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 مقياس كفاءة املواجهة
 وعالقته بالعوامل اخلمسة الكربى للشخصية

 ()*د/مسرية على جعفر أبو غزالة

 مدخل الدراسة:
كثريا ما يتعرض اإلنسان ألحداث صادمة وظروف معاكسة مثل موت شخص عزيز أو خسارة  

 وظيفة معينة أو اإلصابة مبرض خطري.. اخل.
للشخص جتنبها فإنه أيضا يصعب التعامل معها.  عن أهنا ال ميكن -فضال -تلك األحداث 

وية جدا من االنفعاالت واإلحساس ابحلرية فغالبا ما يستجيب الناس ملثل هذه الظروف بعاصفة ق
الوقت يتوافق بصورة عامة بشكل جيد مع مواقف احلياة هذه اليت  منهم ومبرور والغموض. إال أن البعض

تنطوي على ظروف صعبة وضاغطة، والبعض األخر قد ال يتوافق مع تلك األحداث السلبية لدرجة 
 الوقوع يف اإلحباط واالكتئاب.

ساؤل حول ما الذي ميكن بعض الناس مع ذلك التوافق أو التغلب على مثل تلك مما يثري الت 
األحداث السلبية دون الوقوع يف اإلحباط واالكتئاب وما يشاهبها من ظروف غري صحية نفسيا دون 
البعض األخر؟ وابلبحث توصلت إىل أن التوافق االجيايب مع ظروف احلياة الصعبة واألحداث الضاغطة 

 .resilienceعرف بكفاءة املواجهة يتضمن ما ي
اليت تعين الوثب أو القفز،  salire مشتق من الكلمة الالتينية resilienceصل كلمة وأ 

توصف أيضا أبهنا القدرة على االرتداد بعد ضربة  resilienceاليت تعىن عودة الربيع، و  resilireو
له إىل قدرة اجلسم على أن يسرتد حجمه قوية مفاجئة أو بعد التعرض لشدة واملعىن اللغوي يرجع أص
 وشكله بعد التشويه الذي حدث بواسطة القوى اخلارجية.

ويف العلوم اإلنسانية مت االتفاق على انه ميكن تعريفها أبهنا العمليات الديناميكية املشتملة على  
 Connor)التكيف االجيايب ابلرغم من اخلربات الصادمة أو األحداث املؤملة.

&Davidson,2003.) 
                                                 

 قاهرة.جامعة ال –معهد الدراسات الرتبوية  –د/ مسرية علي جعفر أبو غزالة: أستاذ مساعد بقسم اإلرشاد النفسي ( )*
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مبعىن التعايف، وهي القدرة على التخلص  Resilienceويف اللغة العربية تستخدم كلمة   
كما تستخدم مبعىن املرونة، وهي خاصية ملادة متكنها من استعادة   ،بسرعة من املرض أو التغيري أو احملنة

مبعىن مرونة،  تستخدم resiliencyشكلها أو موقفها األصلي بعد الطي والشد والضغط، وكلمة 
 مبعىن مرن أي قابل الستعادة وضعه بسرعة أو رجوع. متستخد resilientو

 (5002)مركز أطلس  العاملي للدراسات واألحباث، 
املواجهاة وهاذا ماا أطمئنات  يف هذه الدراسة مبعىن كفااءة  resilienceولكن ستستخدم كلمة 

بياة ذاذا املصاطلا والرجااوع إىل عادة مصاادر منهااا: إلياه الباحثاة بعاد البحااث عان معاىن أو ترةاة ابللغااة العر 
(Vanden, 2007; Neufldt,1990;Procter et al.,1978 ) مان األسااتذة  وعادد

 .()*املتخصصني يف علم النفس واإلرشاد النفسي
ويعد مفهوم كفاءة املواجهة من املفاهيم احلديثة، وقد ارتبط بدراسات علم النفس االجيايب،   

الفرد على  ةجذوره من القوى اإلنسانية. واستخدمت كفاءة املواجهة لتعرب عن مقدر فكالمها يستمد 
دوام التوافق بعد التعرض لسلسلة من األحداث املؤملة. وعرفت أبهنا خصائص الشخصية اليت تساعد 

 الفرد على أن يرفع درجة التكيف اإلجيايب حتت ضغط أو أحداث مؤملة.
(Wagnild , 2003) 

: الصحة بني كفاءة املواجهة وكل من سات السابقة إىل وجود عالقة ارتباطيه اجيابيةوأشارت الدرا 
األفضل، الرضا عن احلياة، القدرة على املواجهة، تقدير الذات، الثقة يف الذات، ضبط النفس، 

االستسالم لألمراض. ووجود عالقة ارتباطيه سلبية بينها وبني  يف وجه احملنة وعدم الشجاعة والتفاؤل
النفسية وفقدان األمل. ومل تظهر الدراسات أي اختالفات والنفسي والوحدة  االكتئاب واألمل اجلسدي

أن   Nygrenيف حني وجد نيجرن (، Lundman et al., 2007)بني النوعني )ذكور،إانث(. 
  (Nygren et al., 2005. )والصحة العقلية مرتبطني فقط لدى النساء ةكفاءة املواجه

                                                 

تتوجه الباحثة خبالص الشكر إىل األساتذة: أ. د/ جابر عبد احلميد جابر، أ.د/ عبد هللا سليمان أ.د/عالء الدين كفاىف، أ.د/عاطف ( )*
 العطيفي.
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 K يفإن كفاءة املواجهة ميكن أن متدان ابجتاهات جديدة تستخدم للعالج الوقائلكل ما سبق  
لذا تعترب مهمة بشكل عام وبشكل خاص يف ةهورية مصر العربية، حيث أن عدد كبري جدا من 

 املواطنني وخباصة املراهقني والشباب جيدون أنفسهم معرضني ألوضاع قاسية كل يوم تقريبا.
 مشكلة الدراسة:

جعة اتريخ مفهوم كفاءة املواجهة نستنتج أن هناك اختالفا يف التعريفات وفقا للهدف من رامب 
 البحث، واألساس النظري الذي انطلق منه الباحث يف تعريفه لكفاءة املواجهة.

من هذه التعريفات املختلفة مت تطوير أدوات لقياس كفاءة املواجهة، هذه األدوات كان  ا  وانطالق 
اعدة الباحثني على أن يعززوا توضيا مكوانت كفاءة املواجهة يف جانب، ويف اجلانب ذا دورا يف مس

اآلخر زودت املهنيني أبدوات لتساعدهم على التدخل لتقوية كفاءة املواجهة لألفراد. هذه األدوات برهن 
 على صدقها وثباهتا يف الدول الغربية.

 Wagnild and young  عده الذي أ  (RS)ومن هذه األدوات مقياس كفاءة املواجهة 
األسبانية النسخة  والذي مت تطوير عدة نسخ منه )النسخة السويدية، النسخة األملانية، النسخة، 

 األيرلندية، النسخة الروسية( ومت التأكد من خصائصها السيكومرتية.
تلف وحيث أن الباحثني قد برهنوا على أن مسات كفاءة املواجهة هي خاصية متعددة األبعاد خت 

 ابختالف السياق والوقت والعمر والنوع والبعد الثقايف.
(Connor & Davidson , 2003) 

واليت أجريت يف ثقافات  -يف اجلزء اخلاص ابلدراسات السابقة -كما توصلت بعض الدراسات 
 متنوعة وابستخدام مقاييس كفاءة مواجهة أخرى إىل وجود عالقة بني كفاءة املواجهة والعوامل اخلمسة

 الكربى للشخصية.
على حد علم  -وحيث إنه مل يكشف احلصر الشامل لإلنتاج البحثي السابق يف هذا املوضوع  
عن وجود دراسة واحدة مصرية أو عربية. لذا ميكن حتديد مشكلة هذه الدراسة يف حبث  -الباحثة

 Wagnild andوالذي أعده (RS)اخلصائص السيكومرتية للنسخة املصرية ملقياس كفاءة املواجهة 

Young   لفهم وضعه عرب الثقافة واختبار العالقة بني درجات هذا املقياس والعوامل  ،3991عام
 اخلمسة الكربى للشخصية والذي يستخدم على نطاق واسع يف الشخصية.
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 مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 
 Wagnild and Young الذي أعده (RS) املواجهة فاءةك  ما طبيعة البناء العاملي ملقياس -3

 لبيئة املصرية؟ايف 
 هل تتوفر للمقياس درجة مقبولة من الثبات والصدق؟ -5
 الكربى ما العالقة بني درجات مقياس كفاءة املواجهة ومكوانته ومقياس العوامل اخلمسة -1

 للشخصية؟
 أهمية الدراسة:

كفاءة املواجهة، والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية، التأصل النظري ملفهومي   األمهية النظرية: (أ)
متثل الدراسة  ** حيث مت الوقوف على أبرز األطر النظرية املفسرة ذما، وطرق قياسهما املختلفة

رتباطية بني كفاءة املواجهة والعوامل الاحلالية إحدى احملاوالت املبذولة لسد فجوة يف دراسة العالقة ا
وهذا سيكون له  . (RS)توفري نسخة مصرية ملقياس كفاءة املواجهة***  للشخصية. الكربى اخلمسة
****  ه يف استخدامها بثقة فيما خيص متتعها خبصائص سيكومرتية مناسبة يف البيئة املصرية.دمردو 

كما تعد الدراسة احلالية إحدى الدراسات الداعمة لتيار علم النفس اإلجيايب، الذي حيث على زايدة 
 يات القوى اإلنسانية، وفهم السلوك اإلجيايب لألفراد.فهمنا لدينام

ميكن االستفادة من نتائج الدراسة احلالية يف إعداد الربامج اليت هتدف إىل األمهية التطبيقية:  (ب)
ن للتعامل مع الظروف املعاكسة ة املواجهة لألفراد، حين يكونوا مستعديحتسني ورفع مستوى كفاء

ياة الكارثية، أو الفقر، والقدرة على ختطى هذه الظروف أو جتاوزها مثل: سوء املعاملة، أحداث احل
بشكل اجيايب ومواصلة احلياة بفاعلية واقتدار واحلفاظ على الصحة العقلية للفرد نفسه عند املرور 

 بتحدايت.
 املفاهيم األساسية للدراسة:                                                                   

 أوال: مفهوم كفاءة املواجهة:
، وأصبا مفهوما واضحا كخاصية شخصية 3920بدأ استخدام هذا املصطلا يف اخلمسينيات  

 تساعد األفراد على التكيف والتوافق مع املواقف اليت يتعرضون فيها لضغوط عصبية أو لسوء معاملة.
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صعوابت احلياة يف البيئات واألشخاص الذين يتسمون بكفاءة املواجهة يستطيعون للتغلب على  
غري املالئمة يف طفولتهم أو مواجهتهم لظروف صعبة، ويستخدمون هذه الكفاءة لتحسني حياهتم  
كأطفال أو ابلغني ويسمى هؤالء األشخاص ابلناجني أو غري املهزومني أو غري املقهورين أو ذوي كفاءة 

 املواجهة.
(Bennett et al., 1998) 

وم إىل العديد من فروع العلم منها: علم األحياء، الفلسفة، علم النفس، وترجع جذور هذا املفه 
علم االجتماع، وطوال العقود الثالثة املاضية أصبحت كفاءة املواجهة تقع بدرجة كبرية على عاتق علم 

وهو أحد رواد أحباث كفاءة املواجهة وأحد العلماء املتتبعني  3990ىتاألمراض النفسية. فقد تعقب دان
، ويف النظرية العضوية ينمائاملواجهة يف علم النفس املرضي والور األمراض النفسية وجذور كفاءة لتط

(Tara, 2005) والنظرية التحليلية النفسية لفرويد.  والنظرية املعرفية لبياجيه، ،Wernerلويرنر 
  

مواقف ال حيفها اخلطر.  ويشري البعض إىل أن األبعاد املرتبطة بكفاءة املواجهة موجودة حىت يف         
وكفاءة املواجهة عبارة عن تفاعل ديناميكي بني العوامل البيئية والسمات الفردية والعوامل الوقائية واليت  

 , Ritter) كانت تلعب دورا يف اخلربات اليومية للفرد وتعامله مع متع وحتدايت وشدائد احلياة.

2005)  
ليت متكن الفرد من الكفاح يف مواجهة احملن، وقد وجتسد كفاءة املواجهة الصفات الشخصية ا 

ختتلف  األبعاد أوضا البحث خالل العشرين سنة املاضية أن كفاءة املواجهة هي خاصية متعددة
اخلاضع لظروف احلياة  الفرد ابختالف السياق والوقت والعمر والنوع والبعد الثقايف، وأيضا داخل

 املختلفة.
(Connor & Davidson , 2003) 

وقد واجه الكثري من الباحثني العديد من التحدايت لتمييز وتعريف وقياس مقدرة الفرد على  
 التحمل والنمو يف بيئة ذات ظروف معاكسة ومتييز قدراته على التعايف من احملنة.

كفاءة املواجهة كبناء عام يتضمن العديد من املفاهيم واملتغريات من   Laurieوقد أبرزت دراسة  
 Sense of، واإلحساس ابلتماسك Hardinessت الشخصية، والصالبة ضمنها مسا
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Coherence  وعوامل اخلطر والعوامل الوقائية. كما أصبا مصطلا كفاءة املواجهة مظلة تشمل
 الكثري من اجلوانب املختلفة لتخطى الفرد حمنته وتكيفه مع بيئته.

 احملنااة أو القاادرة علااى ختطااي احملنااة. وتعاارف كفاااءة املواجهااة علااى أهنااا القاادرة علااى االرتااداد بعااد 
(Laurie , 2001) 

كما عرفت كفاءة املواجهة كخصائص الشخصية اليت ختفف اآلاثر السلبية للضغط وتزيد  
التكيف. وكفاءة املواجهة توصف أبهنا تشمل مخس خصائص: تصور متزن عن احلياة، معىن يف احلياة، 

، ومتيز الفرد بطريقته املبتكرة وتقبله حلياته واعتقاده يف قدراته احلفاظ على التقدم برغم العوائق )العقبات(
 (Wegnild & Young, 1993)الذاتية.
املهنية جبمعية علم  ةاملدير التنفيذي للممارس Russ Newmanوضع رس نيومان  ا  ومؤخر  

التغيري  لذروة لكفاءة املواجهة رمبا يعترب على حنو صحيا دعما   تعريفا   (APA)النفس األمريكية 
النمطي، فقد عرف نيومان كفاءة املواجهة أبهنا: تشمل العملية املستمرة من التكيف بشكل جيد يف 
مواجهة احملن أو املآسي أو التهديدات أو أي مصادر أخرى للضغط. وتستمر ةعية علم النفس 

هي أمر عادي،  ةواجهاألمريكية يف ذلك التغيري النمطي لتعريف كفاءة املواجهة إذ تفرتض أن كفاءة امل
وليس غري عادي، وأهنا ال تعين أن الشخص ال يعاين من صعوبة أو ضيق وأن كفاءة املواجهة ليست 
مسة يتسم أو ال يتسم هبا األشخاص فهي تشمل سلوكيات وأفكار واعتقادات وأفعال  ميكن تعليمها 

 وتنميتها لدى أي شخص.
ف بشكل جيد مع الصدمات والتهديدات كما عرفت كفاءة املواجهة أبهنا عملية التكي 

وأبهنا بناء معقد ينظر إليه كإسرتاتيجية مع متغريات كامنة  واألحداث الضاغطة األخرى بطرق خمتلفة.
وواضحة. فهي إسرتاتيجية تتألف من وحدات للتحليل تصف كيف يسعى األشخاص حنو األهداف أو 

  (Carolyn , 2005)   املهام يف احلياة.

ءة املواجهة على أهنا خاصية شخصية أو فردية، وهي إجناز له ارتباط ابلنمو أو أنه وتصنف كفا 
أو مؤسسية  اجتماعية انعكاس لتوازن مؤقت بني عوامل املخاطرة واحلماية. ويعتربه البعض خاصية

ما مع  )تشكله املؤسسة االجتماعية( ولكنه يتأثر ابلعوامل الوراثية والبيئية، وعلى هذا فهو بتغري إىل حد
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 .Bennett et al)               الوقت أثناء التعامل مع البيئة.

