ ٚؽش٠مخ

  اٌخ١بس ِخًٍ

  اٌّؼشف١خ األ٘ذاف: اٚال

  اٌّخًٍ ِىٛٔبد رزوش-1

 اػذاد و١ف١خ رٛػؼ-2

  ػبَ ثشىً اٌّخًٍ

 اػذاد ؽش٠مخ رششػ-3

  إٌّضٌٟ اٌّخًٍ

 ٚفٛائذ اػشاس رفُٙ-4

  اٌّخًٍ

اٌّخًٍ الغبَ رزوش-5  

 ِمبد٠ش رٛػؼ-6

 ِخًٍ ػًّ ٚؽش٠مخ

  اٌخ١بس

 رٛػؼ ِمبد٠ش-7

اٌٛعبئً: اٚال    

 اٌغجٛسح

 ِبدح) اٌزذس٠ج١خ اٌؾم١جخ

(ٔشبؽ+  ػ١ٍّخ  

 ٌجؼغ اٌؼ١ٕ١خ إٌّبرط-2

اٌّخٍٍخ االؽؼّخ  

األٔشطخ: صب١ٔب  

رُ رٕض٠ٍٗ  ف١ذ٠ٛ ػشع رُ

ِٕمجً ػٍٝ اٌّٛثب٠ً ػٓ 

رخ١ًٍ ا١ٌٍّْٛ ٚاٌخ١بس 

ا١ٌبء  ئٌِٝٓ االٌف   

 ثبٌف١ذ٠ٛ عبء ِب ِٕبلشخ رُ

ػشػٗ ِغجمب  رُ زٜاٌ  

عبػبد4   
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 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

 ِمبد٠ش-7

 ػًّ ٚؽش٠مخ

ا١ٌٍّْٛ ِخًٍ  

ِخًٍ  ػًّ ٚؽش٠مخ

 ا١ٌٍّْٛ

 اٌّٙب األ٘ذاف: صب١ٔب

: س٠خ  

 فٟاٌجبؽضبر رغبػذ.1

 اٌخبِبد اػذاد

  ٚرغ١ٙض٘ب

 اٌخطٛاد رٕفز.2

 ثؼغ ٌؾفع اٌظؾ١ؾخ

ثبٌزخ١ًٍ االؽؼّخ  

:اٌٛعذا١ٔخ األ٘ذاف: صبٌضب  

 ؽشق رىزغت-1

 ثؼغ ٌؾفع طؾ١ؾخ

 ثبٌز١ٍّؼ االؽؼّخ

(اٌزخ١ًٍ)  

 جب٘زّبَبؽضبراٌج رزبثغ-2

اٌششػ أصٕبء  

 

 ف١ٗ اٌّزذسثبد ٚاساء

رغشثخ رُ ًٚ٘  

 ٕٚ٘ب ثبٌف١ذ٠ٛ ِب عبء

ثؼغ  اٌجبؽضبد ٚعذد

ِٓ اٌّزذسثبد اٌالرٝ 

ٌذ٠ٙٓ ثؼغ اٌخجشح فٝ 

 رٕف١ز اٌّخًٍ اصٕذ

  اٌّزذسثبد ؼٍٝاٌجبؽضبر

ئٌٝ اٌّزذسثبد رمغ١ُ رُ  

 وً خّظ ِغّٛػبد

 ١٥ ِٓ رزىْٛ ِغّٛػخ

 ِزذسثخ، ٚلبِذ

 دٚاداأل جزٛص٠غاٌجبؽضبر

 ػٍٝ ٚاٌخبِبد

 عشاَ و١ٍٛ-اٌّزذسثبد )

 طغ١ش اٌخ١بس ِٓ

 ِالػك أسثغ-.اٌؾغُ

ً   ِٓ طغ١شح -.اٌزفبػ خ

 ِٓ طغ١شح ِالػك عذ  

 ِٓ وٛثبْ-.اٌخشٓ اٌٍّؼ

١ٌّْٛ و١ٍٛ-ل.اٌّبء  

ؽبس فٍفً و١ٍٛ سثغ -  

ٍِؼ( وٛة -  

 ثششػ اٌجبؽضبد ثذأد

ٚاٌزطج١ك  اٌؼًّ خطٛاد

 اٌؼٍّٟ

ػ١ٕخ  رىٍفخ ؽغبة رُ

 ٚعؼش ٌّخًٍ إٌّفزحا

 ث١ؼٙب

.اٌّزٛلغ ٚاٌشثؼ  

ٌغٍغخ ا اٌجبؽضبداخززّذ 

 ثؼغ ثشىش لبئٍزبالَٛ

 لبِٛا ِب ػٍٝ اٌّزذسثبد

 فٝاٌجبؽضبر ِغبػذح ِٓ ثٗ

 ٚرٕظ١ُ دٚاداأل رٛص٠غ

  ِغّٛػبد فٝ اٌّزذسثبد

االعزشار١غ١بد: صبٌضب  

 اٌؼٍّٟ، اٌج١بْ - إٌّبلشخ

االِضٍخ، اٌزٕ٘ٝ اٌؼظف  

.اٌزٛػ١ؾ١خ  

 اٌغٍغخ

اٌزبعؼخ ٚ 

 عٍغبد

 اٌظٕبػبد

 خطٛاد: اٚال-

 ػًّ

:اٌّؼشف١خ األ٘ذافلاٚال:  

 ؽشق ػٍٝ رزؼشف-1

اٌٛعبئً: ال  اٚ  

 اٌغجٛسح

خالي ِٓ  

اٌّالؽظخ- ١  

عبػبد4  
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  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

 فٟ اٌظغ١شح  اٌؼبششح

 ِغبي

 ِىّالد

إٌّضي رض١٠ٓ  

 اٚال:

 ػًّ ؽش٠مخ

 د٠بد خذ

 ٌٍشوٓ

ٔزش٠ٗ ٚاال   

 صب١ٔب:

 عفشح ِفشػ

 لّبػ ِٓ

 خٍف١بد

 اٌغزبئش

 ػٍٝ اد٠خ خذ2

ِشثغ شىً  

 خطٛاد: صب١ٔب-

  ػًّ

 ػٍٝ اد٠خ خذ

  ٜ ثٍذ ٚسدح شىً

ب:صبٌض  

 ػًّ ؽش٠مخ

 ِٓ عفشح ِفشػ

 خٍف١بد لّبػ

 اٌغزبئش

 

 اٌّخزٍفخ اٌّمبعبد اخز

 ٚاال اٌشوٓ د٠بد ٌخذ

 ٔزش٠ٗ

 اٌخبِبد ػٍٝ رزؼشف-2

 خذ ػًّ فٟ اٌّغزخذِخ

  ٔزش٠ٗ ٚاال اٌشوٓ د٠بد

 اٌطشق ػٍٝ رزؼشف-3

 فٟ اٌّغزخذِخ اٌّخزٍفخ

 ٓاٌشو د٠بد خذ رٕف١ز

ٔزش٠ٗ ٚاال  

 اٌخبِبد رزوش-4

 رٕف١ز فٟ اٌّغزخذِخ

  اٌّفشػ

 ؽش٠مخ ػٍٝ رزؼشف-5

اٌّفشػ رٕف١ز  

 اٌّٙب األ٘ذافلصب١ٔب:

: س٠خ  

 اخز ِٓ رزّىٓ-1

 ٚرغ١ٙض ٚلض ِمبعبد

 ثأشىبٌٙب د٠بد اٌخذ

  اٌّخزٍفخ

 ٚرشط١ت ؽ١بوخ رزمٓ-2

 ثأشىبٌٙب د٠بد اٌخذ

 ثطش٠مخ اٌّخزٍفخ

 طؾ١ؾخ

 ػًّ ؽش٠مخ رٕفز-3

  فشػاٌّ

 ٚػجؾ ؽ١بوخ رزمٓ-4

 اٌّفشػ

 األ٘ذافلصبٌضب:

:اٌٛعذا١ٔخ  

 جب٘زّبَاٌجبؽضبر رالؽع-1

  اٌششػ أصٕبء

 عذ٠ذح اشىبي رض١ش-2

  ػًّ ؽش٠مخ ؽٛي

 ٚاال ٌٍشوٓ د٠بد خذ

  ٔزش٠ٗ

 فٟ ص١ِالرٙب رشبسن-3

ٚرشط١ت ؽ١بوخ  

 ثأشىبٌٙب د٠بد اٌخذ 

 اٌّخزٍفخ ٚأٙبء

 ثشىً اٌّفشػ ٚرشط١ت

  اٌزذس٠ج١خ اٌؾم١جخ

(ٔشبؽ+  ػ١ٍّخ ِبدح)  

األٔشطخ: صب١ٔب  

ػشع ثؼغ  رُ-1

اٌظٛس ػٓ اشىبي ٌؼًّ 

اٌخذاد٠بد ثطشق ِخزٍفخ 

 رُ رٕض٠ٍٙب ِٓ االٔزشٔذ 

 ألشىبي طٛس ثؼغ-2

 خبِبد ِٓ ِفبسػ

  إٌذ ػٍٝ ِخزٍفخ

 ؽش٠مخ ٌششػ ف١ذ٠ٛ -3

 خٍف١بد ِٓ ِفشػ ػًّ

 رُ (ة٠ٛر١ٛ) اٌغزبئش
 عٙبص ػٍٝ رؾ١ٍّٗ

 اٌّؾّٛي

جؼشع اٌجبؽضبروّب لبِذ 

ػ١ٕبد إٌّبرط 

ٌٍخذداد٠بد اٌزٝ عٛف 

٠زُ اٌزذس٠ت ػٍٝ رٕف١ز٘ب 

ِّب اصبس شغف اٌّزذسثبد 

ٌّؼشفخ و١ف١خ ؽش٠مخ 

 اٌؼًّ 

ئٌٝ اٌّزذسثبد رمغ١ُ رُ  

 خّظ ِغّٛػبد وً

 ١٥ ِٓ رزىْٛ ِغّٛػخ

 ِزذسثخ

 ثزٛص٠غ اٌجبؽضبد ٚلبِذ

 ػٍٝ خبِبدٚاٌ دٚاداأل

 ِمض-1اٌّزذسثبد)

  خ١بؽخ

 شش٠ؾ اٚ ِغطشح-2

  ل١بط

 اٌزأش١ش طبثٛٔخ-3

  ثبٌخ١بؽخ اٌخبطخ

 ِٕبعجخ ٚاثش خ١ٛؽ-4

  ٚعّىٗ اٌمّبػ ٌٍْٛ

 اْ) خ١بؽخ ِبو١ٕخ-5

(رٛفشد  

 دا٠خ ٌٍخذ ؽشٛح-6

 ِٓ ِظٕٛػخ ٚرىْٛ

 اٌمطٓ اٚ اٌجٌٛغزش ِبدح

إٌشبؽ - ٢  

اخزجبس- ٣  

 رؾظ١ٍٝ

لِٛٝ ثزٕف١ز -1

شىً ِٓ 

اشىبي 

اٌخذداد٠بد 

اٌزٝ رُ 

اٌزذس٠ت ػ١ٍٙب 

 ؟

 ٟ٘ ِبل-2

 ػًّ ؽش٠مخ

 ِفشػ

 اٌغفشح؟
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 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

ٚعزاة ِزٕبعك   اٌف١١جش اٚ 

  رضج١ذ دثبث١ظ-7

 ٔخاٌجطب ٌزٕف١ز لّبػ-8

  ٚٔظف ِزش اٌذاخ١ٍخ

 ٌْٛ عبدح سوٕٗ لّبػ-9

 دا٠خ خذ ٌؼًّ ثٕفغغٟ

 2 ِمبط ٚسدح شىً ػٍٝ

  ِزش

 اٌٛاْ راد لّبػ-10

 لّبػ ٠شجٗ ِزؼذدح

 خذ (2) ٌؼًّ اٌخ١ّ١خ

 ِشثغ شىً ػٍٝ اد٠خ

ٚٔظف ِزش ِمبط  

 ٚٔظف ِزش 11-2

 ٌْٛ عزبئش خٍف١خ لّبػ

  د٘جٟ ِطشص ث١ظ

 عزبْ لّبػ ِزش 12-2

  عبدح ر٘جٟ

ث١ظ خ١ؾ ثىشح-13  

 ثششػ اٌجبؽضبد ثذأد

ٚاٌزطج١ك اٌؼًّ خطٛاد  

 غشصح ثبعزخذاَ اٌؼٍّٝ

ِٙبسح  اٌجغ١طخ، اٌغشاعخ

 اٌؾ١بوخ اٌطبئشح،

 ٚاعزخذاِبرُٙ ٌجغبؽزٙب

ِزذسثخ وً ٚرٕف١ز اٌّزؼذد  

 ِزبثؼخ ِغ ٌٍخطٛاد

رٕف١ز رُ ؾزٝاٌجبؽضبر  

 اٌمطؼخ أٙبء ؽش٠مخ

 ٚثبٔزٙبء ٚرشط١جٙب

 اٌغٍغخ

ذاد٠خ ػٍٝ خ 2 ػًّ رُ

 شىً ِشثغ ٚثٕفظ

خذاد٠خ  رٕف١ز رُ اٌطش٠مخ

ػٍٝ شىً ٚسدح ثٍذٜ 

ٚرُ اػذاد ِفشػ 

 رُ اٌطشث١ظخ ٚثزٌه

 ػٍٝ ِٕزغبد اٌؾظٛي

.اٌغٍغخ أصٕبء ِخزٍفخ  

 اٌمطؼخ رىٍفخ ؽغبة رُ

ث١ؼٙب ٚعؼش إٌّفزح  

.اٌّزٛلغ ٚاٌشثؼ  
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بحعنجصر بحعنكبف بحج س 
 بألىدبؼ

  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

االعزشار١غ١بد: صبٌضب  

 اٌؼٍّٝ، اٌج١بْ - إٌّبلشخ

االِضٍخ، اٌزٕ٘ٝ اٌؼظف  

.اٌزٛػ١ؾ١خ  

 اٌغٍغخ

اٌؾبد٠خ 

 ػشش

ٚ 

اٌضب١ٔخ 

  ػشش

 ػًّ ؽش٠مخ

 ِؼٍمبد

 ٌزض١٠ٓ

 إٌّضي

 دٚاداأل-1

 اٌخبِبدٚ

 فٟ غزخذِخاٌّ

  اٌّؼٍمبد رٕف١ز

 ػًّ ؽش٠مخ-2

اٌّؼٍمبد ثؼغ  

اشىبي ِخزٍفخ -3

 ِٓ اٌّؼٍمبد

: اٌّؼشف١خ األ٘ذاف: اٚال  

 ؽشق ػٍٝ رزؼشف-1

 ثأشىبٌٙب اٌّؼٍمبد ػًّ

  اٌّخزٍفخ

 اٌخبِبد رزوش-2

 ػًّ فٟ اٌّغزخذِخ

  اٌّؼٍمبد

 اٌّٙب األ٘ذاف: صب١ٔب

: س٠خ  

 دٚاداأل رغٙض-1

 فٟ اٌّغزخذِخ ٚاٌخبِبد

 ثبٌزؼبْٚ اٌّؼٍمبد رٕف١ز

اٌجبؽضبد ِغ  

 ػًّ ؽش٠مخ رٕفز-2

 ثأشىبٌٙب اٌّؼٍمبد

  اٌّخزٍفخ

: اٌٛعذا١ٔخ األ٘ذاف: صبٌضب  

 ٌششػ اال٘زّبَ رجذٜ-1

 اٌجبؽضبد

 ػًّ ؽشق رذسن-2

 ثأشىبي اٌّؼٍمبد رٕف١ز

  ِخزٍفخ

 فٟ ص١ِالرٙب رشبسن-3

 ثأشىبٌٙب اٌّؼٍمبد رٕف١ز

 اٌّخزٍفخ

اٌٛعبئً: اٚال  

سحاٌغجٛ  

 ِبدح) اٌزذس٠ج١خ اٌؾم١جخ

(ٔشبؽ+  ػ١ٍّخ  

األٔشطخ: صب١ٔب  

 اٌظٛس ثؼغ ػشع رُ

ِؼٍمبد  ٌؼًّ اشىبي ػٓ

 رُ ِخزٍفخ ٌؾبئؾ ثطشق

االٔزشٔذ ِٓ رٕض٠ٍٙب  

 ؽش٠مخ ٌششػ ف١ذ٠ٛ -

اشىبي اٌّؼٍمبد  ػًّ

اٌزٝ عٛف ٠زُ اٌزذس٠ت 

 رُ (٠ٛر١ٛة)ػ١ٍٙب 
 عٙبص ػٍٝ رؾ١ٍّٗ

 اٌّؾّٛي

 عجؼشاٌجبؽضبر لبِذ وّب

الشىبي  إٌّبرط ػ١ٕبد

 ٠زُ عٛف اٌزٝ اٌّؼٍمبد

 ِّب رٕف١ز٘ب ػٍٝ اٌزذس٠ت

 اٌّزذسثبد شغف اصبس

 ؽش٠مخ و١ف١خ ٌّؼشفخ

  اٌؼًّ

ئٌٝ اٌّزذسثبد رمغ١ُ رُ  

 وً ِغّٛػبد خّظ

 ١٥ ِٓ رزىْٛ ِغّٛػخ

 ِزذسثخ ٚلبِذ

 دٚاداأل جزٛص٠غاٌجبؽضبر

 ػٍٝ ٚاٌخبِبد

 ؽش٠مخ: اٌّزذسثبد)اٚال

 شىً ػٍٝ ِؼٍمخ ػًّ

:اٌفشاشخ ِٓ ٚؽذاد  

 ٚاٌخبِبد دٚاداأل

: اٌّغزخذِخ  

 ٖ عٕغب طٛف شٍخ-1

 ِزؼذدح اٌٛاْ راد)

(ثؼؼٙب ِغ ِزٕبعمخ  

 ِزٛعؾ ِشآٖ اؽبس-2

خالي ِٓ  

اٌّالؽظخ- ١  

إٌشبؽ - ٢  

اخزجبس- ٣  

 رؾظ١ٍٟ

لِٛٝ ثزٕف١ز 

شىً ِٓ 

االشىبي 

اٌّؼٍمبد ِغ 

ؽغبة اٌزىٍفخ 

 ؟
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بحعنجصر بحعنكبف بحج س 
 بألىدبؼ

  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

  اٌؾغُ

 ٚاٌٛاْ ثأشىبي خشص-3

 – اؽّش – ٔج١زٟ) ِخزٍفخ

(اث١غ  

 ِٚشؾ، شّغ ِغذط-4

 اعٕبْ ػٍٝ ٠ؾزٜٛ عذ٠ذ

  ٚػ١مخ ٚاعؼخ

 ٌزض١٠ٓ فؼٟ اعزشط-5

 ٚاثشح، اشخاٌفش عغُ

 وج١شح

 ِؼٍمخ ػًّ ؽش٠مخ: صب١ٔب

:لٍُ ػٍٝ ِٕفزح ثٛسدح  

 ٚاٌخبِبد دٚاداأل

:اٌّغزخذِخ  

 ٌْٛ طٛف شٍخ-1

 ٌْٛ طٛف ٚشٍخ، اطفش

  ؽّظٟ

 خشص، فبسؽ عبف لٍُ-2

  ٚطغ١ش وج١ش ر٘جٟ

 وشرْٛ، شّغ ِغذط-3

ِمض، ِمٜٛ  

 ِؼٍمخ ػًّ ؽش٠مخ: صبٌضب

ِغطشح ػٍٝ ِٕفزح ثٛسدح  

 ٚاٌخبِبد دٚاداأل

:ٌّغزخذِخا  

  اٌؾغُ طغ١شح ِشآح-1

 ٌْٛ طٛف خ١ؾ شٍخ-2

  ثط١خٟ

 ٚد٘جٟ اصسق خشص-3

  اٌؾغُ ِزٛعؾ

، عُ 30 ِغطشح-4

، ِمض، شّغ ِغذط

وج١شح اثشح  

 جششػاٌجبؽضبر ثذأد

ٚاٌزطج١ك اٌؼًّ خطٛاد  

 ثخطٛح خطٛح اٌؼٍّٝ

 ِزذسثخ وً ٚرٕف١ز

 ٌٍخطٛاد

 رُ ؾزٝاٌجبؽضبر ِزبثؼخ ِغ

أٙبء وً  ؽش٠مخ رٕف١ز

ٍمخِؼ  
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بحعنجصر بحعنكبف بحج س 
 بألىدبؼ

  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

 ٚرشط١جٙب ػٍٝ ؽذح

ػًّ رُ اٌغٍغخ ٚثبٔزٙبء  

 ِؼٍمبد ؽبئؾ ِخزٍفخ

 الخزالف االشىبي

 اٌخبِبد

ٚاالٌٛاْ اٌّغزخذِخ  

رىٍفخ اٌّؼٍمبد  ؽغبة رُ

ث١ؼٙب ٚعؼش إٌّفزح  

 ٚوبٔذ اٌّزٛلغ ٚاٌشثؼ

اٌّزذسثبد عؼبدح  

 اعبع١بد ثبوزغبة

وج١شح اٌّؼٍمبد طٕبػخ  

 ثزٕف١ز اٌّزذسثبد ٚٚػذد

ِٓ خاشىبي ِخزٍف  

اٌّؼٍمبد اٌزٝ رُ اٌزذس٠ت 

 ػ١ٍٙب ٚغ١ش٘ب ثبٌّٕضي

جبسعبياٌجبؽضبر ٚلبِذ  

 افىبس ٌششػ ١ٌٕىبد

ٌظٕبػخ اٌّؼٍمبد  ِخزٍفخ

ِٚشبسوخ اٌف١ذ٠ٛ٘بد 

اٌّؾٍّخ ٚاٌزٝ رُ رٕض٠ٍٙب 

ِغجمب ِغ ثؼغ 

اٌّزذسثبد اٌالرٟ ٠ّزٍىٓ 

اعٙضح ِٛثب٠ً ؽذ٠ضخ 

 ٚأزشٔذ ثبٌّٕضي رّىٕٙب

اشىبي  فٝ االثذاع ِٓ

 ِزٕٛػخ

االعزشار١غ١بد: صبٌضب  

 اٌؼٍّٝ، اٌج١بْ - إٌّبلشخ

،اٌزٕ٘ٝ اٌؼظف  

.اٌزٛػ١ؾ١خ االِضٍخ  

 اٌغٍغخ

اٌضبٌضخ 

  ػشش

 ِىّالد

  اٌضٜ

 ػًّ ؽش٠مخ-1

  شؼش رٛوٗ

 ًػّ ؽش٠مخ-2

  عزبسح ِبعه

 ػًّ ؽش٠مخ-3

 ثششائؾ ٚسدح

 اٌغزبْ

:اٌّؼشف١خ األ٘ذاف: اٚال  

 ؽشق ػٍٝ رزؼشف -1

ِىّالد اٌضٜ  ػًّ

 ؽضاَ- اٌشؼش )رٛوٗ

(اٌغزبْ ٚسدح- اٌّالثظ  

 دٚاداأل رزوش-2

 رٕف١ز فٟ اٌّغزخذِخ

  اٌضٜ ِىّالد

 اٌّٙب األ٘ذاف: صب١ٔب

:س٠خ  

 ػًّ ؽش٠مخ رٕفز-1

اٌٛعبئً: اٚال  

 اٌغجٛسح

 ِبدح) اٌزذس٠ج١خ جخاٌؾم١ 

(ٔشبؽ+  ػ١ٍّخ  

األٔشطخ: صب١ٔب  

 اٌظٛس ثؼغ ػشع رُ

 ثطشق ٌؼًّ اشىبي ػٓ

- شؼش رٛوٗ ػًّ ؽش٠مخ

 عزبسح ِبعه ػًّ ؽش٠مخ

 ٚسدح ػًّ ؽش٠مخ-

 رُ اٌغزبْ ِخزٍفخ ثششائؾ

خالي ِٓ  

اٌّالؽظخ- ١  

إٌشبؽ - ٢  

اخزجبس- ٣  

 رؾظ١ٍٝ

لِٛٝ ثزٕف١ز 

شىً ِٓ 

اشىبي 

ِىّالد اٌضٜ 

اٌزٝ رُ 

اٌزذس٠ت ػ١ٍٙب 

 عبػزبْ 
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بحعنجصر بحعنكبف بحج س 
 بألىدبؼ

