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 תקציר

, נבנה כדי להעריך את הנטייה להתמודדות פעילה( 0690, שנן)יואל שנן  'פורפמבחן השלמת המשפטים של 

התמודדות פעילה הוגדרה על ידי שנן כנטייה לזהות מוקדי : טית של פסיכולוגיית האגות התיאורבמסגר

באופן שמאפשר הסתגלות לסביבה תוך שימור הערך , קושי ולהתמודד עמם על ידי חשיבה או עשייה

על מנת להבדילה , למרות שאיננה בהכרח התנהגותית או גלויה, ההתמודדות הוגדרה כפעילה. העצמי

-משתייך למשפחה של מבחנים השלכתיים וחציאשר , המבחן. היכנע ללחץ באופן סבילמהנטייה ל

והנורמות המשמשות כיום הן אלו  ,נמצא בשימוש רווח של קלינאים בישראל מזה שנים רבות ,השלכתיים

בעבר מהימנות ותוקף המבחן נבדקו  .(0690, שנן וניסן)שנאספו על ידי שנן ותלמידיו לפני עשרות שנים 

  .במסגרת התיאורטית מתוכה הוא פותחאל מול כלים השלכתיים ו, רב אוכלוסיות שונות של מבוגריםבק

אשר פותחו , מהימנים ותקפים, אל מול כלים מודרנייםשל המבחן במחקר הנוכחי נבדק תוקף המבנה 

תאימים מונחים מורכבים שמ, וחוסן אגו( coping)למדידת התמודדות , לאור אסכולות תיאורטיות אחרות

, המחקר שליוותה אתמטרה משנית . שנן הוגדר על ידיכפי ש, לפחות באופן חלקי למושג התמודדות פעילה

 המלאו ארבע סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים 055 .המבחן נורמותלתרום לחידוש  הייתה

 Ego Resiliency)חוסן אגו  םלוס, (COPE Inventory)שאלון אסטרטגיות התמודדות : שאלונים ברצף

Scale) ,אקטיבית -שאלון התמודדות פרו(PCI: Proactive Coping Inventory ) והמבחן להשלמת

למדגם הנוכחי  ןנש לשבין שופטים ומבחן חוזר של המבחן , עקיבות פנימית תמהימנו. משפטים של שנן

 COPE -ניתוח גורמים מגשש על סולמות אסטרטגיות התמודדות מתוך הבוצע , כמו כן. נבדקה

Inventory , חושב , לשם בדיקת תוקף המבנה. חדשים י התמודדותנבנו שלושה מדדעל סמך תוצאותיו

ארבעת הסולמות השונים המרכיבים מ דחא לכ לש םמקדם המתאם מסוג פירסון בין הציון הכללי וציוני

  .במחקרששימשו  האחריםוהמדדים  השאלוניםלבין ציוני , את המבחן

, חוסן אגונמצא קשור באופן חיובי ומובהק עם  שנןהציון הכללי של . שו באופן חלקיאושהמחקר השערות 

ארבעת מתוך  .COPE Inventory -מתוך ה אקטיבית ומדד המשקף התמודדות אקטיבית-התמודדות פרו

 4 -ו 0עם סולמות נמצאו קשרים חיוביים מובהקים , הסולמות הספציפיים המרכיבים את הציון הכללי

 שתי הסולמותו ,חוסן אגול נמצא קשור 4סולם , אקטיבית-התמודדות פרול נמצא קשור 0 לםסו: בלבד

 ותמספק תוצאות המחקר, בשילוב עם מחקרים קודמים. מדד התמודדות אקטיביתנמצאו קשורים ל

 ,כפי שהגדירו שנן "התמודדות פעילה" של המושגוהמבחין תוקף המתכנס נוספת לאמפירית  תמיכה

התוצאות , כמו כן. למדידת התמודדותמהימן ותקף שימוש במבחן להשלמת משפטים ככלי לבכך ותורמות 

עושים  ,הצדקה תיאורטית לכך שמרבית המחקרים האחרונים המשתמשים במבחן מצביעות כי קיימת

  .חותינב 5 -ו 0ללא התייחסות נפרדת לסולמות , בלבד 4 -ו 0סולמות  ניובציו יללבציון הכשימוש 
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 מבוא

 ישות המציעות מסגרת מושגיתג -התמודדות 

וניסיון , מודע לפתרון בעיות אישיות ובין אישיותרת כיום בשדה הפסיכולוגיה כמאמץ התמודדות מוגד

 ,Lazarus & Folkman, 1984; Zeidner & Endler)לצמצם או להכיל מידה של דחק או קונפליקט , לשלוט

למה שהוגדר  הי דחק או קונפליקט התייחסאדם למצבההתמקדות הראשונית בחקר התגובות של (.  1996

החלו  מסוימים חוקרים, עם התפתחות חקר מנגנוני ההגנה .למנגנוני הגנה לא מודעים, כתהליכי אגו ובפרט

המושגים מנגנוני  ציבו אתואחרים ה ,(Vaillant, 1977, 1994)לסווג את המנגנונים תחת מבנה הירארכי 

  (.Haan, 1977) כי אגוהגנה והתמודדות על רצף אחד של תהלי

 המודעותהחלה התעניינות מחקרית עצמאית בחקר האסטרטגיות , זותיאורטית במקביל להתפתחות 

 (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984)לזרוס  .שאינדיבידואלים משתמשים בהם להתמודדות

ובתגובות שנובעות  1(Secondary appraisal)התמקד בתהליך הקוגניטיבי של ההערכה המשנית  ,לדוגמא

  .דחקומעוררי לחץ  םבתגובה למצבי, ממנה

או מצבים שיש בהם איום על חייו של , תגובות הפרט למצבי קיצון של טראומהמחקר בהתמקדו ב, תחילה

סגנונות , קרי, בתהליך ההתמודדות המצבייםהתמקדות זו הובילה לשימת דגש על המשתנים  .אדם

 & Cox :ראה לדוגמא)זרם אחר של חוקרים . ספציפי למצבתגובה התמודדות בהן הפרט נוקט ב

Ferguson, 1991), סגנונות לחקור והחל , בתהליך ההתמודדות תכונתייםהמשתנים הדגש על  שם

עבודתם . (Zeidner & Endler, 1996) לרוחב מגוון של סיטואציות, בדרך כללהתמודדות בהן הפרט נוקט 

 תכונתייםמצביים ל דגשיםלאזן בין  צליחהה, (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) של קארבר ועמיתיו

  Inventory -התמודדות שאלון ההחוקרים פיתחו את . ולספק בחינה מדוקדקת של תגובות ההתמודדות

COPE (Carver et al., 1989) ,וגרסה  (אירוע ספציפיבהתייחסות להנבדק עונה ) גרסה מצבית אשר לו

 שה עשרימסווג את תגובות הנבדק לחמ הכלי. (בדרך כללעושה הוא ש למה תייחסמ הנבדק) תכונתית

תרגמו גרסה  ,(Zeidner & Ben-Zur 1993) צור -זיידנר ובן. (0ראה נספח ) שונים התמודדות סגנונות

 .(5ראה נספח )המשמשת במחקר בנוכחי  מקוצרת של השאלון לעברית

, זו אסכולה. התמודדותההסתגלות והבחקר אף הם קו עס ת האישיותיחוקרים מאסכולת פסיכולוגי

חדשים ( states)להתמודד ולהסתגל למצבים  שמאפשרות לפרט( traits)אישיות התכונות ב התמקדה

-Ego)הוא מושג חוסן אגו זה  הותיקים בתחוםאחד המושגים  .(Block & Kremen, 1996) ומעוררי לחץ

resiliency) ,לשנות התנהגות אופיינית של עצמו לנוכח שינויים בדרישות היכולת של הפרט  :שמשמעותו

                                                           
 Lazrus, 1966; Lazarus)לזרוס ועמיתיו , בניסיון לנתח את התגובה האנושית ללחץ(: Secondary appraisal)הערכה משנית  1

& Folkman, 1984) הערכה ראשונית : הבחינו בין שלושה תהליכים שונים(Primary appraisal),  שהיא התהליך של תפיסת
שהיא התהליך שבו מובאת למודעות תגובה פוטנציאלית לגורם  ,(Secondary appraisal)כה משנית הער; הגירוי המאיים

תהליך העיבוד הקוגניטיבי המשמעותי מתרחש . הוצאה לפועל של התגובההא התהליך של ישה ,(Coping)והתמודדות ; האיום
 .זה במחקר תהליךועל כן הוחלט להתמקד ב, במסגרת ההערכה המשנית
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הנמצא בשימוש רווח ', חוסן'להבדיל את המושג חוסן אגו מהמושג  יש. להסתגל, כלומר, הסביבתיות

חוסן מתייחס בעוד , חוסן אגו מתייחס לתכונה אישיותית, ראשית: נבדלים בשתי רמות המושגים. במחקר

. מצוקה משמעותית בהקשר של התמודדות עםר כולל הסתגלות חיובית אש ,דינאמיהתפתחותי לתהליך 

בעוד , תמשמעותיאו לסכנה לא מניחים מראש חוויה של חשיפה למצוקה  ,אגולחוסן  בהתייחסות ,שנית

התכונה של חוסן יש הטוענים כי , למעשה. מדובר בתנאי הכרחי ,שבהתייחסות לחוסן כתהליך התפתחותי

משמעותית וולשמש בתור פונקציה מגנה , 'חוסן'של יותר ה בתוך התהליך הרחב אגו יכולה להיות כלול

בלוק וקרמן  .(Suniya, Cicchetti & Becker, 2000) בקרב אינדיבידואלים המתמודדים מול מצבי מצוקה

(Block & Kremen, 1996 )חוסן"את הדמיון בין השימוש המודרני במושג  הדגישודווקא , לעומת זאת" ,

 ,Alessandri, Vecchio, Steca) שפותח לפני עשרות שניםאשר  "חוסן אגו" מבנה התיאורטיבין הל

Caprara & Caprara, 2007).  מבנים תיאורטיים משקפים ' חוסן' -ו' חוסן אגו'המושגים אם כן כי נראה

י כפ, כתכונה במחקר הנוכחי נתייחס למושג חוסן אגו .במידה מסוימתלפחות אשר חופפים , קרובים

הוא אדם שיותר , אדם בעל חוסן אגו גבוה, לפיהם (Block & Block, 1986)בלוק ובלוק  שהוגדר על ידי

יותר גמיש , מתפקד היטב, על המצב ופחות מתקשה במצבים חדשים או בעייתיים( masters)משתלט 

 -ה ,חוסן אגו סולםפיתחו את  (Block & Kremen, 1996)ועמיתיו  בלוק. ופחות חזרתי או חרדתי תחת לחץ

Ego-Resiliency Scale (ER),  (. 0ראה נספח ) על פי הגדרתםעל מנת למדוד את המושג 

התמודדות התפתחות נוספת בתחום חקר ההתמודדות התמקדה בהרחבת הפונקציות שמייחסים למושג 

יחסות כי בעוד שבעבר ההתי ,טוענת (Greenglass, 2002)גרינגלאס . וניתוח מפורט של פונקציות אלו

ניתן לראות התמודדות , תגובה לאירוע מלחיץ שכבר התרחשבמובנים של למושג התמודדות הייתה בעיקר 

ראייה זו ב .בעת התכוננות למצבי לחץ, גם כפעולה שהאדם עושה עוד לפני שחווית הסטרס עצמה מתרחשת

, משאבים כללייםהמאמץ לבנות  :אשהו, (Proactive coping)אקטיבית -מושג ההתמודדות הפרו פותח

  חרף מכשולים וקשיים שייתכנו, שמקלים על השגת מטרות ומקדמים צמיחה והתפתחות אישית

(Schwarzer, 2000.)  שאלון הברוח הגדרה זו פותח- PCI (Proactive Coping Inventory) 

(Greenglass, Schwarzer, Jakubiec, Fiksenbaum, & Taubert, 1999 , 4ראה נספח .) לשאלון הבדומה- 

COPE Inventory , בגם- PCI  ניתן להבחין בהשפעות הן של הגישה המצבית והן של הגישה המדגישה

 (. תכונתית)נטייה מוקדמת 

בודקים פנים שונות של מושג , (PCI -ו COPE Inventory ,ER)הכלים המרכזיים שתוארו לעיל 

מחקרי תיקוף בין הכלים עצמם ובינם לבין כפי שהודגם על ידי , ניתן למצוא אישושים לכך. ההתמודדות

התמודדות  סולמות אסטרטגיות, ראשית כל. אשר בודקים מושגים מוכרים, כלים מתוקפים אחרים
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נמצאו במתאם חיובי עם , COPE Inventory -התוך מ תכנון -ו 2אקטיביתהתמודדות כגון  ותאדפטיבי

התמודדות סולם בעוד ש, (hardiness)עמידה כושר דימוי עצמי ו, תחושת מסוגלות, ציוני אופטימיות

חוסן , שנית(. trait anxiety( )Carver et al., 1989)במתאם שלילי עם חרדה תכונתית גם  נמצא אקטיבית

במתאם שלילי עם ותכונות חיוביות ומסתגלות נמצא במתאם חיובי עם , ER -כפי שנמדד על ידי ה אגו

חוסן אגו  ,כןכמו (. Letzring, Block, & Funder, 2005)  צמיתכגון ותרנות והאשמה ע תכונות שליליות

חמשת מימדי תכונות  שאלוןופתיחות מתוך  (ברטיותואקסטר)החצנה עם תכונות של נמצא במתאם חיובי 

התמודדות גם , שלישית(. BFI,Big Five Inventory ;John, Donahue & Kentle, 1991  -ה)האישיות 

כגון שביעות רצון אם חיובי עם תוצאות חיוביות נמצאה במת PCI -על ידי ה כפי שנמדדת אקטיבית-פרו

 במחקר של(. Greenglass, 2002) רגשיתכגון שחיקה שלילי עם תוצאות שליליות במתאם ו ,מהחיים

, י עצמי גבוה ואופטימיותמצאו כי אנשים בעלי דימו, (Aspinwall & Taylor, 1997)אספינוול וטיילור 

כל , לבסוף. (Greenglass & Fiksenbaum, 2009)אקטיבי בנוגע לבריאות שלהם -פרו יותר פןבאו יתמודדו

 סולםבינוניים גם עם -אקטיבית נמצאו במתאמים חיוביים נמוכים-הסקאלות בשאלון התמודדות פרו

 COPE Inventory (Greenglass, 2002 .) -התוך מ התמודדות אקטיבית

משמשים בעיקר ככלי מחקר לצורך מחקר אקדמי , אלו שתוארו לעילשאלונים מתורגמים דוגמת , בארץ

משמש המבחן להשלמת משפטים של שנן , לצד התפתחות השימוש בכלים מסוג זה. בתחום ההתמודדות

התמודדות ככלי דיאגנוסטי לצורך הערכת בשדה מזה שנים את הפסיכולוגים החינוכיים והקליניים 

 .(Hartman, 1939; Rapaport, 1958" )פניות להתמודדות"ו "כוחות אגו"שמכונה גם  ,3פעילה

 

 התמודדות פעילה והמבחן להשלמת משפטים של שנן

 Active)' התמודדות פעילה' -הגדיר כ( 0690)המבחן להשלמת משפטים בנוי על מושג תיאורטי ששנן 

Coping) ,כנכונות להתמודד על ידו הנטייה להתמודדות פעילה מוגדרת . בהסתמך על פסיכולוגיית האגו

, זוהי היכולת לגייס אנרגיה נפשית. להבדיל מנטייה להיכנע להן באופן סביל, באופן פעיל עם דרישות המצב

לצורך עיבוד השדה החיצוני והפנימי לשם , שנית. לצורך הכוונת הקשב לשם זיהוי מוקדי מורכבות, ראשית

יאות לבין תחושת העצמי ובאופן המבטיח בצורה המאפשרת תיאום בין דרישות המצ, הסרתם של הקשיים

ההתמודדות עם המוקד הסביבתי מתבצעת על ידי שימוש (. 0609 ,הס)התפתחות לקראת הגשמה עצמית 

