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 مقدمة:

عملية الرتبية هي تنمية النشء جسميًا ونفسيًا واجتماعياً، وجناح املدرسة هو يف نسبة جناح خرجييها يف حياهتم الدراسية 
هذا اجملال، كذلك إملامه مبادته وبطرق التدريس، وال تكفي والعملية واالجتماعية، وتلعب شخصية املعلم دورًا هامًا يف 

الشهادات األكادميية اليت حيملها املعلم لتجعل منه مدرساً ومربياً انجحاً، فالبد من توافر مهارات أخرى قد تفوق أبمهيتها 
 (719 – 711: 7991الشهادات العلمية واألكادميية. )حممد أيوب شحيمي، 

ريف والطفرات التكنولوجية واستخدامها يف مجيع مناحي احلياة املعاصرة األمر الذي يفرض على ونتيجة لالنفجار املع
املؤسسات التعليمية إعداد نوعية خاصة من األفراد املتمكنني حىت ميكنهم أداء دورهم املعقد، ولذلك جند حاجة املعلم 

 (9 – 1: 7999مد كامل، الكتساب مهارات تعينه على القيام بدوره على أكمل وجه. )مصطفى حم

فإىل جانب ضرورة متكن املعلم من مهارات التدريس الفعال، البد من متتع املعلم الكفء مبهارات أخرى تشمل املقدرة 
على التواصل وتكوين عالقات إنسانية وعقد صداقات مع اآلخرين، إىل جانب القدرة على التعامل مبوضوعية وإلتزام 

التفاوض مع الطالب، وكذلك القدرة على التحكم يف االنفعاالت وعدم االستثارة بسهولة العدالة وعدم التحيز وحسن 
 (711: 7991وإدارة الغضب أثناء التفاعل مع الطالب. )عبد املطلب أمني القريطي، 

 الدراسة:مشكلة 

مع طالب خمتلفني يف  يف الوقت احلاضر إىل معلم مدرب تدريبًا علميًا يساعده على التعاملالتعليمية تفتقد العملية 
سلوكياهتم ومستوايهتم االجتماعية واالقتصادية والتعليمية، لذلك حيتاج املعلم إىل التدريب على استخدام معينات تسهل 
له العملية التعليمية ومن أهم تلك املعينات هي وجود مهارات، وتعد مهارات احلياة من أهم تلك املهارات، واليت تعني 

 تواجهه أثناء التعامل مع طالبه، األمر الذي ميكنه من التعامل الذكي مع املواقف شكالت اليومية اليتاملعلم على حل امل
 على العملية التعليمية، ومن أهم هذه املهارات مهارة اإلتصال، مهارة إدارة الغضب، مهارة التفاوض.تطرأ اليت 

لم من حيث تنمية مهاراته العلمية وحتسني كفاءته وقدراته إالّ وابلرغم من النظرة احلالية اليت تنادي بضرورة االهتمام ابملع
 أننا نالحظ ندرة الدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت هبذا اجملال.
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 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة احلالية إىل:

 حتسني مهارات احلياة لدى عينة من املعلمني. .7

 من املعلمني. إعداد مقياس مقنن لتحسني مهارات احلياة لدى عينة .2

 تقدمي برانمج إرشادي ابلواقع لتحسني مهارات احلياة لدى عينة من املعلمني. .3

 * رسالة دكتوراه بعنوان: برانمج إرشادي ابلواقع لتحسني مهارات احلياة لدى عينة من املعلمني.

 أهمية الدراسة:

ي يتمثل يف اجلوانب النظرية والتطبيقية، ويتضح تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أمهية اجلانب الذي تتصدى لدراسته، والذ
 ذلك فيما يلي:

 أمهية الدور الذي يقوم به املعلم ابعتباره منوذجاً وقدوة حيتذي به طالبه. .7

 إكساب املعلم مهارات معينة تساعده على أداء الدور املنوط به أداؤه. الدعوة إىل أمهية .2

 الزمة للمعلمني.إعداد مقياس مقنن لتحسني املهارات احلياتية ال .3

إفساح الطريق أمام دراسات أخرى ملساعدة املعلمني على حتسني أدائهم وإكساهبم املهارات الالزمة ألداء دورهم  .7
 بشكل أفضل.

 مصطلحات الدراسة:

 مهارات احلياة: ويقصد هبا قدرات سلوكية وأداءات مالئمة متكن األفراد من التعامل بفعالية مع متطلبات وحتدايت احلياة
 (Vihar, Preet, 1984: 3)اليومية. 

وتعرف ابلباحثة مهارات احلياة: أبهنا "مهارات وأداءات ترتبط ابلتفاعل مع احلياة، وتتصل ابخلربات واإلجتاهات والقيم 
 اليت يكتسبها املعلم للتفاعل اإلجيايب مع مطالب احلياة املهنية واالجتماعية واألسرية والشخصية".

 تناوهلا ملهارات احلياة بثالثة مهارات هي مهارة التواصل، مهارة إدارة الغضب، ومهارة التفاوض.واهتمت الدراسة يف 



 أ. إميان حممد نبيل عبد احلليم

 4102، أبريل 4، ج 24جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد               4414

 دراسات سابقة:

 قامت الباحثة ابإلطالع على عدد من الدراسات اليت تناولت مصطلح مهارات احلياة نذكر منها ما يلي:

للتدريب على مهارات احلياة لدى عينة  إبعداد "ورشة عمل (Maseko, Desiree: 2008)دراسة ديسري ماسيكو 
من املعلمني املساعدين يف فصول مدارس الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة"، وهدفت هذه الدراسة إىل مساعدة عينة 

 من املعلمني املساعدين لتحسني مهارات احلياة واليت من أمهها الوعي ابلذات، مهارة التواصل، مهارة حل املشكالت.

من املعلمني املساعدين يف إحدى مدارس الرتبية الفكرية يف جونتنج للتدريب على  22لدراسة من وتكونت عينة ا
املهارات احلياتية، وقامت الدراسة بتصميم برانمج للتدريب على مهارات احلياة، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

عد يف إكتساب املعلمني املساعدين القدرة عل
ُ
ضعف يف األفراد املشاركني لى تقييم نقاط القوة ونقاط اساهم الربانمج امل

وقد ساهم الربانمج أيضًا يف اكتساب املشاركني من املعلمني املساعدين الشعور أبن لديهم ومن مث الوعي بذواهتم، 
 إمكانيات تستحق أن تُقدم كأسلوب من أساليب التنمية البشرية.