  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

  شؼش رٛوٗ

 ًّػ ؽش٠مخ رٕفز-2

  عزبسح ِبعه

 ػًّ ؽش٠مخ رٕفز-3

  اٌغزبْ ثششائؾ ٚسدح

: اٌٛعذا١ٔخ األ٘ذاف: صبٌضب  

 ٌششػ ا٘زّبَ رجذٜ-1

 اٌجبؽضبد

 ػًّ ؽش٠مخ رذسن-2

 ِٓ اٌضٜ ِىّالد ثؼغ

  عزبسح ِبعهٚ رٛوٗ

 فٟ ص١ِالرٙب رشبسن-3

 اٌضٜ ِىّالد رٕف١ز

 رٛن ِٓ اٌّخزٍفخ

ح ٚٚسد ِٚبعه  

ِٓ االٔزشٔذ رٕض٠ٍٙب  

 ٌششػ ف١ذ٠ٛ٘بد -

 اشىبي ػًّ ؽش٠مخ

ِىّالد اٌضٜ اٌزٝ 

 ػ١ٍٙب اٌزذس٠ت ٠زُ عٛف

 ػٍٝ رؾ١ٍّٗ رُ( ٠ٛر١ٛة)

اٌّؾّٛي عٙبص  

 جؼشعاٌجبؽضبر لبِذ وّب

 الشىبي إٌّبرط ػ١ٕبد

 اٌزٝ ِىّالد اٌضٜ

 ػٍٝ اٌزذس٠ت ٠زُ عٛف

 شغف اصبس ِّب رٕف١ز٘ب

 و١ف١خ ٌّؼشفخ اٌّزذسثبد

  اٌؼًّ ؽش٠مخ

ئٌٝ اٌّزذسثبد رمغ١ُ رُ  

 وً ِغّٛػبد خّظ

 ١٥ ِٓ رزىْٛ ِغّٛػخ

 ٚلبِذ ِزذسثخ

 دٚاداأل غجزٛص٠اٌجبؽضبر

 ػٍٝ ٚاٌخبِبد

: اٌّزذسثبد )اٚال

 اٌّغزخذِخ اٌخبِبد

: شؼش رٛوٗ ٌؼًّ  

 ِٕمٛػ اٚ عبدح لّبػ-1

 ٠ٚفؼً اٌشغجخ ؽغت

  االلّشخ ثٛالٟ اعزخذاَ

 ٌٍْٛ ِٕبعت خ١ؾ-2

 خ١بؽخ ٚاثشح، اٌمّبػ

  ِٚمض، ػبد٠خ

 ٚدأز١ً، عزبْ ششائؾ-3

، اٌمّبػ ٌٍْٛ ِٕبعت

ػش٠غ اعزه ِزش2  

 ٌّغزخذِخا اٌخبِبد صب١ٔب

: عزبسح ِبعه ٌؼًّ  

 عزبْ لّبػ ِزش سثغ-1

(ث١ظ ٌْٛ – ٔج١زٟ ٌْٛ)  

 وب٠ٚخ اٚ ٚالػخ-2

، شّغ ِغذط، ِالثظ

،ِمض  

 اٚ، ِخبٌف لّبػ ٌْٛ

ٍِْٛ عٍذ لّبػ  

 ٚاٌخبِبد دٚاداأل: صبٌضب

ِغ ؽغبة 

 رىٍفزٙب ؟
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 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بحعنجصر بحعنكبف بحج س 
 بألىدبؼ

  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

 ٚسدح ٌؼًّ اٌّغزخذِخ

: اٌغزبْ ششائؾ ِٓ  

 عزبْ شش٠ؾ ثىشح1-2

  ر٘جٟ، اطفش ٌْٛ

شّغ ِغذط-2  

 جششػبؽضبراٌج ثذأد

ٚاٌزطج١ك اٌؼًّ خطٛاد  

 ثخطٛح خطٛح اٌؼٍّٝ

 ِزذسثخ وً ٚرٕف١ز

 ٌٍخطٛاد

 رُ ؾزٝاٌجبؽضبر ِزبثؼخ ِغ

 وً أٙبء ؽش٠مخ رٕف١ز

لطؼخ ِٓ لطغ ِىّالد 

 اٌضٜ 

 ٚرشط١جٙب ؽذح ػٍٝ

ػًّ رُ اٌغٍغخ ٚثبٔزٙبء  

 االشىبي ِخزٍفخ لطغ

اٌخبِبد الخزالف  

ٚاالٌٛاْ ِٓ  اٌّغزخذِخ

 ِىّالد اٌضٜ 

لطغ  رىٍفخ ؽغبة ُر

 ِىّالد اٌضٜ إٌّفزح

ث١ؼٙب ػٍٝ ؽذح ٚعؼش  

 ٚوبٔذ اٌّزٛلغ ٚاٌشثؼ

اٌّزذسثبد عؼبدح  

 اعبع١بد ثبوزغبة

طٕبػخ اشىبي ِخزٍفخ 

وج١شح ِٓ ِىّالد اٌضٜ  

 ثزٕف١ز اٌّزذسثبد ٚٚػذد

ِٓ ِخزٍفخ اشىبي  

 رُ ِىّالد اٌضٜ اٌزٝ

 ٚغ١ش٘ب ػ١ٍٙب اٌزذس٠ت

 ٚلبِذ ثبٌّٕضي

يجبسعباٌجبؽضبر  

 افىبس ٌششػ ١ٌٕىبد

ٌظٕبػخ ثؼغ  ِخزٍفخ

 ِٚشبسوخ ِىّالد اٌضٜ

 اٌّؾٍّخ اٌف١ذ٠ٛ٘بد

 ِغجمب رٕض٠ٍٙب رُ ٚاٌزٝ

 اٌّزذسثبد ثؼغ ِغ

 اعٙضح ٠ّزٍىٓ اٌالرٟ

 ٚأزشٔذ ؽذ٠ضخ ِٛثب٠ً
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رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

 ِٓ رّىٕٙب ثبٌّٕضي

 اشىبي فٝ االثذاع

 ِزٕٛػخ

االعزشار١غ١بد: صبٌضب  

 اٌؼٍّٝ، اٌج١بْ - إٌّبلشخ

،ٕ٘ٝاٌز اٌؼظف  

.اٌزٛػ١ؾ١خ االِضٍخ  

 اٌغٍغخ

 اٌشاثؼخ

ح ػشش  

ٚ 

اٌخبِغخ 

 ػششح

ٚ 

 اٌغبدعخ

 ػششح 

 ِفَٙٛ -

 االعزمشاس

 فٝ األعشٜ

 عبئؾخ ظً

 وٛسٚٔب

 مِٛبرِٗٚ

 ٚاالصبس

 االلزظبد٠خ

 ٚاالعزّبػ١خ

 ٚإٌفغ١خ

 ٚاٌظؾ١خ

 ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٌغبئؾخ

 وٛسٚٔب

 ٚأؼىبعٙب

 ػٍٝ

 االعزمشاس

  األعشٜ

 ِفَٙٛل-

 ف١شط

 وٛسٚٔب

 ٚاػشاػٗ

 ٚاؽز١بؽبد

  ِٕٗ اٌٛلب٠خ

ٌغٍغخبل-  

 اٌخزب١ِخ

 االعزمشاس-

 األعشٜ

  ِٚمِٛبرٗ

 خظبئض-

 االعزمشاس

  األعشٜ

 اٌزٟ اٌؼٛاًِ-

 فٟ رإصش

 االعزمشاس

  األعشٜ

 االصبس-

 االلزظبد٠خ

 ٚاالعزّبػ١خ

 ٚإٌفغ١خ

 ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٌغبئؾخ ٚاٌظؾ١خ

 وٛسٚٔب

 ػٍٝ ٚأؼىبعٙب

االعشح اعزمشاس  

 ف١شط ِفَٙٛ-

  وٛسٚٔب

 ف١شط اػشاع-

  وٛسٚٔب

 اٌؾبالد-

 اٌخط١شح اٌظؾ١خ

 رشفغ اٌزٟ

 االطبثخ اؽزّبي

  وٛسٚٔب ثف١شٚط

 اٌزٟ اٌزٛط١بد-

 اسرذاء ػٍٝ رؾش

  اٌٛال١خ ىّبِخاٌ

 ِؼبػفبد-

 االطبثخ

  ثبٌّشع

 اٌجشٔبِظ رم١١ُ-

:اٌّؼشف١خ األ٘ذاف: اٚال  

 ِفَٙٛ ػٍٝ رزؼشف-1

 شٜاألع االعزمشاس

  ِٚمِٛبرٗ

 خظبئض رفُٙ-2

  األعشٜ االعزمشاس

 اٌزٟ اٌؼٛاًِ رزوش-3

 االعزمشاس فٟ رإصش

  األعشٜ

 االصبس رٛػؼ-4

 ٚاالعزّبػ١خ االلزظبد٠خ

 فٟ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚإٌفغ١خ

وٛسٚٔب عبئؾخ ظً  

 ِفَٙٛ ػٍٝ رزؼشف-5

  وٛسٚٔب ف١شٚط

 رغزٕزظ اػشاع-6

  وٛسٚٔب ف١شٚط

 اٌؾبالد رٛػؼ-7

 اٌزٟ اٌخط١شح اٌظؾ١خ

 االطبثخ اؽزّبي رشفغ

  وٛسٚٔب ثف١شٚط

 اٌزٟ اٌزٛط١بد رزوش-8

 اسرذاء ػٍٝ رؾش

  اٌٛال١خ اٌىّبِخ

 فبد ِؼبػب رششػ-9

  ثبٌّشع االطبثخ

 اٌّٙب األ٘ذاف: صب١ٔب

:س٠خ  

 ِفَٙٛ رزمٓ-1 

 األعشٜ االعزمشاس

  ِٚمِٛبرٗ

 خظبئض ِٓ رزّىٓ-2

  األعشٜ االعزمشاس

 اٌزٟ اٌؼٛاًِ رزغٕت-3

 االعزمشاس ٟف رإصش

اٌٛعبئً: اٚال  

 اٌغجٛسح

 ِبدح)اٌزذس٠ج١خ  اٌؾم١جخ

 ِط٠ٛخ ،(ٔشبؽ+  ػ١ٍّخ

 ػٓ

 عبئؾخ وٛسٚٔب 

األٔشطخ: صب١ٔب  

رُ ػشع ثؼغ اٌظٛس -

اٌّؾٍّخ ِٓ إٌذ ػٓ 

 األعشٜاالعزمشاس 

ٚاالعشح،صُ ثذأد 

زإوذ ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌجبؽضبر

ِٚب  األعشٜاالعزمشاس 

٘ٝ اٌخظبئض اٌزٝ 

٠ز١ّض ثٙب، ٚثذا فزؼ ثبة 

خ ؽ١ش ؽٍجذ إٌّبلش

ظ١بغخ رؼش٠ف اٌجبؽضبر

ِٓ  األعشٌٜالعزمشاس 

ٚعٙخ ٔظش٘ٓ،ٚاعزىٍّذ 

بٌؾذ٠ش ؽٛي اٌجبؽضبر

االصبس اٌزٝ خٍفزٙب عبئؾخ 

وٛسٚٔب ػٍٝ االعزمشاس 

ٚؽٍجذ ِٓ  األعشٜ

اٌّزذسثبد روش ِٛلف 

رؼشػٓ ٌٗ ٔز١غخ اصبس 

رٍه اٌغبئؾخ ٚو١ف اصش 

ػٍٝ اعشُ٘، وّب رُ 

رٛص٠غ ِط٠ٛخ ػٓ ف١شط 

رؼُ رؼش٠ف  وٛسٚٔب

اٌف١شط، ثؼغ اٌظٛس 

ػٓ و١ف١خ غغً ا١ٌذ٠ٓ، 

ٚو١ف١خ ارجبع االعشاءاد 

االؽزشاص٠خ، ٚاٌطش٠مخ 

اٌظؾ١ؾخ السرذاء 

اٌىّبِخ اسرذاء اٌىّبِخ 

خالي ِٓ  

اٌّالؽظخ -١  

إٌشبؽ -٢  

اٌّمب١٠ظ -3

 اٌجؼذ٠خ

اخزجبس-٣  

 رؾظ١ٍٝ

 ٜ اروش

 خظبئض

 االعزمشاس

؟ األعشٜ  

 ؾٝٚػل-

 اؽز١بؽبد

 ٔشش رغٕت

 ف١شٚط

 ػٕذ19 ف١ذ وٛ

 اٚ االطبثخ

 اٌشه

ثٗ؟ ثبإلطبثخ  

 

عبػبد  6  

ثٛالغ عبػزبْ 

 ٌىً عٍغخ 
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 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

  اٌّؼذ اٌزذس٠جٟ

 صٚعبد شىش-

 اٌغ١ش اٌؼّبٌخ

 ػ١ٕخ ِٕزظّخ

 ػٍٝ اٌجؾش

 ِغ رؼبُٚٔٙ

 اٌجبؽضخ

اٌزطج١ك -ل  

ٌٍّمب١٠ظ اٌجؼذٞ  

 ػًّ

 ِؼشع

ِٓ خزبِٝ  

 إٌّزغبد

 إٌّفزح

  األعشٜ

 ِجبدب رزطجك-4

 اٌظؾٟ االعزمشاس

 ف١شط ِٓ ٌٍٛلب٠خ

 وٛسٚٔب

 اٌزؼبًِ ِٙبسح رىزغت-5

  وٛسٚٔب ف١شط ِغ

 رزمٓ ِؼشفخ اػشاع-6

  وٛسٚٔب ف١شٚط

 اسرذاء ِٓ رزّىٓ-7

  اٌىّبِخ

 اٌزٟ اٌزٛط١بد رزجغ-8

 اسرذاء ػٍٝ رؾش

  اٌٛال١خ اٌىّبِخ

 االطبثخ رزغٕت-9

  وٛسٚٔب ثف١شٚط

رمَٛ ثّال اعزّبسح -10

ِمب١٠ظ اٌجشٔبِظ 

)اٌزطج١ك اٌجؼذٞ 

(ٌٍجشٔبِظ  

: اٌٛعذا١ٔخ األ٘ذاف  

 ششػ ثب٘زّبَ رزبثغ-1

 اٌجبؽضبد

 خظبئض رذسن-2

  األعشٜ االعزمشاس

 اٌزٟ ثبٌؼٛاًِ رٙزُ-3

 االعزمشاس فٟ رإصش

  األعشٜ

 االفىبس ثؼغ رؼذي-4

 االعزمشاس ِفَٙٛ ؽٛي

  األعشٜ

 رغٕت ػٍٝ رؾشص-5

 ٌغبئؾخ إٌفغ١خ بساالص

 وٛسٚٔب

 ِٓ اٌٛلب٠خ ثغجً رٙزُ-6 

  وٛسٚٔب ف١شٚط

 اسرذاء ػٍٝ رؾشص-7

 االِبوٓ فٟ اٌىّبِخ

  ٚاٌزغّؼبد اٌؼبِخ

 ِغ ثا٠غبث١خ رزؼبًِ-8

 رؾش اٌزٟ اٌزٛط١بد

 اٌىّبِخ اسرذاء ػٍٝ

ٚا١ّ٘زٙب، ؽ١ش ؽٍجذ 

ّٓ اٌّزذسثبد اٌجبؽضبر

لشاءح عضء ِٓ اٌّط٠ٛخ 

وً ػٍٝ ؽذح صُ رمَٛ 

جبٌزؼم١ت ٚاٌزٛع١ٗ اٌجبؽضبر

سشبد ٚرمذ٠ُ إٌظؼ ٚاال

ٚششػ اٌّفشداد اٌزٝ 

٠ظؼت ػٍٝ اٌّزذسثخ 

 فّٙٙب 

 ٚ فٝ خزبَ اٌغٍغخ

ّٓ اٌجبؽضبرؽٍجذ -

اٌّزذسثبد ثبٌم١بَ 

ثبٌزطج١ك اٌجؼذٜ 

 أثذد-العزّبسح اٌّمب١٠ظ 

  غؼبدرٙباٌجبؽضبر

 فىش اٌؾبدس فٝ ثبٌزغ١ش

ٚاطشاس٘ٓ  اٌّجؾٛص١ٓ

ِششٚع ٌؼًّ  

 ٚئػطبئُٙ ثُٙ خبص

ك جلل،لذسارُٙ فٝ اٌضمخ
 ٝ ؽؼٛس٘ٓػٍ اصٕذ

 اٌزؼبْٚ ٚاإلٌزضاَ ٚػٍٝ

ِٕزغبد ٚرٕف١ز  

 ثغٛدح اثذاػ١خ ِز١ّضح

 ػب١ٌخ

ِغ ثبٌّؼشع ػشػٙب رُ  

االؽز١بؽبد ثىبفخ االخز  

 االؽزشاص٠خ ٚاٌزذاث١ش

 ٌغبئؾخ

ٚاٌّزبثؼخ وٛسٚٔب  

 اٌّجؾٛصبد لذِذ وّب

 اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش

 اعزفبدرٙٓ ػً ٌٍجبؽضخ

عٍغبد ثؾؼٛس  

 اِذادُ٘ٚ اٌجشٔبِظ

ٚاٌّؼبسف  ثبٌّؼٍِٛبد

  اإلداس٠خٚاٌّٙبساد 

 اٌزٝ .اٌف١ٕخ ٚاٌّّبسعبد

البِخ ِٓ رّىٕٙٓ  

طغ١شح  ِششٚػبد

 ِٕزغخ 

االعزشار١غ١بد: صبٌضب  
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 بألىدبؼ

  رىْٛ اٌغٍغخ ٔٙب٠خ فٝ
:ػٍٝ أْ لبدسحلاٌّزذسثخ  

 ٚاألٔشطخ اٌٛعبئً

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ٚاالعزشار١غ١بد

 اٌزم١١ُ

رٛل١ذ وً 

 عٍغخ

  اٌٛال١خ

 االفىبس ثؼغ رؼذي-9

 ف١شط ِفَٙٛ ؽٛي

 وٛسٚٔب

رم١ُ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ -  

 

اٌؼظف  –إٌّبلشخ 

اٌزٕٟ٘ االِضٍخ 

 اٌزٛػ١ؾ١خ.

 : مراحل ثالث عمى التقييم تم:     البرنامج فعالية تقييم
زكجػجتلبحع جحػ للحػدللبحسػجثا لبحخ  يػ لع ػ لح تعػرؼ :(مبـدئيل  قبمـى  تقييم-

لإدبرة ايػػػػػجسلتن يػػػػػ ل يػػػػػجربتل)لل  بحثرنػػػػػجل كضػػػػػكعجتلعػػػػػفلغيػػػػػرلبح نتظ ػػػػػ 
لفػ لظػؿلججئ ػ لككركنػج  لبألسػرل ايػجسلبالسػتاربرلل–لبح شركعجتلبحص يرةل

لعػػػػرضلكثدبيػػػػ لبحثرنػػػػج  لتػػػػدريسلثدبيػػػػ لفػػػػ لبح ثػػػػدئ لبحتايػػػػيـليسػػػػتخدـل يػػػػث
ل.لبحسجثا لثجح كضكعجتلكرثط لبحثرنج  ل كضكعجت

ل ػػػفلكذحػػػؾللبح اتػػػرحلبحثرنػػػج  ل كضػػػكعجتلتػػػدريسلأثنػػػجء:  مرحمـــى تقيـــيم - 
لعػػفلربجعػػ لت ذيػػ لتاػػديـلفػػ لتسػػجعدلبحتػػ لبح خت  ػػ لبحتع ي يػػ لبألنشػػط لخػػبلؿ
 .  بح اترحلبحثرنج  لدربس لف لبحعين لتادـل دم

ل يػػػجربتلتن يػػػ ل ايػػػجس)لتطثيػػؽلثإعػػػجدةلبحثرنػػػج  لتايػػيـليػػػتـ:  نيـــائي تقيـــيم -
لججئ ػػػػ لظػػػػؿلفػػػػ لبألسػػػػرللبالسػػػػتاربرل ايػػػػجسل–للبحصػػػػ يرةلبح شػػػػركعجتلإدبرة

"للبحثعػػػدللبحايػػجس"للبحثرنػػج  لج سػػجتلج يػػعل ػػفلبالنتيػػجءلثعػػدلكذحػػؾ لككركنػػج
ل ػػػػدللحايػػػػجسلكبحثعديػػػػ لبحاث يػػػػ لبحنتػػػػجئ لح اجرنػػػػ لبحتجريثيػػػػ لبحث ػػػػثلعينػػػػ لع ػػػػ 

 . لبحثرنج  لتطثيؽل فلت ايا لتـلبحذللبحت سف
 

 :االحصائية التحميالت اجراءات
لبح ػػػـزلثرنػػػج  لخدبـثجسػػػتلبال صػػػجئي لبح عجحجػػػ لت ػػػتلكت ري يػػػجلبحثيجنػػػجتلج ػػػعلكثعػػػد
 Statistical Package For (S.P.S.S)لثرنػج  لىػكلبالجت جعيػ لح ع ػكـلبال صػجئي 
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Social Sciences Programل ت يػػربتلع ػػ لبال صػػجئي لسػػجحيببأللإلجػػربءلكذحػػؾ ل
لفػركضلصػ  ل ػفلكح ت اػؽلبحدربسػ ل ت يػربتلثػيفلكبح ػركؽلبحعبلقػ لعػفلح كشػؼلبحدربس 
ل:بالتي لكبح عجحججتليبلتبحت  لبجربءلتـلكقد لبحث ث
لفػػػ لبحث ػػػثلدكبتأللبح سػػػجثي لكبح تكسػػػطجتلبح ئكيػػػ لكبحنسػػػبلبحتكػػػربربتل سػػػجب -9

للبحعين لبستججثجتلكصؼ
لبحػػػدبخ  لحبلتسػػػجؽلبالرتثػػػجطل عج ػػػؿلثجسػػػتخدبـلب صػػػجئيجلبحصػػػدؽل عج ػػػؿل سػػػجب -0