, או על ידי פעולה ששומרת על הערך העצמי והסתגלות לתנאי הסביבה/ו, פעיל או מכוון במנגנון קוגניטיבי

ציין כי המושג התמודדות פעילה לפי שנן מתייחס הן לפעילות יש ל. בתגובה לגירוי או על ידי תכנון מראש

                                                           
בהמשך , מנטיתהם בעלי אותה משמעות ס" ות פעילההתמודד"ו" התמודדות אקטיבית"שבעברית שני המונחים  מרותל 2

בשאלון ( Carver et al., 1989)שהוגדר על ידי קארבר ועמיתיו  פילציין את המושג כבמושג התמודדות אקטיבית  יבחרתהעבודה 
 . במבחן השלמת משפטים שנן להגדרת המושג לפי ואילו במושג התמודדות פעילה הכוונה, COPE Inventory -ה
 .5ראה הערת שוליים מספר  3
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יעילה ואשר לא בהכרח יבואו לידי והסתגלות אשר יניבו התמודדות , קוגניטיבית והן לפעילות התנהגותית

 (. Shanan, 1990; 0690, שנן; 5774, קרין-ישי) גלויה ביטוי בפעילות

שנועד לאתר את מידת הנטייה , (6ראה נספח )ם שנן פיתח את מבחן השלמת משפטי, על פי הגדרה זו

שנן ראה לנכון . השלכתיים-המבחן משתייך למשפחה של מבחנים השלכתיים וחצי. להתמודדות פעילה

משום שמבחנים מסוג זה דורשים מאמץ , לבחון את המבנה של התמודדות פעילה על ידי מבחני השלכה

כמייצגים , ת עצם המענה כמו גם את תוכן התגובותשנן ראה א. אקטיבי בהתמודדות עם עמימות חלקית

 (. Shanan, 1990)יום -ביוםפעילה פסיכיים המשקפים כוחות אגו והתמודדות -רכיבים אינטרא

. התמודדות פעילה לששכל אחד מהם מייצג חלק מן ההגדרה , המבחן עצמו מורכב מארבעה תתי סולמות

ם החיוביים מעבר לארבעת הסולמות והוא משקף את סך הציון הכללי הינו תוצאה של חיבור כלל הציוני

 : ארבעת הסולמות הם. 4להתמודדות פעילה היכולתאת או מקונפליקט  האנרגיה החופשית

ערכיות והגשמה עצמית /שאיפות ומטרות חיוביות אבטל או תזהוהנטייה ל: סולם מטרות ושאיפות .0

פעילות בונה וקשר , גיה בשטחי עבודה ויצירהציון חיובי ניתן להשלמות המשקפות השקעת אנר. בדרך זו

בגוף , ם ראשונייםבצרכי, ציון שלילי ניתן לתשובות המשקפות השקעה בעצמי. חיובי עם אחרים

 .(Shanan, 1985) ובבעיות נפשיות

ציון חיובי ניתן . תסכול ואכזבה, מקורות של קשיים אבטלזהות או ל הנטייה: סולם מקורות קושי .5

ת על תפיסת מקורות קושי כתוצאה מהתנגשות עם גורמים חיצוניים כגון להשלמות המצביעו

ציון שלילי ניתן על תפיסת מקורות קושי הנובעים מקונפליקט . בני אדם או גורמי טבע, אובייקטים

 . (Shanan, 1985)מחושים פיזיים או תכונות גופניות ונפשיות , חוסר איזון פנימי, פנימי

ציון חיובי ניתן . קשים ומורכבים, טייה להתמודד עם מצבים חדשיםהנ: סולם התמודדות פעילה .0

או  לתכנן לפני פעולה, לפתור אותן, תלהשלמות אשר מצביעות על ניסיון להתמודד באופן פעיל עם בעיו

, כניעה, ויתור, ציון שלילי ניתן לתשובות רגשיות המצביעות על תגובות של נסיגה. היסוס מוצדקל

 .(Shanan, 1985)או לניסיון התמודדות מוגזם ולא מבוקר , בות גופניותתגו, אימפולסיביות

ציון חיובי ניתן להשלמות המצביעות על . מבטא את מידת ההערכה העצמית של האדם: סולם ערך עצמי .4

ציון שלילי ניתן לתשובות המצביעות על . ללא הפרזה, ראיה עצמית חיובית ויחס חיובי לעבר ולעתיד

 ,Shanan)יחס שלילי או חיובי מוגזם לגבי העבר והעתיד על ית או חיובית מוגזמת וראיה עצמית שליל

1985). 

 

                                                           
כמו גם לתיאור הציון הכללי של  0משמש לציון סולם " התמודדות פעילה"המונח , יש לציין כי במבחן השלמת משפטים של שנן 4

 .המבחן
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לבין , השלמת משפטים מבחןניתן לראות דמיון בין ההמשגה של התמודדות פעילה והביטוי שלה ב

בשאלון כפי שנמדדת  אקטיבית-התמודדות פרו -לבדומה , לדוגמא. אורטיים שדנו בהם לעילהמושגים התי

, כמו כן .שהציון הכללי של התמודדות פעילה על פי שנן קשור באופן חיובי בדימוי עצמינמצא , PCI -ה

נמצא , בדומה לנטייה של המתמודד הפעיל לייחס את מקור הקושי לגורמים חיצוניים ולא פנימיים

( ר הקושיייחוס פנימי של מקו)לבין האשמה עצמית  אקטיבית-התמודדות פרושמתקיים קשר שלילי בין 

(Greenglass, 2002 .)דומה להגדרה של , של שנן( מטרות ושאיפות) 0ההגדרה של סולם , מעבר לכך

כוללת הצבת מטרות ובניית משאבים מתוך התייחסות שגם היא זו בחינה מ, אקטיבית-התמודדות פרו

ניות להשקעת אשר קשור באופן חיובי עם פ, בדומה לציון הכללי של התמודדות פעילה, לבסוף. לעתיד

נמצא במתאם חיובי עם תכונות שמשקפות השקעת  חוסן אגו, אנרגיה במטרות וערכים חיצוניים לעצמי

עם וכן  ,(Letzring, Block, & Funder, 2005) כגון מגוון תחומי עניין ושאיפות גבוהות אנרגיה מסוג זה

 . (John, Donahue & Kentle, 1991)אקסטרוברטיות ופתיחות  תכונותה

תאפשר לתקף את המבנים התיאורטיים אשר נטען כי נבדקים באמצעות מבחן , בין המונחים החפיפה

אם מתקיים קשר בין ההשאלה עולה : הדמיון והשוני ביניהם על ידי בחינת, השלמת משפטים של שנן

, COPE Inventory -המושג של שנן על מרכיביו השונים לבין המושגים התיאורטיים הנמדדים בשאלון ה

ים ומשמעותי יםחזק קשרים אלו עד כמה, על מרכיביהם השונים ואם כן PCI -חוסן אגו ושאלון ה סולם

אלטרנטיבי למבחן מבחינה פרקטית נשאל האם השאלונים האחרים מהווים מבחן  .ובמה הם נבדלים

, ם כןאו, כפי שהגדירה שנן פעילהאו אם מבחנים אלו מסבירים רק חלק מהתמודדות  ,השלמת משפטים

 .מעבר לשאלונים אלו מה מבחן זה תורם

 

 מטרות המחקר

המחקר הנוכחי מתמקד בבדיקת תוקף המבנה של מבחן השלמת משפטים של שנן לאיתור התמודדות 

עולה הצורך לתקף אותו אל מול , על מנת לתקף מבחן שמשקף מבנה תיאורטי מורכב מסוג זה. פעילה

ש בכלים שמבוססים על מחקר ששורשיו בתיאוריית ההערכה שתמממחקר זה . מספר קריטריונים שונים

כחלק מקדים לבדיקות התוקף . של לזרוס ובפסיכולוגיית האישיות( cognitive appraisal)הקוגניטיבית 

היא בדיקת יציבות הנורמות , למחקר משניתמטרה . תיבדק המהימנות של המבחנים שישמשו במחקר

המשמשות כיום הן אלו שנאספו על ידי שנן ותלמידיו לפני עשרות  שכן הנורמות, למבחן המקורי של שנן

 (.0690, ראה שנן וניסן)שנים 

, השימוש הנרחב בו נובע מהיותו קצר. המבחן נמצא בשימוש רווח של קלינאים בישראל כבר שנים רבות

סף בכך למבחן ערך מו, כתוצאה מאופיו ההשלכתי למחצה, בנוסף. ללא עלות ופשוט להעברה ולציינון

על החלקים הרגשיים פחות מודעת ונשלטת , או אימפליציטית השלכתיתשהוא מספק גם אינפורמציה 
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איסוף תרומה נוספת לחיזוק תוקף המבנה של המבחן ו. ובעיקר על האספקטים המתמודדים של הנבדק

די יאפשר למבחן זה להוות תוספת חשובה לסוללה הדיאגנוסטית המועברת על י, נורמות עדכניות

 .פסיכולוגים חינוכיים וקליניים בארץ

 

 השערות המחקר

: במבחן השלמת משפטים של שנן לבין הציון הכלליהיא כי ימצא קשר חיובי בין  ההשערה המרכזית .0

סולמות  ובפרט מדד שיכלול את, באמצעות ניתוח גורמים COPE -מתוך השיופקו התמודדות  מדדי. א

סולם חוסן  ציון. ג .PCI -מתוך האקטיבית -סולם התמודדות פרו וןצי. ב. תכנון והתמודדות אקטיבית

 . אגו

נשער שימצאו מתאמים בין כל אחד מארבעת הסולמות של שנן לבין סולמות  השערות משניותכ, בנוסף .5

 : ספציפיים בכלים השונים

 אקטיבית-ימצא בקשר חיובי עם סולם התמודדות פרו, (מטרות ושאיפות)של שנן  1סולם נשער כי  .א

 .ועם סולם חוסן אגו PCI -ה תוךמ

אקטיבית -ימצא בקשר חיובי עם סולם התמודדות פרו( קושימקורות )של שנן  2סולם נשער כי  .ב

 .PCI -התוך מ

 :עםימצא בקשר חיובי  (התמודדות פעילה)של שנן  3סולם נשער כי , בהתאם להשערה המרכזית .ג

ובפרט מדד שיכלול את , ח גורמיםבאמצעות ניתו COPE -שיופקו מתוך ההתמודדות  מדדי. א

סולם . ג -ו PCI -אקטיבית מתוך ה-סולם התמודדות פרו. ב .סולמות תכנון והתמודדות אקטיבית

 . חוסן אגו

 -שיופקו מתוך ההתמודדות  מדדי .א: ימצא בקשר חיובי עם( ערך עצמי)של שנן  4סולם נשער כי  .ד

COPE ב, אקטיביתסולמות תכנון והתמודדות  ובפרט מדד שיכלול את, באמצעות ניתוח גורמים .

  .סולם חוסן אגו. ג-ו, PCI -התוך אקטיבית מ-סולם התמודדות פרו
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 שיטה

 אתיקה

של המגמה לפסיכולוגיה חינוכית  (2014G14 'אישור מס)המחקר בוצע בכפוף לאישור וועדת האתיקה 

 .(9נספח ראה ) בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית, וקלינית של הילד

 

 נבדקים

ברמת שפת אם לפי דיווח עצמי  דוברי עברית ,טה העברית בירושליםסטודנטים באוניברסי, נבדקים 055

סטודנטים לתואר ראשון אשר קיבלו קרדיט עבור  74מתוכם , נשים 60 -גברים ו 56, השתתפו במחקר

חופשית אחת אשר השתתפו סטודנטים לתואר שני ושומעת  00 ,ק מחובותיהם לתוארהשתתפותם כחל

לצורך בדיקת . 96ועד  07וטווח גילאי המשתתפים היה בין ( SD 6.45) 54.67הגיל הממוצע היה . בהתנדבות

 50מתוכם , נשים 59 -גברים ו 07, נבדקים 09מהימנות מבחן חוזר נדגמו באקראי מבין הנבדקים 

סטודנטים לתואר שני שהשתתפו  6 -ו סטודנטים לתואר ראשון אשר קיבלו קרדיט נוסף עבור השתתפותם

וטווח גילאי המשתתפים ( SD 4.07) 56.40היה בבדיקת מהימנות מבחן חוזר הגיל הממוצע . בהתנדבות

 .00ועד  50היה בין 

 

 כלי המחקר

 ( 0690, שנן)מבחן השלמת משפטים של שנן  .0

תם מתבקש הנבדק המבחן להשלמת משפטים של שנן בנוי מארבעים פריטים שהנם שורשי משפטים או

כל . כל סולם כולל עשרה פריטים, כל משפט שייך לאחד מארבעת הסולמות אשר פורטו במבוא. להשלים

הציון של כל סולם הינו תוצאה . בהתאם לקריטריון לפיו מצוייננת הקטגוריה, 7או  0פריט מקבל ציון של 

הכללי הינו תוצאה של חיבור כלל  והציון, (7-07טווח )של חיבור כלל הציונים החיוביים באותו סולם 

והוא משקף את סך האנרגיה החופשית  ,(7-47טווח )הציונים החיוביים מעבר לארבעת הסולמות 

 .להתמודדות פעילה

 

 מהימנות

-ל 7.75מהימנות בין שופטים נעה בין . תבאוכלוסיות שונו 7.74-ל 7.90מהימנות חצויה של המבחן נעה בין 

, עבודות לתזה של לטי שבתאי) שניהם 7.69שנה היו גם לאורך ורך חצי שנה ומקדמי היציבות לא, 7.60

 (.Shanan, 1990וכן , טרם פורסמו - 5704, ושל יפתח צפריר 5705
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 תוקף

השתלבות  ,ושגים ולתופעות של בריאות נפשיתביחס למבעבר תוקף המבנה של התמודדות פעילה נבדק 

נמצא כי הנטייה להתמודדות פעילה בקרב . הורמונאלית ופעילות( gender)מין , במסגרות חברתיות

נמצא כי הנטייה להתמודדות פעילה יורדת , כמו כן. של חוליםבריאים גבוהה בשליש מזו נבדקים מבוגרים 

 נמצא ,בקרב בנות צעירות. נמוכה יותר בגיל ההתבגרותהחברתית מידת ההשתלבות ש ככל, ביתבצורה עק

פעילה לבין רמת ההפרשה של הורמונים אשר נחשבים כמכינים את  מתאם בין הנטייה להתמודדות

חיובי בין נמצא מתאם , בנוסף(. 0690, שנן) מעורבות אקטיבית בהתמודדות עם גורם לחץהאורגניזם ל

 ,Shanan, Kedar, Eliakim;  1975, אדלר ואדלר, שנן)הסתגלות לעבודה ולימודים התמודדות פעילה ל

Oster & Prywes, 1970) (. 0604, שנן ושרון)הסתגלות לאחר הגירה כן עם ו 

 ,Mor)מידת ההסתגלות לעדשות מגע ולעזרי שמיעה  התמודדות פעילה ניבאה את, מבחינת תוקף הניבוי

Shanan & Levinson, 1973 )5הסתגלות להמודיאליזההאת מידת ו (Shanan, DeNour & Garty, 1976.) 

