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 مقدمة:
تلفًا إىل حد بعيد عما سبقه من ة جتعله خميالعصر احلايل بعصر املعرفة ويتسم بسمات رئيس فيعر 

عصور وتتبلور السمة احملورية لعصر املعرفة يف االهتمام املكثف ابإلنسان وتنمية واستثمار قدراته الذهنية 
ابجملتمع. وإزاء هذا التوجه اهتم الباحثون يف علم النفس  واعتباره األساس يف حتقيق أي تقدم وتنمية

ابحلالة املعنوية لإلنسان إىل أفضل مستوايهتا، حىت يتمكن  االنتقال ةاإلجيايب خالل العقد األخري بكيفي
واالستفادة منها وتوظيفها ابلشكل األمثل، حيث يعترب علم النفس االرتقاء بقدراته وإمكاانته من 

العلم الذي يهتم بكيفية جعل احلياة مستحقة أن تعاش. وهو جاء ليكمل ما بدؤه علم  ذلك اإلجيايب هو
هو احملاولة اجلادة من أجل التحقيق اإلمربيقي  نسا،ي، ولكن أهم ما يمي  علم النفس اإلجيايبالنفس اإل

يف علم النفس بدال من االعتماد على التأمالت الفلسفية واملفاهيم النظرية  للمضامني واملفاهيم اإلجيابية 
 (.2 -0: 2102املرسلة كما جاء يف علم النفس اإلنسا،ي )أمحد السيد، 

وكذا دراسة حممد وهبه  (Kim& Mclaughlin, 2000: 783)أثبتت دراسة كيم وزميله وقد 
(Mohamed Wahba, 2011)  وجود عالقة بني كفاءة الذات للمرأة العاملة والقدرة على مواجهة

مطالب العمل واألسرة. كما أكدت العديد من الدراسات على سبيل املثال دراسة )شابريو وزمالؤه 
Shapiro etal, 2009 0111؛ ودراسة جس سترييرب 2112؛ ودراسة محدي الصباغ, Gas 

Strieber 0111؛ ودراسة فيليكر  Felker, 0111؛ ودراسة جود وديبورا Good & 

Deborah على حاجة املرأة العاملة لتنمية قدراهتا ومهاراهتا الشخصية واملهنية واجملتمعية حيث أهنا )
وازنة بينها وأن األسلو  األمثل ذهذه التنمية هو حضور الدورات تقوم أبدوار متعددة حتتاج إىل امل

 التدريبية وتلقي اخلدمات اإلرشادية مما جيعلها يف تنمية مستدامة تساعدها على املوائمة واملوازنة بني
ع املتطلبات الوظيفية وااللت امات األسرية. ونظرًا لألمهية القصوى للمهارات احلياتية جلميع أفراد اجملتم

بنسلفانيا ابلوالايت املتحدة  لتحقيق تقدمه وتطوره حنو األفضل حاضرًا ومستقباًل فقد أنشئت يف والية
(. 21: 2111)عبري عبد السالم،  Ministry of Life Skillsاألمريكية وزارة مهارات احلياة 

واملنفتحة على كل ما هو  فإمناء مهارات إدارة احلياة يعين التعلم املستمر مدى احلياة، والعقلية املتفتحة
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جديد؛ عقلية الوفرة والعمل اجلماعي يف ظل وضوح الرؤية واخلطة ال منية، مع مراعاة التشبث ابجلذور 
. وهذه التنمية تسهم يف حتقيق جودة اإلنسان من (Jinyu, 2010)واحلفاظ على اذهوية املمي ة لنا 

وتلك هي قضية الصحة النفسية يف  -عة املستوىداخله، واليت تنعكس من خارجه يف إنتاجه وإبداعية رفي
املرأة لوجودها االجتماعي  (. كما تساهم يف زايدة وعي521: 0111احملل األول )طلعت منصور، 

وت يد من إحساسها ابلسعادة والتمتع ابلصحة النفسية اجليدة. كما تدعم توافقها االجتماعي وإحساسها 
 .(Nathawal& Mathur, 1993; lips, 2003)ابلرضا عن احلياة 

وترى الباحثة أن مهارات إدارة احلياة هي مهارات مستمرة ابستمرار احلياة وتسهم بشكل فعال يف 
األساسية اليت متكنها من التعامل مع صعوابت البيئة احمليطة وتع ز  الطرائق السيما العاملة اكتسا  املرأة

عي والتفكري الناقد وإتقان مهارات التعلم الذايت اليت اإلجيابيات مما يكفل ذها القدرة على التفكري اإلبدا
 متكنها من التعلم يف كل األوقات وطوال العمر.

( أن املهارة هي املقدرة على أداء نشاط متعلم على 22: 2112بينما يشري )طلعت منصور، 
 .ويمكن تنميتها من خالل املعرفة واملمارسة Well and at Willحنو جيد، وعن إرادة 

( للمهارات احلياتية بكوهنا قدرات الفرد 0: 0115أشار تقرير )منظمة الصحة العاملية،  وقد
 على السلوك اإلجيايب، واليت جتعله يتعامل بفاعلية مع متطلبات احلياة اليومية وحتدايهتا.