Internal Consistencyل.بحث ثلدكبتألل
لكبحتجزئػػ  Alpha Cronbach)لكركنثػػجخلبح ػػجلثطرياػػ لبحثثػػجتل عج ػػؿل سػػجب -2

لدكبتأل  ػػجفلسػػثير)لSpearmanلبحتصػػ يحلك عجدحػػ   لGuttmannلبحنصػػ ي 
لبحث ث

لF. Test لؼ)لبختثػجرلثجسػتخدبـلOne Way Anovaلبأل ػجدملبحتثجيفلت  يؿ -2
لتثعػػػجنللبحث ػػػثلعينػػػ ل نتظ ػػػ لبح يػػػرلبحع جحػػػ لزكجػػػجتلثػػػيفلبح ػػػركؽلدالحػػػ لإليجػػػجد

ل.بحث ثلح ت يربت
للبح تعددةلح  اجرن  لL.S.D)لبختثجر -2
لكع ػؿلبح خت  ػ لبحدربسػ ل ت يػربتلثػيفلبحعبلقػ لإليجػجدلبالرتثجطل عج بلتل سجب -2

للثينيـلبالرتثجطل ص كف 
لأكثػرلع  لح تعرؼلMulti Regression Analysisلبح تعددلبالن دبرل عج ؿ -2

للككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربرلع  لتأثيربلبح ت يربت
للبحثرنج  لفجع ي ل فلح تأكدل بيتج)بختثجرلبستخدبـ -1
لبحنسثي لبألى ي  -1

 النتائج تحميميا وتفسيرىا: 
 اوال: النتائج الوصفية:

لنتجئ لكصؼلبحعين :
لبحث ث:لعين لثخصجئصلبح تع ا لبح ت يربتلكصؼ-:بكال

 



 

 1846 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  البحث عينة المنتظمة غير العمالة لزوجات النسبي التوزيع( 4ل جدول
 (300= نل واالقتصادية االجتماعية لمخصائص وفقا

 % العدد محل االقامة
المستوي 

 التعلٌمً للزوج
 % العدد

الدخل 
الشهري 
 لألسرة

قبل 
 الجائحة

بعد 
 الجائحة

 % العدد

 47 141 رٌف
حاصلة على 

الشهادة االبتدائٌة 
 فأقل

66 11 

أقل من 

1111 
 جنٌة

9 18 67 1126 

 56 159 حضر
حاصلة على 

 الشهادة اإلعدادٌة
47 1527 

من 

1111 
ل جنٌة ألق
من 

1811 
 جنٌة

11 41 51 17 

 % العدد السن
حاصلة على 

الشهادة الثانوٌة 
 وما ٌعادلها

51 1627 

من 

1811 
جنٌة ألقل 

من 
1411 
 جنٌة

15 66 48 16 

 61أقل من 
 سنة

76 1526 

حاصلة على 
شهادة فوق 

المتوسط "بعد 
 الثانوٌة"

74 1426 

من 

1411 
جنٌة ألقل 

من 

1811 
 جنٌة

48 11 69 16 

نة س 61من 
 41ألقل من 
 سنة

161 4627 
حاصلة على 

 الشهادة الجامعٌة
87 19 

من 

1811 
جنٌة ألقل 

من 

6411 
 جنٌة

68 19 57 19 

سنة  41من 
 أكثرف

96 61 
ماجستٌر / 

 دكتوراه
6 1 

من  أكثر

6411 
 جنٌة

61 7 68 1127 

المستوي 
التعلٌمً 

 للزوج
 % العدد األسرة أفرادعدد  % العدد

 العمل
قبل 

 الجائحة
 % العدد الزوجة زوجال

حاصل على 
الشهادة 
االبتدائٌة 

 فأقل

 55.6 166 46 111 - 6126 97 أفراد 4أقل من  927 19

حاصل على 
الشهادة 
 اإلعدادٌة

46 1426 
ألقل  أفراد 4من 

 أفراد 7من 
144 48 

 العمل
 بعد

 الجائحة
61 111 164 44.4 

حاصل على 
الشهادة 

الثانوٌة وما 
 ٌعادلها
 

 1927 59 أكثرف أفراد 7من  17 51
 

  16 78حاصل على 
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 % العدد محل االقامة
المستوي 

 التعلٌمً للزوج
 % العدد

الدخل 
الشهري 
 لألسرة

قبل 
 الجائحة

بعد 
 الجائحة

 % العدد

شهادة فوق 
المتوسط 

"بعد 
 الثانوٌة"

حاصل على 
الشهادة 
 الجامعٌة

91 6126 

ماجستٌر / 
 دكتوراه

8 127 

 %033 033 إلىاالجم

لحزكجػػػجتلبحنسػػػث لبحتكزيػػػعلفػػػ لبخػػتبلؼلىنػػػجؾلفألح دربسػػػ لبحكصػػػ ي لبحنتػػػجئ لبظيػػرت
ل يػػػث لكبالقتصػػجدي لبالجت جعيػػ لح خصػػػجئصلكفاػػجلثبحث ػػلعينػػػ لبح نتظ ػػ لغيػػرلبحع جحػػ 

ل:فألتضحأ
ليا ف%ل22ل اجثؿ% ل22لثنسث لبحريؼلياطفلبحعين لأفربدل فلبحنصؼل فلياربل ج -9

 .بح ضرلف 

ل22)ل جلثيفلبحع ري لبح ئ لف لتاعل نتظ  لبح يرلبحع جح لزكججتلث ثل فلأكثرلفأكلل -0
 ل.%22.2لثنسث لسن  ل22ل فلألقؿ

لبحشػػػػػيجدةلع ػػػػػ لزكبجيػػػػػفألي صػػػػػؿلبح نتظ ػػػػػ لغيػػػػػرلح ع جحػػػػػ لبحزكجػػػػػجتل عظػػػػػـلفأكلل -2
 .%ل22.2لثنسث لبحجج عي 

لبحجج عي لبحشيجدةلع  ل جصبلتلبح نتظ  لغيرلبحع جح لزكججتل عظـلفألتثيفلك ج -2
 .%01لثنسث 

لنسػثتيـلت ثػؿلبحججئ ػ لقثػؿلبحعج  يفلإدبرةلبفلإح لبحكص ي لبحدربس لنتجئ لأشجرتلك ج -2
لبحعػػج  يفلغيػػرلإدبرةلفأكل لزكجػػجتل 2)ل اجثػػؿلكجزلل 922)لعػػددىـل لكي ثػػؿ22.2%
 .زكج ل ل21)ل اجثؿ لزكج ل991)لث ثجث %لل22لنسثتيـلث  تلبحججئ  لثعد

لعػػػددلتتػػػربكحلبحعينػػػ لأفػػػربدلنصػػػؼل ػػػفلياػػػربل ػػػجلفألبحكصػػػ ي لبحنتػػػجئ لبكضػػػ تلك ػػػج -2
 .%ل21لثنسث لثنسث 2ل فلألقؿلأفربدل2ل فلىجأفربد

لكػجفل نتظ ػ لبح يػرلبحع جحػ لزكجػجتلألسػرلبحشػيرملبحدخؿلفئجتلأكثرلبفلبتضحلك ج -2
لكثعػدلقثػؿ%ل02لنسػثتيـلكث  ػت لجنيػ ل0122ل فلألقؿلجني ل0222ل ف)لبح ئ لف 

 .بحججئ  لثعدلسرةأل 21)ل اجثؿلسرةأل 09)بحججئ  لقثؿلعددىـلي ثؿل يثلبحججئ  
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 ثانيا: نتائج وصف العينة التجربية : 
التجريبية  البحث عينة المنتظمة غير العمالة لزوجات النسبي التوزيع( 5ل جدول

 (75= نل واالقتصادية االجتماعية لمخصائص وفقا
 التعميمي المستوي % العدد االقامة محل

 لمزوجة
 قبل لألسرة الشيري الدخل % العدد

 الجائحة
 بعد

 الجائحة
 % العدد

 22.2ل22لريؼ

ل
لع  ل جص  
لبالثتدبئي لبحشيجدة
للفأقؿ

ل%01ل09ل92ل2لجني ل9022ل فلأقؿل%20ل02

لع  ل جص  ل20.2ل20ل ضر
لبإلعدبدي لبحشيجدة

ل فلألقؿلجني ل9022ل فل%02.2ل02
لجني ل9122

ل%02.2ل91ل92ل2

لع  ل جص  ل%لبحعددلبحسف
لك جلبحثجنكي لبحشيجدة
ليعجدحيج

ل فلألقؿلجني ل9122ل فل02ل92
 ألقل سنة 03 من 0222

لجني لسنة 03 من

ل%91.2ل92ل1ل2

لشيجدةلع  لص   جل29.2ل29لسن ل22ل فلأقؿ
لثعد"لبح تكسطلفكؽ

ل"بحثجنكي 

ل فلألقؿلجني ل0222ل فل90ل1
لجني ل0122

ل%92.2ل92ل2ل2

لألقؿلسن ل22ل ف
لسن ل22ل ف

لع  ل جص  ل22.2ل02
لبحجج عي لبحشيجدة

ل فلألقؿلجني ل0122ل فل%2.2ل2
لجني ل2222

ل%92.2ل1ل0ل2

ل%2ل2ل-ل2لجني ل2222ل فلأكثرل%0.2ل0لدكتكربه/لل ججستيرل%02.2ل91لأكثرفلسن ل22ل ف
لبحتع ي  لبح ستكم
لح زكج

ل%لبحعددلبحزكج لبحزكجللللبحججئ  لقثؿللللبحع ؿل%لبحعددلبألسرةلأفربدلعددل%لبحعدد

لع  ل جصؿ
لبالثتدبئي لبحشيجدة
لفأقؿ

ل%22ل22ل1ل29ل-ل%09.2ل92لأفربدل2ل فلأقؿل22.2ل02

لع  ل جصؿ
لبإلعدبدي لبحشيجدة

لألقؿلأفربدل2ل فل02.2ل91
لأفربدل2ل ف

ل%22ل02ل91ل2لبحججئ  لثعدلبحع ؿل%22.2ل02

لع  ل جصؿ
لك جلبحثجنكي لبحشيجدة
ليعجدحيج

لل%22.2ل22لأكثرفلأفربدل2ل فل91.2ل92

لشيجدةلع  ل جصؿ
لثعد"لبح تكسطلفكؽ

ل"بحثجنكي 

لل92.2ل99

لع  ل جصؿ
لبحجج عي لبحشيجدة

ل1.2ل2

ل%9.2ل9لدكتكربه/لل ججستير
ل%922ل22للإح بالج 
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لبحع جح لحزكججتلبحنسث لبحتكزيعلف لبختبلؼلىنجؾلفألح دربس لبحكص ي لبحنتجئ لظيرتأ
ل يثلكبالقتصجدي  لبالجت جعي لح خصجئصلبحث ثلبحتجريثي لكفاجلعين لبح نتظ  لغير

ل:فألبتضح
لف ليا ف%ل20.2ل اجثؿل %22لثنسث لبحريؼلياطفلبحعين لأفربدلنصؼل فلأكثر-9

للبح ضر
ل جلبحع ري لبح ئ لف لتاعلبح نتظ  لغيرلبحع جح لزكججتلبل فلنصؼ جليارللفأكلل-0
لل.%29.2لثنسث لسن  لسن لل22ل فلأقؿ)لثيف

لبحشيجدةلع  لبزكبجيفلي صؿلبح نتظ  لغيرلبحع جح ل فلث ثلزكججتلأكثرلأفكل-2
ل%ل22.2لفأقؿلثنسث لبالثتدبئي 

لبحشيجدةلع  لت جصبللبح نتظ  لغيرلبحع جح لزكججتلث ثل فلأكثرلأفلتثيفلك ج-2
ل%ل22لفأقؿلثنسث لبالثتدبئي 

لنسثتيـلت ثؿلبحججئ  لقثؿلبحعج  يفلإدبرةلأفلإح لبحكص ي لبحدربس لنتجئ لأشجرتلك ج-2
لثعدلبحعج  يفلغيرلإدبرةلكبفلزكججت  ل1)ل اجثؿلزكج ل29)لعددىـلكي ثؿل 22%

للزكج . ل91)ل اجثؿلزكج  ل2)لث ثجث %لل22لنسثتيـلث  تلبحججئ  
لعددلتتربكحلبحعين لأفربدلنصؼل فلياربل جلبفلبحكص ي لبحنتجئ لبكض تلك ج-2

لل.%22.2لثنسث لأكثرفلأفربدل2ل فلىجأفربد
لكػجفلبح نتظ ػ لغيػرلبحع جحػ لزكجػجتلألسػرلبحشػيرملبحػدخؿلفئجتلأكثرلأفلبتضحلك ج-2
لي ثػؿل يػثلبحججئ ػ لكثعػدلقثػؿ%ل01لنسػثتيـلكث  ػت لجنيػ لل9022ل ػفلأقػؿ)لبح ئػ لف 

ل.بحججئ  لثعدلبسرة 92)ل اجثؿلبسرة ل2)بحججئ  لؿقثلعددىـ
 :البحث أدوات عمى االستجابات ضوء فى التجريبية العينة وصف ثالثا: نتائج

ـــراد اســـتجابات -1 ـــة أف ـــا البحـــث عين ـــة مســـتوى لمحـــاور وفق  إدارة ميـــارات تنمي
  الصغيرة المشروعات

لثػيف للثيرسػكفللبرتثػجطل عج ػؿ)للبالرتثػجطل عج ػؿلتـل سجبل ستكللبحدالح لث سػجب
لبحص يرة للبح شركعجتلإدبرةل يجربتلبح  كرل)لتن ي لكدرج لعثجرةلكؿلدرج 
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 الصغيرة المشروعات إدارة ميارات لتنمية الستجاباتيم وفقا العينة أفراد توزيع يوضح (6ل جدول

 (75=لن

 العبارات م
 درجة التحقق

المتوسط 
 الحسابي

مستوى 
 ابدا احيانا دائما الداللة

 % ك % ك % ك
 اإلداريةالمحور االول: الميارات 

بفكػػػػػػػػػػرلجيػػػػػػػػػػدبلقثػػػػػػػػػػؿلبختيػػػػػػػػػػجرلل-1
لبح شركعل علبالخريف

ل0.01ل2.88ل%2.8ل2ل%6.6ل5ل%90,6ل68

تشػػػػػػ  ن لرغثتػػػػػػ لفػػػػػػ لبختيػػػػػػجرلل-2
بح شػػػركعلعػػػفلبالسػػػت جعلبحجيػػػدل

لحرأللبالخريف
ل0.01ل2.70ل%88ل66ل%8ل6ل%4ل3

بسػػتخدـلطرياػػ ل نجسػػث لحعػػرضلل-3
لكجرمأربئ لكأف

ل0.01ل2.88ل%1.4ل1ل%9.3ل7ل%89,3ل67

بكػػكفل كضػػكعي لكغيػػرل ت يػػزةلل-4
لعندلبختيجرلفكرةل شركع 

ل0.01ل2.93ل-ل-ل%6.6ل5ل%93,4ل70

بقػػػػػػدـلأفكػػػػػػجرملثشػػػػػػكؿل نطاػػػػػػ لل-5
لك رتب

ل0.01ل2.94ل%1.2ل1ل%2.8ل2ل%96ل72

لإحػػػػػ بقسػػػػػـل كضػػػػػكعلبح شػػػػػركعلل-6
بفكػػػػجرل  ػػػػددةلك تصػػػػ  ل تػػػػ ل

لخربنجحلف لبقنجعلبحطرؼلبال
ل0.01ل2.90ل%2.6ل2ل%4ل3ل%93,4ل70

ب ػػػػػػػػػػددلبحيػػػػػػػػػػدؼلبحعػػػػػػػػػػجـل ػػػػػػػػػػفلل-7
لثو لبح شركعلبحذللسكؼلبقـك

ل0.01ل2.97ل-ل-ل%2.7ل2ل%97,3ل73

بضعلبىػدبؼلبح شػركعلث  ػردملل-8
دكفل شػػػػػػػػػػػػػػجرك لبح سػػػػػػػػػػػػػػػجى يفل

لقربءتيج
ل73ل%2.7ل2ل-ل-

97.3
ل%

ل0.01ل2.97

لثكضػػػػعلقجئ ػػػػ لثل-9 لجألىػػػػدبؼبقػػػػـك
لبحثدي  لبح  كفلتن يذىج

ل
ل0.01ل2.92ل%2.7ل2ل%2.7ل2ل%94,6ل71

بختػػػػػػػػػػجرلبح شػػػػػػػػػػركعلبح نجسػػػػػػػػػػبلل-10
لح يجربت لكقدربت 

ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.4ل1ل%98,6ل74

عنػػػدلكجػػػكدلأملتع ياػػػجتلسػػػ ثي لل-11
 ػػػػػػػػػفلقثػػػػػػػػػؿللبألىػػػػػػػػػدبؼع ػػػػػػػػػ ل

بح سػػػػػػػػػػجى يفلفػػػػػػػػػػ لبح شػػػػػػػػػػػركعل
لبتججى يج

ل73ل%2.7ل2ل-ل-
97.3
ل%

ل0.01ل2.97
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بىػػػػػػتـلثع ػػػػػػػؿلخطػػػػػػػ لبح يزبنيػػػػػػػ لل-12
لشركعبح جحي لح  

ل0.01ل2.92ل%1.2ل1ل%5.4ل4ل%93,4ل70

عندلبحتخطيطلح  شركعلاللبىػتـلل-13
ثع ػػػػػػؿلخطػػػػػػػ لز نيػػػػػػػ لح ر  ػػػػػػػ ل

لبحتسكيؽل
ل72ل%2.7ل2ل%1,2ل1

96.1
ل%

ل0.01ل2.94

بعتاػػػػػػػػػػدلبفل نجقشػػػػػػػػػػ لبحخطػػػػػػػػػػ لل-14
بحنيجئيػػػػػػ لح  شػػػػػػركعل ػػػػػػعلفريػػػػػػؽل
لبحع ؿل ضيع لح كقتلكبحجيدل

ل74ل%1.2ل1ل-ل-
98.8
ل%

ل0.01ل2.97

 ركنػػػػ لفػػػػ لبحتخطػػػػيطلبربعػػػػ لبحل-15
لح كبجي لأملب دبثلطجرئ 

ل0.01ل2.97ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

ب رصلع  لت ديدلثدبيػ لكقػتلل-16
كػػػػؿلع ػػػػؿلكنيجيتػػػػولقثػػػػؿلبحثػػػػدءل

لفيو
ل0.01ل2.94ل%1.2ل1ل%2.7ل2ل%96,1ل72

ب ػػػددل ػػػكبردملبح جديػػػ لكبح جحيػػػ لل-17
بحتػػػػػ لي تججيػػػػػجلبح شػػػػػركعلقثػػػػػؿل
بحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدءلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لبح شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعل

ت ل)بحتجييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزبت لبح عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدب
بحخج ػػػػػػػػجت لبال ػػػػػػػػكبؿلبحبلز ػػػػػػػػ ل

لحتش يؿلبح شركع 

ل0.01ل2.96ل%1.2ل1ل%1.2ل1ل%97,3ل73

لثتكزيػػػػػػػػػػػعلبح سػػػػػػػػػػػؤكحيجتلل-18 بقػػػػػػػػػػػـك
كبالدكبرلع ػػػػػػػ لبحعػػػػػػػج  يفلفػػػػػػػ ل

لبح شركعل سبلقدربتيـ
ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

ب ػػرصلع ػػ لبحع ػػؿلفػػ لفريػػؽلل-19
ل نذلثدبي لبح شركع

ل0.01ل2.94ل%1.2ل1ل%2.7ل2ل%96,1ل72

ب ػػػػػػددلبح ػػػػػػكبردلبحثشػػػػػػري لبحتػػػػػػ لل-20
ي تججيػػػػجلبح شػػػػركعلقثػػػػؿلبحثػػػػدءل
فػػػ لبح شػػػركعل)بأليػػػدملبحعج  ػػػ ل

لبحككبدرلبح ني لبح درث  ل–

ل0.01ل2.94ل-ل-ل%2.7ل2ل%97,3ل73

بتنصػػػػؿل ػػػػفل سػػػػؤكحيجت لتجػػػػجهلل-21
بح شػػػركعلكجعػػػؿلشػػػخصلبخػػػرل

ل سؤكؿلعنيجل
ل73ل%2.7ل2ل-ل-

97.3
ل%

ل0.01ل2.97

 ػعلبح ػكرديفلبستييفلثعبلقػجت لل-22
كبح سػػػػػػػػػػػػتي كيفلعنػػػػػػػػػػػػػدلتن يػػػػػػػػػػػػػذل

ل74ل%1.2ل1ل-ل-
98.8
ل%

ل0.01ل2.98
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لبح شركعل
بستييفلثعبلقػجت ل ػعلبح ػكرديفلل-23

كبح سػػػػػػػػػػػػتي كيفلعنػػػػػػػػػػػػػدلتن يػػػػػػػػػػػػػذل
لبح شركعل

ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

لح  شػػػػركعلبحجػػػػدكللدربسػػػػ لبن ػػػػذل-24
لبحسػػػػػػػػػػكقي )ل رب  يػػػػػػػػػػجلثج يػػػػػػػػػػع
لكبحتججريػػػػػػػػػػ لكبح جحيػػػػػػػػػػ لكبح نيػػػػػػػػػػ 
لبإلدبري كللكبحثيئي لي كبحاجنكن

ل0.01ل2.88ل2.7ل2ل6.6ل5ل%90,6ل68

بن ػػػذلخطػػػ ل شػػػركعلغيػػػرلقجث ػػػ لل-25
لح تعديؿلكبحت يير

ل73ل%2.7ل2ل-ل-
97.3
ل%

ل0.01ل2.97

بث ثلعفلبالسكبؽلبحثكػرلبحتػ لل-26
نسػػػػػػجىجلبالخػػػػػػركفلكحػػػػػػـلي ت تػػػػػػكبل

لبحييجلحتركي لبح نتججت
ل0.01ل2.89ل2.7ل2ل5.3ل4ل%92ل69

لثجألشربل-27 ؼلع  لكػؿلخطػكةلبقـك
 ػػػػػفلخطػػػػػكبتلتن يػػػػػذلبح شػػػػػركعل

ل ت لبالنتيجءل نو
ل0.01ل2.98ل-ل-ل1.2ل1ل%98,8ل74

بسػػػػػتييفلثناػػػػػجطلبحضػػػػػعؼلفػػػػػ لل-28
لبح شركع

ل71ل%2.7ل2ل%2,7ل2
94.6
ل%

ل0.01ل2.92

بقػػػجرفلبرثػػػجحلبح شػػػركعلثجحتك  ػػػ لل-29
لبالسجسي لح  شركع

ل0.01ل3ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

لركعبتججىؿلبسثجبلنججحلبح شل-30
ل70ل%2.7ل2ل%4ل3

93.3
ل%

ل0.01ل2.98%

بتججىػػػػػػػػػػػػػؿلتايػػػػػػػػػػػػػيـلسيجسػػػػػػػػػػػػػجتلل-31
لبح نجفسيفلثص  ل ست رة