بعنوان "فاعلية برانمج إرشادي وقائي لتنمية بعض مهارات احلياة ( بدراسة 2177يف حني جاءت سارة عباس عايد )
لدى الطالب املستهدفني لتعاطي املواد املؤثرة نفسياً"، حيث هدفت هذه الدراسة إىل: التعرف على مدى فاعلية برانمج 

ة الربانمج اإلرشادي إرشادي وقائي لتنمية مهارات احلياة لدى الطالب سابقي الذكر، التعرف على مدى استمرارية فاعلي
طالبًا من طالب الصفوف العاشر واحلادي عشر والثاين  751بعد مرور شهرين من تقدميه. وتكونت عينة الدراسة من 

طالب من مدرسة محد عيسى الرجيب الثانوية للبنني، يف منطقة العاصمة الكويت  71عشر )علمي وأديب( الثانوي، 
وأحد دواين الثانوية بنني يف منطقة العاصمة التعليمية من الصفوف العاشر وعشرة طالب من مدرسة أمحد مشاري الع

سنة،  71 – 77عشر طالب والثالث عشر )علمي وأديب( مثلوا اجملموعة الضابطة، وتراوحت أعمار العينة من 
 واستخدمت الباحثة األدوات التالية:

، مقياس حل املشكالت وإختاذ القرارات، مقياس املهارات مقياس االستهداف لتعاطي املواد املؤثرة نفسيًا إعداد الباحثة
، الربانمج اإلرشادي لتنمية مهارات احلياة لدى الطالب املستهدفني لتعاطي 7997االجتماعية إعداد أسامة أبو سريع 

يف تنمية مهارات احلياة املواد املؤثرة نفسيًا إعداد الباحثة، وتوصلت الباحثة أن للربانمج اإلرشادي أتثريًا واضحًا وإجيابيًا 
 لدى الطالب املستهدفني لتعاطي املواد املؤثرة نفسياً.

بنتائج تطبيق "برانمج تعليمي للتدريب على  (Mcann, Amy: 2012)ويف سياق آخر اهتمت دراسة إميي مكنن 
ية اليت يكتسبها مهارات احلياة خارج مدرسة بسنت هيل"، وهدفت إىل تطوير املهارات الفكرية واالجتماعية والشخص

طالبًا من الطالب املقيدين ابملدرسة  31الطالب من خالل برانمج تعليمي خارج املدرسة، وتكونت عينة الدراسة من 
وطالب أهنوا دراستهم هبا، واستخدمت الباحثة األدوات التالية: دراسة احلالة، مقابالت تشخيصية، استبيان جودة احلياة 
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(، وأظهرت النتائج فاعلية 2112(، استبيان املهارات احلياتية )إعداد نيل إلنسان، 2113)إعداد نيل ماش وريتشاردز، 
يف نقل واكتساب املهارات احلياتية مبا يتوافق مع متطلبات اجملتمع وامليول الشخصية الربانمج املستخدم خارج املدرسة 

 رى.للطالب، وأكدت الباحثة أمهية الربانمج يف دعم الربامج املدرسية األخ

مقرتح لتنمية بعض ( اختبار فاعلية "برانمج 2172وحاولت دراسة كاميليا عبد الفتاح والسيد عبد القادر وزيزت أنور )
سنوات ابستخدام بوراتج"، وهدفت هذه الدراسة إىل تنمية بعض  2إىل  5املهارات احلياتية لدى طفل الروضة من 

خالل تطبيق برانمج التنمية الشاملة للطفولة املبكرة )البوراتج( حىت ميكن املهارات احلياتية واالجتماعية لطفل الروضة من 
أن نساعد أطفال هذه املرحلة من رعاية أنفسهم يف ظل ظروف خروج األم وانشغال األب، وتكونت عينة الدراسة من 

ية: مقياس سنوات، واستخدمت الدراسة األدوات التال 2 – 5طفل وطفلة وتراوحت أعمال األطفال ما بني  21
املصور إعداد الباحثة، برانمج التنمية  ، مقياس املهارات احلياتية2117املهارات االجتماعية املصور إعداد أمال قرين 

الشاملة للطفولة املبكرة لبوراتج، وتوصلت الدراسة إىل فاعلية الربانمج املستخدم يف تنمية املهارات احلياتية لدى طفل 
 الروضة.

 أداة الدراسة:

 مت الباحثة إبعداد أداة الدراسة وهي مقياس مهارات احلياة وقد مّر إعدادها بعدد من اخلطوات التالية:قا

 استعانت الباحثة ببعض املقاييس اليت اهتمت مبوضوع مهارات احلياة نذكر منها: .7

 .2173مقياس إدارة الغضب إعداد/ عبد احلكم عبد احلكيم، 

ختيار من متعدد حيث أن املقاييس العربية واألجنبية اليت مت اإلطالع تصميم مقياس قائم يف تشكيله على اال .2
 عليها ال يوجد هبا ما يتضمن األبعاد الثالثة سابقة الذكر.

 متت صياغة العبارات مبا يتفق مع اإلطار النظري والتعريفات اإلجرائية. .3

 ارات احلياةهالصورة املبدئية ملقياس م

 .............................األستاذ الدكتور/ ..............

 حتية طيبة وبعد،،،

بعنوان "برانمج إرشادي ابلواقع لتحسني  –ختصص صحة نفسية وإرشاد نفسي  –تقوم الباحثة إبعداد رسالة دكتوراه 
 مهارات احلياة لدى عينة من املعلمني"، وحتاول الباحثة إعداد "مقياس مهارات احلياة".

بتحكيم هذا املقياس وإبداء رأيكم فيه سواء كانت املواقف تنتمي أو ال تنتمي أو حتتاج إىل  سيادتكم التفضلوالرجاء من 
 مالحظات وتعديل، وذلك حسب اجلانب الذي تنتمي إليه.
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 وتعرف الباحثة مهارات احلياة:

ن خالل التدريب والتعلم أبهنا "جمموعة من املهارات والقدرات السلوكية واألداءات املالئمة اليت يكتسبها الفرد )املعلم( م
وفقاً لربامج حمددة مستعيناً مبعرفته السابقة للمعلومات اليت اكتسبها والقيم واإلجتاهات اليت يشعر هبا ويفكر ويعتقد فيها، 
ومن مث قيامه بتوظيف تلك املعلومات والقيم واإلجتاهات يف حتديد ما ينبغي عمله، وذلك ينعكس بدوره على حتسني 

ه، ومن أمثلة املهارات اليت حيتاج إليها الفرد يف حياته واملعلم يف عمله مهارة اإلتصال، ومهارة إدارة الغضب، أدائه يف عمل
 ومهارة التفاوض".

