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 (A-COPE)البناء العاملي لصورة أردنية معدلة عن مقياس توجهات املراهقني يف التعامل مع مشكالتهم 

 * د. وسام بريك

د. امجد أبو                                                                                                                                    امللخص

 *جدي 
التعامل مع  يفواخلصائص السيكومرتية لصورة أردنية معدلة عن مقياس توجهات املراهقني  يأجريت هذه الدراسة هبدف حتديد البناء العامل

 .(A-COPE)املشكالت 

             كفوتت الرئيسفة      ً                                         ( عاماً. كشفتت عمليفات التيليفل العفاملي بةريقفة  امل  31-  31                         ( طالب تراوحت أعمارهم بني )    3001                       تكونت عينة الدراسة من )
                      كشتت عنها دراسة الصفد         اليت                                ً      ً                        على عينة الدراسة عن اثىن عشر عامالً فرعياً متاثل إىل حد كبري العوامل        األداة                                       اليت أجريت على البياتت املتجمعة عن تةبيق 

                     نفاء العفاملي للمقفايي                   سفب  التقفارب يف الب ب    . و (A-COPE),(Patterson and McCubbin,1987)                                  اليت أجريت على الصورة األصلية ملقيفاس 
  .(A-COPE-J)              , واطلق عليها (A-COPE)                                                                                 الترعية بني الصورتني األصلية واألردنية فقد اعتربت الصورة املعدلة صورة أردنية عن املقياس 

  .  0   0.1                                 ( كمفا اادت يفيم معفامالت تشفبعها علفى  3                                       ( فقفرة اادت يفيم التبفاين املتسفرة لفا علفى )  15     علفى )     (A-COPE-J)              اشفتملت الصفورة 
        الترعفففي         ( ابملقيفففاس     1..0 )   بفففني   (A-COPE-J)                                                   احملسفففوبة دعادلفففة ألتفففا لكرونبفففا  للبعفففاد الفففيت شفففكلت الصفففورة          الفففدا لي                         تراوحفففت يفففيم معفففامالت ا تسفففا  
           مؤشفرا  علفى                                                                      )ا خنراط يف أنشةة مسلية وتتةل  بذل اجلهد(. ويدمت مصتوفة معامالت ا رتباط        الترعي         ( ابملقياس     0.13                            )البيث عن مساندة مهنية( إىل )

            صد  البناء.

                                                                      ً                                             تقففدق يففيم معففامالت الابففات والرتكيفف  العففاملي للمقيففاس ويففيم معففامالت التشففبع دلففيالً علففى صففالحية هففذه األداة ومالءمتهففا لالسففت داق أل ففرا  
         ن مشكالت.                                                                                          , ولقياس اسرتاتيجيات التعامل اليت يست دمها املراهقون يف البيئة األردنية للتعامل مع ما يواجهون م      العلمي      البيث 

 

        املقدمة:- 3

  ,      إليهفا                ً                                  مع املشكالت, واحداً من أكار النماذج, اليت ميكن ا ستناد   (Coping)                                                     ميال النموذج الذي يدمه ماكوبني وابترسون يف تعريف التعامل 
                                             يف هذه اجملتمعات, وملا توليه هذه اجملتمعات من أمهية                                                    ً                            التعامل اليت يتبعها املراهقون يف اجملتمعات العربية, نظراً للدور املهم الذي حتتله األسرة             اسرتاتيجيات     لتهم 

            سففرة واجملتمففع,                                                       ً                                                             اصفة للعاليففات ا جتماعيففة واألسففرية. فهفذا النمففوذج يعمففل حسففاابً لعمليفات التتاعففل الففيت حتففدع بفني املةالفف  الففيت تتففر  علفى املراهففق مففن األ
                           ذا النمففوذج يعتففرب املراهففق أحففد                                                لففة مففن ا نسففجاق والتكيففف معهمففا ومفع الففذات. كمففا أن هفف                                                           وبفني مففا يتويعففه املراهففق منهمففا, لتيقيففق  ففوه املتكامفل للوصففول إىل حا

                                                                                       األعضاء دا ل نظاق ض م من األنظمة املتشابكة اليت تضم الترد واآل رين الذين يشكلون نظاق األسرة.

                                                           

    أستاذ مشارك, يسم علم النت , جامعة عمان األهلية, األردن.( *)

  .  أستاذ مساعد, يسم علم النت , جامعة األهلية, األردن( *)
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                                            تمع دؤسساته امل تلتة )ماال  املدرسة والرفا (.                                                                                ويرى أن تكيف املراهق مرهون بقدرته على حتقيق التوافق مع املةال  اليت تترضها األسرة واجمل
 The)                     املتضفاعف لتكيفف املراهفق   (ABCX)                                                                             وهذه التوجه يف صوغ متهفوق التعامفل ويياسفه مفن  فالل تصفور يربةفه ابلعائلفة يتضف  يف  فوذج 

Double ABCX Model of Adolescent, Adaptation)  صفا ه ابترسفون ومفاكوبني       الفذي                    (Patterson and McCubbin, 

                                                    ً                                   , ميال التعامل وفقة أحد املظاهر الدالة على املقدرة, فضفالً عفن املصفادر األ فرى, الفيت ميكفن أن تسفاعد       تكاملي                                 . إذ انةلق هذان الباحاان من تصور (1987
                                                                                        يف إضافة مةال  معينة تترضها أحداع احلياة واألحداع الضا ةة اليت يتعر  لا الترد أو استبعادها.

 (ABCX)     منوذج  - 3- 3

       , ويعفرب (Hill,1949)                                                                          لتهم الةريقة اليت تتعامل هبا األسر مع الضغوط. ويد ابتكر هذا النمفوذج روبفني هيفل       األوىل                   هذا النموذج احملاو ت      ميال
         صففادر الففيت             يتتاعففل مففع امل  ”A“                                                                       النظففر إىل الضففغوط األسففرية. ويبففني هففذا النمففوذج يف صففيغته األصففلية أن املاففري الضففا      يف                              عففن النظففرة األكاففر مالءمففة ومعاصففرة 

                       . واعتفرب ابترسففون ومففاكوبني (X)                         , املسففؤول عفن التسففب  ابألامففة (C)                                                واجهففة األامففات, ومفع التتسففري الفذي تقدمففه األسففرة لليفدع  مل  (B)                   تتفوافر لففدى العائلفة 
(Patterson and McCubbin,1983)   للسرة.    عي      ا جتما                                                      ً          أن احلدع الضا   ميال أحد األحداع احلياتية اليت يد تسب  تغرياً يف النظاق       

 Double “ABCX” Model        املتضاعف   (ABCX)     منوذج  - 2- 1

 (Pre-Crisis)                                على العوامل اليت تسبق حدوع األامة   (ABCX)                                    تركز ا هتماق يف الصورة األصلية لنموذج 

               تشفكيل األامفة.                    مفدى تفؤدى النفواتل إىل    أي                                                                                   وهى العوامل اليت تقرر مدى مفا يتفوافر لفدى األسفرة مفن إمكفاتت للتعامفل مفع احلفدع الضفا  , واىل 
    ً                                    آ فذاً يف ا عتبفار مفا يصفدر عفن األسفرة مفن سفلوك                                     املتضاعف يف التعامل  ملا اماملاأل امةل     (ABCX)            بتةوير  وذج   (Burr,1973)            ويد ياق بور 

   لفى                        إبحفداع مزيفد مفن التةفوير ع  (McCubbin, Patterson, Bauman, and Harris, 1981)                                      بعفد التعفر  للامفة. ا يفاق مفاكوبني ورفايفه 
                   , وهفو مفا ثفدع نتيجفة                   ً                                                                                                 هذا النموذج. ووفقفاً لفذلا اعتفرب هفؤ ء البفاحاون أن التعامفل يشفكل العمليفة املركزيفة يف اجلهفود الفيت تبفذلا األسفرة للتكيفف مفع األامفات

           بعفد األامفة"                 أربعة عوامل"ما         املتضاعف  (ABCX)                                                                                       تراكم املةال  اليت تتر  على األسرة, ويتضمن التعامل التتاعل مع املصادر واملدركات. ويضيف  وذج 
(Post-Crisis Factors) هي               , وهذه العوامل      األصلي                                           , وكل منها يتةابق مع أحد العوامل يف النموذج     

        للضفغ  يف    ى                    ً                       التكرة أبن األسرة تدراً ما تتعامل مفع مصفدر أحفاد  (aA)               ( ويعك  العامل aA                            تراكم األحداع الضا ةة )العامل                املطالب امة   :  -   أوال
  .      ويت ما

  يف                                                             أن املصفادر الفيت تقفوق األسفرة بتوايتهفا مفن أجفل إدارة األامفة تتمافل  (McCubbin, et al., 1981)                 بفني مفاكوبني ورفايفه               مصلار  امةل  :  -      اثنيا  
     هي     جما ت       ثالثة

                                       املصادر الش صية اليت ميتلكها أفراد األسرة. - 3

                             املصادر الدا لية لنظاق األسرة. - 5

                       مصادر  ارج نةا  األسرة.                              املساندة ا جتماعية اليت توفرها - 1
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 (cC factor)              مد كاأل امة    -      اثلثا  

 (xX factor)   ي            التكيف األسر   -     ً رابعاً 

                                                                 ً                                           الفذي اسففتند إليفه ابترسفون ومففاكوبني يف صفوغ تصفورمها مياففل التعامفل فيفه واحفداً مففن أربعفة مكفوتت تتتاعففل وتفؤثر يف تةفور املراهففق         النظفري       فاإلطفار 
(McCubbin, et al., 1981) .  امفل كمفا يفرى ابترسفون ومفاكوبني      والتع                           (Patterson and McCubbin, 1987, pp.164)وفقفا ,        

               املةالف  املتعلقفة        إلدارة                                 ميافل "اجلهفود النشفةة التاعلفة املوجهفة   (Family Stress and Coping Theory)               ونظريفة التعامفل          العفائلي             لنموذج الضغ  
                                                ي ثقق فيه الترد ا نسجاق مع كل من األسرة واجملتمع".                                                  ابلترد والعائلة. والتعامل الناج  يقود إىل التكيف الذ

                                          ً                                                       ونظرية التعامل فإن تكيف املراهق يتقرر جزئياً بةبيعة اخلربات احلياتية اليت يتعر  لا من جهة, وابسرتاتيجيات          العائلي        ً               واستناداً إىل  وذج الضغ  
 McCubbin and)                       يففففه مففففن ضففففغوط مففففن جهففففة أ ففففرى                                  الففففيت يسففففت دمها يف مواجهففففة مففففا يتعففففر  إل  (Coping Strategies)        التعامففففل 

McCbbin,1989).  

                                         أي فذ يف ا عتبفار التتاعفل بفني املتغفريات املويتيفة       الفذي                              يسفت دمها املراهفق هفو ذلفا األسفلوب      الفيت                                        ولعل أفضل وسفيلة لتهفم اسفرتاتيجيات التعامفل 
 Folkman, Lazarus, Gruen and)                  ظففر فولكمففان ورفايففه                                                              ً        والش صففية, أو التوافففق بففني املةالفف  البيئيففة واملةالفف  الش صففية. ووفقففاً لوجهففة ن

Delongis, 1986b pp. 572)   يعرف التعامل من منةلق "اجلهود املعرفية والسفلوكية الفيت يبفذلا التفرد إلدارةف,تيفف, أوتقليفل, أو ضفب , أو حتمفلف                                                                                                    
                                               فاسرتاتيجيات التعامفل الفيت اتارهفا التفرد هفي انعكفاس                           أو تتو  امكاتته الذاتية".                                                                        املةال  الدا لية اليت تنشأ عن التتاعل بني الترد والبيئة اليت تقيم أبهنا شاية 

                      إلمكاتته ومةال  املويف.