ل67ل%5.3ل4ل%5,3ل4
89.4
ل%

ل0.01ل2.89

بسػػػػػػػػػػػػتطيعلبتخػػػػػػػػػػػػجذلبحاػػػػػػػػػػػػػربربتلل-32
بح رتثطػ لثتن يػذلخطػ لبح شػركعل

لكبت  ؿل سؤكحيتيج
ل0.01ل2.94ل%1.2ل1ل%2.7 2ل%96,1ل72

بتخػػذلقربربتػػػ لدكفلبحت كيػػػرلفػػػ لل-33
ل شك  ل فلجكبنثيجلبح خت   بح

ل71ل%4ل3ل%1,2ل1
94.6
ل%

ل0.01ل2.98

بتخػػػػػذلبحاػػػػػربرلفػػػػػ لظػػػػػؿلبحايػػػػػكدلل-34
ثػػػػػػػػػػػػز فلبح شػػػػػػػػػػػػركعلكبح ػػػػػػػػػػػػكبردل

لبح تج  
ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

ل0.01ل90.62.88ل68ل%6.6ل5ل%2,7ل2بن ػػردلثجتخػػجذلبحاػػربربتلبحخجصػػ لل-35
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ل%لثجح شركع
 المحور الثاني: الميارات الفنية

يصػػػػػػػعبلع ػػػػػػػ لبحايػػػػػػػجـلثع ػػػػػػػؿلل-36
دربس ل سثا لح سػكؽلقثػؿلبحثػدءل

لف لبح شركع
ل70ل%4ل3ل%2,7ل2

93.3
ل%

ل0.01ل2.89

بسػػػتطيعلثنػػػجءلشػػػثك لبتصػػػجالتلل-37
جيػػدةل ػػعلبح ػػكرديفلكبح ػػػكزعيفل

لح نتججتل شركع 
ل0.01ل2.96ل%1.2ل1ل%1.2ل1ل%97,3ل73

لثكصػػػػػػػػػؼلبحخصػػػػػػػػػجئصلل-38 بقػػػػػػػػػـك
بالسجسػػػػػػػػػػي لح سػػػػػػػػػػ ع لك عرفػػػػػػػػػػ ل

ل تكبفرةلف لبحسكؽبحثدبئؿلبح
ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

بجػػدلصػػعكث لفػػ لبحتعػػرؼلع ػػ لل39
بحسػػػػػػ علبحثدي ػػػػػػػ لبحتػػػػػػػ ليتط ػػػػػػػبل
بال ػػػػػػػرلبنتججيػػػػػػػجل ػػػػػػػعلبحسػػػػػػػ ع ل

لبالسجسي 

ل70ل%4ل3ل%1,2ل2
93.3
ل%

ل0.01ل2.88

لث صػػرلعػػددلبح شػػركعجتلل-40 بقػػـك
لثإنتػػججلبحسػػ ع ل جحيػػجل بحتػػ لتاػػـك

لكدرج لتخصصلكؿل نيج
ل0.01ل2.90ل%2.7ل2ل%4ل3ل%93,3ل70

بىػػػػػػػتـلثدربسػػػػػػػ ل جػػػػػػػـلبالنتػػػػػػػججلل-41
بحك ػػػػ ل ػػػػفلبحسػػػػ ع لفػػػػ ل كػػػػجفل

لبقج  لبح شركع
ل0.01ل2.92ل%2.7ل2ل%2.7ل2ل%94,6ل71

ب ػػػػجكؿل عرفػػػػ ل جػػػػـلبالسػػػػعجرلل-42
لبحسجئدةلح س ع 

ل0.01ل2.96ل-ل-ل%4ل3ل%96,1ل72

لثدربسػػػػػػػ ل جػػػػػػػـلبحع جحػػػػػػػ لل-43 بقػػػػػػػـك
بح ط كثػػ لفػػ لبح شػػركعلكدرجػػ ل

لك يجرتيج
ل

ل0.01ل2.97ل-ل-ل%2.7ل2ل%97,3ل73

حيسلحدللخثرةلثدربسػ ل يػجربتلل-44
بحع جحػػػػػ لبح ط كثػػػػػ لح ع ػػػػػؿلفػػػػػ ل

لبح شركع
ل71ل%2.7ل2ل%2,7ل2

94.6
ل%

ل0.01ل2.90

بدرسل كقػػعلبالنتػػججلكقرثػػول ػػفلل-45
لبالسكبؽ

ل0.01ل2.94ل%1.2ل1ل%2.7ل2ل%96,1ل72

ل0.01ل97.32.96ل73ل%2.7ل2ل-ل-يكجػػػػدلحػػػػدللناػػػػصلفػػػػ ل يػػػػػجرةلل-46
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جػػػذبلبح ئػػػ لبح سػػػتيدف لح ع ػػػؿل
لف ل شركع ل ع 

ل%

ب ػػػػػػػددلكسػػػػػػػجئؿلبحناػػػػػػػؿلح كقػػػػػػػعلل-47
لبح شركعلكتك  تيج

ل0.01ل2.93ل%1.2ل1ل%4ل3ل%94,6ل71

بدرسلبحسػػػػػػػػػ ع لبحتػػػػػػػػػ لبسػػػػػػػػػع لل-48
حتكفيرىػػػجل ػػػفلخػػػبلؿل شػػػركع ل

لكبحثديؿلبح تكفرلف لبحسكؽ
ل0.01ل2.97ل-ل-ل%2.7ل2ل%97,3ل73

بدرسل ػػػػػػػػدللب تيػػػػػػػػػججل كػػػػػػػػػجفلل-49
ح شػػػػػػػػػركعلح سػػػػػػػػػ ع لبكلبقج ػػػػػػػػػ لب

بحخد ػػ لبحتػػ لبريػػدلتاػػدي يجل ػػفل
لخبلؿل شركع 

ل0.01ل3ل- -ل%4ل3ل%96,1ل72

ب ػرصلع ػ ل عرفػ لبح نجفسػػيفلل-50
حػػػ لفػػػ لن ػػػسل جػػػجؿلبح شػػػركعل

لكب جكؿلبحت يزلعنيـ
ل0.01ل2.89ل%4ل3ل%2.7ل2ل%93,3ل70

بىػػػػػػػػػػػػتـلث عرفػػػػػػػػػػػػ لب تيججػػػػػػػػػػػػجتلل-51
كرغثػػػػػجتلبحع ػػػػػبلءل ػػػػػفلخػػػػػبلؿل

لدربس لبحسكؽ
ل0.01ل2.94ل%1.2ل1ل%2.7ل2ل%96,1ل72

لثعػػػػػػػػػػػػػػرضل نتجػػػػػػػػػػػػػػجت لل بقػػػػػػػػػػػػػػـك
كبحخػػػػػػػػػػػػػد جتلبحتػػػػػػػػػػػػػ لياػػػػػػػػػػػػػد يجل

ل شركع ل
ل0.01ل2.97ل-ل-ل%2.7ل2ل%97,3ل73

بعت ػػػػػدلفػػػػػ لت كيػػػػػؿل شػػػػػركع لل-53
لع  ل دخربت لبحشخصي 

ل0.01ل2.82ل%4ل3ل%9.3ل7ل%86,6ل65

ب ػػػػػػجكؿلججىػػػػػػدةلبحتكفيػػػػػػؽلثػػػػػػيفلل-54
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكحيجت لبالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ل

لك سؤكحيجت لتججهل شركع 
ل0.01ل2.97ل%1.2ل1ل%4ل3ل%94,6ل71

بسػػع لحتجنػػبلبحخسػػجئرلبح جحيػػ لل-55
لألثرىجلبحس ث لع  لأسرت 

ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

بدرسلشػػكجكللبحع ػػبلءلكبسػػع لل-56
لح  يج

ل0.01ل2.94ل%5.3ل4ل%4ل3ل%90,6ل68

بسػػػػع لح عرفػػػػ لبالخطػػػػجءلبحتػػػػ لل-57
كقعػػػػػػتلفييػػػػػػجل ػػػػػػفلخػػػػػػبلؿلبربءل
بح سػػػػػػػػػػت يديفل ػػػػػػػػػػفلبح شػػػػػػػػػػركعل

لجكؿلعبلجيجكب 

ل0.01ل2.82ل%4ل3ل%9.3ل7ل%86,6ل65
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 العبارات م
 درجة التحقق

المتوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الداللة

 ابدا احيانا دائما
 % ك % ك % ك

بتكبصؿل علبحجيػجتلبح ختصػ لل-58
ثرعجيػػػػػ لبح شػػػػػركعجتلبحصػػػػػ يرةل
كب ػػػػجكؿلبالسػػػػت جدةل  ػػػػجلتاد ػػػػول

ل فلخد جت

ل0.01ل2.94ل%1.2ل1ل%2.7ل2ل%96,1ل72

لثتن يػ لبحكع لحدييـلزبدلقدلبحتجريثي لبحث ثلعين لغ ثي ألأفل 2)لبحجدكؿل فليتضح
بح تكسػػطلللكػجفل يػث لبحتػدريث لبحثرنػج  لتطثيػؽلثعػدلبحصػ يرةلبح شػركعجتلإدبرةل يػجربت

لدالحػ ل ستكللعندل لكدبالنل0بح سجث لحج يعلعثجربتلبح ايجسلأع  ل فلبحاي  لبح رضي ل)
لإدبرةل يػػػػػجربتلتن يػػػػ لفػػػػػ لبحعجحيػػػػ لكفجع يتػػػػػولبحثرنػػػػج  لنجػػػػػجحلع ػػػػ ليػػػػػدؿلكذحػػػػؾل 2.29)

لبحث ثلعين لحدللبحص يرةلبح شركعجت
 جائحــة ظــل فــى األســرى االســتقرار مســتوى لمحــاور وفقــا البحــث عينــة باتاســتجا-2

 كورونا:
لدرج لثيف للثيرسكفللبرتثجطل عج ؿ)للبالرتثجطل عج ؿلتـل سجبل ستكللبحدالح لث سجب

لككركنج لججئ  لظؿلف لبألسرللبح  كر)بالستاربرلكدرج لعثجرةلكؿ
  األسرى االستقرار لمحاور الستجاباتيم وفقا العينة أفراد توزيع يوضح (7ل جدول

 كورونا جائحة ظل فى
 المحور االول: االستقرار االقتصادي

ل1
بنخ ػػػػػػػػػػضلبسػػػػػػػػػػتيبلك لح سػػػػػػػػػػػ عل
لكطيػػػػػػكرل بالسجسػػػػػػي ل ػػػػػػفلح ػػػػػػـك

لكبس جؾلكفجكي 
ل0,01ل2.69ل%78,7ل59ل%12ل9ل%9,3ل7

ل2
بشػػػػػػػػػترللب تيججػػػػػػػػػجت لبالسػػػػػػػػػري ل

لثجألجؿ
ل0,01ل2.65ل%77,3ل58ل%10.6ل8ل%12ل9

ل3
 نظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجتلزبدلبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيبلك لح 

لكبح طيربت
ل0,01ل%2.94ل%5.3ل4ل%8ل6ل%86,6ل65

ل4
ق  تلعددلكجثػجتلبحطعػجـلخػبلؿل

لبحيـك
ل0.01ل2.94ل88.1ل66ل%5.3ل4ل%6,6ل5

ل5
ثعػػػػػػتل ػػػػػػدخربت لحسػػػػػػدبدلن اػػػػػػجتل

لبح عيش 
ل0,01ل2.8ل%6.6ل5ل33,3ل25ل%60ل45

ل6
بعت ػػػػػػػػػػػػػػػػػدلع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركسل

 ػػفلأملكقػػتللأكثػػربحخصكصػػي ل
ل0.01ل2.97ل-ل-ل%2,7ل2ل%97,3ل73
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 ضػػػػػ لكبرفػػػػػضلذىػػػػػجبلأثنػػػػػجئ ل
لدرس بح لإح 

ل0.01ل2.97ل-ل-ل%2,7ل2ل%97,3ل73لزيجدةل دخربت لإح بسع لل7

ل8
بسػػػػػت يدل ػػػػػفلبحاػػػػػركضلبح يسػػػػػرةل
بحتػػػػ لتاػػػػد يجلبحدكحػػػػ لفػػػػ لبقج ػػػػ ل

ل شركعلص ير
ل0.01ل2.53ل%3.4ل10ل%20ل15ل%66,6ل50

ل9
بستخدـلبحعثكبتلبالقتصجدي ل ػفل

لبح نظ جتلكبحك كحيجت
ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

ل10
أسػػػػػرت للفػػػػػربدبصػػػػػنعلبحك ج ػػػػػ لأل

لثن س 
ل0.01ل2.65ل%6.6ل5ل33,3ل25ل%60ل45

ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل%100ل75لتأثرلع ؿلزكج لثأز  لككركنجل11

ل12
ب ػػجكؿلتػػػكفيرلب تيججػػجتلبالسػػػرةل

لثجح تجحل فلبحدخؿ
ل0.01ل2.98ل1.2ل1ل%2.7ل2ل%97,3ل73

ل-13
ب صػػػػػػػؿلع ػػػػػػػػ ل عظػػػػػػػـلبحسػػػػػػػػ عل

فلتسػػػػػػػػػػػػييبلتلكبحخػػػػػػػػػػػػد جتل ػػػػػػػػػػػػ
لبح جت علبح دع  

ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

ل14
أىػػػػتـلعنػػػػدلتخطػػػػيطلبحػػػػدخؿلثػػػػأالل
ت ػػػرلبألسػػػرةلثضػػػجئا ل جحيػػػ لفػػػ ل

لبأليجـلبألخيرةل فلبحشير
ل0.01ل%2.97ل-ل-ل%2.7ل2ل%97,3ل73

ل15
يسػػػػػػجعدنجلبالىػػػػػػؿلع ػػػػػػ لتجػػػػػػجكزل

لظركفنجلبح جدي 
ل0.01ل2.76ل%6.6ل5ل%26.6ل20ل%66,6ل50

ل16
 فلبع جءلتسديدلبحاسػطللبست دت

لبحشيرملح ارض
ل0.01ل2.75ل%3.4ل10ل%20ل15ل%66,6ل50

ل17
 ن ػػ لبحع جحػػ لبح يػػرل نتظ ػػ لالل
تك ػػػػػ لحتػػػػػكفيرلكجفػػػػػ لب تيجججتنػػػػػجل

لبالسري 
ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل%100ل75

لبح  كرلبحثجن :بالستاربرلبالجت جع 

ل18
بخ ػػ لإصػػجثت لث يػػركسلككركنػػجل
بكلب ػػػدلأسػػػرت لخكفػػػجل ػػػفلنظػػػرةل

لت عبح ج
ل0.01ل3ل%100ل75ل-ل-ل-ل-

ل19

بسػػػػػػتييفلثػػػػػػجإلجربءبتلكبحتػػػػػػدبثيرل
بحتػػػػػ لتأخػػػػػذىجلبحدكحػػػػػ لح كجف ػػػػػ ل
بح رضلكبعتثرىجل ضيع لح كقػتل

لكبح جؿ

ل0.01ل3ل%100ل75ل-ل-ل-ل-

ل20
برللعػػػػػدـلبحتزب ػػػػػ لثػػػػػجإلجربءبتل
بال تربزيػػػػػػػػػػػػػ لالليػػػػػػػػػػػػػؤثرلع ػػػػػػػػػػػػػ ل

ل0.01ل2.96ل97.3ل73ل%2.7ل2ل-ل-
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لبالخريف

ل21

يػػػػػػركسلبفضػػػػػػؿلبحعػػػػػػبلجل ػػػػػػفلبح 
ثػػػػػػػجحعزؿلبح نزحػػػػػػػ لعػػػػػػػفلبحعػػػػػػػزؿل
بحصػػ  لخكفػػجل ػػفلنظػػرةلبحنػػجسل

لح 

ل0.01ل3ل100ل75ل-ل-ل-ل-

ل22
سجىـلبح ظػرلفػ لتاكيػ لعبلقتػ ل

لبالسري 
ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل100ل75

ل23
بالسػػػػػػرةللأفػػػػػػربدزبدتلبجت جعػػػػػجتل

فتػػػرةللأثنػػػجءع ػػػ لكجثػػػجتلبحطعػػػجـل
لبح ظر

ل0.01ل2.93ل%1.2ل1ل%4ل3ل%94,6ل71

ل24
بحتنسػػػػػػيؽلبسػػػػػػت دتل ػػػػػػفلتجرثػػػػػػ ل

بإلحكتركنػػػػػػػػػ لحج يػػػػػػػػػعلبح رب ػػػػػػػػػؿل
لبحتع ي ي لكإجربءلكقجئ 

ل0.01ل2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

ل25
لأفػػػػػربدبنعػػػػزبؿللإحػػػػػ بدللبح ظػػػػرل

لبالسرةلعفلبح جت ع
ل0.01ل2.94ل%1.2ل1ل%2.7ل2ل%96,1ل72

ل26
بتكبصػػػػؿلثجسػػػػػت ربرل ػػػػعلأقػػػػػجرث ل
لعثرل كبقعلبحتكبصؿلبالجت جع 

ل0.01ل%2.42ل%6.6ل5ل%53.3ل40ل%40ل30

ل27
يتجثعلأثنجئ لبح ني لبحدربس ل فل

لخبلؿلبحانكبتلبحتع ي ي 
ل0.01ل2.68ل9.3ل7ل%3.4ل10ل%77,3ل58

ل28

لبحييئػػجتلبح جت عيػػ لثتػػكفيرل تاػػـك
بحعػػػػػػػػػػػػػبلجلكبالجيػػػػػػػػػػػػػزةلبحطثيػػػػػػػػػػػػػ ل
كبحتثرعػػػػػػجتلح  ػػػػػػدل ػػػػػػفلبنتشػػػػػػجرل

لبح رض

ل0.01ل2.97ل-ل-ل%2.7ل2ل%97,3ل73

ل29
كضػػػػػػ تلحػػػػػػ لكسػػػػػػجئؿلبحتكعيػػػػػػ ل

 لكبثعػػػػػدتلعػػػػػدـلبحتيكيػػػػػؿلحبلز ػػػػػ
لعن ل شجعرلبحا ؽلكبحخكؼ

ل0.01ل2.88ل%2.7ل2ل%6.6ل5ل%90,6ل68

ل30

يػػػػػػػكفرلبح جت ػػػػػػػعلبرقػػػػػػػجـلىػػػػػػػجتؼل
ككبتسلببلح تكبصؿل علبالطثػجءل
ك ستشػػػػػػ يجتلبح جػػػػػػرلبحصػػػػػػ  ل
حتاديـلبحرعجي لبحصػ ي لح صػجث ل

لككركنج

ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل%100ل75

ل31
تاػػػػػػػػػػػػػػػػدـلشػػػػػػػػػػػػػػػػثكجتلبحتكبصػػػػػػػػػػػػػػػػؿل
بالجت ػػػػػػجع لثعػػػػػػػضلبحشػػػػػػػجئعجتل

لسلككركنجلبح ستجد كؿلفيركل
ل0.01ل2.93ل%1.2ل1ل%4ل3ل%94,6ل71

ل32
بتج ػػػػػػػػ لحػػػػػػػػػ لشػػػػػػػػػثك لبحتكبصػػػػػػػػػؿل
بالجت ػػػػجع لفرصػػػػ لبحع ػػػػؿلعػػػػفل

ل0.01ل2.96ل%33,3ل25ل%26,65ل20ل%40ل30
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لثعد

ل33
بؤيػػػػػػػػػػدلد ػػػػػػػػػػ لبح تعػػػػػػػػػػجفيفل ػػػػػػػػػػفل

لبح يركسلف لبح جت ع
ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل%100ل75

ل34
بدركػػػػػػػػػتلبفلبح يػػػػػػػػػركسلحيسػػػػػػػػػتل
لكصػػ  لعػػجرلع ػػ لبح صػػجثيفلبك

لذكييـ
ل0.01ل2.96ل-ل-ل%4ل3ل%96,1ل72

لثجحثج:لبالستاربرلبحص  

ل35
يصػػػػعبلع ػػػػ لفيػػػػـلبالرشػػػػجدبتل
لبح تع ا لثجح يركسلكسثؿلبحكقجي 

ل0.01ل2.96ل-ل-ل%4ل3ل%96,1ل72

ل36
زبدلعنػػػػػػػػػػدملبحيػػػػػػػػػػكسلثػػػػػػػػػػجحتعايـل

لكبحنظجف 
ل0.01 2.73ل%13,3ل10ل%13,3ل10ل%73,3ل55

ل37
سػػػػجعدن لكثػػػػجءلفيػػػػركسلككركنػػػػجل

جءلع ػػػ لبح  جرسػػػجتلع ػػػ لبحاضػػػ
لأسرت لفربدبح يرلص ي لأل

ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل%100ل75

ل38
بعط لح  رضلبكثرل ػفل ج ػول

لأكثػػرف صػػجثكلبالن  ػػكنزبلبحعجديػػ ل
ل نو

ل0.01ل2.90ل%93,3ل70ل%4ل3ل%2,6ل2

ل39
بحتزب ػػػػػػػ لثػػػػػػػجإلجربءبتلبحكقجئيػػػػػػػػ ل

لتجنثن لبالصجث لثجح رض
ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل100ل75

ل40
صػػػػػػجث لبفػػػػػػرؽلثػػػػػػيفلبعػػػػػػربضلبال

ثػػػػػػجح يركسلكبعػػػػػػربضلبالن  ػػػػػػكنزبل
 كنزالتلبحثردلبحعجدي 

ل0.01ل2.92ل%4ل3ل%4ل3ل92% 69

ل41
عنػػػػدلبالشػػػػتثجهلفػػػػ لبصػػػػجث لب ػػػػدل
بالشػػخجصلبح  يطػػيفلاللبعػػرؼل

لكيؼلبتصرؼ
ل0.01ل3ل%100ل75ل-ل-ل-ل-

ل42
بختػػػػػػجرلبحانػػػػػػجعلبحػػػػػػكبق لثطرياػػػػػػ ل

لص ي لكص ي  
ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل%100ل75

ل43
لضػػػػػػػػعؼلبح نجعػػػػػػػػ لسػػػػػػػػثبل ػػػػػػػػف
بسثجبلبالصجث لث يركسلككركنػجل

لبح ستجد
ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل%100ل75

ل44

خثػرةلفػ لبحتعج ػؿللأكثربصث تل
 ػػعلبز ػػ لفيػػركسلككركنػػجلثصػػ  ل

بحصػػػػػػػػػػ ي للبألز ػػػػػػػػػػجتخجصػػػػػػػػػػ لكل
لثص  لعج  

ل0.01ل2.86ل%4ل3ل%5.3ل4ل%91ل68

ل0.01ل2.93ل%93,4ل70ل%6.6ل5ل-ل-لبفرطلف لتنجكؿلبدكي لبح نجع ل45
ل0.01ل2.92ل%2.6ل2ل%2.6ل2ل%94,6ل71بلجلع ػػػػ لن اػػػػ لبسػػػػت يدل ػػػػفلبحعػػػػل46
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لبحدكح 