 ومن مث فالتعريف اإلجرائي الذي تتبناه الدراسة ملهارات إدارة احلياة ينص على كوهنا "جمموعة من
وطبيعة العاملة إلتقاهنا وفقًا لعمرها  املرأة السلوكيات اليت تعتمد على معارف ومهارات واجتاهات حتتاج

ا الذي تعيش فيه لتتفاعل إبجيابية وموضوعية مع متغريات العصر مما يسهم ثقافتها وموقفها من جمتمعه
 يف رفاهتها النفسية".

 وصف املقياس:
ر رئيسية؛ وخباصة دراسة املفاهيم الرئيسية واإلطار النظري اعتمد بناء هذه األداة على مصاد

وتوجهاهتا البحثية، وكذلك ما أمكن احلصول عليه من مقاييس  سابقة للبحث وما يتعلق به من دراسات
عربية وأجنبية ذات الصلة مبهارات إدارة احلياة؛ فبالرغم من وجود بعض املقاييس العربية اليت تعين 

 -ملهارات إدارة احلياة للمرأة العاملة وذلك ألنه ياة إال أن الباحثة اهتمت إبعداد مقياسمبهارات إدارة احل
أن املقاييس العربية املتوفرة مت تقنيتها على عينات من غري املرأة العاملة املصرية،   -يف حدود علم الباحثة

توعب يف بناءها املفاهيم الغنية اليت كما أهنا مل تستند على النظرة اإلجيابية اجلشطلتية للفرد؛ أو أهنا مل تس
توفرت من خالل األدبيات السيكولوجية اإلجيابية. لذا فقد اعتمد إعداد مقياس مهارات إدارة احلياة 

 لغرض الدراسة احلالية وفقاً للمصادر واخلطوات التالية:
وع مهارات اطلعت الباحثة على عدد من املقاييس املنشورة ملهارات احلياة أو ذات الصلة مبوض

 ، واستبيان2112إدارة احلياة، ومنها: مقياس اسرتاتيجيات إدارة الوقت إعداد مجال السيد تفاحة 
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 & Freund, Aexandra(2112مهارات إدارة احلياة إعداد الكسندر فرويند وابول ابلتس )

Balts, Paul   ومقياس بيسواز 2112ومقياس إدارة احلياة إعداد عمرو رفعت عمر ،(Biswas, 

، ومقياس مهارات إدارة احلياة من 0111، ومقياس إدارة احلياة إعداد عبد احلكيم اخل امي (2000
من إعداد منظمة الصحة  Life Management Skills for Health 2013أجل صحة أفضل 

 The Skill for Carrer Managementالعاملية، ومقياس مهارات إدارة العمل والفاعلية يف احلياة 

and Life effectiveness Assessment 2014 2111، ومقياس مهارات إدارة احلياة Life 

management skille ومقياس مهارات 2101من اليونسيف  مقياس املهارات احلياتية الصادر، و ،
 .Miner 2010إدارة احلياة من إعداد مينر 

احلياة مثل برانمج بوتفن  واملقرتحات إلمناء مهارات كما مت اإلطالع والرجوع ألشهر الربامج
، وبرانمج لتنمية مهارات احلياة إعداد كويف وزميله (Botvin and Griffin 2004)وجريفن 

(Coffey et al, 1998) ( إلمناء مهارات احلياة 2112ر الذي وضعه )محدي الصباغ، . والتصو
جمه، ومت اإلفادة من برانمج  بعد تطبيق بران (Adkin, 1997)للمتعلمني الكبار، وأيضًا ما اقرتحه ادكن  

مث قامت الباحثة ابستطالع آراء جمموعات يكمل إمجايل  (Coffy & Knoll. 1998)كويف وكونل 
ال التايل: ما هي املهارات عددها مائة امرأة عاملة وذلك من خالل استبيان مفتوح جينب فيه عن السؤ 

مع الرتكي  على اجلانب املهين  -املهارات كنك من التفو  والنجاح يف احلياة، وكيف تصفني هذهاليت مت
 من احلياة؟

توجهات لدى املرأة العاملة حنو  ، مت استخالص عدةويف ضوء االستجابة ذهذا االستبيان املفتوح
املهارات اليت متكنها من ضبط إيقاع حياهتا واإلفادة من املعا،ي املتضمنة يف اإلجابة على االستبيان يف 

 ألبعاد املقياس.صياغة عبارات مناسبة 
واستنادًا إىل كل هذه املصادر، مت تصميم صورة أولية ألداة البحث )مقياس مهارات إدارة احلياة( 

 Timeوحتديد بنية املقياس اليت تتكون بناء على ذلك من األبعاد التالية: مهارات إدارة الوقت 

Management ومهارات إدارة الضغط ،Stress Management ذ القرار ومهارات اختا
Decision making ومهارات التواصل الفعال ،Effective Communication ومهارات ،

 .Continuous Self learning، ومهارات التعلم الذايت املستمر Team Workالعمل الفريقي 
ويف ضوء هذا التحديد ذهذه األبعاد املكونة لبنية املقياس، مت صياغة جمموعة من الفقرات لكل بعد 

( عبارة موزعة على األبعاد الست السابقة بواقع 21أبعاد املقياس، وقد بلغ امجايل تلك العبارات ) من
( عبارات لكل بعد. ولكل مفردة مخس استجاابت متدرجة هي: )موافق جداً، موافق، حمايد، 01)

املرتفعة  (. وتشري الدرجة الكلية0، 2، 5، 2، 1) معرتض، معرتض جداً( وأتخذ على التوايل الدرجات
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للمفحوص على املقياس إىل اجلانب اإلجيايب من املتغري املراد قياسه؛ مبعىن أنه كلما ارتفعت الدرجة اليت 
 املفحوص؛ دل ذلك على ارتفاع مستوى التمكن من مهارات إدارة احلياة. حيصل عليها

 وفيما يلي توضيح ألبعاد املقياس:
 Time Managementالبعد األول: مهارات إدارة الوقت 

ويقصد به قدرة املرأة العاملة على التخطيط والتنظيم وااللت ام ابلوقت إلجناز مهام وأهداف حمددة 
 ذات قيمة حقيقية للمرأة العاملة نفسها أبفضل الوسائل وأقل التكاليف.