مواقف مهنية، واملواقف  3 – 7وبشكل عام يف مجيع مهارات املقياس الثالثة فإن املواقف مرتبة؛ حبيث متثل املواقف من 
 مواقف شخصية. 72 – 71مواقف أسرية، واملواقف من  9 – 1واملواقف من مواقف اجتماعية،  2 – 7من 

ج( علمًا أبنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى  –ب  –ويطلب من املفحوص اختيار بديل واحد فقط من البدائل )أ 
دة وجندها يف خاطئة، وإمنا االختيار يعرب عن استجابته حيال املوقف وهو يقيس درجة تواجد املهارة لديه ما بني الش

االختيار )أ( والتوسط ويعرب عنه االختيار )ب( والضعف ويظهر يف االختيار )ج(، وذلك على النحو التايل يف كل 
 مهارة، وتعرف هذه املهارات إجرائياً كالتايل:

راء واملشاعر ويقصد هبا "عملية يقوم هبا املعلم حيدث فيها نقل وتوصيل املعلومات واآل اجلانب األول: مهارة اإلتصال:
 للطالب ابالعتماد على حواسه أو من خالل وسائط إلكرتونية وذلك بغرض املساعدة يف حتقيق األهداف الرتبوية".

 ومن أمثلة املواقف اليت تدل على مهارة التواصل ما يلي:

مالحظات  ال ينتمي ينتمي املوقف م
 وتعديل

    لكي أجذب انتباه طاليب فإنين أقوم بـ: 7
    نوّع يف نغمات صويت وتعبريات وجهي)أ( أ 
    )ب( أمزح معهم كثرياً  
    )ج( أرفع صويت بشدة 
    إذا قاطعين أحد زمالئي أثناء حديثي معه: 2

    )أ( استمع له ابهتمام 
    )ب( أطلب منه أتجيل مقاطعته حلني توضيح رأيي 
    )ج( أنسحب من املوقف متحججاً بعذر ما 
    ن من تواصلي مع مديري يف املدرسة فإنين:لكي أحس 3

    )أ( أتقن عملي وأحرتم تعليمات إدارة املدرسة 
    )ب( أحتلى بورح املرح 
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    )ج( أمتدح سلوك مديري ألحصل على امتيازات أفضل 
    أهتم بتحسني تواصلي مع اآلخرين من خالل: 7

    اصل معهم)أ( سؤال اآلخرين حول األسلوب األمثل يف التو  
    )ب( أكتفي ابستخدام لغة بسيطة توضح ما أعنيه 
    )ج( أعتمد على خربايت فقط 
    عندما ينتقدين اآلخرون يف أسلوب تعاملي معهم فإنين: 5

    )أ( أتقبل آراءهم وأحاول تعديل أسلويب 
    )ب( أتظاهر بقبويل لنقدهم 
    ينئو )ج( أطلب منهم عدم التدخل يف ش 
    عندما يطلب مين اآلخرون مساعدهتم فإنين أشعر بـ: 2

    )أ( الرتحاب حليب ملساعدة اآلخر 
    )ب( أوكل أداء العمل لشخص آخر غريي 
    )ج( أعتذر عن عدم القدرة على مساعدهتم 
    عندما حتدث مشادة كالمية بيين وبني )زوجي/ زوجيت( فإنين: 1

    الوقت الكايف للتعبري عن نفسه )أ( أمنح )زوجي/ زوجيت( 
    ما يروق يل ذ)ب( أتسمع ملا يقوله )زوجي/ زوجيت( وأنف 
    )ج( أنتقد أسلوب )زوجي/ زوجيت( يف احلوار معي 
    يتسم أسلويب تواصلي مع أبنائي بـ: 1

    )أ( احلرص على االهتمام هبم وتشجيعهم 
    م)ب( التحدث إليهم أكثر من االستماع هل 
    )ج( بتوجيه النقد الدائم لسلوكياهتم 

9 
عندما أختلف مع )زوجي/ زوجيت( يف وضع حلول ملشكلة ما 

    يواجهها إبننا فإنين أقوم بـ:

    )أ( مناقشة )زوجي/ زوجيت( للوصول ألفضل احللول 
    )ب( الفضفضة مع احمليطني يب 
    )ج( أشغل نفسي ابلتفكري يف شيء آخر 
    أقيم شخصييت من خالل: 71
    )أ( التحدث مع أحد األصدقاء املقربني 
    )ب( ما حققته من أهداف شخصية 
    )ج( ال أهتم كثرياً  
    عندما أشعر بعدم الرضا عن ذايت فإنين: 77
    )أ( أحبث عن نقاط ضعفي وأقويها 
    )ب( أخذ مبشورة اآلخرين 
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    )ج( أجلأ إىل النوم كثرياً  
    عندما أتعرض ملشكلة ما فإنين: 72
    )أ( أفكر يف وضع حل مناسب هلا 
    )ب( أنتظر حدوث حل للمشكلة مع مرور الوقت 
    )ج( أحاول أن أنسى املشكلة 

 اجلانب الثاين: مهارة إدارة الغضب:

 ال ينتمي ينتمي املوقف م
مالحظات 

 وتعديل
    اء واجباته املدرسية فإنين:قام أحد الطالب ابإلمهال يف أد 7

    )أ( أتعاطف معه وأساعده يف أداء الواجبات 
    )ب( ال أهتم به كثرياً  
    )ج( أعاقبه بشكل متكرر 
    إذا وجدت أحد زمالئي منفعاًل وغاضباً بشدة: 2

    )أ( أحاول أن أمتص غضبه 
    )ب( أتركه منفعاًل وال أابيل 
    اآلخرين ضده)ج( أقوم بتحريض  
    لو مل يقدرين رؤسائي رغم بذيل للجهد فإنين: 3

    أضاعف من جهدي)أ(  
    ال ألتفت ملا يقولون)ب(  
    أتشاجر ابستمرار مع رؤسائي)ج(  
    إذا ختلف صديق يل عن موعده معي فإنين: 7

    )أ( ألتمس له العذر 
    )ب( أتضايق وأغادر املكان 
    مه وأقطع صداقيت معه)ج( ألو  
    لو كنت خمطئاً يف موقف انفعلت فيه فإنين: 5

    )أ( أابدر ابالعتذار لآلخرين 
    )ب( أنسحب من املوقف 
    )ج( أقلب الطاولة على من ابملوقف 
    لو أنتقدين اآلخرون يف أسلوب حديثي معهم فإنين: 2

    )أ( أتقبل نقدهم وأحسن من أسلويب 
    ب( أعلل هلم إختاذي هلذا األسلوب يف احلديث معهم) 
    )ج( أنفعل عليهم وأغادر املكان 
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    يتسم أسلويب يف التعبري عن مشاعري حنو )زوجي/ زوجيت( بـ: 1
    )أ( إبظهار مشاعر الود واالحرتام 
    االبتعاد )ب( ابلرغبة يف 
    )ج( بسرعة االنفعال 
    كالمية بيين وبني )زوجي/ زوجيت( فإنين:عندما حتدث مشادة   1