ل47
بسػػجرعلثػػإجربءلبح سػػ  لفػػ ل جحػػ ل

لظيكرلبعربضلبح رض
ل0.01ل2.89ل%2.6ل2ل%5,3ل4ل%92ل69

ل48

ب ػػػػػػرصلع ػػػػػػ لبالسػػػػػػت جدةل ػػػػػػفل
بحاكبفػػػػػػؿلبحطثيػػػػػػ لبحتػػػػػػ لتنظ يػػػػػػجل
ىيئػػػػػجتلبح جت ػػػػػعلح كشػػػػػؼلعػػػػػفل
بال ػػػػربضلبح ز نػػػػ لح كقجيػػػػ ل ػػػػفل

ل دةلبح يركس

ل0.01ل%2.98ل-ل-ل%1.2ل1ل%98,8ل74

ل49
بحتطعػػػػػػيـلثجح اػػػػػػجحلاللياػػػػػػ ل ػػػػػػفل

لبالصجث ل فلبح رض
ل0.01لل-ل-ل%4ل3ل%96,1ل72

لبح  كرلبحربثع:لبالستاربرلبحن س 

ل50
نشػػػػػترؾلبنػػػػػجلكزكجػػػػػ لفػػػػػ ل ػػػػػؿل

ل شجك نجلبالسري 
ل0.01ل2.90ل%2.6ل2ل%4ل3ل%93,3ل70

ل51
ييددلزكج لثترؾلبح نزؿلحضػيؽل

لظركفنجلبح جدي 
ل0.01ل2.86ل%88ل66 %10.6ل8ل%1,2ل1

ل52
يتضػػػػػػجيؽلأثنػػػػػػجئ ل ػػػػػػفلخبلفتنػػػػػػجل

لبحزكجي لب ج يـ
ل0.01ل2.75ل%80ل60ل%13.3ل10ل%6,6ل5

ل53
بتػػػرؾلبال ػػػكرلتسػػػيرلفػػػ لبالسػػػرةل

لدكفلتكجيو
ل0.01ل2.86ل%84ل63ل%12ل9ل%4ل3

ل54
بخطػطلدبئ ػجلح يػػجةلأسػرت لخكفػػجل

ل فلبالصجث لثجح رض
ل0.01ل2.96ل-ل-ل%4ل3ل%96,1ل72

ل55
لأفػػػػربدفلبصػػػػجث لب ػػػػدلبخشػػػػ ل ػػػػ

لأسرت لبكلأقجرث لثجح يركس
ل0.01ل2.97ل-ل-ل%2.6ل2ل%97,3ل73

ل56
بشػػعرلثػػجحا ؽلكعػػدـلبال ػػجفلعنػػدل

لتربكـلبحديكفلع  لأسرت 
ل0.01ل3ل-ل-ل-ل-ل%100ل75

ل57
أخ  ل شجعرملأ جـلزكج لألنػول
الليسػػػػػػػ حلث ػػػػػػػجليتعػػػػػػػجرضل ػػػػػػػعل

لتكجييجتو
ل0.01ل2.68ل%72ل54ل%13.3ل10ل%12ل9

ل58
ثنجئ لبالحتزبـلث جلتػربلقليضجيؽلأ

لبألسرةلص ي ج
ل0.01ل2.45ل%21,3ل16ل%12ل9ل%66,6ل50

ل59
بشػػػػػػػعرلثػػػػػػػجحا ؽل ػػػػػػػفلبفليتػػػػػػػأثرل
 سػػػػػػػتكللتع ػػػػػػػيـلأثنػػػػػػػجئ لثسػػػػػػػثبل

لبحتع يـلعفلثعد
ل0.01ل2.92ل%82ل62ل%13.3ل10ل%4ل3

لفػػ لبحػػكع لحػػدييـلزبدلقػػدلبحتجرثيػػ لبحث ػػثلعينػػ لغ ثيػػ ألفأل 2)لبحجػػدكؿل ػػفليتضػػح
ل يػػث لبحتػػدريث لبحثرنػػج  لتطثيػػؽلثعػػدلككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبألسػػرللربالسػػتاربلت ايػػؽ
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 لكذكلدالح ل0بح تكسطلبح سجث لحج يعلعثجربتلبح ايجسلأع  ل فلبحاي  لبح رضي ل)لكجف
لت ايػػؽلفػػ لكفجع يتػولبحعجحيػػ لبحثرنػػج  لنجػػجحلع ػػ ليػدؿلكذحػػؾل 2.29)لدالحػػ ل سػػتكللعنػد

لككركنج.لججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربر
 لألىميـــة وفقـــا منتظمـــة الغيـــر العمالـــة زوجـــات مســـتويات وصـــف ا : نتـــائجثالثـــ
 مقيـــاس أبعـــادو  الصـــغيرة  المشـــرعات إدارة ميـــارات تنميـــة مقيـــاس لمحـــاور النســـبية

 كورونا. جائحة ظل في األسرى االستقرار
 ( 8ل  جدول

  الصغيرة المشرعات إدارة ميارات تنمية لمقياس لمحاور النسبية األىمية
 ( 300= لن

 الترتي  %المئوية النسبة النسبي الوزن الصغيرة المشروعات إدارة ميارات تنمية
لبحثجن ل%21.9ل291لبإلدبري لبح يجربت
لبألكؿل%29.1ل222لبح ني لبح يجربت
لل%922ل222لبح ج كع

لبح يجربتلكجفلبحص يرةلبح شركعجتلإدبرةل يجربتلأكحكي لأف ل1)لبحجدكؿل فليتضح
ل%.21.9لثنسث لبإلدبري لبح يجربتلبحثجني لبح رتث لف لي ييجل %29.1لثنسث لبح ني 

 (9 ل جدول
 كورونا جائحة ظل في األسرى االستقرار مقياس  لمحاور النسبية األىمية

 ( 300= لن
كورونا جائحة ظل في األسرى االستقرار  الترتي  النسبة المئوية الوزن النسبى 

بالقتصجدملبالستاربر  بألكؿ 02.1 221 
ستاربرلبالجت جع بال  بحثجحث 02.2 202 

 بحربثع 02 221 بالستاربرلبحص  
 بحثجن  02.1 222 بالستاربرلبحن س 

%922 9222 بح ج كع   

لكجفلككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربرلأثعجدلأكثرلأفل ل1بحجدكؿل)ل فليتضح
لثنسث لبحن س لربربالستالبحثجني لبح رتث لف لي يول %02.1لثنسث لبالقتصجدللبالستاربر
لف لكيأت ل %02.2لثنسث لبالجت جع لبالستاربرلبحثجحث لبح رتث لف لكيأت ل 02.1%
ل.%02لثنسث لبحص  لبالستاربرلبحربثع لبح رتث 



 

 1861 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 عمى الستجابتين وفقا  المنتظمة غير العمالة زوجات مستويات وصف نتائج: رابعا
 :الدراسة أدوات

 إدارة ميارات تنمية لمستوى وفقا المنتظمة رغي العمالة لزوجات النسبى التوزيع-1
 : الصغيرة المشروعات

 (10ل جدول
 الصغيرة المشروعات إدارة ميارات تنمية لمستوى وفقا البحث عينة الزوجات توزيع

 (300=ل ن بمحاوره
 المشروعات إدارة ميارات تنمية محاور

 الصغيرة
 المشروعات إدارة ميارات تنمية مستوى
 الصغيرة

 النسبة المئوية العدد 

ل%99ل22ل ل22:لل22)ل نخ ضل ستكللبإلدبري لبح يجربت
ل%20.2ل11ل ل22:لل22)لل تكسطل ستكل
ل%22.2ل921ل%ل22ل فلأكثر)لل رت عل ستكل

ل%92.2ل22ل ل22:لل22)ل نخ ضل ستكللبح يجربتلبح ني ل
ل%22.2ل922ل ل22:لل22)لل تكسطل ستكل
ل%22.2ل929ل%ل ل22ل فلأكثر)لل رت عل ستكل

لبحص يرةلبح شركعجتلإدبرةل يجربتلتن ي 
لككؿ

ل%90.2ل21ل ل22:لل22)ل نخ ضل ستكل
ل%22ل920ل ل22:لل22)لل تكسطل ستكل
ل%22.2ل922ل%ل ل22ل فلأكثر)لل رت عل ستكل

ل92)لبحجدكؿل فليتضح- لككؿلبحص يرةلبح شركعجتلإدبرةل يجربتلتن ي ل ستكللأف 
لبح شركعجتلإدبرةل يجربتلتن ي ل ستكللثين جل %90.2لنسث لي ثؿلكجفلبح نخ ض
ل يجربتلتن ي ل ستكللأفل يفلف ل %22.2لنسث لي ثؿلكجفلككؿلبح تكسطلبحص يرة

لبح يجربتل ستكللفأل %22.2لنسث لي ثؿلكجفلككؿلبح رت علبحص يرةلبح شركعجتلإدبرة
لي ثؿلكجفلطبح تكسلبإلدبري لبح يجربتل ستكللثين جل %99لي ثؿلكجفلبح نخ ضلبإلدبري 
لنسث لي ثؿلكجفلبح رت علبإلدبري لبح يجربتل ستكللأفل يفلف ل %20.2لنسث 
ل %92.2لنسث لي ثؿلكجفلبح نخ ضلبح ني لبح يجربتل ستكللأفليتضحلك جل 22.2%
ل ستكللأفل يفلف ل %22لنسث لي ثؿلكجفلبح تكسطلبح ني لبح يجربتل ستكللثين ج

ل%.22.2ل نسثلي ثؿلكجفلبح رت علبح ني لبح يجربت
ل
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 األسرى االستقرار لمستوى وفقا المنتظمة غير العمالة لزوجات النسبى التوزيع -2
ل:كورونا جائحة ظل في

 (11 ل جدول
 األسرى االستقرار لمستوى وفقا البحث عينة الزوجات توزيع

 ( 300=ل ن بمحاوره كورونا جائحة ظل في
 ظل في األسرى االستقرار محاور
 كورونا جائحة

 النسبة % العدد كورونا جائحة ظل في  األسرى الستقرارا مستوى

ل92.2ل21ل ل22:لل22)ل نخ ضل ستكللبالقتصجدملبالستاربر
ل22.2ل921ل 22:لل22)لل تكسطل ستكل
ل22.2ل920ل%ل ل22ل فلأكثر)لل رت عل ستكل

ل91.2ل21ل ل22:لل22)ل نخ ضل ستكللبالستاربرلبالجت جع 
ل01ل12ل 22:لل22)لل تكسطل ستكل
ل92.2ل922ل%ل ل22ل فلأكثر)لل رت عل ستكل

ل92.2ل22ل ل22:لل22)ل نخ ضل ستكللبحص  لبالستاربر
ل22.2ل19ل 22:لل22)لل تكسطل ستكل
ل22ل922 %ل ل22ل فلأكثر)لل رت عل ستكل

ل02.2ل29ل ل22:لل22)ل نخ ضل ستكللبحن س لبالستاربر
ل29ل12ل 22:لل22)لل تكسطل ستكل
ل21.2ل922ل%ل ل22ل فلأكثر)لل رت عل ستكل

لججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربر
لككؿلككركنج

ل92.2ل22ل ل22:لل22)ل نخ ضل ستكل
ل29.2ل12ل 22:لل22)لل تكسطل ستكل
ل22.2ل920ل%ل ل22ل فلأكثر)لل رت عل ستكل

ل99ل)لبحجدكؿل فليتضح لنسث لي ثؿلكجفلبح نخ ضلبألسرللبالستاربرل ستكللأف 
ل يفلف ل %29.2لنسث لي ثؿلكجفلبح تكسطلبألسرللبالستاربرلستكل لثين جل 92.2%
ل ستكللأفليتضحلك ج%ل.ل22.2لنسث لي ثؿلكجفلبح رت علبألسرللبالستاربرل ستكللأف

لبالستاربرل ستكللثين جل %02.2لنسث لي ثؿلكجفلبح نخ ضلبالقتصجدملبالستاربر
لبالقتصجدملبالستاربرل ستكللأفل يفلف ل %29لنسث لي ثؿلكجفللبح تكسطلبالقتصجدم

لبالجت جع لبالستاربرل ستكللأفليتضحلك جل %21.2لنسث لي ثؿلكجفلبح رت ع
لكجفلبح تكسطلبالجت جع لبالستاربرل ستكللثين جل %91.2لنسث لي ثؿلكجفلبح نخ ض

لنسث لي ثؿلكجفلبح رت علبالجت جع لبالستاربرل ستكللأفل يفلف ل %01لنسث لي ثؿ
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لنسث لي ثؿلكجفلبح نخ ضلبحص  لبالستاربرلكل ستلأفليتضحلك جل 29.2%
ل يفلف ل %22.2لنسث لي ثؿلكجفلبح تكسطلبحص  لبالستاربرل ستكللثين جل 92.2%
ل ستكللأفليتضحلك جل %22لنسث لي ثؿلكجفلبح رت علبحص  لبالستاربرل ستكللأف

لبحن س لبالستاربرل ستكللثين جل %92.2لنسث لي ثؿلكجفلبح نخ ضلبحن س لبالستاربر
لكجفلبح رت علبحن س لبالستاربرل ستكللأفل يفلف ل %22.2لنسث لي ثؿلكجفللبح تكسط

ل%ل.لل22.2لنسث لي ثؿ

 ثانيا: النتائج فى ضوء فروض البحث: 
 فـي العينـة أفـراد درجـات متوسـط بـين إحصـائية داللة ذات فروق الفرض االول: توجد

 االسـتقرار – االقتصـادي اراالسـتقر ل بمحـاوره كورونـا جائحة ظل في األسرى االستقرار
 – السنل الدراسة لمتغيرات تبعاً ( النفسي االستقرار – الصحي االستقرار – االجتماعي

لكح ت اؽل فلص  لىذبلبح رضلتـ: (العمل- االقامة محل – الزوج تعميم
بجػػػربءلت  يػػػؿلبحتثػػػجيفلإليجػػػجدلقي ػػػ ل)ؼ لح كقػػػكؼلع ػػػ لدالحػػػ لبح ػػػركؽلثػػػيفل  ػػػجكرل -

 فل ت يربتلبحدربس .بح ايجسلككؿل ت يرل 

عينة البحث  أفراد( تحميل التباين فى اتجاه واحد لمفروق بين متوسطات استجابات 12جدول ل
 (300في ظل جائحة كورونا وفقا لمتغيرات الدراسة لن= األسرىلمقياس االستقرار 

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مجموع 
درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة لف(
 الداللة

ف لظؿلججئ  للبألسرلعين لبحث ثلح ايجسلبالستاربرللأفربدت  يؿلبحتثجيفلف لبتججهلكب دلح  ركؽلثيفل تكسطجتلبستججثجتل
ل 300ككركنجلكفاجلح ت يرلبحسفلقيدلبحث ثل)ف=

لبالستاربرلبالقتصجدل
ل2ل4637.468ل9274.937لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل37.501
ل297ل123.663ل36727.827لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبالجت جع 
ل2ل4971.293ل9942.587لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل68.223
ل297ل72.869ل21642.009لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبحص  
ل2ل4515.263ل9030.527لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل63.874
ل297ل70.690ل20995.031لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبحن س 
ل2ل4710.083ل9420.165لعجتثيفلبح ج كل

ل0.01ل59.070
ل297ل79.737ل23681.896لدبخؿلبح ج كعجت

ف لظؿلججئ  للبألسرلعين لبحث ثلح ايجسلبالستاربرللأفربدت  يؿلبحتثجيفلف لبتججهلكب دلح  ركؽلثيفل تكسطجتلبستججثجتل
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مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مجموع 
درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة لف(
 الداللة

ل 300ككركنجلكفاجلح ت يرلتع يـلبحزكجلقيدلبحث ثل)ف=

لبالستاربرلبالقتصجدل
ل2ل4856.456ل9712.912لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل54.818
ل297ل88.592ل26311.785لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبالجت جع 
ل2ل4833.189ل9666.378لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل52.537
ل297ل91.996ل27322.716لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبحص  
ل2ل4620.635ل9241.270لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل36.484
ل297ل126.647ل37614.247لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبحن س 
ل2ل4601.958ل9203.917لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل48.251
ل297ل95.376ل28326.720لدبخؿلبح ج كعجت

ف لظؿلججئ  للبألسرلعين لبحث ثلح ايجسلبالستاربرللأفربدت  يؿلبحتثجيفلف لبتججهلكب دلح  ركؽلثيفل تكسطجتلبستججثجتل
ل 300كركنجلكفاجلح ت يرلبحدخؿلبحشيرللقيدلبحث ثل)ف=ك

لبالستاربرلبالقتصجدل
ل2ل4565.174ل9130.349لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل33.375
ل297ل136.783ل40624.619لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبالجت جع 
ل2ل4879.265ل9758.531لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل57.183
ل297ل85.327ل25342.163لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبحص  
ل2ل4787.226ل9574.453لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل48.385
ل297ل98.941ل29385.416لدبخؿلبح ج كعجت

لبالستاربرلبحن س 
ل2ل4429.214ل8858.429لثيفلبح ج كعجت

ل0.01ل53.948
ل297ل82.102ل24384.154لدبخؿلبح ج كعجت
ف لظؿلججئ  للبألسرلعين لبحث ثلح ايجسلبالستاربرللأفربدتكسطجتلبستججثجتلت  يؿلبحتثجيفلف لبتججهلكب دلح  ركؽلثيفل 

ل 300ككركنجلكفاجلح ت يرل  ؿلبالقج  لقيدلبحث ثل)ف=

لبح تكسطلبح سجث لبالستاربرلبالقتصجدل
بالن ربؼل
لبح عيجرم

لبحعين 
درججتل
لبح ري 

لبحدالح لقي  ل)ت 

ل141ل4.559ل46.335لريؼ

ل15.007ل298

دبؿلعندل
ل0.01
حصجححل
لبحريؼ

ل159ل3.267ل30.142ل ضر

لبالستاربرلبالجت جع 
لريؼ

43.995 
ل

4.029 
ل

141 
ل

ل12.571ل298

دبؿلعندل
0.01 
حصجححل
لبحريؼ ل159ل3.113ل30.672ل ضر

لبالستاربرلبحص  
لريؼ

40.397 
ل

4.251 
ل

141 
ل

ل14.352ل289
دبؿلعندل
ل0.01
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مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مجموع 
درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة لف(
 الداللة

ل159ل2.337ل25.214ل ضر
حصجححل
لبحريؼ

لبحن س بالستاربرل
لريؼ

28.821 
ل

2.410 
ل

ل141
ل10.158ل289

دبؿلعندل
ل0.01
حصجححل
لبحريؼ ل159ل1.789ل16.335ل ضر

ف لظؿلججئ  للبألسرلعين لبحث ثلح ايجسلبالستاربرللأفربدت  يؿلبحتثجيفلف لبتججهلكب دلح  ركؽلثيفل تكسطجتلبستججثجتل
ل 300ككركنجلكفاجلح ت يرلبحع ؿلقيدلبحث ثل)ف=

لالقتصجدلبالستاربرلب
لقثؿلبحججئ  

42.581 
ل

3.672 
ل

166 
ل

ل16.333ل298

دبؿلعندل
ل0.01
حصجححل
لبحعج  يف ل134ل2.095ل26.390لثعدلبحججئ  

لبالستاربرلبالجت جع 
لقثؿلبحججئ  

47.812 
ل

4.273 
ل

166 
ل

ل18.005ل298

دبؿلعندل
ل0.01
حصجححل
لبحعج  يف ل134ل2.558ل26.381لثعدلبحججئ  

لبالستاربرلبحص  
لثؿلبحججئ  ق

38.657 
ل

3.886 
ل

166 
ل

ل15.512ل298

دبؿلعندل
ل0.01
حصجححل
لبحعج  يف ل134ل2.350ل22.134لثعدلبحججئ  

لبالستاربرلبحن س 
لقثؿلبحججئ  

27.781 
ل

2.665 
ل

166 
ل

ل12.293ل298

دبؿلعندل
ل0.01
حصجححل
لبحعج  يف ل134ل1.324ل14.539لثعدلبحججئ  

ذبتلدالحػػػ لب صػػػجئي لعنػػػدل سػػػتكللدالحػػػ ل لكجػػػكدلفػػػركؽل90يتضػػػحل ػػػفلبحجػػػدكؿل)
بحعينػػ لبالسجسػػي لفػػ لج يػػعلدرجػػجتلبسػػتججثجتلبحزكجػػجتلفػػ ل ايػػجسللأفػػربد لثػػيفل2.29)

بحػدخؿلبحشػيرل  لل–تع يـلبحزكجلل–)ح سفللتثعجنلف لظؿلججئ  لككركنجللبألسرلبالستاربرل
بحعينػ للأفربدلثيف ل2.29)لدالح ل ستكللعندلب صجئي لدالح لذبتلفركؽلك جليتضحلكجكد

لتػػكفرلإحػػ ثػػجحريؼلكيرجػػعلذحػػؾللبح اي ػػيفلبحعينػػ لأفػػربدلح ت يػػرلح  ػػؿلبالقج ػػ لحصػػجححلتثعػػجنل
لبح  تػػدةلحؤلسػػرةلبحاػػيـكللكبحتاجحيػػدلناػػ  لبحعػػجدبتلكىػػكبءلسػػجطع لشػػ سل ػػفلبحصػػ  لبحجػػك

لسػػتيجلدربلأثثتػػتلكبحتػػ  ل٠٢٠٢)لبألسػػكدلسػػجرةل ػػفلكػػؿلدربسػػ ل ػػعلبحنتيجػػ لىػػذهلكتخت ػػؼ
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لججئ ػػ لظػؿلفػ لبح ضػرلكأسػػرلبحريػؼلأسػرلثػيفلبألسػرللكبصػػؿبحتلفػ لفػركؽلكجػكدلعػدـ
لدالحػػػ لذبتلفػػػركؽلتكجػػػد 0209)لبحعػػػجط لعثػػػدلكفجط ػػػ لبحنجػػػجرلسػػػنجءلككركنػػػج لكدربسػػػ 

لح ضػػػػ كطلبح ضػػػرلحصػػػجحح ل٢,٢٢)لدالحػػػ ل سػػػتكللعنػػػدلبحسػػػكفلح كػػػجفلكفاػػػجنللإ صػػػجئي 
لدالحػ لل سػتكللعنػدلب صجئي لدالح لذبتلفركؽلكجكدليتضحلك ج لبحججئ  لخبلؿلبح يجتي 

لقثؿلبحعج  يفلإدبرةح ت يرلبحع ؿلقثؿلكثعدلبحججئ  لحصجححللتثعجنللبحعين لأفربدلثيف ل2.29)
لفئػ لكخجصػ لكبح ئػجتلع ػجؿبأللثعضلع  لككركنجلججئ  لتأثيرلإح لذحؾلبحججئ  لكيرجع