                     معممفة أو تتضفيل معتفاد            اسفرتاتيجيه                ف  التعامفل أبنفه   (Patterson and McCubbin,1987,pp.169)                        كمفا يعفرف ابترسفون ومفاكوين               
                   مع ابترسون وماكوبني,   (Taylor, 2003,pp.220)                                               ر عن مصادر تلا املشكالت أو طبيعتها". وتتتق اتيلور                                   للةريقة اليت تتناول املشكالت بغض النظ

          ةريقفة الفيت                                                                                                                         فرتى أن التعامل يشكل نزعة عامة لتدبر األحداع الضا ةة بةريقة حمددة. فأ اط التعامل مالها مال مسات الش صفية, فهفي تصفف بشفكل عفاق ال
                                  ب  األحفداع مصفدر ضفغ  لفدى التفرد. أمفا  صف       عنفدما ت       أساسفي     ً                                           حتديفداً مفن مسفات الش صفية. ألهنفا, كمفا يعتقفد, تعمفل بشفكل                             يسلا هبا الترد, ولكنها أكافر

            املتضفاعف أبنفه   (ABCX)        ً         , انةاليفاً مفن  فوذج (Patterson and McCubbin, 1987 pp. 167)  ن  ب                                 سفلوك التعامفل فيعرففه ابترسفون ومفاكو 
                                                                                                       ً ة الفففيت يقفففوق هبفففا التفففرد "املراهفففق" أو جمموعفففة األففففراد " األسفففرة" لتقليفففل أو إدارة املةالففف . ويتضفففمن سفففلوك التعامفففل دائمفففاً                                   "ا سفففتجابة املعرفيفففة أو السفففلوكية احملفففدد

                                                                                                              ه من مصادر ملواجهة املةال , وردا يتضمن تةوير أو اكتساب مصفادر جديفدة. ويتتاعفل سفلوك التعامفل مفع املصفادر املتفوافرة كمفا                            است داق الترد ما يتوافر لدي
                                   يتأثر ابملعىن الذي يعةيه الترد لليدع.    يد

       سففون أن                                                               ا                                                      إن األسففاس النظففري الففذي انةلففق منففه ابترسففون يف وصففف عمليففات التعامففل, صففوار هففذه العمليففات علففى األ لفف  أبهنففا متعففددة األبعففاد, واعتففرب ابتر 
                                                          حول ا نتعال(, يد ابلغ يف التبسي . وملواجهة هذه املشكلة ياق كل      ركز م                                                           لذه ا سرتاتيجيات )التعامل املتمركز حول املشكلة(, و)التعامل املت         الانائي        التصنيف 

      تصفنيف           ا             ً                                 بتةفوير تصفوار أكافر تعقيفداً لوصفف أسفالي  التعامفل وذلفا مفن  فالل   (Patters and McCubbin, 1987)        ومفاكوبني   on          مفن ابترسفون 
  .     ً اسلوابً                   التعامل يف اثىن عشر             اسرتاتيجيات
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   ا                                                              يعففراف التعامل"أبنففه العمليففة الففيت تتغففري اب سففتناد إىل السففيا  البيئففي" أنظففر       الففذي  ional Model)(Transact   *        التتففاعلي     ً         ووفقففاً للنمففوذج 
(scherer, Hwang, Yan and Li,2000,pp.318) ,   وما تترضه من مةال , لا أتثري يف مفدركات املراهفق وردود أفعالفه                       فإن العوام  الثقافي                                                        

                                                   . وهناك توجه يوي يعترب أن املعتقدات الاقافية واملعفايري (Phinnay,Lochner and Murphy,1990)                                   إااء ما ميكن أن يوجه من أحداع ضا ةة 
 ,.Cervantes and Castro, 1985: Scherer, et al)         ابنائهفا                                                 معينفة, ذات أتثفري يفوي يف اسفتجاابت التعامفل الفيت تسفود بفني        ثقاففة        الفيت متيفز 

      , فففإن (Mechanic, 1974; Marmot,1983; and Dressler,1985)    سففلري           ً                                , واسفتناداً إىل أعمفال ميكانيفا, ومفارموت, ودري(2000
                          اليت تزوده البيئة الاقافية              ا سرتاتيجيات                                                                                                              الباحاني يف جمال الضغ  والتعامل ثاولون بيان الكيتية اليت تتأثر هبا عمليات التعامل اليت يتبعها الترد, بكتاية وفاعلية 

                                                                   للكشفف عففن العاليفة بفني الضففغ  والتعامفل, والتفأثريات الففيت حتفدثها علفى املسففتويني       ثقفايف         اجتمففاعي        مفن تصفور                           السففيا  اهفرت حمفاو ت انةلقففت   ا         هبفا. ويف هفذ
  .(Liang, Lawrence and Bollen, 1987)                                                  , وذلا من  الل است داق أدوات تراعى الترو  الاقافية       واجلمعي        التردي

 ,Scherer, et al., 2000)                           عامففل األساسففية وحتديففدها, ماففال                                                          وهنففاك العديففد مففن الدراسففات الففيت وجهففت اهتمامهففا لبيففث أبعففاد الت

Brown, 1994)  يتبفع البفاحاون طريقفة التيليفل العفاملي هفذه األبعفاد,                                                                        ويد وصتت اسرتاتيجيات التعامل اليت يست دمها الناس بةرائفق تتلتفة. وعفادة مفا                                                
  .(Cooper and Payne,1991)                معينة يف التعامل                                                               ألهنا متكنهم من الوصول إىل العوامل الرئيسة اليت تندرج حتتها سلوكيات 

 

 

              أهمية الدراسة - 5

 Bird)  (         ا جتماعي                                                معه وجهت اهتمامها إىل حتديد الترو  اجلندرية )النوع                          ان الضغ  وأسالي  التعامل                              ل  الدراسات اليت أجريت يف ميد أ  

and Harris,1990;Frydenberg and Lewis,1991; Feldman,Fisher,Ransom and Dimicdeli,1995; 

Copeland and Hess,1995;Plunkett, Radmacher and Moll-Phanara,2000)   أو العمرية           Frydenberg )  

 Tomchin and)                             ً      ً                                                                       حفني   تقفدق البيفوع حفن اآلن تصفوراً واضفياً عفن التفرو  يف اسفرتاتيجيات التعامفل الفيت يتبعهفا املراهقفون يف الاقاففات امل تلتفة    يف

Callahan,1996).  

                                                           

ضغ  يدق هذا التصور يف النظر إىل ال and Coping ssTransactional Model of Streيف الضغط والتعام   ياالتفاعل النموذج (*)
. يؤكد هذا النموذج أمهية عمليات التقييم يف التعامل مع املوايف الضا ةة. كما (Lazarus and Folkman,1984)والتعامل  ااراس وفولكمان 

اليت تشمل   عرفيةيبني أن التكيف مع األحداع الضا ةة يتأثر أبسالي  التعامل اليت يقوق هبا األفراد بعد التعر  للضغ . ويركز  على عمليات التقييم امل
 Secondary), أي تقييم احلدع وما ميكن أن يسببه من أذى أو هتديد أو حتد. والتقييم الاانوي (Primary Appraisal)التقييم األويل 

Appraisal) أى يياق الترد بتيديد ما ميتلكه من مصادر لتقرير مدى فاعليتها يف ,تيف األذى والتهديد الذي ينشأ عن احلدع ,(Lazarus and 

Folkman,1984).وهذه التقييمات تؤثر بدورها يف جهود التعامل اليت يبذلا الترد . 
       and Lewis,1993b;Feldman, Fisher, Ransom and Dimicdeli, 1995;Piko 2001) 
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                  الةلبفة اكتتفت برت فة                                                                                                  أن أ ل  األدوات اليت است دمتها الدراسات اليت أجريت يف األردن هبدف يياس اسرتاتيجيات التعامل اليت يسفت دمها      كما
        لفذا ففإن   .                                                                                             وثقافات أ رى. و  تتوافر حفن اآلن أدوات يف ييفاس التعامفل اشفتقت معايريهفا مفن عينفات مفن الةلبفة األردنيفني                             أدوات اشتقت معايريها يف جمتمعات 

                                                                                     أبعادهففا مففن عينففات أردنيففة,  سففت دامها يف ييففاس اسففرتاتيجيات التعامففل الففيت يسففت دمها املراهقففون يف                                                 أمهيففة هففذه الدراسففة تنبففع مففن ضففرورة تففوفري أداة اشففتقت
    سففات                         يني والبففاحاني وأل ففرا  الدرا                                                                          الففيت يتعرضففون لففا, تهيففا عففن أمهيففة تففوافر ماففل هففذه األداة يف تسففهيل عمففل املرشففدين النتسفف                       مواجهففة املشففكالت والضففغوط

 .              واألحباع العلمية

    حلففة                                               ً                                                                       كمففا أن تففوافر ماففل هففذه األداة ثتففل أمهيففة  اصففة, نظففراً لةبيعففة مرحلففة املراهقففة, الففيت تشففكل إحففدى املراحففل احلرجففة يف تةففور التففرد, فهففى مر 
                                                                نتعاليفة وا جتماعيفة. كمفا يزيفد النمفو السفريع الفذي مييفز هفذه املرحلفة يف                                                                         تتصف حبدوع التغريات السريعة يف تتلف املظاهر التسيولوجية واجلسمية والعقليفة وا 

  .(Hauser and Bowlds, 1990;Patterson and McCubbin,1987)                                         الضغوط اليت ميكن أن يتعر  لا هؤ ء اليافعون 

                                         جنفدها يف ااددد انتشفار حفا ت الك بفة بفني أففراد                                                                                    ومن املؤشرات الدالة على معاتة املفراهقني والشفباب األعبفاء الفيت تفنجم عفن الضفغوط النتسفية مفا
                                                                      , مما يدعو إىل ضرورة توجيه ا هتماق للكشف عن الةرائق اليت يتبعها املراهقون (Ehrenberg, Cox and Koopman,1990)                  هذه التئة العمرية 

  .(Frydenberg,1997; Frydenberg and O’Mullane,2000)                   يف التعامل مع الضغ  

         يف مرحلفة                                   ففان عمليفات التعامفل حتتفل أمهيفة  اصفة    (Patterson and McCubbin, 1987)                   نظفر ابترسفون ومفاكوبني      ً       ووفقفاً لوجهفة 
                      من  استجاابت التعامل              ً                                                                                                     ً املراهقة, نظراً ألن املراهقني يواجهون الكاري من ضغوطات احلياة ومسببات التوتر ألول مرة يف حياهتم, دون أن يكونوا يد طوروا تزوتً 

          تلففف مراحففل                                                                                                                   الففيت ميكففن لففم أن يسففتندوا إليهففا. كمففا أن مففا يةففوره املراهقففون يف هففذه املرحلففة مففن اسففرتاتيجيات ميكففن أن يكففون لففه آ ر بعيففدة األمففد يف ت       املالئمففة 
  .(Valliant,1977)              يف مرحلة الرشد                              التعامل اليت سيست دموهنا  حقا                                       حياهتم ألن هذه ا سرتاتيجيات يد تشكل ا اط

                                                                                                             فففإن أمهيففة دراسففة أسففالي  التعامففل الففيت يتبعهففا املراهقففون, تعففود إىل مففا توصففلت إليففه نتففائل البيففث مففن مؤشففرات تبففني أن أسففالي     ً         فضففالً عمففا سففبق 
 ,Taylor)                                                                                                  ً واملنغصفات اليوميفة   تفؤثر يف صفية التفرد العقليفة فيسف , ولكنهفا تفؤثر يف صفيته اجلسفمية ويف تكيتفه ا جتمفاعى أيضفاً                   التعامفل مفع الضفغوط 

2003; Wheaton, 1985).  