    )أ( أحاول ضبط انفعااليت 
    )ب( أنسحب بعيداً  
    )ج( أنفعل وأحّول احلديث خلالف وجدال حمتدم 
    إذا قام أحد أبنائي ابلتعدي على زميله ابلضرب فإنين: 9

    )أ( أطلب من ابين االعتذار لزميله 
    ي يف األسرة)ب( أترك األمر لشريك 
    عل عليه وأعنفهف)ج( أن 
    عندما حيدث يل شيء حمبط فإنين: 71
    )أ( أحبث عن األسباب اليت أدت لإلحباط وأعاجلها 
    )ب( أجلس وحيداً كنوع من اهلروب 
    )ج( أوجه اللوم لنفسي 
    إذا شعرت أن انفعااليت أصبحت أكثر حدة فإنين: 77
    األسباب وأجتنبها أحبث عن)أ(  
    ال يشغلين كثرياً هذا األمر)ب(  
    تصبح استجابيت أكثر حساسية جتاه املواقف)ج(  
    عندما تنتابين موجة غضب فإنين: 72
    )أ( أمتهل وال أصدر أي قرارات سريعة 
    )ب( أشاهد قناة كوميدية 
    )ج( أبكي بكاًء شديداً  

فرد على احلالة االنفعالية املعربة عن التوتر والشعور بعدم الرضى واالنزعاج والغيظ واحلنقة كرد فعل ويقصد هبا "تغلب ال
تلقائي ألحداث أو أشخاص كانت سبباً يف حدوثها، وتدفع الفرد لعدم القدرة على التحكم يف أقواله وأفعاله حيث يقوم 

نفعال تغريات فسيولوجية خارجية وداخلية، وتتوقف شدته ويصاحب هذا االابالعتداء واإليذاء والسخرية من اآلخرين، 
اليت تدل على مهارة إدارة الغضب  على طبيعة احلدث وقدرة الفرد على مواجهة املخاطر النامجة عنه"، ومن أمثلة املواقف

 ما يلي:

 اجلانب الثالث )مهارة التفاوض(:
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طراف املتنازعة من خالل البحث عن األهداف والرغبات ويقصد هبا "قدرة املعلم على حل الصراعات املدرسية بني األ
املشرتكة وتبادل وجهات النظر بطريقة مباشرة )من خالل التحدث( أو غري مباشرة )من خالل اإلشارات وتعبريات 
الوجه( هبدف التوصل إىل حل وسط ومقبول شفوي أو مكتوب، يهدف إىل إرضاء مجيع األفراد". ومن أمثلة املواقف 

 ل على مهارة التفاوض ما يلي:اليت تد

مالحظات  نتميتال  نتميت املوقف م
 وتعديل

7 
عندما أكون يف فناء املدرسة، ووجدت جمموعة من الطالب 

    يتشاجرون فإنين:

    )أ( أستمع للرأي والرأي اآلخر 
    )ب( ال أعريهم االهتمام وانصرف بعيداً عنهم 
    )ج( أحناز بسرعة ألحد األطراف 

2 
عندما أختلف مع أحد زمالئي يف وجهة نظري حول قضية ما 

    فإنين:

    )أ( أحاول تقريب وجهات النظر بيين وبينه 
    )ب( أمتسك برأي بقوة 
    )ج( أثور ثورة عارمة 

3 
إذا طلب مين مدير املدرسة أن أكون عيناً على زمالئي ألنقل له  

    كل ما جيري من أحاديث وسلوكيات فهل:

)أ( أحتاور معه بلطف مبيناً له أن أسلوبه غري فعال يف إدارة  
    املدرسة

    )ب( أتظاهر ابملوافقة وال أنفذ ما يريده مين 
    )ج( أنتقد أسلوبه يف إدارة املدرسة 
    عندما حتدث مشكلة بني صديقني فإنين أقوم بـ: 7

    )أ( حماولة البحث عن حل للمشكلة يرضي الطرفني 
    )ب( ال أتدخل وأنصرف بعيداً  
    )ج( أوجه اللوم ألحد األصدقاء 
    التفاوض مهم ابلنسبة يل ألنه: 5

    )أ( جيعلين أكثر مرونة يف عالقايت مع اآلخرين 
    الشخصية )ب( يساعدين على اسرتداد حقوقي وحتقيق رغبايت 
    )ج( جيعلين أكثر سيطرة على احمليطني يب. 
    ندما يسدي اآلخرون نصائحهم يل فإنين أقوم بـ:ع 2

    )أ( مناقشتهم واآلخذ بنصائهم 
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    )ب( ال أعريهم اهتمامي 
    )ج( ال أعطي هلم الفرصة يف تقدمي أي نصح 

1 
إذا حدثت مشكلة مع )زوجي/ زوجيت( كادت أن تعصف 

    حبياتنا فإنين:

    ا)أ( أحكم حكماً من أهلي وحكماً من أهله 
    )ب( أنسحب بعيداً  
    )ج( أوبخ )زوجي/ زوجيت( على ما بدر مين جتاهي 

1 
جاءتين فرصة للسفر ورفض )زوجي/ زوجيت( السفر معي مما 

    جعلين أقول بـ

    )أ( حماولة إقناع )زوجي/ زوجيت( ابلسفر 
    )ب( أتجيل السفر لفرتة معينة 
    وجيت( نتيجة لرفضه السفر)ج( افتعال املشكالت مع )زوجي/ ز  

9 
من وسائل الرتبية الوالدية السليمة هي ما أقوم به مع أبنائي 

    والذي يتمثل يف:

    )أ( احلوار املرن وحتقيق الرغبات املشرتكة 
    )ب( جتاهل بعض سلوكياهتم اخلاطئة 
    )ج( استخدام العقاب بشكل متكرر 
    ت اليت تعرض على بـ:يتسم أسلويب يف تناول املشكال 71
    )أ( املرونة واإلقناع 
    )ب( ابالنسحاب واهلورب 
    )ج( ابلشدة والصرامة 
    يل أن:ال بد لكي أكون مفاوضاً ابرعاً  77
    )أ( أمتلك القدرة على اإلقناع واحلوار الفعال 
    )ب( ال أهتم كثرياً آبراء اآلخرين 
    املي مع اآلخرين)ج( أكون قاسياً يف تع 

72 
تعرضت ألزمة ما يف حيايت مما جعل سلوكي بشكل عام يتصف 

    بـ:

    التحلي ابإلجيابية واستشارة اآلخرين)أ(  
    االنطواء واالبتعاد)ب(  
    احلرص الشديد يف تعاملي)ج(  
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آراء السادة احملكمني وكذلك ت الثالثة مبا يساير وقد مت تعديل تعريف مهارات احلياة إجرائياً وتبعه تعديل تعريفات املهارا
ابلرجوع إىل اإلطار النظري والدراسات السابقة، وقد مت عمل تعديل يف مواقف املقياس ومت تعديل املواقف اليت مل تصل 

 فأكثر. %11نسب إتفاق احملكمني إىل 

 الصورة النهائية ملقياس مهارات احلياة:

 زميلي/ زميليت األعزاء:

لك فيما يلي عددًا من املواقف احلياتية اليت مرت بك، أو ميكن أن متر بك، وعليك أن تقرأ كل موقف يعرض  -
 من هذه املواقف قراءة جيدة.