 Stress Managementالبعد الثاين: مهارات إدارة الضغط 
لطاقة النفسية والروحية والعادات السلوكية لنسق الفكري وااونعين به قدرة املرأة العاملة على توجيه 

 أسلو  مرن وإجيايب يف التعامل مع املتطلبات احلياتية املفروضة عليها. والغذائية ليكون من خالذها
 Decision Makingالبعد الثالث: مهارات اختاذ القرار 

طرح  -قدرة على حتديد املشكلةمنطقيًا )ال عدة خطوات متتابعة تشكل أسلوابً  إتباعويقصد به 
حتديد  -وضع خطة بديلة -فحص نقاط القوة والضعف يف كل مقرتح -املقرتحات والبدائل واألفكار

 مراجعة اخلطوات وتقويمها( وصواًل إىل أنسب الوسائل لتحقيق اذهدف بكفاءة وفاعلية. -املوارد املتاحة
 Effective Communicationالبعد الرابع: مهارات التواصل الفعال 

اليت تقوم فيها املرأة إبرسال أو استقبال لألفكار أو املعا،ي أو الكلمات أو املشاعر  ةوهي العملي
على شكل رسائل كتابية أو شفهية مصاحبة بتغريات الوجه ونربة الصوت ولغة اجلسم مما يع ز من فهم 

 الرسالة املرسلة أو املنقولة.
 Team Workيق البعد اخلامس: مهارات العمل يف فر 

ويعين به قدرة املرأة على العمل مع اآلخرين يف وحدة متجانسة يتكامل فيها أفراد الفريق فيما 
 والوصول ذهدف حمدد. بينهم يف القدرات واملهارات ويتشاركون املعلومات لتحقيق رؤية مشرتكة

 Continuous Self Learningالبعد السادس: مهارات التعلم الذايت املستمر 
و أسلو  توجه واعي مقصود حتاول فيه املرأة تنمية استعداداهتا وإمكاانهتا وقدرهتا مستفيدة من وه

 .التطبيقات التكنولوجية بغرض االرتقاء والنضج الشخصي مبا يشعرها ابالقتدار والتمكن من جودة احلياة
 الشروط السيكومرتية للمقياس:

االستكشايف مث حسا  قيمة الثبات للعوامل  اتبعت الباحثة لتقنني املقياس التحليل العاملي
 الفرعية للمقياس ويتضح ذلك تفصياًل فيما يلي:

 أواًل: صدق املقياس
 Factorial Validityالتحليل العاملي االستكشايف 
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للمقياس وحتديد  Factorial Structureإىل الكشف عن البنية العاملية  هدفت هذه اخلطوة
 Principal Component (PC)ذلك بطريقة املكوانت األساسية العوامل املتماي ة فيه، ومت 

ابعتبارها من أكثر طر  التحليل العاملي دقة وممي ات؛ ومن أمهها إمكان استخالص أقصى تباين لكل 
 Hotellingعامل، وبذلك تتلخص املصفوفة اإلرتباطية للمتغريات يف أقل عدد من العوامل، وهوتلينج 

وذلك  Varimaxكما استخدم التدوير املتعامد بطريقة الفاريمكس   هو من وضع هذه الطريقة،
واالعتماد على حمك كاي ر  (SPSS)إبستخدام ح مة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Normalization Kaiser  الذي وضعه جومتانGuttman  ويف ضوء هذا احملك يقبل العامل الذي
يتم العوامل اليت تشبع هبا ثالثة بنود على األقل حبيث  كذلك  يساوي أو ي يد جذره عن الواحد الصحيح

جبذر كامن قيمته "(. وقد أسفر التحليل عن ظهور ستة عوامل 1015ال يقل تشبع البند ابلعامل عن )
 ( من قيمة التباين الكلي للمقياس.%52022فأكثر" تفسر ) 0010

اور تدويراً بعاهتا بعد تدوير احمل( التايل يوضح مصفوفة العوامل املستخلصة وتش0واجلدول )
لقيمة املمي ة ونسبة التباين املفسر لكل عامل، وقيمة التباين الرتاكمي املفسر للقائمة  متعامداً، وكذلك ا

 ككل.
 (1جدول )

مصفوفة العوامل الناجتة عن التحليل العاملي مع التدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس ملقياس مهارات 
 مرأة العاملةإدارة احلياة لل