, 1998)   
 ذوى كفاءة املواجهة أبن لديهم مصادر شخصية عديدة منها: تقدير الذات، األفرادويتصف  

ضبط النفس، الشجاعة والتفاؤل يف وجه احملنة، وفوق هذا طاقة معرفية وال يستسلم  الثقة يف الذات,
ض. وأشارت دراسة ليندمان وآخرون إىل أن كثريا من الدراسات عن استجاابت األفراد لألحداث لألمرا

احلياتية غري املواتية أدت إىل اتفاق عام على أن حتويل البالء إىل خربة منو، وحتركها يعزز يف حياة الفرد 
 ليكون خمرج لسلوك كفاءة املواجهة.

(Lundman et al., 2007) 
  عمل  على لحليل ودراسة كفاءة املواجهة ما يلي:ومن النماذج اليت

  منوذج ماسنت وكوتسوورثMasten & Coatsuworth ، وركزا على دراسة كفاءة
الفرد املواجهة من خالل التحصيل األكادميي، السلوك، االنسجام مع النظائر )األقران(، 

 وتفكريه، األسرة، البيئة احمليطة.
  يفمنوذج كو Covyالعتقاد أبن احلياة والعمل بشكل متعمد قائم على جمموعة ، واستند على ا

 من املبادئ اخلالدة، ابإلضافة إىل ممارسات عشوائية أو مقصودة حتسن من كفاءة املواجهة.
  منوذج مرازيك ومرازيكMrazek & Mrazek،  وقدما املهارات والقدرات كنموذج

يت تساعد على جماهبة أخطاء البيئة مفاهيمي لكفاءة املواجهة يشمل مهارات وقدرت احلياة ال
وهي: االستجابة السريعة للخطر، البلوغ املبكر، فصل العواطف، السعي وراء املعلومات، التوقع 
أإلسقاطي اإلجيايب، تكوين عالقات واستخدامها، املخاطرة أو اجملازفة، االقتناع ابحلب، 

 واألمل. التفاؤل ة لألحداث، اإليثار،الكفاءة املثالية، إعادة هيكلة معرفي
  منوذج فايلنتVaillant،   لكفاءة املواجهة، واستند  واعتمد هرم آليات دفاع األان منوذجا

على قدرة الذهن بشكل مبدع على حتريف الواقع الداخلي واخلارجي أثناء تلك املواقف اليت ال 
ي لألان ميكن احتماذا. وأوضا أبن ذلك اخلداع الذايت الدفاعي يعكس أفضل جهد اصطناع

والعقل املتكامل عند مواجهة أحداث احلياة القاسية، واستعراض أهم آليات دفاع األان اليت 
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 , Carolyn)حتدد السمات املميزة لكفاءة املواجهة هي: اإليثار، التسامي، القمع، املرح. 

2005)  
  منوذج ريشاردسون وكوجليسRichardson & Colleagues وركز يف دراسة كفاءة ،

جهة على حالة االتزان البدين للفرد بعد التعرض للضغوط وافرتض أن الضغوط الداخلية املوا
يف مواجهته لتلك  واخلارجية ميكن أن تعطل للفرد االتزان البدين لو أن الفرد مل يكن انجحا  

) اجلروح( كاليت يل يستطيع أن حيدث بواسطة الرضوضالضغوط. ويزعم النموذج أن التعط
 أحداث احلياة.يف  ا  حتدث يومي

الشخص احملقق ملستوى أعلى من االتزان *وهذا التعطيل ميكن أن يقود إىل أربعة خمرجات هي:  
 ****مستوى أقل من االتزان البدين. ***الرجوع إىل خط األساس األصلي من االتزان البدين. **البدين.

اضطراب ما بعد الصدمة أو تكون يسارا يف حالة االختالل الوظيفي مثل الذي حيدث لألشخاص يف 
ذذا النموذج هم الذين أسسوا مستوى أقل من االتزان البدين أو  واالكتئاب. فهؤالء األشخاص تبعا  
         يفي بعد تعرضهم لضغوط أو صدمة.الذين انتهوا إىل حالة االختالل الوظ

(Richardson , 2002) 
 مكونات كفاءة املواجهة:

أن األطفال ذوي كفاءة  3999وويرنر  Werner & Smith  3995رنر ومسيث بوجد و   
املواجهة بعض اخلصائص منها: مستوى أعلى من االعتماد على الذات، االستقاللية، التعاطف، حتديد 
اذدف، الفضول، ومهارات أفضل حلل املشكالت وعالقات أفضل مع الرفاق عن أقراهنم األقل يف  

 كفاءة املواجهة. 
 (Werner, 1989; Werner and Smith 1982) 

( مهارة وقدرة تتناسب أو تالزم مستوى كفاءة املواجهة 35حددا )أما مرازيك ومرازيك فقد  
أو االرتباط( الوجداين،  )وهي: رد الفعل السريع جتاه اخلطر، النضج يف أخذ االحتياطات، عدم التأثر 
ة، املخاطرة توقعات إجيابي البحث عن املعرفة، تكوين واستخدام عالقات اجتماعية مستمرة، تكوين

 Idealization of  ، مثالية املنافسة العدوانيةأن يكون حمبواب  على املدروسة، احلرص 
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Aggressor’s Competence ، .إعادة تشكل األحداث املؤملة عقليا، اإليثار، التفاؤل واألمل
(Marazek and Mrazek,1987)  

فقد حددوا التحكم، Rush, School and Barnard  أما رش وسكول برانرد  
 االلتزام، والتحدي على أهنا مكوانت كفاءة املواجهة.

 (Rush el al. ,1995) 

إىل أن  مكوانت كفاءة   Valentine and Feinaurوتوصل كل من فالنتني وفينتور   
 الثقة , املواجهة اليت توصلنا إليها أثناء مقابالهتما مع نساء ابلغات مطلقات هي: الثقة يف الذات

 Valentine))     الروحية، اللوم اخلارجي، التحكم الداخلي والقدرة على إقامة عالقات مساندة. 

and Feinaur,1993 
فقد ذكرا أن كفاءة املواجهة تتضمن: حل  Rak and Pattersonأما راك وابتروسون   

ة للحياة ) مفهوم إجيايب املشكالت، التفاؤل، القدرة على جذب االنتباه اإلجيايب، النظرة اإلجيابي
 Rak and) .القدرة على االعتماد على الذات،  االهتمام ابخلربات اجلديدة ،للحياة(

Patterson, 1996)               
 , النشاطفقد وجد أربع أوجه مميزة يف كفاءة املواجهة هي: التفاؤل  Klohnenأما كلوهنني  
الدفء يف العالقات مع  Productive and autonomous activityنتج الذايت امل

                                             األشخاص، االستبصار، واملهارة يف القدرة على التعبري. 
(Kolhnen , 1996) 

أن من مكوانت كفاءة املواجهة: الكفاءة االجتماعية إىل جانب  Wrightويضيف رايت  
  (Wright, 1996).د على النفسمهارات حل املشكالت واإلحساس ابالعتما

أماااا وجينلاااد وياااونج فقاااد رأاي أن كفااااءة املواجهاااة تشااامل مخاااس خصاااائص هاااي: تصاااور متااازن عااان  
)العقبااات(، ومتيااز الفاارد بطريقتااه املبتكاارة وتقبلااه  احلياااة، معااىن يف احلياااة، احلفاااظ علااى التقاادم باارغم العوائااق

 حلياته واعتقاده يف قدراته الذاتية.
)Wagnild and Young, 1993( 

 : الكفااااااااااااءةال  وتوصااااااااااال كوناااااااااااور ودافيدساااااااااااون إىل أن مكاااااااااااوانت كفااااااااااااءة املواجهاااااااااااة هاااااااااااي: أو  
: الثقاة يف مواهاب الفاارد، ا  املباادئ العلياا، التماساك. واثنيا Personal Competenceالشخصاية
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ءة الكفااا ا :القاادرة علااى حتماال األحااداث السااالبة، والتااأثريات الداعمااة أو التحصااينية ضااد الضااغوط. واثلثاا
 : التأثريات الروحانية أو الدينية.ا  : التحكم. وخامسا  اإلجيابية للتغيري وحفظ العالقات مع اآلخرين. ورابع

(Connor & Davidson, 2003( 
مكاوانت كفااءة املواجهاة البحاث عان اجلدياد )وهاو يشاري إىل  نماأما أوشايو وآخارون فقاد رأوا أن  

كبااارية مااان األحاااداث(، التنظااايم الوجاااداين )وهاااي خاصاااية أو يعاااين القااادرة علاااى إظهاااار اهتماااام مبجموعاااة  
لألشااااخاص الااااذين يظهاااارون حتكمااااا يف عااااواطفهم الداخليااااة(، والتوجااااه االجيااااايب للمسااااتقبل )وهااااي قابليااااة 

 Oshio et al.,2002)يف املستقبل (.) واألهداف الشخص لالقرتاب من األحالم
 مفهوم العوامل اخلمسة الكربى للشخصية: -ا  اثني

 Big Five Model of Personalityذج العوامال اخلمساة الكاربى للشخصاية يعاد مناو  

ماان الباااحثني يف جمااال  ا  متزايااد ا  ماان أهاام النماااذج وأحاادثها الاايت فساارت مسااات الشخصااية فقااد لقااي اهتماماا
 الشخصية يف السنوات األخرية، ويعد اآلن من أكثر النماذج قبوال واتساقا يف وصفه للسمات الشخصية
(Williams et al., 1998; Soldz & Vaillant, 1999; judg et al., 2002; 

Amin et al., 2004; Major et al., 2006)  ويتكاون هاذا النماوذج مان مخساة عوامال
يف جماااال الشخصاااية  Varianceمساااتقلة تساااتطيع أن تفسااار نسااابا كبرية)تتجااااوز الثلثاااني( مااان التبااااين 

تعرف أبهناا: مفهاوم يتضامن ساتة مظااهر أو مساات و  Neuroticismالواسع النطاق، هي : العصابية 
نوعية مميزة، وهي: القلق )كاخلوف(، الشاعور ابذام، وسارعة االساتثارة(، والغضاب )كاالتوتر عناد التعارض 

(، واالكتئاااب )كاالنقباااض، التشاااؤم، والشااعور ابلضاايق(، واالندفاعيااة )كااالعجز عاان ضاابط اتلإلحباطاا
يااة )كالشااعور ابلعااداء حنااو اآلخاارين(، وساارعة االسااتثارة )كضااعف ئاناادفاعات أو الااتحكم فيهااا(، والعداال

 القدرة على حتمل الضغوط، العجز،، اليأس، وفقدان القدرة على اختاذ قرارات صائبة(.

كمااا أوضااا كوسااتا ومكاارى يف ضااوء منوذجهااا تتضاامن ساات   Extraversionاالنبساااةية   
اقة، واملاودة(، واالجتماعياة مثال )التوجاه حناو فئات من السامات هاي: املاودة أو الادفء مثال )امليال للصاد

اإلاثرة وحاااب احلفاااالت، وتكاااوين عالقاااات اجتماعياااة(، والتوكيدياااة مثااال )الثقاااة ابلااانفس، حاااب السااايطرة، 
وعااادم الااارتدد(، والنشااااط مثااال ) الشاااعور ابحليوياااة سااارعة احلركاااة، واالندفاعياااة واالنطاااالق( والبحاااث عااان 
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رية(، واالنفعااالت االجيابياة مثال )الشاعور ابلساعادة والبهجاة والتفااؤل اإلاثرة مثل )السعي حنو املواقاف املثا
 .واحلب(
عرفها كوساتا ومكارى أبهناا: عامال يضام مساات مان أمههاا الثقاة  Agreeablenessاملقبولية  

مثل)الثقة ابلنفس، والشعور ابلكفاءة( واالستقامة، ويقصد هباا )اإلخاالص، الصراحة،واملباشارة( واإليثاار، 
اآلخرين، والرغبة يف مساعدهتم( واإلذعان أو الطاعة، مثل )قماع املشااعر العدائياة، والارتوي يف  أي )حب

املعاملااة مااع اآلخااارين( والتواضااع، أي) جتناااب التكاارب علااى اآلخااارين، وعاادم الصاااراع معهاام( واالعتااادال يف 
 اع عن حقوق اآلخرين، ومساندهتم(.دفالرأي، أي )ال

مااان  السااامات مااان  وهاااي عامااال يتضااامن عاااددا  ،  Conscientiousnessيقظاااة ال ااامري  
أمههاااا : الكفااااءة أي )الرباعة،والتصااارف احلكااايم( والتنظااايم مثااال )الرتتياااب، الدقاااة، واألانقاااة(، واإلخاااالص 
)كااإلخالص الااذي ميلياه الضاامري، والتقياد ابلقاايم األخالقياة(، والسااعي حناو االجناااز )كالكفااح، الطمااوح، 

ط الذات مثل )االستمرار يف اجناز عمل دون ملل، واجنااز األعماال دون املثابرة، وحتديد األهداف(، وضب
ين أو الرويااة مثاال )التفكااري يف األعمااال قباال القيااام هبااا، احلاارص، تااآحاجااة إىل تشااجيع ماان اآلخاارين(، وال

 احلذر، والرتوي(،
عبااارة عاان مفهااوم يضاام سااتة   Openness to Experienceاالنفتاااع علااى اخلااربة 

ل، ويقصاااد باااه )األحاااالم، الطموحاااات العديااادة، احليااااة املفعماااة ابخلياااال، والتصاااورات عناصااار هاااي: اخلياااا
اخليالياااة( واحلساساااية اجلمالياااة مثااال )االهتماماااات الفنياااة واألدبياااة( واملشااااعر )كالقااادرة علاااى التعباااري عااان 

كااااار املشاااااعر واالنفعاااااالت( واألفعااااال مثاااال )جتديااااد النشاااااط، حااااب املغااااامرة، واالهتمااااام ابجلديااااد(، واألف
)كاالنفتاااح العقلااي وحاااب التجديااد واالبتكاااار(، والقاايم )كإعاااادة النظاار يف القااايم االجتماعيااة والسياساااية 

 .والدينية، والنضال من أجل هذه القيم(
(Costa et al., 2002 : 67;Sheldon et al., 1997; Donnellan et al. 

2006; Escorial et al., 2006; Mcadams & Pals,2006) 

بنيااة هااذه العواماال يف شااكل هرمااي حبيااث حتتاال العواماال قمتااه، أمااا الساامات النوعيااة الاايت ظم توتناا 
. واذدف مان هاذا التنظايم هاو ا  وتلخيص ا  تندرج حتت كل عامل منها فتأيت يف املستوى األدىن األقل جتريد

العادد  ، ولايس تقلايص هاذادمات الايت متياز الفاروق باني اإلفارااحلصول علاى إطاار تصانيفي يانظم هاذه السا
 الثري من السمات الشخصية إىل عدد أقل.
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 (Herzberg & Brahler, 2006)     
ويعد منوذج العوامل اخلمساة الكاربى للشخصاية مان أهام النمااذج الايت طرحات لوصاف الشخصاية  

حيااااث يهااااتم بوصااااف وتصاااانيف العديااااد ماااان املصااااطلحات أو  شااااامال   وتفسااااريها، ذلااااك أنااااه يعااااد منوذجااااا  
لساامات الشخصااية الاايت يتباااين فيهااا األفااراد. كمااا يساااعد هااذا النمااوذج علااى طاارح املفااردات الاايت تصااف ا

الشخصااية الاايت تفيااد الباااحثني يف تنظاايم املعلومااات وتكاماال النتااائج  أوللساامات م للخصااالالئااتصاانيف م
                    . يف الشخصاااااااااااااااية العلمياااااااااااااااة، كماااااااااااااااا ياااااااااااااااوفر مصاااااااااااااااطلحات مقبولاااااااااااااااة، لوصاااااااااااااااف الفاااااااااااااااروق الفردياااااااااااااااة

(Saucier, 2002)          
املنحاااي النفساااي  -ومااان أهااام املنااااحي الااايت عنيااات بتفساااري العوامااال اخلمساااة الكاااربى للشخصاااية: 

اللغاااااوي، ويتجاااااه هاااااذا املنحاااااى إىل اكتشااااااف األبعااااااد األساساااااية للشخصاااااية مااااان خاااااالل البحاااااث عااااان 
 Naturalisticاملصاااطلحات أو املفاااردات أو الكلماااات الااايت تصاااف الشخصاااية يف اللغاااة الطبيعياااة 

Language  املستمدة من املعاجم والقاواميس يف الثقافاات الايت تتحادث هباذه اللغاات(Deread. 