ويلي كل موقف ثالث عبارات تصف تصرفات سلوكية حيال هذا املوقف ومجيعها تصرفات صحيحة وحمتملة  -
 للتصرف مع هذا املوقف.

 الذي يعرب عن انطباعك األول جتاه كل موقف من املواقف اآلتية.واملطلوب منك اختيار التصرف  -

 بياانت هذا املقياس سرية، وال تستخدم إالّ يف أغراض البحث العلمي فقط. -

ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي اليت تعرب عن استجاابتك احلقيقية جتاه هذا  -
 املوقف.

 برجاء ملء البياانت التالية: -

 ( املادة الدراسية:7 أنثى  ذكر ( النوع:  3السن  (2 ( االسم:7

 سنوات  71أكثر من  مخس سنوات فأكثر  ( مدة الزواج: سنة 5

  ( سنوات العمل ابملدرسة:1  ( مدة سنوات العمل ابلتعليم: 2

 ( الدورات التدريبية )إن وجدت( أذكر تفاصيلها:1
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 االستجابة املوقف م
  نتباه طاليب يتحقق من خالل ما أقوم به وهو:جذبين ال  .7

  أنواع من نغمات صويت وتعبريات وجهي)أ(  
  أمزح معهم كثرياً )ب(  
  أرفع صويت بشدة)ج(  
  إذا قام أحد الطالب ابإلمهال يف أداء واجباته املدرسية فإين:  .2

  أعاقبه بشكل متكرر)أ(  
  ال أهتم به كثرياً )ب(  
  معه وأساعده يف أداء الواجباتأتعاطف )ج(  
  إذا كنت يف فناء املدرسة، ووجدت جمموعة من الطالب يتشاجرون فإنين:  .3

  أستمع للرأي والرأي اآلخر)أ(  
  أحناز بسرعة ألحد األطراف)ب(  
  ال أعريهم أية اهتمام وأنصرف بعيداً عنهم)ج(  
  إذا وجدت أحد زمالئي منفعاًل وغاضباً بشدة:  .7

  أقوم بتحريض اآلخرين ضدهأ( ) 
  أحاول أن امتص غضبه)ب(  
  أتركه منفعالً وال أابيل)ج(  
  عندما أختلف مع أحد زمالئي يف وجهة نظري حول قضية ما، فإين:  .5

  أمتسك برأي بقوة)أ(  
  أثور ثورة عارمة)ب(  
  النظر بيين وبينه أحاول تقريب وجهات)ج(  
  ي أثناء احلديث، فإين أقوم بـ:إذا قاطعين أحد زمالئ  .2

  أطلب منه أتجيل مقاطعته حلني توضيح رأيي)أ(  
  أستمع له ابهتمام)ب(  
  أنسحب من املوقف متحججاً بعذر ما)ج(  

1.  
إذا طلب مين مدير املدرسة أن أكون عيناً على زمالئي ألنقل له كل ما جيري من 

  أحاديث وسلوكيات فهل:

  طف مبيناً له أن أسلوبه غري فعال يف إدارة املدرسةأحتاور معه بل)أ(  
  أتظاهر ابملوافقة وال أنفذ ما يريده مين)ب(  
  أنتقد أسلوبه يف إدارة املدرسة)ج(  
  لكي أحسن من تواصلي مع مديري يف املدرسة فإين:  .1
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  أمتدح سلوك مديري ألحصل على امتيازات أفضل)أ(  
  أحتلى بروح املرح)ب(  
  أتقن عملي وأحرتم تعليمات إدارة املدرسةج( ) 
  لو مل يقدرين رؤسائي رغم بذلك للجهد فإين:  .9

  أضاعف من جهدي)أ(  
  أتشاجر ابستمرار مع رؤسائي)ب(  
  ال ألتفت ملا يقولون)ج(  
  أهتم بتحسني تواصلي مع اآلخرين من خالل:  .71

  أعتمد على خربايت فقط)أ(  
  حول األسلوب األمثل يف التواصل معهم سؤال اآلخرين)ب(  
  أكتفي ابستخدام لغة بسيطة توضح ما أعنيه)ج(  
  إذا ختلف صديقي عن موعده معي فإين:  .77

  أتضايق وأغادر املكان)أ(  
  ألومه وأقطع صداقيت معه)ب(  
  ألتمس له العذر)ج(  
  عندما حتدث مشكلة بني صديقني فإين أقوم بـ:  .72

  لتدخل واإلنصراف بعيداً عدم ا)أ(  
  البحث عن حل للمشكلة يرضي الطرفني)ب(  
  أوجه اللوم ألحد األصدقاء)ج(  
  لو كنت خمطئ يف موقف انفعلت فيه فإين:  .73

  أابدر ابالعتذار لآلخرين)أ(  
  أنسحب من املوقف)ب(  
  أقلب الطاولة على من ابملوقف)ج(  
  التفاوض مهم ابلنسبة يل ألنه:  .77

  جيعلين أكثر سيطرة على احمليطني يب.)أ(  
  يساعدين على اسرتداد حقوقي وحتقيق رغبايت الشخصية)ب(  
  جيعلين أكثر مرونة يف عالقايت مع اآلخرين)ج(  
  عندما ينتقدين اآلخرون يف أسلوب تعاملي معهم فإين:  .75

  أتقبل أراؤهم وأحاول تعديل أسلويب)أ(  
  التدخل يف شؤوين أطلب منهم عدم)ب(  
  أتظاهر بقبويل لنقدهم)ج(  
  عندما يسدي اآلخرون نصائحهم يل فإن أقوم بـ:  .72

  ال أعطي هلم الفرصة يف تقدمي أي نصح)أ(  
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  مناقشتهم واألخذ بنصائحهم)ب(  
  ال أعريهم اهتمامي)ج(  
  عندما يطلب مين اآلخرون مساعدهتم فإنين:  .71

  شخص آخر غرييأوكل أداء العمل ل)أ(  
  أعتذر عن عدم القدرة على مساعدهتم)ب(  
  أرحب حليب ملساعدة اآلخر)ج(  
  لو انتقدين اآلخرون يف أسلوب حديثي معهم فإين:  .71

