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 امللخص

( من خالل 1989املواجهة لكريفر وزمالئه ) هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن اخلصائص السيكومرتية والبناء العاملي ملقياس 
( من الذكور. وتراوح مدى  77( من اإلانث و)77( شخصا منهم ) 571الدراسة من )  إعداد صورة مينية من املقياس. تكونت عينة

الدراسة توافر معامالت  وبينت نتائج. (7.77( واحنراف معياري ) 40.52 مبتوسط )، ( سنة 57-06) أفراد العينة بني  العمر لدى
التحليل العاملي االستكشايف عن أربعة عوامل رئيسة تشبعت عليها  وأسفر. صدق وثبات جيدة يف الصورة اليمنية من مقياس املواجهة

األول  ( من جمموع التباين الكلي. واتضح أن العامل%026 54تمعة )وفسرت هذه العوامل جم، فقرة (14( فقرة من أصل ) 25)
ويعرب العامل الثالث عن اسرتاتيجية ، االجتماعية وكان العامل الثاين أكثر تعبريا عن اسرتاتيجية طلب املساعدة، اسرتاتيجية التجنب لميث

 وء إىل الدين.اسرتاتيجية التقبل واللج يف حني يصف العامل الرابع، املواجهة املتعددة

وأن ، حىت اآلن، العاملي على مقياس املواجهة واستنتج الباحث وجود تباين واسع يف عدد العوامل اليت كشفت عنها دراسات التحليل
 .يعزى لبناء املقياس هذا التباين قد يعزى ملتغريات ثقافية أكثر مما

 خلصائص السيكومرتية.ا، مقياس املواجهة، : اسرتاتيجيات املواجهة الكلمات املفتاحية
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Psychometric Properties of COPE Inventory in a Yemeni Sample 

Dr. Fahmi H. Fadhel 

Faculty of Arts 

Hodeidah University 
 

Abstract 
This study examines the Psychometric properties and factor structure of the COPE 

Inventory (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989), in a sample of (175) [87 female and 97 

males]. The life span ranged between (19-60) years (mean age = 26.14 ±7.99 years). The results 

of the study indicated that the COPE Inventory has good validity and reliability coefficients. 

The exploratory factor analysis resulted in four factors from (41) of (52) items, and it accounted 

for (% 34.12) of variance. These factors represented avoidance coping strategy, seeking social 

support strategy, multiple coping strategy, and the strategy of acceptance and resort to religion. 

In conclusion, this study found a wide variation in the number of factors revealed by factor 

analysis studies of COPE Inventory, and this variation may be due to cultural variables but not 

to the scale structure. 

Keywords: coping strategies, COPE inventory, psychometric properties. 
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 ة :ماملقد

بوضوح يف بداية الثمانينيات من القرن العشرين  وجتلى هذا االهتمام، اهتم علماء النفس منذ وقت مبكر بدراسة اسرتاتيجيات املواجهة
 تقسيم اسرتاتيجيات املواجهة إىل منطني رئيسني مها املواجهة ( Lazarus & Folkman, 1984زوروس وفلكمان )عندما اقرتح ال

( للموقف الضاغط   (Cognitive appraisals مؤكدين على أمهية التقييم املعريف، املركزة على املشكلة واملواجهة املركزة على االنفعال
هذا النموذج فإن من املتوقع أن يقدم اإلنسان استجاابت خمتلفة للحدث الضاغط تعتمد  ء علىكجزء من عملية املواجهة ذاهتا. وبنا

حيث يقوم الفرد بتقييم التهديد Folkman & Lazarus, 1985) واحلالة الشخصية الراهنة )، وتقييم املوقف، نوع احلدث على
فإن ، وبناء على ذلك. ومدى كفايتها يف عملية املواجهة، اجهة املوقفملو  وتقييم توافر املهارات واملوارد الالزمة، الذي يتضمنه املوقف
 ردود الفعل االنفعالية

 ودرجة أتثريها يف رفاهية الفرد. والبدنية،، واالجتماعية، احلدث الضاغط ترجع إىل التقييم املعريف للمواقف الشخصية حنو

الدراسات النفسية والرتبوية حىت اليوم. لكن  وأاثر العديد من، نيل منوذج الزوروس وفلكمان ابهتمام كبري من قبل الباحثبوقد قو 
دائما  حصرتنيستخدمها الناس يف التعامل مع املشاكل والضغوط يف احلياة اليومية ال ميكن أن  الدراسات الالحقة بينت أن الطرق اليت

وع تنعن اسرتاتيجيات متنوعة تتناسب مع  بحثوأن التنوع الواسع يف مصادر الضغوط يفرض على الناس ال، يف اسرتاتيجيتني فقط
والتنوع يف اسرتاتيجيات املواجهة يرجع إىل األمهية اليت تعول على نتائج استخدام أي  املواقف العصيبة ذاهتا. ابإلضافة إىل أن التعدد

فشل عملية املواجهة سيؤثر  أو يف التصدي للضغوط ومعاجلة املشكالت اليت تطرأ يف حياة الفرد. فمما ال شك فيه أن جناح منها
 . (4666، النفسية واجلسمية لديه )يوسف وعلى الصحة، ابإلجياب أو السلب على جمرايت حياة اإلنسان

ويعد العمل الذي قدمه كريفر وزمالؤه ، املواجهة ونتيجة هلذه املالحظات اقرتح بعض الباحثني مناذج نظرية أخرى لتصنيف اسرتاتيجيات
(Carver, Scheier & Weintraub 1989 ) حيث دراسة اسرتاتيجيات املواجهة من أكثر املسامهات العلمية أمهية يف جمال .

 لتقيمها أطلقوا عليه مقياس املواجهة ) وطوروا مقياسا جديدا، ( اسرتاتيجية50تصنيف اسرتاتيجيات املواجهة إىل أكثر من )ا اقرتحو 

Cope Questioner يالتمن التعد اري ث( وأجروا عليه ك  (Carver & Scheirer, 1994; Carver, 2007; Carver & 

Connor- Smith,2010)  ( فقرة10وهو من مقاييس التقدير الذايت ويتكون من ) ،( اسرتاتيجية من52 تتوزع على ) 
- 5لفقرات من ) بينما توزعت ا، الكحول حيث خصصت الفقرة األخرية من املقياس لتقيم املوقف من تعاطي، اسرتاتيجيات املواجهة
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واملواجهة املقيدة )االنسحاب (، ، وقمع األنشطة املنافسة، والتخطيط، الفاعلة هي: املواجهة، ( اسرتاتيجية للمواجهة50( على ) 14
، التفسري والتطور اإلجيايبوإعادة ، والبحث عن الدعم االجتماعية ألسباب عاطفية، الدعم االجتماعي ألسباب وجيهة والبحث عن

واسرتاتيجية التحرر العقلي. وقد استخرج ، اإلنكار، والتحرر السلوكي واسرتاتيجية، والتنفيس عن االنفعال، واللجوء إىل الدين، بلوالتق
على بياانت الدراسة.  صدق وثبات جيدة للمقياس وأكدوا من خالل التحليل العاملي مالئمة منوذج العوامل األربعة الباحثون معامالت

، هي: املواجهة املركزة على املشكلة )وتضم املواجهة الفاعلة تيجيات املواجهة يف أربعة أبعاد ) أو عوامل ( رئيسةحيث جتمعت اسرتا
واسرتاتيجية  واإلنكار، والتحرر العقلي (،، والتخطيط (. واسرتاتيجية التجنب )وتضم التحرر السلوكي وقمع النشاطات املنافسة،

، والبحث عن املساعدة االجتماعية ألسباب عاطفية ن املساعدة االجتماعية ألسباب وجيهة،التدعيم االجتماعي )وتضم: البحث ع
 والعودة إىل، والتقبل، واملواجهة املقيدة، على االنفعال )واشتملت على إعادة التفسري اإلجيايب والتنفيس االنفعايل (. واملواجهة املركزة

 ( litman, 2006, mairean& turliuc, 2011 الدين ( )

لكن نتائج التحليل . األخرى يف مقياس املواجهة وقد أجريت العديد من الدراسات للكشف عن البناء العاملي واخلصائص السيكومرتية
 ( اليت نتج عنها املقياس. فعلى سبيلCarver et al, 1989نتائج دراسة كريفر وزمالئه ) العاملي يف بعض هذه الدراسات مل تتفق مع

من العوامل. حيث طبق الباحثان املقياس  ( بعدد قليل  Roger &Lyne 2000دراسة اليت أجراها الين وروجر )خرجت ال، املثال
( ابجنلرتا واشتملت National Health Service Trust NHSالصحة القومية ) على عينة كبرية من املوظفني العاملني يف مصلحة

موظفني يف املكاتب اإلدارية واخلدمات  وأطباء أسنان ( واداريني )مديرين،، ومعاجلني، أخصائيني إكلينيكيني )ممرضني وأطباء العينة على
وبنسبة ، ( وزع عليهم املقياس5071 ( من أصل )177 أجابوا على املقياس ) واخلدمات الشخصية (. وبلغ عدد الذين، العقارات