ويضاام هااذا املنحااىن بعااض النظاارايت والنماااذج، هااي: )أ( النمااوذج الاادائري للتفاعاال االجتماااعي ( 2004
يف ، وركاز فياه علاى جمموعاة مان املتغاريات املعاربة عان السامات 3990عاام : والاذي وضاعه وينجينازلوجيينز

) املسااتمد ماان املفاااهيم النظريااة الاايت طرحهااا وجيينااز  سااياق التفاعاال االجتماااعي، وأبرزهااا مفهااوم االنبساااط
 (.  املكانة االجتماعية وسط اجلماعة عن القوة والسيطرة، والسعي للحصول على

 (Graziano & Eisneberg،1997) 
ماان الصااعب أن تكااون الساامات  أنااه وقااد القااى هااذا النمااوذج بعااض االنتقااادات والاايت ماان أمههااا : 

اليت طرحها وجيينز ممثلة متاما ملعظم السمات اليت تعرف الساياق االجتمااعي والتفاعال باني األفاراد، فهنااك 
خار مان السامات مل يتضامنها هاذا النماوذج، كماا أناه مان الصاعب حصار هاذه السامات يف بعاد أو آعدد 

فااااهيم الااايت طرحهاااا وجييناااز عااان ابإلضاااافة إىل أن بعاااض امل (Goldberge,1998: 360)بعااادين.
والتواصاال قااد تكااون مالئمااة للبحااث يف جمااال علاام الاانفس االجتماااعي، كمااا  االنتماااء، واحلااب، واملشاااركة،

يشاااري كوساااتا ومكاااري إىل أهناااا ليسااات املفااااهيم املالئماااة لفهااام خصاااال األفاااراد. وأن هاااذا النماااوذج عااارض 
ويف احلقيقة رمبا يشمل هاذا املفهاوم ماا هاو أكثار مان  ملفهوم املقبولية من انحية العناصر االجتماعية فقط،
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الجتماعية )كالعناصر املعرفية، واملزاجية، والوجدانية(، فالتنوع يف السلوك االجتماعي ال يقتصار االعناصر 
 (Graziano & Eisneberge,1997) على العناصر الجتماعية وحدها.

ى أساس تصاور السامات الايت ، وتقوم عل3291نظرية التحليل االجتماعي هلوجان عام  (ب)
 يطلقها اآلخرون على الفرد، اليت تكسبه السمعة االجتماعية أو القبول االجتماعي.

، ويعتمد هذا املنحىن على استخالص األبعااد األساساية للشخصاية مان خاالل منحىن االستخبارات -
ياااااااااااس التحلاااااااااايالت العامليااااااااااة لعديااااااااااد ماااااااااان االسااااااااااتخبارات أو املقاااااااااااييس األساسااااااااااية الاااااااااايت أعاااااااااادت لق

ومااان أباارز النمااااذج املمثلااة ذاااذا املنحااىن: مناااوذج العواماال اخلمساااة  (McMrae, 2004)الشخصااية.
ويتكاااون مااان مخساااة عواماااال  3992الكاااربى للشخصاااية لكوساااتا ومكاااري والاااذي قدماااه كوساااتا ومكاااري 

 Costa et)مسااتقلة هااي : العصااابية، اإلبساااطية، االنفتاااح علااى اخلااربة، املقبوليااة، ويقظااة الضاامري

al.2002 ; 67) ، .وينطوي كل عامل من هذه العوامل على جمموعة من السمات النوعية اليت متيزه 
(Judge & Bono،2002) 

 يفاخلمساااة الكاااربى للشخصاااية وتكرارهاااا العوامااال  بنياااة وقاااد تراكمااات األدلاااة الااايت تشاااري إىل ظهاااور 
 ثقافات خمتلفة، وابستخدام أدوات وعينات ومناهج خمتلفة.

(Hogan & ones،1997، Ben-Matinez & John،1998، Barrio et 

al.،2006، Madsen et al.،2006) 

أمااا عاان صاادق النمااوذج فقااد كشاافت الدراسااات عاان صاادقة عاارب الثقافااات، وأصاابحت النتااائج يف  
 .(5003هذا اجملال مدعمة لفكرة اللغة العاملية للشخصية. )كاظم،

 ومن أهم خصائص هذا النموذج ما يلي:
فهو يضم أكارب عادد مان متغاريات وصاف الشخصاية، ويصانفها داخال بنياة متساقة. أنه منوذج شامل  (3)

(Ehrler et al. ,1999) 
 أنه منوذج للسمات، فهو يهتم بدراسة السمات الشخصية اليت يتباين فيها األفراد. (5)
 ربة.طوليست املض السوية أنه منوذج لوصف السمات الشخصية (1)

 ( Dykeman & Dykeman, 1996; Bell, 2007) 
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 دراسات سابقة:
ملا كان اذدف من هذه الدراسة يتلخص يف دراسة اخلصاائص السايكومرتية للنساخة املصارية ملقيااس   

واختباار العالقاة باني R S) ) 3991عاام  Wagnild and Youngكفااءة املواجهاة الاذي أعاده 
ول الدراساات درجات هذا املقياس والعوامل اخلمساة الكاربى للشخصاية. لاذا فساوف نعارض يف احملاور األ

، ويف احملااور الثاااين الدراسااات (RSالاايت تسااعى لدراسااة اخلصااائص الساايكومرتية ملقياااس كفاااءة املواجهااة )
 اليت تبحث العالقة بني كفاءة املواجهة والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية.

مت االقتصاااار علاااى البحاااوث الااايت اساااتخدمت مقيااااس كفااااءة املواجهاااة الاااذي أعاااده احملاااور األول:  
Wagnild and Young   ن رو خاآومنهاا دراساة لينادمان و(Lundman et al. , 2007 )

، (RS) الاايت هااادفت إىل دراساااة اخلصااائص السااايكومرتية للنساااخة الساااويدية ماان مقيااااس كفااااءة املواجهاااة
( 9( مان )ال  رجا 213سايدة،  3529مشااركا:  3139واستخدم يف التحليال النتاائج الايت مت ةعهاا مان )

سانة( وأشاارت النتاائج إىل أن كفااءة املواجهاة غاري مرتبطاة 301-9راوحات أعماارهم باني )عينات خمتلفة ت
ابرتفااااع ثباااات االتسااااق الاااداخلي  (RS)ابلناااوع )ذكر/أنثاااى(، ومرتبطاااة ابلعمااار األكااارب. واتسااام املقيااااس 

  .السويديميكن تطبيقه على الشعب  R S والصدق املرتبط ابحملك، لذلك فمقياس 
    
ألملانياة ( اليت هدفت إىل تقييم النسخة اSchumacher et al.,2005ر )ودراسة سشماش 

( أبعماااار باااني 5313اين بلغااات )ملااا( علاااى عيناااة كبااارية مااان الشاااعب األRSمااان مقيااااس كفااااءة املواجهاااة )
( عبااارة. واتساامت ابرتفاااع ثبااات االتساااق الااداخلي 33ساانة(، وتكوناات هااذه النسااخة ماان ) 92 -32)

 والصدق.
(، الايت هادفت إىل اختباار صادق وثباات Nygren et al., 2004خارون )ودراسة نيجرن وآ 

-9( ابلاغ أبعماار باني )325(، بلغ عادد املشااركني )RSالنسخة اإلسبانية من مقياس كفاءة املواجهة )
 سنة(، واتسم املقياس وابرتفاع ثبات االتساق الداخلي والصدق. 92

الايت هادفت إىل اختباار صادق  (Heilemann et al., 2003ودراساة هيلماان وآخارون ) 
( واساااتخدمت النتاااائج الااايت مت ةعهاااا مااان RSوثباااات النساااخة اإلسااابانية مااان مقيااااس كفااااءة املواجهاااة )

جااات  ر ( ساايدة كاان يفضاالن القااراءة والكتابااة ابألساابانية، ومت حااذف عبااارتني لعاادم حصااوذم علااى د321)
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( عباارة يف النساخة اإلجنليزياة. 52مان ) ( عباارة بادال  51كافية وبذلك بلغت عبارات النسخة اإلسابانية )
 ثبات االتساق الداخلي والصدق املرتبط ابحملك. ابرتفاعوأتسم املقياس 

( مااع RSإىل جانااب ذلااك يوجااد عاادد ماان الدراسااات الاايت اسااتخدمت مقياااس كفاااءة املواجهااة ) 
ذه الدراسااات: جمموعااات مهاااجرة إىل الااوالايت املتحاادة األمريكيااة، متحاادثني بلغااات أخاارى ماان أمثلااة هاا

( علاى RS(، الايت اساتخدمت مقيااس )Lindenberg et al., 2002دراسة لينادينربج وآخارون )
 سنة(، واتسمت هذه النسخة ابلصدق والثبات. 52-32( التينا ترتاوح أعمارهم بني )25عينة بلغت )

( علااى عينااة RS(، الاايت اسااتخدمت مقياااس )Christopher, 2002ودراسااة كريسااتوفري ) 
 ( مهاجر أيرلندي، واتسمت هذه النسخة ابلصدق والثبات.300من ) تتكون
اليت هدفت إىل تقيايم سايكومرتية النساخة  (Aroian et al., 1997ودراسة آرون وآخرون ) 

( 2231( مهااجرا  ساوفيتيا  مبتوساط عمار )220(، بلغت العينة )RSالروسية من مقياس كفاءة املواجهة )
بناادا  يف  35بناادا  لتصاال إىل  52بلااغ عااددها يف النسااخة اإلجنليزيااة إىل  ساانة، وعاادلت بنااود املقياااس الاايت

 اللغة الروسية. واتسمت النسخة الروسية ابلصدق والثبات.
مااان خاااالل عااارض دراساااات احملاااور األول الااايت هااادفت إىل دراساااة اخلصاااائص السااايكومرتية ملقيااااس  

(RSيتضاااا التناااوع يف الدراساااات الااايت أجريااات يف ثقافاااات خمتلفااا ،) ة، ماااع التناااوع يف االهتماااام ساااواء يف
علاى  –أو ىف املقارنة بني األعراق داخل نفس اجملتمع, رغم ذلاك التوجاد دراساة واحادة  منهجية الدراسة
 حبثت اخلصائص السيكومرتية لنسخة مصرية أو عربية. -حد علم الباحثة

العواماال اخلمسااة الكااربى أمااا فيمااا يتعلااق ابلدراسااات الاايت تبحااث يف العالقااة بااني كفاااءة املواجهااة و  
( الايت هادفت Yu= xiaonan & Zhang, 2007للشخصاية فنجاد دراساة اي كااوانن وزهانج )

إىل حبث اخلصائص السيكومرتية للنسخة الصينية من مقياس كفااءة املواجهاة الاذي أعاده ابللغاة اإلجنليزياة 
-Connor Davidson's Resiliense Scale (CDيف أمريكاااا كوناااور ودافيدساااون 

RISC اشاااتملت النساااخة األمريكياااة مااان املقيااااس علاااى مخساااة عوامااال، بينماااا اشاااتملت 5001( عاااام .
: Tenacityة عوامل شاكلت أبعااد املقيااس الثالثاة: البعاد األول: التماساك النسخة الصينية على ثالث

أو يصااف اتاازان وساارعة وحتماال وحااس الفاارد يف حتماال املواقااف الصااعبة والتحاادايت، البعااد الثاااين: القااوة )
: تصف قدرة الفارد علاى اساتعادة القاوة وأن يصابا الفارد قاواي بعاد عوائاق اخلاربات Strengthالكفاءة( 
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: يعكاس قابلياة األفاراد علاى النظار إىل اجلواناب اإلجيابياة Optimisonاملاضية. البعد الثالاث: التفااؤل 
عباارة يف  31عباارة ) 52لألشياء وثقة الفرد يف مصادر شخصاية وجمتمعاة. وبلغات عادد عباارات املقيااس 

مقيااس العوامال اخلمساة عبارات يف البعد الثالاث(. واساتخدام  2عبارات يف البعد الثاين،  9البعد األول، 
. وأظهااارت النتاااائج أن هاااذه النساااخة تتسااام بثباااات 3999للشخصاااية الاااذي أعاااده كوساااتا ومكااارى عاااام 

يضااا  العالقااة اإلجيابيااة )االرتباااط اتساااق داخلااي وصاادق حمااك مرتفااع، وماان أهاام مااا أشااارت إليااه النتااائج أ
(، وعامااااال E( وعامااااال االنبسااااااطية )CD-RISCاإلجياااااايب( باااااني درجاااااات مقيااااااس كفااااااءة املواجهاااااة )

(، وياارتبط ساالبيا  مااع عاماال C(، وعاماال يقظااة الضاامري )A(، وعاماال املوافقااة )Oاالنفتاااح علااى اخلااربة )
( الايت هادت إىل اختباار العالقاة Nakaya et al., 2006ودراساة انكاااي وآخارون ) (Nالعصاابية )

والااذي  Adolescent Resilience Scaleبااني درجااات مقياااس كفاااءة املواجهااة للمااراهقني 
عباارة يف مقااييس فرعياة هاي : البحاث  53، واحتاوى املقيااس علاى 5005عاام   Oshioأعاده أوشايو 
باااارية ماااان اهتمااااام عاااان جمموعااااة ك : ويعااااين القاااادرة علااااى إظهااااارNovelty Seekingعااان اجلديااااد 

وتعاااين خاصاااية األشاااخاص الاااذين : Emotional Regulation األحاااداث, التنظااايم الوجاااداين
 Positive orientation يظهااارون حتكااام يف عاااواطفهم الداخلياااة، والتوجاااه اإلجياااايب للمساااتقبل

Future وهااي تركااز علااى النظاارة واألحااالم واألهااداف يف املسااتقبل )أو هااي قابليااة الشااخص لالقاارتاب :
طالاب،  50طالباا  جامعياا) ) 310الم واألهداف يف املستقبل(. وكان عدد املشااركني يف الدراساة من األح

ساانة(، واسااتخدم مقياااس كوسااتا ومكاارى  50-9طالبااة( يف مدينااة تيااوات يف الياااابن مبتوسااط أعمااار ) 10
القاة للشخصاية. وأشاارت النتاائج إىل وجاود ع ى( لقيااس العوامال اخلمساة الكارب NEOالنسخة املعدلة )

إجيابياااة ذات داللاااة إحصاااائية باااني درجاااات مقيااااس كفااااءة املواجهاااة للماااراهقني والعوامااال اخلمساااة الكاااربى 
للشخصااااية، وإىل وجااااود عالقااااة ساااالبية ذات داللااااة إحصااااائية بااااني العصااااابية وةيااااع أبعاااااد مقياااااس كفاااااءة 

عادي التنظايم الوجاداين املواجهة للمراهقني، وعالقة إجيابية ذات داللة إحصاائية باني بعاد يقظاة الضامري وب
وبعاادي البحااث عاان اجلديااد والتوجااه للمسااتقبل،  االنبساااطيةوالتوجااه للمسااتقبل، وعالقااة إجيابيااة بااني بعااد 

وباااني بعاااد االنفتااااح علاااى اخلاااربة وبعااادى البحاااث عااان اجلدياااد والتوجاااه للمساااتقبل. وعموماااا  فقاااد أظهااارت 
 هة للمراهقني.النتائج صدق احملتوى للنسخة الياابنية ملقياس كفاءة املواج
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( الايت هادفت إىل معرفاة مادى تطاابق Fraiborg et al., 2005ودراساة فرايباوج وآخارون ) 
مبقيااس العوامال  Resilience Scale For (RSA) Adultsمقياس كفااءة املواجهاة للباالغني 
(، ومقااااااااييس القااااااادرات العقلياااااااة )املصااااااافوفات املتتابعاااااااة لااااااارافن 5PFSاخلمساااااااة الكاااااااربى للشخصاااااااية )

Raven's advanced Matrices وفهااام الكلماااات ،Vocabulary املتتابعاااة العددياااة ،
Number Series( ومقاييس الذكاء االجتماعي ،TSIS وتكونت عينة الدراسة مان .)مان  295

ساانة فااأكرب (.  39الطااالب املتقاادمني لاللتحاااق ابلكليااة العسااكرية )الااذكور واإلانث( كاناات أعمااارهم )
( )الاذي تكاون مان مخساة RSAواليت اشاتملت مقيااس ) ةيع أفراد العينة وطبقت أدوات الدراسة على

 Social، والكفاااااءة االجتماعيااااة Personal Strengthعواماااال هااااي: كفاااااءة الشخصااااية 

Competence واذيكلاة الشخصاية ،Structured Style والتماساك األسارى ،Family 

Cohesion( واإلماادادات االجتماعيااة ،Social Resourcesوم )( 5قياااسPFS ومقياااس ،)
(TSISوأشااااارت النتااااائج إىل أن .) ةيااااع عواماااال كفاااااءة املواجهااااة تاااارتبط ارتباطااااا إجيابيااااا  مااااع بروفياااال :

الشخصااية املتوافقااة جاادا ، وأن عاماال كفاااءة الشخصااية ماان مقياااس كفاااءة املواجهااة للبااالغني أكثاار ارتباطااا 
، وأن عامااال الكفااااءة االجتماعياااة مااارتبط بعامااال الثباااات االنفعاااال والعوامااال اخلمساااة الكاااربى للشخصاااية

بعامااال االنبسااااطية، كماااا أناااه مااارتبط أيضاااا ابملهاااارات االجتماعياااة، وكاااذلك ارتااابط عامااال يقظاااة الضااامري 
ابذيكلاااااة الشخصاااااية، وتباااااني أن الاااااذكاء االجتمااااااعي أكثااااار ارتباطاااااا بعامااااال كفااااااءة الشخصاااااية والكفااااااءة 

النتااائج إىل أن عاماال العصااابية ارتاابط بدرجااة  أشااارتاالجتماعيااة ، وأقاال ارتباطااا ابلتماسااك السااري، كمااا 
 منخفضة ابلتماسك األسري، عالوة على ذلك فكفاءة املواجهة كانت غري مرتبطة ابلقدرات العقلية.