لثعػػضلعػػفلسػػت نجءبإللإحػػ لدلألبحصػػ  لكبح جػػرلغػػبلؽبإلل يػػثلبح نتظ ػػ لغيػػرلبحع جحػػ 
لكفجط ػ لبحنجػجرلسػنجءلدربسػ لجزئيػجنلل عيػجلكيت ػؽلبقتصػجديجلبصػ جثيجلع  لثرأل  جلبح يف
لبحعػػػج بلتلثػػػيفلإ صػػػجئي لدالحػػػ لذبتلفػػػركؽلكجػػػكدبحتػػػ لأكػػػدتلل ل0209)لبحعػػػجط لعثػػػد
لججئ ػػ لظػػؿلفػػ لبحزكجػػ لحػػدللبألسػػري لبح ركنػػ ل اك ػػجتلتػػكبفرل ػػدللفػػ لبحعػػج بلتلكغيػػر
ل"بحعج   لبحزكج لحصجحح"لككركنج

فلفئػػجتل ت يػػربتلبحث ػػثلفػػ ل تكسػػطلبالسػػتججثجتلع ػػ لكىػػذبليعنػػ لكجػػكدلفػػركؽلثػػي
 لL.S.Dف لظؿلججئ  لككركنجل  جليتط بلبستخدبـلبختثػجرل)لبألسرل ايجسلبالستاربرل

لدؽلفرؽل عنكللثيفل تكسطجتلىذهلبحايجسجت.أحت ديدل
 األسرىعينة البحث لمقياس االستقرار  أفراد( داللة الفروق بين متوسطات استجابات 13جدول ل

 (L.S.Dل جائحة كورونا وفقا لمتغيرات الدراسة باستخدام لفى ظ

 سنة 30 من أقل السن المتغير م
 49.222=  م

 ألقل سنة 30 من
 سنة 40 من

 38.183=  م

 سنة 40 من
 أكثرف

 36.076=  م

لبالستاربرلبالقتصجدلل9

للللسن ل22ل فلأقؿ
ل فلألقؿلسن ل22ل ف

لسن ل22
ل*0.922ل-ل

ل**92.922ل**99.221ل-لأكثرفلسن ل22ل ف

لبالستاربرلبالجت جع ل0

لبحسف
لسن ل22ل فلأقؿ
ل22.110=للـ

لألقؿلسن ل22ل ف
لسن ل22ل ف
ل22.229=للـ

لسن ل22ل ف
لأكثرف

 02.221=للـ

للللسن ل22ل فلأقؿ
ل فلألقؿلسن ل22ل ف

لسن ل22
ل-ل

99.220** 

ل
ل**02.122ل**1.209ل-لأكثرفلسن ل22ل ف



 

 1867 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 سنة 30 من أقل السن المتغير م
 49.222=  م

 ألقل سنة 30 من
 سنة 40 من

 38.183=  م

 سنة 40 من
 أكثرف

 36.076=  م

لبالستاربرلبحص  ل2

لبحسف
لسن ل22ل فلأقؿ
ل20.029=للـ

لألقؿلسن ل22ل ف
لسن ل22ل ف
ل22.002=للـ

لسن ل22ل ف
لأكثرف

ل02.119=للـ
للللسن ل22ل فلأقؿ
ل فلألقؿلسن ل22ل ف

لسن ل22
ل-ل

92.222** 

ل
ل**91.212ل**1.222ل-لأكثرفلسن ل22ل ف

لبالستاربرلبحن س ل2

لبحسف
لسن ل22ل فلأقؿ
ل02.212=للـ

لألقؿلسن ل22ل ف
لسن ل22ل ف
ل02.992=للـ

لسن ل22ل ف
لأكثرف

ل92.012=للـ
ل-لللسن ل22ل فلأقؿ
ل فلألقؿلسن ل22ل ف

لسن ل22
ل-ل

2.102** 

ل
ل**99.222ل**2.212ل-لأكثرفلسن ل22ل ف

لتع يـلبحزكجلبح ت يرل
ل نخ ض

ل01.122=للـ
ل تكسط

ل22.902=للـ
لعجح 

ل22.211=للـ

لبالستاربرلبالقتصجدلل9
للل-ل نخ ض
لل-ل**2.911لط تكس
ل-ل**1.222ل**92.222لإح ع

لتع يـلبحزكجلبح ت يرل
ل نخ ض

ل29.202=للـ
ل تكسط

ل22.220=للـ
لعجح 

ل21.219=للـ

لبالستاربرلبالجت جع ل0
للل-ل نخ ض
لل-ل**1.901ل تكسط

ل-ل**1.101ل**92.121لإح ع

لتع يـلبحزكجلبح ت يرل
ل نخ ض

ل01.211=للـ
ل تكسط

ل29.022=للـ
لعجح 

ل22.112ل=لـ

لبالستاربرلبحص  ل2
للل-ل نخ ض
لل-ل*0.922ل تكسط

ل-ل**1.221ل**99.112لإح ع
للللتع يـلبحزكجلبح ت يرل

لبالستاربرلبحن س ل2
للل-ل نخ ض
لل-ل**2.222ل تكسط

ل-ل**2.222ل**92.991لإح ع
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 سنة 30 من أقل السن المتغير م
 49.222=  م

 ألقل سنة 30 من
 سنة 40 من

 38.183=  م

 سنة 40 من
 أكثرف

 36.076=  م

لحؤلسرةلبحشيرملبحدخؿلبح ت يرل
ل نخ ض

ل29.210=للـ
ل تكسط

ل22.102=للـ
ل رت ع

ل22.221=للـ

لبالقتصجدللبالستاربرل9
للل-ل نخ ض
لل-ل*0.220ل تكسط
ل-ل**92.222ل**90.112ل رت ع

لحؤلسرةلبحشيرملبحدخؿلبح ت يرل
ل نخ ض

ل02.122=للـ
ل تكسط

ل22.219=للـ
ل رت ع

ل21.102=للـ

لبالستاربرلبالجت جع ل0
لللل نخ ض
لل-ل**1.222ل تكسط
ل-ل**92.920ل**02.121ل رت ع

لحؤلسرةلبحشيرملبحدخؿلح ت يربل
ل نخ ض

ل09.922=للـ
ل تكسط

ل22.220=للـ
ل رت ع

ل22.190=للـ

لبالستاربرلبحص  ل2
للل-ل نخ ض
لل-ل**1.212ل تكسط
ل-ل**2.912ل**92.222ل رت ع

لبحدخؿلبحشيرللحؤلسرةلبح ت يرل
ل نخ ض

ل92.120=للـ
ل تكسط

ل09.929=للـ
ل رت ع

ل02.222=للـ

لبالستاربرلبحن س ل2
للل-ل نخ ض
لل-ل**2.221ل تكسط
ل-ل**2.222ل**92.192ل رت ع

ذبتلدالحػػػػ لب صػػػػجئي لعنػػػػدل سػػػػتكللدالحػػػػ للفػػػػركؽلكجػػػػكدل 92)لجػػػػدكؿل ػػػػفليتضػػػػح
كفاػػػجلح ت يػػػرلبحسػػػفللأفػػػربدلثػػػيفلككركنػػػجلججئ ػػػ لظػػػؿلفػػػ لبألسػػػرللبالسػػػتاربرل لفػػػ 2.29)

فلىػػذبلألإحػػ لسػػن لكيرجػػعلذحػػؾل22ل ػػفلقػػؿألأع ػػجرىفلكجنػػتلبحبلتػػ لبحعينػػ لأفػػربدحصػػجححل
بحت لكعيجنلثجإلجربءبتلبحص ي لكبحكقجئي للأكثركللقؿلعرض لحتدبعيجتلفيرسلككركنجأبحسفل

 ل0202)ل ػجفظلدعػجءلدربسػ ل عيجل لكبت اتتسيـلثشكؿلفعجؿلف لت ايؽلبحتكزبفلبألسرل
لبحع ريػػ لح  ر  ػػ لتثعػػجنللبألسػػرلرثػػجتلدرجػػجتل تكسػػطجتلثػػيفلإ صػػجئيجنللدبحػػ لفػػركؽلكجػػكد

لبألسرم.لبحتكبزفلف لكبحشثجبلبح ربىايفلئ فلحصجححلح  صجب
ل لفػػػػ 2.29ذبتلدالحػػػػ لب صػػػػجئي لعنػػػػدل سػػػػتكللدالحػػػػ ل)لفػػػػركؽلكجػػػػكدك ػػػػجلتثػػػػيفلل

كفاػجلح ت يػرلتع ػيـلبحػزكجللكفاجلح ت يرلأفربدلثيفلككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربر
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لبحػزكجلعػ كلليرفػعلبحتع ػيـلبفلإحػ لذحػؾلبحعػجح لكيرجػعلبحتع ي ػ لبح سػتكللف لإدبرةحصجححل
لبالسػػتاربرلحيػػـلي اػػؽلث ػػجلكبح  ػػفلبألز ػػجتل كبجيػػ لفػػ لكتربثطيػػجلبألسػػرةلتكج ػػؿلثأى يػػ 
لأنػولإحػ لتكصػ تلبحتػ  ل٠٢٢٦)لبحعزيػزلعثدلأس جءلدربس ل علجزئيجليت ؽلكىذب لبألسرل
لبألسرة.لحدملبألز جتلإدبرةثلبحكع ليرت علح زكجيفلبحتع ي  لبح ستكملثجرت جع
تضػػػحلكل ل لفػػػ 2.29بتلدالحػػػ لب صػػػجئي لعنػػػدل سػػػتكللدالحػػػ ل)ذلفػػػركؽلكجػػػكدلأيضػػػجب 

كفاػجلح ػدخؿلكفاػجلح ت يػرللكفاجلح ت يػرلأفربدلثيفلككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرللبالستاربر
لكتػػدن لبحػػدخؿل  دكديػػ لفألإحػػ لذحػػؾلبح رت ػػعلكيرجػعلبحػػدخؿلذكملبألسػػرلبحشػيرللحصػػجحح

لعكػػسلع ػػ لجت ػػجع كباللكبحصػػ  لبحن سػػ لبسػػتاربرىجليػػددي للحؤلسػػرةلبالقتصػػجدملبح سػػتكل
لأفلإحػػػ لأشػػػجرتلبحتػػػ  ل٠٢٠٢)ليكسػػػؼلزينػػػبلبح رت ػػػعلكيت ػػػؽل عيػػػجلدربسػػػ لبحػػػدخؿلذكل

لبحسػػ ككيجتلإدبرةلع ػػ لبألسػػرلرثػػجتلقػػدرةلزيػػجدةلإحػػ لأدللحؤلسػػرةلبحشػػيرملبحػػدخؿلبرت ػػجع
 وبذلك يتحقق صحة الفرض االول.ص ي  .لثطريا لبح يركسل فلبحكقجئي 
 فـي العينـة أفراد درجات متوسط بين إحصائية لةدال  ذات فروق توجد:  الثاني الفرض

 تبعــــاً  الميــــارات الفنيــــة( – اإلداريــــةالصــــغيرة لالميــــارات  المشــــروعات إدارة ميــــارات
 محل االقامة( – فراداألعدد  –تعميم الزوجة  –لالسن  الدراسة لمتغيرات

لحػػدرججتلبحتثػػجيفلت  يػػؿلك سػػجب  لؼ)لبختثػػجرلتطثيػػؽلتػػـلبح ػػرضلىػػذبل ػػفلكح ت اػػؽ
لبحص يرة.لبح شركعجتلإدبرةل يجربتلف لبحعين لفربدأ
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عينة البحث  أفراد( تحميل التباين فى اتجاه واحد لمفروق بين متوسطات استجابات 14جدول ل

 (300المشروعات وفقا لمتغيرات الدراسة لن= إدارةلمقياس تنمية ميارات 

 متوسط مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

 مجموع
 درجات
 الحرية

 الداللة (فل قيمة

بح شركعجتللإدبرةح ايجسلتن ي ل يجربتللبحث ثلعين لأفربدلبستججثجتل تكسطجتلثيفلح  ركؽلكب دلبتججهلف لبحتثجيفلت  يؿ
ل 222بحص يرةلكفاجلح سفلقيدلبحث ثل)ف=

ل2.29ل29.122ل0ل2222.222ل1222.221لثيفلبح ج كعجتللبإلدبري بح يجربتل
ل012ل12.191ل02912.122لعجتبح ج كللدبخؿ

ل2.29ل22.229ل0ل2229.009ل1920.229لبح ج كعجتلثيفلبح يجربتلبح ني ل
ل012ل922.922ل01221.222لبح ج كعجتلدبخؿ

لبح شركعجتلإدبرةل يجربتلتن ي لح ايجسلبحث ثلعين لأفربدلبستججثجتل تكسطجتلثيفلح  ركؽلكب دلبتججهلف لبحتثجيفلت  يؿ
ل 222=ف)لبحث ثلع يـلبحزكج لقيدتلكفاجلبحص يرة

ل2.29ل22.021ل0ل2222.922ل1220.222لبح ج كعجتلثيفلبإلدبري لبح يجربت
ل012ل920.002ل22222.202لبح ج كعجتلدبخؿ

ل2.29ل20.922ل0ل2222.212ل1012.219لبح ج كعجتلثيفلبح ني لبح يجربت
ل012ل11.902ل02222.922لبح ج كعجتلدبخؿ

لبح شركعجتلإدبرةل يجربتلتن ي لح ايجسلبحث ثلعين لأفربدلبستججثجتل تكسطجتلثيفلح  ركؽلكب دلبتججهلف لبحتثجيفلت  يؿ
ل 222=ف)لبحث ثلبالسرةلقيدلأفربدعددللكفاجلبحص يرة

ل2.29ل22.912ل0ل2222.221ل1222.192لبح ج كعجتلثيفللبإلدبري بح يجربتل
ل012ل909.212ل22222.122لبح ج كعجتلدبخؿ

ل2.29ل29.121ل0ل2222.911ل1222.212لبح ج كعجتلثيفلتلبح ني لبح يجرب
ل012ل20.221ل09222.222لبح ج كعجتلدبخؿ

لبح شركعجتلإدبرةل يجربتلتن ي لح ايجسلبحث ثلعين لأفربدلبستججثجتل تكسطجتلثيفلح  ركؽلكب دلبتججهلف لبحتثجيفلت  يؿ
ل 222=ف)لبحث ثلقيدلح  ؿلبالقج  لكفاجلبحص يرة

لبالن ربؼلبح سجث لبح تكسطلالقج  ل  ؿلب
لبح عيجرم

لدرججتلبحعين 
لبح ري 

لبحدالح ل ت)لقي  

لبإلدبري لبح يجربت
لريؼ

 2.202ل22.100

ل
929 

ل
ل2.29ل22.999ل011

حصجححل
لبح ضر ل921ل1.902ل11.222ل ضر

لبح يجربتلبح ني ل
لريؼ

22.201 

ل
2.222 

ل
929 

ل
ل2.29ل20.220ل011

حصجححل
لبح ضرل ل921ل2.221ل21.192ل ضر
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 ل2.29 لكجػػكدلفػػركؽلذبتلدالحػػ لب صػػجئي لعنػػدل سػػتكلل)92يتضػػحل ػػفلبحجػػدكؿل)
بح شػركعجتلبحصػ يرةللإدبرةثيفل تكسطجتلبستججثجتلعين لبحث ثلح ايجسلتن ي ل يجربتل

بالسػرة  لك ػجلتكجػدلفػركؽلذبتلدالحػ لب صػػجئي للأفػربدعػددل–تع ػيـلبحزكجػ لل–كفاػجل)ح سػفل
لإحػػ لذحػػؾليرجػػعلثجح ضػػرلكقػػدلبح اي ػػيفلبحعينػػ لأفػػربدلحصػػجححل 2.29)لدالحػػ لعنػػدل سػػتكل

لخصػػػث لثيئػػػ   ػػػجليجع يػػػجللتتسػػػـلثككنيػػػجل ت يػػػرةلك تنكعػػػ لبحتػػػ لبح ضػػػري لبح يػػػجةلطثيعػػػ 
 كػفلأفل يثل ػفلبح  لكبحتسكيؽلحيجللكبح تنكع لبح خت   لبح شركعجتل فلبحعديدلستيعجبال

لبحري يػػ لبح يػػجةل ػػفلأكثػػرلدبريػػ إلتلك يػػجربلخثػػربتلكتسػػجبتجػدلبح ػػرأةلفييػػجلفرصػػ لأكثػػرلال
لكيت ػؽ لبح ضػرل ػفلكثػرألبح ربةلثشػكؿلايدت للبحت لكعجدبتيجلثتاجحيدىجلت ت ظلزبحتل جلبحت 
لكدعػػػجء لثركػػػجتل لكت ريػػػد ل0292)لب  ػػػدلكآيػػػجتلعطيػػػ لنيثػػػجؿل ػػػفلكػػػؿلدربسػػػ ل ػػػعلىػػػذب
لفػ لبحث ػثلحػدللعينػ لب صػجئي لدالح لذبتلفركؽلدكلكجلفقدلأكدلكبت بح  ل0209)ل جفظ

للثين ػػػػػجل لبح ضػػػػػرلفػػػػػ لبحاجطنػػػػػجتلبحسػػػػيدبتلحصػػػػػجححلبحصػػػػػ يرةلبح شػػػػػركعجتلإدبرةليػػػػجربت 
لبي ػػػػػجف  ل0290)لبحعػػػػػكدةلكجػػػػػدبفكللبحػػػػػزكـلبثتسػػػػػجـل ػػػػػفلكػػػػػؿلدربسػػػػػ ل ػػػػػعلذحػػػػػؾليتعػػػػػجرض
قػدللبح ػكبت لكلل ٠٢٠٢)لبح  ثػ لبنتصػجركلل ٠٢٢٥)لسػ ي جفلكني يفل  ٠٢٢٥)لبح ستكجكم

ل.بحسكفلح كجفلتثعجنللح  شركعلدبري بإللتلربجكبح يلبحت كيفلف لفركؽلكجكدلعدـلكدفأ
كىػػذبليعنػػ لكجػػكدلفػػركؽلثػػيفلفئػػجتل ت يػػربتلبحث ػػثلفػػ ل تكسػػطلبالسػػتججثجتلع ػػ ل

 لL.S.Dبح شركعجتلبحص يرةل  ػجليتط ػبلبسػتخدبـلبختثػجرل)لإدبرة ايجسلتن ي ل يجربتل
لحت ديدلبدؽلفرؽل عنكللثيفل تكسطجتلىذهلبحايجسجت.ل
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 إدارةعينة البحث لمقياس تنمية ميارات  أفرادطات استجابات ( داللة الفروق بين متوس15دول لج
L.S.Dالمشروعات الصغيرة وفقا لمتغيرات الدراسة باستخدام اختبار ل ).  

 السن المتغير م
 سنة 30 من أقل
 70.169=  م

 من ألقل سنة 30 من
 سنة 40

 86.315=  م

 سنة 40 من
 أكثرف

 102.442=  م

بح يجربتلل9
لبإلدبري 

للل-لسن ل22ل فلأقؿ
ل فلألقؿلسن ل22ل ف

لسن ل22
92.922** 

ل
لل-

ل-ل**92.902ل**20.022لأكثرفلسن ل22ل ف

ل0

للللبحسفلبح ت ير

بح يجربتل
لبح ني 

للل-لسن ل22ل فلأقؿ
ل فلألقؿلسن ل22ل ف

لسن ل22
92.222** 

ل
لل-

ل2

ل-ل**92.112ل**02.221لأكثرفلسن ل22ل ف

لبحزكج لتع يـلبح ت ير
ل نخ ض

ل22.012ل=لـ
ل تكسط

ل12.922=للـ
لعجح 

ل12.122=للـ

بح يجربتل
لبإلدبري 

للل-ل نخ ض
لل-ل**92.121ل تكسط

ل-ل**92.212ل**02.222لإح ع

ل2

للللبحزكج لتع يـلبح ت ير

بح يجربتل
لبح ني 

للل-ل نخ ض
لل-ل**90.212ل تكسط

ل-ل**1.219ل**09.221لإح ع

لبألسرةلأفربدلعددلبح ت يرل2
لأفربدل2لف لأقؿ
ل11.222=للـ

ل2ل فلألقؿلأفربدل2ل ف
لأفربد

ل22.022=للـ

لأكثرفلأفربدل2ل ف
ل29.222=للـ

بح يجربتلل2
لبإلدبري 

للل-لأفربدل2ل فلأقؿ
ل فلألقؿلأفربدل2ل ف

لأفربدل2
92.201** 

ل
لل-

ل-ل*0.910ل**91.292لأكثرفلأفربدل2ل ف
للللبألسرةلأفربدلعددلبح ت يرل2

ل
بح يجربتل
لبح ني 

للل-لأفربدل2ل فلأقؿ
ل فلألقؿلأفربدل2ل ف

لأفربدل2
92.221** 

ل
لل-

ل-ل**99.222ل**02.212لأكثرفلأفربدل2ل ف
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لدالحػػػػ ل سػػػػتكللعنػػػػدلب صػػػػجئي لدالحػػػػ لذبتلفػػػػركؽلكجػػػػكد ل92)لجػػػػدكؿل ػػػػفليتضػػػػح
لكجنػػتلبح شػػركعجتلبحصػػ يرةلكفاػػجلح سػػفلحصػػجححلبحبلتػػ لإدبرةفػػ لتن يػػ ل يػػجربتل ل2.29)

ل ػفلبحعديػدلبح ػرأةلتكتسػبلبحع ػرلثتاػدـلأنػولإحػ لذحػؾلكيرجعلأكثرفلن سل22ل فلأع جرىف
لبحجػػػػكدةلخبلحيػػػػجل ػػػػفلبحتػػػػ لت اػػػػؽلبالثتكجريػػػػ لسػػػػجحيبكبح يػػػػجربتلكبأللكبح عػػػػجرؼلبحخثػػػػربت
 ل0292)لبحسػثيع لنيجدلدربس ل علىذبلع بلئيج لكيخت ؼلرغثجتلكت ث لح نتجيجلكبحت جيز

لفػ لياعػفلبحسػيدبتل ػفلبحصػ يرةل شػركعجتبحلإدبرةلفػ ليع  كفل  فلبحعظ  لبح جحثي لإف
ل.سن ل22لإح ل02ثيفل جلبحع ري لبح ئ 

لدالحػػػػ ل سػػػػتكللعنػػػػدلب صػػػػجئي لدالحػػػػ لفػػػػركؽلذبتلكجػػػػكدلبحجػػػػدكؿل ػػػػفليتضػػػػحلك ػػػػج
لبحعػجح لكيت ػؽلبحتع ي ػ لبح ستكللف لبحزكججتلكفاجلح ت يرلتع يـلبحزكج لحصجحح ل2.29)

لكجػػكدلإحػػ لأشػػجرتلكبحتػػ  ل0209)ل ػػجفظلكدعػػجءلثركػػجتلت ريػػدل ػػفلكػػؿلدربسػػ ل ػػعلىػػذب
لإلقج ػػػ لبحت كػػػيفلفػػػ لبح ط اػػػجتلبحسػػػيدبتلدرجػػػجتل تكسػػػطجتلثػػػيفلإ صػػػجئيجنللدبحػػػ لفػػػركؽ