ومت ، واالتساق الداخلي اس بطريقة إعادة االختبار،(. واستخرج الباحثان معامالت ثبات مرتفعة للمقي%24.67) استجابة بلغت
جلولدنربج   General Health  Questionnaire الصحة العامة ( مع مقياسConcurrent Validit)حساب الصدق التالزمي 

ومقياس  ( Eysenck Personality Questionnaire العصابية من مقياس أيزنك للشخصية ) ( ومقياسGHQ12ووليمز )
لقوا والضغوط. واستخلص الباحثون ثالثة عوامل رئيسة أط ومقياس االكتئاب والقلق، ثري اإلجيايب والسليبأري السليب من مقياس التثأالت

اختصار فقرات  ( فقرة فقط، ولذلك اقرتحوا 27والتجنب تشبعت عليها )، واملواجهة االنفعالية، اإلجيابية وعليها املواجهة العقالنية أ
 ذا العدد.املقياس إىل ه

(  Kallasmaa & Pulver,2000,وبلوفري) ومن الدراسات األخرى اليت طبقت التحليل العاملي على مقياس املواجهة دراسة كالزما
هبدف مقارنة البناء العاملي واخلصائص السيكومرتية للصورة األستونية مع النسخة  بعنوان بنية وخصائص مقياس املواجهة يف استونيا

من خالل التحليل العاملي بعد  ياس املواجهة. وأظهرت نتائج الدراسة معامل اتساق مقبول يف النسخة األستونية. وتبنيمن مق األصلية
، والتجنب، مقياسا فرعيا ( تشبعت على ثالثة عوامل هي: املواجهة 51 فقرة موزعة على 06التدوير أن فقرات املقياس )تتكون من 

املواجهة والتعاطف  عوامل الثالثة مستقلة تقريبا عن بعضها البعض ابستثناء وجود عالقة بنيوكانت هذه ال والتعاطف االجتماعي.
التعاطف االجتماعي بينما كان متوسط الذكور مرتفعا على  وكان متوسط درجات اإلانث مرتفعا بشكل الفت للنظر يف. االجتماعي
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 ابلنسبة للمواجهة 6.00( شخصا وبلغ 00لى عينة قوامها )معامل الثبات إبعادة االختبار ع كما مت حساب. مقياس املواجهة
 للتعاطف االجتماعي.6.04للتجنب و 6.05و

كد من وجود ) أهبدف الت، املواجهة ( التحليل العاملي التوكيدي على مقياس (Hasking & Oei, 2002وطبق هاسكنج و اوي 
(  471و)  ا( ذكور  051منهم ) ، طن اسرتايل( موا 066)  طبق على حيث، ( عامال أو اسرتاتيجية مواجهة يف هذا املقياس 52
الدراسة على  وبرهنت نتائج. والنصف اآلخر ممن يتناولونه بشكل اعتيادي، من املدمنني على الكحول وكان نصف هذه العينة، إاناث

 وشيوع منوذج العوامل الثالثة يف مقياس املواجهة لدى أفراد، ( عامال 52وجود ) 
. من بياانت املدمنني على الكحول ومل يتمكن الباحثان من استخالص العوامل، ن يتناولون الكحول بشكل اعتيادياجملتمع الذي

لكنه ال ، سيكومتريية جيدة يف حالة تطبيقه على عينة عادية من أبناء اجملتمع واستنتج الباحثان أن مقياس املواجهة يتمتع خبصائص
 ى مدمين الكحول.اسرتاتيجيات املواجهة لد يصلح لتقييم

. مقياس املواجهة : منوذج العوامل اخلمسة قيحتن( دراسة بعنوان (Zuckerman & Gagne,2003كما أجرى زيكرمان وجاجن 
وكشف التحليل العاملي عن مخسة عوامل مستقلة . واضافة سبعة مقاييس فرعية أخرى حيث مت تعديل أحد املقاييس الفرعية يف املقياس

. والعقاب الذايت، والتجنب ،واالنعزال، والبحث، ت املقياس اجلديد وهذه العوامل هي: االعتماد على الذاتعليها فقرا تشبعت
العوامل اخلمسة اليت كشفت عنها هذه الدراسة وبني متغريات أخرى  كد من دقة هذه النتائج درس الباحثان العالقة التنبؤية بنيأوللت

السيطرة (. ابإلضافة إىل أن  تغري )التطلع إىل السيطرة ( ومتغري )احلكم الذايت مقابل التوجه حنواخلمسة أتثرت مب وتبني هلما أن العوامل
 التكيف والصحة النفسية. العوامل اخلمسة ظهرت كمنبئات حمتملة ميكن أن تكشف عن

تكونت عينة . بية والسلبيةبسمات اإلجيا اولت أبعاد مقياس املواجهة وعالقتهاتن(   Litman, 2006ويف دراسة أجراها ليتمان )
ذكور(. وطبق الباحث التحليل العاملي بعد التدوير، واعتمد على أربعة  75و إانث  527( طالبا جامعيا ) 406الدراسة من ) 

 analysis of the( والتحليل املقابل للقيم املميزة )The scree test العوامل هي: نتائج اختبار اهلضبة ) معايري لتحديد عدد

eigenvalues Parallelومستوى داللة العوامل بعد التدوير. ، التحليل سره العوامل الناجتة عنف( ومقدار التباين املشرتك الذي ت
ثالثة منها متثل اسرتاتيجيات املواجهة القائمة إما على االكتفاء الذايت ، أربعة عوامل وأظهرت نتائج الدراسة تشبع فقرات املقياس على

العامل الرابع  (. بينما ميثل Self- sufficient or socially- supported coping strategies اعي )االجتم أو الدعم
ات داللة إحصائية مع ( عالقة ذالدعم االجتماعي و) القائمة على االكفاء الذايت أ وأظهرت عوامل املواجهة. اسرتاتيجية التجنب

 وابملقابل. طوي ابلفعل على اسرتاتيجية التصدي أو املواجهة الفاعلةتنن هذه العوامل يؤكد أ مما، الفاعلية السلوكية والسمات اإلجيابية
 ارتبطت اسرتاتيجية التجنب مع التثبيط السلوكي والسمات السلبية.

والتحليل العاملي التوكيدي للكشف عن البناء  ( التحليل العاملي االستكشايفEisengart, et al,2006وطبق اسنجريت وزمالؤه )
وتبني من خالل . أن مت تطبيقه على عدد من أمهات األطفال ذوي الوزن املنخفض جدا لعاملي يف مقياس اسرتاتيجيات املواجهة بعدا



 جملة العلوم الرتبوية والنفسية

 5167مارس  6العدد  66اجمللد   755

العاملي التوكيدي مستوى توافق  بينما كشفت نتائج التحليل. العاملي االستكشايف تشبع الفقرات على سبعة عوامل رئيسة التحليل
 لدى عينة الدراسة. العاملني السرتاتيجيات املواجهةمعتدل يؤكد مالئمة منوذج 

 550 لتقييم اسرتاتيجيات املواجهة لدى ) ( Benson, 2010ومن الدراسات األخرى اليت استخدمت هذا املقياس دراسة بينسون )
)أو أربع اسرتاتيجيات  عن التحليل العاملي االستكشايف أربعة عوامل رئيسة ( من آابء وأمهات األطفال املصابني ابلتوحد. ونتج

 واعادة التشكيل املعريف.، واالنسحاب، وقمع النشاطات املنافسة، املواجهة الفاعلة مواجهة ( هي:

السيكومرتية يف مقياس أساليب مواجهة الضغوط  إىل التعرف على اخلصائص (besharat,2010وهدفت دراسة حممد بشرت )
 إانث ( واستعان الباحث مبقياس املواجهة 502ذكور و  477( رايضيا ) 214قوامها ) اإليرانيني الرايضية لدى عينة من الرايضيني

 ومقياس الصحة النفسية.، واملقياس متعدد األبعاد للقلق التنافسي 5777لكريفر وزمالئه 

دق التالزمي، وصدق ومعامالت جيدة يف الص فضال عن متتع املقياس بثبات عال، وكشفت النتائج عن أربعة عوامل يف مقياس املواجهة
 مقياس املواجهة يصلح لقياس اسرتاتيجيات مواجهة الضغوط لدى الرايضيني. نواستنتج الباحث أ. والصدق التميزي، البناء

العاملي يف الصورة الصينية من مقياس  البناء (joseph, Aaron & wing- chung, 2011شنج )  -ودرس جوزيف وارون وونج 
وبلغ متوسط العمر يف العينة الكلية ، ( إانث026( ذكور و)477صينيا، منهم ) ( مراهقا050الدراسة من )وتكونت عينة . املواجهة

واتضح من خالل . اجلنسني وبينت نتائج الدراسة اخنفاض معامل االتساق الداخلي يف بعض املقاييس الفرعية لدى ( سنة.52)
( تشبع الفقرات على عاملني مها: املواجهة املركزة على  Second- order factor analysis التحليل العاملي من الدرجة الثانية )

اإلانث )وليس من  كما استخلص من بياانت،  مع وجود ارتباط ضعيف بني هاذين العاملني، التجنب / اهلرب املشكلة واسرتاتيجية
 ملواجهة املركزة على االنفعال.ا بياانت الذكور( عامال اثلثا هو

( 475العاملي يف مقياس املواجهة لدى ) إىل الكشف عن البناء( Pang, Strodl & Oie, 2013وزمالئه ) وهدفت دراسة ابنج
 ئاب. وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائجتالسلوكي للتعايف من اضطراابت القلق واالك شخصا ممن حيضرون جلسات العالج املعريف

، والدعم االجتماعي، ) التخطيط الفعال عوامل رئيسة يف مقياس املواجهة هيأمهها أن التحليل العاملي االستكشايف أسفر عن ستة 
( من جمموع التباين الكلي يف  %06النفس ( فسرت هذه العوامل جمتمعة )  واسرتاتيجية ضبط، و االنسحاب، واإلنكار، والتقبل

 املقياس.