( الايت هادفت إىل اختباار العالقاة باني Gramzon et al., 2004ودراسة جرامزو وآخارون ) 
 ego)ضبط األان  Self- regulatory of personalityخصائص التنظيم الذايت للشخصية 

control  وكفاءة مواجهة األان ego resilience والعوامال اخلمساة الكاربى للشخصاية اشاتملت )
سااانة(.  52-39، تراوحااات أعماااارهم باااني )عيناااة الدراساااة علاااى الاااذكور واإلانث مااان املاااراهقني والباااالغني
كاناات منبئااات مسااتقلة لكاال بعااد ماان العواماال وتوصاالت النتااائج إىل أن ضاابط األان وكفاااءة مواجهااة األان  

ماااع أبعاااااد الشخصاااية األساسااااية  Co-ordinatedاخلمساااة. وأن التنظااايم الااااذايت للشخصاااية متناسااااق 
 األخرى.
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( أكادات علاى أناه Werner, 1995( ودراساة ويرناز )Jacelon, 1997ودراسة جاكلون ) 
مرتبطاااا  ارتباطاااا  سااالبيا  ماااع العصاااابية، يوجاااد دليااال قاااوي يف الااارتاث علاااى أن قيااااس كفااااءة املواجهاااة يكاااون 

 وارتباطا  إجيابيا  مع عوامل االنبساطية، واالنفتاح على اخلربة، واملوافقة، ويقظة الضمري(.
إىل جانااب هااذه الدراسااات هناااك دراسااات حبثاات العالقااة بااني كفاااءة املواجهااة ومسااات الشخصااية  

لاايت هاادفت إىل حبااث العالقااة بااني  ( اCampbell et al., 2006منهااا دراسااة كامبياال وكوهااان )
املتعلقااة ابلطااب النفسااي لاادى صااغار البااالغني. وأشااارت كفاااءة املواجهااة والشخصااية املواجهااة واألعااراض 

 النتائج إىل أنه توجد عالقة ارتباطية بني كفاءة املواجهة وكل من أساليب املواجهة ومسات الشخصية.
 علاى عيناات خمتلفاة، تمدت بياانهتا من التطبياق يتضا من عرض دراسات هذا احملور أن الدراسات اس

وأعمار خمتلفة يف ثقافات خمتلفة، ويف أغلب هذه الدراسات مت االعتماد علاى مقيااس العوامال اخلمساة 
 للشخصية الذي أعده كوستا ومكرى. ىالكرب 

  واخاااتالف مقااااييس كفااااءة املواجهاااة املساااتخدمة يف ةياااع الدراساااات فقاااد اعتمااادت كااال دراساااة علاااى
خدام مقاااييس كفاااءة مواجهااة اعتمااد يف إعااداده علاى األساااس النظااري الااذي انطلااق منااه يف تعريفااه اسات

لكفاااءة املواجهااة، وبلااغ االخااتالف بينهمااا علااى مسااتوى تساامية العواماال ومضااموهنا. فهناااك دراسااتني 
اساااتخدمتا مقيااااس كفااااءة املواجهاااة للماااراهقني، ودراساااتني اساااتخدمتا مقيااااس كوناااور ودافيدساااون، أماااا 

فلاام تعتمااد عليااه أي  Waginald and Young( الااذي أعااده RSمقياااس كفاااءة املواجهااة )
دراسة. وأن معظم الدراسات أكدت على وجاود عالقاة ارتباطياه باني كفااءة املواجهاة والعوامال اخلمساة 
الكربى للشخصية، وأن كفاءة املواجهاة تارتبط ارتباطاا سالبيا ماع العصاابية، وارتباطاا إجيابياا ماع كال مان 

 االنبساطية، ويقظة الضمري، واملوافقة، واالنفتاح على اخلربة.
  عادم وجاود دراساة مصاارية أو عربياة واحادة ختتاارب العالقاة باني كفااءة املواجهااة والعوامال اخلمساة الكااربى

 للشخصية أو غريها من املتغريات.
 فروض الدراسة:

 اسات السابقة:ميكن صياغة الفروض التالية بناء على العرض السابق لنتائج الدر  
توجااد عالقااة ارتباطيااة دالااة إحصااائيا بااني كاال عاماال ماان العواماال اخلمسااة الكااربى للشخصااية والدرجااة  (3)

 الكلية ملقياس كفاءة املواجهة.
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 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني العصابية ومكوانت كفاءة املواجهة. (5)
 اءة املواجهة.توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني االنبساط ومكوانت كف (1)
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني االنفتاح على اخلربة ومكوانت كفاءة املواجهة. (2)
 توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا  بني املقبولية ومكوانت كفاءة املواجهة. (2)
 توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا  بني يقظة الضمري ومكوانت كفاءة املواجهة. (2)

 ات:املنهج واإلجراء
 املنهج: 
تعتمد الدراسة احلالية على املنهج الوصفي أالرتبااطي، وذلاك للكشاف عان العالقاة االرتباطياة باني   

 كفاءة املواجهة والعوامل اخلمسة الكربى الشخصية.
 العينة:
طالبااااة(  500طالااااب،  500طالااااب وطالبااااة جامعيااااة ) 200تكوناااات عينااااة الدراسااااة احلاليااااة ماااان  

بعااااة، مماااان يدرسااااون بكليااااات نظريااااة خمتلفااااة جبامعااااة القاااااهرة هااااي: اآلداب احلقااااوق، ابلفاااارقتني الثالثااااة والرا
، واحنااراف معياااري 5039ساانة(. مبتوسااط عماار 51-39اإلعااالم، ودار العلااوم، وتراوحاات أعمااارهم بااني )

0395   
 األدوات:
 )إعداد وجينيلد ويونج( ونقلته الباحثة إىل املصرية. مقياس كفاءة املواجهة 
 ذا املقياس يف الدراسة الراهنة مت إجراء ما يلي:لالستعانة هب 

مراجعااة العديااد ماان الدراسااات السااابقة املرتبطااة مبفهااوم كفاااءة املواجهااة، وذلااك حملاولااة تعاارف أبعاااده  -1
 املختلفة والطرق املتعددة لقياسه.

(e.g.: Wilks، 2008; campbell & stin, 2007; Bartone, 2007 

;Lundman et al., 2007; Hjemdal et al., 2007 Yu-xiaonan and 

Zhang, 2007 ;Nakaya et al., 2006; werner,2005 ; Nygren et al., 

2004; Heilemann et al., 2003; conner & davidson، 2003; 

araki,2000; polk,2000;bennett et al., 1998; aroian et al., 1997; 

wagnild & Young, 1993; ahn,1992 ). 
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 -حياااث ال توجاااد مقااااييس مصااارية أو عربياااة  -علاااى ماااا هاااو متااااح مااان اختباااارات أجنبياااة  اإلطاااالع -5
(، ومقياااس Wagnild & young,1993بعضااها مت اإلطااالع عليهااا كاملااة مثاال مقياااس )

(Connor Davidson,2003) 
 Oshio et)(، ومقياااسJew,1991والاابعض اآلخاار مت االطااالع علااى بنااوده فقااط مثاال مقياااس )

al.,2002.) 
(، حيااث إن املقياااس Wagnild & young,1993ع االختيااار علااى اسااتخدام مقياااس )ووقاا -2

يتميز ابرتفاع معاامالت ثباتاه وصادقه، كماا أناه أجريات علياه دراساات عديادة اشاتملت علاى أعماار 
 خمتلفة منها على سبيل املثال ال احلصر:

(wegnild & Young، 1993; wegnild, 2003; Humphreys, 2003; 

christopher, 2000; Aroian & Norrs, 2000; Rew et al. , 2001; 

Nygren et al. , 2005) 

 وفيما يلي وصف للمقياس يف نسخته األجنبية:
وقاد مت تطاوير هاذا املقيااس  (،RS، و يشاار لاه ابسام)3991أعد هذا املقياس وجينلد ويونج عام  

ايت املتحاادة الااذين تكيفااوا بشااكل إجيااايب اماارأة بيضاااء يف الااوال 52بناااء علااى البياااانت الاايت مت ةعهااا ماان 
بعاااد أحاااداث احليااااة القاساااية، هبااادف تعااارف نوعياااة الشخصاااية الااايت تعااازز تكياااف األفاااراد وحاااددوا مخساااة 

وجااااود معااااىن  ،Equanimityمكااااوانت مرتابطااااة هااااي الاااايت تشااااكل كفاااااءة املواجهااااة هااااي: االتاااازان 
Meaning Fullness املصااااابرة ،perseveranceاالنفااااراد أو اجلاااادة، existential 

Aloneness،  االعتمااد الاذايتSelf Reliance بنادا  موزعاة علاى مخساة  52. ومان املقيااس مان
أبعاااد هااي مكااوانت كفاااءة املواجهااة. يضاام البعااد األول ساابعة بنااود، البعااد الثاااين سااتة بنااود، البعااد الثالااث 

 ستة بنود، البعد الرابع ثالثة بنود، البعد اخلامس ثالثة بنود.
يف ةيع بنود املقياس أن حيدد الفرد درجة علاى مقيااس شادة تارتاوح باني درجاة واحادة )ال ويطلب  

درجاااة،  312-52أوافااق(، وساابعة درجاااات )أوافااق(. والدرجاااة الكليااة املمكنااة علاااى املقياااس تااارتاوح بااني 
ة إىل مااا فااوق تعتاارب كفاااءة مواجهاا 321وتاادل الدرجااة املرتفعااة علااى كفاااءة مواجهااة عاليااة. والدرجااة ماان 

تعتاارب كفاااءة مواجهااة  353كفاااءة مواجهااة مبعاادل متوسااط، وأقاال ماان   325-353أعلااى، والدرجااة ماان 
 ضعيفة.



 9002العلوم الرتبوية/ العدد الثاين/ إبريل 

 552 

 الكفاءة السيكومرتية للمقياس يف نسخته األجنبية:
عناد إعاادة تطبياق  0351: حسب ثبات هاذا املقيااس اعاادة تطبيقاه، وكاان معامال الثباات الثبات 

شااهر. وإضاافة ملاا ساابق فيماا يلااي  35عاادة تطبياق املقياااس بعاد ( عنااد إ0392املقيااس بعاد شااهر واحاد، )
 بياان  لبعض معامالت الثبات اليت وردت يف العديد من الدراسات اليت استخدمت املقياس.

 (3جدول رقم )
 كرونباخ  -املتوسط واالحنراف املعياري ومعامالت ثبات ألفا

 (RSلدراسة مقياس كفاءة املواجهة )
تخدمت اسم الدراسة اليت اسا

 املقياس
الدرجاااااااااااااااااة الكلياااااااااااااااااة  العمر ابلسنوات

 لكفاءة املواجهة
  -ألفاااااااااااااااااااا  درجات كفاءة املواجهة

 كرونباخ
املتوسااااااااااط 

 )م(
االحناااااااااراف 
املعياااااااااااااااري 

 )ع(

 العظمى الصغرى )ع( )م(

Wagnild  & 

Youn 1993 
1333 3539 329 3539 12 312 0393 

Wagnild  & 

Youn 1993 
1032 139 319 139 90 312 0392 

Wagnild  & 

Youn 1993 
1132 535 319 3233 302 351 0392 

Wagnild  & 

Youn 1993 
1339 535 319 3232 95 352 0395 

Wagnild  & 

Youn 1993 
1132 3331 323 3231 332 351 0315 

Wagnild  & 

Youn 1993 
غااااااااااااااااااااااااااااااااااري  1031

 موجودة
325 3239 303 315 0392 

Christoffer 2000 13 235  غاااااااااااااااااااااااااااري
 موجودة

غااااااااااااااااااااااااااااري 
 موجودة

غاااااااااااااااااااااااااااااااااري 
 موجودة

غااااااااااااااااااااااااااااااااري 
 موجودة

0393 
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Aroin &Norris 

2000 
غاااااااااااااااااااااااااااري  3935 2231

 موجودة
غااااااااااااااااااااااااااااري 
 موجودة

غاااااااااااااااااااااااااااااااااري 
 موجودة

غااااااااااااااااااااااااااااااااري 
 موجودة

0391 

Rew et al. 2001 3931 331 335 3135  غاااااااااااااااااااااااااااااااااري
 موجودة

غااااااااااااااااااااااااااااااااري 
 موجودة

0393 

Heileman et al 

2003 
59 239 352 5135 59 353 0393 

Hymphreys 2003 1139 939 321 52 93 312 0392 
Nygren et al. 

2005 
9939 233 329 35 92 312 0391 

كرونبااخ وذلاك   -ويالحاظ مان هاذا اجلادول ارتفااع معاامالت الثباات بطريقاة حسااب معامال ألفاا  
 Lundmanعلاى ارتفااع ثباات املقيااس. )  Lundmanعرب دراساات ساابقة. كماا أكادت دراساة 

et al.,2007) 
 الصدق:
 (RSملقيااس ) Converget Validity من الصدق التقااريب  3991ويونج  حتقق وجينلد 

 (Wagnild and Young,1993ابلغة.) 21بتحليل درجات عينة من 
(مرتبطااة إجيابيااا مااع الرضااا عاان RS( ساايدة ابلغااة وجاادا أن درجااات )930ويف عينااة أخاارى ماان ) 
 Constructsكمااا حتققااا ماان صادق البناااء  (Wagnild and Young,1993احليااة. )

Validity   ابسااتخدام عينااات مشاااهبة, وبرهنااا علااى أن كفاااءة املواجهااة مرتبطااة ساالبيا  ابالكتئاااب كمااا
 Concurrentكاناااات التوقعااااات النظريااااة. ومت التحقااااق ماااان الصاااادق املاااارتبط مبحااااك )التالزمااااي( 

Validity  ( يف دراسات خمتلفة وذلك اجياد معامل االرتباط بني مقيااسRS,) رتبط هباا وقيااس ماا يا
 Purpose inواذادف يف احليااة RS نظاراي , ووجادت معاامالت ارتبااط إجيابياة دالاة إحصاائيا  باني 

Life وتساااامى الاااذات,Self transcendence واإلحسااااس ابلتماساااك ,Sense of 
coherence و الصحة العقلية ,Mental Health. 

(Nygren et al.,2005) 
 وصف املقياس يف نسخته املصرية:
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 إعداد هذا املقياس يف البيئة املصرية ابخلطوات التالية: مر 
 مت ترةة بنود املقياس من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية. -1
خضعت الرتةة للمراجعة بواسطة متخصصني يف علم النفس, واللغاة اإلجنليزياة كماا مت مراجعاة اللغاة  -5

 العربية للمقياس.
مخسااة حمكمااني ماان املتخصصااني يف علاام الاانفس واإلرشاااد مت عاارض النسااخة املصاارية للمقياااس علااى  -2

النفسااي, وذلااك هباادف التحقااق ماان ماادى متثياال البنااود للمفهااوم حماال الدراسااة, التأكااد ماان سااالمة 
 األسلوب والصياغة.