 

צור -מתורגם לעברית על ידי זיידנר ובן( גרסה מקוצרת) COPE Inventoryשאלון אסטרטגיות התמודדות   .5

(Zeidner & Ben-Zur, 1994 ;Zeidner & Ben-Zur 1993) 

סולמות אסטרטגיות  06 -היגדים המתחלקים ל 07 -מורכבת מ COPE Inventory -גרסה זו של שאלון ה

נאלי ונתמכו על ידי ניתוח גורמים הסולמות השונים הופקו באופן רציו. היגדים לכל סולם 5, התמודדות

(Zeidner & Ben-Zur 1993 .)דיכוי פעולות מתחרות, תכנון ,אקטיביתהתמודדות : הסולמות שנבדקו הנם ,

 ,ניתוק התנהגותי ,מיקוד ברגש ושחרורו ,חיפוש תמיכה אינסטרומנטלית, חיפוש תמיכה רגשית ,איפוק

, על השאלון במחקר המשךשונה הנוכחי שמש במחקר המ שם הסולם)ניסוח חיובי מחדש  ,מנטאליניתוק 

להגדרת כל ) הומורשימוש בשימוש באלכוהול ובסמים ו, פנייה לדת, הקבל, הכחשה, (Carver, 1997  -ראה 

בה יעשה , התכונתית הבגרס. תכונתיתה מצבית וגרס הלשאלון גרס, כפי שצוין במבוא .(0ראה נספח , סולם

בתגובה  בדרך כללמתבקש לענות על ההיגדים במחשבה על מה הוא עושה הנבדק , שימוש במחקר הנוכחי

 . יום-מצבים קשים או לוחצים בחיי היוםל

 7כאשר , 7-0 -התמודדות בסולם מה אחת מדרכיעל הנבדק לדרג עד כמה הוא משתמש בכל , עבור כל היגד

=  0 -במידה בינונית ומשתמש =  5, משתמש במידה מועטה=  0, בכלל לא משתמש בדרך התמודדות זו= 

הציון הכללי של כל סולם מחושב על ידי סכום התגובות לשני ההיגדים המרכיבים . משתמש במידה רבה

 .   את הסולם

 

                                                           
 National Kidney)תפקדות באופן נורמאלי ו לא מיהתהליך של טיהור הדם של אדם שכליות(: Hemodialysis)המודיאליזה  5

Kidney Failure: Choosing a Treatment That's Right  and Urologic Diseases Information Clearinghouse guidance
for You.) 

http://kidney.niddk.nih.gov/Kudiseases/pubs/choosingtreatment/index.htm
http://kidney.niddk.nih.gov/Kudiseases/pubs/choosingtreatment/index.htm
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 מהימנות

מהימנות עקיבות מדווחת , (ת התמודדותפריטים לכל אסטרטגי 4)פריטים  97בשאלון המקורי הכולל 

שבו הייתה , לכלל הסולמות מלבד סולם אחד 7.9סי ומעל גבוהה באופן יח( קרונבאךשל אלפא )פנימית 

מהימנות מבחן חוזר של (.  Carver et al. 1989( )מנטאליסולם ניתוק )צפויה עקיבות פנימית נמוכה 

וצרת של השאלון מק הבגרס, כמו כן. ות יחסית של המבחןומעידה על יציב 7.45-7.76הסולמות נעה בין 

מדווחת מהימנות , בה גם כן ישנם שני פריטים בלבד לכל סולם, Brief COPE (Carver, 1997) -בשם ה

בהן המהימנות  מיקוד ברגש ושחרורוו הקבל, לכלל הסולמות מלבד הכחשה 7.97עקיבות פנימית מעל 

ממנו לקוח השאלון  (Zeidner & Ben-Zur 1993)צור -זיידנר ובןבמחקר של . 7.67שדווחה הייתה מעל 

מספר הפריטים המצומצם בכל בשל מהימנות עקיבות פנימית לשאלון ערכי ווח על לא ד, למחקר הנוכחי

 . סולם

 

 תוקף

אסטרטגיות אדפטיביות ואסטרטגיות לא אדפטיביות מתקבצים ל COPE -הסולמות השונים של ה

(Carver et al. 1989). כגון תכנון או התמודדות סגנונות התמודדות אדפטיביים , כפי שצוין בפרק המבוא

לעומת סגנונות , נמצאו במתאם חיובי עם מדדי תכונות חיוביות ובמתאם שלילי עם חרדה אקטיבית

 (.Carver et al. 1989)התמודדות לא אדפטיביים אשר הראו קשר הפוך עם מדדים אלו 

 

 ER (Block & Kremen, 1996 ) (Ego-Resiliency Scale)חוסן אגו  סולם .0

את הנטייה להסתגל באופן  במטרה למדוד ,פריטים 04 -עצמי המורכב מדיווח לחוסן אגו הוא שאלון  סולם

עבור כל פריט הנבדק מתבקש לציין עד כמה הוא מתאר אותו בסולם . שינויים בדרישות הסביבתיותל גמיש

 -מתאר אותי במידה בינונית ו=  0, מתאר אותי במידה מועטה=  5, כלל לא מתאר אותי=  0כאשר , 0-4 -מ

כאשר רמת חוסן האגו נעה בטווח , הציון הכללי מורכב מסכום כל הציונים. תי במידה רבהמתאר או=  4

 (.7-07י בין לציון כל)ועד לנמוכה מאוד ( 40-69ציון כללי בין )בין גבוהה מאוד 

 

 מהימנות

 & Block) 7.05-7.09במחקרים שונים נמצאה כנעה בין  (קרונבאך של אלפא)עקיבות פנימית מהימנות 

Kremen, 1996 ; Bonnano, Pat-Horenczyk & Noll, 2011; Letzring, Block & Funder, 2005 .)

 ,Block & Kremen)לגברים  7.60 -לנשים ו 7.90 נמצאה ברמה שלשנים  6מהימנות מבחן חוזר לאחר 

1996 .) 
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 תוקף

ודדות גמישה בשעת התמ, חוסן אגו נמצא במתאם חיובי עם תכונות חיוביות רבות, מבואפרק הכפי שצוין ב

חוסן אגו נמצא במתאם שלילי עם , כמו כן. (Well-Being) צרה ועם מספר מדדים של מיטביות אישית

-Bonnano, Pat)במיוחד בקרב נשים , ומספר מדדים של פסיכופתולוגיה שליליותתכונות  מספר

Horenczyk & Noll, 2011; Letzring, Block & Funder, 2005.) 

 

 PCI (Proactive Coping Inventory( )Greenglass & Schwarzer etאקטיבית -ות פרושאלון התמודד  .4

al., 1999 ) (5774) א"אוניברסיטת ת, על ידי דליה עציוןמתורגם לעברית 

 0יחד המרכיבים , משפטים 66 -דיווח עצמי אשר מורכב מלאקטיבית הוא שאלון -שאלון התמודדות פרו

תכנון , (משפטים 00)התמודדות רפלקטיבית , (משפטים 04)אקטיבית -התמודדות פרו: שונים סולמות

 7( )משימתית)חיפוש תמיכה אינסטרומנטלית , (משפטים 07)התמודדות מניעתית , (משפטים 4)אסטרטגי 

הנבדק מתבקש לציין , עבור כל משפט(. משפטים 0)והימנעות ( משפטים 6)חיפוש תמיכה רגשית , (משפטים

, כמעט נכון=  5, בכלל לא נכון=  0כאשר , 0-4 -ד כמה המשפט נכון לגביו בסולם מאת הספרה המתארת ע

אין ציון כללי מעבר , COPE Inventory -לציין כי בדומה ל. נכון בהחלט=  4 -נכון במידה מסוימת ו=  0

של בציינון . עבור כל סולם מחושב הציון הסופי על ידי סכימת התשובות באותו הסולם. לכלל הסולמות

 (. 5,6,04' מספריטים )יש להפוך שלושה פריטים מתוך הסולם , אקטיבית-סולם התמודדות פרו

 

 מהימנות

 7.94-7.76בין ( קרונבאךשל אלפא )עקיבות פנימית בשני מדגמים שונים במחקר קודם נמצאו מהימנויות 

אישר את מהימנות  ,(Principal component analysis)ניתוח מרכיבים  ,בנוסף. מות השוניםסולהעבור 

  (.Greenglass, 2002)הסולמות כגורמים נפרדים ואת הומוגניות הפריטים 

 

 תוקף

אקטיבית נמצאה במתאם חיובי עם נקיטת צעדים מקדימים -התמודדות פרו, כפי שצוין בפרק המבוא

במתאם אקטיבית נמצאה -התמודדות פרו ,כמו כן(. Aspinwall & Taylor, 1997)להתמודדות עם מחלה 

שאלוני חיובי עם תוצאות חיוביות ובמתאם שלילי עם תוצאות שליליות כפי שנמדדו בהשוואה ל

 Coping Inventory of Peacock and Wong -ולBrief COPE (Carver, 1997 ) -התמודדות אחרים 

(0667( )Greenglass, 2002 .) 
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 מהלך המחקר

. (0ראה נספח )ח טופס הסכמה להשתתפות במחקר נוס שבהתאם לו, ועדת אתיקה המחקר התקבל אישור

עם תחילת . באוניברסיטה העבריתושני אספו בקרב אוכלוסיה של סטודנטים לתואר ראשון הנתונים נ

ההשתתפות כי  שלומדים לתואר ראשון לנבדקיםהוסבר הסכמה בו הטופס את ההשתתפות כל נבדק קיבל 

לנבדקים מתואר שני ולשומעת החופשית . רלתוא חובותיהםהינה תמורת קבלת קרדיט במסגרת 

. שהשתתפה במחקר הוסבר כי השתתפותם הינה בהתנדבות ולצורך קידום המחקר בשדה הפסיכולוגיה

השאלונים הינם אנונימיים ש, הם יכולים להפסיק את השתתפותם בכל רגע נתוןכי הוסבר לכל הנבדקים 

לנבדקים , כמו כן .נו נגיש אלא לחוקר הראשיבאופן שאי, מזהים ישמרו בנפרד מהתוצאותוכי פרטים 

 שבועות במילוי קצר של אחד מהשאלונים 0הוצעה האפשרות להשתתף כעבור שנבחרו באופן אקראי 

אחר . תלמידי התואר הראשון שירצו בכךעבור נקודת קרדיט נוספת ל, (השלמת משפטים של שנן מבחן)

על מנת למנוע . את ארבעת השאלונים ברצף לאומהנבדקים חתימה על טופס ההסכמה להשתתפות במחקר 

 (.  ABCD, BCDA, CDAB, DABC)באופן מאוזן  חולקוהשאלונים , אפקט של סדר

 מבחןוכללה העברה של  של ההעברה הראשונההעברת שלב מהימנות המבחן חוזר התבצעה באותם תנאים 

ההשתתפות הראשונה של  יום לאחר 50 -ל 06תבצעה בין ההעברה ה. השלמת משפטים של שנן בלבד

 .הנבדק במחקר

נעשה שימוש במדריך המורחב , לצורך ציינון שאלוני השלמת משפטים. ציינון מבחן השלמת משפטים

בדומה לאופן הציינון במחקר של (. 5704)במחקר קודם של צפריר  של שנןהמקורי על בסיס המדריך שנבנה 

במטרה להימנע , (לומר כל פריט צויינן מעבר לנבדקיםכ)התשובות שנתנו הנבדקים צוייננו לרוחב , צפריר

 .מהשפעה התרשמותית מתשובות קודמות של נבדק ספציפי על ציינון הפריט הבודד

 

 הניתוח הסטטיסטי

. PCI -בלבד מתוך ה אקטיבית-התמודדות פרוהוחלט להשתמש בסולם , ריבוי השוואותעל מנת להימנע מ

על ( Exploratory Factor Analysis)ניתוח גורמים מסוג מגשש צע בו, ובהתאם למחקרים קודמים ,כמו כן

פי  לע. בוצעה רוטציה אורתוגונאלית .COPE Inventory -ה אסטרטגיות התמודדות מתוך סולמות

כל סולם ברמת הטעינות שלו על ציון הכפלת  על ידיחדשים  מדדיםנבנו שלושה  ,הסולמותהתקבצות 

 משקולות מסוג "Non-refined Method" -לו נהוגה במחקר ונחשבת שיטה ז. וסכימת התוצאות הגורם

(Weighted Sum Scores),  לבניית משתנה חדש על סמך ניתוח גורמים מגשש(DiStefano, Zhu & 

Mindrila, 2009  .) בשלב שלאחר מכן בוצעו קורלציות . ומעלה 7.0ברמה של סולמות שהטעינו רק נכללו

 סולם, שנוצרוהחדשים  המדדיםלבין  של שנן ד מארבעת הסולמות והציון הכלליבין כל אח', פירסון'מסוג 

 .וסולם חוסן אגו PCI -אקטיבית מתוך ה-התמודדות פרו
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 תוצאות

 בדיקות מקדימות להשערות המחקר

כל השאלונים . עבור המדגם הנוכחי, נבדקו מהימנויות השאלונים שבהם נעשה שימוש במחקר הנוכחי

 .כפי שפורטו בפרק השיטה, מות דומות לממצאים ממחקרים קודמיםנמצאו מהימנים בר

 COPE Inventory:  עבור רוב גבוהה -נמצאה בינונית( אלפא של קרונבאך)עקיבות פנימית מהימנות

י ניוצאים מן הכלל הם ש. לסולמות השונים 7.45-7.77ונעה בין סולמות אסטרטגיות ההתמודדות 

, הומורשימוש בסולם שימוש באלכוהול וסמים וסולם )מיוחד סולמות שמהימנותם נמצאה גבוהה ב

וארבעה סולמות שמהימנותם נמצאה נמוכה במיוחד ונעה , (בהתאמה 7.60 -ו 7.67עם מהימנויות של 

 בהמשך לזיידנר ובן צור(. ניתוק מנטאלי והכחשה, ניתוק התנהגותי, סולמות תכנון) 7.57-7.00בין 

(Zeidner & Ben-Zur 1993) ,לציין כי סביר שחלק מהמהימנויות שהתקבלו נמוכות מאוד יש ,

 (.פריטים לסולם 5)כתוצאה ממספר הפריטים המצומצם של כל סולם 

 סולם חוסן אגו ER (Ego Resiliency Scale) : קרונבאך נמצאה טובה של מהימנות אלפא(7.09=α.) 

 PCI (Proactive Coping Inventory): 7.97-7.77בין מצאה מהימנות אלפא של קרונבאך נ 

 .לסולמות השונים

 

 הנוכחי במחקר שנן של משפטים השלמת מבחן מהימנות

 לפי השלמת משפטים מהמחקר הנוכחי שצוייננו של מבחן שאלונים  57נדגמו  .מהימנות בין שופטים

ברמת מובהקות  .נערך מבחן מתאם מסוג פירסון .ונבדקו על ידי מעריך נוסף מדריך המורחב של שנןה

המרכיבים את המבחן ועבור הציון השונים עבור ארבעת הסולמות נמצאו המהימנויות הבאות  7.70ל ש

עבור  ,7.04של מהימנות  (מטרות ושאיפות) 1סולם עבור , 7.65של מהימנות  הציון הכלליעבור : הכללי

עבור ו 7.70מהימנות של  (התמודדות פעילה) 3סולם עבור  ,7.79 מהימנות של (מקורות קושי) 2סולם 

 .(0 'מס ראה טבלה) 7.64מהימנות של  (ערך עצמי) 4סולם 

 השלמת משפטים של למבחן סולמות המתאם מסוג פירסון בין ציוני מבחן נערך . מהימנות מבחן חוזר

. את בדיקת המהימנותנבדקים שביצעו  09עבור  ,שנן בהעברה הראשונה לבין הציונים בהעברה השנייה

 7.70ברמת מובהקות של . הציון הכלליעבור  7.97נמצאה מהימנות של  7.770ברמת מובהקות של 

ת יומהימנו ונמצא 7.76ברמת מובהקות של . (מקורות קושי) 2סולם  עבור 7.49נמצאה מהימנות של 

ערך ) 4סולם עבור  7.45 -ו (מטרות ושאיפות והתמודדות פעילה בהתאמה) 3 -ו 1סולמות עבור  7.40של 

 . (0 'מס ראה טבלה)( עצמי
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 לא , כלומר מתן תשובה בכיוון אחיד עבור פריטי כל סולם, המהימנות הפנימית. מהימנות פנימית

מצופה מנבדקים שבטווח הנורמה לענות בכיוון חיובי על  בואשר , צפויה להיות גבוהה במבחן זה

ושבו שני חבמחקר הנוכחי . (0609, הס) מחצית מפריטי כל סולם ובכיוון השלילי על מחציתם האחר

חושבה  ,שנןשל מבחן הכללי בציון השל בדיקת המהימנות הפנימית ב :מדדי מהימנות פנימית

. 7.670נמצאה ברמה של אשר  ,(Cronbach's α)קרונבאך של מסוג אלפא מהימנות עקיבות פנימית 