    اابت                                                                                                                      إن ا هتمففاق بدراسففة أسففالي  التعامففل الففيت يتبعهففا الراشففدون يففد اهففر يف السففتينات مففن القففرن املاضففى ممففا أدى إىل  مففع ثففروة كبففرية مففن الكتفف
           والصفغار مفا                                                          , ولكفن البيفث يف اسفرتاتيجيات التعامفل الفيت يسفت دمها املراهقفون(Frydenberg and O’mullane,2000)                   املتعلقة أبدب املوضوع 

                                                                            ً                          . أما يف األردن فلم يوجه إىل أسالي  التعامل اليت يتبعها املراهقون أمهية تذكر يياساً على ما تستيقه من اهتماق, (Frydenberg,1997)             اال يف بدادته 
                                      دراسفة الفيت اهتمفت دقارنفة أسفالي  التعامفل                                                                    حمدودة. ومن الدراسات القليلفة الفيت تناولفت هفذه املسفألة بشفكل متعمفق تلفا ال                             واألحباع اليت تناولت هذه املسألة 

  .(Breik,2005)                                                       اليت يست دمها الةلبة املوهوبون والعاديون يف مرحلة املراهقة 

                                   علففى حتقيففق فهففم أفضففل لففذه التئففة, وملففا  ني                                                                                       فدراسففة هففذه الظففاهرة, وتففوفري األداة املالئمففة للبيئففة األردنيففة, سيسففاعد امل تصففني مففن املرشففدين والرتبففوي
             هم ا جتماعيفة  ت                                                                                                               من أسالي  تعامفل يف مواجهفة الضفغوط الفيت تترضفها املةالف  الذاتيفة املرتبةفة بنمفوهم مفن جهفة, واملةالف  اخلارجيفة الفيت تترضفها بيئف        تست دمه 

        ا  اهفففات                                     مشفففكالهتم وتتتفففايم, ويبفففل أن ترتسففف  لفففديهم                                                                               واألسفففرية مفففن جهفففة أ فففرى, وبفففذلا يتمكنفففون مفففن تقفففد  العفففون واإلرشفففاد املالئفففم لفففم يبفففل أن تفففرتاكم 
                                                            وهي اسرتا يات   تسهم يف ,تيف معاتهتم وحل ما يواجهونه من مشكالت. ,        أو الروب   ,       كالتجن      ,                                   ست داق اسرتاتيجيات انتعالية دفاعية
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      ملشفكالت                                                                                                     ة أبسفالي  التعامفل الفيت يسفت دمها املراهقفون ميكفن أن تسفاعد يف إلقفاء الضفوء علفى األسفباب الكامنفة وراء الكافري مفن ا ط ا ح         كما أن اإل
                                            والتسرب من املدرسة. ويف حتديد أسباب انتشار كاري    ,            وضعف التيصيل ,                               كظاهرة العنف بني املراهقني والشباب   ,                    شر يف اجملتمعات املعاصرة ت                ا جتماعية اليت تن

                  ول وتعفاطي امل فدرات                  كالتفد ني وشفرب الكيف     ؛      واجملتمفع  (Self Destructive Behaviors)                                               من العفادات السفلوكية الضفارة ابلصفية واملفدمرة للفذات 
                                                                                                                     واألكفففففل الفففففنهم و ريهفففففا. كمفففففا أهنفففففا يفففففد تسفففففهم يف حتديفففففد حجفففففم هفففففذه املشفففففكالت ووضفففففع السياسفففففات وا سفففففرتاتيجيات الكتيلفففففة بتصفففففميم  الفففففربامل الويائيفففففة

(Preventive Programs)   وإجففراءات التففد ل                (Intervention)  ي يؤكففد أمهيففة                         ً                            والعففالج املالئففم, وذلففا متشففياً مففع التوجففه العففاملي املعاصففر الففذ             
          يففا وداود,                                                                                                                     الرتكيففز علففى تنظففيم بففرامل ويائيففة توجففه للطتففال واملففراهقني, وعففدق ا نتظففار إىل حففني تففورطهم يف مشففكالت وسففلوكيات يصففع  عالجهففا. )انظففر بر 

5001    .)   

                      هدف الدراسة وأسئلتها - 3

 Adolescent)                                  ملراهقني يف التعامل مع اخلربات املشكلة"                                                           تسعى الدراسة احلالية إىل حتديد األبعاد الرئيسة ملقياس "توجهات ا ,             يف ضوء ما تقدق

Coping Orientation for Problem Patterson and McCubbin,1987) Experiences (A-COPE))   جفراء تةبيقفه            
                          اخلصففائص السففيكومرتية )معففامالت    يففد                                                                                                     علففى عينففة مففن طلبففة املففرحلتني اإلعداديففة والاانويففة مففن اإلتع والففذكور يف املففدارس التابعففة حملافظففة العاصففمة عمففان, وحتد

                                                   على هفذه العينفة مفن املفراهقني. وتسفعى الدراسفة احلاليفة إىل   (A-COPE)                                                                  الصد  والابات( اليت ميكن است الصها من البياتت املتجمعة من تةبيق مقياس 
                          اإلجابة عن األسئلة التالية.

         ق املقيفاس  يف                                                           كشفف عنهفا إجفراءات التيليفل العفاملي علفى البيفاتت املتجمعفة عفن تةب     اليت ت  (A-Cope)                              ما مكوتت البناء العاملي ملقياس              السؤال امول: 
                                                         على عينة من طلبة املدارس اإلعدادية والاانوية يف مدينة عمان؟

      ويفة يف                                     عينفات مفن طلبفة املفدارس اإلعداديفة والاان                      وثباهتفا لفدى تةبيقفه علفى    (A-COPE)                                     مفا مؤشفرات صفد  الصفورة املعدلفة عفن مقيفاس                السؤال الثاين:
            مدينة عمان؟

             حدود الدراسة - 4

                                                                                                         تقتصر نتائل الدراسة احلالية على طلبة املرحلتني األساسية يف الصتوف )التاسع والعاشر( والاانوية من الذكور واإلتع. - 3

                                                    تقتصر نتائل الدراسة احلالية على مدارس حمافظة العاصمة. - 5

                                          أجريت الدراسة  الل أشهر شباط وآذار ونيسان. - 1

             أدبيات البحث  - 5

           افروف احليفاة                                                                                                                      تشري الدراسات إىل أمهيفة الفدور الفذي تؤديفه العوامفل الاقافيفة يف التفأثري يف مفدركات التفرد ويف ردود أفعالفه إااء الضفغوط الفيت تترضفها 
                          , تلفا الدراسفة الفيت أجراهفا  (A-COPE)                                 ومفن الدراسفات الفيت أجريفت علفى مقيفاس (Phinnay, Lochner, and Murphy 1990)        اليوميفة 
 ,Patterson and McCubbin)                                           . ذلفا أن العينفة الفيت ا تارهفا ابترسفون ومفاكوبني (Copeland and Hess, 1995)     وهفي          كوبالنفد

             بتةبيفق مقيفاس                                                                                                                       ,    تراع الترو  الاقافية والعريية. لذلا ياق كوبالنفد وهفي  يف حماولفة للكشفف عفن التفرو  العرييفة واجلنسفية الفيت ميكفن التوصفل إليهفا (1987
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(A-CopE)  ( طالبففاً يف الصففف التاسففع مففن أصففول اجنليزيففة واسففبانية ا تففريوا مففن مدرسففتني  نففويتني حمليتففني مففن منةقففة حضففرية    522                 ى عينففة مؤلتففة مففن )  علفف                                                                                     ً       
 The)                     وير  املتعامفد للميفاور  د                                   مسفت دمني طريقفة املكفوتت األساسفية مفع التف  (Factor Analysis)                                         صفغرية, ا يامفا إبجفراء عمليفات التيليفل العفاملي

Principal Components Varimax Rotation)عشففر عففامالً تراوحففت درجففة تشففبعها العففاملي بففني                                . فكشففتت نتففائل التيليففل عففن ثالثففة                               ً        
                                          (. وكانفففت هفففذه العوامفففل الاالثفففة عشفففر مسفففؤولة عفففن  3               لفففذه العوامفففل عفففن)  (Eigen Values)                           (. واادت يفففيم التبفففاين املتسفففر      .0.11      ( إىل )     0.1.5 )
            ً      ً    ا تلففف ا تالفففاً طتيتففاً عففن   -                        كمففا كشففتت عنففه هففذه الدراسففة    -                                                   رتبففاط. ويشففري الباحاففان إىل أن البنففاء العففاملي للمقيففاس                       ( مففن التبففاين يف مصففتوفة ا %    ...1 )

                     . توصفل األ فريان إىل اثفىن (Patterson and McCubbin, 1987)                                                                  البنفاء  العفاملي للصفورة األصفلية الفذي أسفترت عنفه دراسفة ابترسفون ومفاكوبني 
         يف مصفتوفة   (Reported Variance)     إليفه                                                           كشتت عنها الدراسة احلالية. ومع ذلا فإن التباين الذي توصلت            عشر عامال                , يف مقابل ثالثة          عشر عامال  

                                                         ممففا يشففري إىل أن ا  تالفففات العرييففة الاقافيففة الففيت متيففزت هبففا عينففة     (.  %    .1.0    ( و) %    003.                              ا اجملمففوعتني مففن العوامففل, إذ بلففغ ) تفف    يف كل                    ا رتبففاط كففان متمففاثال
               ً      ً                  ة حبيث حتدع نغيرياً جوهردً يف البناء العفاملي    بري                    ية الاقافية   تكن ك ي                                                                        تؤد إىل تغيري كبري يف البناء العاملي للمقياس. وأن هذه ا  تالفات العر           كوبالند وهي

       للداة.

             ت عفن صفد         ويفدمت د  (Patterson and McCubbin,1987)                                                           ويفد سفاندت هفذه النتفائل األبعفاد الفيت توصفل إليهفا ابترسفون ومفاكوبني         
   . (A-COPE)           بناء مقياس 

                     إبعفداد صفورة سفويدية عفن    (Halvarsson, Lunner and Sjöden, 2001)                             هبفا كفل مفن هالترسفون ولفونر واودن                   ويف دراسفة أ فرى يفاق        
       لصفتوف           ( طالبفة يف ا   1.0                                           طبقفوا فيهفا األداة علفى عينفة مفن اإلتع أتلتفت مفن )  (Patterson and McCubbin,1991)  (A-COPE)      مقياس 

                                            يف وس  السويد, وا تريت الصتوف بةريقة عشوائية.   (Uppsala)                                    من السابع إىل التاسع من منةقة اوبسا  

      ت دمني                                                                                                                        أ ضع الباحاون البياتت اليت حصلوا عليها نتيجة تةبيق صورة مرت ة عن األداة على كل أفراد العينة, إىل عمليات التيليل العاملي, مس
      ً          ( عففامالً اادت يففيم   .3                                   . فأسففترت نتففائل التيليففل العفاملي عففن )(Principal Components Factor Analysis)                     أسفلوب املكففوتت الرئيسففة 

                                              ( مففن التبففاين. واعتففربت العوامففل الاالثففة األوىل وهففى   %    ..0.                  واعتففربت مسففؤولة عففن )  ,  (    0.20                            ( واادت معففامالت تشففبعها علففى  ) 3 )                      التبفاين املتسففر لففا علففى
                                                    ( مففن التبففاين, يف حففني تراوحففت نسفف  التبففاين املتسففر للعوامففل  5 ,   31. 1 , 7 . 5 , 1                                  عر, وحففل املشففاكل األسففرية, مسففؤولة عففن )                         ا سففرت اء, والتنتففي  عففن املشففا