لتع ػػػيـلع ػػػ ل صػػػ فلبحبلتػػػ لحصػػػجححلكذحػػػؾلبحتع ػػػيـلح سػػػتكللتثعػػػجنللبحصػػػ يرةلبح شػػػركعجت
ل يجتيػجلفػ لبح جع ػ لبألذرعلأىـلأ دلبح رأةلذحؾلال تبلؾل كض تجلبحجج ع لكفكؽلجج ع 
جػػجدةكللسػػ ي  لثصػػكرةل شػػركعيجلإدبرةل ػػفلكنيػػجت لكبحتػػ   ل كحيػػجل ػػفل ػػعلثك ػػجءةلبحتعج ػػؿلب 
لكبحػػػػػذيف ل0202)لشػػػػػعيث ل لبنعػػػػػجـ 0202)لبح  ثػػػػػ ل لبنتصػػػػػجر 0291)لسػػػػػ ي جفلني ػػػػػيف

لتثعػػػػجنللةلبح ػػػػرألكت كػػػػيفلبإلدبريػػػػ لتلبح يػػػػجربتلفػػػػ لإ صػػػػجئيجنللدبحػػػػ لفػػػػركؽلكجػػػػكدلأكضػػػػ كب
لبح رت ع .ل ي ي بحتعلبح ستكيجتلكبتلذلحصجححلبحتع ي  لح  ستكل
لدالحػ ل سػتكللعنػدلب صػجئي لدالحػ لذبتلفػركؽلكجػكدلبحجػدكؿل ػفلأيضػجليتضػحلك ج

لجزئيػجلذحػؾلكيت ػؽلأفػربدل2ل ػفلأقػؿلبألسػرةلحصػجححلبألسػرلأفربدلح ت يرلعددلكفاج ل2.29)
 ل0291)ل  ػػجدلكجيػػدةكلل شػػعؿل لرثػػجب 0291)لبح سػػتكجكملي ػػجفإل ػػفلكػػؿلربسػػ لدل ػػع
لكيتعػجرض لبالثنػجءلحكجكدلتثعجنللبإلدبري بح يجربتللف لركؽفلكجكدلعدـلإح لفتكص ل يث
لبحتكجػول ػفليزيػدلبألثنػجءلعددلزيجدةلأفلأكض تلكبحت  ل0291)لرصجصلنيجدلدربس ل ع

لوبذلك يتحقق صحة الفرض الثانى.بحص يرة للبح شركعجتلإقج  ل فلح ت كيف
ل
ل



 

 1874 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  لعددـ االتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ظـل فـي األسـرى االسـتقرار مقيـاس محـاور بـين ارتباطيـة عالقـة توجد: الثالث الفرض
 الصغيرة. المشروعات إدارة ميارات تنمية مقياس ومحاور كورونا جائحة

ل ايػػػجسل  ػػػجكرلثػػػيفلبرتثػػػجطل صػػػ كف لع ػػػؿلتػػػـلبح ػػػرضلىػػػذبلصػػػ  ل ػػػفلكح ت اػػػؽ
لإدبرةل يػػػػػػجربتلتن يػػػػػػ ل ايػػػػػػجسلك  ػػػػػػجكرلككركنػػػػػجلججئ ػػػػػػ لظػػػػػػؿلفػػػػػػ لبألسػػػػػػرللبالسػػػػػتاربر
ل:بالرتثجطلت عج بللقيـليكضحلبحتجح لكبحجدكؿ لبحص يرةلبح شركعجت

 ومحاور الصغيرة المشروعات إدارة ميارات تنمية مقياس محاور بين االرتباط مصفوفة( 16ل جدول
 كورونا جائحة ظل في األسرى االستقرار مقياس

 
 
االستقرار 
 االقتصادي

 االستقرار
 االجتماعي

 االستقرار
 الصحي

 االستقرار
 النفسي

 األسرى االستقرار
 جائحة ظل في

 ككل كورونا
ل**2.221ل**2.120ل**23121ل**23129ل**23212 اإلدارية الميارات

ل**2.222ل*2.220ل**23221ل**23120ل*23221 الفنية الميارات
 إدارة ميارات تنمية

 ككل الصغيرة المشروعات
ل**2.121ل**23121ل**23192

ل**2.101ل**2.112

 0005عند دال*                                                                  0001عند دال** 

لبالسػتاربرل ايػجسل  ػجكرلثػيفلطػردملبرتثػجطلعبلق لكجكد ل92)لبحجدكؿل فليتضح
لبحص يرةلبح شركعجتلإدبرةل يجربتلتن ي ل ايجسلك  جكرلككركنجلججئ  لظؿلف لبألسرل
لبح ث كثػػػجتلبكتسػػػجبلفألإحػػػ لذحػػػؾلبحثج ثػػػجتلرجػػػعت لكل2.22 ل2.29لدالحػػػ ل سػػػتكللعنػػػد

لبسػػػتاربرىفلع ػػػ لبيججثيػػػجنللبنعكػػػسلبحصػػػ يرةل شػػػركعجتيفلدبرةإللكبح نيػػػ لبإلدبريػػػ لتح  يػػػجرب
كذحػػؾلألفلبحنجػػجحللككركنػػجلججئ ػػ لظػػؿلفػػ لكبحن سػػ لكبحصػػ  لكبالجت ػػجع لبالقتصػػجدل

لفػ لبحػػن سلبحثاػ للكيػدفعلبإلنسػػجفلإحػ ل بحت كيػػرلثتػؤدةلح تكبفػؽل ػػعلأكضػجعولبألسػػري لليثعػث 
ل   ػػدكللبال ػػجـل ػػ ل ػػفلكػػؿلدربسػػ ل ػػعلذحػػؾليت ػػؽكل لحت سػػينيجلقػػدرلبح سػػتطجعكبحسػػع ل
لعبلقػ لكجكدلبحذيفلأكدكبل 0202)ل نصكرلبهلل لفت  لخ ؼلبحيجدم لكل ل0292)لبحعزث 
لبالقتصػػػػػجدملكبحػػػػػدكرلككركنػػػػػجلججئ ػػػػػ لكثػػػػػجءلثػػػػػيفل عنكيػػػػػ لدالحػػػػػولذبت ل كجثػػػػػ )لطرديػػػػػو

لبحصػػػػ يرةلبح شػػػػركعجتل ػػػػفلبسػػػػت جدكبلقػػػػدلبح ث كثػػػػجتكتثػػػػيفلأفللبحصػػػػ يرة لح  شػػػػركعجت
 الثالث. الفرض صحة يتحقق وبذلك ت جكت  للثدرججتلكبقتصجديجلبجت جعيج
ل
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 البحـث عينـة أفـراد درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق الفرض الرابع:توجد
ـــة ـــي التجريبي ـــي األســـرى االســـتقرار ف ـــة ميـــارات  جائحـــة ظـــل ف ـــا  وتنمي  إدارةكورون

 البعدي. التطبيق لحلصا وبعده البرنامج تطبيق المشروعات الصغيرة قبل
ح كقػكؼلع ػ لدالحػ لبح ػركؽلT. test لت)بختثػجرلتطثيؽلتـلبح رضلىذبل فلكح ت اؽ

لثػػيفل تكسػػػطجتلدرجػػػجتلبحتطثيػػػؽلبحاث ػػػ لكبحتطثيػػؽلبحثعػػػدملح ثرنػػػج  لبحتػػػدريث .لكبحجػػػدكؿ
ل:ذحؾليكضحلبحتجح 

 ظل في سرىاأل داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي فى مقياس االستقرار( 17ل جدول
والمقياس ككل  الصغيرة المشروعات إدارة ميارات كورونا والمقياس ككل  ومقياس وتنمية جائحة

 (75لزوجات العمالة غير المنتظمة قيد البحث لمعينة التجريبية لن = 

 المتغير
نسبة  القياس البعدي القياس القبمي

 التحسن
درجات 
 الحرية

قيمةلت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 لصالح
 ع م ع م التطبيق

لف لظؿلججئ  لككركنج:لبألسرل ايجسلبالستاربرل
بالستاربرل
لبالقتصجدم

لبحثعدلل2.29ل02.222ل22ل22.12ل2.122ل21.022ل0.290ل02.220

بالستاربرل
لبالجت جع 

لبحثعدلل2.29ل00.122ل22ل22.22ل2.209ل22.222ل0.222ل09.229

بالستاربرل
لبحص  

لبحثعدلل2.29ل91.222ل22ل21.22ل2.236ل29.022ل9.121ل91.120

بالستاربرل
لبحن س 

لبحثعدلل2.29ل99.221ل22ل22.2ل0.922ل01.112ل9.112ل92.222

لبحثعدلل2.29ل29.222ل22ل22.22ل1.222ل922.101ل2.990ل21.222لبح ايجسلككؿ
لبح شركعجتلبحص يرة:لإدبرة ايجسلتن ي ل يجربتل

بح يجربتل
لبإلدبري 

لبحثعدلل2.29ل21.229ل22ل21.12ل2.222ل19.220ل2.219ل20.209

بح يجربتل
لبح ني 

لبحثعدلل2.29ل01.222ل22ل22.22ل2.012ل22.119ل2.222ل29.021

لبحثعدلل2.29ل22.222ل22ل22.12ل1.211ل921.022ل1.290ل22.212لبح ايجسلككؿ

 لكجػكدلفػركؽلذبتلدالحػ لب صػجئي لعنػدل سػتكللدالحػ ل92يتضحل فلنتجئ لجػدكؿل)
لأثعػػجدسػػط لبحايجسػػيفلبحاث ػػ لكبحثعػػدملح عينػػ لبحتجريثيػػ لقيػػدلبحث ػػثلفػػ ل لثػػيفل تكل2.29)

ىػػذهللبحثج ثػػجتفػػ لظػػؿلججئ ػػ لككركنػػجلكبح ايػػجسلككػػؿلكترجػػعللبألسػػرل ايػػجسلبالسػػتاربرل
ثعدلتطثيػؽلبحثرنػج  لزبدتلبحاػدربتلكبح يػجربتلحػدللزكجػجتلبحع جحػ لغيػرللونألإح بحنتيج ل
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رلع ػػ لبسػػتاربرىفلبالقتصػػجدملكبالجت ػػجع لثػػأبح نتظ ػػ لعنػػولقثػػؿلتطثيػػؽلبحثرنػػج  ل  ػػجل
بحكسػػجئؿللبحثج ثػػجتكبحصػػ  لكبحن سػػ لفػػ لظػػؿلججئ ػػ لككركنػػجلككػػذحؾلنتيجػػ لالسػػتخدبـل

بحتع ي ي لف لعرضلكتسػييؿل  تػكللبحثرنػج  لكتطثيػؽلثعػضلبحصػنجعجتلبحصػ يرةلبحتػ ل
تص حلحع ؿل شركعجتلص يرةل  جليسجعدلع ػ لن ػكلبح يػجربتلبحثشػري لح زكجػجتلكزيػجدةل

بالز   لك جليتضحل ػفللإدبرةحدييفلككي ي للبألسرلف لت سيفل ستكللبالستاربرللفعييكل
ل تكسػػػط لثػػػيف ل2.29)لدالحػػػ ل سػػػتكللعنػػػدلب صػػػجئي لدالحػػػ لذبتلفػػػركؽلبحجػػػدكؿلكجػػػكد

لإدبرة ايجسلتن يػ ل يػجربتللأثعجدلف لبحث ثلقيدلبحتجريثي لح عين لكبحثعدملبحاث  لبحايجسيف
فلثعػػدلتطثيػػؽلألإحػػ ىػػذهلبحنتيجػػ للبحثج ثػػجتككػػؿلكترجػػعللبح شػػركعجتلبحصػػ يرةلكبح ايػػجس

إلقج  ل شركعجتلص يرةلحدللزكججتلبحع جحػ للبإلدبري بحثرنج  لزبدتلبحادربتلكبح يجربتل
بحكسػػػجئؿللبحثج ثػػػجتغيػػػرلبح نتظ ػػػ لعنػػػولقثػػػؿلتطثيػػػؽلبحثرنػػػج  لككػػػذحؾلنتيجػػػ لالسػػػتخدبـل

تجػػجربلبحكبقعيػػ لبحتع ي يػػ لفػػ لعػػرضلكتسػػييؿل  تػػكللبحثرنػػج  لكعػػرضلقصػػصل ػػفلبح
كبح نيػػػ لحػػػدلللبإلدبريػػػ ألصػػػ جبلبح شػػػركعجتلبحصػػػ يرةل  ػػػجليسػػػجعدلع ػػػ لن ػػػكلبح يػػػجربتل

بح شركعجتلبحص يرةلككي ي لبقج تيػجلككي يػ لبتخػجذلبحاػربربتللإدبرةبحزكججتلكزيجدةلكعييـلث
بحرشيدةلككي ي لبعدبدلدربس لبحجدكللكتكزيعلبح نتججتلكثجحتجح لزيجدةلبحدخؿلكرفعل ستكلل

عيش لحؤلسرةلكثذحؾليتضحلبنولي كفل ػفلخػبلؿلبحثػرب  لبحتدريثيػ لتن يػ لبحػكع لثإقج ػ لبح 
لإثربىيـ)ولدربس لكؿل فلأكدتكىذبل جل لبح شركعجتلبحص يرةلككي ي لبدبرتيجلثشكؿلنججحل

لتطػػػػكيرلفػػػػ لفػػػجعبلنللأثػػػػربلح تػػػػدريبل لأف ل0291)لبحػػػر  فلعثػػػػدلسػػػػ ركلل ل 0222 بحاكقػػػج
لكبضػػحلثشػػكؿلنعكػػسإ لفييػػجلكبحعػػج  يفلبحصػػ يرةلجتبح شػػركعلأصػػ جبلكقػػدربتل يػػجربت
لأفضؿلثشكؿل شركعجتيـلف لبإلنتججي لبحع  يجتلإدبرةلع  لبح شجركيفلكفجع ي لقدرةلع  

لبحتجريثيػػ لبح ج كعػػ لطػػبلبلدرجػػجتل تكسػػط لثػػيفلب صػػجئيجلدبحػػ لفػػركؽلكجػػدتلل يػػثل
ل ل ل2.29)ل دالحػػػل سػػػتكللعنػػػدلبحثعػػػدملبحتطثيػػػؽلحصػػػجحح لكبحثعػػػدملبحاث ػػػ لبحتطثياػػػيفلفػػػ 
لعنػػػدلإ صػػػجئي لدالحػػػ لذبتلفػػػركؽلبحتػػػ لأكػػػدتل ل0291)لبحزىػػػرملدربسػػػ لفجط ػػػ لأيضػػػجكل

لح ثرنػػج  لبحتجريثيػػ لح عينػػ لكبحثعػػدملبحاث ػػ لبحايجسػػيفل تكسػػط لثػػيفل2.29لدالحػػ ل سػػتكم
لحتػدعيـلص يرةل شركعجتلإلقج  لبحجج ع لح شثجبلبحثشري لبح كبردلثعضلحتن ي لبحتدريث 

لبحثعدم.لححصجحلبح كبطن لقيـ
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وبيــذا يكــون قــد تحقــق الفــرض الرابــع ممــا يــدل عمــى فاعميــة البرنــامج التــدريبى 
المشروعات الصغيرة لـدى زوجـات  إدارةلزوجات العمالة غير المنتظمة لتنمية ميارات 

فــى ظــل جائحــة كورونـــا  األســرىالعمالــة غيــر المنتظمــة وانعكاســو عمــى االســتقرار 
Nمربـع ايتـا ل الباحثـاتستقمة اسـتخدمت ولتحديد حجم تاثير المتغيرات الم

(  ويمكـن 2
 حسا  مربع ايتا عن طريق المعالجة التالية: 

N
2
= T

2
 ÷ (T

2
+ DF)ل يػثل t

درجػجتلبح ريػ  لكعػفللDF رثػعلقي ػ ل)ت  لل2
Nطريؽل)

لنكعيفل فلبح ع ك جت:لإح  ي كفلبحتكصؿل2
Nي كفلت كيؿلقي  ل) -9

 . ل لكى لتعثرلعفل جـلبحتجثيرلف لبحتجرثd)لإح  ل2

0- N
فػػ لظػػؿللبألسػػرلت ثػػؿلنسػػث لبحتثػػجيفلبحك ػػ لفػػ لبح ت يػػرلبحتػػجثعل)بالسػػتاربرلل2

فليرجػعلأبح شركعجتلبحص يرة لكبحت لي كػفللإدبرةججئ  لككركنج لتن ي ل يجربتل
 بح ت يرلبح ستاؿل)ثرنج  لتدريث لحزكججتلبحع جح لغيرلبح نتظ   للإح 

Nكث سجبل جـلبحتجثيرلكجدلبنول -2
ل2,12=لل2

Nقيمة ل( 18جدول ل
 المقابمة ليا وحجم التاثير (d  قيمة ل(2

Nقيمة ايتا ل العامل التابع العامل المستقل
 حجم التاثير (dقيمة ل (2

لبحثرنج  

ف لظؿللبألسرلبالستاربرل
لججئ  لككركنج

لكثيرل90329ل2312

بح شركعجتللإدبرةتن ي ل يجربتل
لبحص يرة

لكثيرل90322ل2312

لفػ لبألسرللثيرلبحثرنج  لبح اترحلع  لبالستاربر لبفل جـلتج91يتضحل فلجدكؿل)
لبحثرنػج  لتػجثيرل لك ػجلكػجفل جػـ90,29)ل d)ككركنجلكثيرل يثلث  تلقي ػ للججئ  لظؿ

ل d)لقي ػػػ لث  ػػػتلبحصػػػ يرةلكثيػػػرل يػػػثلبح شػػػركعجتلإدبرةل يػػػجربتلع ػػػ لتن يػػػ لبح اتػػػرح
بحصػػػ يرةللبح شػػػركعجتلإدبرة  ل  ػػػجليكضػػػحلفجع يتػػػولبحعجحيػػػ لفػػػ لتن يػػػ ل يػػػجربتل90,22)

فػ لظػؿلججئ ػ لككركنػجللبألسػرلحزكججتلبحع جح لغيػرلبح نتظ ػ لكتػأثيرهلع ػ لبسػتاربرىفل
ل.لوبذلك يتحقق الفرض الرابع

ل
ل
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 التوصيات: 
 : االجتماعي التضامن بوزارة خاصة توصيات:  اوال

لبالجت جعيػػػػ ل اػػػػكقيـلحيػػػػـليضػػػػ فلث ػػػػجلبح نتظ ػػػػ لغيػػػػرلبحع جحػػػػ لث ئػػػػ لبالىت ػػػػجـ -9
 .بح جت علفئجتلكثاي لكبحص ي 

عػػجدةلىيك ػػ ل -0 قتصػػجدلبحتضػػج ن لكبالجت ػػجع لكتنظػػيـلبالقتصػػجدلغيػػرلحبلتأىيػػؿلكب 
 بح دن .لبح ييكؿ لكتشجيعلبالثتكجرلكدعـلبحك جءبتلبحكطني لك نظ جتلبح جت ع

 . اكقيـلج يعلتنجقشل نتظ  لبح يرلبحع جح لث ئ لخجص لناجث لع ؿ -2

كتع ي يػػجلع ػػ لج يػػعل ػػجع لحػػكزبرةلبحتضػػج فلبالجتلتاكيػػ لآحيػػجتلبإلدبرةلبحرق يػػ  -2
بحخػػػد جتلحتا يػػػؿللتسػػػييؿلبحكحػػػكجلإحػػػ ح سػػػجيرةلبحتطػػػكرلبحتكنكحػػػكج لحبحاطجعػػػجت ل

 بح خجطرلف لظؿلبألز جتل.

دبرةكللع ػػػػػؿلثكي يػػػػػ لح تكعيػػػػػ ل ثػػػػػجدربتلطػػػػػبلؽإ -2 لك تنج يػػػػػ لبنتججيػػػػػ ل شػػػػػركعجتلب 
ل.ل ستدب  كل
 : االعالم بوسائل خاصة توصيات:  ثانيا
لبقتصػػجديجلكتدع ػػولبألسػػرللبالسػػتاربرلت اػػؽلبحتػػ لسػػري بأللبحثػػرب  لكدعػػـلتكثيػػؼ -2

 لبالسر.لحج يعلكن سيجنللكص يجنللكبجت جعيجنل

لبح شػػػػػػركعجتلإدبرةلتشػػػػػػجيعلفػػػػػػ لبحت ي زيكنيػػػػػػ لكبحثػػػػػػرب  لعبلنػػػػػػجتبإللدكرلت عيػػػػػػؿ -2
دبرةكللبح يجرةلع  لبحاجئـلبح رلبحع ؿلثاجف لكنشرلبحص يرة  .فربدبأللب 

لسيجس لفع ي كبحتطكع لل-جت جع بحع ؿلباللإحاجءلبحضكءللكبحتركيزلع  لأى ي ل -1
 ح نيكضلثجح جت علبح صرلل.حدعـلبح ئجتلبحيش ل

 بــوزارة والعــاممين المنــزل إدارة مجــال فــى بالمتخصصــين خاصــة ثالثــا : توصــيات
 والتعميم : التربية

لىيئػػػػػ لعضػػػػػجءأكللبحكػػػػػؼءلبحخػػػػػريجيفل ػػػػػفلبح نػػػػػزؿلإدبرةل تخصصػػػػػ لدكرلت عيػػػػػؿ -1
لبحتدريثيػػػػ لكبحػػػػدكربتلبحتثاي يػػػػ لكبتكبحنػػػػدلبح  جضػػػػربتلعاػػػػدلطريػػػػؽلعػػػػفلبحتػػػػدريس
لع  لبألسرللبالستاربرلثأى ي لبح نتظ  لغيرلبحع جح لفئ لزكججتلرشجدب لكللحتكعي 
لبح شػػػػركعجتلإدبرةلفػػػػ لبح شػػػػجرك لفػػػػ لدكرىػػػػجلت عيػػػػؿلكضػػػػركرةلبالصػػػػعدة لكجفػػػػ 
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لسػرتيجألك يجةل يجتيجلع  لذحؾلنعكجسب لكللبحص رلكبح تنجىي لكبح تكسط لبحص يرة
ل.ككؿلكبح جت ع

لبحدربسػػػػجتكللكبحط كحػػػػ لبألسػػػػرةل ؤسسػػػػجتلإدبرةث جػػػػجالتللبح تخصصػػػػيفلشػػػػجيعت -92
لح جيػػؿلبح كجيػػ لكبحكتػػبلبحثػػرب  لعػػدبدإلفػػ لبح شػػجرك لع ػػ لكبحن سػػي لبالجت جعيػػ 

لبالسػػرةلفػػ لدكرىػػـلحت عيػػؿلك تػػربثطل تكج ػػؿلثشػػكؿلبحع  يػػ لسػػجحيبحؤللكفاػػجلبحجديػد
 .لكبح جت ع

 :انًراجع

ل)لثتسجـلعثدببهلللبحزـك لكجدبفلعثإ -9 بحكع لثإنشجءلكتن ي لبح شركعجتلل: ل٠٢٢٠دبحر  فلبحعكدة
 . ل٣٣ ج  لك ي لبآلدبب لجج ع لبحزقجزيؽ لبحعددل)ل لبحص يرةلكعبلقتولثثعضلبح ت يربت

أثرلبحتدريبلع  لأدبءلبح شركعجتلبحص يرةلكبحص يرةلجدبنل:ل ل0222إثربىيـلعثدلبح جيدلبحاكقج) -0
 للللللل لغزة.جدةلبحدربسجتلبحع يجلك ي لبحتججرةلبحجج ع لبالسبل ي لع  لف لقطجعلغزةل

بإلسكندري لل  ؤسس لشثجبلبحجج ع لل  :لبحتخطيطلكبح ربقث لبإلدبري ل٠٢٢٢أ  دل   دلبح صرلل) -2
  صر.