כאשר ההנחה היא שהתפלגות , בראון-בעזרת מקדם המתאם ספירמן בבדיקת מהימנות מבחן חצוי

מהימנות מבחן , ובות שזכו לציון חיובי ושלילי דומה בשני חלקי כל סולם ובין שני חלקי המבחןהתש

מהימנויות כל סולם בנפרד נמוכות יותר ונעות בין , כצפוי. 7.949חצוי לציון הכללי התקבלה ברמה של 

 . (5' ראה טבלה מס) בשיטות השונות, 7.650לבין  7.040

 

 ת של ארבעת הסולמות והציון הכולל במבחן השלמת משפטים של שנןמדדי מהימנות פנימי: 0טבלה 

 מהימנות מבחן חוזר מהימנות בין שופטים 

 7.40* 7.04*** מטרות ושאיפות

 7.49** 7.79*** מקורות קושי

 7.40* 7.70*** התמודדות פעילה

 7.45* 7.64*** ערך עצמי

 7.90*** 7.65*** ציון כולל

 . למהימנות בין שופטים ומהימנות מבחן חוזר p<.001  *****p<.01, ,*p<.05:  הערה

 

 במבחן השלמת משפטים של שנן הכללימדדי מהימנות פנימית של ארבעת הסולמות והציון : 5טבלה 

 Cronbach's α מהימנות מבחן חצוי 

 7.650 7.400 מטרות ושאיפות

 7.079 7.460 מקורות קושי

 7.657 7.467 התמודדות פעילה

 7.040 7.506 עצמי ערך

 3.040 3.5.3 ציון כולל

 .נחשבים מהימנים 3.0 -למהימנות פנימית ערכים הגדולים מ:  הערה
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 COPE Inventory -ה שאלוןלניתוח גורמים 

סולמות אסטרטגיות ההתמודדות של  06שבוצע על ( Exploratory Factor Analysis)ניתוח גורמים מגשש 

. מהשונות 90%-המסבירים יחד מעל ל, 0-מעל ל eigenvaluesגורמים עם  6העלה  COPE Inventory -ה

הגורמים  תשלושנבחרו , על מנת שלא להגדיל את מספר ההשוואות וכתוצאה מחפיפה בין סולמות

שלושת , כמו כן. מהשונות 46% -המסבירים יחד מעל ל, 0.0 -מעל ל eigenvaluesביותר עם  שמעותייםהמ

שמבחינה תיאורטית התאימו באופן הרב ביותר לבדיקת תוקף המבנה של  שוםמנבחרו הגורמים הללו 

הן מבחינת הרכב הסולמות הטעונים על כל גורם והן , המבחן להשלמת משפטים על סולמותיו השונים

 .מבחינת מגוון סגנונות ההתמודדות שהם משקפים

רב האינפורמציה מתוך ניתוח על מנת להפיק את מי. לית על תוצאות הניתוחאבוצעה רוטציה אורתוגונ

הוחלט כי סולמות שטעונים על יותר , התאמה תיאורטית לסגנונות התמודדות שוניםהגורמים ולאור 

מוצגות טעינויות הגורמים  0בטבלה . יישארו ויהוו חלק מהמדדים החדשים 7.0מגורם אחד מעל לרמה של 

ורם הראשון נכללו הסולמות התמודדות בג. (0' טבלה מס ראה) של הסולמות השונים 7.0 -הגבוהות מ

שנטענו על ( positive reframing)וניסוח חיובי מחדש איפוק , דיכוי פעולות מתחרות, תכנון, אקטיבית

שנטענו על  סמים/באלכוהולניתוק מנטאלי ושימוש , מיקוד ברגש ושחרורויחד עם , הגורם באופן חיובי

. מהשונות 07.70%והוא הסביר  מוכוונת מציאות אקטיביתהתמודדות  מדד זה כונה. הגורם באופן שלילי

קבלה , הכחשה, ניסוח חיובי מחדש ,ניתוק מנטאלי, ניתוק התנהגותי, איפוקבגורם השני נכללו הסולמות 

 מוכוונת תהתמודדות קוגניטיבי הוחלט לכנות מדד זה בשם. ושימוש בהומור שנטענו עליו באופן חיובי

הסולמות חיפוש תמיכה ללו בגורם השלישי נכ. מהשונות 04.00%והוא הסביר עוד  פנימה

כונה מדד זה . נטענו עליו באופן חיוביש ואיפוק מיקוד ברגש ושחרורו, אינסטרומנטאלית ורגשית

 . מהשונות 00.07%והוא הסביר  אחריםכוונת והתמודדות מ

על אף  ,לט להשאירםלסולמות אשר הוח ותמהווים דוגמא וניסוח חיובי מחדשמיקוד ברגש ושחרורו 

ידרוש פנייה לאחר ועל כן  "שחרור רגשות"מיקוד בזאת משום שסביר כי . שנטענו על יותר מגורם אחד

במקביל לכך שיתכן ויעכב או אף יבוא במקום , (אחריםת ונמוכוהתמודדות )מתאים למדד השלישי שנוצר 

ת כוונוהתמודדות פעילה מ)ן הראשו למדדועל כן מתאים בטעינות שלילית , ביצוע פעולה במציאות

ועל כן מתאים למדד הראשון , כולל בתוכו רכיב פעיל "ניסוח חיובי מחדש", בדומה לכך(. מציאות

ועל כן מתאים גם  ,בעוד שבמקביל הוא כולל רכיב קוגניטיבי מובהק ,(ת מציאותתמודדות פעילה מוכוונה)

 .(פנימה התמודדות קוגניטיבית מוכוונת) מדד השניל

של בוצעה בדיקת מהימנות פנימית אלפא , היפוך הסולמות הטעונים באופן שלילי על הגורם הראשון לאחר

בדומה לרוב , ם מהימנות בינוניתמדדיאשר הניבה כי ל, מדד בנפרדעבור כל ( Cronbach's alpha)קרונבאך 
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" מציאות תמוכוונ אקטיביתהתמודדות "הראשון  למדד :COPE Inventory -הסולמות המקוריים של ה

מקדם נמצא  "פנימה מוכוונתהתמודדות קוגניטיבית "השני  למדד, 7.99ברמה של  מקדם מהימנותנמצא 

 ברמה של מקדם מהימנותנמצא  "אחריםכוונת והתמודדות מ"השלישי  למדדו ,7.67 ברמה של מהימנות

7.60. 

 Inventory COPE -התוצאות ניתוח הגורמים לשאלון : 0טבלה 

 

 

 COPE -סולמות ה

 מקדמי הטעינות

התמודדות  - 1גורם 

 מוכוונת אקטיבית

 מציאות

התמודדות  - 2גורם 

 מוכוונתת קוגניטיבי

 פנימה

 - 3גורם 

ת מכוונהתמודדות 

 אחרים

   7.055 אקטיביתהתמודדות  - 0

   7.967 תכנון - 5

   7.004 דיכוי פעולות מתחרות - 0

 7.056 7.460 7.065 איפוק - 4

 7.770   ש תמיכה אינסטרומנטאליתחיפו - 6

 7.075   חיפוש תמיכה רגשית - 9

 7.666  -7.409 מיקוד ברגש ושחרורו - 0

  7.604  ניתוק התנהגותי - 7

  7.976- 7.475 ניתוק מנטאלי - 6

  7.477 7.690 ניסוח חיובי מחדש - 07

  7.959  הכחשה - 00

  7.694  קבלה - 05

    פנייה לדת - 00

  - 7.094 סמים/באלכוהולשימוש  - 04

  7.404  הומורשימוש ב - 06

 .ולאחר רוטציה אורתוגונאלית 3.3 -גבוהים מטעינויות מקדמי מוצגים : הערה

 

 

 מבנה אל מול כלי המחקר השוניםהתוקף 

 ,בין ארבעת הסולמות והציון הכללי של מבחן השלמת משפטים חושבו מקדמי המתאמים מסוג פירסון

סולם חוסן אגו וסולם , COPE Inventory -שלושת המדדים שהתקבלו מתוך ניתוח הגורמים של ה לבין

 בהקות מסוגנעשה שימוש בתיקון מו ,שנבדקוהמתאמים  56עבור . PCI -אקטיבית מתוך ה-התמודדות פרו

Holm's sequential Bonferroni method .רכם וע שבעה מתאמים נמצאו מובהקים ,לאחר ביצוע התיקון

 0כל המתאמים שנמצאו מובהקים היו קשורים אך ורק עם סולמות . 7.566 -היה גדול או שווה ל

 5 -ו( מטרות ושאיפות) 0כאשר עם סולמות , ועם הציון הכללי של שנן( ערך עצמי) 4, (התמודדות פעילה)

יקון מובהקות תחת הפעלת תכי , נראה אם כן. של שנן לא נמצאו מתאמים מובהקים כלל( מקורות קושי)
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לכלים שהגדירו התמודדות  שלהם במבנה התיאורטי ובמשמעותביותר דומים הם השל שנן  4 -ו 0סולמות 

תוצאות המתאמים המובהקים לאחר ביצוע תיקון המובהקות מוצגים בהדגש בטבלה . באופן החדשני יותר

 . 4מספר 

COPE  -פטים של שנן לבין מדדי הבין סולמות השלמת מש לאחר תיקון מובהקות מתאמים: 4 'טבלה מס

Inventory ,אקטיבית מתוך ה-סולם חוסן אגו וסולם התמודדות פרו- PCI 

 - 0סולם  
מטרות 
 ושאיפות

 - 5סולם 
 מקורות קושי

 - 0סולם 
התמודדות 

 פעילה

ערך  - 4סולם 
 עצמי

 ציון כללי 

התמודדות 

 אקטיבית

מוכוונת מציאות 

COPE 

 

7.000 

 

 

7.776 

 

**3.324 

 

*3.255 

 

**3.2.2 

' התמודדות קוג

מוכוונת פנימה 

COPE 

 

7.070 

 

7.769 

 

7.700 

 

7.779 

 

7.090 

התמודדות 

מוכוונת אחרים 

COPE 

 

7.757- 

 

7.797 -

 

7.749- 

 

7.070 

 

7.706 

 חוסן אגו

ER 

 

 

7.094 

 

7.006 

 

7.509 

 

**3.3.0 

 

**3.301 

 התמודדות 

 אקטיבית -פרו

PCI 

 

 

7.575 

 

7.070 

 

**3.31. 

 

7.500 

 

**3.353 

 .p  **.005,<*p>001.:  הערה

 

 

 :השערות המחקרהתוצאות בהתאם ל, לסיכום

 של שנן לבין הכלים האחריםבמבחן השלמת משפטים קשר בין הציון הכללי  -ההשערה המרכזית 

  כי ימצא קשר חיובי בין הציון הכללי במבחן השלמת משפטים של שנן ההשערה הייתה  - .א 1השערה

ובפרט מדד שיכלול את , באמצעות ניתוח גורמים COPE -שיופקו מתוך ההתמודדות  דדימלבין 

הציון הכללי של שנן נמצא בקורלציה . השערת המחקר אוששה. סולמות תכנון והתמודדות אקטיבית

ברמה  COPE Inventory -מתוך ה "התמודדות אקטיבית מוכוונת מציאות"מדד עם  מובהקת חיובית

טעונים עליו באופן  אשר סולמות תכנון והתמודדות אקטיבית, (=p=0.001 ,7.565r(122))נמוכה -בינונית

 . חיובי

  כי ימצא קשר חיובי בין הציון הכללי במבחן השלמת משפטים של שנן ההשערה הייתה  - .ב 1השערה

נן הציון הכללי של ש. השערת המחקר אוששה. PCI -מתוך האקטיבית -סולם התמודדות פרו ןציו לבין
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, p<0.001)אקטיבית ברמה בינונית -נמצא בקורלציה חיובית מובהקת עם סולם התמודדות פרו

7.060r(122)=.) 

  כי ימצא קשר חיובי בין הציון הכללי במבחן השלמת משפטים של שנן ההשערה הייתה  - .ג 1השערה

מצא בקורלציה הציון הכללי של שנן נ. השערת המחקר אוששה. הציון הכללי בסולם חוסן אגו לבין

 (.=p<0.001 ,7.090r(122))חיובית מובהקת עם סולם חוסן אגו ברמה בינונית 

 

 קשר בין הסולמות השונים במבחן השלמת משפטים של שנן לבין הכלים האחרים -ההשערות המשניות 

  ימצא בקשר חיובי עם סולם , (מטרות ושאיפות)של שנן  0סולם  ההשערה הייתה כי - .א 2השערה

של  0סולם . השערת המחקר לא אוששה .ועם סולם חוסן אגו PCI -ה תוךאקטיבית מ-דדות פרוהתמו

 .אלושנן לא נמצא בקורלציה חיובית מובהקת עם סולמות 

  של שנן ימצא בקשר חיובי עם סולם ( מקורות קושי) 5כי סולם ההשערה הייתה  - .ב 2השערה

של שנן לא נמצא  5סולם . לא אוששה השערת המחקר .PCI -התוך אקטיבית מ-התמודדות פרו

 .זהבקורלציה חיובית מובהקת עם סולם 

  (התמודדות פעילה)של שנן  0כי סולם  ההשערה הייתה, בהתאם להשערה המרכזית - .ג 2השערה 

באמצעות ניתוח  COPE Inventory -שיופקו מתוך ההתמודדות  מדדי .אעם ימצא בקשר חיובי 

-סולם התמודדות פרועם  .ב. סולמות תכנון והתמודדות אקטיבית תובפרט מדד שיכלול א, גורמים

. השערת המחקר אוששה באופן חלקי .הציון הכללי בסולם חוסן אגועם . ג. PCI -אקטיבית מתוך ה

 -מתוך ה" התמודדות אקטיבית מוכוונת מציאות"של שנן נמצא בקורלציה מובהקת עם מדד  0סולם 

COPE Inventory (p<0.001 ,7.054r(122)= )אקטיבית -ועם סולם התמודדות פרו(p<0.001 ,

7.007r(122)= )לבין סולם חוסן אגו זהנמצא קשר חיובי מובהק בין סולם לא , עם זאת. ברמה בינונית. 

  מדדי מ. א :ימצא בקשר חיובי עם( ערך עצמי)של שנן  4כי סולם ההשערה הייתה  - .ד 2השערה

ובפרט מדד שיכלול את  באמצעות ניתוח גורמים COPE Inventory -שיופקו מתוך ההתמודדות 

עם . ג. PCI -התוך אקטיבית מ-סולם התמודדות פרועם  .ב. סולמות תכנון והתמודדות אקטיבית

עם של שנן נמצא בקורלציה מובהקת  4סולם  .השערת המחקר אוששה באופן חלקי. סולם חוסן אגו

 נמוכה-ברמה בינונית COPE Inventory -ך המתו" ונת מציאותהתמודדות אקטיבית מוכו"מדד 

(p=0.005 ,7.566r(122)=)  סולם חוסן אגו ברמה בינונית ועם(p<0.001 ,7.009r(122)=). לא נמצא , עם זאת

 .PCI -אקטיבית מתוך ה-קשר חיובי מובהק בין סולם זה לבין סולם התמודדות פרו
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 דיון

מהימנים , משפטים של שנן אל מול כלים מודרניים במחקר הנוכחי נבדק תוקף המבנה של מבחן השלמת

 וחוסן( coping)ותקפים אשר פותחו לאורך השנים ומתוך אסכולות תיאורטיות שונות למדידת התמודדות 

על סולמות ( Exploratory Factor Analysis)נערך ניתוח גורמים מסוג מגשש  הנתוניםלאחר איסוף . אגו

על סמך תוצאותיו ומתוך שיקולים , COPE Inventory -ה התמודדות מתוך שאלוןאסטרטגיות 

 אקטיביתהתמודדות : "המאפיינים כל אחד סגנון התמודדות אחר, תיאורטיים נבנו שלושה מדדים חדשים

לאחר מכן ". אחריםכוונת והתמודדות מ" -ו" מוכוונת פנימההתמודדות קוגניטיבית ", "מוכוונת מציאות

 -אקטיבית מתוך ה-התמודדות פרו סולםוציוני החדשים ושת המדדים חושבו מקדמי המתאמים בין של

PCI  שנןשל ן השלמת משפטים מבחהמרכיבים את והציון הכללי לבין הסולמות השונים , חוסן אגווסולם. 