إدارة  العاملاملفردة                               م
 الوقت

إدارة 
 الضغط

اختاذ 
 القرار

التواصل 
 الفعال

العمل 
 يف فريق

التعلم الذايت 
 املستمر

   1020   1055 تيسر املناقشة واحلوار الوصول للحقائق 0

2 
اختياري لبدائل حل مشكلة ما انتج عن 

   1051 1052   ومات أكيدةدراسة متأنية ومعل

     1015  انظر بعقالنية لألحداث الضاغطة 5
  1.21     معا، يمكن للناس العاديني حتقيق نتائج فائقة 2
  1022     أشارك أعضاء الفريق املعلومات واملهارات 1

2 
تنظيم الوقت عامل مهم يف حتقيق النتائج 

      1050 املطلوبة

0 
يت يف املشكالت يطلب أصدقائي مشور 

 الناجتة عن سوء الفهم بينهم
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 العاملاملفردة                               م
إدارة 
 الوقت

إدارة 
 الضغط

اختاذ 
 القرار

التواصل 
 الفعال

العمل 
 يف فريق

التعلم الذايت 
 املستمر

 1050     1052 أعطي القراءة وقتاً كافياً  1

1 
أحرص على اكتشاف القيمة اجلمالية يف من 

 حويل
   1011   

01 
احتفظ بدفرت للمواعيد أو خطة زمنية لكل 

      1051 يوم

00 
أعي أن التغيري هو احلقيقة الثابتة يف هذا 

 الكون
 1052   1051  

02 
ختتلف نربة صويت وحدته حبسب املوضوع 

 1020  1012    الذي أحتدث عنه

05 
اخلص ما يقوله يل اآلخرين بعبارات بسيطة 

   1020    عند هناية احلديث

       أحسب حسا  ملواطن الضعف يف قراري 02
   1050    يساعد،ي التن ه على شحذ قدرايت العقلية 01
      1020 شياء اذهامة يف حيايت وقتاً كافياً أعطي األ 02
 1012      أثق يف قدريت على التعلم 00
  1.22     أرك  على أهداف العمل وأان ضمن الفريق 01
      1021 أحرص على مراجعة أهداف حيايت ابستمرار 01

21 
طريقة التفكري هي اليت جتعل األمور جيدة أو 

     1055  سيئة

20 
ابخلطة ال منية للمهام  االلت امى أحرص عل
      1010 املنوطة يب

22 
الطريق إىل النجاح أن نكون جنباً جلنب مع 

  1021     اآلخرين

25 
أرفض االتصاالت اذهاتفية غري الضرورية أثناء 

      1021 العمل

     1011 توجد أساليب خمتلفة للتعامل مع صعوابت  22
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 العاملاملفردة                               م
إدارة 
 الوقت

إدارة 
 الضغط

اختاذ 
 القرار

التواصل 
 الفعال

العمل 
 يف فريق

التعلم الذايت 
 املستمر

 احلياة

21 
د األولوايت األهم واألقل أبدأ يومي بتحدي

      1050 أمهية

    1020   أستطيع ترتيب أفكاري قبل اختاذ قرار ما 22

20 
أعمل على زايدة مهارايت الشخصية لتلبية 

 1051      مطالب احلياة املتغرية

 1050     1021 أبدأ بتنفيذ األهم فاملهم من أولواييت 21
   1052 1022  1050 أمتكن من اختاذ قرارايت بنفسي 21
   1010    تساعد،ي عالقايت الناجحة على اجناز عملي 51
     1021  للغذاء الصحي أتثرياً مهدائً للعقل واجلسم 50

52 
أستطيع تعديل تفكريي اخلاطئ آبخر أكثر 

     1011  وعياً 

  1021   1050  استفيد كثرياً من أفراد جمموعة العمل 55
 1021   1051   اء جديدةأحبث عن تعلم أشي 52

51 
أؤمن أبمهية لغة اجلسد يف جناح التواصل بني 

   1051    الناس

52 
أدرس عناصر وأسبا  املشكلة قبل البدء 

 ابلعالج واختاذ القرار
  1015    

      1051 يستشر،ي أصدقائي يف كيفية تنظيم أوقاهتم 50
  1021  1050   أفضل العمل يف فريق 51

51 
للحصول على املعلومات الالزمة من أسعى 

 1021      كل املصادر املتاحة يل

21 
االجنازات اذهامة هي نتاج جلهد مشرتك من 

 األفراد
    1010  

20 
ادعو هللا يف املواقف الصعبة ليلهمين حسن 

     1022  التصرف
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 العاملاملفردة                               م
إدارة 
 الوقت

إدارة 
 الضغط

اختاذ 
 القرار

التواصل 
 الفعال

العمل 
 يف فريق

التعلم الذايت 
 املستمر

22 
استطيع ترتيب أفكاري عند احلديث مع 

 اآلخرين
   1015   

25 
جهدي لتعلم اجلديد يف جمال  أبذل قصارى

 1012     1052 عملي

22 
أتوقع األخطار اليت يمكن أن حتدث من اختاذ 

 قرار ما
  1010    

  1051 1021    أجيد فن اإلصغاء لآلخرين 21
    1022   أستشري ذوو اخلربة عند اختاذ قرارات هامة 22
   1020   1021 أتعامل بنجاح مع خمتلف الشخصيات 20
 1020      استثماري لقدرايت جيعلين أطور من ذايت 21