ل)لأس جء -2 لبحعزيز  لعثد ل0291صجثر لح ط ؿل: لبالجت جعي  لبحتنشئ  لع  ي  لف  لكدكرىج بألسرة
ل لبالجت جع "  لبحت جعؿ لع   لjssa.journals.ekb.egكبنعكجسيج لثتجري  لع يو لبط  ع  09-99-

0291. 

ل) -2 لبحكردل ل سف لج جؿ لص كت ل0209أس جء لبحزكج ل  : لتدركيج لك ج لبالسرل لبحتكبزف  ددبت
جج عول  كبف لبح ج  لبح صري لحبلقتصجدلل-ك ي لبإلقتصجدلبح نزح  لكعبلقتيجلثجح يجربلتلبالدبري 

 .س ثرل لدي٢عددل)ل-بح ج دلبحسجثعلكبحثبلثكفل–بح نزح ل

ل) -2 لش س لعطكة لبح تجح لعثد لحججئ  ل0202ب ؿ لكبالقتصجدي  لبالجت جعي  لبالثجر ل ع لبحتعج ؿ : 
لبالنسجني  لعل91-ككركنجلككفيدل  لص:ل22ف ل صر:لرؤي ل ستاث ي  ل ج  لك ي لبالدببلكبحع ـك

 .222-ل212

ل٠٢٣٢ لت كيفلبح ربةلبحسعكدي لف لضكءلرؤي لبح   كل:ل ل٠٢٠٢بنتصجرلصجححلأ  دلبح  ث ل)ل -2
لبإلنسجنيجتلكبالجت جعل كبنعكجسولع  لبالستاربرلبألسرم  .لل21ل بحعدد ج  لبح نكفلكبألدبلكع ـك

ل -1 ل) لشعيث  لعجثد لأ  د لبحتنجفسي .لل٠٢٠٢إنعجـ لثجحادرة لكعبلقتيج لبح شركعجتلبحص يرة لفعجحي  . 
 .لل912ل-922 ل ل٠٠9 ج  لبحاربءةلكبح عرف  لبحعددل)ل

لرجبل) -1 لفييـ لبحسيد لثعضل يجربتل0290آيجت لتن ي  لف  لبح شك   لع   لبحاجئـ لبحتع ـ لفجع ي  : 
لبح تادـ ل لبحتججرل لبحثجنكل لحدللطبلب لبح ر لبحع ؿ لن ك لكبالتججه لبحص يرة لثجح شركعجت بحع ؿ

 رسجح ل ججستيرلغيرل نشكرة.لك ي لبحترثي لثد يجط:لجج ع لبح نصكرةل.
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ل)ل -92 لع   ل ج د ل ج د لبال0202بي جف لح خد   لبح ين  لبحتدخؿ لبحعبلقجتل :" لكتدعيـ جت جعي 
لبالجت جعي  ل لكبحث كث لح دربسجت لبالجت جعي  لبحخد   لك ي  ل ج   لبح يجكرة. لح  ربة بالجت جعي 

 012ل-022 لصل92جج ع لبح يـك لبحعددل)

ل    ل ثيبل)لي جفإ -99 لعجحي  لقدرللكنيس  لسج ي  لعثده  لبحكىجبل   د لدكرلل0292عثد : 
لبح اي لبح ربة لكت كيف لبحث ثلبحع   لف لبالدبب لبحج عيجتلبالى ي  ل ج   لكبجت جعيج  لبقتصجديج رة

لكبحترثي  لجج ع لعيفلش س لبح ج دل  .ل92 لبحعددل0ك ي لبحثنجتلحبلدببلكبحع ـك

بحت كيفلبإلدبرملكعبلقتولثجحتكيؼلبالجت جع لحدمل: ل٠٢٢٥إي جفلعثدهلبحسيدلبح ستكجكمل)ل -90
 .لل21ل-9ص ل22بحعددبح نزح  لعين ل فلبحشثجبلبحجج ع ل.لبح ج  لبح صري لحبلقتصجدل

 :لفجع ي لثرنج  لإرشجدملحت كيفل0209ت ريدلسيدلأ  دلثركجت لدعجءل   دلذك ل جفظل) -92
لبح ج  ل لحدييف" لبحتنجفسي  لثجحادرة لكعبلقتو لبح شركعجتلبحص يرة لبقج   ل ف لبح ثكر لبحطبلؽ ذكبت

 29صلل ل لديس ثر٠عدد)ل جثعلكبحثبلثكفبح ج دلبحسل بح صري لحبلقتصجدلبح نزح ل

ل) -92 لبحدربغ   لع ر لج يؿ ل0292ت جـ لف لل:  لبح ؤسسجتلبحنسكي  ل ف لبحتدريبلبح ادـ فجع ي 
ت كيفلبح ربةلبح  يسطني لبقتصجديجل فلكجي لنظرلبح ست يدبتلبن سيف"لرسجح ل ججستيرلف لثرنج  ل

 .ثك ي لبحدربسجتلبحع يج لجج ع لبحنججحلبحكطني لف لنجث س لف سطيف–دربسجتلبح ربةل

 .لت  يؿلأسثجبلفشؿل شركعجتلبألع جؿلبحص يرة:لىؿل٠٢٢٢ثدلبحر  فلبدريسل)ثجثتلع -92
لبحع  ي ل لبح ج   لبح شركعجت؟. لىذه لك ديرل لأص جب لحدل لكبحتسكياي  لبإلدبري  لبح يجربت تتكبفر

 .22-ل1 لص 9)ل لبحعدد91بح ج دلح ث كثلبحتججري .

لبحاجدرلل) -92 لبحي ني٠٢٢٢ سني  لكبحصنجعي  لبحتججري  لدكرلبح رف  لثيفل . لبح سجكبة لف لتعزيز  
 بحنكعلبالجت جع .لدربس ل يدبني  ل ركزلدلربلسجتلبح رألةلكبحتن ي  لجج ع لصنعجء.

لنجدي لثكجعدبرل) -92 لبإلستاربرلبألسرملكعبلقتولثجحت صيؿلبحدربس ل فل0292 يجةلثكصثع  " 
 لرسجح لجيجؿل-كجي لنظرلتبل يذل ر   لبحربثع ل تكسطلدربس ل يدبني لث تكسط لثك بلسل سعكد

لبإلجت جع لع ـ لقسـ ل ججستير لثفلل  لبحصديؽ ل   د لجج ع  لكبإلجت جعي   لبإلنسجني  لبحع ـك ك ي 
 جيجؿ.لي ي 

ل جفظ) -91 لذك  ل   د لحدمل0202دعجء لبألسرم لثجحتكبزف لكعبلقتو لبحخضربء لثجإلدبرة لبحكع  : 
لأثنج لبألسر لبحككركنجرثجت لح صجب لبح نزح  لبحعزؿ للء ل  لبحزربع  لك ي  لبحزقجزيل  ل ج  لجج ع  ؽ

 . جيكل201بحعددل لبحث كثلف ل ججالتلبحترثي لبحنكعي  لبح ج دلبحسجدسل

تلببحكع لثإدبرةلبحادلرل:ل ل٠٢٢٦رثجبلبحسيدلعثدلبح  يدل شعؿل لكجيدةل   دلنصرل  جد)ل -91
بإلنتججي لبح نزحي لكعبلقتيجلث كبجي لبح شكبلتلبالقتصجدي لك جلتدركولبحزكججت.لبح ج  لبح صري ل

 .لل222ل–ل229لصل ٣٢زح  لبحعددلحبلقتصجدلبح ن
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دبءلبحعج  يف"لدربس لألأثرلثرب  لبحتدريثي لف لتطكيرل :0299)رججءل جسـ لبثتسجـلب  دلفتجح -02
ل لكبحتکنكحكجيجلدبئرةلبح كبدلبحخطرةلكث كثلبحثيئ " ل ج  لک ي لث دبدلح ع ـك تطثياي لف لكزبرةلبحع ـك

  لث دبد لبحعربؽ.02بالقتصجدي لبحجج ع  لعل

 :"لفجع ي لثرنج  لتدريث لحتن ي ل يجربتلبحتطريزلل0290ثدلبحر  فل   دلبحن جسل)لرشجلع -09
بحيدكملف لضكءلبحصنجعجتلبحص يرةلكدكرىجلف لبحتن ي ل"لث ثل نشكر ل ج  لبالقتصجدلبح نزح  ل

  لبحعددلبحربثع.00 ج دل

"ل91- :"لق ؽلبإلصجث لث يركسلككركنجلبح ستجدل"ككفيد0202زينبلصبلحل   كدليكسؼل) -00
كعبلقتولثإدبرةلرث لبألسرةلح س ككيجتلبحكقجئي لبحيك ي ل فلبح يركسلأثنجءلبحججئ  "ل ج  لبحث كثل

 ل229ل-222  لصل29ف ل ججالتلبحترثي لبحنكعي لعل)

 :لبح شكبلتلبألسري لف لظؿلججئ  لككركنجلكعبلقتيجلثجحتكبصؿل٠٢٠٢سجرةلع  لبألسكدل) -02
ل جج ع لبح نيجل لث كثلف ل ججالتلبحترثي لبحنكعي ل ج  لبحل–بألسرللك جلتدركيجلرثجتلبألسرل

 .٣٣بحعددلل ل2 ج د

لبحع جرمل) -02 لبحترثي 0292سجحـل   دلسجحـ لك ي  لبحترثي   ل ج   ل- :خطكبتلبح ني لبحتجريث  
 2ديس ثر ل ل2بحعددل)ل-بحجج ع لبالس ري لبالسبل ي 

كنجلع  لبالقتصجدملبحتدبعيجتلبح  ت   لحججئ  لکكرل :ل0202س رلعثكدل لأس جءلبح  يج ) -02
 .ل9 لبحعددل01 لبح ج  لبح صري لح تن ي لكبحتخطيطل لنكف ثرل لبح ج دللبح صرم

رلثرنج  لقجئـلع  لبحتع ـلبحتشجرك لعثرلأثل:ل 0291س رلع  لعثدلبحعزيزلعثدلبحر  ف:ل) -02
  رربتلبحكيبلف لتن ي لثعضل يجربتلبدبرةلبح شركعجتلبحص يرةلكبالتججهلن كلبحع ؿلبح رلحدلل

 .922طبلبلبحتع يـلبح ن لبحتججرل لبح ج  لبحدكحي لح تع يـلثجالنترنت لديس ثر لص

ل -02 ل ل0292سر جفلس ي جفل) للللبالقتصجدي لبحتن ي لت ايؽلف لكدكرىجلبحص يرةلبح شركعجتل :
          لبحتسكيؽلث كثل قسـلبحزربع لبالقتصجدلث كثل عيدل  لبحتاييـل–لبالىدبؼل–لبح  جىيـ)

لكرق ل0292لل)س كللبحعنترل -01 لبحع ؿلقي  لبحع ؿلبح نزح لغيرلبح دفكعلح نسجءلف ل صر" ": 
 ع ؿلح ؤسس لبح رأةلبحجديدة.

 :لبستخدبـلبستيربتيجي لبحت كيفلح سجعدةلبح ربةلبح عي  لل0221س كللعثدلبهلللعثدلبحجكبدل)ل -01
لبالنسجني  لبحع  لبحجزءل02ددلح ل كبجي ل شكبلتيج ل ج  لدربسجتلف لبحخد  لبالجت جعي لكبحع ـك

 بحربثعل.

دحيؿلإعدبدلبحثرب  لكبح كبدلبحتدريثي .لطربث س لحيثيج:لبح ركزلبحعرث لل:ل 0292س يحلججثر) -22
 حتن ي لبح كبردلبحثشري .
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 :ل اك جتلبح ركن ل0209سنجءل   دلب  دلبحنججر لفجط  ل   دلبثكلبح تكحلعثدلبحعجط ل) -29
بحض كطلبح يجتي لف لظؿلججئ  لككركنج"لبح ج  لبألسري لك جلتدركيجلبحزكج لكبنعكجسيجلع  لإدبرةل

 ل292 لديس ثرل لصل٠عددل)ل-بح ج دلبحسجثعلكبحثبلثكفل–بح صري لحبلقتصجدلبح نزح ل

لع  لبالفربدل0202ثفلع  لعثدلبحر  فل)لصبلح -20  :"بستاربءلحبلثجرلبحن سي لحججئ  لككركنج
ل02ل–ل91 ل فل0202بحعرثي لحعجـللكبالسرةلبحعرثي ل"ل  تا لكججئزةلبح سؤكحي لبح جت عي لحؤلسرة

 .لZOOMعثرلتطثيؽلل–ـلل0202يكنيكل

لـيكبحتع ل يبحترثلكزبرةل كظ  لأدبءلع  لب٘كأثرل يثي لبحثرب  لبحتدرل0299  دلبحنججر)أع جؼلل -22
 .فيف سطلؿ يبحع    لقسـلإدبرةلبألع جؿ لبحجج ع لبحخ ل ينيبح  سط

ل)لفجط   -22 لبحزىرل لتد0291 صط   لثرنج   ل"فجع ي  لبحثشري ل : لثعضلبح كبرد لحتن ي  ريث 
ح شثجبلبحجج ع لإلقج  ل شركعجتلص يرةلحتدعيـلقيـلبح كبطن " لرسجح ل ججستيرلغيرل نشكرة ل

 سيكط.أقسـلبالقتصجدلبح نزح  لك ي لبحترثي لبحنكعي  لجج ع ل

لعثجسلنجج لبأل ج  ل)لكجظـ -22 لحؤلزكبجلف ل0202كريدللخ ؼلبحعجدح   لبحن سي  ل"بح جح  : 
لش جؿلظؿلججئ لبكجدي ي  ل ج   لثاجفي   لعثر لدربس  لفيركسلككركنج: لح دربسجتلأ   لبح  ك   كرثج

لكبحث ثلبحع    ل  921ل-12 لص1 لبحعددل0بح ج دكبحث كث لأكجدي ي لش جؿلأكرثجلح ع ـك

لبإلن جؽلبح كك  ل -22 ل خجحؼلح دستكر: ل" شركعلبح كبزن  لح  اكؽلبحشخصي   لبح صري  بح ثجدرة
لكك لكبحص   لبحتع يـ لع   ل)يكحيك  ل كقؼ لكرق  لزيجدتو"  ل0292ي ي 

file:///C:/Users/me/Downloads/budget.pdfلل 

لدبرلبح عرف ل0299عجطؼلغيثل)ل   د -22 لبح شكبلتلبالجت جعي لث كثلنظري لك عرفي   : 
 بحجج عي  لبإلسكندري .

ل) -21 لش ث  ل0202  جكرل لف ل : لبحصنجع  لبحاطجع لك ستاثؿ لكبقع لع   لکكركنج لججئ   تأثير
 .9 لبحعددل01بح ج  لبح صري لح تن ي لكبحتخطيطل لنكف ثرل لبح ج دلل ل صر

لبحدكح )ل ؤت ر -21 لكبحتن ي  ل0292بحع ؿ لبحع جح  لكن ك لبإلنتججي  لت سيف لأجؿ ل يجربتل ف : 
  لبحتاريرلبحخج س.ل كتبلبحع ؿلبحدكح  لجنيؼ12بحدكرةل

لل ؤسس  -22 لكبحتطكير لح دربسجت لل 0200)جدكل ل: لع جف لجدكللل س طن   كقع
https://jadwa.com 

ل -29 لبال جـ لبحسيد ل  ل   د لبحعزث ل)  ل0292   دبثربىيـ لبح شركعجتلل:  لثعضلبثجر دربس 
لث  جفظ ل لبحري ي  لح  ربة لبح كجي  لح تن ي  لبالجت جع  لثاركضلبحصندكؽ لبح  كح  لح دخؿ بح كحدة

 بحدقي ي  لرسجح لدكتكربهلغيرل نشكرة لك ي لبحزربع  لجج ع لبح نصكرة.

لبح ت يرٌّبتل0202)لثجح  طيؼلنجكل -20 لف لظؿ  لبحعرثي ٌّ لبألسرة لبستاربر لحتعزيزه ل اترحل ني  ": 
ل  تا لكججئزةلبح سؤكحي لبح جت عي لحؤلسرةلبحعرثي لحعجـل لثعدلككركنج" بح   ي ٌّلكبحعجح ي ٌّلح ر   ل ج

 ZOOMعثرلتطثيؽلل–ـلل0202يكنيكلل02ل–ل91 ل فل0202
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لع   -22 لرصجصل)لنيجد لبإلل0291ثدكل لبحك جءة لكبإل :" لبح ربةلدبري  لثت كيف لكعبلقتيج نتججي 
لبحترثي ل ل ججالت لف  لبحث كث ل ج   ل  لبح ستدب   لبحتن ي  ل  جرسجت لضكء لف  لبقتصجديج بحري ي 

 .00بحنكعي ل لك ي لبحترثي لبحنكعي ل لجج ع لبح نيجل لبحعددل

لربزؽ ق  لرشجلعثدلبهلللعثدلبحنكرىجفل   دلع   لبحيجـلعثدلبحعزيزل   د لىنجءلب  دلشكل -22
ل ل) لبحدسكق  ل رس  لبألل0209 نجر لبالقتصجدلل :" لبحت كيف لثكبقع لكعبلقتو لبح جت ع   ف

كبالجت جع لح  ربةلبحسعكدي لف لضكءلبحتن ي لبح ستدب  ل:لدربس لكص ي لجج ع لبحطجئؼلن كذجج ل
لبحتطثياي  لك ي لبح نكفلبحتطثياي  لجج ع لد يجط لبح ج دل  .ل9 لبحعددل1 ج  لبح نكفلكبحع ـك

ل) -22 لآيجتلأ  د ل  لعطي  ل   د لبح  يد لعثد لفيصؿ ل0292نيثجؿ لن كلإل:  لرثجتلبألسر تججه
جج ع لل ك ي لبحترثي لبحنكعي لل تأثيثلكتنسيؽلبح نزؿلكعبلقتولثجالستاربرلبألسرمل"لدربس ل اجرن ل

 .ك رلبحشي 

ربتل :"لفجع ي لثرنججلبرشجدللحتكعي لطبلبلبحجج ع لثجح يجل0291ي يفلنثيؿلب يفلس ي جفل)ن -22
ل لثنيج لجج ع  لبح نزح ل  لبالقتصجد لقسـ ل  لبحنكعي  لبحترثي  لك ي  ل" لح  شركعجتلبحص يرة ل–بالدبري 

لتع يـبحعرث لبحعشركفلحبلقتصجدلبح نزح ل لبالقتصجدلبح نزح لكجكدةلبحل–بح ؤت رلبحدكح لبحسجدسل
 .لل0291ديس ثرلل20ل-02 ل

 :لججئ  لككركنجلكأثرىجل0202صكر)بحيجدملر ك ولخ ي  لخ ؼلبهلل لفت  لبثكبحاجسـلسجحـل ن -22
ع  لبحدكرلبالقتصجدملح  شركعجتلبحص يرةلدربس ل يدبني لع  لبح شركعجتلبحص يرةلدبخؿلث دي ل
لبحكبقعلكبح ستاث لككركنج لججئ   لبح ؤت رلبحع   لبحدكح لبالفتربض لبالكؿل كؿ: لبح رب" لؿبحزبكي 

 بالقتصجدملكبحسيجس لحدكؿل كضلبح تكسط

لليكسؼ -21 لبسجـ لقجح ل)عجش   لخجحد لكبحن سي ل0202كنجش  لكبالجت جعي  لبالقتصجدي  لبآلثجر " 
ل حججئ  لككركنجلثجح  ربل: سجلى  لف لتصكرلبحن كذجلبحتن كملبحجديدل"لبح ج  لبح  رثي لح ع ـك

 .90بالجت جعي لكبالنسجني  لع

لبح ني لبحكص  لبحت  ي  لف ل ججؿلبحث ثل0202بح  يح لعثدلبحص دلبحعسكح ل)ليكنس -21 ": 
 .01حع    ل ج  لبح نجرةلح دربسجتلبحاجنكني لكبالدبري  لبحنجشرلرضكبفلبحعنث  لبحعددلب
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Abstract: 

    The research aims mainly to reveal the impact of the training program 

prepared to develop the skills of managing small projects for the wives of 

irregular workers with its dimensions (management skills - technical skills) 

on family stability in light of the Corona pandemic in its dimensions (social 

stability, economic stability, health stability, psychological stability) Where 

the data was obtained through the application of the research tools (general 

data form for the wife and her family - the scale of developing small projects 

management skills - the scale of family stability in light of the Corona 

pandemic) on the basic research sample of (300 irregular labor wives) then 

the training program was prepared and applied On the experimental sample 

represented by the lowest spring of the basic sample and its strength (75 

irregular labor wives) After its application, the previous two scales were re-

applied again on the experimental sample to ensure the effectiveness of the 

training program through pre- and post-measurement. One of the most 

important results of the research was; There are statistically significant 

differences at the significance level (0.01) in all axes of the family stability 

scale in light of the Corona pandemic, according to the variable of residence 

in favor of residents in the countryside, according to the age variable in favor 

of the sample members whose ages were less than 30 years. , according to the 

variable of the husband’s education in favor of management at the higher 

educational level, according to the variable of the wife’s education in favor of 

the wives at the higher educational level, according to the variable of work in 

favor of the management of workers before the pandemic, according to the 

variable number of family members in favor of families less than 4 members, 

according to the variable of the family’s monthly income in favor High 

income families. There are statistically significant differences at the 

significance level (0.01) in all axes of the small business management skills 

scale, according to the age variable in favor of the sample members whose 

ages were 40 years and over, according to the husband’s education variable 

in favor of management at the higher educational level, according to the 

wife’s education variable in favor of Wives at the higher educational level, 
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according to the variable of the place of residence in favor of the urban 

sample members, according to the variable of the number of family members 

in favor of families less than 4 individuals, according to the variable of 

monthly family income in favor of families with high incomes, according to 

the variable of work in favor of managing workers before the pandemic. 
There is a direct correlation between the axes of the scale of developing small 

projects management skills and the axes of the family stability scale in light 

of the Corona pandemic at the level of significance 0.01, 0.05 There are 

statistically significant differences at the level of significance (0.01) between 

the mean of the tribal and post measurements of the experimental sample in 

the dimensions of two scales (family stability in light of the Corona 

pandemic, small project management skills) in favor of the average post 

measurement; It was found that the impact of the proposed program on 

awareness of establishing small projects and family stability in light of the 

Corona pandemic and the development of small project management skills is 

large, which shows its high effectiveness. Corona pandemic. 

The researchers made some recommendations, the most important of 

which are: intensifying and supporting family programs that achieve family 

stability and support it economically, socially, healthily and psychologically 

for all families, encouraging the management of small projects and spreading 

a culture of skill-based self-employment and personnel management. 

 

Key words: the effectiveness of the training program - small project 

management skills - irregular employment - family stability in light of the 

corona pandemic - corona pandemic. 

 

 

 