  أعلل هلم اختاذي هلذا األسلوب يف احلديث معهم)أ(  
  أتقبل نقدهم وأحسن من أسلويب)ب(  
  أنفعل عليهم وأغادر املكان)ج(  
  دما حتدث خالفات يف الرأي بيين وبني )زوجي/ زوجيت( فإنين أقوم بـ:عن  .79

  أمنح )زوجي/ زوجيت( الوقت الكايف للتعبري عن نفسه)أ(  
  أستمع ملا يقوله )زوجي/ زوجيت( وأنفذ ما يروق له)ب(  
  أنتقد أسلوب )زوجي/ زوجيت( يف احلوار معي)ج(  
  حنو )زوجي/ زوجيت( بـ:يتسم أسلويب يف التعبري عن مشاعري   .21

  بسرعة االنفعال)أ(  
  ابلرغبة يف االبتعاد)ب(  
  إبظهار مشاعر الود واالحرتام)ج(  
  كادت أن تعصف حبياتنا فإنين:  )زوجي/ زوجيت(إذا حدثت مشكلة مع   .27

  أحكم حكماً من أهلي وحكماً من أهلها)أ(  
  يعلى ما بدر منه جتاه )زوجي/ زوجيت(أوبخ )ب(  
  أنسحب بعيداً )ج(  
  فإنين: )زوجي/ زوجيت(عندما حتدث مشادة كالمية بيين وبني   .22

  أنفعل وأحول احلديث خلالف وجدال حمتدم)أ(  
  أحاول ضبط انفعااليت)ب(  
  أنسحب بعيداً )ج(  
  السفر معي مما جعلين أقوم بـ: )زوجي/ زوجيت(جائتين فرصة للسفر ورفض   .23

  فر لفرتة معينةأتجيل الس)أ(  
  نتيجة لرفضه السفر )زوجي/ زوجيت(افتعال املشكالت مع )ب(  
  ابلسفر )زوجي/ زوجيت(حماولة إقناع )ج(  
  يتسم أسلوب تواصلي مع أبنائي بـ:  .27

  التحدث إليهم أكثر من االستماع هلم.)أ(  
  احلرص على االهتمام هبم وتشجيعهم)ب(  
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  لسلوكياهتمتوجيه النقد الدائم )ج(  
  من وسائل الرتبية الوالدية ما أتبعه مع أبنائي والذي يتمثل يف:  .25

  اإلقناع وعدم فرض الرأي عليهم)أ(  
  جتاهل بعض سلوكياهتم اخلاطئة)ب(  
  استخدام العقاب بشكل متكرر)ج(  

يف وضع حلول ملشكلة يواجهها إبننا فإنين  )زوجي/ زوجيت(عندما االختالف مع   .22
  م بـ:أقو 

  أشغل نفسي ابلتفكري يف شيء آخر)أ(  
  الفضفضة مع احمليطني يب)ب(  
  للوصول ألفضل احللول )زوجي/ زوجيت(مناقشة )ج(  
  قام أحد أبنائي ابلتعدي على زميله ابلضرب فإنين:  .21

  أطلب من ابين االعتذار لزميله)أ(  
  أنفعل عليه وأعنفه)ب(  
  يف األسرة أترك األمر لشريكي)ج(  
  أقّيم شخصييت من خالل:  .21

  عدم تركيز االهتمام بشكل كبري)أ(  
  التحدث مع أحد األصدقاء املقربني)ب(  
  ما حققته من أهداف شخصية)ج(  
  عندما حيدث يل شيئاً حمبطاً فإين:  .29

  أجلس وحيداً كنوعاً من اهلروب)أ(  
  أوجه اللوم لنفسي)ب(  
  سباب اليت أدت لإلحباط وأعاجلهاأحبث عن األ)ج(  
  يتسم أسلويب يف تناول املشكالت اليت تعرض على بـ:  .31

  ابالنسحاب واهلروب)أ(  
  املرونة واإلقناع)ب(  
  ابلشدة والصرامة)ج(  
  إذا شعرت أن انفعااليت أصبحت أكثر حدة فإنين:  .37

  أحبث عن األسباب وأجتنبها)أ(  
  هذا األمر ال يشغلين كثرياً )ب(  
  تصبح استجابيت أكثر حساسية جتاه املواقف)ج(  
  ألكون مفاوضاً ابرعاً البد يل أن:  .32

  أكون قاسياً يف تعاملي مع اآلخرين)أ(  
  ال أهتم كثرياً آبراء اآلخرين)ب(  
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  الفعال أمتلك القدرة على اإلقناع واحلوار)ج(  
  عندما أشعر بعدم الرضا عن ذايت فإنين:  .33

  أحبث عن نقاط ضعفي وأقويها)أ(  
  أجلأ إىل النوم كثرياً )ب(  
  أخذ مبشورة اآلخرين)ج(  
  ألزمة يف حيايت فإن سلوكي يتصف بـ:إذا تعرضت   .37

  التحلي ابإلجيابية واستشارة اآلخرين)أ(  
  االنطواء واالبتعاد عن اآلخرين بعض الوقت)ب(  
  احلرص الشديد يف تعاملي)ج(  
  عندما تواجهين مشكلة ما، فإنين:  .35

  أنتظر حدوث حل للمشكلة مع مرور الوقت)أ(  
  أحاول أن أنسى املشكلة)ب(  
  أفكر يف وضع حل مناسب هلا)ج(  
  غضب فإنين: هعندما تنتابين موج  .32

  أشاهد قناة كوميدية)أ(  
  أمتهل وال أصدر أي قرارات سريعة)ب(  
  أبكي بكاًء شديداً )ج(  

 تقنني أداة الدراسة:

 قامت الباحثة بتقنني أداة الدراسة بعمل الصدق والثبات كما يلي:

 الصدق ابلطرق التالية: مت حساب أواًل: صدق أداة الدراسة:

 صدق احملكمني: مت عرض املقياس على جمموعة من السادة احملكمني التايل أمساؤهم: -7
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 (4جدول )

 ارات احلياة*أمساء السادة احملكمني ملقياس مه

 الدرجة العلمية االسم م
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –مدرس الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  أشرف عبد احلليم  .7
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد  السيد يس التهامي  .2

  –النفسي ومدير مركز اإلرشاد النفسي  أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية واإلرشاد إميان فوزي شاهني  .3
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية 