21 
مشكلة نوع من التحدي يثري أعترب كل 

 محاسي
 1011     

  1011   1050  ت داد انتاجييت وفاعلييت املهنية ضمن الفريق 11

10 
لدي القدرة على استثمار قدرايت بطريقة 

 1022   1050   جيدة

12 
أفضل حتديد أوقات للراحة ألعوام للقيام 

      1052 مبهامي بكفاءة

    1051  1051 أمضي قدماً لتنفيذ قراري 15

12 
أحصر ما لدي من موارد وإمكانيات عند 

    1025   اختاذ قراري

  1012     ولمسؤ يف العمل اجلماعي كلنا  11
 1022     1022 أحبث عن املهام اليت ختترب مهارايت وقدرايت 12
      1020 ابملواعيد من أهم ما يمي ،ي االلت ام 10
      1052 اختذ القرار املناسب يف الوقت املناسب 11
  1021   1050  األفراد الذين يعملون معاً حيققون الفوز 11
      عندما تسري األمور بشكل غري متوقع أسأل  21
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 العاملاملفردة                               م
إدارة 
 الوقت

إدارة 
 الضغط

اختاذ 
 القرار

التواصل 
 الفعال

العمل 
 يف فريق

التعلم الذايت 
 املستمر

 نفسي عن ما يمكن أن أتعلمه
 0010 0015 0011 2011 2001 0102  ةالقيمة املمي

0011 نسبة التباين املفسر لكل عامل

% 
1000

% 
1022

% 1012% 1050

% 0010% 

 52022 قيمة التباين املفسر للقائمة ككل
للمرأة العاملة. وقد  ( ظهور ستة عوامل مكونة ملقياس مهارات إدارة احلياة0ويتضح من اجلدول )

( ألهنم مل يتشبعوا على أي من العوامل الستة وذلك طبقاً 0، 02، 21مت حذف ثالثة عبارات أرقام )
 حملك كاي ر.

( توضح عبارات كل عامل على حده، وقيمة 0( وحىت اجلدول )2واجلداول التالية من اجلدول )
 تشبع مفردات العوامل الستة املكونة ملقياس مهارات إدارة احلياة للمرأة العاملة.

 (2جدول )
 ات العامل األول يف مقياس مهارات إدارة احلياة مرتبة ترتيباً تنازلياً درجات تشبع عبار 

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 1020 أعطي األشياء اذهامة يف حيايت وقتاً كافياً  02
 1020 االلت ام ابملواعيد من أهم ما يمي ،ي 10
 1010 أحرص على االلت ام ابخلطة ال منية للمهام املنوطة يب 20
 1021 أحرص على مراجعة أهداف حيايت ابستمرار 01
 1021 أرفض االتصاالت اذهاتفية غري الضرورية أثناء العمل 25
 1021 أبدأ بتنفيذ األهم فاملهم من أولواييت 21
 1050 أبدأ يومي بتحديد األولوايت األهم.. واألقل أمهية 21
 1050 ةتنظيم الوقت عامل مهم يف حتقيق النتائج املطلوب 2
 1051 احتفظ بدفرت للمواعيد أو خطة زمنية لكل يوم 01
 1051 يستشر،ي أصدقائي يف كيفية تنظيم أوقاهتم 50
 1052 أفضل حتديد أوقات للراحة ألعود للقيام مبهامي بكفاءة أفضل 12
 1052 اختذ القرار املناسب يف الوقت املناسب 11
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( مفردة تراوحت تشبعاهتا بني 02 تشبعت عليه )( أن عدد املفردات اليت2يتضح من اجلدول )
( من حجم التباين الكلي، وبلغت قيمته املمي ة %0011(، ويفسرها العامل )1020، 1052)
(. وتتناول هذه العبارات مهارة املرأة العاملة يف التعامل احلصيف مع أوقاهتا سواء وقت الراحة 0102)

جتاه ما تقوم به من أعمال ويدعم فاعليتها يف احلياة. ولذلك  والفراغ أو أوقات العمل مبا يع ز محاسها
 .Time Managementيمكن أن نطلق على هذا العامل مصطلح مهارات إدارة الوقت 

 (3جدول )
 درجات تشبع عبارات العامل الثاين يف مقياس مهارات إدارة احلياة مرتبة ترتيباً تنازلياً 

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 1011 اعترب كل مشكلة نوع من التحدي يثري محاسي 21
 1011 أستطيع تعديل تفكريي اخلاطئ أبخر أكثر وعياً  52
 1.11 توجد أساليب خمتلفة للتعامل مع صعوابت احلياة 22
 1015 أنظر بعقالنية لألحداث الضاغطة 5
 1021 للغذاء الصحي أتثرياً مهدائً للعقل واجلسم 50
 1022 املواقف الصعبة ليلهمين حسن التصرف ادعو هللا يف 20
 1055 طريقة التفكري هي اليت جتعل األمور جيدة أو سيئة 21

( مفردات امتدت 0( أن عدد املفردات اليت تشبعت على هذا العامل )5) يتضح من اجلدول
من حجم التباين الكلي، وبلغت  %1000(، ويفسر هذا العامل 1011إىل  1055تشبعاهتا )من 

العاملة على التفكري االجيايب عند  املرأة(. وتتناول هذه العبارات مدى قدرة 2001يمته املمي ة )ق
ابملشاعر، مما  والوعي مشكالت احلياة اليومية واعتبارها حتدايت يمكن حلها عن طريق ترتيب األفكار