                                                         ( لبعفد املسفاندة ا جتماعيفة وحفل املشفكالت األسفرية. وكمفا هفو واضف   . , 3    إىل )   ,                                       ( لبعد تةوير ا عتماد على الفذات والتتفا ل 3 , 2                       الاالثة عشر املتبقية بني )
     . إذ (Patterson and McCubbin,1991)                                                                                لعاملي للمقياس   يتتق مع ما توصلت إليه الدراسة األصلية اليت ياق هبا ابترسون وماكوبني             فإن البناء ا

      ترسفون               ً                ا                                               ( اثىن عشر عامالً ضم كل منها عفدداا أكفرب مفن التقفرات. أمفا العوامفل الفيت توصفل إليهفا هال  35                                                 اشتمل البناء العاملي للمقياس يف صورته األصلية على )
 Halverson, et                                                                                                        فقففد اشففتملت علففى فقففرات انتمففت إىل عوامففل تتلتففة يف الدراسففة األصففلية. فالعديففد مففن التقففرات يف دراسففة هالترسففون ورفايففة)         ورفايففه

al.,2001  تكفن مشفبعة  )             (ابلعوامفل ذاهتفا الفيت اهفرت يف الدراسفة األصفلية                                       Patterson and McCubbin, 1991   ونظفراً ألن التيليفل ا.)             ً        لفذي    
                                              (, فقد يرر الباحاون إعداد صفورة جديفدة عفن األداة  1                                                                كشف عن أبعاد كارية بعضها   يشتمل على عدد كاف من  التقرات )أيل من                          أجراه هالترسون ورفايه

  (   11                 عوامفل, وأتلتفت مفن )        ( مثانيفة  1                داة اشتملت على )                                                                                     اشرتطوا فيها اشتمال العامل على ثالع فقرات على األيل حن يقبل. وأستر تةبيق هذا املعيار عن أ
   (.  20 , 0                              تزيد درجة تشبعها العاملي على )       فقرة,
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         ( ابملقيفاس     0.77                )حفل املشفكالت( إىل )   ي              ( ابملقيفاس الترعف    3..0                                                                  تراوحت يفيم معفامالت الابفات احملسفوبة لفذه العوامفل )املقفايي  الترعيفة( بفني )
   = α             (, وا نشفففغال )   α =   0 013                                         سفففوبة لفففا ضفففعيتة وهفففى  الفففدعم الروحفففي واملدرسفففي )    ( احمل α                                جتماعيفففة(, واثنفففان منهفففا كانفففت يفففيم )                 )تةفففوير املسفففاندة ا    ي     الترعففف

0.0.    .)   

                                                     , بتقسفيم العينفة إىل جممفوعتني, ا يفاموا ابملقارنفة بفني الرتكيف  (Halvarsson et al.,2001)                              صد  األداة ياق هالترسون ورفايه              وحلساب معامل          
                                                                           اليت حصلوا عليها من تةبيفق األداة علفى كفل جمموعفة مفن اجملمفوعتني. فأسفتر التيليفل الفذي      اتت ي       على الب                                              العاملي الذي نتل عن التيليل العاملي الذي اجرى 

                  التيليفل الفذي أجفرى     كشفف          يف حفني               ( من التباين.  %    1...      ً                         ( عامالً وهذه العوامل مسؤولة عن )  37                           املتجمعة عن اجملموعة األوىل عن )                 أجري على البياتت 
       ( فقفففرة   11           ( فقفففرة مفففن )  55                       ( مفففن التبفففاين. وتبفففني أن ) %    ..2.                        وهفففذه العوامفففل مسفففؤولة عفففن )        ( عفففامال  .3 )    عفففن              موعفففة الاانيفففة                         علفففى البيفففاتت املتجمعفففة عفففن اجمل

                               ي كشفف عنفه التيليفل  املنتصفل الفذي  ذ                          كانفت مشفبعة ابلعوامفل ذاهتفا الف     ,                                                             ( مثانية عوامفل كشفف عنهفا التيليفل الفذي أجفرى علفى  يفع أففراد العينفة 1         تضمنتها )
                                                فقفرة كانفت مشفبعة ابلعوامفل نتسفها الفيت اهفرت يف البنفاء    ة            ( إحدى  عشر   33                                                      املتوافرة نتيجة تةبيق األداة على كلتا اجملموعتني. وتبني أن )                  أجرى على البياتت

                 ن   تظهفرا تشففبعا              الاانيفة. وفقففرات                                            ثنتفان فقفف  يف اجملموعفة األوىل وتسفع فقففرات يف اجملموعفة  ا                              ( مثانيفة عوامففل. اهفر منهفا فقففراتن  1                   لمقيفاس املشففتمل علفى ) ل        العفاملي 
   ي                   ا التيليفل الفذى أجفر                                                                                         ً                             ابلعوامل نتسها اليت اهرت يف التيليل الذي أجرى على البياتت املتجمعة من كل أففراد العينفة. ونظفراً  ألن  البيفة التقفرات الفيت أاهرهف

ً                                       منتصاًل عن البياتت املتجمعة عن كل جمموعة على حد    ,                                       على البياتت املتوافرة من  يع أففرد العينفة   ي         الذي أجر                                           يد مشلتها العوامل ذاهتا اليت أاهرها التيليل   ة    
                         ً                   ( مثانية عوامل أعترب كافياً لبناء مقياس جديد.  1                          فإن التيليل الذي أستر عن )

                                                            يفففد ا تلففف عنفففدما طبففق املقيففاس علفففى عينففة مفففن اإلتع املراهقففات يف اجملتمفففع   (A-COPE)                                            يتبففني مففن هفففذه النتففائل أن البنفففاء العففاملي ملقيففاس 
                                            املقيفاس تالئفم اجملتمفع السفويدى. وأطلقفوا  علفى هفذه                         إىل تةفوير صفورة معدلفة عفن  (Halvarsson et al.,2001)                       ممفا حفدا هبالترسفون ورفايفه    ,  دى     السفوي

      ( الففن   .5                عففدد  التقففرات )ن=   ف                             ( سففتة مقففايي  فرعيففة. ومففع أن نصفف .                    ( مثففان وعشففرين فقففرة و)  51                      . أتلتففت هففذه الصففورة مففن )(A-COPE-S)       الصففورة 
                                                                                                                         ها الصفورة  األصفلية للمقيفاس كانفت يفد اسفتانيت, إ  أن  البيفة  التقفرات املتبقيفة نظمفت أبسفلوب عفاملي مقفارب لفذلا األسفلوب الفذى أتبفع يف          اشتملت علي

                                               ومهففا البيففث عففن املسففاندة الروحيففة والبيففث عففن املسففاندة ”A-COPE-S“                                  نففان مففن املقففايي  مففن الصففورة السففويدية                           األصففلية للمقيففاس. وأسففتبعد اث        الصففورة
                                                                                                                   صار العينة السويدية على اإلتع فق  دون الذكور هو أحد األسباب اليت أدت إىل هفذا ا  فتالف يف الرتكيف  العفاملي عفن الصفورة األصفلية,  ت              ملهنية. ولعل اي ا

                                               أو يد يعود ذلا إىل الترويات الاقافية بني اجملتمعني.

                     جمتمع الدراسة والعينة- 6

                                                                         ( يف املدارس احلكومية واخلاصة التابعة لواارة  الرتبية والتعليم يف مدينة عمان.   35- .          وطالباهتا )                                    تكون جمتمع الدراسة من  يع طالب الصتوف 

          أ تريوا مفففن  ,                            (, الفففذين يدرسفففون يف مفففدارس عمفففان  35- .      ً     ً                  )ذكفففوراً وإت ً ( مفففن طفففالب الصفففتوف )    الب   ( طففف    3001                 عينفففة الدراسفففة مفففن )   ت     وتكونففف
         إذ أ تفففريت                                         ومفففن املفففدارس التابعفففة ملديريفففة التعلفففيم اخلفففا .    ,                                              م يف منفففاطق عمفففان األوىل والاانيفففة والاالافففة والرابعفففة                                            املفففدارس احلكوميفففة التابعفففة ملديريفففة الرتبيفففة والتعلفففي

                  رس التابعفة ملديريفة                                                                                                                    مدرستان بةريقة عشوائية مفن بفني كفربى املفدارس التابعفة لكفل مديريفة يف املنفاطق األربفع املفذكورة. كمفا أ تفريت أربفع مفدارس مفن كفربى املفدا
                    صفتوف التاسفع والعاشفر   ال                                               عشفر مفدارس. أ تفري مفن كفل منهفا أربفع شفع  أشفتملت علفى          الدراسفة                                        اخلا , وبذلا بلفغ عفدد املفدارس  الفيت أشفركت يف         التعليم 

                                  ( نس  أل را  هذه الدراسة, وأستانيت     3001               . أست دق منها )(A-COPE)                ( نس ة من مقياس     3511                                   واحلادى عشر والااىن عشر وواعت عليها )
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              ضفف  توايففع عينففة   و  ي  (  3              (. واجلففدول ريففم) %     77.17       لعينففة )              سففتجابة أفففراد ا ا                                                  أحتوائهففا علففى  يففع املعلومففات الالامففة. وبففذلا بلغففت نسففبة                  البقيففة بسففب  عففدق
            الصف واجلن .   ي                 الدراسة وفق متغري 

 (1) اجلدول  قم
 الصف واجلنس. يتوا ا عين  الد اة  وفق متغي 

 اجلنس
 الصف

 اجملموع أانث ذكو 
 % ن % ن % ن

 %21,4 215 %10,6 106 %10,1 101 التاةا
 %22,2 223 %12,1 121 %10,2 102 العاش   

 %30,4 305 %15,5 155 %15,0 150 احلارى عش 
 %25,1 260 %13,4 134 %12,6 126 الثاىن عش 

 %100,0 1003 %51,4 516 %48,6 484 اجملموع
 

مما يشري إىل مشول عينة الدراسة ومتايلها  ت الصتية امل تلتة كان متقاراب,د( أن توايع الذكور واإلتع على املستو 3يتض  من اجلدول ريم )
مما يقدق د لة عن متايل أفراد . α ≤ 0.01 (. وهذه القيمة ليست دالة عند مستوى 3.31. ويد بلغت ييمة مربع كاي )ي اجلن  واملستوى الصتيملتغري 

 العينة ملتغريى اجلن  واملستوى الصتي.