أجرياات التعااديالت الالزمااة يف ضااوء مااا أورده احملكمااون, وكااان أمههااا أن يكااون أمااام كاال بنااد مخااس  -2
تجاابت. وتااتم اإلجابااة عاان املقياااس ابختيااار إجابااة واحاادة ماان مخااس اسااتجاابت باادال  ماان ساابع اساا

 إجاابت ترتاوح ما بني: تنطبق على متاما,وال تنطبق على إطالقا .
وتكونات العيناة  5009/  5001طبق املقياس على عينة صغرية خالل الفصل الدراسي الثااين لعاام  -2

جامعاة القااهرة, وكاان اذادف األساساي مان  طالبا  وطالبة( من الفرقة الرابعاة بكلياة احلقاوق 10من )
 التطبيق على هذه العينة هو التحقق من فهمهم للبنود.

مشااااركا ( مااان الاااذكور 250أجريااات التعاااديالت وطباااق املقيااااس بعاااد ذلاااك علاااى عيناااة مكوناااة مااان ) -2
بااني  152ساانة,  50أقاال ماان  25واإلانث ماان حمافظااة القاااهرة الكااربى, وكاناات أعمااارهم كالتااال: )

سااانة(  29 -20باااني  30سااانة,  29-20باااني  25سااانة,  19-10باااني  339سااانة,  59 إىل 50
 من املدرسني واملوظفني وطالب املدارس الثانوية وطالب اجلامعة والدراسات العليا.

 وكان اذدف من التطبيق على هذه العينة هو فحص الكفاءة السيكومرتية للمقياس.
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صددد   RS ة مددم مقيدداس تقددد ر الكفدداءة السدديكومن ة للنسددخة املصددر
 :املقياس

 مت حساب الصدق بطريقتني مها:
 صدق احملكمني: (1)

مت عرض املقياس على مخسة من احملكمني املتخصصني يف علام الانفس واإلرشااد النفساي. وقاد أقار  
احملكماااون بكفااااءة املقيااااس, وبوجاااود اتسااااق واضاااا باااني مضااامون كااال بعاااد مااان أبعااااد املقيااااس والوظيفاااة 

لقياسااها فيمااا عاادا بعااض التعااديالت البساايطة الاايت أدخلاات علااى صااياغة بعااض البنااود  دالاايت أعاا الرئيسااة
سواء ابستبدال بعض الكلمات, أو اضافة كلمات أخرى حبياث تعادل مان البناد دون أن تغاري مان معنااه 

 املقصود.
 الصدق العاملي: (2)

ق التكااوين, حيااث يعااد الصاادق العاااملي أدق وأقااوى وساايلة ملعرفااة صاادق املقياااس, وأهاام أدلااة صااد 
ويشاااري إىل التوافاااق باااني التعرياااف النظاااري للخاصاااية أو التكاااوين الفرضاااي الاااذي يقيساااه املقيااااس والبيااااانت 

 ,Hoyle & Smith,1994;Messickالواقعيااة املسااتمدة ماان املسااتجيبني علااى املقياااس.)

1995) 
 Methodومت اسااااتخدام كاااال ماااان التحلياااال العاااااملي االستكشااااايف بطريقااااة املكااااوانت األساسااااية  

principal Components وحتديااد عاادد العواماال ,number of Factors  والتاادوير
لااادرجات أفاااراد العيناااة االساااتطالعية ابلاااربانمج  Varimx Methodاملتعاماااد بطريقاااة فاااارميكس 

  spss windows version 11.5اإلحصائي.
(spss Inc. Chicago, IL, USA) 

بااربانمج لياازرال  Confirmatory Factor Analysisوالتحلياال العاااملي التوكياادى  
Lisrel 8.14 (Lisrel Inc., Chicago,IL, USA) 

 وكان  النتائج كما يلي:
 التحليل العاملي االستكشايف: (أ)
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إىل أن فقااارات  RSأسااافرت نتاااائج التحليااال العااااملي االستكشاااايف للنساااخة املصااارية مااان مقيااااس  
 هي: املقياس تتشبع على مخسة عوامل أو أبعاد, تلك العوامل

: وجود معاىن: وتساتخدم لقيااس إحسااس الفارد هبادف يف احليااة أو بغاياة يف حياتاه. العامل األول 
 .52، 53، 35، 32، 9، 5، 2وقد تشبعت عليه العبارات 

، 33، 1: االتزان:وتساااتخدم لقيااااس املنظاااور املتااازن حليااااة الفااارد. وتشااابعت علياااه العباااارات العامااال الثااااين
35 ،55 ،51 ،52. 

: االعتمااد الاذايت: ويساتخدم لقيااس االعتقااد أو اإلمياان يف ذات الفارد وقدراتاه. وتشابعت الثالثالعامل 
 .39، 31، 32، 30، 9، 3عله العبارات 
: املثابرة:وتساتخدم لقيااس القادرة علاى أال تقاف اإلهاناة كعاائق عان التقادم. وتشابعت علياه العامل الرابع

 .50، 39، 31العبارات 
نفاااراد أو اجلااادة: ويساااتخدم لقيااااس تنظااايم املساااارات اإلبداعياااة وتقبااال حيااااة الفااارد. : اإلالعامااال اخلاااام 

 .2، 1، 5وتشبعت عليه العبارات 
 (5وعلى ذلك مت استخراج مخسة عوامل ويبني ذلك جدول رقم ) 

 (9جدول رقم )
ت تشبعات املفردات على العوامل اخلمسة ونسبة التباين املفسرة لكل عامل بعد التدوير ومعامال

 ثبات ألفا كرونباخ للنسخة املصرية من مقياس كفاءة املواجهة.

 العبارات
العامل األول 
 )وجود معىن(

العامل الثاين 
 )االتزان(

العامل الثالث 
 )االعتماد الذايت(

العامل الرابع 
 )املثابرة(

العامل اخلامس 
 )االنفراد/ اجلدة(

3 
5 
1 
2 
2 
5 

 
 
 

03209 
 

03209 

 
 
 
 
 
 

03525 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
03553 
03229* 
 

03102 
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 العبارات
العامل األول 
 )وجود معىن(

العامل الثاين 
 )االتزان(

العامل الثالث 
 )االعتماد الذايت(

العامل الرابع 
 )املثابرة(

العامل اخلامس 
 )االنفراد/ اجلدة(

1 
9 
9 
30 
33 
35 
31 
32 
32 
35 
31 
39 
39 
50 
53 
55 
51 
52 
52 

 
03229* 
 
 
 
 
 
 

03201 
03132 
 
 
 
 

03193 
 
 

03231 

03510 
 
 
 

03212 
03119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03159 
03201 
 

03219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03211* 
03593 
 
 
 

03515 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

03259 
 
 
 
 
 

03292 
03590 
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 العبارات
العامل األول 
 )وجود معىن(

العامل الثاين 
 )االتزان(

العامل الثالث 
 )االعتماد الذايت(

العامل الرابع 
 )املثابرة(

العامل اخلامس 
 )االنفراد/ اجلدة(

 
03201 
03229 

 %233 %235 %231 %9 %1033 التباين نسبة
النسبة التجميعية 

 للتباين
1033% 1933 2139% 2932% 2532% 

معامل ألفا  
 0322 0322 0319 0311 0319 كرونباخ

  على عاملني. 032هذه العبارات كانت قيم التشبع < أو تساوي 
 تشبعت على العامل اخلامس والثالث. 1فعبارة 
 ل األول والثاين.تشبعت على العام 9وعبارة 
 تشبعتا على العامل الثالث واألول. 3139وعبارة 
وفقا للتشبع األعلى إىل العامل األول, أما الاثالث عباارات األخارى ضامت وفقاا   9وضمت عبارة  

 للعامل الثالث. 3139للعامل اخلامس, وضمت العباراتن  1للتصور النظري, حيث ضمت عبارة 
دد العوامااال املستخلصاااة مااان النساااخة املصااارية ملقيااااس كفااااءة ( أن عااا5ويتضاااا مااان جااادول رقااام ) 

 من التباين الكلي. %2532املواجهة مخسة عوامل فسرت 
 التحليل العاملي التوكيدى: (ب)

, ابستخدام مخساة RSمت استخدام العاملي التوكيدي للتأكد من بنية النسخة املصرية من مقياس  
ى حجام العيناة نظارا  ألن حجام العيناة يف هاذه الدراساة  من مؤشرات حسن املطابقة اليت يقل اعتمادهاا علا

 كبري, حيث من عيوهبا التأثر حبجم العينة املستخدمة.
فالعينااات ذات احلجاام الكبااري قااد تااؤدي لاارفض النمااوذج حااىت لااو كااان منااوذج جياادا  أو قريااب ماان  

لك قاااد تاااؤدي النماااوذج احلقيقاااي وحاااىت لاااو كاااان االخاااتالف باااني النماااوذج املقااارتح والبيااااانت صاااغري. كاااذ
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العيناااات صاااغرية احلجااام إىل قباااول منااااذج أقااال جاااودة أو ذات اخاااتالف كباااري نسااابيا  بينهاااا وباااني البيااااانت 
املالحظاااة. ولعااال هاااذا هاااو السااابب الااارئيس يف ظهاااور مؤشااارات املطابقاااة األخااارى والااايت تسااامى مؤشااارات 

 (.1املطابقة الوصفية. ويوضحها جدول رقم )
 (1جدول رقم )

 ة لنموذج العوامل اخلمسة للنسخة املصريةمؤشرات حسن املطابق
 (RSمن مقياس كفاءة املواجهة )

املااااااااااااااادى املثاااااااااااااااال  قيمة املؤشر مؤشرات حسن املطابقة
 للمؤشر

 مؤشر حسن املطابقة-3
Goodness of Fit index (GFI) 

 (3)صفر إىل  0312

 مؤشر حسن املطابقة املصحا بدرجات احلرية -5
The adjusted goodness of fit 

index (CFI) 

 (3)صفر إىل  0359

 مؤشر املطابقة املقارن -3
Comparative fit index (CFI) 

 (3)صفر إىل  0313

 مؤشر املطابقة غري املعياري -2
Non-normed fit index (NNFI) 

 (3)صفر إىل  0319

 اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب  -2
Root mean square Error of 

Approximation (RMSFA)  

 إىل صفر( 330) 0309

) ولكنهااااا ليساااات عاليااااة(بني النمااااوذج تشااااري قاااايم مؤشاااارات حساااان املطابقااااة حتقااااق مالئمااااة معقولااااة 
 والبياانت.

والايت تقايس إىل أي مادى تكاون مطابقاة   (GFI, AGFI, CFI, NNFI) مؤشارات املطابقاة    
( حياث تشاري 3قارتح أهناا تقاع باني )صافر إىل النموذج أفضل ابملقارنة ابلنموذج الرئيس, وهاذه املؤشارات أ



 9002العلوم الرتبوية/ العدد الثاين/ إبريل 

 522 

القايم القريباة مان الواحااد الصاحيا ذاذه املقااييس إىل مطااابق جيادة إماا القايم القريبااة مان الصافر فتشااري إىل 
 .مطابق سيئة

جيادة, أماا القايم األكارب مان  مطاابق قيم القريبة من الصفر إىلتشري إل RMSEA وابلنسبة للمؤشر    
 .سيئة أو أخطاء يف االقرتاب من جمتمع العينةمطابقة ( فتشري إىل  0.3) 

 .وهذا يؤكد صدق البناء للنسخة املصرية من القياس 
 :ثبات املقياس

بطريقااااة االتساااااق الااااداخلي وذلااااك  RSمت حساااااب ثبااااات عواماااال النسااااخة املصاااارية ماااان مقياااااس  
 (.5رقم ) جدولذلك   ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ ويوضا

اتسااااق داخلاااي مقبولاااة حياااث  الت متتمتاااع مبعاااا (1)، (5) ،(3أن العوامااال ) يتضاااا مااان اجلااادول 
(, بينماااا العامااال الراباااع و اخلاااامس يااادل  0319, 0311, 0319الت الثباااات علاااى الرتتياااب )مكانااات معاااا

, 0322ثبااااات االتساااااق الااااداخلي ذمااااا علااااى ا فاااااض حيااااث كاناااات معااااامالت الثبااااات علااااى الرتتيااااب )
( فقاط مان التبااين ولكان هاذا مقباول وفقاا  لعادد عباارات األبعااد %931)(, وفسر هاذان العاامالن 0322

 عبارات فقط. 1فعدد عبارات كل من العاملني 
 قائمة العوامل اخلمسة الكربى للشخصية:

. وهتاادف إىل 3991ونقلهااا للعربيااة باادر حممااد األنصاااري عااام  3995إعااداد كوسااتا ومكاارى عااام  
بواسااطة جمموعااة ماان البنااود مت اسااتخراجها عاان طريااق التحلياال  قياااس العواماال اخلمسااة الكااربى للشخصااية

العاملي لوعاء بنود مشتقة من العديد من  مقاييس الشخصية, وتعتمد هذه القائمة علاى مانهج املفاردات 
 اللغوية املشتقة من معاجم وقواميس اللغة يف عدة ثقافات. ومت استخدام هذه القائمة لعدة أسباب منها:

 نطااااااق واساااااع يف قيااااااس العوامااااال اخلمساااااة الكاااااربى  الااااايت اساااااتخدمت علاااااى وائمتعاااااد مااااان أفضااااال القااااا
 للشخصية, حيث تتيا الفرصة لقياس العوامل األساسية للشخصية ومظاهرها أو مكوانهتا الفرعية.

(Benet-Martinez & John, 1998; Egger et al., 2003: Noftle & 

Shaver, 2006) 

 رتفاااع معاادالت ثباهتااا وصاادقها يف عاادة دراسااات عاارب ثقافااات ترةاات لعاادة لغااات عامليااة واتساامت اب
 خمتلفة

(Costa et al., 2002: 62; McCrae et al., 2004) 
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م ويطلااق عليهااا قائمااة الشخصااية 3995وظهاارت ذااذه القائمااة صاايغتان: الصاايغة األوىل منهااا عااام    
ا, وقاد أدخلات بعاض بناد 520وتكونت مان  (NEO-PIللعصابية, واالنبساط واالنفتاح على اخلربة )

التعااديالت علااى هااذه الصاايغة, هباادف اختاازال عاادد بنودهااا إىل أن ظهاارت الصاايغة الثانيااة املسااتخدمة يف 
(وتضاام مخسااة مقاااييس NEO-FFIبناادا , ويشااار ذااا ابلرمااز املخااتص ) 50هااذه الدراسااة: وتتكااون ماان 

الضااامري, ويشااامل كااال مقيااااس  فرعياااة هاااي: العصاااابية, االنبسااااط, االنفتااااح علاااى اخلاااربة, املقبولياااة, ويقظاااة
 ( بندا .35فرعي )
 وصف لكل مقياس فرعي على حدة: ىوفيما يل 

 مقياس العصابية:*
 تعكس القلق, االندفاعية, العدائية, التقلب املزاجي, وسرعة الغضب. ,(بند35يتكون من ) 

 .25، 23، 23، 15، 55، 53، 33، 5: وقيس من خالل البنود
 .25, 13, 35, 3أما بنوده العكسية فهي:  

 مقياس االنبساط: *
( بناادا , متثاال االجتماعيااة, الساعي حنااو اإلاثرة, ارتفاااع مسااتوى النشاااط والتفاااؤل, 35ويتكاون ماان ) 

 وحب املغامرة.
 .25, 21, 11, 15, 55, 31, 1, 5وقيس من خالل البنود:  
 .21، 25، 51، 35أما بنوده العكسية فهي:  
 
 
 مقياس االنفتاع على اخلربة:*

( بنااااد, تعكااااس حااااب االسااااتطالع, اخليااااال, السااااعي حنااااو اجلاااادة االجنااااذاب للخااااربات 35ويتكااااون ماااان )
 اجلمالية, الذكاء واحلكمة.