מתוך המבחן וכן הציון הכללי ( ערך עצמי) 4 ,(התמודדות פעילה) 0סולמות , לאחר ביצוע תיקון המובהקות

בעוד , עם הסולמות והמדדים האחרים נמוכות-בקורלציות מובהקות בינוניות ובינוניות של שנן נמצאו

 . לא נמצאו בקורלציה מובהקת כלל( מקורות קושי) 5 -ו( מטרות ושאיפות) 0סולמות ש

 

 של מבחן השלמת משפטים הכלליהציון : הנטייה להתמודדות פעילה

התמודדות  מדדעם באופן חיובי ומובהק קשור  נמצא, הציון הכללי של שנן, בהתאם להשערות המחקר

זאת . חוסן אגוועם סולם  PCI -מתוך ה אקטיבית-התמודדות פרו םסולעם , מוכוונת מציאות אקטיבית

 6מתוך  0)הרב ביותר מדדים הסולמות ומספר ההיה קשור באופן מובהק עם של שנן הציון הכללי , ועוד

 . האחרים שחושבו לעומת המתאמים( ביניהם חושב מקדם המתאם

אשר , כפי שהגדירו שנן "התמודדות פעילה" בתוקף המתכנס של המושגממצאים אלו תומכים במידה רבה 

התמודדות פעילה על פי שנן מוגדרת באופן , כפי שצוין בפרק המבוא. את כל ארבעת הסולמות כולל בתוכו

 :הבא

לצורך , שנית. ם זיהוי מוקדי מורכבותלצורך הכוונת הקשב לש, ראשית, היכולת לגייס אנרגיה נפשית

בצורה המאפשרת תיאום בין דרישות המציאות , עיבוד השדה החיצוני והפנימי לשם הסרתם של הקשיים

 (. 0609, הס) לבין תחושת העצמי ובאופן המבטיח התפתחות לקראת הגשמה עצמית

 :וכן

או על ידי /ו, ן במנגנון קוגניטיביההתמודדות עם המוקד הסביבתי מתבצעת על ידי שימוש פעיל או מכוו

הכוונה . בתגובה לגירוי או על ידי תכנון מראש, פעולה ששומרת על הערך העצמי והסתגלות לתנאי הסביבה

אשר יניבו התמודדות והסתגלות יעילה ואשר לא , הן לפעילות קוגניטיבית והן לפעילות התנהגותית היא

 (. Shanan, 1990; 0690, שנן; 5774, קרין-שיי) גלויה בהכרח יבואו לידי ביטוי בפעילות
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סולמות הגדרת לבין , ניתן לראות קשר בין חלקים מתוך הגדרת המושג התמודדות פעילה של שנן ואכן

המרכיבים את סולמות  עם הגדרות שלניתן לראות קשר , ראשית. מתוך השאלונים ששימשו במחקרשונים 

לצורך הכוונת " גיוס אנרגיה נפשיתהצורך ב, לדוגמא ."מוכוונת מציאות אקטיביתהתמודדות "המדד 

את היכולת למקד את הקשב ולא  תכוללאשר , דיכוי פעולות מתחרותסולם מתאים להגדרת  ,"הקשב

עיבוד השדה החיצוני והפנימי לשם הסרתם של "גיוס אנרגיה נפשית לצורך , כמו כן .להיות מוסח

עם גורם להתמודד אקטיבי ניסיון  תכוללאשר , יביתאקטהתמודדות סולם מתאים להגדרת  ,"הקשיים

אשר יניבו  ,קוגניטיבית והן לפעילות התנהגותית"הכוונה לפעילות , בנוסף .הלחץ בניסיון להסירו

נמצאת בהתאמה להגדרת , "גלויה התמודדות והסתגלות יעילה ואשר לא בהכרח יבואו לידי ביטוי בפעילות

. מודד עם הרגשות שגורם הלחץ מעוררלהתוהפעיל  ת הניסיון הפנימיא תכוללש, ניסוח חיובי מחדשסולם 

  .תכנוןסולם הגדרת ל בהתאמהנמצא " בתגובה לגירוי או על ידי תכנון מראש", לבסוף

ות המושגים הגדרלבין  התמודדות פעילה של שנןניתן לראות קשר בין חלקים מתוך הגדרת , שנית

הסרתם " -כ קשר בין הגדרת התמודדות פעילהניתן לראות , מאלדוג. חוסן אגוו אקטיבית-ודדות פרוהתמ

אקטיבית -הגדרת התמודדות פרולבין  ,"באופן המבטיח התפתחות לקראת הגשמה עצמית]...[  הקשיים של

" בניית משאבי התמודדות שמקלים על השגת מטרות בעתיד ומעודדים צמיחה והתפתחות" -כ

(Schwarzer, 2000) .פעולה ששומרת על הערך העצמי והסתגלות " -ודדות פעילה כהגדרת התמ, כמו כן

ולת יכהגדרת חוסן אגו כלנמצאת בהתאמה , "התמודדות והסתגלות יעילה"אשר תניב " לתנאי הסביבה

הדמיון בהגדרות מכאן ש (.Block & Kremen, 1996) להתגמש ולהסתגל למצבים חדשיםהמאפשרת 

מיון בין מספקים תמיכה אמפירית לדהמחקר הנוכחי  שלהממצאים : המושגים השונים איננו מקרי

, שנןל ש" התמודדות פעילה"לבין המבנה התיאורטי  מודדים המחקר השונים המבנים התיאורטיים שכלי

  .ובכך מחזקים את התוקף המתכנס שלו

חשוב לציין כי שורר בלבול מסוים בשדה המחקר בנוגע להגדרות התיאורטיות והאופרציונאליות של 

הנובע מכפילויות ושוני , "חוסן"ואף " התמודדות", "הסתגלות", "התפתחות מוצלחת"שגים כגון מו

 & Greve & Leipold, 2009  ;Luthar, Cicchetti)ממדי שלהם ועוד -מהאופי הרב, בהגדרות של המושגים

Becker, 2000 ;Block & Kremen, 1996 .)בלוק וקרמן , לא בכדי(Block & Kremen, 1996 )דגישים את מ

שפותח לפני עשרות  "חוסן אגו"מבנה התיאורטי בין הל, "חוסן"הדמיון בין השימוש המודרני במושג 

 ,Haan)האן : כפי שצוין בפרק המבוא, כך גם חוקרים שונים ממשיגים התמודדות בדרכים שונות. שנים

לזרוס ; "גנוני הגנהמנ"ממשיגה התמודדות כחלק מרצף של תהליכי אגו שבקצהו האחר נמצאים  ,(1977
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, ממשיגים התמודדות כתהליך ההוצאה לפועל של התגובה לסטרס( Lazarus & Folkman, 1984)ופולקמן 

 .6לאחר שזו עברה הערכה ראשונית ומשנית

אשר , (Greve & Leipold, 2009)מעניין לציין את הגישה של החוקרים גרווה וליאופולד , בהקשר זה

אשר משמרת או  ,יכולת פרוגרסיבית להסתגלות למצבים מאתגרים"וצלח כמגדירים תהליך התפתחותי מ

באינטגרציה החברתית ובויסות , בתפקוד הקוגניטיבי [גמישות]רה את היכולת לפלסטיסיות אף מגבי

כאשר , "התפתחות"ו" התמודדות"יכול להיחשב כגשר בין המושגים , הם מציעים כי חוסן". העצמי

אשר , שינויים ארוכי טווחבעוד ש, בתגובה לאתגרים לטווח הקצרים מצביים מוגדרת כשינוי "התמודדות"

". התפתחות"רגשי או התנהגותי קודם מוגדרים כ, לא ניתנים להתמודדות בעזרת רפרטואר קוגניטיבי

אפיזודת התמודדות מסתיימת , מתרחש כאשר לאורך ההתפתחות ובין שלב קודם לשלב חדש" חוסן"

 . ולא ברגרסיה למצב קודם, המשך התפתחות וצמיחהביציבות או באפשרות ל

ותר למושג של שנן קרוב י 0ניתן לשער כי בעוד שסולם , בהשאלה למבנים התיאורטיים של שנן

הציון , ומבטא פן חיובי שלה (Greve & Leipold, 2009)של גרווה וליאופולד  תםעל פי הגדר" התמודדות"

כגשר תיאורטי שהינו תוצאה של התפתחות , "חוסן" מושגאת ה םתהכללי של שנן מתקרב יותר להגדר

שהציון הכללי של שנן התגלה כבעל מספר הקורלציות המובהקות  השערה זו נתמכת בכך. חיובית ומוצלחת

ואכן הציון . תיאורטית רחבה יותר מסולם ספציפימשקף מטרייה  בכך נראה כי הואו, במחקר הרב ביותר

הן את היכולת להתמודדות פעילה  וכולל בתוכ, החופשית מקונפליקטהמשקף את סך האנרגיה , הכללי

מטרות ושאיפות המעודדות צמיחה , (4סולם )והן משאבים נוספים כגון דימוי עצמי חיובי  ,(0סולם )

וכן התרחקות ממקורות קושי הנובעים מקונפליקטים פנימיים או מחוסר איזון  ,(0סולם )והתפתחות 

 (.5סולם )פנימי 

למבנה מבחן השלמת משפטים של שנן המרכיבים את מות סולהכל אחד משל  להלן דיון אודות תרומתם

 . כפי שנמדד על ידי הציון הכללי במבחן, התמודדות פעילה

 

 מטרות ושאיפות : 1סולם 

-התמודדות פרו םבין סולשל שנן ל 0בין סולם לא נמצא קשר חיובי מובהק , להשערות המחקר בניגוד

היעדר קשר כי  עולה האפשרות, 7של סולמות אלות והגדרהלמרות הדמיון בין . PCI -מתוך ה אקטיבית

המכוונת אנרגיה השקעת היתכן כי  :בין המושגים שהם מודדיםעל הבדל תיאורטי מלמד  ניהםבי מובהק

במטרה האנרגיה המעודדת צמיחה והתפתחות השקעת ל איננה דומה, להגשמה עצמית אליה התכוון שנן

, עם זאת ."אקטיבית-התמודדות פרו"המושג על ידי גדר ומכפי ש ,פשר התמודדות עתידית טובה יותראל

                                                           
 .0ים מספר ראה הערת שולי 6
 .(6 'עמראה )בפרק המבוא אקטיבית -של שנן והגדרת המושג התמודדות פרו 0הדמיון בין הגדרת סולם  אודותראה דיון  7
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לתוצאות המתאמים בין ) סולמותהבין לקיומו של קשר בעוצמה נמוכה נמצאו עדויות העובדה כי בכל זאת 

קשר  על לרמז יכולה, (7ראה נספח  - 7.76עד לרמת מובהקות של ו מובהקותהתיקון הכלים השונים לפני 

 . אשר מסיבה מסוימת לא מגיע לכדי מובהקות במחקר הנוכחי, תיאורטייםהמבנים הבין שמתקיים 

בדומה . ם חוסן אגובין סולשל שנן ל 0בין סולם לא נמצא קשר חיובי מובהק , להשערות המחקר בניגודגם 

כי תכונות כגון מגוון  נראה: על הבדל תיאורטיייתכן כי היעדר הקשר בין הסולמות מלמד , לנאמר לעיל

לא בהכרח , חוסן אגוכפי שבאות לידי ביטוי בציונים גבוהים על סולם שאיפות גבוהות  ואתחומי עניין 

ציונים גבוהים לידי ביטוי ב ותואשר בא ,כפי שהגדירן שנן קשורים לשאיפות ולמטרות חיוביות וערכיות

 . במבחן השלמת משפטים 0בסולם 

של שנן  0סולם המתקיים בין  עדויות לא מובהקות לקשרגם נמצאו , שלא אוששו המחקרלצד השערות 

 -ניתוח הגורמים שבוצע על סולמות ה על סמךשנבנה , "כוונת פנימהוהתמודדות קוגניטיבית מ"מדד לבין 

COPE Inventory ( 7ראה נספח) .אקטיבית-בדומה לקשר הלא מובהק שנמצא עם סולם התמודדות פרו ,

אשר מסיבה מסוימת לא מגיע לכדי , לבין מדד זה 0ספקת אינדיקציה לקשר שמתקיים בין סולם עדות זו מ

 ,טמון בין היתר בכך שהמדד החדש שנוצר בניתוח הגורמים לכךיתכן שההסבר . מובהקות במחקר הנוכחי

( י מחדשאו ניסוח חיוב, איפוקכגון " )אדפטיביים"הן סגנונות התמודדות שיכולים להיחשב כבתוכו כולל 

(. כגון ניתוק מנטאלי והכחשה)שליליים לא אדפטיביים ואף והן סגנונות התמודדות שיכולים להיחשב כ

 . הביאו להנמכה בקשר זה שכלולים בתוך המדד הלא אדפטיבייםיתכן שהסגנונות , כתוצאה מכך

האחרים לבין הסולמות  0להיעדר קשרים מובהקים בין סולם אפשרות אחרת , בשונה מהנאמר לעיל

מתבסס על המדריך  מאחר והציינון .סולםהלאופן המדידה והציינון של  תנוגע, שנבדקו במחקר הנוכחי

ים או חיוביכמטרה או שאיפה , של ערךומאחר שההגדרה , (0690, שנן)המקורי של שנן מלפני עשרות שנים 

בקריטריונים שאינם ה שימוש יתכן כי בציינון סולם זה נעש, תלוית תרבות ותקופהבין היתר היא שליליים 

עולה הצורך לרענן את הקריטריונים על פיהם מגדירים ציון חיובי , מתוך כך. לעידן הנוכחיעוד מותאמים 

על מנת להגביר את תוקף הסולם ובמטרה להפיק מתוכו את מירב האינפורמציה , זו או שלילי בקטגוריה

  .במחקרים עתידיים

, לבין המדדים והסולמות האחרים 0ות קשרים מובהקים בין סולם לאור היעדר ממצאים אוד, לסיכום

כפי שנמדד על ידי , "התמודדות פעילה"עולה שאלה לגבי מהות תרומתו של סולם זה למבנה התיאורטי 

, םלוסה לש ןונייצהו הדידמה ןפואל וא מסיבות הנוגעות לאופי המדגם הנוכחיכי  ןכתי. הציון הכללי

 ,ןנש רעישש המל דוגינב יכ קיימת האפשרות ,ינש דצמ .הקשרים עם סולם זה לא מגיעים לכדי מובהקות

הציון הכללי היה בקורלציה  ,וידעלבמהניסיון למדידת התמודדות פעילה וכי ה לא תורם ואף גורע סולם ז

 0העדויות הלא מובהקות לקשר בין סולם  דווקא, נכונהאכן אם סברה זו  .גבוהה יותר עם הכלים האחרים

המבחין של המושג מספקות אינדיקציה לתוקף , המוכוון פנימהלבין מדד המשקף סגנון קוגניטיבי 
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סגנון קוגניטיבי קשור ב "התמודדות פעילה"המבנה התיאורטי כי  עולה האפשרות: "התמודדות פעילה"

זאת בהינתן . בסגנון קוגניטיבי מוכוון פנימה ינו קשורוא ,פעולה אקטיביתאשר מוביל ל מוכוון מציאות

נוגעת לקשר , ודדות קוגניטיבישהעדות היחידה והמובהקת שנמצאה במחקר הנוכחי בנוגע לסגנון התמ

, "התמודדות אקטיבית מוכוונת מציאות"מדד החיובי והמובהק שנמצא בין הציון הכללי של שנן לבין ה

 . אשר כולל בתוכו גם רכיב קוגניטיבי פעיל כפי שבא לידי ביטוי בסולם ניסוח חיובי מחדש

לתהליך ההתמודדות  0תו של סולם נראה כי דרושים מחקרים נוספים על מנת למדוד את תרוממתוך כך 

דרושה עוד עבודת רענון על הקריטריונים לפיהם מגדירים , כמו כן .תוך השוואתו לכלים נוספים, הפעילה

בדוק את הקשרים בין הציון הכללי לכלים יש לשאוף לבעתיד , בנוסף. ציון שלילי או חיובי בקטגוריה