 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –مدرس الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  إميان لطفي اجليد  .7
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –أستاذ الرتبية اخلاصة  هتاين حممد عثمان  .5
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –ة مدرس الرتبية اخلاص مجال حممد انفع  .2
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –أستاذ علم النفس الرتبوي  حافظ عبد الستار  .1
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  حسام الدين عزب  .1
 ني مشسجامعة ع –كلية الرتبية   –أستاذ علم النفس الرتبوي  سهري حمفوظ أنور  .9

 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –أستاذ الرتبية اخلاصة  عبد الرمحن سليمان  .71
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –أستاذ ورئيس قسم أصول الرتبية  حمسن خضر  .77
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  حممد إبراهيم عيد  .72
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –ياس والتقومي بقسم علم نفس الرتبوي مدرس الق حممد هيبة  .73
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –مدرس الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  حممود رامز يوسف  .77
 جامعة عني مشس –كلية الرتبية   –أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  نبيل حافظ  .75

 كمني أدجدايً.السادة احمل ء* مت ترتيب أمسا

 واجلدول التايل يوضح نسب إتفاق السادة احملكمني ملقياس مهارات احلياة كما يلي:

 (1جدول )

 األبعاد األول الثاين الثالث
 م العبارة مهارة التواصل مهارة إدارة الغضب مهارة التفاوض
9333 11 1333 7 
11 11 1333 2 
11 9333 11 3 
1333 11 1231 7 
11 1231 11 5 
11 1333 1231 2 
711 11 1333 1 
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1231 1231 9333 1 
1333 1231 11 9 
11 1231 1333 71 
9333 711 1231 77 
1333 11 1333 72 

 نسب إتفاق احملكمني ملقياس مهارات احلياة

 Factorial Validity الصدق العاملي -2

 التايل يوضح ذلك: قامت الباحثة إبجراء الصدق العاملي ملقياس مهارات احلياة واجلدول

 (1جدول )

 مصفوفة العوامل الناجتة من التحليل العاملي بعد التدوير املتعامد ملقياس مهارات احلياة

 العوامل العبارات
4 1 1 1 1 1 1 1 1 

72 .122         
77 .131         
27 .119         
1 .117     .113    
71 .217 .315        
73 .212   .713      
35 .273   .321      
7 .597   .723      
23 .515  .753    .377   
5 .519    .315 .712    
72 .515   .517      
22 .579  .373 .772      
75 .571 .512 .713       
77 .525  .779  .325     
22 .575      .711   
21  .171        
32  .115        
71  .111        
3 .559 .517        
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2  .715    .322  .757-  
21   .117       
25 .373  .272       
29 .712 .729 .527  .311  .335   
21    .112      
2 .357   .225      
7     .113     
33     .121     
37     .237     
32 .377     .119    
27  .315 .395 .319  .773    
79      .391   .377 
9       .179   
71        .211  
31   .313     .521  
37   .717  .373   .757-  
1         .151 

اجلذر 
 57237 52739 11237 97337 51532 12732 11332 91133 17731 الكامن

نسبة 
 212.7 33237 1737 37535 95132 97231 11131 171377 117327 التباين

نسبة 
التباين 
 الرتاكمية

117327 157332 151371 115371 223355 911321 171325 153311 332317 

وسوف يتم حذف األبعاد )البعد  %173332عن التحليل العاملي وجود تسعة أبعاد للمقياس يفسرهم تباين  نتج وقد
 حذف العوامل اليت كانت عباراهتا أقل من ثالث الرابع والبعد السابع والبعد التاسع( وعباراهتم، ووفقًا حملك كايزر مت

 عبارات.
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 العامل األول:

 (1جدول )

 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل األول ومعامالت تشبعات كل منها

 التشبع العبارات البنود م
 12231 عندما يسدي اآلخرون نصائحهم يل فإين أقوم بـ 72 7
 13131 سبة يل ألنهالتفاوض مهم ابلن 77 2
 11931 يتسم أسلوب تواصلي مع أبنائي بـ 27 3
 11731 لكي أحسن من تواصلي مع مديري يف املدرسة فإين 1 7
 21731 عندما يطلب مين اآلخرون مساعدهتم فإنين أشعر بـ 71 5
 21231 يف موقف انفعلت فيه فإين أ لو كنت خمط 73 2
 27331 ينعندما تواجهين مشكلة ما، فإن 35 1
 59731 وجدت أحد زمالئي منفعاًل وغاضباً بشدة 7 1

9 23 
السفر معي مما جعلين  )زوجي/ زوجيت(جاءتين فرصة للسفر ورفض 

 51531 أقوم بـ

 51931 عندما اختلف مع أحد زمالئي يف وجهة نظري حول قضية ما، فإين 5 71
 51531 عندما حتدث مشكلة بني صديقني فإين أقوم بـ 72 77
 57931 فإنين )زوجي/ زوجيت(عندما حتدث مشادة كالمية بيين وبني  22 72
 57131 عندما ينتقدين اآلخرون يف أسلوب تعاملي معهم فإين 75 73
 52531 فإين يإذا ختلف صديقي عن موعده مع 77 77

75 22 
ول ملشكلة يواجهها حليف وضع  )زوجي/ زوجيت(عند االختالف مع 

 57531 بـإبننا فإنين أقوم 

 17731 اجلذر الكامن 
 117327 نسبة التباين% 

( وجود تشبعات دالة على العامل األول حيث يرتاوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل 7يتضح من جدول )
(، ومبراجعة مضامني هذا العامل جند أهنا 1317( ومجيعها تشبعات دالة عند مستوى )13575(، )13117ما بني )

ر حول كيفية معاجلة املواقف اليت يتعرض هلا املعلم بشكل عام يف حياته األسرية واملهنية األمر الذي يتطلب استبصار تدو 
 ابلقدرة على حسن التصرف يف املواقف املختلفة. ويطلق على هذا املصطلح مهارة إدارة املواقف.

 العامل الثاني:
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 (1جدول )

 على العامل الثاين ومعامالت تشبعات كل منهايوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة 

 التشبع العبارات البنود م
 17131 قام أحد أبنائي ابلتعدي على زميله ابلضرب فإنين 21 7
 11531 ألكون مفاوضاً ابرعاً البد يل أن 32 2
 11131 لو انتقدين اآلخرون يف أسلوب حديثي معهم فإين 71 3
 51731 وجدت جمموعة من الطالب يتشاجرون فإنينإذا كنت يف فناء املدرسة، و  3 7
 71531 قاطعين أحد زمالئي أثناء احلديث، فإين أقوم بـ 2 5

 91133 اجلذر الكامن 
 171377 نسبة التباين% 

( وجود تشبعات دالة على العامل الثاين؛ حيث يرتاوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل 5يتضح من جدول )
(. ومبراجعة معاين ومضامني هذه البنود 1317(، ومجيعها تشبعات دالة عند مستوى )13715(، )13117ما بني )