    اسة          أداتا الدر  - 4

                                ست دق الباحاان األداتني التاليتني  ا                     لتيقيق أ را  الدراسة 

                                               تضمنت أسئلة تتناول اجلن , واملستوى الصتي والعمر.                              اةتبان  املعلوماأل الدميوغ افي :   - 1- 4

  .(Patterson and McCubbin,1987)    (A-COPE)                                                مقياس توجهاأل امل اهقني يف التعام  ما اخلرباأل املشكل :   - 2- 4

 (A-COPE)        ف مقياس   وص  - 1- 2- 4

                                      اشفتملت علفى اسفرتاتيجيات التعامفل الرئيسفة   (Inventory)      يائمفة   (Patterson and acCubbin,1987)                   أعفد ابترسفون ومفاكوبني 
       ً   ( طالبفاً يف   10   ن )                   دقابلفة عينفة مكونفة مف   ا               وذلفا بعفد أن يامف   ,                    ورهم يف مرحلة املراهقة ة                                                                 والسلوكيات اليت يقوق هبا  املراهقون لدى تعاملهم مع الضغوط املرتبةة بت

                          غوط الففيت يتعفر  إليهفا أفففراد  ضف   وال   ,                                                                                 (, وطلبفا إلفيهم وصففف مفا يتعلفون إلدارة الصفعوابت الففيت يواجهوهنفا للت تيفف مففن الضفغوط الش صفية  35-  30        الصفتوف )
                   لت استجاابت التعامل       فقرة مش   (  1.                     م عن يائمة مكونة من )                                                                              األسرة اآل رين, وما يواجهون من موايف حرجة يف حياهتم  على وجه العموق فأسترت استجاابهت

                 ات مفن  فالل ا تيفار                         موا ابإلجابفة عفن هفذه التقفر  ا يف       ً ( طالبفاً    2.7                                                                               السلبية التجنبية وا جيابية. ا ياما بتةبيق هذه ا ستجاابت على عينات تتلتة أتلتت من )
                             ً                فقرة   تكشف عن أى تباين تقريبفاً. ويف  ةفوة  حقفة    (  57                                                    ( مستودت. وبعد اجراء عمليات التيليل العاملي تبني أن ) 1              قياس مؤلف من )             إحدى النقاط م
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      ً                             ( عامالً أطلق عليهفا معفدا املقيفاس أ فاط   35                 ( فقرة مشبعة بف )  12                                                  ( فقرة, إىل عمليات حتليل عاملي متكررة فأستر ذلا عن )  1.                        أ ضعت التقرات املتبقية, )
             ( وفيمفا يلفي    0.70                 لترعيفة( أكافر مفن )               فاط )املقفايي  ا             ( ملعظفم هفذه األ ي           تسفا  الفدا ل                            , بلغت ييم معامالت الابفات )ا ”Coping Patterns“        التعامل

   (A-COPE)                                               عر  موجز للمقايي  الترعية اليت يتكون منها مقياس 

                 مفن إحبفاط عفن طريفق                                  ميفل املراهفق إىل التعبفري عمفا يواجهفه                         ويقفي  هفذا املقيفاس الترعفي  (Ventilating Feelings)                  التنتفي  عفن املشفاعر  - 1
                    أو يول أشياء بذيئة. ,                                             للوق لآل رين, والشكوى ألفراد العائلة أو األصدياء ا               الصرا  وتوجيه

       والنفففوق    ,                  ةلفف  اجللفففوس كففالقراءة ت                        امليففل إىل القيففاق بنشفففاطات ت                         ويقففي  هفففذا املقيففاس الترعفففي  (Seeking Diversion)                البيففث عففن التغيفففري  - 2
    .                                                   أو ممارسة هواية معينة كوسيلة لتجن  مصدر التوتر والضغ   ,               ومشاهدة التلتاا ,

                                 ويقفي  يفدرة املراهفق علفى ر يفة اجلانف    (Optimism Developing Self Reliance and)                                 تةوير ا عتمفاد علفى الفذات والتتفا ل  - 3
                     والقدرة على التنظيم.   ,                                                   اإلجيايب ىف املويف الصع , وا,اذ القرارات واحللول اخلاصة به

                                   اجلهفود الفيت يقفوق هبفا املراهفق ليبقفى علفى    ي                هفذا املقيفاس الترعف      ويقفي    (Developing Social Support)                         تةوير املسفاندة  ا جتماعيفة    - 4
                                                       اتصال مع اآل رين من  الل التعاون يف حل املشكالت وبذل اجلهود.

   ,                                     ييففاق املراهففق ابلتيففدع مففع أحففد أفففراد األسففرة   ي                      ويقففي  هففذا املقيففاس الترعفف  (Solving Family Problems)               حففل مشففكالت األسففرة  - 5
                                                والعمل وفق القواعد واملةال  األسرية لتجن  الصراع.   ,                 ومون به من نشاطات                         ومشاركة أفراد األسرة دا يق

                                                                         ويقفففي  ميفففل املراهفففق إىل اسفففت داق املفففواد املهدئفففة, والتفففد ني, والكيفففول, كةريقفففة لتجنففف    (Avoiding Problems)            نففف  املشفففكالت  - 6
                    املشكالت اليت يواجهها.

                                                        ويقفي  ييفاق املراهفق ابلتعامفل مفع املشفكالت الفيت يواجههفا عفن طريفق   (Seeking Spiritual Support)                         البيفث عفن املسفاندة الروحيفة  - 4
                    والتيدع مع رجل دين. ,                  والذهاب إىل الكنيسة   ,               اللجوء اىل الصالة

            صفديقة يفرتب     أو                                              ويقفي  مفدى اهتمفاق املراهفق ابلبقفاء يريبفا مفن صفديق   (Investing In Close Friends)                  إىل األصدياء املقربني         التوجه - 8
         ية محيمة.             معه  معها بعال

                                امليل اىل احلديث عن املشكلة مع مدرس    ي                     يقي  هذا املقياس الترع  (Seeking Professional Support)                      البيث عن مساندة مهنية  - 1
                                  أو مرشد نتسي تتص من  ارج  املدرسة.

              راهفق للخنفراط يف                           . ويقفي  اجلهفود الفيت يبفذلا امل(Engaging in Demanding Activities)                              ا خنراط يف أنشةة تتةل  بفذل اجلهفد  -  10
                                                                                        نشاطات متكنه من حتقيق أهدافه, كالنشاط اجلسدى الشديد, وتةوير الذات, أو العمل اجلاد يف املدرسة.

                                        رح ويول النكتة واحملافظة على الروح املرحة.                      ح  التكاهة وامليل إىل امل  ي                      يقي  هذا املقياس الترع  (Being Humorous)        التكاهة  -  11

            وا سفتماع إىل    ,                                          خنفراط املراهفق يف نشفاطات اسفرت ائية كفأحالق اليقظفة ا                التعامفل عفن طريفق    ي                هذا املقياس الترع      ويقي    (Relaxing)        األسرت اء  -  12
                          أو الذهاب يف جولة ابلسيارة.   ,             وتناول الةعاق  ا,      املوسيق
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                          صدق الصو   امصلي  للمقياس  - 2- 2- 4

                                       من مراهقني منيدرين عن عائالت كانت ملتيقفة   (A-COPE)  س                                                               أتلتت العينة اليت ياق هبا ابترسون وماكوبني بتشكيلها لتيديد صد  مقيا
             ( سففنوات صفففممت  1         ة أسفففتمرت) يفف ل              ( إىل دراسففة طو    .10       رهم ال)                                                                          دؤسسففات للعنايففة ابلصفففية يف مدينففة مففن أواسففف  املنففاطق الغربيففة. ويفففد  ضففع املراهقففون وأسففف

                  املواد بني املراهقني.   ي                                   لتيص أتثري العامل األسري على سلوك تعاط

       ومقيففاس   (A-COPE)                                                                                          زدرة أفففراد العينففة مففن املففراهقني وآابئهففم يف منففاالم, وطلبففا إلففيهم تعبئففة ا سففتبياتت الففيت تضففمنت مقيففاس               يففاق الباحاففان بفف
             مشففار إليهففا يف   (Needle McCubbin, Lorence, and Hochhauser, 1983)    ً                علمففاً أبن دراسففة سففابقة                   ي عففن تعففاطي املففواد.     سففنو 

(Patterson and McCubbin,1987)  جففاابت صففادية مففن املففراهقني حففول سففلوكهم يف تعففاطي املففواد عنففد  إ                 مكانيففة احلصففول علففى  ا   إىل    ت    توصففل                                                   
                ادرهتم يف مناالم.

                                       فيصففت أ ففاط  التعامففل الففيت يتبعهففا املراهقففون   (A-COPE)        , ملقيففاس (Concurrent Validity)   ي                    جففل حتديففد الصففد  التالامفف أ    ومففن 
                التكاهفففة( مفففن بفففني    و    ,       ا سفففرت اء     , و                                          املفففارجيوات. ويفففد اسفففتانيت ثالثفففة مقفففايي  )ا نشفففغال   ي     وتعفففاط ,     لليكري  وا   ,          وشفففرب البفففرية   ,                          ومفففدى ارتباطهفففا بسفففلوك التفففد ني

                     ر. كمفا حفذف أسفلوب  نف    يصف                                                        ً                                 عشر, لدى تقييم أسالي  التعامل اليت تتبعها هذه التئة, نظفراً ألن الباحفث أراد أن ثصفل علفى أداة أ                      املقايي  الترعية ا ثين
                                                           ست داق امل درات الذي أعترب املعيار الرئيسى يف دراسة الصد  هذه. ا                 , ألنه يتضمن سلوك (Avoiding Problems)       املشكالت 

                                                        سفت داق املفواد عنفد الفذكور واإلتع. ودعفىن ا فر اهفر أن  اسفت داق  ا                                                رتباطات جزئية )مع ضب  متغري العمر( بني  التعامفل و  ا               حصل الباحث على 
                                                                                رتباطات سلبية وأ رى اجيابية مواد معينة وبني اتباع أسالي  معينة يف التعامفل. إذ تبفني ا                      يف التعامل إذ تبني وجود       معينة                                   مواد معينة يتسق مع است داق أسالي  

                                                                                      سفت داق املففواد امل فدرة والتفد ني والكيففول وبفني أسففلوب التعامفل )حففل مشفكالت األسففرة(. إن يفيم معففامالت                   بففني أسفلوب التعامففل اب     سفلي             وجفود ارتبففاط     ً مفاالً 
                                      ً                               عامففل عففن طريففق حففل مشففكالت األسففرة تقففدق مؤشففراً إىل أن الضففب  الففذي ميكففن أن ميارسففه  ت                                             حصففل الباحففث عليهففا و ةهففا بففني اسففت داق املففواد وال           ا رتبففاط الففيت

               للتعامفل. أو يفد                                                                                                                  التتاعالت النشةة مع أفراد األسرة يد ادق بوصته آلية من آليات التنشئة اليت حتول دون اعتماد املراهق على هذه املواد وسفيلة      الل          الوالدان
                                                   تقليفففل الضفففغ  الفففذي يشفففعر بفففه. وبفففذلا يقفففرتح مفففاكوبني ورفايفففه                                شفففياء مفففع الوالفففدين واألشفففقاء دور يف                                            يكفففون لفففذه اجلهفففود النشفففةة مفففن يبفففل املراهفففق إلجنفففاا األ

(McCubbin Needle and Wilson, 1985)   امكانية تصنيف أ اط التعامل يف فئتني مها                                      

 Competing Coping)                        وأ ففاط التعامففل التنافسففية   (Complementary Coping Patterns)                     أ ففاط  التعامففل الوديففة        

Patterns)    (McCubbin Needle and Wilson,1985)  ضاء الويت مع أصفدياء مقفربني, وتةفوير املسفاندة ا جتماعيفة,               تتريغ املشاعر وي ف                                                      
                                                          لتعامففل املوجففه حلففل مشففكالت األسففرة, والبيففث علففى املسففاندة الروحيففة,           . يف حففني أن ا             ً                                             يبففدو أهنففا  يعففاً تتسففم ابجملاملففة وتففرتب  أو تنسففجم مففع أسففت داق املففواد

               ست داق املواد.                                         خنراط يف أنشةة تتةل  بذل اجلهد,   يتتق مع ا   وا 

 Multiple Regression of Substance Use in                       املللوار صوصللفي وةلليل  تعاملل    ي                           االحنلدا  املتعللدر لل للوت اط تعللا   - 3- 2- 4

Coping   واملفارجيوات(                                                        حنفدار بفني املفواد اخلمف  )التفد ني, والبفرية, والنبيفذ, والليكفري,                                             ل علفى د  ت إضفافية عفن صفد  املقيفاس حسفبت معامفل ا        ولليصو           
         ومففن املهففم      نسففني.                                                                                                                    وأ ففاط التعامففل لففدى الففذكور ولففدى اإلتع كففل علففى حففدة يف حماولففة لتيديففد اسففرتاتيجيات التعامففل الففيت تتنبففأ أكاففر يف تعففاطي املففواد لكففال اجل
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              أن أ فاط تعامفل                                                     ً                                                              ا نتباه إىل أن العمر )الذي أد ل يف كل احندار( كان مسؤو ً عن أكار من نصف التباين يف  يع معامالت ا حنفدار. ومفع ذلفا فقفد اتضف  
                                        د ني فسر أبربعة أ اط تعامل هي  يضاء الويت                   ( من التباين يف الت % .                ً       ً                                                     حمددة تتسر مقداراً اضافياً من التباين يف تعاطي املواد امل تلتة. جلميع املراهقني فان )

    ً          دوراً يف التيصفني                                 كمفا تبفني أن  ف   التعامفل يفد يفؤدي                                                                                     مع أصدياء مقربني, وا خنراط يف مهاق تتةل  بذل اجلهد, وتتريفغ املشفاعر, وحفل املشفكالت العائليفة.  
       ن أ فاط                                   شفةة تتةلف  بفذل اجلهفد(. وبعكف  ذلفا, ففا                 وا خنفراط يف أداء أن                                                           املواد. ماال )حفل مشفكالت العائلفة, والبيفث عفن املسفاندة الروحيفة,           ضد است داق 

               وتةفففوير املسفففاندة                                                 لفففة  يضفففاء الويفففت مفففع أصفففدياء مقفففربني, وتتريفففغ املشفففاعر,    ً                                              دوراً يف تسفففهيل اسفففت داق املفففواد. مافففال )اتبفففاع أسفففالي  جمام                 تعامفففل أ فففرى تفففؤدي
            ا جتماعية(.