 םילגוסמאשר סולם מול כלים הלה הצורך לבדוק את עו, לבסוף. זהנוספים עם וללא תרומתו של סולם 

מציאות חיצונית ומוכווני מציאות מוכווני , שלילייםוין סגנונות קוגניטיביים חיוביים ב הדרפה עצבל

הסולם הבודד כמו גם של הציון הכללי לחזק את התוקף המבחין והמתכנס של השוואות אלו יוכלו . פנימית

 . וגע לסגנון ההתמודדות הקוגניטיביבנ גם, המבחןשל 

 

 מקורות קושי: 2סולם 

של שנן לבין סולם ( מקורות קושי) 5קשר חיובי מובהק בין סולם  לא נמצא, בניגוד להשערות המחקר

של שנן לבין  5כלל קורלציות בין סולם  לא נמצאו, יתרה מזאת. PCI -אקטיבית מתוך ה-התמודדות פרו

יש לציין כי היעדר הקורלציה של סגנונות התמודדות . משו במחקר הנוכחיששי אחרים סולמות ומדדים

לא נמצא , (5705)מחקרה של שבתאי ב, לדוגמא: קודמים לממצאיםשונים עם סולם זה נמצאת בהתאמה 

קבוצות של נבדקים שסווגו כגבוליים או כקליניים על פי סולמות הפנמה והחצנה ציוני הבדל מובהק בין 

קשר מובהק בין עלייה בציוני לא נמצא  ,(5704)מחקרו של צפריר ב ,כמו כן. סולם זה על של האכנבאך

בריאות  תקבוצציוני הבדל בין כן לא נמצא ו ,פחות סימפטומים נפשייםהימצאות של של שנן לבין  5סולם 

בשילוב עם הממצאים מתוך המחקר על כן . נורמאלית בסולם זהלקבוצת בריאות נפשית נפשית חריגה 

. במבחן שבודק התמודדות 5שאלה מהותית לגבי ההצדקה התיאורטית להכליל את סולם עולה , הנוכחי

תפיסת מקורות קושי כתוצאה מהתנגשות עם גורמים חיצוניים ל חשוב לבדוק עד כמה הנטייה, יתרה מכך

ששיער  תורמת להתמודדות כפי ,(החצנה) 8הנטייה לאקסטרנליזציה, או במלים אחרות ,יםפנימילעומת 

הציון הכללי היה בקורלציה גבוהה יותר עם , 5יתכן שאילולא סולם  ,של שנן 0ובדומה לסולם  בנוסף. שנן

ניתן , לדוגמא. במחקרי המשך מומלץ לבדוק את הקשר בין סולם זה לכלים נוספים. הכלים האחרים

                                                           
" משליך" א מודע דרכו הפרטהחצנה היא מנגנון הגנה ל, דיאניתיבפסיכולוגיה פרו. ההפך מהפנמה(: החצנה)אקסטרנליזציה  8

, בהקשר של המבחן להשלמת משפטים .(Sandler, 1988) במיוחד על אנשים אחרים, החיצוניאת תכונותיו הפנימיות על העולם 
כאשר מידה רבה יותר של השלכה נתפסת , של מקורות הקושי" הפנמה"-לעומת ה" השלכה"-מהווה מדד למידת ה 5סולם 

  (. Shanan, 1990)ת  ועל כן יותר פניות להתמודדו, כמשקפת סך אנרגיה נפשית חופשית מקונפליקט גבוהה יותר
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ן או תכונות אישיות לנסות לאפיין אנשים שקיבלו ציון גבוה על הסולם באמצעות כלים המודדים סגנו

 . השכלה ומצב משפחתי, אקונומי-או מדדים שמשקפים הצלחה בתחומי חיים כגון מעמד סוציו ,מסוימים

 

 התמודדות פעילה :3סולם 

 אקטיביתהתמודדות "עם מדד  חיובית מובהקתנמצא בקורלציה  0סולם , בהתאם להשערות המחקר

כפי שנמדדת על ידי " התמודדות פעילה"נראה כי . יתאקטיב-ועם סולם התמודדות פרו" מוכוונת מציאות

לנקוט , לחשוב על אסטרטגיות פעולהלתכנן ואכן קשורה ביכולת , ן השלמת משפטיםמבחב 0סולם 

על  תכפי שנמדד, ולהניח בצד פרויקטים אחריםלהתרכז  וכן בצעדים אקטיביים להתמודדות עם גורם לחץ

. "מוכוונת מציאות אקטיביתהתמודדות "יבים את המדד של אשר מרכ COPE Inventory -ידי סולמות ה

קשורה גם במאמצים לבניית  ,של שנן 0כפי שנמדדת על פי סולם  "התמודדות פעילה"נראה כי , מו כןכ

על ידי  כפי שנמדדים, דדים צמיחה והתפתחותומעו בעתיד משאבי התמודדות שמקלים על השגת מטרות

ג מחזק את התוקף המתכנס של המוש ממצא זה. PCI -וך המת" אקטיבית-התמודדות פרו"סולם 

תוך תכנון והכנה , אשר בהגדרתו כולל את הניסיון להתמודד באופן פעיל, של שנן" התמודדות פעילה"

  .עם מצבים חדשים ומורכבים ,מראש

לא נמצא בקורלציה  0סולם  ,מריבוי ההשוואות ותיקון המובהקותכתוצאה  ,להשערות המחקרבניגוד 

ת לקשר עדו כן נמצאה, בטרם בוצע תיקון המובהקות, יחד עם זאת. מובהקת עם סולם חוסן אגוחיובית 

ן על הבדל תיאורטי בי יכולות ללמדתוצאות אלו (. 7ראה נספח ) בין המושגיםבעוצמה חלשה חיובי 

תוך הפעלת , יםחדש יםלמצב כללית ותהסתגליכולת שחוסן אגו מדבר על בעוד כי ניתן לשער  :מושגים אלו

 ספציפיתלפעילות מתייחסת , 0כפי שנמדדת על פי סולם  "התמודדות פעילה", התאמות גמישות וביצוע

נראה  .תוכובכלולה יכולה להיחשב כ ,על כןו קשים ומורכבים, התמודדות עם מצבים חדשיםהדרושה לשם 

מהותי בתהליך התפתחותי  שהינה חלק, התמודדותל קשורה ואף תלויה ביכולתהסתגלות הבאופן כללי כי 

חוסן בין סולם בין הציון הכללי של שנן למובהק בהינתן שנמצא קשר  .(Greve & Leipold, 2009) מוצלח

, "התמודדות פעילה"תומך בתוקף המבחין של המושג  זהשל שנן לבין סולם  0היעדר הקשר בין סולם , אגו

מלמד על הבדל תיאורטי בין  ,0עם סולם  הקשר רזאת משום שהיעד. ציון הכללי במבחןעל פי הכפי שנמדד 

כפי שנמדדת על פי הציון " התמודדות פעילה"לבין , זהכפי שנמדדת על פי סולם " התמודדות פעילה"

של שנן קרוב יותר  0סולם כי , שהועלתה קודם לכןתמיכה מסוימת להשערה  תמספקעובדה זו . הכללי

משקף מטרייה תיאורטית הציון הכללי של שנן  בעוד, קצר אשר משקף פעילות לטווח" התמודדות"למושג 

  .על פי הגדרתו המודרנית חוסן וקרוב יותר באופיו למושג ,רחבה יותר
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 דימוי עצמי :4סולם 

 ,.Carver et al)של קארבר ועמיתיו  םמחקרמקודמים להשערות המחקר ובדומה לממצאים  בהלימה

דבר , "מוכוונת מציאות אקטיביתהתמודדות "מדד עם  מובהק של שנן נמצא במתאם חיובי 4סולם , (1989

, כמו כן. תהליכי תכנון והתמודדות אקטיבית ומוכוונת מטרהלדימוי עצמי חיובי  בקשר ביןשתומך 

כאשר התגלה מתאם , חוסן אגו אוששהסולם לבין של שנן  4השערת המחקר שיתגלה קשר חיובי בין סולם 

על קשר חיובי בין חוסן אגו לביטחון עצמי בהלימה לממצאים נמצא ה ממצא ז. חיובי בינוני ביניהם

(Letzring, Block, & Funder, 2005)  , וכן להערכה עצמית(Caprara, Steca, & De Leo, 2003) , מתוך

הממצאים הנוכחיים תומכים ומחזקים את ההנחה כי . מחקר שהשתמש בגרסה האיטלקית של השאלון

 .כפי שנמדדת על ידי סולם חוסן אגו, ביכולת להתגמש ולהסתגל למצבים חדשים קשורדימוי עצמי חיובי 

חשיבות של דימוי עצמי כחלק משמעותי ותורם מתוך לגם מספקים תמיכה , אלו הממצאים אודות קשרים

תוקף המתכנס של ובכך מחזקים את ה, כפי שנמדדת על ידי הציון הכללי של שנן" התמודדות פעילה"

  .המושג

 -אקטיבית מתוך ה-של שנן לבין סולם התמודדות פרו 4שהשערות המחקר על קשר חיובי בין סולם  על אף

PCI עוצמת הקשר , עם זאת. (7ראה נספח ) מותסולהנמוך בין -נמצאו עדויות לקשר בינוניכן , לא אוששו

בוה מעלה שאלות לגבי הממצא כי אנשים בעלי דימוי עצמי ג, הנמוכה באופן יחסי בין הסולמות

 ,Greenglass & Fiksenbaum)אקטיבי בנוגע לבריאות שלהם -יתמודדו באופן יותר פרו, ואופטימיות

זה ממותן על קודם אקטיבית כפי שנמצא במחקר -יתכן כי הקשר בין דימוי עצמי והתמודדות פרו(: 2009

 . ממוקד רק בנושא של בריאות, או לחילופין, ידי אופטימיות

 

דומים הם השל שנן  4 -ו 0סולמות , ך ארבעת הסולמות של המבחן להשלמת משפטיםמתוניכר כי , לסיכום

-פרו, לכלים שהגדירו התמודדות אקטיביתבאופן הרב ביותר משמעות שלהם בבמבנה התיאורטי ו

כל אחד תורמים  4 -ו 0נראה כי סולמות , יתרה מזאת. הנוכחי רנבדקו במחקאשר ו, אקטיבית וחוסן אגו

, "התמודדות אקטיבית מוכוונת מציאות"שניהם נמצאו קשורים עם שבעוד : יון הכללילצ באופן שונה

חוסן סולם נמצא קשור עם  ,(4סולם )אקטיבית והאחר -נמצא קשור עם התמודדות פרו, (0סולם )האחד 

. (0' ראה איור מס) לושת הכלים האחרים גם יחדנמצא קשור עם ש ,הציון הכללי של שנן בעודזאת  .אגו

ואף הגדירו אותם כקטגוריות הנמצאות יחד  של שנן 4-ו 0 סולמותן חוקרים שונים מצאו קשר בין ואכ

 ,(4 סולם)הגדירה כי הערכה עצמית חיובית , (5774)ישי -נופר קרין, לדוגמא. תחת הגדרת התמודדות פעילה

גם . התמודדותבודקת את הנכונות ל( 0 סולם)בעוד התמודדות פעילה  מהווה חלק מההתמודדות הפעילה

 נראה כי ישנה הצדקה תיאורטית לכך , לבסוף. נמצא קשר חיובי בין סולמות אלו, (5704)במחקר של צפריר 
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 .השונים כפי שנמצאו במחקר הנוכחי והמדדים הקשרים בין הסולמות: 0' איור מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

של שנן עושים  שמרבית המחקרים משני העשורים האחרונים המשתמשים במבחן השלמת המשפטים

 (.5704, צפריר) 5-ו 0ללא התייחסות נפרדת לסולמות , 4-ו 0סולמות  ניובציו הכללישימוש בציון 

, להלן דיון אודות מגבלות אפשריות נוספות, מעבר למגבלות הנוגעות לסולמות הספציפיים שדנו בהם לעיל

 .הנוגעות לאופיו של המחקר הנוכחי

 

 משךמגבלות המחקר והצעות למחקרי ה

 ,מגבלה מרכזית של המחקר נוגעת לקושי של אנשים לדווח באופן מהימן אודות הרגלי ההתמודדות שלהם

 ,Schwartz, Neale)סטון ועמיתיהם ו שוורץ .בעזרת השימוש בשאלונים לדיווח עצמי רטרוספקטיבי

Marco, Shiffman, & Stone., 1999; Stone, Schwartz, Neale, Shiffman, Marco, Hilcox, & Cruise, 

אמונות אודות התמודדות למעשה מודדים  ,הראו כי שאלונים לדיווח עצמי המודדים התמודדות (1998

חוקרים אלו ואחרים הציעו כי אינדקס . של התמודדות" הערכות לאחר מעשה"הקשורים באישיות או 

, עם זאת. ם שוניםלאורך זמני, דורש הערכות מרובות ובזמן אמת ,מהימן למדידת התמודדות בפועל

ונים לדיווח עצמי עם באופן אידיאלי על ידי השוואת שאל, ממצאים אלו עדיין ראויים למחקרי המשך

 .          קשר עם סולם בודד של שנן   :            הערה             

 .קשר עם הציון הכללי                                    
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כגון רישום יומיומי ביומנים או  ,(Proximal measures)מדדים אחרים וקרובים יותר למדידת התמודדות 

 (.Bonanno, Pat-Horenczyk, & Noll, 2011) הערכות רגעיות

, סטודנטים לתואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית: מרכזית נוספת נוגעת לאוכלוסיית המחקר מגבלה

חה מאחר שאוכלוסיה זו נחשבת לאוכלוסיה מתפקדת ומצלי. רובם מתוך החוגים לפסיכולוגיה וחינוך

 ,בנוסף. כלל האוכלוסייהאשר לא משקפת את , לכיוון מסוים טייההיתכן שהתוצאות משקפות , יחסית

ניתן לשער שהתוצאות הנוכחיות קרובות יותר לתוצאות , שנים 56 -בתור אנשים צעירים שגילם הממוצע כ

גם הפרופורציה הגבוהה של נשים לעומת גברים  .של בני נוער ויתכן ואינם חלים על אוכלוסיה מבוגרת יותר

על כן לא . כאחד שהשתתפו במחקר מעלה שאלות לגבי היכולת להכליל את הממצאים על נשים וגברים

על ויש צורך להעבירו גם , מת משפטיםניתן להתייחס לתוצאות שנאספו כחידוש נורמות למבחן השל

כך גם מעניין יהיה לבדוק את הקשר שבין ציוני השלמת . אוכלוסיות אחרות ולהשוות את התוצאות

, זקנים, מבוגרים :כגון) ןשונות בגילהמשפטים לבין הכלים ששימשו במחקר הנוכחי גם באוכלוסיות 

 . ועוד שלהן( חרדים, חיילים)תרבותי האו  ,(אשכנזים, מזרחים) עדתיהברקע  ,(ילדים

,  המהימנות הפנימית, כפי שצוין בפרק התוצאות. השלכתי של המבחן-לאופיו החצימגבלה נוספת נוגעת 

בכיוון חיובי על  מצופה מנבדקים שבטווח הנורמה לענות בואשר , לא צפויה להיות גבוהה במבחן זה

בעוד , נוכחיתבבדיקת המהימנות ה .מחצית מפריטי כל סולם ובכיוון השלילי על מחציתם האחר

המהימנות הפנימית של כל סולם בנפרד נמצאה , כלל המבחן נמצאה סבירה עבור שהמהימנות הפנימית

וכתוצאה מכך מקטינה  עובדה זו פוגעת בתקפות המבחן, צפויה להיות נמוכהמהימנות זו על אף ש. נמוכה

יתכן כי ניתוח פריטים אשר יבחן את התאמתו של . ואת המידה בה ניתן להשתמש במדדים הכמותניים של

 . יאפשר את הגדלת המהימנות הפנימית, כל פריט למשתנה התיאורטי הנמדד

בין  מקשה גם על האפשרות למתאמים גבוהיםהציפייה למהימנות פנימית נמוכה יתכן כי , יתרה מזאת