إىل التعرف على الظروف  ((Sreeramareddy Shankar, Binu, & Menezes, 2007 وهدفت دراسة سريراماريدي وزمالئه
 ,Manipal College of Medical Sciences للعلوم الطبية يف خبارست ) اليت مير هبا الطلبة بكلية الطب بكلية منيبال

Pokhara يستخدمها الطالب والتعرف على مصادر الضغوط واألساليب اليت، قد تؤثر على حياهتم العلمية ودراستهم للطب ( واليت 
مصادر الضغوط إىل جانب مقياس اسرتاتيجيات املواجهة  ومقياس، وطبق الباحثون مقياس الصحة العامة. يف مواجهة الضغوط

 57بني  تراوحت أعمارهم، ( إانث570( ذكور و)447منهم )، ( من الطلبة 260على عينه قوامها ) املستخدم يف الدراسة احلالية،

األكادميية كاالختبارات واملقررات الدراسية  مصادر الضغوط لدى الطالب تعود إىل اجلوانبوأظهرت النتائج أن أكثر . سنة 47 -
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والضغوط االجتماعية اليت تتلخص يف التوقعات العالية لألداء األكادميي من قبل ، ملهاما وكثرة، وقلة اخلدمات الرتفيهية، وضيق الوقت
وأن االسرتاتيجيات ، الفاعلة لطب بشكل عام يستخدمون أسلوب املواجهةكما أظهرت النتائج أن الطلبة بكلية ا. الطالب أهايل

وجاءت اسرتاتيجية . والدعم االجتماعي العاطفي، وصرف االنتباه، والقبول والتخطيط،، الشائعة لديهم هي: إعادة التشكيل اإلجيايب
 كلية الطب.واملهدائت يف هناية قائمة االسرتاتيجيات املستخدمة لدى طلبة   تعاطي العقاقري

الكشف عن أساليب مواجهة الضغوط لدى  ( هبدف 4655ومن الدراسات العربية اليت استخدمت هذا املقياس دراسة )السليمان،
( طالبة من املتفوقات 70)، ( طالبة 574تكونت عينة الدراسة من ) . ابملرحلة اجلامعية عينة من الطالبات املتفوقات وغري املتفوقات

املتفوقات يف أسلوب التخطيط  وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتفوقات وغري. غري املتفوقاتطالبة من  (77و)
ابجتاه الطالبات غري ، وصرف االنتباه، واإلنكار، والالمباالة، والقبول يف حني كانت الفروق يف أساليب االستسالم ،. وابجتاه املتفوقات

 .املتفوقات

صورة عربية من مقياس اسرتاتيجيات املواجهة  رض الدراسات السابقة ندرة الدراسات العربية اليت اهتمت إبعدادويتضح من خالل ع
فضال عن االفتقار ملثل هذه ، تتمتع خبصائص سيكومرتية مقبولة يف البيئة العربية(  Carver et a1., 1989لكريفن وزمالئه )

 لدراسة احلالية واحلاجة إليها.وهذا ما يزيد من أمهية ا، يف اليمن الدراسات

 ة :الدراس ةمشكل

الذي أعده كارفري وشاير وونرتاب  ( Coping Questioner هتدف هذه الدراسة إىل إعداد صورة مينية من مقياس املواجهة )
(Carver, Scheier & Weintraub, 1989لتقييم ) لضغوط اليت االسرتاتيجيات اليت يستخدمها الناس يف التعامل مع املشاكل وا

 ونتعامل معها، ا اليوميةتنرية يف حياثفمن املعلوم أننا نتعرض ملشاكل ك. يف احلياة اليومية تواجههم
ويرجع هذا االختالف إىل عوامل  . أيضا ومن شخص إىل آخر، ابسرتاتيجيات معينة ختتلف من موقف إىل آخر، لدى الشخص نفسه

ودرجة التعقيد ، واخلربة، راشد( واملستوى التعليمي والثقايف -مراهق  -والعمر )طفل نثى(أ -كثرية منها اختالف النوع االجتماعي )ذكر
 .ابإلضافة إىل عوامل أخرى، املشكلة نفسها يف

وثبات جيدة يف البيئة العربية عامة والبيئة اليمنية  وعلى الرغم من أمهية هذا املقياس واحلاجة إىل توافر مقاييس موثوق هبا وتتمتع بصدق
 فضال عن ندرة املقاييس املقننة يف البيئة. ال تزال قليلة -حسب اطالع الباحث  -اجملال  إال أن املقاييس املتوافرة يف هذا، اصةخ

ابإلضافة إىل أننا مل نعثر على بياانت ، اليمنية كد من مالءمتها للبيئةأالعربية ال ميكن تطبيقها دون التفاملقاييس املتوفرة ابللغة . اليمنية
 اليمن من قبل. ولذلك نسعى يف الدراسة احلالية إىل إعداد صورة مينية من مقياس املواجهة تؤكد أنه قد سبق تقدمي مقياس املواجهة يف

(Cope Questioner)  .تتمتع خبصائص سيكومرتية مقبولة 
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 ة :الدراس ةأهمي
 تتلخص أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:

 ات العالقة.دراسات املستقبلية يف اجملاالت ذال ميكن أن خيدم، عن مقياس واسرتاتيجيات املواجهة إهنا تقدم إطارا نظراي مناسبا -5

وسيصبح هذا املقياس متاحا لالستخدام من  اعتمدت الدراسة احلالية على واحد من أهم مقاييس تقييم اسرتاتيجيات املواجهة -4
 موثوق به. قبل الباحثني يف اليمن وعلى حنو

ابإلضافة إىل ، خاصة يف حد ذاته له أمهية، تتمتع مبعامالت صدق وثبات جيدة، ة حملية من مقياس املواجهةإن إعداد صور   -0
النفسية املرتبطة ابسرتاتيجيات املواجهة اليت يفضلها الناس عندما  أن ذلك سيسهل على الباحثني تقييم بعض اخلصائص

 الصعبة و الضاغطة. يتعرضون للمواقف

 النفسي. مقياس املواجهة يف أغراض تطبيقية ذات عالقة ابإلرشاد والعالج ميكن االستفادة من  -2

  اف الدراسة :أهد

 تسعى الدراسة احلالية لإلجابة على سؤالني رئيسني مها:

 البيئة اليمنية؟ ( معامالت صدق وثبات مقبولة يف 5777هل تتوفر يف مقياس املواجهة )لكايرفر وزمالئه  - 5

 ة يف مقياس املواجهة ؟.ما البنية العاملي -4

 سة :مصطلحات الدرا

يف التعامل مع  نيستخدمها ( اإلنسا نآللية اليت يستخدمها ) أو يفضل أيشري مفهوم االسرتاتيجية إىل ا :اسرتاتيجيات املواجهة 
الناس يف إدارة الضغوط  السلوكية واملعرفية املختلفة اليت يستخدمها بينما تعزى املواجهة إ ىل االسرتاتيجيات. األحداث الضاغطة

Moskowitz, 2004)  & Folkman ) ويعرف فولكمان والزاروس(Folkman & Lazaraus, 1980)  اسرتاتيجية املواجهة
وهي . املطالب الداخلية واخلارجية اليت تتسبب هبا املواقف الضاغطة أبهنا اجلهود اليت يبذهلا الفرد للسيطرة على، أو خفض، أو حتمل

يدرك الفرد أبهنا ترهق  واالنفعالية من أجل إدارة املطالب الداخلية أو اخلارجية اليت، يف اجلهود املعرفية والسلوكية مستمرأيضا تغيري 
 (Lazarus & Folkman,1984, p.141)إمكاانته أو تتفوق عليها 

فهي جمموعة من ، اقف واألحداث الضاغطةللمو  ويرى كرفر وزمالؤه أن اسرتاتيجية املواجهة هي ما يبذله الفرد من جهود يف مواجهته 
 & Carver, Seheier)خالهلا للتعامل مع املواقف الضاغطة حللها أو التقليل من آاثرها  األنشطة أو اخلطط اليت يسعى الفرد من

Weintraub, 1989 ) 

جلهود موجهة ء كانت هذه اضاغطة سواال ثايف تعامله مع األحد ( أبهنا اجلهود اليت يبذهلا الفرد Lazarus, 2000وعرفها الزوريس )
، ( أبهنا األفعال اليت يبذهلا الفرد للتعامل مع الضغوط النفسية4667وحممود،  وتعرفها ) األمحد. موجهة حنوا ملشكلة االنفعال أو حنو
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واجهة أيضا إىل استخدام امل وتشري اسرتاتيجيات. جتنبها أو، التقليل من حدة هذه الضغوط أو تعلم حتملها والتعايش معها وذلك هبدف
 & Poczwardowski) الداخلية للتعامل مع األحداث الضاغطة آليات املواجهة للحد من املطالب اخلارجية أو لتحسني املصادر

Conroy,2002) . 