 .Stress Managementجيعلنا نطلق على هذا العامل مصطلح مهارات إدارة الضغط 
 (4ول )جد

 درجات تشبع عبارات العامل الثالث يف مقياس مهارات إدارة احلياة مرتبة ترتيباً تنازلياً 
 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 1025 أحصر ما لدى من موارد وإمكانيات عند اختاذ قراري 12
 1022 استشري ذوو اخلربة عند اختاذ قرارات هامة 22
 1020 اختاذ قرار ما أستطيع ترتيب أفكاري قبل 22
 1015 أدرس عناصر وأسبا  املشكلة قبل البدء ابلعالج واختاذ القرار 52
 1010 أتوقع األخطار اليت يمكن أن حتدث من اختاذ قرار ما 22
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 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 1022 أمتكن من اختاذ قرارايت بنفسي 21
 1051 أمضي قدماً لتنفيذ قراري 15

( مفردات امتدت 0تشبعت على العامل الثالث ) ( أن عدد املفردات اليت2يتضح من اجلدول )
من حجم التباين الكلي للمقياس،  %1022(، وفسر هذا العامل 1025إىل  1051تشبعاهتا )من 

يف تقييم األمور من (. وتدور العبارات يف هذا العامل حول مدى براعة املرأة 2011وبلغت قيمته املمي ة )
لالزمة حلل مشكالهتا بل إجياد عدة بدائل حلل املشكلة وصواًل حوذها، وسعيها للحصول على املعلومات ا

بكفاءة وفاعلية. ولذلك يمكن أن نطلق على هذا العامل مصطلح  إىل أنسب الوسائل لتحقيق اذهدف
 .Decision Makingمهارات اختاذ القرار 

 (5جدول )
 تنازلياً  درجات تشبع عبارات العامل الرابع يف مقياس إدارة احلياة مرتبة ترتيباً 

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 1011 أحرص على اكتشاف القيمة اجلمالية يف من حويل 1
 1015 أستطيع ترتيب أفكاري عند احلديث مع اآلخرين 22
 1012 ختتلف نربة صويت وحدته حبسب املوضوع الذي أحتدث عنه 02
 1010 تساعد،ي عالقايت الناجحة على اجناز عملي 51
 1021 أجيد فن اإلصغاء لآلخرين 21
 1020 أخلص ما يقوله يل اآلخرين بعبارات بسيطة عند هناية احلديث 05
 1020 تيسر املناقشة واحلوار الوصول للحقائق 0
 1020 خمتلف الشخصيات أتعامل بنجاح مع 20
اختياري لبدائل حل مشكلة ما انتج عن دراسة متأنية ومعلومات  2

 أكيدة
1.51 

 1051 اجلسد يف جناح التواصل بني الناس لغة ؤمن أبمهيةأ 51
 1050 يساعد،ي التن ه على شحذ قدرايت العقلية 01

( مفردة امتدت 00( أن عدد املفردات اليت تشبعت على العامل الرابع )1يتضح من اجلدول )
غت قيمته من حجم التباين الكلي، وبل %1012( وفسر هذا العامل 1011إىل  1050تشبعاهتا )من 

(. وتدور هذه العبارات حول مهارة وفن املرأة العاملة يف التعامل مع الناس حبذاقة وجناح 0011املمي ة )
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مع اختالف شخصياهتم وتنوع شكل عالقتها هبم. ولذلك فإن هذا العامل يعكس ما يمكن أن نسميه 
 .Effective Communicationمبصطلح مهارات التواصل الفعال 

 (6جدول )
 جات تشبع عبارات العامل اخلامس يف مقياس إدارة احلياة مرتبة ترتيباً تنازلياً در 
 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 1011 ت داد إنتاجييت وفاعلييت املهنية ضمن الفريق 11
 1010 اإلجنازات اذهامة هي نتاج جهد مشرتك من األفراد 21
 1012 ولمسؤ يف العمل اجلماعي كلنا  11
 1021 الطريق إىل النجاح أن نكون جنباً جلنب مع اآلخرين 22
 1021 أفضل العمل يف فريق 51
 1021 معاً، يمكن للناس العاديني حتقيق نتائج فائقة 2
 1021 أستفيد كثرياً من أفراد جمموعة العمل 55
 1022 أرك  على أهداف العمل وأان ضمن الفريق 01
 1022 واملهاراتأشارك أعضاء الفريق املعلومات  1
 1021 األفراد الذين يعملون معاً حيققون الفوز 11
 1051 أعي أن التغيري هو احلقيقة الثابتة يف هذا الكون 00

( مفردة امتدت 00على هذا العامل ) تشبعت( أن عدد املفردات اليت 2يتضح من اجلدول )
التباين الكلي، وبلغت قيمته  من حجم %1050(، وفسر هذا العامل 1011إىل  1051تشبعاهتا )من 

ضمن  إمكاانهتا(. وتتناول هذه العبارات مدى قدرة املرأة العاملة ومتكنها من توظيف 0015املمي ة )
كعضو من الفريق. ولذلك يمكن أن نطلق على   ابملسؤوليةجمموعات العمل وحرصها الشفافية وشعورها 
 .Team Workهذا العامل مصطلح مهارات العمل الفريقي 
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 (7جدول )
 درجات تشبع عبارات العامل السادس يف مقياس مهارات إدارة احلياة مرتبة ترتيباً تنازلياً 