 (A-COPE)                         ثباأل الصو   امصلي  ملقياس   - 4- 2- 4

                                        ( ابملقيفاس الترعفي )البيفث عفن مسفاندة مهنيفة(   10 , 0    بفني )  (A-COPE)                                                    راوحت يفيم معفامالت ا تسفا  الفدا لي للصفورة األصفلية ملقيفاس  ت
                                                 ( ييم معامالت الابات احملسوبة دعادلة ألتا لكرونبا . 5                                                            ( ابملقياس الترعي )التوجه إىل األصدياء املقربني(. وبينب اجلدول ريم )  .7 , 0    إىل )

 (2) ماجلدول  ق
 احملسوص  مبعارل  ألفا لك ونباخ (A-COPE)معامالأل ثباأل الصو    امصلي  ملقياس 

 Patterson and McCubbin, 1987 

 ألفا لك ونباخ املقا يس الف عي 
 0,45 التنفيس عن املشاع 

 0,45 البحث عن التغيي
 0,61 تطو   االعتمار على الذاأل والتفاؤل

 0,45  تطو   املساند  االجتماعي
 0,45 ح  مشكالأل امة  

 0,41 جتنب املشكالأل
 0,42 البحث عن املساند  ال وحي 
 0,46 التوجي اط االصدقات املق صني
 0,50 البحث عن مساند  مهني 

 0,64 االخن اط يف نشا األ تتطلب صذل جهد
 0,42 الفكاه 

 0,60 ةرتخاتاال
 

 (A-COPE)اعدار الصو   ام رني  من مقياس  -4-2-5

 ,Translation-Bac-Translation Method (Hwang Yanبعد تر ة املقياس ابتباع أسلوب الرت ة والرت ة العكسية 

and Scherer,1996) نون اللغتني العربية واإلجنليزية. عرضت الصورة هلية واجلامعة األردنية ممن يتقابلتعاون مع اثنني من الزمالء يف جامعة عمان األ
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تأكد ( حمكمني من أعضاء اليئة التدريسية يف يسمي علم النت  ويف كلية العلوق الرتبوية يف جامعة عمان األهلية واجلامعة األردنية وذلا لل30ة على )املنر 
سبع  7مثانية طالب و 1)    ً وصا  على املقياس طبق على مخسة عشر متيمن دية الرت ة ومن مالءمة التقرات للاقافة األردنية. وبعد إجراء التعديالت الالامة 

  ً                                                                              ً          ادا  إىل مالحظات الةلبة أجريت تعديالت بسيةة على بعض التقرات ألسباب ثقافية وذلا استنادا  إىل آراء من الصتني التاسع والعاشر. واستن طالبات(
من التقرة  (rabbi)وحذفت كلمة حا اق  ,(53أضيتت كلمة شي  إىل التقرة ) كما  " أشرب البرية والنبيذ والليكري",( .2احملكمني, إذ حذفت التقرة )
على فأصبيت  (,22الصياق إىل التقرة ) شي  أو يسي  أو كاهن". كما أضيتت كلمة النيو التايل " أتكلم مع رجل دين,ذاهتا فأصبيت التقرة على 

 وأصبيت على النيو موعة   تتي  لم بعد السياية,جمل   ً            نظرا  ألن أعمار ا ( "أذه  جبولة يف السيارة",37رة )وعدلت التق النيو التايل" أصلي أو أصوق",
                   ً             أو الدراجة أو مشيا  على األيداق". التايل " أذه  جبولة يف السيارة,

 مع بعض التعديالت على التقرات املشار إليها. ( فقرة,12          ً     ( فقرة بد   من )11لى )وبذلا اشتملت الصورة املرت ة إىل العربية ع

طالبة( من مدرستني من كربدت املدارس الوايعة يف منةقة مركزية يف حمافظة  2.     ً  طالبا  و 23( طالب )301ة ا تري )وحلساب معامل ثبات األدا
 رشاد يف كلتا املدرستني,اإل العاصمة لضمان تنوع ومشولا أفراد العينة جملتمع الدراسة األصلي. وبعد احلصول على موافقة واارة الرتبية والتعليم وابلتنسيق مع يسم

( مثانية أسابيع. وبعد  ع األداة تبني 1طل  إىل الةلبة اإلجابة عن فقرات املقياس يف موايف صتية  عية. ا أعيد تةبيق املقياس على اجملموعة نتسها بعد )
( ييم 1يم ). ويبني اجلدول ر (Test-retest Method)      ً                                                    (  وذجا  منها است دمت حلساب ييم معامالت الابات بةريقة اإلعادة .1صالحية )
 حمسوبة دعادلة بريسون. بات املقايي  الترعية ا ثىن عشر,معامالت ث
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 (3اجلدول  قم )
على  لب  املدا س  (A-COPE)معامالأل الثباأل احملسوص  صط  ق  اعار  االختبا  من  البياانأل املتواف   من تطبيق الصو   املع ص  من مقياس 

 اإلعدار   والثانو   يف عمان 
 81معام  ا تباط صيةون ن =  اجملال ال قم
 0,81                  التنفيس عن املشاع  1
 0,48                البحث عن التغيي 2
 0,40                                 تطو   االعتمار على الذاأل والتفاؤل 3
 0,42                        تطو   املساند  االجتماعي  4
 0,81               ح  مشاك  امة   5
 0,42           جتنب املشاك  6
 0,41                         البحث عن املساند  ال وحي  4
 0,41              مصدقات املق صني           التوجي اط ا 8
 0,58                      البحث عن مساند  مهني  1
 0,41                               االخن اط يف نشا األ تتطلب صذل اجلهد 10
 0,40        الفكاه  11
 0,44        االةرتخات 12

    ندة                              ( ابملقياس الترعي )البيث عن مسفا    0.11                                                              ( أن ييم معامالت الابات احملسوبة بةريقة إعادة ا  تبار تراوحت بني ) 1                   يتض  من اجلدول ريم )
  (     0.11                                                                                                         ( ابملقياس الترعي )حل مشكالت األسرة(. ويد ارتتعت ييمفة معامفل الابفات ابملقيفاس الترعفي )البيفث عفن مسفاندة مهنيفة( مفن )    .0.1           مهنية( إىل )

       ج حفدود                                                            ولعفل ذلفا يعفود إىل عفدق شفيوع هفذا الفنم  مفن اخلفدمات اإلرشفادية  فار   ,                                                ( بعد حذف التقرة )احصل على مساعدة مهنية مت صصفة(    0.11    إىل )
                املدرسة يف األردن.

 اإلجراءات  -8

                                                                            إجتمففع الباحاففان ابجلهفات اإلداريففة امل تصفة يف املففدارس الفيت ا تففريت أل فذ موافقتهففا للبففدء يف                                 مسففبق مفن واارة الرتبيففة والتعلفيم,                   بعفد احلصففول علفى إذن            
                                                     جرى التنسيق مع وحدات اإلرشاد يف املفدارس الفيت ا تفريت أو مفع          املقياس,                       ات الصورة  املعربة من                                               إجراءات  ع البياتت. وبعد التوصل إىل د  ت حول ثب

           لتةبيففق شففرح            يبفل البففدء اب           ية. وروعففي                                  ق يف موايففف  عيففة يف بدايفة احلصففة الدراسفف                         داة. ويففد جففرت عمليفة التةبيفف                                           اجلهفة الففيت حففددهتا إدارة املدرسففة للبفدء بتةبيففق األ
                     تسففت دق أل ففرا  الدراسففة                                                        وطمأنففة الةلبففة أبن املعلومففات املقدمففة سففتعامل دنتهففى السففرية وس   ,            يف اإلجابففة                                          التعليمففات للمشففاركني, ولتأكيففد أمهيففة تففو ي الصففد

    بعفد    .    5007                                   ق األداة  فالل أشفهر شفباط وآذار ونيسفان                          عفن استتسفاراهتم. اسفتمر تةبيف                                                   البقاء مع الةلبة يف  رفة  الصفف أثنفاء التةبيفق لبجابفة             فق . وروعي
                  لف وثالع استمارات. إ   (    3001 )                  فأسترت املراجعة عن                                                    منها اليت تبني اهنا  ري مكتملة, أو   تعبأ جبدية كافية,            ت واستانيت                      ذلا  عت ا ستمارات ونقي

 

 التحليالت االحصائية -1
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               است دق التيليفل       ريغ,                          وبعد ا نتهاء من عملية التت                 متهيدا لتيليلها,  ”SPSS“                                                جابة عن أسئلة الدراسة فر ت البياتت بواسةة برتمل          من اجل اإل                
 The Principal Componants Varimax)                                                 بةريقفة املكفوتت األساسفية مفع التفدوير املتعامفد للميفاور   (Factor Analysis)        العفاملي 

Rotation),      .واست دمت                                                                                                             كما است دق معامل ارتباط بريسون من اجل إجياد مصتوفة ا رتباطات الدا لية للمقياس وللتيقق من الصد  الدا لي للداة         
                                                             معادلة ألتا لكرونبا  للتيقق من معامل ا تسا  الدا لي للمقياس.