 .29, 21, 21, 59, 31وقيس من خالل البنود:  
 .29, 19, 11, 51, 39, 931أما بنوده العكسية فهي:  
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 مقياس املقبولية:*
 واملودة و األلفة, التساما والتعاطف. ( بند, متثل التعاون, الثقة35ويتكون من ) 
 .29، 12، 39، 2وقيس من خالل البنود:  
 .29, 22, 22, 19, 59, 52, 32, 9أما بنوده العكسية فهي:  

 يقظة ال مري:*
(بناادا , وتعكااس املياال للتنظاايم, املثااابرة, التااأين, االسااتقاللية, املساائولية, والدافعيااة 35ويتكااون ماان ) 
 لإلجناز.
 .5032032031235235033032خالل البنود: وقيس من  
 .22322310332أما بنوده العكسية فهي: 
أن حياادد الفاارد درجااة انطباااق كاال بنااد  –علااى حاادة  –وتتطلااب اإلجابااة علااى كاال مقياااس فرعااي  

 ( موافق جدا .2( غري موافق على اإلطالق إىل )3عليه ابستخدام مقياس شدة يرتاوح بني )
 رعية:الدرجة على املقا يس الف

متثل الدرجة على كل مقياس فرعي من املقاييس اخلمسة حاصل ةع درجاته على مقيااس الشادة,  
درجااة )حيااث أقصااى درجااة علااى  50 –علااى حاادة  –ومان   متثاال أقصااى درجااة علااى كاال مقياااس فرعااي 

درجة(,. أما البنود العكسية يف كال مقيااس فرعاي, فتصاحا  50=35×2مقياس الشدة يف عدد البنود= 
أو  1أو  5أو  3االجتاه العكساي, مبعاىن إذا أجااب الفارد علاى هاذه البناود بوضاع دائارة حاول األرقاام ) يف
(    بعااد 3أو  5أو  1أو  2أو  2(, فإهنااا تصااحا ابلرتتيااب يف االجتاااه العكسااي حبيااث تصاابا )2أو  2

 ذلك يتم ةع الدرجة على املقياس الفرعي الواحد.
 الكفاءة السيكومن ة للقائمة:

 حساب الثبات:
, والاااايت قااااام فيهااااا حبساااااب الثبااااات للقائمااااة 3991أشااااارت نتااااائج دراسااااة باااادر حممااااد األنصاااااري  

ونباخ, والقسمة النصفية لدى ثالث عيناات مساتقلة مان طلباة وطالباات جامعاة الكويات, كر بطريقيت ألفا  
مااال ألفاااا ملقااااييس ( عاماااا . ويف ةياااع العيناااات الاااثالث تاااراوح معا11-31تراوحااات أعماااارهم ةيعاااا  باااني )
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, 0359(, أمااا معاماال الثبااات بطريقااة القساامة النصاافية فتاارتاوح بااني )0311، 0355اخلمسااة للقائمااة بااني )
 .(3991( ذذه املقاييس. )األنصاري, 0393
إىل ارتفاااااااع معااااااامالت ثبااااااات هااااااذه القائمااااااة  3999كماااااا أشااااااارت نتااااااائج دراسااااااة فااااااريا العناااااازى  

( 231معااامالت الثبااات بطريقااة ألفااا علااى عينااة مكونااة ماان )وصااالحيتها الساايكومرتية, حيااث تراوحاات 
لااااادى  (0399، 0310، وبااااني )لااااادى الطلبااااة (0390، 0310طالبااااا  وطالبااااة ماااان جامعاااااة الكوياااات بااااني )

   .(3999الطالبات. )العنزى, 
, علااى عينااة 5001كماا تبااني مان خااالل دراسااة مصارية حديثااة أجراهااا فيصال يااونس وإذااام خليال  

-أو + 3939طالبااااة ( ماااان طلبااااة وطالبااااات اجلامعااااة, مبتوسااااط عماااار ) 599بااااا , طال 525مكونااااة ماااان )
( ليقظاة 0392( لالنفتااح علاى اخلاربة إىل )032سنة(, إىل أن معامالت الثبات ألفا تراوحات باني )3311,

 .(5001الضمري, وهي معامالت مقبولة. )يونس & خليل, 
الت ثبااات تراوحاات بااني مقبولااة إىل إىل معااام 5001العااال  كمااا أشااارت نتااائج دراسااة نصاارة عبااد 

مرتفعااة ابسااتخدام طااريقيت إعااادة االختبااار وألفااا كرونباااخ, فيمااا عاادا أن مقياااس االنفتاااح علااى اخلااربة قااد  
كشااف عاان ا فاااض ملحااوظ مقارنااة ببقيااة املقاااييس األخاارى املكونااة للقائمااة وذلااك عنااد حساااب ثباتااه 

(, أماااا ثباتاااه 51-39باااة أبعماااار تااارتاوح باااني طالاااب وطال 200بطريقاااة ألفاااا لااادى عيناااات الدراساااة )ن=
طالبااا  وطالبااة أبعمااار  322بطريقااة إعااادة االختبااار فاارتاوح بااني مقبااول إىل مرتفااع لاادى عينااات الدراسااة )

 سنة(. 51-39ترتاوح بني 
 (.5001العال,  عبد)

رونبااخ ويف الدراسة احلالية حسب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وذلك ابستخدام معادلة ألفاا ك 
( ويوضااا ذلااك 50312طالااب وطالبااة ماان طااالب جامعااة القاااهرة( مبتوسااط عماار ) 200وكاناات العينااة )
 (.2جدول رقم )
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 (4جدول رقم )
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لقائمة العوامل اخلمسة للشخصية

 400للعينة الكلية ن=
العوامااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
اخلمساااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
الكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااربى 

 للشخصية

االنفتااااح علاااى  االنبساط العصابية
 اخلربة

 يقظة الضمري املقبولية

معاماااااااااال ألفاااااااااااا  
 كرونباخ

0315 0310 0311 0351 0392 

( أن قائمااة العواماال اخلمسااة للشخصااية تتمتااع ابتساااق داخلااي مقبااول, 2يتبااني ماان جاادول رقاام ) 
فيماااا عااادا أن مقيااااس املقبولياااة مااانخفض مقارناااة ببقياااة املقااااييس األخااارى, حياااث يعاااد معامااال الثباااات يف 

 .(3995اخلالق,  (. )عبد0310عندما يساوي أو يزيد عن ) ال  ية مقبو مقاييس الشخص
وقااد رأت الباحثاااة اإلبقااااء علاااى عااادد بناااود القائمااة, حياااث مل جتااار عليهاااا دراساااات تقناااني كافياااة يف  

 إطار البيئة املصرية.
 حساب الصدق:

 استخدمت هذه القائمة يف دراسات أجنبية عديدة وتوفرت أدلة كثرية على صدقها. 
(e.g.: Costa et al., 2002; Lisa, Michael & Tanja, 2002; Lopes et 

al., 2003) 

: الصادق العاااملي (3)ويف الدراساات األجنبياة مت حسااب صاادق هاذه القائماة بعادة طاارق منهاا:  
مان خاالل اساتخدام التحليال ( (Benet –Martinze&john,1998توصل بنت مارتنز وجون 

عوامال هاي: العصاابية, االنبسااط, االنفتااح علاى اخلاربة, املقبولياة, ويقظاة العاملي االستكشايف إىل مخساة 
ساانة,  52أنثااى( متوسااط أعمااارهم  302ذكاارا , 55( فااردا  )310الضاامري, وذلااك علااى عينااة مكونااة ماان )

العوامال نفساها, وذلاك علاى عيناة ضامت  (Costa et al., 2002واساتخلص كوساتا و آخارون )
عاما ( وكانت التشبعات علاى ةياع العوامال مرتفعاة. كماا 51-39م بني )تراوحت أعماره , ( فردا  111)
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 e.g. Egger et al., 2003;Mccrae etتشااهبت النتاائج الساابقة ماع دراساات أخارى. )

al., 2004) 
ويف البيئاااة العربياااة, قااادمت أدلاااة علاااى الصااادق العااااملي ذاااذه القائماااة, ففاااي دراساااة بااادر األنصااااري  
 53392جبامعاااة الكويااات, متوساااط أعماااارهم  طالاااب وطالباااة 500مت , أجريااات علاااى عيناااة ضااا3991

سااانة, كشااافت التحلااايالت العاملياااة مااان الرتباااة الثانياااة عااان ثالثاااة عوامااال وليسااات مخساااة وهاااي: العصاااابية, 
 .(3991, األنصارياالنبساط, ويقظة الضمري.)

ياااة العاملياااة إىل تطاااابق البن 5001ويف البيئاااة املصااارية توصااالت دراساااة فيصااال ياااونس وإذاااام خليااال  
للقائمة مع البنياة العاملياة الايت توصالت إليهاا معظام الدراساات العاملياة, حياث مت اساتخراج مخساة عوامال 

 (.5001ذا نفس املسميات )يونس & خليل 
ارتباااااط  3991 األنصاااااري: فقااااد تبااااني ماااان الدراسااااة السااااابقة لباااادر الصاااادق التقااااارف واالخااااتاليف (5)

( علاى التاوال وهاي 0322&  0321ماة أيزناك للشخصاية )ر=العصاابية واالنبسااط مان قائ مقياساي
 .(3991, األنصاري(, مما يشري إىل اتسام هذه القائمة بصدق تقاريب مالئم. )03003دالة عند )

وبناء على ماا سابق, فاإن قائماة العوامال اخلمساة الكاربى للشخصاية املساتخدمة يف الدراساة احلالياة  
توفر عنهاا مان مؤشارات الثباات, وأدلاة الصادق. ونظارا  ألن عملياة  تتميز بكفاءة سيكومرتية من خالل ما

اختبار صدق مقياس معني متاثل يف خطواهتا اختبار منوذج نظري معني, مان حياث كوهناا عملياة تراكمياة, 
فإن نتائج الدراسة احلالية ستشمل أيضا  أحد املؤشرات الدالة علاى صادق هاذه القائماة, مماا يادعم صادق 

)رضاوان,  .             فهوم الذي يشري إىل املدى الاذي يقايس باه اختباار ماا مفهوماا معيناا  التكوين أو امل
5005) 
ماان ةيااع مااا ساابق أطمئناات الباحثااة إىل اسااتخدام هااذه القائمااة يف الدارسااة احلاليااة واالطمئنااان إىل  
 نتائجها.

 األساليب اإلحصائية:
زمااااااة اإلحصااااااائية يف العلااااااوم االجتماعيااااااة مت اسااااااتخدام األساااااااليب اإلحصااااااائية التاليااااااة بواسااااااطة احل 

SPSS  9وبرانمج ليزرل Lisrel. 
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التحليااال العااااملي االستكشاااايف والتحليااال العااااملي التوكيااادي للتحقاااق مااان الصااادق العااااملي ملقيااااس   (3)
 كفاءة املواجهة.

االتساااق الااداخلي وذلااك ابسااتخدام معادلااة ألفااا كرونباااخ للتحقااق ماان ثبااات مقياااس كفاااءة املواجهااة  (5)
 ة العوامل اخلمسة الكربى للشخصية.وقائم

 معامالت ارتباط بريسون للتحقق من صحة الفروض. (1)
 النتائج ومناقشتها:

 للتحقق من صحة فروض الدراسة واليت تنص على: 
توجد عالقاة ارتباطياة دالاة إحصاائيا  باني كال عامال مان العوامال اخلمساة الكاربى للشخصاية والدرجاة  (3)

 الكلية ملقياس كفاءة املواجهة.
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني العصابية ومكوانت كفاءة املواجهة. (5)
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني االنبساط ومكوانت كفاءة املواجهة. (1)
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني االنفتاح على اخلربة ومكوانت كفاءة املواجه. (2)
 بني املقبولية ومكوانت كفاءة املواجهة.توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا   (2)
 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بني يقظة الضمري ومكوانت كفاءة املواجهة. (5)

 متَّ حساب اآليت:
املتوسااطات واالحنرافااات املعياريااة ملتغااريات الدراسااة, للتأكااد ماان أن البياااانت تتبااع التوزيااع أالعتاادال أو  -

 يد أكثر األساليب مالئمة ملعاجلتها.تقرتب منه كخطوة متهيدية, لتحد
معامل ارتباط بريسون بني كل عامال مان العوامال اخلمساة الكاربى للشخصاية وجمماوع درجاات مقيااس   -

 كفاءة املواجهة.
 معامل االرتباط بني العصابية ومكوانت كفاءة املواجهة. -
 معامل االرتباط بني االنبساط ومكوانت كفاءة املواجهة. -
  االنفتاح على اخلربة ومكوانت كفاءة املواجهة.معامل االرتباط بني -
 معامل االرتباط بني املقبولية ومكوانت كفاءة املواجهة. -
 معامل االرتباط بني يقظة الضمري ومكوانت كفاءة املواجهة. -
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( معاااامالت االرتبااااط )بريساااون( املتبادلاااة باااني الدرجاااة الكلياااة والااادرجات 2ويوضاااا جااادول رقااام ) 
اءة املواجهة, والدرجات على قائمة العوامال اخلمساة الكاربى للشخصاية لادى عيناة الفرعية عل مقياس كف

 الدراسة.
 (5جدول رقم )

 بني جمموع درجات مقياس كفاءة املواجهة طاالرتبامعامالت 
 (400ومكوانت وكل عامل من العوامل اخلمسة الكربى للشخصية )ن= 

 كفاءة املواجهة  متغري     
 

 متغري عوامل الشخصية

درجة ال
 الكلية

وجود 
 معىن

االعتماد  االتزان
 الذايت

االنفراد/  املثابرة
 اجلدة

االحنراف  املتوسط
 املعياري

 العصابية
(N) -0.29 -0.11 -0.50 -0322 -0331 -0351 5139 532 

 االنبساط
(E) 0311 0319 0301 0355 0305 0329 5235 239 

 االنفتاح على اخلربة
(O) 

0320 0311 0331 0335 0332 0321 5933 239 

 املقبولية
(A) 

0331 0332 0355 0321 0333 -0301 5133 235 

 يقظة الضمري
(C) 0329 0311 0321 0313 0.21 0332 5139 232 

 03331≤ 0302)ر( دالة عند مستوى   
 03329 ≤0303 )ر(دالة عند مستوى 

 نتائج الفرض األول ومناقشتها:
دال موجاب بااني درجااات مقيااس كفاااءة املواجهااة وبااني ( موجااود ارتباااط 2يتضاا ماان جاادول رقام ) 

علاااى  طاالرتباااا)االنبسااااط, االنفتااااح علاااى اخلاااربة, املقبولياااة, ويقظاااة الضااامري (. حياااث كانااات معاااامالت 
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( كمااا تاارتبط درجااات 0303(, وةيعهااا دالااة عنااد مسااتوى داللااة )0329, 0331, 0320, 0311التااوال )
( عناااد مساااتوى داللاااة 0329-بعالقاااة ساااالبة دالاااة إحصاااائيا  )ر=مقيااااس كفااااءة املواجهاااة بعامااال العصاااابية 

0303   
 ومن خالل مقارنة النتائج ملعامالت االرتباط ابجلدول التايل: 

 (6جدول )
 ونوع االرتباط طاالرتبا

 نوع االرتباط  معامل االرتباط
 3ر=
 .99<ر.<5.