يف كل اسرتاتيجية ابلدرجة اليت حيصل عليها الفرد  ويتفق الباحث مع تعريف كريفر وزمالئه السرتاتيجيات املواجهة اليت تتحدد إجرائيا
 وذلك اعتمادا على الدرجة الكلية لكل اسرتاتيجية، يقيسها املقياس املستخدم يف هذه الدراسة من االسرتاتيجيات الثالث عشرة اليت

 .النظر إىل الدرجة الكلية للمقياسعلى حدة بدون 

 ةإجراءات الدراس
 أوال: منهج الدراسة

األسلوب العاملي واالرتباطي كوهنا األساليب  على مجع البياانت وحتليلها ابستخدام استخدم الباحث منهج البحث الوصفي القائم
 املالئمة لتحقيق أهداف الدراسة احلالية.

 ثانيا: جمتمع وعينة الدراسة

 ومن كال، والعمال واملوظفني والطالب، والراشدين غطى جمتمع الدراسة مدى واسعا من فئات اجملتمع اليمين مشلت فئات الشباب
 سحبت من هذا اجملتمع عينة عشوائية. رمية (، عدن، احملويت، تعز، حجة، اليمنية ) احلديدة ينتمون لعدد من احملافظات، اجلنسني
(. وتراوح مدى العمر يف عينة %11.2) ( من الذكور77( و)% 22.17)( من اإلانث بنسبة 77( شخصا، منهم )571قوامها )

 .(7.77واحنراف معياري )، سنة (40.52ط )( سنة، مبتوس 57-06الدراسة بني )

 كل فئة وأخرى : ( يوضح توزيع أفراد العينة على الفئات العمرية وبواقع عشر سنوات بني 5واجلدول رقم ) 

 (1اجلدول رقم )

 اجملموع 07 – 17 17 – 27 27 – 07 07 – 47 47 – 57 الفئة العمرية

 571 0 1 7 54 527 عدد األفراد

 

 ( املستوى التعليمي ألفراد العينة وفقا ملتغري العمر.4رقم ) ويوضح اجلدول
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 (2اجلدول رقم )

 التعليم
 اجلنس

 اجملموع
 إانث ذكور

 01 44 50 اثنوية

 25 50 47 دبلوم بعد الثانوي

 77 20 10 جامعة

 571 77 77 اجملموع

 

 ثالثا: أدوات الدراسة
 & Carver, Scheier)كرفر وزمالؤه  ( الذي أعدهCOPE Questioner واجهة )استخدم الباحث يف الدراسة احلالية مقياس امل

Weintraub, 1989) ( مقياسا فرعيا وبواقع أربع فقرات لكل  50( فقرة تنقسم داخليا إىل ) 14) فقرة منها (53) ويتكون من
وهي: اسرتاتيجية املواجهة  اليت وصفها املؤلفون، كل مقياس منها يف تقييم اسرتاتيجية حمددة من اسرتاتيجيات املواجهة ويستخدم، منها

واسرتاتيجية طلب ، واسرتاتيجية املوجهة املقيدة ) االنسحاب (، املنافسة واسرتاتيجية قمع النشاطات، واسرتاتيجية التخطيط، الفاعلة
التفسري والتطور  واسرتاتيجية إعادة ،واسرتاتيجية طلب املساعدة االجتماعية ألسباب انفعالية، ألسباب وجيهة املساعدة االجتماعية

واسرتاتيجية اإلنكار، ، الرتكيز على التنفيس االنفعايل واسرتاتيجية، واسرتاتيجية العودة إىل الدين، واسرتاتيجية التقبل، اإلجيايب
استبعدت هذه  وقد، كحولأما الفقرة األخرية فتستخدم لتقييم تعاطي ال. واسرتاتيجية التحرر العقلي واسرتاتيجية التحرر السلوكي،

طبق بدرجة تنريا، ثاملقياس وفق مدرج رابعي )تنطبق ك وتتم اإلجابة على فقرات. الفقرة من املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية
 ( على التوايل. 5، 4، 0، 2أبدا ( وتعطى الدرجات )  طبقتنطبق قليال، ال تن، متوسطة

 ية :العرب ةإعداد املقياس باللغ

عرضت الصورتني اإلجنليزية والعربية على خبري علمي  حلصول على املقياس ابللغة اإلجنليزية قام الباحث بنقله إىل اللغة العربية مثبعد ا
بعض  وقدم األستاذ اخلبري، دقة الرتمجة العربية يف التعبري عن فحوى الفقرات يف األصل األجنيب ملراجعة صياغة الفقرات وتقييم مدى

املقياس على عدد من األساتذة احملكمني لتقييم  ويف خطوة اتلية عرضت النسخة العربية من. قيمة اليت اخذ هبا الباحثاملالحظات ال
وقد قدم األساتذة احملكمون مالحظات علمية هامة . اسرتاتيجيات املواجهة احملددة وما إذ ا كانت تقيس، صالحية فقرات املقياس

 هذه الدراسة. واعداد الصورة النهائية اليت طبقت على العينة األساسية يف، يف إعادة صياغة بعض الفقرات سامهت

 :ومناقشتها ةائج الدراسنت
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 : نتائج السؤال األولأوال 

 .وصدق مقبولة يف البيئة اليمنية ؟ثبات  ( معامالت 5777يف مقياس املواجهة )لكايرفر وزمالئه ، نص السؤال األول على : هل تتوفر

 وكما أييت:. ( شخصا 571البالغة )  ا السؤال مت حساب معامالت الصدق والثبات من بياانت العينة الكليةلإلجابة على هذ

 

 :بات املقياسث -أوال

اسرتاتيجية على حدة، ويف املقياس ككل )ومت  استخرجت معامالت الثبات ابلتجزئة النصفية بني الفقرات الفردية والزوجية يف كل
 وتظهر هذه النتائج يف. ابإلضافة إىل حساب معامل ألفا كرونباخ. مبعادلة سبريمان براون ( بني اجلزأينتصحيح معامالت االرتباط 

 ( اآليت: 0اجلدول رقم )

 (3اجلدول رقم )

 معامالت الثبات ابلتجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 7 6 5 4 3 2 1 رقم االسرتاتيجية

 6.104 6.700 6.750 6.10 6.771 6.707 6.007 التجزئة النصفية

 6.471 6.710 6.071 6.212 6.277 6.072 6.160 ألفا كرونباخ

 الدرجة الكلية 50 54 55 56 7 7 رقم االسرتاتيجية

 6.75 6.770 6.707 6.771 6.770 6.074 6.77 التجزئة النصفية

 6.770 6.007 6.742 6.077 6.000 6.057 6.06 ألفا كرونباخ

 

ومعامالت ثبات جيدة للدرجة الكلية ، املواجهة ( توافر معامالت ثبات مقبولة ملعظم اسرتاتيجيات0ل رقم )ويتضح من خالل اجلدو 
مت حساب معامالت االرتباط بني درجة ، ومن أجل تعزيز معامالت ثبات املقياس. كرونباخ سواء ابلتجزئة النصفية أو ألفا، للمقياس

 ( اآليت: 2وتظهر النتائج يف اجلدول رقم ) . نتمي إليهاوالدرجة الكلية لالسرتاتيجية اليت ت الفقرة
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 (4اجلدول رقم )

 معامالت االرتباط بني درجة كل بند والدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تنتمي إليه

 البنود االسرتاتيجية
معامل 
 االرتباط

 البنود االسرتاتيجية
معامل 
 االرتباط

 البنود االسرتاتيجية
معامل 
 االرتباط

 املواجهة الفاعلة

5 6.072 
طلب املساعدة 
 ألسباب وجيهة

57 6.756 

 العودة إىل الدين

00 6.205 
4 6.025 57 6.757 02 6.202 
0 6.042 57 6.755 01 6.177 
2 6.174 46 6.755 00 6.765 

 التخطيط

1 6.704 
طلب املساعدة 
 ألسباب عاطفية

45 6.075 
الرتكيز على التنفيس 

 فعالعن االن

07 6.744 
0 6.747 44 6.777 07 6.002 
7 6.072 40 6.741 07 6.776 
7 6.726 42 6.720 26 6.077 

قمع النشاطات 
 املنافسة

7 6.722 
إعادة التفسري 
 والتطور اإلجيايب

41 6.277 

 اإلنكار

25 6.001 
56 6.746 40 6.774 24 6.017 
55 6.274 47 6.207 20 6.770 
54 6.157 47 6.070 22 6.707 

 املواجهة املفيدة

50 6.170 

 التقبل

47 6.076 

 التحرر السلوكي

21 6.707 
52 6.062 06 6.707 20 6.742 
51 6.076 05 6.050 27 6.707 

50 6.172 04 6.022 27 6.705 

 التحرر العقلي
27 6.067 

 6.077 16 6.65كل معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
15 6.717 
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 البنود االسرتاتيجية
معامل 
 االرتباط