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 1012 أثق يف قدريت على التعلم 00
 1012 أبذل قصارى جهدي لتعلم اجلديد يف جمال عملي 25
 1021 أحبث عن تعلم أشياء جديدة 52
 1022 املهام اليت ختترب مهارايت وقدرايتأحبث عن  12
 1021 أسعى للحصول على املعلومات الالزمة من كل املصادر املتاحة يل 51
 1022 لدي القدرة على استثمار قدرايت بطريقة جيدة 10
 1020 استثماري لقدرايت جيعلين أطور من ذايت 21
 1051 ياة املتغريةأعمل على زايدة مهارايت الشخصية لتلبية مطالبة احل 20
 1.50 أعطي القراءة وقتاً كافياً  1

مفردات  (1( أن عدد املفردات اليت تشبعت على العامل السادس )0ويتضح من اجلدول )
من حجم التباين الكلي،  %1002(، ويفسر هذا العامل 1012إىل  1050امتدت تشبعاهتا )من 
ت استثمار املرأة لقدراهتا مما جيعلها تطور من نفسها (. وتتناول هذه العبارا0010وبلغت قيمته املمي ة )

وقدرهتا على مواكبة التكنولوجيا احلديثة وتوظيفها لتحقيق أهدافها يف احلياة مبا يسهم يف جودة ورفاهة 
حياهتا. ولذلك فإن املصطلح الذي نطلقه على هذا العامل هو مهارات التعلم الذايت املستمر 

Continuous Self Learning. 
 اثنياً: ثبات املقياس:

مت حسا  قيمة الثبات للعوامل الفرعية املشتقة من التحليل العاملي االستكشايف ابستخدام طريقة 
ألفا كرونباخ، وإعادة تطبيق املقياس على نفس أفراد العينة بفاصل زمين قدره اسبوعني بني التطبيقني، 

 ( التايل يوضح هذه املعامالت.1واجلدول )



 حلياة للمرأة العاملة مقياس مهارات إدارة ا

 464                     5142 ل، أبري24اإلرشاد النفسي، العدد  جملة اإلرشاد النفسي، مركز

 (8جدول )
 معامالت الثبات ملقياس مهارات إدارة احلياة

 ألفا كرونباخ عدد العبارات العوامل
 (387)ن= 

 إعادة التطبيق
 (55)ن= 

 10110 10152 02 مهارات إدارة الوقت
 10100 10021 0 مهارات إدارة الضغط
 10252 10021 0 مهارات اختاذ القرار

 10121 10010 00 مهارات التواصل الفعال
 10001 10022 00 ت العمل الفريقيمهارا

 10015 1.002 1 مهارات التعلم الذايت
 10100 10121 10 املقياس ككل

( أن قيم معامالت الثبات ابستخدام الطريقتني السابقتني والدرجة الكلية 1يتضح من اجلدول )
، مما يدل على أن املقياس 10121إىل  10252 من باتمرتفعة، حيث تراوحت معامالت الثللمقياس 

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
إدارة احلياة؛ قامت إبعادة توزيع  مهارات وبعد أتكد الباحثة من توافر شرطاً صد  وثبات مقياس
 عبارات املقياس وتدويرها طبقاً للعوامل الست اخلاصة ابملقياس.

 (9ول )جد
 توزيع عبارات مقياس مهارات إدارة احلياة للمرأة العاملة طبقاً لعوامله الست

 أرقام العبارات العوامل م
عدد 

 العبارات

، 12، 20، 10، 25، 50، 50، 01، 21، 05، 0، 0 مهارات إدارة الوقت 0
10 02 

 0 51، 22، 52، 21، 02، 1، 2 مهارات إدارة الضغط 2
 0 51، 55، 20، 20، 01، 1، 5 رارمهارات إختاذ الق 5

، 12، 21، 22، 52، 21، 21، 22، 02، 2، 01 مهارات التواصل الفعال 2
11 00 

، 15، 21، 21، 20، 51، 21، 25، 00، 1، 00 مهارات العمل الفريقي 1
12 

00 

 1 11، 22، 22، 52، 51، 22، 01، 2، 02مهارات التعلم الذايت  2
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 املستمر
 10 املقياس ككل

 ملراجع:ا
(. فاعلية اسرتاتيجيات العالج البنائي يف تنمية القوى 2102) املنعمأمحد السيد عبد  -0

 دكتوراه. كلية الرتبية. جامعة عني مشس.الشخصية لدى عينة من الشبا  اجلامعي. رسالة 

املهارات احلياتية للمتعلمني الكبار.  لتنمية (: تصور مقرتح2112محدي عبد الع ي  الصباغ ) -2
 .020 -001متر الثا،ي ملرك  تعليم الكبار جبامعة عني مشس. ص ص املؤ 

(. الصحة النفسية كسياسة اجتماعية من أجل جودة احلياة املؤمتر 0111طلعت منصور ) -5
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 .502 -525نفسية. ص ص ابلتعاون مع اجلمعية العاملية للصحة ال

 (: مهارات التعلم الذايت املستمر. الكويت: اجلامعة العربية املفتوحة.2112طلعت منصور ) -2

سلوكي لتنمية مهارات  -(: فاعلية برانمج ارشادي معريف2111عبري حممد علي عبد السالم ) -1
 ني مشس.احلياة لدى عينة من الشبا  اجلامعي. رسالة دكتوراه. كلية الرتبية. جامعة ع
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 (1ملحق )
 مقياس مهارات إدارة احلياة