 النتائج -10

                        لفدى تةبيقفه علفى عينفات مفن   (A-COPE)                                                                                         هتدف الدراسة احلالية إىل حتديد البناء العاملي ملقياس توجهات املراهقني يف التعامل مع اخلربات املشكلة       
           دينة عمان.                                  طلبة املدارس اإلعدادية والاانوية يف م

                              اليت تكشف عنهلا اجل اتاأل التحليل    (A-COPE)                                ماهي مكوانأل البنات العاملي ملقياس                                           ولبجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة " 
          ل العفاملي                    أجريفت عمليفات التيليف                                                                                                       العاملي على البياانأل املت مع  عن تطبيق املقياس على عين  ملن  لبل  امللدا س اإلعدار ل  والثانو ل  يف مد نل  عملان  

       فففففأكار,    (    0.10                                                                                                              ود املقيففففاس بعففففد التيقففففق مففففن أن فقففففرات املقيففففاس تتمتففففع دعففففامالت متييففففز مناسففففبة, إذ يبلففففت التقففففرات الففففيت بلغففففت يففففيم معففففامالت متييزهففففا ) نفففف  لب
        التفدوير                   , مفع اتبفاع تكنيفا(Principal Components Factor Analysis)                                                       واست دمت يف عمليات التيليل العاملي طريقة املكفوتت الرئيسفة 

                      (. كمفا اعتمففد حمففا كففايزر     3001                                             , علففى البيفاتت املتجمعففة مففن  يفع أفففراد العينففة )ن=(Varimax Orthogonal Rotation)                املتعامفد للميففاور 
(Kaiser Criterion)  ذي يقفل عفن               ً                         " ففأكار(, نظفراً ألنفه يعتفرب معامفل التشفبع الف    0.10                       , ومعامفل التشفبع للتقفرة" 3      ً                              معياراً لقبول العامل )التباين املتسفر          

                                                           يفففرى أن الشفففائع يف معظفففم البيفففوع هفففو يبفففول معفففامالت التشفففبع الفففيت تبلفففغ    ي   الفففذ  (Gorsuch)               ً                        (  فففري دال احصفففائياً. ويسفففانده يف ذلفففا جورسفففو      0.10 )
   (.    5001                ( أو أكار )فهمى,    0.10 )

                 , ومفن أن العينفات (The Determinant of the Correlation Matrix)                                              كمفا أتكفد الباحافان مفن القيمفة املةلقفة حملفدد املصفتوفة 
        . فكشفتت (Kaiser-Meyer-Olkin   KMO)      اولكفن   –     مفاير   -     كفايزر     ي        ً                                        اعتفدالياً لكفل املتغفريات املقاسفه مفن  فالل اسفت راج إحصفائ              ً مواعة توايعفاً 

               ( وهفذه القيمفة     2.1 ,     315.3                            (, وبلغت ييمفة ا تبفار ابركيفت )     0.172       اولكن )–     ماير   -                               ً                            نتائل ا  تبارات عن ييم مقنعة جداً. إذ بلغت ييمة ا تبار كايزر
                   ل العفاملي. واجلفدو ن        ً                                             ً                                                                 كبرية جداً, ودرجة د لتها يريبة من الصتر. مما يعةي مؤشراً على أن البياتت اليت حصل عليها الباحاان مناسبة إلجراء عمليفات التيليف

                يبينان النتائل.   ( 1     ( و ) 2     ريم )
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 (4اجلدول  قم )
 تحلي  العاملي يف البياانأل املت مع  من تطبيق التبا ن املفس  والعوام  اليت كشفت عنها نتائج ال

 على  لب  املدا س اإلعدار   والثانو   يف عمان (A-COPE)مقياس 
 التبا ن املفس  العام 

 )اجلذ  الكامن(
 نسب  التبا ن املفس 

)%( 
 القيم  الرتاكمي 

 )%(للتبا ن املفس 
 4941 4941 3913                                 االعتمار على الذاأل وتبىن موقف اجياىب

 14944 4906 3944                                     ملساند  امة    واملساعد  يف مشاك  امة            لبحث  عن ا ا
 11963 5915 2943                البحث عن التغيي

 24945 5912 2941                             اظها  امل ح والتورر اط اآلخ  ن
 21941 4944 2951                  التنفيس عن املشاع 

 33952 4902 2913                        تطو   املساند  االجتماعي 
 34932 3980 2901   هد  اجل        طلب صذل                       االخن اط أبنشط  مسلي  وتت

 41911 3941 2900                     ث عن املساند  ال وحي  خ   الب
 44981 3944 2900          عن املشكل                االنشغال صعيدا

 48954 3968 1915                      البحث عن مساند  مهني 
 51944 2984 1952        االةرتخات

 54911 2964 1941 تبىن نظ   تفاؤلي 
ً                          عشفففر عفففاماًل, اادت يفففيم التبفففاين املتسفففر                                                        الفففيت أسفففترت عنهفففا نتفففائل التيليفففل العفففاملي ا ستكشفففايف بلفففغ اثفففين                 ( أن عفففدد العوامفففل  2                   يتضففف  مفففن اجلفففدول ريفففم )        

(eigen values)  ( ( علففى العامففل األول )ا عتمففاد علففى الففذات وتبففين  %    7.23                                             ( وتراوحففت نسففبة التبففاين املتسففر لففذه العوامففل بففني ) 3              لكففل منهففا علففى                                          
                         ( مفن التبفاين. ويبفني اجلفدول      12.33                                         لية(. وكانت هذه العوامل جمتمعة مسفؤولة عفن )                             ل الااين عشر )تبين نظرة تتا           ( على العام %    7..5               مويف اجياىب( إىل )

                   اليها وييم تشبعها.   ي                                    ( توايع التقرات على العوامل اليت تنتم 1     ريم )

                                     ليت اشتمل عليها املقياس بصورته األصلية. ا             وبني العوامل                                                                     يتض  وجود تقارب كبري بني العوامل اليت أسترت عنها عمليات التيليل العاملي    ا  كم
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 (5اجلدول  قم )
  (A-COPE)نتائج  التحلي  العاملي للبياانأل املت مع  من تطبيق الصو   املعدل  عن مقياس 

 (1003= على  لب  املدا س اإلعدار   والثانو   يف عمان )ن
 قم الفق   يف 
 املقياس امصلى

  قم
 العام 

ي العام  الذي تنتمى الي
 امصلي  الفق   يف الصو  
 للمقياس

 معام  الفق  
 التشبا

                         االخن اط يف أنشط  تتطللب صلذل  1 13
     اجلهد

                                       أحاول حتسني ذايت) مثال أن أحافظ على لياقيت
                                     البدني ,أو احص  على ر جاأل أفض .. اخل(

0951 

                        تطللللو   االعتمللللار علللللى الللللذاأل  1 15
         والتفاؤل

 0953    اتى                              أحاول التفكي ابمشيات اجليد  يف حي

                        تطللللو   االعتمللللار علللللى الللللذاأل  1 25
         والتفاؤل

 0951                                  انظم حيايت وما  توجب علي القيام صي

                         االخن اط يف انشط  تتطللب صلذل  1 24
    جهد

 0954                              جناا الواجباأل واملشا  ا املد ةي  ا          اعم  جبد يف 

 0946                                 أحاول مساعد  اآلخ  ن يف ح  مشاكلهم                        تطو   املساند  االجتماعي  1 30
                        تطللللو   االعتمللللار علللللى الللللذاأل  1 32

         والتفاؤل
            لكلللي أحلللدر ملللا    ي                          أقلللوم صعلللد  ولللاوالأل وأجللل   صنفسللل

                                           توجب علي عملي للتعام  ما املشاك  أو الضغط
0951 

                                          أحاول احلفاظ على ملا للدي ملن صلداقاأل أو أك لون                         تطو   املساند  االجتماعي  1 35
             صداقاأل جد د 

0956 

                                             أحاول اجيار عم  أقلوم صلي أو أعمل  جبلد مبلا أقلوم صلي                                  تطو   االعتمار على الذاأل والتفاؤل 1 40
       من عم 

0954 

 0944                        أحاول اختاذ ق ا ايت اخلاص                                  تطو   االعتمار على الذاأل والتفاؤل 1 46
 0946                                 أعم  وفق مطالب الوالد ن وقناعاهتم               ح  مشاك  امة   2 1
   الل  ُ                 وُأخفلف علن نفسلي ملن خل                     احبث اممل  ملا واللدى                 ح  مشاك  امة   2 12

                          وأحاول اختيا  احللول الوةط                 احلد ث عما  زع ين
0941 

 0941                                           أختلص من الضغط عن    ق الشكوى مف ار العائل                   التنفيس عن املشاع  2 22
 0948                           أتكلم ما أمي خبصوص ما  زع ين               ح  مشاك  امة   2 31
 0.46                                            أتكلم ما أخي أو اخيت حول الط  ق  اليت اشع  هبا               ح  مشاك  امة   2 31
 0953                         أشا ك االة   يف صعض االنشط                ح  مشاك  امة   2 41
 0944                             أتكلم ما والدي خبصوص ما  زع ين               ح  مشاك  امة   2 41
 0931     أق أ                البحث عن التغيي 3 2
 0961                                      أةتما اط املوةيقا املس   أو ال ار و..اخل        االةرتخات 3 5
 0951        ت أحبها                       أذهب للتسوق, وش ات أشيا                البحث عن التغيي 3 11
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 0944                                أحاول أن أكون ما صد قي أو صد قيت                         التوجي اط امصدقات املق صني 3 16
                                          أذهلللللب جبولللللل  يف السللللليا  ي الد اجللللل  أو مشللللليا  عللللللى         االةرتخات 3 14

       امقدام
0960 

 0943                أذهب اط السينما                البحث عن التغيي 3 34
 0942              أشاهد التلفاا                البحث عن التغيي 3 43
 0964                                            أحاول أن أكون م حا  وأتعام  ما اممو  صبسا     ه      الفكا 4 3
 0951             أعتذ  للناس.                        تطو   املساند  االجتماعي  4 4
 0951                                     أقول أشيات مجيل  )جمامالأل رافئ ( لآلخ  ن                        تطو   املساند  االجتماعي  4 18
 0968                                 أجلأ اط الفكاه  وأظه  ال وح امل ح         الفكاه  4 20
 0945                                      ول البقات صعيدا  عن البيت صقد  اإلمكان   أحا           جتنب املشاك  5 8
 0958                            أصبح غاضبا  واص خ على الناس                  التنفيس عن املشاع  5 11
 0942                                            أجلأ اط القسم وحلف امميان)أتوعد وأحتلف واشتم(.                  التنفيس عن املشاع  5 26
 0961                      ألوم اآلخ  ن على ماحيدث                  التنفيس عن املشاع  5 28
                                             أقلللول أشللليات صذ ئللل  وأجللللأ اط السلللخ    واللللتهكم عللللى     اع               التنفيس عن املش 5 48

       اآلخ  ن
0964 

 0921                           أكون ق  با  من شخص أهتم صي                         التوجي اط امصدقات املق صني 6 21
                                   أخفللللف مللللن الضللللغط النفسللللي مللللن خللللالل الشللللكوى                   التنفيس عن املشاع  6 50

        لألصدقات
0981 

 0984   ي.     شاع                    أتكلم ما صد ق عن م                        تطو   املساند  االجتماعي  6 51
 0930                                 أصبح أكث  اخن ا ا  ابمنشط  املد ةي          صذل اجلهد     صذل   ب                   االخن اط يف أنشط  تتطل 4 10
 0940                                       انشغ  يف هوا   )أ  ا,أقور ر اج  ,.. اخل(                البحث عن التغيي 4 33
                                                اجلأ للعلب أبلعلا  الكمبيلوت  أو البليلا رو أوغيهلا ملن                 البحث عن التغيي 4 52

       املعا 
0961 

                                     أقلللللللوم أبرات أنشلللللللط  جسلللللللمي  )كلللللللال كض, و كلللللللو           صذل اجلهد                          االخن اط يف أنشط  تتطلب صذل 4 53
              الد اج .. اخل(

0952 

 0941  ( ي         شيخي خو                   أحتدث ما  ج  ر ن )                         البحث عن املساند  ال وحي  8 21
 0944                         أذهب اط اجلاما أو الكنيس                          البحث عن املساند  ال وحي  8 23
 0958     أصلي       وحي                    البحث عن املساند  ال 8 44
 0954              أتناول الطعام        االةرتخات 1 4
 0954                                 أةتخدم عقاقي صنات  على وصف   بي                 البحث عن التغيي 1 1
                                           أةتخدم املهدائأل والعقلاقي )ليسلت ابلضل و   صوصلف             جتنب املشاك  1 24

       بي (
0950 
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 0955    أانم                البحث عن التغيي 1 44
                                   ا امللللد س أو امل شلللد يف املد ةللل  علللن امملللو         أتكللللم مللل                      البحث عن مساند  مهني  10 6

          اليت تزع ين
0968 

                                      أ اجلللا م شللللد  للللتص )ملللن غللللي املد ةللللني وامل شللللد ن                       البحث عن مساند  مهني  10 34
                العاملني ابملد ة (