 البنود االسرتاتيجية
معامل 
 االرتباط

 البنود االسرتاتيجية
معامل 
 االرتباط

14 6.740 
وتتسق هذه النتائج مع نتائج . يف املقياس ( توافر معامالت اتساق داخلي عالية 2ويتبني من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ) 

( السيما Carver et a1,1989)، جيدة يف مقياس املواجهة لكريفر وزمالئه الدراسات السابقة اليت وجدت معامالت صدق وثبات
يف Pulver, 2000 & (Kallasmaaكدراسة كالزما وبلوفري )،  حملية يف بيئات غري البيئة اليت وضع فيها املقياس عند إعداد صور

 يف إيران.( Besharat, 2010)أستونيا ودراسة بشرت 

 :صدق املقياس -انياث
 :اهرى (ظل)االصدق املنطقى  - 1

على ثالثة من األساتذة يف قسم علم النفس  نية من مقياس املواجهة من خالل عرض املقياسحتقق الصدق املنطقي يف الصورة اليم
وقد وجد الباحث من خالل متابعة . صالحية الفقرات يف قياس اسرتاتيجيات املواجهة للحكم على، جامعة احلديدة، بكلية اآلداب

 صياغة بعض الفقرات. وعدلوا، احملكمني أهنم اتفقوا على صالحية املقياس بشكل عام آراء

 ( :صدق البناء)الداخلى ط معامل االرتبا -2

الدرجة الكلية للمقاييس الفرعية )اسرتاتيجيات  مت حساب معامل االرتباط الداخلي )صدق البناء( عرب حساب معامالت االرتباط بني
 ( اآليت: 1 وتظهر النتائج يف اجلدول رقم ). للمقياس املواجهة الثالثة عشرة ( والدرجة الكلية

 (5اجلدول رقم )

 معامالت االرتباط بني الدرجات الكلية للمقاييس الفرعية مع الدرجة الكلية للمقياس.

 معامل االرتباط االسرتاتيجية معامل االرتباط االسرتاتيجية

 **6.056 التقبل **6.076 املواجهة الفاعلة

 *6.570 العودة إىل الدين **6.417 التخطيط

 **6.107 الرتكيز على التنفس عن االنفعال **6.275 ت املنافسةقمع النشاطا

 **6.177 اإلنكار **6.267 املواجهة املقيدة

 **6.075 التحرر السلوكي **6.120 طلب املساعدة االجتماعية ألسباب وجيهة
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 **6.262 التحرر العقلي **6.101 طلب املساعدة االجتماعية ألسباب عاطفية

   **6.201 إعادة التفسري والتطور اإلجيايب

 اثنيا: نتائج السؤال الثاىن: ما البنية العاملية ملقياس املواجهة؟

 ابوالتحليل العاملي أسلو . العاملي االستكشايف للتحقق من البناء العاملي للصورة اليمنية من مقياس املواجهة استخدم الباحث التحليل
 وصوال إىل العوامل املشرتكة اليت، الدالة إحصائيا بني خمتلف املتغريات الداخلة يف التحليل مالت االرتباطإحصائيا يهدف إىل تفسري معا

عن الرتكيب أو البناء العاملي  وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق العلمية للكشف. تصف العالقة بني هذه املتغريات وتفسرها
 Principal Components هذه الدراسة طريقة املكوانت األساسية ) واستخدم يف(. 4667، للمقاييس )عيد والنيال وعبد اخلالق

Analysis )هوتلنج( ) ( والتدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس لكايزر Varimaxواعتمد الباحث على أربعة معايري .)  لتحديد
 وهذه املعايري هي:، العوامل املقبولة

 6.0أال يقل التشبع عن . 5

  Stevens ,1995, P 367)يف كل عامل عن ثالثة بنود ) عدد البنود اليت تشبعت تشبعا داال . أن ال يقل4

 . أال تتشبع الفقرة جوهراي على أكثر من عامل واحد.0

 حسب قاعدة كايزر. 5.6أال يقل اجلذر الكامن عن . 2

(  SPSS 13 اإلحصائي لتحليل البياانت ) لربانمجابستخدام ا، ووفقا هلذه املعايري نفذ الباحث التحليل العاملي عدة مرات متتالية
وتظهر البياانت اخلاصة ابشرتاكيات . ( من التباين الكلي00.760عامال، فسرت ) (57 ونتج عن ذلك تشبع فقرات املقياس على )

 ( اآلتية:7، 0املقياس وقيم اجلذر الكامن للعوامل يف اجلداول ) بنود

 

 

 

 

 
 (6اجلدول رقم )

 د املقياساشرتاكيات بنو 
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 االشرتاكات رقم الفقرة االشرتاكات رقم الفقرة االشرتاكات رقم الفقرة

5 6.070 57 6.174 07 6.716 
4 6.017 46 6.740 07 6.077 
0 6.057 45 6.047 07 6.004 
2 6.140 44 6.075 26 6.757 
1 6.002 40 6.722 25 6.004 
0 6.075 42 6.767 24 6.077 
7 6.040 41 6.707 20 6.757 
7 6.170 40 6.706 22 6.702 
7 6.777 47 6.706 21 6.072 
56 6.721 47 6.755 20 6.176 
55 6.176 47 6.070 27 6.065 
54 6.170 06 6.047 27 6.101 
50 6.754 05 6.021 27 6.061 
52 6.042 04 6.225 16 6.045 
51 6.022 00 6.706 15 6.077 
50 6.171 02 6.701 14 6.071 
57 6.075 01 6.001   

57 6.007 00 6.762   

 (7اجلدول رقم )

 قيم اجلذر الكامن للعوامل

 النسبة التجميعية للتباين املفسر نسبة التباين اجلذر الكامن العوامل

5 1.72 55.420 55.420 
4 2.706 7.477 46.101 
0 4.70 1.161 40.626 
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2 4.12 2.77 06.705 
1 5.77 0.747 02.717 
0 5.71 0.102 07.04 
7 5.771 0.21 25.77 
7 5.064 0.67 22.712 
7 5.14 4.70 27.771 
56 5.21 4.77 16.177 
55 5.07 4.07 10.414 
54 5.067 4.151 11.707 
50 5.407 4.22 17.467 
52 5.40 4.007 06.172 
51 5.51 4.457 04.774 
50 5.60 4.625 02.700 
57 5.640 5.770 00.760 

 ( تشبعات بنود املقياس على العوامل قبل التدوير.7وتظهر يف اجلدول رقم )
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 (8اجلدول رقم )

 مصفوفة العوامل قبل التدوير

 