 .50<ر<. 20
 .20<ر<صفر

 ر=صفر 
 .20->ر>صفر
 .50->ر>. 20-
 .99->ر>. 50-
 3-ر=

 طردي اتم
 طردي قوي

 طردي متوسط
 طردي ضعيف

 يوجد ارتباط  ال
 عكسي ضعيف
 عكسي متوسط
 عكسي قوي
 عكسي اتم

(http://www.A13ez.net/vb/showthread.php?t=27206) 
قيااس كفااءة املواجهاة وعامال العصاابية هاي عالقاة نستنتج من كال ذلاك أن العالقاة باني درجاات م 

عكسية متوسطة, وأن العالقة بني درجات مقياس كفاءة املواجهة وعامل يقظة الضمري هاي عالقاة طردياة 
متوساااطة, أماااا العالقااااة باااني درجااااات مقيااااس كفاااااءة املواجهاااة وكاااال من:االنبسااااط, االنفتاااااح علاااى اخلااااربة 

 واملقبولية هي عالقة طردية ضعيفة.
وهاااذا يعاااين وجاااود عالقاااة إجيابياااة باااني درجاااات مقيااااس كفااااءة املواجهاااة وكااال مااان العوامااال اآلتياااة:  

 )االنبساط, االنفتاح على اخلربة, املقبولية, ويقظة الضمري(.
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 & e.g.: Yu xiaonan)وتتفاق هاذه النتيجاة ماع نتاائج العدياد مان الدراساات الساابقة  

Zhang, 2007; Nakaya et al.,2006; friborg et al., 2005; 

jacelon,1997; Werner,1995)  

فقاااد بينااات نتاااائج هاااذه الدراساااات يف جمملهاااا وجاااود ارتبااااط موجاااب باااني الدرجاااة الكلياااة ملقيااااس كفااااءة 
املواجهاااااة)كما قيسااااات ابملقااااااييس املختلفاااااة مثااااال مقيااااااس كوناااااور ودافيدساااااون ومقيااااااس كفااااااءة املواجهاااااة 

فتااح علاى اخلاربة, املوافقاة, ويقظاة الضامري. ووجاود ارتبااط للمراهقني( والدرجة على عامال االنبسااط, االن
سالب مع عامل العصابية )كما قيست مبقاييس للعوامل اخلمسة الكربى للشخصية, ومنها قائماة كوساتا 

 ومكرى(.
وتعين هذه النتيجة أن الشخص احلاصل على درجة مرتفعة على كل من االنبسااط, االنفتااح علاى  

ة الضمري, ودرجة منخفضة يف بعاد العصاابية يساتطيع التوافاق بشاكل جياد عارب الازمن اخلربة, املوافقة ويقظ
مااع مواقااف احلياااة الصااعبة والظااروف الضاااغطة. أمااا الشااخص احلاصاال علااى درجااة منخفضااة علااى هااذه 
العوامل, ودرجاة مرتفعاة علاى بعاد العصاابية فغالباا ماا يفتقاد القادرة علاى التوافاق اإلجياايب يف مواجهاة احملان 

 املآسي أو التهديدات أو أي مصادر أخر للضغط.أو 
سااابة للشاااخص احلاصااال علاااى درجاااة مرتفعاااة علاااى كااال مااان االنبسااااط, االنفتااااح علاااى اخلاااربة, لنابف 

املقبولية, ويقظة الضمري, جند أن من أهام السامات لادى هاذا الشاخص: االجتماعياة, التوكيدياة, اخلياال, 
مااان أجااال االجنااااز, التنظااايم, الكفااااءة, اإلخاااالص, األفعاااال, األفكاااار, الثقاااة, العواطاااف اإلجيابياااة,الكفاح 

 (.Costa et al., 2002: 67)القيم, االعتدال يف الرأي, النشاط.
وإذا فحصااانا السااامات وارتباطهاااا بكفااااءة املواجهاااة لديه,جناااد أن كفااااح هاااذا الشاااخص مااان أجااال  

لاااى أال تقاااف اإلهاناااة كعاااائق عااان االجنااااز وضااابط ذاتاااه والتاااأين مرتبطاااة ابملنظاااور املتااازن حلياتاااه, والقااادرة ع
التقااادم. وأن ابقاااي هاااذه السااامة مرتبطاااة بتنظااايم املساااارات اإلبداعياااة, وتقبااال حيااااة الفااارد, وإحسااااس الفااارد 
هبااادف وغاياااة يف حياتاااه واملنظاااور املتااازن حليااااة الفااارد واالعتقااااد أو اإلمياااان يف ذات الفااارد وقدرتاااه )االتااازان, 

 دة, االعتماد الذايت(.املثابرة, وجود معىن, االنفراد / أو اجل
وأن الشاااخص احلاصااال علاااى درجاااة مرتفعاااة علاااى بعاااد العصاااابية أهااام ماااا مييااازه مااان مساااات: القلاااق,  

العدائياة الغاضاابة, االكتئاااب, االندفاعيااة, القابلياة لالحنااراج, غالبااا  يفقااد القادرة علااى التكيااف االجيااايب مااع 
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والاايت أشااارت إىل وجااود  Wagnild and Youngالضااغوط. وتاادعم هااذه النتيجااة نتااائج دراسااة 
 .(Wagnild and Young, 1993 عالقة ارتباطية سلبية بني كفاءة املواجهة واالكتئاب.)

وابلرجااوع إىل قاايم معااامالت االرتباااط بااني الدرجااة الكليااة ملقياااس كفاااءة املواجهااة وكاال ماان العواماال  
شااري إىل أن كفاااءة املواجهااة ال اخلمسااة للشخصااية, جنااد أن ةيااع هااذه االرتباطااات قريبااة ماان الصاافر ممااا ي

 تعترب بعدا من أبعاد الشخصية.
مان وجاود بعادين  Block & block  وهاذه النتيجاة ال تتفاق ماع ماا أصار علياه بلاوك وبلاوك 

, Ego Controlللشخصااية اكتشاافامها ماان خااالل دراسااات أجرايهااا متتابعااة, ومهااا بعااد ضاابط األان 
 .Ego Resiliencyوبعد مرونة األان 

)Block & Block, 1980( 
ولقااااد مت تصااااميم قائمااااة العواماااال اخلمسااااة للشخصااااية لتقياااايم اخلصااااائص املهمااااة يف منااااوذج العواماااال  

اخلمسة الكربى للشخصية, ويفرتض أن يكون منوذج العوامال اخلمساة الكاربى للشخصاية تصانيف شاامل 
طاط يف مناوذج تشامل صافات الشخصاية فإناه جياب أن خيلسمات الشخصية, فإذا كانات كفااءة املواجهاة 

موجااااودة يف منااااوذج العواماااال اخلمسااااة الكااااربى للشخصااااية . يف املقاباااال إذا كاناااات مسااااات كفاااااءة املواجهااااة 
العوامااال اخلمساااة الكاااربى للشخصاااية فمااان املفااارتض أن تكاااون مساااات شخصاااية, وهاااذا أكثااار وضاااوحا يف 

ملتعلقااة بقاادرة تصااور وجينلااد ويااونج عاان كفاااءة املواجهااة, والاايت اشااتقت ماان مراجعااة الصاافات الشخصااية ا
 غط وترفع التكيف. ضواليت ختفف من اآلاثر السلبية لل التهديداتمواجهة احملن أو  على الناس
وماااا جتااادر اإلشاااارة إلياااه يف هاااذا الساااياق أن النتيجاااة الساااابقة والااايت تؤكاااد صاااحة الفااارض األول مت  

ه يف تفسااريها قااد يسااهم يف تفساريها يف ضااوء العاادد القليال جاادا  ماان الدراسااات الساابقة. وأن مااا ذهبنااا إليا
إلقااااء مزياااد مااان الضاااوء علاااى طبيعاااة االرتبااااط باااني كفااااءة املواجهاااة والعوامااال اخلمساااة الكاااربى للشخصاااية, 
خاصاااة يف ظااال النااادرة الشاااديدة علاااى مساااتوى تلاااك الدراساااات الااايت مل تتجاااه بعماااق إىل حماولاااة تقاااد  أياااة 

 ط.تفسريات نظرية واضحة ومباشرة يف اجتاه تفسري هذا االرتبا
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 نتائج الفرض الثاين ومناقشتها:
والااااذي ياااانص علااااى أنااااه ا توجااااد عالقااااة ارتباطيااااة دالااااة إحصااااائيا بااااني العصااااابية ومكااااوانت كفاااااءة  

 املواجهةا.
( وجااود ارتباااط دال سااالب بااني عاماال العصااابية وكاال مكااوانت كفاااءة 2ويتضااا ماان جاادول رقاام ) 

ثااااابرة, االنفااااراد / اجلاااادة( حيااااث كاناااات معااااامالت االعتماااااد الااااذايت, امل ,املواجهااااة )وجااااود معااااىن, االتاااازان
(, وةيعهاااا دالاااة عناااد مساااتوى   0351-, 0331-, 0322-,0350-, 0311-االرتبااااط علاااى التاااوال )

( وماان خااالل مقارنااة النتااائج 0302( فهااي دالااة عنااد مسااتوى داللااة )0331-ماعاادا املثااابرة ) 0303داللااة 
ن العالقاااة باااني العصاااابية, واالعتمااااد الاااذايت هاااي عالقاااة ( نساااتنتج أ5ملعاااامالت االرتبااااط ابجلااادول رقااام )

عكسااية متوسااطة وأن العالقااة بااني العصااابية وكاال ماان: وجااود معااىن, املثااابرة, االنفااراد / اجلاادة هااي عالقااة 
 عكسية ضعيفة.

وهذا يعين وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بني درجات عامال العصاابية وكال مان مكاوانت كفااءة  
 .عىن, االتزان, االعتماد الذايت, املثابرة, االنفراد/ اجلدة(املواجهة)وجود م

والاايت  (Nakaya et al., 2006وتتفاق هااذه النتيجااة مااع نتيجااة دراساة انكااااي وآخاارون ) 
أشارت نتائجها إىل وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني بعد العصابية )كما قايس مبقيااس كوساتا 

( وةياع أبعااد مقيااس كفااءة املواجهاة  امل اخلمسة الكربى للشخصايةلقياس العو  NEOالنسخة املعدلة 
لقيااااس كفااااءة املواجهاااة للماااراهقني( هاااي: البحاااث عااان اجلدياااد  Oshioللماااراهقني )كماااا قااايس مبقيااااس 

 التنظيم الوجداين, التوجه اإلجيايب للمستقبل, وذلك لدى عينة من طلبة وطالبات اجلامعة.
الثااااين, وتعاااين أن الشاااخص احلاصااال علاااى درجاااة مرتفعاااة علاااى  وتؤكاااد هاااذه النتيجاااة صاااحة الفااارض 

وال يتمتاع بتصاور متازن عان احليااة, وال يساتطيع  ,العصابية غري قادر على حتديد معاىن أو هادف يف احليااة
احلفاااظ علااى التقاادم مااع وجاااود العوائااق )العقبااات(, وال يتميااز بطريقاااة مبتكاارة وتقبلااه حلياتااه واعتقااااده يف 

 عيف جدا .قدراته الذاتية ض
فالنساابة للشاااخص احلاصاال علاااى درجااة مرتفعاااة علااى العصاااابية, جنااد أن أهااام الساامات الااايت متيااازه:  

القلق)كااااااخلوف, الشاااااعور ابذااااام, وسااااارعة االساااااتثارة(, الغضاااااب )كاااااالتوتر عناااااد التعااااارض لإلحباطاااااات(, 
عات أو االكتئااااب )كاالنقبااااض و التشااااؤم, والشاااعور ابلضااايق( االندفاعياااة )كاااالعجز عااان ضااابط االنااادفا
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الاتحكم فيهااا(, العدائيااة )كالشااعور ابلعااداء حنااو اآلخاارين(, ساارعة االسااتثارة )كضااعف القاادرة علااى حتماال 
 الضغوط والعجز واليأس, وفقدان القدرة على اختاذ قرارات صائبة(.

(Costa et al., 2002: 67) 
يشاعر ابخلاوف واذام وإذا فحصنا هذه السمات وارتباطها بكفاءة املواجهاة لدياه, جناد أن الشاخص الاذي 

ويزداد توتره بسرعة, والعاجز عن ضبط اندفاعاته أو التحكم فيها, فاقد القدرة على اختاذ قرارات صاائبة, 
 املتشائم ال 

ميتلك قدرة على اإلحساس هبدف أو غاية يف احلياة )وجود معىن( أو منظور متازن حلياتاه )االتازان( ولايس 
ساريع االساتثارة، لاذا فهاو ال يساتطيع أن يكاافا مان اجال اإلجنااز  لديه القدرة على مواجهة الضغوط ألنه

)املثااابرة(. كمااا أن إدراكااه ملااا يعانيااه ماان مشااكالت وأنااه طبيعااي ولكنااه يعجااز عاان التصاارف والبحااث عاان 
ج ألزمتااه جيعلااه يفقااد الثقااة يف ذاتااه ويضااعف إميانااه بذاتااه وبقدراتااه )االعتماااد الااذايت(. هااذا الحاال أو عاا

ناااه قاااد حيمااال طرفاااا اثلثاااا غاااري ظااااهر ماااا حيااادث لاااه وحيملاااه مساااؤولية الوضاااع الاااذي آل إلياااه ابإلضاااافة إىل أ
جتااااه اآلخااارين وهاااذا يبعاااده عااان أن تكاااون لاااه طريقاااة مبتكااارة أو أن يتقبااال حياتاااه  عااادائيا   فيسااالك سااالوكا  

 )االنفراد/ اجلدة(.
تكاااوين كفااااءة هاااذا ابإلضاااافة إىل أن ةياااع هاااذه السااالوكيات تتنااااقض ماااع العوامااال الااايت تساااهم يف  

 املواجهة واليت أشارت إليها العديد من الدراسات السابقة.
(e.g.: Matthew, 2007; King et al., 1998) 

 ومن هذه العوامل:
 .القدرة على وضع خطط واقعية واختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذها 
 .النظرة اإلجيابية والثقة يف النفس 
 ريقة صحية.القدرة على مواجهة الضغوط بشكل فعال وبط 
 .امتالك مهارات حل املشكالت 
 .القدرة على طلب املساعدة 
 .وجود الدعم االجتماعي 
 مع اآلخرين، مثل األسرة أو األصدقاء. ةالعالقة اجليد 
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 النفس وإدراك مواطن القوة والقدرات اخلاصة ابلفرد.يف  النظرة اإلجيابية والثقة 
 .مساعدة اآلخرين 
  الصدمة.العثور على معىن إجيابيا بعد 

والاايت أشااارت إىل وجااود  Wagnild and Youngوتاادعم هااذه النتيجااة نتااائج الدراسااة  
 عالقة ارتباطيه سلبية بني كفاءة املواجهة واالكتئاب.

(Wagnild & Young, 1993) 
والعصاااابية هاااي السااامة الااايت تلعاااب دورا يف معظااام منااااذج العوامااال املعاصااارة للشخصاااية ويف معظااام  

يااف كعاماال باادال ماان العصااابية، ويف هااذه احلالااة تشااري الاادرجات العاليااة لنتيجااة الدراسااات يفحااص التك
إجيابيااة تتمشااى مااع العواماال األربعااة األخاارى، وذلااك ألن مصااطلا العصااابية بداخلااه معااىن ساال ، وأساااس 
العصااابية مسااتوايت القلااق والتقلااب داخاال هااذه احلاادود تعاارف العصااابية علااى أهنااا بعااد يعرفااه االسااتقرار 

القلااااق املااانخفض يف هنايااااة السلسااالة مقاباااال عاااادم االساااتقرار ومسااااتوى القلاااق العااااال يف النهايااااة ومساااتوى 
 األخرى للسلسلة.

 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:
ومكااااوانت كفاااااءة  والااااذي ياااانص علااااى أنااااه اتوجااااد عالقااااة ارتباطيااااه دالااااة إحصااااائيا بااااني االنبساااااط 

 املواجهةا.
موجاااب باااني االنبسااااط وكااال مااان: وجاااود معاااىن،  ( وجاااود ارتبااااط دال2يتضاااا مااان جااادول رقااام ) 

، 0355، 0319االعتماااااد الاااااذايت، واإلنفاااااراد/ اجلااااادة، حياااااث كانااااات معاااااامالت االرتبااااااط علاااااى التاااااوال )
( ومان خاللاه مقارناة تلاك النتاائج ملعاامالت االرتبااط ابجلادول 0303( وةيعها دالة عند مستوى )0329

املعاىن، االعتمااد الاذايت، عالقاة طردياة ضاعيفة، أماا العالقاة ( نستنتج أن العالقة بني االنبسااط ووجاود 5)
بااني االنبساااط واإلنفااراد/ اجلاادة فهااي عالقااة طرديااة متوسااطة. يف حااني مل توجااد عالقااة بااني درجااات عاماال 
االنبساااط وكاال ماان مكااوانت كفاااءة املواجهااة )االتاازان، واملثااابرة( حيااث كاناات معااامالت االرتباااط علااى 

وهاااذه القااايم غاااري دالاااة إحصااااائيا، وهاااذا يعاااين وجاااود عالقاااة إجيابياااة ذات داللااااة ( 0305، 0301التاااوال )
إحصائية بني درجات عامل االنبساط وكل مان مكاوانت كفااءة املواجهاة )وجاود معاىن، االعتمااد الاذايت، 

 واالنفراد/ اجلدة(.
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( والاايت  Nakaya et al., 2006وتتفاق هااذه النتيجااة مااع نتيجااة دراسااة انكااااي وآخارون ) 
ارت نتائجهااا إىل وجااود عالقااة إجيابيااة ذات داللااة إحصااائية بااني بعااد االنبساااطية )كمااا قاايس مبقياااس  أشاا

لقياااااس العواماااال اخلمسااااة الكااااربى للشخصااااية( وبعاااادي )البحااااث عاااان  NEOكوسااااتا النسااااخة املعدلااااة 
 اجلديد، والتوجه اإلجيايب للمستقبل( وذلك لدى عينة من طلبة وطالبات اجلامعة.