ואכן מגבלה נוספת של המחקר הנוכחי נוגעת . בהם צפויה מהימנות פנימית גבוהה, המבחן לכלים אחרים

הסבר אפשרי לכך קשור . נמוכה-היו בעוצמה בינונית או בינונית, לעובדה שהמתאמים שנמצאו מובהקים

מבחן בהמשתקפת  (Offer & Sabshin, 1974" )ליות כבריאותאנורמ"ו" ליות כממוצעאנורמ"של  לתפיסה

נמוכים או גבוהים מאוד במדד )לי בעוד שקצות ההתפלגות אלפיה טווח הביניים הוא הנורמ, של שנן

מאחורי תפיסה זו עומדת הנחה כי קיים . נתפסים כסוטים (ובסולמות השונים התמודדות פעילה

הוא הבריא ביותר אופטימום של בריאות נפשית ואין להניח כי אדם המקבל מקסימום ערכים חיוביים 

התמודדות ) 0ניתן לשער כי נבדק שיראה ציונים גבוהים מאוד בסולם , בהתחשב בהנחות אלו. (0609, הס)

משום שיתכן , משברסכנה או לאו דווקא יתמודד באופן האדפטיבי ביותר אל מול מצב של , לדוגמא (פעילה

על כן  .המציאות ולצרכים פנימיים גם להרפות מההתמודדות בהתאם לקריאתואינו בעל גמישות מספקת 

, חוסן אגוציוניו בסולם בין לבמבחן השלמת משפטים ציוני אותו נבדק  למתאם גבוה ביןבהכרח לא נצפה 
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במחקרי המשך יש לשקול שימוש בשיטות סטטיסטיות נוספות . בדיוק את יכולת הגמישות הזו ףמשק אשר

, גותת ההתפלת בטווח הנורמה לבין זו שבקצומצאשמותאמות לאיתור ולהפרדה בין האוכלוסייה שנ

 . לבין ציוניהם בכלים אחריםהשלמת משפטים לבדוק את הקשר בין ציוניהם במבחן  ולאחר מכן

בעוד שהמבחן . יתכן כי חלק מהבעיות הנוגעות למבחן קשורות באופן הציינון של הפריטים השונים, לבסוף

מטרות או , יתכן כי הקריטריונים לפיהם יש להעריך שאיפות ,והקריטריונים לציינון נהגו לפני שנים רבות

 אחיד לציינון המבחןהמחודש והמדריך ב. לעבור עדכון והתאמה לעידן הנוכחי יםהתמודדויות שונות זקוק

הוכנסו מספר שינויים כתוצאה מצורך להתאים תגובות שניתנו כדוגמא במדריך המקורי , (5704, צפריר)

יש מקום להמשך העבודה והמחקר (. מטרות ושאיפות) 0בעיקר לסולם , נטיות עודשל שנן ואשר אינן רלב

מצד . בדיקת האפשרות ששינויים אלו גרעו מתרומתו של סולם זה או אחר לציון הכללי של המבחןלצורך 

שנן על פי " פעילההתמודדות "תורמים למבנה התיאורטי של , יתכן שסולמות שנמצאו במתאם נמוך, שני

מכיוון שונה מאשר התמודדות וחוסן כפי שהוגדרו בשאלונים  מבחןתבטא בציון הכללי של הוכפי שמ

הגדרת קריטריונים ברורים וחדשים לציינון הסולמות השונים כמו גם . שנבחרו לצורך המחקר הנוכחי

 .תאפשר להתמודד עם מגבלה זו בעתיד, לדוגמאות של פריטים ספציפיים והאופן שבו יש לצייננם
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 נספחים

 Inventory COPE (Craver et al., 1989) -מתוך ה פירוט והגדרת סולמות אסטרטגיות התמודדות - 0נספח 

 & Zeidner)צור -בגרסה המקוצרת שתורגמה לעברית על ידי זיידנר ובן (בין סוגריים)אמה למספרי פריטים בהת

Zur, 1994-Ben ;Zur 1993-Zeidner & Ben) 

 

  אקטיביתהתמודדות (Active Coping :)לעקוף, להסירצעדים אקטיביים בניסיון  התהליך של נקיטת 

 (.09, 06: פריטים. )לשפר את השפעותיו, לחלופיןאו , את גורם הלחץאו למנוע 

  תכנון(Planning:)  כולל חשיבה על . להתמודד עם גורם הלחץ אודות כיצדתהליך החשיבה

 (.00, 04: פריטים. )אילו צעדים יש לנקוט ואיך להתמודד בצורה הטובה ביותר, אסטרטגיות פעולה

 עולות מתחרות דיכוי פ(Suppression of competing activities :) היכולת לשים בצד פרויקטים

: פריטים. )מתוך ניסיון להימנע מלהיות מוסחעם גורם הלחץ  ותהתמודדהתמקד בעל מנת ל ,אחרים

05 ,50.) 

 איפוק (Restraint coping :) מתוך יכולת , מגיעה לפעולההיכולת להמתין עד שהזדמנות מתאימה

 (.56, 0: פריטים. )מדובר ביכולת פאסיבית וגם אקטיבית. ריסון עצמיל

  ינסטרומנטאלית אחיפוש תמיכה(Seeking social support for instrumental reasons :) ניסיון

 (.56, 0: פריטים. )עזרה או אינפורמציה מאחרים, לחיפוש עצה

  חיפוש תמיכה רגשית(Seeking social support for emotional reasons :) ניסיון לחיפוש תמיכה

 (.57, 00: פריטים. )סימפתיה או הבנה מאחרים, רגשית

 ושחרורמיקוד ברגש ו (Focusing on and venting of emotions :) הנטייה להתמקד ולשתף אחרים

 (.06, 07: פריטים. )ברגשות הקשורים למצב המצוקה

  ניתוק התנהגותי(Behavioral disengagement :)ואף , הפחתת המאמץ להתמודדות עם גורם הלחץ

לרוב מתרחש כשאנשים מצפים לתוצאות נמוכות . ויתור על מטרות שגורם הלחץ מפריע להשיגן

 (.55, 6: פריטים. )כתוצאה מההתמודדות

  ניתוק מנטאלי(Mental disengagement :)וריאציה של ניתוק התנהגותי כאשר זה לא מתאפשר .

או ניסיון להתנתק מחשיבה על גורם הלחץ או המטרה שגורם , של הסחות דעתהשימוש במגוון רחב 

 (.50, 4: פריטים. )הלחץ מפריע להשיג

  ניסוח חיובי מחדש(Positive reframing :)להתמודד עם הרגשות שגורם הלחץ מעורר ולאו  נועד

, הפחתת מצוקה בלבדלא נועד ל. על ידי ניסוח המצב מחדש ובאופן חיובי ,דווקא עם גורם הלחץ עצמו

 (.59, 5. )ומאפשר המשך התמודדות אקטיבית ומכוונת מטרה

  הכחשה(Denial :)(.07, 9: פריטים. )הכחשה של מצב המצוקה או הרגשות המתעוררים בעקבותיו 

  קבלה(Acceptance) :כאשר צריך להתרגל  בעיקר אדפטיבי. קבלה של המצב כפי שהוא במציאות

 (.07, 00: פריטים. )סירו בקלותלגורם הלחץ ולא ניתן לה

  פנייה לדת(Turning to religion :) תפילה או פנייה אחרת לדת על מנת להתמודד עם גורם הלחץ

 (.54, 0: פריטים. )המתלווה אליו המצוקהאו /ו

 סמים /שימוש באלכוהול(Substance) : (.57, 7פריטים )כחלק מתהליך ההתמודדות שימוש בחומרים 

 שימוש בהומור (Humor) :(.50, 6: פריטים) שימוש בהומור כחלק מתהליך ההתמודדות 
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צור -מתורגם לעברית על ידי זיידנר ובן, (גרסה מקוצרת) Inventory COPEשאלון אסטרטגיות התמודדות  - 5נספח 

(Zur, 1994-Zeidner & Ben ;Zur 1993-Zeidner & Ben) 

 ,נבדק נכבד

ניינים לדעת כיצד אנשים מגיבים בפני מצבים קשים או לוחצים בחיי היום שאלות בו אנו מעו 07לפניך שאלון בן 
אנא . ה מתנסה באירועים לוחצים/ה ועושה כאשר את/מרגיש בדרך כללה /ת לציין מה את/הינך מתבקש. יום

י את הספרה /עבור כל פרט הקף, י באיזו מידה הנך משתמש בכל דרך התמודדות/י כל משפט והעריך/קרא
 .המתאימה

במידה  
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 בכלל לא

 

 1  .אני מנסה לקבל ייעוץ ממישהו כיצד לפעול 0 1 2 3

 2    .אני מחפש משהו טוב בדברים שקרו 0 1 2 3

 3  אני שם את אמוני באלוהים 0 1 2 3

אני פונה לפעילויות חלופיות כדי להסיח את דעתי  0 1 2 3
 .מהמצב

 4 

ה /ה לטפל במצב ומפסיק/ודה בפני עצמי שאיני יכולאני מ 0 1 2 3
 .לנסות

 5 

 6  .ת להאמין שזה קורה/אני מסרב 0 1 2 3

ה את עצמי לחכות לזמן המתאים כדי לעשות /אני מכריח 0 1 2 3
 .משהו

 7 

ת באכוהול או בתרופות הרגעה על מנת /אני משתמש 0 1 2 3
 .להרגיש יותר טוב

 8 

 9  .דיחות בנוגע למצבת ב/אני מספר 0 1 2 3

ת את עצמי /ה מצוקה נפשית רבה ומוצא/אני חש 0 1 2 3
 .ת זאת במידה ניכרת/מבטא

 10 

 11  .ת לחיות עם זה/אני לומד 0 1 2 3

אני מנסה למנוע מדברים אחרים להפריע למאמצי לטפל  0 1 2 3
 .במצב

 12 
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במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

  בכלל לא

אני מנסה לקבל תמיכה רגשית מחברים או קרובי  0 1 2 3
 .משפחה

 13 

ת איך אוכל להסתדר עם המצב בצורה הטובה /אני חושב 0 1 2 3
 .ביותר

 14 

 15  .אני עושה מה שצריך לעשות צעד אחר צעד 0 1 2 3

 16  .ת את כוחותיי כדי לעשות משהו/אני מרכז 0 1 2 3

 17  .ת תכנית פעולה/אני קובע 0 1 2 3

 18  .ה עם העובדה שזה קורה ולא ניתן לשינוי/אני משלים 0 1 2 3

 19  .ת לכך/ת ואני מודע/אני מצוברח 0 1 2 3

 20  .ת עם מישהו על רגשותיי/אני מדבר 0 1 2 3

 21  .דברים אחרים כדי להתרכז במצב בצדה /אני שם 0 1 2 3

בפתרון ה /ת את כמות המאמץ שאני משקיע/אני מצמצם 0 1 2 3
 .הבעיה

 22 

 23  .ה יותר מתמיד/אני ישן 0 1 2 3

 24  .ת יותר מתמיד/אני מתפלל 0 1 2 3

אני מנסה לדבר עם מישהו שיכול לעשות משהו ממשי  0 1 2 3
 .ביחס למצב

 25 

 26  .ת משהו מההתנסות עם המצב/אני לומד 0 1 2 3

 27  .ת ביחס למצב/אני מתבדח 0 1 2 3

ת באלכוהול או בתרופות הרגעה כדי לעזור /שתמשאני מ 0 1 2 3
 .לי לעבור את המצב

 28 

 29  .ת בעדי מעשיית משהו מוקדם מדי/אני עוצר 0 1 2 3

 30  .ת כאילו זה לא קרה/אני מתנהג 0 1 2 3
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 (Ego Resiliency) חוסן אגו סולם -0נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , מתאר אותי במידה מועטה -2, תאר אותיכלל לא מ -1: ציין לגבי כל פריט עד כמה הוא מתאר את הרגשתך

 מתאר אותי במידה רבה – 4, מתאר אותי במידה בינונית – 3

 0 5 0 4 אני נדיב כלפי החברים שלי .0

 0 5 0 4 אני נרגע מהר אחרי שאני נבהל ממשהו .5

 0 5 0 4 אני נהנה לעמוד בפני מצבים חדשים ולא שגרתיים .0

 0 5 0 4 אני בדרך כלל עושה רושם טוב על אנשים .4

 0 5 0 4 אני נהנה לנסות מאכלים חדשים שלא טעמתי לפני כן .6

 0 5 0 4 (אנרגטי)אני נחשב לאדם מאוד פעלתני  .9

 0 5 0 4 אני אוהב לנסות דרכים חדשות כשאני הולך למקומות מוכרים .0

 0 5 0 4 אני סקרן יותר מרוב האנשים .7

 0 5 0 4 רוב האנשים שאני פוגש הם נחמדים .6

 0 5 0 4 לל חושב היטב לפני שאני פועלאני בדרך כ .07

 0 5 0 4 אני אוהב להתנסות בדברים חדשים ושונים .00

 0 5 0 4 חיי היום יום שלי מלאים בדברים שמעניינים אותי .05

 0 5 0 4 "חזקה"אני רואה את עצמי כאדם עם אישיות  .00

 0 5 0 4 זה עובר לי די מהר, כשאני כועס על מישהו .04
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 Proactive Coping Inventory (PCI) - 4נספח 

 ."יומיים-שאלון לבדיקת תגובות לאירועים יום" :השאלון כולו ניתן לנבדקים תחת הכותרת  

ליד כל משפט את הספרה , בבקשה, ני/ציין. משפטים העוסקים בדרך שבני אדם מגיבים למצבים שונים 66לפניך 

 :לפי הסולם הבא, המתארת עד כמה הוא נכון לגביך

 נכון בהחלט נכון במידה מסויימת כמעט נכון בכלל לא נכון 

1 2 3 4 

 

1. The Proactive Coping Scale 

 אקטיבית-התמודדות פרו

 ."יםילוקח את העניינים ביד"ש  סטיפואני . 0  

 . *לדברים להסתדר מעצמם אני מנסה להניח. 5  

 .רת יותרמאתג, מחפש מטרה אחרת  אני, לאחר שהשגתי מטרה   .0  

 .אני אוהב לעמוד באתגרים כנגד כל הסיכויים   .4  

 .אני רואה לנגד עיני את הדברים עליהם אני חולם ומנסה להשיג אותם  .6  

 .כ מצליח להשיג את מה שאני רוצה"אני בד, על אף שיש נסיגות רבות  .9  

 .אני מנסה להתמקד במה שאני צריך כדי להצליח  .0  

 . שום דבר לא עוצר אותי, למען האמת; מיד מנסה למצוא דרך לעקוף מכשוליםאני ת . 7  

 .*לכן איני מטפח תקוות גדולות מדי, לעיתים קרובות אני רואה את עצמי נכשל. 6  

 .אני מדמיין את עצמי ממלא אותה, כשאני מגיש מועמדות למשרה. 07  

 .אני הופך מכשולים לחוויות חיוביות. 00  

 .אתה יכול להיות בטוח שאעשה זאת, ם מישהו אומר לי שאיני יכול לעשות דבר מהא. 05  

 .אני נוקט יוזמה לפתור אותה, כאשר אני נתקל בבעיה. 00  

 . *כ רואה עצמי במצב ללא מוצא"אני בד, כשיש לי בעיה. 04  

 (x5-)פריטים שיש להפוך *  

2. Reflective Coping Scale 

 התמודדות רפלקטיבית

 .אני מדמיין את עצמי פותר בעיות קשות       .0   

 . אני בדרך כלל חושב על דרכים שונות לפתרון הבעיה, במקום לפעול באימפולסיביות       .5  

 .אני עובר במוחי על תרחישים שונים על מנת להכין את עצמי לתוצאות שונות       .0  

 .אליותיעל חלופות ראני מטפל בבעיה על ידי חשיבה        .4  

אני מדמיין לי מראש כיצד אסתדר אתם , ידידי או בני משפחתי, כאשר יש לי בעיה עם חברי לעבודה       .6  
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 . בצורה מוצלחת