رقم 
 البند

 العوامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

5 -
6.614 

6.052 6.552 -
6.004 

6.541 6.077 -
6.657 

-
6.654 

6.455 6.072 -
6.642 

6.605 6.507 -
6.504 

-
6.555 

-
6.607 

-
6.442 

4 -
6.572 

6.475 6.077 -
6.574 

6.522 6.456 6.602 -
6.651 

6.500 6.260 -
6.657 

-
6.517 

-
6.577 

6.571 -
6.677 

6.607 -
6.675 

0 6.450 6.000 6.510 -
6.661 

6.550 6.574 -
6.070 

-
6.672 

6.647 6.615 -
6.605 

-
6.570 

6.016 -
6.517 

-
6.572 

-
6.617 

6.604 

2 -
6.570 

6.420 6.400 -
6.570 

6.562 6.627 -
6.520 

6.464 6.017 6.606 -
6.660 

6.565 6.502 6.421 6.546 -
6.555 

6.500 

1 -
6.511 

6.206 6.470 6.402 6.450 -
6.542 

6.455 -
6.425 

-
6.621 

6.671 6.456 6.616 6.605 -
6.550 

-
6.426 

6.670 6.657 

0 -
6.067 

6.012 6.400 -
6.514 

6.520 -
6.007 

6.060 6.400 -
6.602 

6.500 6.661 6.667 6.541 -
6.607 

6.415 6.625 -
6.677 

7 -
6.007 

6.000 6.441 -
6.567 

6.671 -
6.574 

6.071 6.411 -
6.607 

-
6.624 

6.677 6.670 6.562 6.620 6.647 -
6.627 

-
6.677 

7 -
6.420 

6.261 6.506 -
6.672 

6.474 -
6.460 

6.550 -
6.577 

-
6.405 

6.617 -
6.662 

6.401 6.566 -
6.677 

-
6.664 

6.600 6.667 
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رقم 
 البند

 العوامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

7 6.475 6.476 6.477 -
6.627 

6.557 6.070 6.440 -
6.676 

-
6.514 

-
6.566 

-
6.606 

6.600 -
6.040 

6.472 6.660 -
6.065 

-
6.506 

56 6.016 6.520 6.672 -
6.062 

-
6.607 

6.277 6.477 -6.40 -
6.664 

-
6.401 

-
6.506 

6.677 -
6.507 

6.507 -
6.617 

-
6.502 

6.605 

55 -
6.577 

6.040 6.025 6.666 -
6.407 

-
6.400 

6.617 6.575 6.624 -
6.560 

-
6.545 

-
6.515 

-
6.667 

6.671 6.601 6.555 6.075 

54 6.662 6.072 6.425 6.576 6.645 6.651 6.674 -
6.046 

-
6.454 

6.601 -
6.472 

-
6.504 

6.457 6.457 -
6.552 

6.600 6.660 

50 -
6.464 

6.257 6.410 6.575 6.570 -
6.567 

6.601 -
6.460 

-
6.042 

-
6.040 

-
6.606 

-
6.575 

6.670 6.670 6.570 -
6.607 

-
6.677 

52 -
6.571 

6.427 6.067 6.672 -
6.477 

6.560 6.657 6.627 6.007 -
6.507 

-
6.407 

-
6.502 

6.400 -
6.674 

6.667 6.570 -
6.620 

51 -
6.445 

6.047 6.066 6.451 -
6.606 

6.677 -
6.677 

-
6.465 

6.507 -
6.002 

6.527 -
6.660 

6.500 -
6.640 

6.457 6.625 -
6.501 

50 6.077 6.572 6.440 -
6.662 

6.441 6.657 6.520 6.656 6.557 -
6.251 

6.624 -
6.570 

-
6.557 

-
6.571 

-
6.605 

6.467 6.561 

57 6.517 6.217 -
6.576 

-
6.571 

6.455 -
6.671 

-
6.550 

6.572 6.567 -
6.510 

-
6.454 

6.621 6.657 -
6.400 

-
6.650 

-
6.677 

-
6.021 

57 6.407 6.244 -
6.467 

-6.52 6.571 6.405 -
6.067 

6.516 -
6.627 

-
6.627 

6.574 6.505 -
6.607 

-
6.676 

-
6.607 

6.574 -
6.557 

57 6.577 6.000 -
6.445 

-6.40 6.567 6.506 -
6.460 

6.576 -
6.566 

-
6.616 

-
6.617 

-
6.667 

6.670 -
6.502 

-
6.604 

6.457 -
6.405 

46 6.477 6.072 -
6.517 

-6.54 6.502 -
6.670 

-
6.050 

6.402 -
6.567 

-
6.562 

-
6.446 

-
6.570 

-
6.425 

6.571 6.547 -
6.460 

-
6.500 
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رقم 
 البند

 العوامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

45 6.015 6.472 -
6.007 

-
6.007 

-
6.674 

-
6.675 

-
6.600 

6.647 -
6.454 

-
6.612 

-
6.500 

-
6.602 

-
6.642 

6.647 6.577 6.571 6.566 

44 6.027 6.257 -
6.051 

-
6.057 

6.466 -
6.564 

6.544 6.550 6.617 -
6.611 

6.577 -
6.645 

6.542 6.565 6.577 -
6.565 

6.507 

40 6.260 6.477 -
6.260 

-
6.002 

-
6.402 

-
6.577 

6.676 -
6.466 

-
6.627 

-
6.516 

6.602 -
6.602 

6.566 6.627 -
6.675 

6.607 6.557 

42 6.000 6.472 -
6.074 

-
6.507 

-
6.624 

-
6.515 

6.661 -
6.557 

6.542 -
6.624 

6.516 6.540 6.010 6.460 -
6.527 

-
6.507 

6.556 

41 -
6.570 

6.277 6.664 6.672 -
6.602 

-
6.505 

-
6.014 

6.607 6.610 6.557 6.574 -
6.562 

-
6.244 

-
6.607 

-
6.574 

6.672 6.446 

40 -
6.617 

6.452 -
6.617 

6.641 -
6.605 

-
6.576 

6.626 6.567 6.055 -
6.615 

6.567 6.500 -
6.672 

6.214 -
6.460 

6.272 -
6.511 

47 -
6.527 

6.150 6.677 6.502 6.652 -
6.574 

-
6.017 

-
6.667 

6.476 6.617 6.457 -
6.575 

-
6.622 

6.676 -
6.664 

-
6.055 

-
6.677 

47 -
6.402 

6.146 -
6.465 

6.575 6.670 -
6.670 

6.577 6.612 -
6.515 

6.666 6.527 6.557 -
6.405 

6.602 -
6.006 

-
6.560 

6.675 

47 -
6.572 

6.047 -
6.676 

6.042 -
6.077 

-
6.472 

6.616 6.610 6.600 -
6.662 

-
6.577 

6.407 -
6.617 

-
6.400 

-
6.610 

-
6.677 

-
6.500 

06 -
6.445 

6.267 -
6.602 

6.207 -
6.474 

6.647 -
6.647 

6.621 6.545 -
6.517 

6.622 6.557 -
6.514 

-
6.554 

6.672 -
6.604 

-
6.600 

05 -
6.474 

6.247 -
6.474 

6.051 -
6.640 

6.447 6.527 6.507 -
6.527 

6.502 6.607 6.502 -
6.652 

6.550 6.506 6.667 -
6.677 

04 -6.474 -6.577 -6.477 6.577 6.555 6.677 -6.677 6.611 6.674 ---6.606 
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رقم 
 البند

 العوامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

6.677 6.674 6.407 6.450 6.677 6.507 6.670 
00 6.477 6.577 -

6.210 
6.077 6.501 6.260 6.575 6.674 -

6.567 
6.501 -

6.667 
-

6.456 
6.577 6.622 6.606 6.545 6.564 

02 -
6.470 

6.406 -
6.170 

6.071 6.567 6.007 6.505 6.600 -
6.654 

6.672 6.674 -
6.570 

6.507 -
6.607 

6.646 6.612 6.567 

01 -
6.517 

6.242 -
6.626 

-
6.670 

6.400 6.617 -
6.506 

-
6.410 

6.607 6.500 6.666 6.510 -
6.401 

6.657 6.041 6.570 6.402 

00 6.646 6.507 6.670 -
6.571 

6.405 6.060 6.661 -
6.472 

6.440 6.670 -
6.467 

6.474 -
6.671 

-
6.051 

6.575 -
6.670 

6.470 

07 6.202 6.500 -
6.655 

-
6.550 

-
6.157 

6.610 6.547 -
6.500 

-
6.670 

6.501 -
6.621 

-
6.661 

-
6.500 

-
6.614 

6.414 6.467 -
6.526 

07 6.011 6.057 -
6.664 

6.577 -
6.016 

-
6.564 

-
6.520 

-
6.271 

-
6.544 

6.671 6.675 6.676 6.542 6.607 6.640 -
6.627 

6.655 

07 6.006 6.522 6.547 6.657 -
6.575 

-
6.607 

6.614 -
6.626 

-
6.507 

6.541 6.405 6.605 6.620 -
6.576 

-
6.670 

-
6.646 

-
6.621 

26 6.210 -
6.651 

6.477 6.617 -
6.452 

-
6.657 

6.501 6.475 -
6.614 

6.407 6.076 -
6.600 

6.667 -
6.525 

6.440 6.627 6.647 

25 6.107 6.617 6.425 6.517 6.521 -
6.620 

6.667 6.512 -
6.670 

6.572 6.515 -
6.061 

6.554 6.661 6.547 -
6.505 

-
6.607 

24 6.242 6.511 -
6.662 

6.576 -
6.614 

-
6.677 

-
6.667 

6.000 6.670 6.600 -
6.054 

6.051 6.527 6.677 6.570 -
6.565 

6.442 

20 6.127 6.450 6.500 6.465 6.441 -
6.600 

6.607 6.525 -
6.577 

6.467 -
6.417 

-
6.514 

-
6.675 

-
6.500 

-
6.645 

6.547 6.507 

22 6.275 6.407 6.576 6.467 6.504 --6.520 -6.500 -6.640 -6.657 --6.676 
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رقم 
 البند

 العوامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 

6.547 6.607 6.527 6.004 6.661 6.005 6.614 
21 6.104 6.601 6.401 6.477 6.576 6.571 -

6.505 
-

6.640 
-

6.600 
6.647 6.574 6.577 6.607 6.477 6.670 6.667 -

6.567 
20 6.145 -

6.621 
6.415 6.007 6.662 6.607 -

6.554 
6.607 6.607 -

6.576 
6.676 6.626 -

6.670 
-

6.460 
6.607 6.500 -

6.646 
27 6.277 -

6.524 
6.574 6.514 6.412 6.526 6.612 6.662 6.657 6.664 6.546 6.077 6.562 6.660 -

6.677 
6.620 6.677 

27 6.170 -
6.577 

6.675 6.571 6.512 6.625 -
6.677 

6.556 6.612 -
6.517 

6.507 6.655 6.617 6.677 -
6.674 

6.515 6.607 

27 6.047 -
6.657 

-
6.442 

6.245 -
6.624 

-
6.571 

6.647 -
6.570 

6.454 6.570 -
6.577 

6.576 -
6.607 

6.551 6.672 -
6.642 

-
6.500 

16 6.207 -
6.662 

-
6.575 

-
6.600 

6.576 -
6.607 

6.007 -
6.627 

6.472 -
6.676 

6.575 -
6.517 

-
6.550 

-
6.507 

6.652 -
6.570 

6.646 

15 6.210 -
6.662 

-
6.670 

6.607 6.427 -
6.671 

6.224 -
6.650 

6.045 6.672 -
6.505 

-
6.520 

-
6.675 

6.626 -
6.527 

6.610 -
6.602 

14 6.471 6.672 -
6.440 

6.505 6.427 -
6.505 

6.557 -
6.017 

6.077 6.565 -
6.672 

-
6.407 

-
6.674 

6.665 6.520 6.642 -
6.567 
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 ( هو 4660، ) أبوعالمصحيح  ومن املالحظ أن معيار كايزر، ومفاده استبقاء أي عامل يزيد جذره الكامن عن واحد
عامال من هذه العوامل مل تتضمن  (50لكن )، عامال ( 57فقد نتج عن التحليل العاملي استخراج )، معيار غري جمد