يتضح قيام املعلم بتحسني تواصله مع اآلخرين من خالل السماح هلم ابحلديث وعدم مقاطعتهم وحسن اإلنصات هلم، 
 يطلق على هذا العامل مهارة التواصل.التغاضي عن السلوكيات السلبية اليت تصدر عن بعض األشخاص احمليطني به و 

 (1جدول )

 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الثالث ومعامالت تشبعات كل منها

 التشبع العبارات البنود م
 13117 أقّيم شخصييت من خالل 21 7
 13272 من وسائل الرتبية الوالدية ما أتبعه مع أبنائي والذي يتمثل يف 25 2
 13527 عندما حيدث يل شيئاً حمبطاً فإين 29 3

 23113 اجلذر الكامن 
 13111 نسبة التباين% 

( وجود تشبعات دالة على العامل الثالث حيث يرتاوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل 2يتضح من جدول )
هذه البنود يتضح أهنا تدور (. ومضامني 1317(، ومجيعها تشبعات دالة عند مستوى )13527( )13117ما بني )

حول كيفية حتكم الفرد يف انفعاالته يف املواقف املختلفة حيث جنده يتصرف مع طالبه بصورة أقرب للمعاملة الوالدية 
 يعاجل مجيع أمور حياته بكياسة ولباقة وحسن تصرف. هلذا يطلق على هذا العامل مهارة إدارة الغضب.و 
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 العامل الرابع:

 (1جدول )

 د البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الرابع ومعامالت تشبعات كل منهايوضح عد

 التشبع العبارات البنود م
 113. جذيب النتباه طاليب يتحقق من خالل ما أقوم به وهو 32 7
 121. عندما أشعر بعدم الرضا عن ذايت فإنين 27 2
 237. إذا شعرت أن انفعااليت أصبحت أكثر حدة فإنين 79 3

 51532 اجلذر الكامن 
 95132 نسبة التباين% 

 

( وجود تشبعات دالة على العامل الرابع حيث يرتاوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل 1يتضح من جدول )
(. ومضامني هذه البنود يتضح أهنا تدور 1317( ومجيعها تشبعات دالة عند مستوى )13237( و)13117ما بني )

هات النظر بيين وبني اآلخرين من أجل الوصول إىل حلول مشرتكة تشعر مجيع اجلوانب ابلرضا والسعادة. فكرة تقريب وج
 ويطلق على هذا العامل مهارة التفاوض.

 العامل اخلامس:

 (1جدول )

 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل اخلامس ومعامالت تشبعات كل منها

 التشبع العبارات البنود م
 13119 عندما تنتابين موجة غضب فإنين 7 7
 13773 كادت أن تعصف حبياتنا فإنين  )زوجي/ زوجيت(حدثت مشكلة مع  33 2

3 37 
فإنين أقوم  )زوجي/ زوجيت(عندما حتدث خالفات يف الرأي بيين وبني 

 13391 بـ:

 73973 اجلذر الكامن 
 53375 نسبة التباين% 

ت دالة على العامل اخلامس حيث يرتاوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا ( وجود تشبعا1يتضح من جدول )
(. ومضامني هذه البنود يتضح أهنا 1317( ومجيعها تشبعات دالة عند مستوى )13391(، )13117العامل ما بني )
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ة رد الفعل الذي تدور حول متكن املعلم من إجياد حلول سريعة وإجيابية تتسم يف مضموهنا ابلقدرة على اإلقناع وسرع
 يعاجل الصراعات ويستأصلها من أعماق اجلذور. ويطلق على هذا العامل مهارة حل الصراعات.

 العامل السادس:

 (1جدول )

 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل السادس ومعامالت تشبعات كل منها

 التشبع العبارات البنود م
 13211 خرين من خاللأهتم بتحسني تواصلي مع اآل 71 7
 13521 يتسم أسلويب يف تناول املشكالت اليت تعرض على بـ 31 2
 13757- إذا تعرضت ألزمة يف حيايت فإن سلوكي يتصف بـ 37 3

 73527 اجلذر الكامن 
 73332 نسبة التباين% 

 

ذه البنود على هذا ( وجود تشبعات دالة على العامل السادس حيث يرتاوح معامالت تشبع ه9يتضح من جدول )
(. ومضامني هذه البنود يتضح 1317(، ومجيعها تشبعات دالة عند مستوى )13757-(، )13117العامل ما بني )

أهنا تدور حول قدرة املعلم على التحكم يف ذاته ويتطلب ذلك االستبصار بعيوب ومزااي شخصيته فيعرف كيف يتواصل 
 مل مهارة إدارة الذات.مع اآلخرين بشكل فعال. ويطلق على هذا العا

 اثنياً: ثبات املقياس:

 مت حساب بطريقة معامل ألفا كرونباخ، واجلدول التايل يوضح ذلك:
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 (41جدول )

 حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

 معامل ثبات ألفا البعد م
 13971 إدارة املواقف 7
 13112 مهارة التواصل 2
 13725 مهارة إدارة الغضب 3
 13321 فاوضمهارة الت 7
 13217 مهارة حل الصراعات 5
 13223 مهارة إدارة الذات 2
 13117 الدرجة الكلية 1

 ( أن مجيع معامالت الثبات مرتفعة، مما يدل على ثبات املقياس.71يتضح من جدول )
 املراجع:

ب (. فاعلية برانمج إرشادي وقائي لتنمية بعض مهارات احلياة لدى الطال2177سارة عباس عايد ) .7
 جامعة القاهرة. –اه. معهد الدراسات الرتبوية ر املستهدفني لتعاطي املواد املؤثرة نفسياً. رسالة دكتو 

 (. يف الصحة النفسية. القاهرة: دار الفكر العريب.7991عبد املطلب أمني القريطي ) .2

املهارات احلياتية لدى (. برانمج مقرتح لتنمية بعض 2172كاميليا عبد الفتاح والسيد عبد القادر وزيزت أنور ) .3
، 55جامعة عني مشس، عدد  –سنوات ابستخدام بوراتج. جملة دراسات الطفولة  2 – 5طفل الروضة من 

 .731 – 721، ص ص 75جملد 

(. اإلرشاد النفسي والرتبوي واالجتماعي لدى األطفال. بريوت: دار الفكر 7991حممد أيوب شحيمي ) .7
 اللبناين.

استخدام اسرتاتيجية التعلم حىت التمكن يف تدريس مقرر التقومي الرتبوي  (.7999مصطفى حممد كامل ) .5
الطالب املتعلمني مهارات بناء االختبارات التحصيلية جتربة ميدانية. جملة علم النفس. القاهرة: اهليئة إلكساب 

 .31 – 1. ص ص 73، سنة 57املصرية العامة للكتاب. عدد 
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