 العبارات م

جدا
فق 

موا
 

افق
مو

 

ايد
حم

رتض 
مع

ض  
عرت

م
جداً   

      أعطي األشياء اذهامة يف حيايت وقتاً كافياً  0

      أعترب كل مشكلة نوع من التحدي يثري محاسي 2

5 
احصر ما لدي من موارد وإمكانيات عند اختاذ 

      قراري

2 
ص على اكتشاف القيمة اجلمالية يف كل من احر 

      حويل

      ت داد إنتاجييت وفاعلييت املهنية ضمن الفريق 1

      أثق يف قدريت على التعلم 2

      االلت ام ابملواعيد من أهم ما يمي ،ي 0

      عياً تعديل تفكريي اخلاطئ آبخر أكثر و ستطيع ا 1

      قرارات هامة استشري ذوو اخلربة عند اختاذ 1

      أستطيع ترتيب أفكاري عند احلديث مع اآلخرين 01

      اإلجنازات اذهامة نتاج جهد مشرتك من األفراد 00

02 
أبذل قصارى جهدي لتعلم اجلديد يف جمال 

      عملي

05 
أحرص على االلت ام ابخلطة ال منية للمهام املنوطة 

      يب

02 
ب خمتلفة للتعامل مع أسالي أعتقد أنه توجد

      احلياةصعوابت 

      أستطيع ترتيب أفكاري قبل اختاذ قرار ما 01

02 
خنتلف نربة صويت وحدته حبسب املوضوع الذي 

      أحتدث عنه

      ل ؤ يف العمل اجلماعي كلنا مس 00

      أحبث عن تعلم أشياء جديدة 01
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 العبارات م

جدا
فق 

موا
 

افق
مو

 

ايد
حم

رتض 
مع

ض  
عرت

م
جداً   

      أحرص على مراجعة أهداف حيايت ابستمرار 01

      انظر بعقالنية لألحداث الضاغطة 21

20 
ادرس عناصر وأسبا  املشكلة قبل البدء 

      ابلعالج واختاذ القرار

      تساعد،ي عالقايت الناجحة على إجناز عملي 22

25 
الطريق إىل النجاح أن نكون جنباً إىل جنب مع 

      اآلخرين

       وقدرايتأحبث عن املهام اليت ختترب مهارايت 22

21 
أرفض االتصاالت اذهاتفية غري الضرورية أثناء 

      العمل

22 
ي أتثرياً مهدائً للجسم أعتقد أن للغذاء الصح

      والعقل

20 
أتوقع األخطار اليت يمكن أن حتدث من اختاذ 

      قرار ما 

      أجيد فن اإلصغاء لآلخرين 21

      أفضل العمل يف فريق 21

51 
أسعى للحصول على املعلومات الالزمة من كل 

      املصادر املتاحة يل

      أبدأ بتنفيذ األهم فاملهم من أولواييت 50

52 
أدعو هللا يف املواقف الصعبة ليلهمين حسن 

      التصرف

      أمتكن من اختاذ قرارايت بنفسي 55

52 
أخلص ما يقوله يل اآلخرين بعبارات بسيطة عند 

      احلديث هناية

      معاً، يمكن للناس العاديني حتقيق نتائج فائقة 51
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 العبارات م

جدا
فق 

موا
 

افق
مو

 

ايد
حم

رتض 
مع

ض  
عرت

م
جداً   

52 
أعتقد أنين قادرة على استثمار قدرايت بطريقة 

      جيدة

50 
أبدأ يومي بتحديد األولوايت األهم.. واألقل 

      أمهية

51 
أعتقد أن طريقة التفكري هي اليت جتعل األمور 

      جيدة أو سيئة

      ماً لتنفيذ قرارايتأمضي قد 51

      تيسر املناقشة واحلوار الوصول للحقائق 21

      أستفيد كثرياً من أفراد جمموعة العمل 20

      استثماري لقدرايت جيعلين أطور من ذايت 22

25 
أعتقد أن تنظيم الوقت عامل مهم يف حتقيق 

      النتائج املطلوبة

      صياتأتعامل بنجاح مع خمتلف الشخ 22

      أرك  على أهداف العمل وأان ضمن الفريق 21

22 
أعمل على زايدة مهارايت الشخصية لتلبية 

      مطالب احلياة املتغرية

      احتفظ بدفرت للمواعيد أو خطة زمنية لكل يوم 20

21 
اختياري لبدائل حل مشكلة ما انتج عن دراسة 

      متأنية ومعلومات أكيدة

21 
ك ما أعرفه من معلومات ومهارات مع أشار 

      أعضاء الفريق

      القراءة وقتاً كافيا أعطي 11

      يستشريو،ي أصدقائي يف كيفية تنظيم أوقاهتم 10

12 
 أؤمن أبمهية لغة اجلسد يف جناح التواصل بني

      الناس

      األفراد الذين يعملون معاً حيققون الفوز 15
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 العبارات م

جدا
فق 

موا
 

افق
مو

 

ايد
حم

رتض 
مع

ض  
عرت

م
جداً   

12 
وقات للراحة ألعود للقيام مبهامي أفضل حتديد أ
      بكفاءة أفضل

      التن ه يساعد،ي على شحذ قدرايت العقلية 11

      أعي أن التغيري هو احلقيقة الثابتة يف هذا الكون 12

      اختذ القرار املناسب يف الوقت املناسب 10
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