فضال عن أن ، حسب املعايري األول والثاين املعتمدة يف البحث 6.0أعلى من  يف األقل ثالث فقرات ذات تشبعات دالة
إمهال كل  وعليه ميكن. مت استبعادها حبسب املعيار الثالث، على أكثر من عامل، ابياتشبعت تشبعا إجي الفقرات اليت

 من عملية التحليل.، فقرة (55(. واستبعاد )4667، العوامل بعد العامل الرابع )عيد والنيال وعبد اخلالق
، ل وحسب درجة التشبعالعوام ( اآليت تشبعات الفقرات على العوامل األربعة مرتبة حسب7 اجلدول رقم )وتظهر يف

 ر.ويبعد التد ابإلضافة إىل قيم اجلذر الكامن ونسبة التباين املفسرة للعوامل
 (9اجلدول رقم )

 خالصة نتائج التحليل العاملي بعد التدوير
رقم 
 الفقرة

 العوامل الفقرات
1 2 3 4 

    6.024 أتوقف عن حماولة حتقيق هديف 20
    6.005 قيقيأقول لنفسي هذا األمر غري ح 20
    6.005 أوقف احملاوالت الرامية حلل املشكلة 21
    6.046 أقف موقفا مناقضا للحدث وأعرب عن انفعااليت 07
    6.064 أتظاهر أبن األمر مل حيدث يف الواقع 22
    6.171 ال أصدق أبن األمر قد حدث 25
    6.145 أقف موقفا مناقضا للحدث وأكون قلقا جتاه املشكلة. 26
    6.167 أخفف من اجلهود املوجهة حلل املشكلة 27
    6.277 أتصرف وكأن شيئا مل حيدث 24
    6.211 أؤجل أي شيء حىت إذا كان املوقف ال حيتمل التأجيل 50
أؤجل النشاطات األخرى كي أركز على مواجهة املشكلة  7

 احلالية
6.241    

    6.072 أنفس عن مشاعري 07
    6.014 أ إىل أحالم اليقظة وأحلم أبشياء ختتلف عن املشكلةأجل 15
   6.755  أحتدث عن مشاعري مع اآلخرين 40
أسعى للحصول على الدعم العاطفي من أصدقائي أو من  44

 أقرابئي
 6.077   

   6.017  أحتدث مع شخص آخر عما أشعر به 45
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رقم 
 الفقرة

 العوامل الفقرات
1 2 3 4 

   6.061  خرينأحاول أن أحصل على التعاطف والتفهم من قبل اآل 42
   6.124  أانقش املشكلة مع أي شخص مر مبشكلة مشاهبة 57
   6.140  أحتدث مع شخص آخر كي أعرف الكثري عن املشكلة 57
أحاول احلصول على النصيحة من أي شخص عما جيب  57

 أن أقوم به.
 6.142   

أجلأ إىل الشخص الذي يستطيع معاجلة املشكلة مهما   46
 كانت التكلفة

 6.157   

أركز على معاجلة املشكلة احلالية حىت إذا تطلب األمر إمهال  56
 األشياء األخرى.

 6.064   

  6.057   أفكر ابلطريقة اليت سأواجه هبا املشكلة 7
  6.052   أحاول اخلروج ابسرتاتيجية واضحة للعمل الذي سأقوم به 1
  6.177   أفكر مليا ابخلطوات اليت سأقوم هبا 0
  6.120   أركز جهودي على العمل املخصص ملعاجلة املشكلة 4
  6.155   أضع خطة للعمل الذي سأقوم به. 7
أبذل قصارى جهدي ملعاجلة التضارب والتداخل بني  55

 األمور.
  6.271  

  6.256   أقوم بنشاطات إضافية للتخلص من املشكلة. 2
ستعجايل يف أأتكد من أن املشكلة لن تزداد سوء بسبب ا 52

 معاجلتها
  6.267  

  6.070   أسيطر على نفسي كي ال استعجل يف القيام أبي عمل 51
  6.075   أقوم بنشاط مباشر ملواجهة املشكلة 5
  6.000   أمحي نفسي من التشوش واالرتباك 54
  6.050   أحبث يف ديين عما يطمئنين 01
 6.776    أضع كل ثقيت يف هللا 02
 6.765    هللا أن يساعدين وميدين ابلعونأدعو  00
 6.070    آخذ العربة من هذا املوقف 05
 6.020    أتقبل بواقعية حقيقة ما حدث 06
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رقم 
 الفقرة

 العوامل الفقرات
1 2 3 4 

 6.107    أتعلم من هذه التجربة 47
 6.207    أتعلم التكيف والتعايش مع األحداث واملواقف الضاغطة 47
 6.256    أنه ال ميكن تغيريهأتقبل حقيقة أن هذا األمر قد وقع فعال و  04
 4.04 4.07 2.617 2.74 اجلذر الكامن 
 02.54 47.20 45.76 54.662 نسبة التباين 
 02.54 40.05 57.74 56.527 النسبة التجميعية للتباين املفسر 

 
( 14)( من أصل  %74.07) ( فقرة20( وجود أربعة عوامل رئيسة تشبعت عليها )7ويتضح من خالل اجلدول رقم )

، 16،27،27، 14ومت استبعادها، هي الفقرات املرقمة ) أما الفقرات اليت مل تتحقق فيها معايري الدراسة احلالية. فقرة
 النسخة النهائية من الصورة اليمنية. ( يف0، 50، 41، 40، 47، 00، 07

عدد العوامل اليت يتوقف  يد( كونه أحد االختبارات اهلامة يف حتد Scree Plot وقد طبق الباحث اختبار اهلضبة )
اليمنية من مقياس املواجهة تتضمن أربعة عوامل  وتبني أن الصورة. ( 4667، بعدها التحليل )عيد والنيال وعبد اخلالق
 . ( 5يف الشكل رقم )  كما يظهر،  العاملي رئيسة وعلى حنو يتفق مع نتائج التحليل

 
 (1الشكل رقم )

 1989لكريفر وزمالئه اختبار اهلضبة ملقياس املواجهة 
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الباحثون أربعة عوامل رئيسة  حيث استخلص، وهذه النتائج تتسق مع النتائج اليت أسفرت عنها دراسة كريفر وزمالئه
واملواجهة ، واسرتاتيجية التدعيم االجتماعي، واسرتاتيجية التجنب أطلقوا عليها: اسرتاتيجية املواجهة املركزة على املشكلة،

 كمنوي (Carver et al., 1989, litman, 2006, mairean & turliuc, 2011 ) فعال.املركزة على االن
كما تتسق . العوامل األربعة االختالف بني نتائج الدراستني يف االسرتاتيجيات الفرعية اليت تشبعت على كل عامل من

قياس على أربعة عوامل كدراسة تشبعت فيها فقرات امل نتائج الدراسة احلالية مع ما توصلت إليه بعض الدراسات اليت
 . (Litman, 2006) ليتمان ودراسة( benson, 2010بينسون )

واليت مل تربهن على وجود ثالث  وختتلف نتائج الدراسة احلالية مع النتائج اليت توصلت إليها بعض الدراسات السابقة
 2003 عاملي يف دراسة زيكرمان وجاجن )كشف التحليل ال حيث. عشرة اسرتاتيجية و أربعة عوامل يف مقياس املواجهة

Zuckerman & Gagne ) بينما تشبعت فقرات املقياس يف دراسة اسنجريت وزمالئه، عن مخسة عوامل مستقلة 
(Eisengart et al 2009على سبعة عوامل رئيسة ) .( وخرجت دراسة الين وروجر(Lyne & roger, 2000 

 2007 )، معها دراسة جيرتيز وزمالئه واتفقت. ( فقرة10أصل )( فقرة من 27بثالثة عوامل تشبعت عليها )

,Gutierrez et al ( من املرضى املراجعني  275عوامل بعد تطبيق املقياس على )  ( حيث استخلص الباحثون ثالثة
( تشبع فقرات النسخة Kallasmaa & Pulver, 2000ويف دراسة كالزما وبلوفري ) ألحد املستشفيات يف إسبانيا.