 .אני מדמיין תרחישי הצלחה, לפני שאני נגש לטפל במשימה קשה       .9  

 .ידהאני נוקט בפעולה רק לאחר שחשבתי על הבעיה בקפ       .0  

 .אני מדמיין את עצמי פותר בעיה קשה לפני שעלי להתמודד עמה בפועל       .7  

 .יות שונות עד שאני מוצא אופן פעולה הולםואני בוחן בעיה מזו       .6  

אני מתרגל לעצמי מראש , בני משפחה או ידידים, אי הבנות רציניות עם חברים לעבודה כאשר יש   . 07  

 .כיצד אטפל בהן

 .אני חושב על כל תוצאה אפשרית לבעיה לפני שאני ניגש לטפל בה. 00  

 

3. Strategic Planning Scale 

 תכנון אסטרטגי

 .לעיתים קרובות אני מוצא דרכים לפרק בעיות קשות לרכיבים הניתנים לטיפול    .0   

 .אני מכין תוכנית ופועל על פיה    .5  

 .ם קטנים יותר ופותר אותם אחד אחדאני מפרק בעיה לחלקי    .0  

 . אני עורך רשימות ומנסה להתמקד קודם כל בדברים החשובים ביותר    .4  

 

 4. Preventing Coping Scale 

 התמודדות מניעתית

 .אני עושה תכניות לקראת אירועים עתידיים    .0  

 .ים קשיםאני מעדיף לחסוך לימ, במקום לבזבז כל שקל שאני מרוויח    .5  

 .אני מכין את עצמי לקראת אירועים שליליים    .0  

 .אני מוכן היטב להשלכותיו, לפני שאסון מכה    .4  

 . לפני שאני פועל, אני מתכנן את מהלכי לשינוי המצב    .6  

 .אני מפתח את המיומנויות שלי בכדי להגן על עצמי מפני מצב של חוסר תעסוקה    .9  

 . י מוודא שמשפחתי תטופל היטב ותהיה מוגנת בפני מצוקות בעתידאנ    .0  

 .אני חושב על הדברים מראש כדי להימנע ממצבים מסוכנים    .7  

תהייה התוצאה הטובה ביותר  -מה שאני מקווה  -אני מתכנן מהלכי פעולה לקראת     .6  

 . האפשרית

 .כדי להימנע ממחסור לעת זקנה, אני משתדל לנהל היטב את ענייניי הכספיים. 07  
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5. Instrumental Support Seeking Scale 

 (משימתית)חיפוש תמיכה אינסטרומנטלית 

 .עצות מאנשים אחרים יכולות לסייע לי כאשר אני פותר את בעיותיי    .0  

 . כדי לקבל משוב מידידיי, אני מנסה לדבר על לחצי ולהסביר אותם    .5  

 .להתמודד עם בעיותיי, לעיתים קרובות, שאני מקבל מאנשים אחרים עוזר לי מידע    .0  

 . אני מסוגל בדרך כלל לזהות אנשים שעשויים לעזור לי למצוא בעצמי פתרונות לבעיות    .4  

 .אני שואל אנשים אחרים מה הם היו עושים במצבי    .6  

כיוון שהיא מספקת היבטים שונים , להשיחה עם אנשים אחרים עשויה להיות ממש מועי    .9  

 . לבעיה

 .אני מתקשר לחבר לדבר אתו על כך, לפני שאני מסתבך עם בעיה    .0  

 .אני בדרך כלל יכול למצוא מוצא כלשהו בעזרת אנשים אחרים, כאשר אני נקלע לצרה    .7  

 

6. Emotional Support Seeking Scale 

 חיפוש תמיכה רגשית

 .אני יודע למי אני יכול להתקשר כדי שיעזור לי להרגיש טוב יותר, אני מדוכאכש    .0   

 .אנשים אחרים עוזרים לי להרגיש שיש מי שדואג לי    .5  

 .אני יודע על מי אני יכול לסמוך כשהמזל פונה לי עורף    .0  

 .אני יוצא ומדבר עם אנשים אחרים, כשאני מדוכא  . 4  

    

  

 . כדי לבנות ולשמר יחסים קרובים יאחרים ברגשותי אני משתף. 6

  

7. Avoidance Coping Scale 

 הימנעות

 ".לישון עליה"כשיש לי בעיה אני אוהב . 0  

 .אני מניח אותה בצד עד אשר אהיה מוכן לטפל בה, אם אני מוצא שבעיה היא קשה מדי. 5  

 .לזמן מה" אש קטנה להתבשל על"כשיש לי בעיה אני בדרך כלל נותן לה . 0  
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 (לגברים הגרס)השלמת משפטים של יואל שנן  מבחן - 6נספח 

 :הוראות

ידי הדבר הראשון שעולה -הנך מתבקש להשלימם במהירות האפשרית על. להלן שורה של משפטים בלתי שלמים

 . בדעתך

 . לעיתים תמצא שמילה אחת תשלים את המשפט ולעיתים יהיה צורך במשפט קצר

 .אזי גם מילה זו תספיק, אך אם תראה שאינך יכול לחשוב אלא על מילה אחת, מעדיפים משפט קצראנו 

 

 _______________________________________הוא לא אהב דבר יותר מאשר 0/0

 ________________________________________שום דבר לא מאכזב יותר מ 5/5

 ________________________________________________הכישלון עורר בו 0/0

 ______________________________________________ברוב העניינים אני 4/4

 _______________________________________________הוא היה מבולבל מ 6/5

 ____________________________________________אנשים חושבים שאני 9/4

 ___________________________הוא, מצליחים יותר ממנו כאשר ראה שאחרים 0/0

 ______________________________________שאיפתו החזקה ביותר הייתה  7/0

 _____________________________________הוא, כשלא מצא איש שיעזור לו 6/0

 __________________________________לעיתים קרובות הוא רואה עצמו כ 07/4

 _______________________________________________אני מתפעל מ 00/0

 ___________________________________הוא מרגיש שהוא סובל בעיקר מ 05/5

 _______________________________הוא לעיתים מרגיש שהוא לא יודע מה לעשות כאשר 00/5

 ______________________________________כשאמרו שהדבר מסוכן הוא 04/0

 _____________________________________אחרים חושבים ששאיפותיו הן 06/4

 ______________________________________________השתדלתי מאוד 09/0

 ________________________________________________לעיתים אני 00/4

 ____________________________________________תמיד רציתי להיות 07/0

 ____________________________________הוא, כאשר הוא נכשל בלימודיו 06/0

 ___________________________________________הוא השתגע כאשר 57/5

 ___________________________________________כשתקפו אותו הוא 50/0

 _______________________________________________הוא מפחד מ 55/5

 ____________________________________________מפתה לחשוב על 50/0

 ___________________________________רוב האנשים אינם יודעים שאני 54/4

 ______________________________________רוב הדברים שאני עושה 56/4
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 _________________________הוא, שה מידי עבורוכשנאמר לו שהתפקיד יהיה ק 59/0

 ________________________________________הוא נוטה להתלונן על  50/5

 __________________________________הדבר החשוב ביותר בחיי הוא  57/0

 _______________________________________________אני נהנה מ 56/0

 ___________________________________הרגיש , עברו כאשר חשב על 07/4

 ________________________________הוא, כשסירבו לתת לו את התפקיד 00/0

 ______________________________________דאגתי הגדולה ביותר היא 05/5

 _______________________________________הוא התרגז מאוד כאשר 00/5

 _________________________________הוא, אחרים התרחקו ממנוכאשר  04/0

 ___________________________________________הוא חשב שעתידו 06/4

 _____________________________________הייתי מאושר ביותר כאשר 09/0

 ____________________________________כשחשב שהסיכויים קלושים 00/0

 _____________________________________היה מוכן לסבול למען הוא 07/0

 ___________________________________הדבר הנורא ביותר בחיי היה 06/5

 ________________________________________בדרך כלל אני מרגיש 47/4

 

 

כאשר המספר השני , 1-4מתוך סולמות  המספר הראשון בתחילת כל משפט משקף את ההשתייכות לסולם ספציפי: הערה*

 .של המשפט סידוריה ומספראת משקף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 אישור וועדת אתיקה - 9נספח 
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 טופס ההסכמה למחקר - 0נספח 

 

 הנטייה להתמודדות פעילה

 שרף -ר אורלי קמפף"ד: האחראי החוקר שם

 עידן שולמן: שם חוקר המשנה

 

 ,רב שלום

הנוכחי היא ללמוד על נטייתם של אנשים להתמודדות בתגובה למגוון של מצבים בחיי  המחקר מטרת

במהלך המחקר תתבקש . הנך מסכים להשתתף במחקר מרצונך החופשי, על ידי מילוי טופס זה. יום-היום

קרדיט  נקודת)+ נקודות קרדיט  5תוכל לקבל , עבור השתתפותך. למלא מספר שאלונים בזה אחר זה

 במחקר הצפוי ההשתתפות זמן. לצורך חובותיך לתואר( נוספת עבור מילוי שאלון קצר נוסף בעוד חודש

אם במהלך המחקר תתעורר (. דקות בעוד חודש 06דקות היום ובמידה שתרצה עוד  07)דקות  46 -הינו כ

תוכל , היאאצלך תחושת אי נוחות או שתרגיש שאינך רוצה להמשיך להשתתף במחקר מכל סיבה ש

לא יוכל , חשוב לציין שנבדק שיחליט להפסיק את השתתפותו במחקר. להפסיק את השתתפותך בכל עת

 .לקבל קרדיט עבור השתתפותו בחלק המחקר שבו הפסיק

ההשתתפות במחקר עשויה להועיל למחקר הפסיכולוגי בתחום ההתמודדות ולשימוש הנכון במבחנים 

תוך הפרדה בין זהות הנבדק לשאלונים שהוא , ספו באופן אנונימיכל הנתונים יא. דיאגנוסטיים בשטח

השאלונים והנתונים ישמרו במקום מאובטח על ידי הנסיין ולא יעשה בהם כל שימוש מלבד לצרכי . ימלא

 .מחקר

 -ר אורלי קמפף"ד האחראי החוקרניתן ליצור קשר עם , במקרה של פגיעה מהמחקר או בכל מקרה אחר

ל "או בדוא, 764-6699504בטלפון , או עם חוקר המשנה עידן שולמן, sherfdo@014.net.ilל "שרף בדוא

edan.shulman@gmail.com. 

 

 על החתום

 

 ____________: חתימה    ______________: שם ושם משפחה

 

 ______________.: ז.ת      ___________: תאריך
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סולם חוסן אגו וסולם , Inventory COPE -בין מדדי המתאמים בין סולמות השלמת משפטים של שנן ל - 7נספח 

 .7.76עד לרמת מובהקות של ו מובהקותהללא תיקון  PCI -אקטיבית מתוך ה-התמודדות פרו

 

 - 0סולם  
מטרות 
 ושאיפות

 - 5סולם 
 מקורות קושי

 - 0סולם 
 התמודדות פעילה

ערך  - 4סולם 
 עצמי

 ציון כללי 

התמודדות 

 אקטיבית

ת מוכוונת מציאו

COPE 

 

7.000 

 

 

7.776 

 

***3.324 

 

**3.255 

 

***3.2.2 

' התמודדות קוג

מוכוונת פנימה 

COPE 

 

*3.1.1 

 

7.769 

 

7.700 

 

7.779 

 

7.090 

התמודדות 

מוכוונת אחרים 

COPE 

 

7.757- 

 

7.797 -

 

7.749- 

 

*3.1.. 

 

7.706 

 חוסן אגו

ER 

 

 

7.094 

 

7.006 

 

**3.230 

 

***3.3.0 

 

***3.301 

 התמודדות 

 אקטיבית -פרו

PCI 

 

 

*3.232 

 

7.070 

 

***3.31. 

 

**3.23. 

 

***3.353 

 .p  *****p<.01, ,*p<.05>001.:  הערה

 

 נמצא קשור ברמה בינונית לסולמות חוסן אגו של שנן הציון הכללי (p<0.001 ,7.090r(122)=) 

 "מוכוונת מציאות אקטיביתהתמודדות " מדדועם , (=p<0.001 ,7.060r(122)) אקטיבית-והתמודדות פרו

 .(=p=0.001 ,7.565r(122)) נמוכה מעט יותר ברמה

  התמודדות קוגניטיבית מוכוונת " מדדשל שנן נמצא קשור ברמה נמוכה עם  (מטרות ושאיפות) 1סולם

 . (=p=0.026 ,7.575r(122)) אקטיבית-התמודדות פרועם סולם ו( =p=0.046 ,7.070r(122)) "פנימה

  גם ברמת מובהקות זו לא נמצא קשור עם הסולמות האחרים שבמחקר (מקורות קושי) 2סולם . 

  אקטיביתהתמודדות " עם מדדנמצא קשור ברמה בינונית  (התמודדות פעילה)של שנן  3סולם 

, (=p<0.001 ,7.007r(122)) אקטיבית-התמודדות פרווסולם ( =p<0.001 ,7.054r(122)) "מוכוונת מציאות

 . (=p=0.009 ,7.509r(122)) נמוכה יותרועם סולם חוסן אגו ברמה 

  נמצא קשור ברמה בינונית עם סולם חוסן אגו( ערך עצמי)של שנן  4סולם (p<0.001 ,7.009r(122)=) ,

התמודדות "מדד , (=p=0.005 ,7.566r(122)) "מוכוונת מציאות אקטיביתהתמודדות " מדדבעוד ש

, (=p=0.009 ,7.500r(122)) אקטיבית-התמודדות פרום סולוכן  (=p=0.039 ,7.070r(122)) "מוכוונת אחרים

 . נמצאו קשורים עמו ברמה נמוכה יותר
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Abstract 

 Shanan's Sentence Completion Test (Shanan, 1967) was constructed to evaluate the 

tendency for Active Coping, within the theoretical framework of ego-psychology: Active 

Coping was defined by Shanan as the tendency to identify challenges and deal with them by 

thinking or doing, while enabling adaptation to the environment and maintaining one's self-

worth. Coping was defined as active, though not necessarily overt or behavioral, in order to 

distinguish it from the tendency to passively succumb to pressure. Reliability and validity of 

the test were examined among different populations of adults, in the theoretical framework 

within which it was developed. 

 In the present study the validity of the construct was examined against other modern, 

consistent and valid assessment tools. These tools, which were developed over the years and 

from within different theoretical backgrounds for measuring coping and ego-resiliency, 

measure complex concepts that fit, at least partially, the concept of Active Coping as measured 

by Shanan's Sentence Completion Test. An additional purpose accompanying the study, was to 

contribute for renewing the test's norms. 122 students from the Hebrew University of Jerusalem 

completed four subsequent questionnaires: the COPE Inventory, the Ego Resiliency Scale, the 

Proactive Coping Inventory (PCI) and Shanan's Sentence Completion Test.  Internal, inter-rater 

and test re-test reliabilities of Shanan's test for the present sample were examined. In addition, 

exploratory factor analysis (EFA) was carried out on COPE Inventory scales, after which three 

new measures were constructed according to scale loadings. In order to examine construct 

validity, Pearson correlation coefficient's were calculated between Shanan's overall score and 

scores on each of the test's different scales, to scores on other research measures and 

questionnaires which were used in the current study.  

 Our hypotheses were partially confirmed. Shanan's overall score was positively 

correlated with Ego Resiliency, Pro-Active Coping and a measure indicating active and 

'reality-oriented' coping from the COPE Inventory.  From all four scales which constitute the 

overall score, only scales 3 and 4 were significantly and positively correlated with other 

questionnaires and measures: scale 3 was positively correlated with Pro-Active Coping, scale 4 

was positively correlated with Ego Resiliency, and both scales were positively correlated with 
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the measure indicating active and 'reality-oriented' coping from the COPE Inventory. In 

accordance with prior studies, the current findings give further empirical support for the 

convergent and discriminant validity of the concept of "Active Coping" as defined by Shanan, 

and thus further support the use of the test as a reliable and valid tool for measuring coping. 

Furthermore, it appears there is a theoretical justification for the fact that most studies 

conducted in the past two decades and which decided to use Shanan's test, chose to use the 

overall score and scales 3 and 4 alone, without including scales 1 and 2 in their analysis.  

 