جاه اإلجياايب للمساتقبل يقابال بعاد وجاود معاىن، ويقابال بعاد البحاث عان اجلدياد حيث إن بعاد التو  
 بعد االنفراد/ اجلدة.

وتؤكااد هااذه النتيجااة صااحة الفاارض الثالااث جزئيااا ، وتغااىن أن الشااخص احلاصاال علااى درجااة مرتفعااة  
 علااااى عاماااال االنبساااااط لديااااه إحساسااااا هباااادف وغايااااة يف احلياااااة، وأن لديااااه قاااادرة علااااى تنظاااايم املسااااارات

 اإلبداعية وتقبل حلياته، وأن لديه اعتقادا  يف ذاته وإميان بقدراته.
النسااابة للشاااخص احلاصااال علاااى درجاااة مرتفعاااة علاااى االنبسااااط جناااد أن أهااام السااامات الااايت متيااازه: بف 

املودة أو الدفء )مثل التوجه حنو اإلاثرة وحب احلفالت، وتكوين عالقات اجتماعياة(، التوكيدياة )مثال: 
حب السايطرة، وعادم الارتدد(، النشااط )مثال: الشاعور ابحليوياة، سارعة احلركاة، االندفاعياة،  الثقة ابلنفس،

واالنطااالق(، البحااث عاان اإلاثرة )مثاال: السااعي حنااو املواقااف املثاارية(، االنفعاااالت اإلجيابيااة )مثاال الشااعور 
 ابلسعادة، البهجة والتفاؤل واحلب(.

(Costa et al., 2002: 67( 
مات وارتباطها مبكوانت كفاءة املواجهة لديه، جند أن الشخص املنبسط وإذا فحصنا هذه الس 

الذي يتسم ابلتوكيدية والنشاط فهو مغرم ابلفكاهة، نظرته إىل نفسه إجيابية يعيش حياته ببساطة ويسر، 
ويسعى حنو املواقف املثرية رمبا يساعده ذلك على تكوين وتنمية االعتقاد أو اإلميان يف ذاته وقدراته 

العتماد الذايت(، والشخص املنبسط الذي يتسم ابلشعور ابلسعادة، والبهجة والتفاؤل واحلب يساعده )ا
ذلك على تكوين وتنمية اإلحساس هبدف أو غاية يف حياته )وجود معىن(، كما أن التوجه حنو اإلاثرة، 

ارات اإلبداعية وتقبل واالنطالق والبهجة والتفاؤل وسرعة احلركة قد تساعد يف تكوين وتنمية تنظيم املس
 حياته )االنفراد/ اجلدة(.

وأن مسااات املنبسااط مثاال )حااب املخاااطرة، الغضااب بساارعة، نفاااذ صااربه بساارعة( هااذه الساامات ال  
تساعده على أن حيافظ علاى التقادم ماع وجاود العوائاق )العقباات( )املثاابرة(. كماا أن مساات املنبساط مثال 



 مقياس كفاءة املواجهة وعالقته ابلعوامل اخلمسة الكربى للشخصية 

 522 

م الاااتحفظ، اجملازفاااة أو التهاااور، االنااادفاع وعااادم الاااتحكم يف )عااادم التأمااال، عااادم االكااارتاث ابألماااور وعاااد
 املشاعر(، هذه السمات ال تساعده على تكوين منظور متزن حلياته )االتزان(.

 نتائج الفرض الرابع ومناقشتها:
والاااذي يااانص علاااى أناااه اتوجاااد عالقاااة ارتباطياااه دالاااة إحصاااائيا باااني االنفتااااح علاااى اخلاااربة ومكاااوانت   

 كفاءة املواجهةا.
علااى اخلااربة وكاال ماان: وجااود ( وجااود ارتباااط دال موجااب بااني االنفتاااح 2يتضااا ماان جاادول رقاام ) 

معااىن، االنفااراد: اجلاادة، االتاازان، االعتماااد الااذايت، واملثااابرة، حيااث كاناات معااامالت االرتباااط علااى التااوال 
وهااذه ( 0332، 0335، 0331، )0303( وهااذه القاايم دالااة إحصااائيا عنااد مسااتوى داللااة 0321، 0311)

 .0302القيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
( نساااتنتج أن العالقاااة بااااني 5ومااان خاااالل مقارناااة تلااااك النتاااائج ملعاااامالت االرتبااااط ابجلاااادول رقااام ) 

االنفتااح علاى اخلاربة واالنفاراد/ اجلادة عالقاة طردياة متوساطة، أماا العالقاة باني االنفتااح علاى اخلاربة ووجاود 
 ثابرة، االتزان فهي عالقة طردية ضعيفة.معىن، االعتماد الذايت، امل

وهاااذا يعاااين وجاااود عالقاااة إجيابياااة ذات داللاااة إحصاااائية باااني درجاااات عامااال االنفتااااح علاااى اخلاااربة،  
 ومكوانت كفاءة املواجهة ةيعها.

وتؤكد هذه النتيجة صحة الفرض الرابع، وتعىن أن الشخص احلاصل على درجة مرتفعاة علاى عامال  
لدياااه إحسااااس هبااادف وغاياااة يف احليااااة، وأن لدياااه قااادرة تنظااايم املساااارات اإلبداعياااة  االنفتااااح علاااى اخلاااربة

وتقباال حلياتااه، وأن لديااه اعتقاااد يف ذاتااه وإميااان بقدراتااه، وقاادرة علااى أال تقااف اإلهانااة كعااائق عاان التقاادم،  
 كما أن لديه منظور متزن حلياته.

اخلاربة جناد أن أهام السامات الايت  فبالنسبة للشخص احلاصل على درجاة مرتفعاة علاى االنفتااح علاى 
متياازه: اخليااال )ويقصااد بااه: األحااالم، الطموحاااات العدياادة واحلياااة املفعمااة ابخليااال، والتصااورات القوياااة(، 
 احلساسااااية اجلماليااااة )مثاااال االهتمامااااات الفنيااااة واألدبيااااة(، املشاااااعر )كالقاااادرة علااااى التعبااااري عاااان املشاااااعر 

نشاااط، حاب املغااامرة، واالهتماام ابجلديااد(، األفكاار )كاالنفتاااح واالنفعااالت(، واألفعاال )مثاال: جتدياد ال
العقلاااي، وحاااب التجدياااد واالبتكاااار(، والقااايم )كإعاااادة النظااار يف القااايم االجتماعياااة والسياساااية والدينياااة، 

 والنضال من أجل هذه القيم(.
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(Costa et al., 2002: 67( 
هاااة لدياااه جناااد أن االنفتااااح العقلاااي، وإذا فحصااانا هاااذه السااامات وارتباطهاااا مبكاااوانت كفااااءة املواج 

وحااب التجديااد واالبتكااار مرتبطااة وتساااعد علااى تنظاايم املسااارات اإلبداعيااة وتقباال الفاارد حلياتااه )االنفااراد/ 
اجلاادة(، وأن إعااادة النظاار يف القاايم االجتماعيااة والسياسااية والدينيااة والنضااال ماان أجاال هااذه القاايم ماارتبط 

رة، وأن هذه السمات ةيعها تسااعد علاى تكاوين وتنمياة إحسااس هبادف ابملنظور املتزن حلياة الفرد واملثاب
 وغاية يف احلياة.

 نتائج الفرض اخلامس ومناقشتها:
 ومكوانت كفاءة املواجهةا. املقبوليةالذي ينص على أنه اتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني  
االتاازان، العتماااد الااذايت،  ن:وكاال ماا املقبوليااة( وجااود ارتباااط دال موجاب 2يتضاا ماان جاادول رقاام ) 

 دالااة عنااد مساااتوى هااي(، و 0321، 0355) لتاااوال، حيااث كانااات معااامالت االرتباااط علااى اووجااود معااىن
 .  0302 عند مستوى داللة ( وهي0332& ) 0303
يف حااني مل يوجااد ارتباااط بااني املقبوليااة وكاال ماان: املثااابرة، واالنفااراد/ اجلاادة حيااث كاناات معااامالت  

 ( وهي غري دالة إحصائيا .0301- ،0333االرتباط )
( نساااتنتج أن العالقاااة بااااني 5مااان خاااالل مقارناااة تلااااك النتاااائج ملعاااامالت االرتبااااط ابجلاااادول رقااام )و  

املقبوليااة واالعتماااد الااذايت عالقااة طرديااة متوسااطة، إمااا العالقااة بااني املقبوليااة واالتاازان ووجااود معااىن عالقااة 
ذات داللااة إحصااائية بااني درجااات عاماال املقبوليااة وثالثااة  طرديااة ضااعيفة، وهااذا يعااين وجااود عالقااة إجيابيااة

 عوامل من مكوانت كفاءة املواجهة هي االعتماد الذايت، االتزان، ووجود معىن.
لثقاة جناد أن أهام السامات الايت متيازه: ا املقبولياةفبالنسبة للشاخص احلاصال علاى درجاة مرتفعاة علاى  
 إليثاار(، اويقصاد هباا: اإلخاالص، الصاراحة ماع اآلخارين) ابلنفس، والشاعور ابلكفااءة(، االساتقامة)الثقة 

قماااع املشااااعر العدائياااة، والااارتوي يف ) ذعاااان أو الطاعاااة(، اإلحاااب اآلخااارين، والرغباااة يف مسااااعدهتم: أي)
واالعتااادال يف (، أي: جتنااب التكااارب علااى اآلخاارين وعاادم الصااراع معهاام) التواضااع(، املعاملااة مااع اآلخاارين

   .(، ومساندهتماآلخرين قعن حقو الدفاع  أي:) الرأي
(Costa et al., 2002: 67( 
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وهاااذه السااامات تسااااعد علاااى تكاااوين وتنمياااة املنظاااور املتااازن حليااااة الفااارد )االتااازان(، إحسااااس الفااارد  
 هبدف وغاية يف احلياة )وجود معىن( واعتقاده يف ذاته وإميانه بقدراته )االعتماد الذايت(.

 نتائج الفرض السادس ومناقشتها:
 دالة إحصائيا بني يقظة الضمري ومكوانت كفاءة املواجهةا. ينص على أنه اتوجد عالقة ارتباطيةالذي  
( وجود ارتباط دال موجب بني يقظاة الضامري وةياع مكاوانت كفااءة املواجهاة، 2يتضا من جدول رقم ) 

ا دالة عند (، وةيعه0332، 0321، 0313، 0321، 0311حيث كانت معامالت االرتباط على النحو التال )
  .0303مستوى داللة 

( نستنتج أن العالقاة باني يقظاة الضامري 5من خالل مقارنة تلك النتائج ملعامالت االرتباط ابجلدول رقم ) 
وكاال ماان االتاازان واملثااابرة عالقااة طرديااة متوسااطة، يف حااني أن العالقااة بااني يقظااة الضاامري ووجااود معااىن، االعتماااد 

طرديااة ضااعيفة. وهااذا يعااىن وجااود عالقااة إجيابيااة ذات داللااة إحصااائية بااني يقظااة  الااذايت، واالنفااراد/ اجلاادة عالقااة
 الضمري وةيع مكوانت كفاءة املواجهة.

وهااذه النتيجااة تؤكااد صااحة الفاارض السااادس وتعااىن أن الشااخص احلاصاال علااى درجااة مرتفعااة علااى يقظااة  
ه علااى التقاادم رغاام العوائااق، وتنظاايم الضاامري يتمتااع بوجااود معااىن وغايااة ومنظااور متاازن حلياتااه، ابإلضااافة إىل قدرتاا

 املسارات اإلبداعية وتقبل احلياة.
فبالنسبة للشخص احلاصل على درجة مرتفعة على يقظة الضمري جند أن أهم السمات اليت متيزه: الكفاءة  

يلاه )أي: الرباعة، والتصرف احلكيم(، التنظيم )مثل: الرتتيب، الدقة، واألانقة(، اإلخاالص )كااإلخالص الاذي مي
والتقيد ابلقيم األخالقية(، السعي حنو اإلجناز )كالكفاح، املثابرة، الطموح، وحتدياد األهاداف(، ضابط الضمري، 

الاااذات )مثااال: االساااتمرار يف إجنااااز عمااال دون ملااال، وإجنااااز األعماااال دون حاجاااة إىل تشاااجيع مااان اآلخااارين(، 
احلارص، احلاذر، والارتوي(. وهاذه السامات تتضامن والتأين أو الرؤية )مثال: التفكاري يف اإلعماال قبال القياام هباا، 

 وجود معىن، املثابرة، االعتماد الذايت، االتزان، واالنفراد/ اجلدة.
من أنه على الرغم من أن هناك ارتباط بني   Campbellوهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره كامبيل  

يف الدرجة ابلنسبة للمجموعات  كفاءة املواجهة وعامل يقظة الضمري فهو إجيايب بشكل عام. وخيتلف فقط
يف حني كانت لدى القوقازيني   0329املختلفة من الناس فمثال لدى الطالب األمريكيني وجد أن االرتباط 

0359                                                                (Campbell et al , , 2006) 
 خالصة النتائج:
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  خة املصرية ملقياس كفاءة املواجهة للنسإن البنية العامليةRS  تتضمن مخسة عوامل تتفق إىل حد كباري ماع
العوامل اخلمسة املفرتضة لقيااس كفااءة املواجهاة: وجاود معاىن، املثاابرة، االعتمااد الاذايت، االتازان، واالنفاراد/ 

احلالياااة علاااى اجلاادة. كماااا يتمتااع املقيااااس ابتساااق داخلاااي مقباااول، إضااافة إىل ذلاااك برهناات نتاااائج الدراسااة 
صدق املقياس وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط باني درجاات مقيااس كفااءة املواجهاة ودرجاات 

 مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية.
  5001وتبدو هذه النتائج متفقة مع النتائج اليت توصل إليها ليندمان وآخرون. 
 اءة املواجهاة وكال مان العوامال اآلتياة: االنبسااط، وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيا باني درجاات مقيااس كفا

 االنفتاح على اخلربة، املقبولية، ويقظة الضمري. ووجود ارتباط سالب مع عامل العصابية.
  وجااود عالقااة ساالبية دالااة إحصااائيا بااني درجااات عاماال العصااابية وكاال ماان مكااوانت كفاااءة املواجهااة )وجااود

 ة، االنفراد/ اجلدة(.معىن، االتزان، االعتماد الذايت، املثابر 
  وجود عالقة إجيابياة دالاة إحصاائيا باني درجاات عامال االنبسااط وكال مان مكاوانت كفااءة املواجهاة )وجاود

معاااىن، االعتمااااد الاااذايت، واالنفاااراد/ اجلااادة(. وعااادم وجاااود عالقاااة باااني درجاااات عامااال االنبسااااط وكااال مااان 
 مكوانت كفاءة املواجهة )االتزان، واملثابرة(.

  إجيابياااة دالاااة إحصاااائيا باااني درجاااات عامااال االنفتااااح علاااى اخلاااربة ومكاااوانت كفااااءة املواجهاااة وجاااود عالقاااة
 ةيعها.

  وجاود عالقاة إجيابياة دالاة إحصاائيا باني درجاات عامال املقبولياة وثالثاة عوامال مان مكاوانت كفااءة املواجهاة
املثاابرة،  مان قبولياة وكالهي االعتماد الذايت، االتزان، وجود معىن. وعدم وجود عالقة بني درجات عامال امل

 واالنفراد/ اجلدة.
 .وجود عالقة إجيابية دالة إحصائيا بني درجات عامل يقظة الضمري ومكوانت كفاءة املواجهة ةيعها 

 التوصيات:
  بني اجلنسني يف البنياة العاملياة للمقيااس، وكاذلك أمهياة تطبياق  من الفروق املزيد من الدراسات للتحققإجراء

نااات أخاارى، وذلااك للتحقااق ماان ماادى مالئمااة املقياااس لقياااس كفاااءة املواجهااة لاادى هااذه املقياااس علااى عي
 العينات.

 .إجراء املزيد من الدراسات لبحث العالقة بني كفاءة املواجهة ومتغريات أخرى 
  اجملاال إعداد الربامج اإلرشادية اليت هتدف إىل تنمية كفاءة املواجهة لألفراد يف اجملال املدرسي، اجملاال املهاين، و

 األسري.
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