جوزيف  ويف دراسة. مقياسا فرعيا ( على ثالثة عوامل 51  فقرة موزعة على 06من املقياس )تكونت من  ألستونيةا
فقط مها املواجهة املركزة على املشكلة  ( تشبعت فقرات مقياس املواجهة على عاملني  Joseph, et a1,2011وزمالئه )

( عامال 14عن ) ( Hasking and Oei, 2002واوي ) هاسكنج كما كشفت دراسة. واسرتاتيجية التجنب أو اهلرب
ومل ، ( واستخلص الباحثان ثالثة عوامل من بياانت غري املدمنني على الكحول066 =من بياانت العينة الكلية ) ن

 ,Pang, Strodl & oie) ووجد ابنج وزمالؤه. منوذج العوامل األربعة على بياانت املدمنني على الكحول ينطبق

، واإلنكار، والتقبل، االجتماعي والتدعيم، عوامل رئيسة يف مقياس املواجهة هي )التخطيط الفعالستة  (2013
 . واسرتاتيجية ضبط النفس (، واالنسحاب

وجود تباين واسع يف عدد  ؛عليها ويتضح من خالل نتائج الدراسة احلالية واألدبيات العلمية اليت تيسر للباحث االطالع
( 14( إىل )3حيث تراوح عدد العوامل بني )، يف بيئات خمتلفة ميكن استخالصها بعد تطبيق املقياسالعوامل الرئيسة اليت 

 كما قد يرجع إىل التباين يف العينات املستخدمة يف،  الفروق الثقافية واالجتماعية والعقائدية عامال. وقد يرجع ذلك إىل
جمتمعية خمتلفة سواء من  لية حيث طبق املقياس على شرائحوهذا ما حاولنا أن نتفاداه يف الدراسة احلا، هذه الدراسات

فمعظم ، وجود أكثر من أربعة عوامل يف هذا املقياس لكن النتائج مل تؤيد، حيث العمر أو اجلنس أو املستوى التعليمي
عن ظهور فضال ، االستكشايف قبل التدوير مل تتشبع عليها أكثر من فقرتني العوامل اليت ظهرت يف التحليل العاملي
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 ومل ختتفي هذه التكرارات إال بعد خفض عدد العوامل إىل أربعة عوامل، تشبع بعض الفقرات تكرارات متعددة يف
 ( فقرة من عملية التحليل. 55واستبعاد ) 

( فقرات من 0و)، ( فقرات2وعددها ) ( جند أن العامل األول ضم كل فقرات اسرتاتيجية اإلنكار7مبراجعة اجلدول رقم )
وفقرة واحدة من كل من التحرر ، اسرتاتيجية الرتكيز على التنفيس االنفعايل ( فقرات من0اتيجية التحرر السلوكي و)اسرت 

أغلب  وميكن أن نسمي هذا العامل اسرتاتيجية التجنب ألن. واملواجهة املقيدة، النشاطات املنافسة وقمع، العقلي
املباشرة مع املشكلة والركون إىل  القائم على االبتعاد عن املواجهة الفقرات اليت تشبعت عليه تعرب عن السلوك التجنيب

جيل واالرتياح أبقدر ما تؤمن نوع من الت، مناسب له نشاطات بديلة ال تؤدي إىل معاجلة املوقف والوصول إىل حل
ساعدة االجتماعية وطلب امل، فقرات طلب املساعدة االجتماعية ألسباب وجيهة أما العامل الثاين فقد ضم مجيع. املؤقت

طلب  ولذلك ميكن أن نطلق على هذا العامل اسرتاتيجية، وفقرة واحدة من قمع النشاطات املنافسة ألسباب انفعالية،
وكل الفقرات املتبقية من  فقرات ( 2وضم العامل الثالث كل فقرات اسرتاتيجية التخطيط ) . املساعدة االجتماعية

وفقرتني من اسرتاتيجية ، اسرتاتيجية قمع النشاطات املنافسة وفقرتني من، ( فقرات0دها )اسرتاتيجية املواجهة الفاعلة وعد
ومن املالحظ أن البنود اليت تشبعت على هذا العامل . من اسرتاتيجية العودة إىل الدين وفقرة واحدة، املواجهة املقيدة

بياانت الدراسة  وقد اتضح من خالل، البعضلكنها ليست متباعدة عن بعضها ، ( اسرتاتيجيات متنوعة 1على )  تتوزع
متوسط عال مقارنة ابلدرجة  وهو، درجات (0أن متوسطات الفقرات اليت تشبعت على هذا العامل مل تقل مجيعها عن )

ية من االسرتاتيجيات ة عزو أداء أفراد العينة ألي اسرتاتيجبصعو  وهذا يعين. درجات  (2العظمى يف كل فقرة وهي )
 Multiple ولذلك ميكن أن نسمي هذ ا العامل اسرتاتيجية املواجهة املتعددة ). الفقرات مي إليها هذهتنتاخلمس اليت 

coping strategyتتسق مع ما  كما أن هذه التسمية،  (. كونه تضمن فقرات كثرية من مخس اسرتاتيجيات مستقلة
حبث عن  يف ، عن التغلب عليها بسهولة نعجز، معقدة فكثريا ما جند أنفسنا أمام مشكلة، نقوم به يف احلياة اليومية عادة

فقد ، هو أننا خنلط بني اسرتاتيجيات متعددة للمواجهة وما حيدث حينها. كل اإلمكاانت اليت قد تساعدان يف حلها
ا، ونبتعد بقدر اإلمكان عما قد يسبب لنا التشوش تنونضع خطة لتحركا، املشكل خنتار املواجهة املباشرة مع املوقف

املخصص  وخالل ذلك نعمل على التكامل بني خمتلف جوانب األداء، وحتما نطلب من هللا العون والتوفيق االرتباك،و 
من  ما حناول توظيف أكثر وهلذا ال يبدو أننا نستخدم اسرتاتيجيات متناقضة مع بعضها بقدر، حلل هذه املشكلة

 اسرتاتيجية للخروج حبلول مرضية.

فقرات ( وفقراتن من  2) ( جند أن العامل الرابع ضم كل فقرات اسرتاتيجية التقبل 7) وابلرجوع إىل اجلدول رقم
ويبدو جليا أن االسرتاتيجية اليت متثلها ، والتطور اإلجيايب وفقرة واحدة من إعادة التفسري، اسرتاتيجية العودة إىل الدين

، لبحث عن االطمئنان واألمان عرب السلوك الديينوا، إىل االستسالم والرضا ابلواقع فقرات هذا العامل هي أكثر ميال
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هذه احلالة عن  يف ميكن أن نطلق على هذا العامل اسرتاتيجية التقبل واللجوء إىل الدين الن سلوك الفرد يعرب ولذلك
ذي أن يساعده يف اخلروج من املأزق ال  هللا يرجوهىلإ أجلوي، لحدث املشكل كواقع ال مناص منهليم لاالستسالم والتس

 يعيشه بسبب املشكلة موضوع املواجهة.

هو  (Four Dimensions Modelلقد تبني من خالل التحليل اإلحصائي للبياانت أن منوذج األبعاد األربعة )
، ومل يتحقق أي منوذج أخر مقبول، ( فقرة منه55)استبعاد  النموذج الوحيد الذي أمكن حتقيقه يف مقياس املواجهة بعد

وبناء على ذلك يقرتح الباحث استبعاد هذه الفقرات واالكفاء ابلصورة احلالية . املقياس على كل فقراتيف ضل االستبقاء 
 ( فقرة وتتمتع خبصائص سيكومرتية مقبولة يف البيئة اليمنية. 25مقياس املواجهة اليت تضم )  من

 :تاالستنتاجا
ويستنتج . ليمنية من مقياس املواجهةا يدة يف الصورةاتضح من خالل نتائج الدراسة احلالية توافر معامالت صدق وثبات ج

واسع يف عدد العوامل اليت كشفت عنها دراسات التحليل العاملي  وجود تباين، الباحث من خالل نتائج الدراسات السابقة
الصورة  املرتمجة عن واختالف النسخ، وأن هذا التباين قد يعزى ملتغريات ثقافية )كالفروق الثقافية ،حىت اآلن، ملقياس املواجهة

 .أكثر مما تعزى إىل بناء املقياس األصلية (
 :املراجع
 . دار النشر للجامعات .القاهرة ،SPSS  لبياانت ابستخداملتحليل اإلحصائي لا 6(4660حممود ) رجاء أبوعالم،

امعي : دراسة ميدانية الشباب اجل (. أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى4667األمحد، أمل و حممود، رجاء مرمي )
 جامعة البحرين.، كلية الرتبية  07-50 ( 5) 56نفسية. والوية برت لا علومللة اجم. على عينة من طلبة جامعة دمشق

 املتفوقات ابملرحلة ريغو  املتفوقات باتلطالدى عينة من الضغوط لمواجهة ا أساليب (4655السليمان ،نوره إبراهيم )
 يوليو 17-18يف الفرتة بني، للجميع ) العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة ( حياة أفضل فسية : حنومؤمتر الصحة الن. اجلامعية

 جامعة بنها، الرتبية بكلية 4655
السيكومرتية والتحليل العاملي  اخلصائص 6(4667أمحد حممد )، عيد، غادة خالد والنيال، مايسة أمحد، وعبد اخلالق

نفسية. الرتبوية والعلوم لجملة ا. لدى عينة من طالب جامعة الكويت وسواس القهريالتوكيدي ملقياس أعراض اضطراب ال
 جامعة البحرين.، كلية الرتبية،  526 - 554(، 0)56

 ضغوط.لاسرتاتيجيات مواجهة او  )أ( سلوكلا طذكور يف منلاألسوايء او  ينيفصاملا بني الفروق 6(4666يوسف ،مجعة سيد )
 . دار غريب : القاهرة، النفس اإلكلينيكي دراسات يف علم ،( ايف: مجعة سيد يوسف )حمرر 
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