0962 

 0961     أصكي                        تطو   املساند  االجتماعي  11 14
        أن تكلون                                        اجلأ اط أحالم اليقظ  حلول الكيفيل  الليت أور         االةرتخات 11 38

            عليها اممو 
0954 

 0950       أرخللن           جتنب املشاك  11 42
 0965                                         أقول لنفسي ان املشكل  أو املشاك  ليست مهم            جتنب املشاك  12 36
 0944                                        أحاول  ؤ   امشيات االجياصي  يف املوقف الصعب                                 تطو   االعتمار على الذاأل والتفاؤل 12 45

 

. ويتض  أن ييم معامالت تشبع (A-COPE)إليه التقرة يف الصورة األصلية ملقياس  تنتميالذي  املي, والعامل( نتائل التيليل الع1بني اجلدول ريم )ي
             ً     ( " أكون يريبا  من .5ابستاناء التقرة ) –وهي القيمة اليت حددت لقبول التقرة يف املقياس  -(0.10إليها اادت على ) ي يع التقرات ابلعوامل اليت تنتم

                                              ً                            (, لذلا استبعدت من املقياس. ويالحظ من اجلدول أيضا  أن ييم معامالت تشبع التقرات .0.5لغت ييمة معامل تشبع هذه التقرة )ش ص أهتم به" إذ ب
 ( "أتكلم مع صديق عن مشاعرى".13( للتقرة )0.12                   ً                     ( "أصب  أكار اخنراطا  ابألنشةة املدرسية" إىل )30( للتقرة)0.10تراوحت بني )

  على عيناأل من  لب  A-COPEما مؤش األ صدق الصو   املعدل  الناجت  عن تطبيق مقياس  من أسئلة الدراسة " ينولبجابة عن السؤال الاا
 املدا س اإلعدار   والثانو   يف مد ن  عمان وثباهتا   

    ً                            بعضا , وللكشف عن ا رتباط الدا ليحسبت مصتوفة معامالت ا رتباط بني أبعاد املقياس ا ثين عشر للتأكد من استقاللية العوامل النا ة عن بعضها 
 ( يبني مصتوفة ا رتباط بني العوامل املست رجة..بني هذه العوامل هبدف التيقق من صد  البناء الدا لي للصورة األردنية. واجلدول ريم )
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 (6جدول  قم )
 (A-COPE-J)مصفوفة معامالت االرتباط بني خمتلف األبعاد التي تشكلت منها الصورة االردنية 

 12 11 10 1 8 4 6 5 4 3 2 1 العام 

1 19000 0931* 0.35* 0953* - 0911* 0926* 0941* 0931* 0921* 0910* 0905 0931* 
2  19000 0913* 0931* - 0926* 0912* 0928* 0940* 0913* 0932* 0901 0921* 
3   19000 0940* 0912* 0933* 0944* 0910* 0936* 0916* - 0904 0920* 
4    19000 - 0914* 0914* 0948* 0933* 0935* 0924* - 0902 0928* 
5     19000 0901 - 0901 - 0915* 0913* - 0902 0904 - 0901 
6      19000 0918* 0905 0901 0914* 0913* 0908 
4       19000 0924* 0930* 0924* - 0913* 0918* 
8        19000 0922* 0926* - 0902 0913* 
1         19000 0911* 0901 09046 
10          19000 - 0908 0905 
11           19000 - 09003 
12            19000 

 

α ≤ 0.01 

                , كمففا يتضفف  وجففود (A-COPE-J)                                                                        ( وجففود معففامالت ارتبففاط اجيابيففة دالففة بففني ا لفف  األبعففاد الففيت شففكلت الصففورة األردنيففة  .                   يتضفف  مففن اجلففدول ريففم )
                                        باط سالبة دالة بني جمموعة أ رى من األبعاد.          معامالت ارت

       الصففورة                                                                                                                      معففامالت ا تسففا  الففدا لي  احملسففوبة دعادلففة ألتففا لكرونبففا  مففن البيففاتت املتجمعففة مففن  يففع أفففراد العينففة علففى األبعففاد الففيت تشففكلت منهففا        أمففا يففيم 
   (. 7                   فيوضيها اجلدول ريم )  (A-COPE-J)        األردنية 
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 (4اجلدول  قم )
 عارل  ألفا لك ونباخ صني امصعار اليت تشكلت منها الصو   ام رني ساق الداخلي احملسوص  مبمعامالأل االت

(A- COPE- J)  = (1003)ن 
 1003ألفا لك ونباخ ن = اجملال ال قم
 0940     اجيايب     موقف                         االعتمار على الذاأل وتبين 1
 0980                                                   البحث عن املساند  امة    واملساعد  يف ح  مشاك  امة  . 2

 0943                البحث عن التغيي 3
 0945                             اظها  امل ح والتورر اط اآلخ  ن 4
 0946                   التنفيس عن  املشاع  5
 0941                        تطو   املساند  االجتماعي  6
 0981                                   االخن اط أبنشط  مسلي  وتتطلب صذل اجلهد 4
 0945                         البحث عن املساند  ال وحي  8
 0945                                االنشغال صعيدا عن املشكل  )اهل و ( 1
 0965                    بحث عن مساند  مهني   ال 10
 0941        االةرتخات 11
 0941             نظ   تفاؤلي      تبين 12

( 0.13( ابملقياس الترعي "البيث عن مساندة مهنية إىل )1..0( أن ييم معامالت ا تسا  الدا لي تراوحت بني )7كما يتض  من اجلدول ريم )
 ابملقياس الترعي "ا خنراط أبنشةة مسلية وتتةل  بذل اجلهد".

               مناقش  النتائج  - 1-  10

    لفدى   (A-COPE)                            تبفني أن البنفاء العفاملي ملقيفاس   (Exploratory Factor Analysis)       ً                                    اسفتناداً إىل عمليفات التيليفل العفاملي ا سفتةالعي 
        مففل الففيت              , فعففدد العوا(Patterson and McCubbin, 1987)                                                                        تةبيقففه علففى عينففات أردنيففة يقففارب البنففاء العففاملي الففذي أاهرتففه الدراسففة األصففلية 

ً                               كشتت عنها الدراسة احلالية كان مساودً لعدد العوامل اليت أاهرهتا الدراسة األصلية )اثين عشر عاماًل(. وعلى الفر م مفن أن معظفم العو                    امفل الفيت كشفتت عنهفا                                   ً                                                    
           اسفة األصفلية   ر                     أكافر مفن عامفل يف الد                                                                                                     عمليات التيليل العاملي على البياتت املتجمعة من تةبيق املقيفاس علفى عينفات أردنيفة اشفتملت علفى فقفرات موجفودة يف

                                            اهفر بفني فقفرات اتسفمت أبهنفا تتتفق يف التوجفه ا جيفايب,                                                                      ً                      للمقياس, إ  أننفا نسفتةيع القفول إن البنفاء العفاملي للمقيفاس   يتغفري جفوهردً, إذ إن ا رتبفاط ا جيفايب
             ً           ً                       ً             ويفف إجيفايب. فضفالً عفن أن عفدداً مفن التقفرات أاهفرت تشفبعاً ابلعامفل نتسفه                                                                     مال التقرات التسع اليت شكلت العامل األول, وهو ا عتماد على الذات وتبفين م

  .(A-COPE)                                          الذي كانت مشبعة به يف الدراسة األصلية ملقياس 

                                                      ( سفت فقفرات منهفا اهفرت يف املقيفاس الترعفي )حفل مشفاكل األسفرة(  .              ( سبع فقرات, ) 7                                                     اشتمل العامل الااين الذي كشتت عنه الدراسة احلالية على )        
          العامففل بففني                                                                                                                     إلضففافة إىل فقففرة أ ففرى تضففمنها املقيففاس الترعففي )التنتففي  عففن املشففاعر( يف الصففورة األصففلية. وتراوحففت معففامالت تشففبع التقففرات املكونففة لففذا  اب
       الشففكوى                                                )أحبففث األمففر مففع والففداي( و )أ,لففص مففن الضففغ  عففن طريففق          ( علففى فقري    .0.7                            ةالفف  الوالففدين ويناعففاهتم( إىل ) م                   علففى فقففرة )أعمففل وفففق    (    .0.2 )
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                                                                                                  بيث عن املساندة األسرية واملساعدة يف حل مشاكل األسرة(. ومع أن التقرة اإلضافية اليت أاهرهتا عمليفات التيليفل   ال )                                 ألحد أفراد األسرة(.ومسي هذا العامل
  و  حنفف                     يبففني أهنففا تتضففمن التوجففه        لتقففرة     هففذه ا                                                                                             العفاملي كانففت يف الصففورة األصففلية مففن ضففمن فقففرات املقيففاس الترعففي )التنتففي  عففن املشففاعر(, إ  أن تتيففص حمتففوى 

                  ور الففذي توصففل إليففه                            ً                                                   ً                                  األسففرة. وهففذا بففدوره يقففدق دلففيالً علففى ديففة الرت ففة وجديففة املتيوصففني يف ا سففتجابة, ويعةففي نوعففاً مففن ا تتففا  بففني الصففورة األردنيففة والتصفف
                                                     من املألوف يف اجملتمع األردين أن يلجأ األو د إىل ذويهم يف حال                                                                           واضعا املقياس. ومع ذلا, فهو يعك  بعض ا  تالف يف الوضع الاقايف بني البيئتني. ألن

           د العائلفة(                                                       ً                                                                التعر  للصعوابت, فاألسرة األردنية تشكل مصدر مساندة رئيسياً ألعضائها. لذلا ارتبةت التقرة  )أ,لفص مفن الضفغ  عفن طريفق الشفكوى ألففرا
                                                        عي )البيث عن املساندة األسرية واملساعدة يف حل مشاكل األسرة(.       ً       ً                                      ارتباطاً اجيابياً مع بقية التقرات اليت شكلت املقياس التر 

                               ( )أسفتمع إىل املوسفيقا, املسفجل, أو     3..0                      ( )أشفاهد التلتفاا( إىل )    0.25                                      ( سفبع فقفرات, تراوحفت معفامالت تشفبعها بفني ) 7                     وتضمن العامل الاالفث )          
                    أن هفذه التقفرات كانفت    ً                                                    اً يف مويفع بعفض التقفرات مفابني الصفورتني األردنيفة واألصفلية, إ                                                هذا العامل )البيث عن التغيري(. ومع أن هناك ا تالفف   ى           الراديو( ومس
                                                        يف البناء العاملي لذا العامل بني الصورتني األصلية واألردنية.   ي                                                         إىل أبعاد حتمل التوجه نتسه, مما يدل على عدق وجود تعار  جوهر            تنتمي أصال

                             ( )أجلففأ إىل التكاهففة(. ويففد أطلففق     1..0                    ( )أعتففذر للنففاس( إىل )    .0.1                              ات. وتراوحففت معففامالت تشففبعها بففني )           ( أربففع فقففر  2                          واشففتمل العامففل الرابففع علففى )        
                                               على هذا العامل )إاهار املرح والتودد إىل اآل رين(.

                    التعففاطف مففن  ففالل املففرح                                                                                                            وابلرجففوع اىل موايففع هففذه التقففرات يف الصففورة األصففلية يتضفف  أن  يعهففا تتضففمن التوجففه ذاتففه وهففو حماولففة احلصففول علففى املسففاندة و 
                   والتودد إىل اآل رين.

                                                                                    ( مخفف  فقففرات. أربففع فقففرات منهففا تضففمنها املقيففاس الترعففي )التنتففي  عففن املشففاعر(, وواحففدة تضففمنها  1                                      وتشففكل البنففاء العففاملي للعامففل اخلففام  مففن )          
                              ً                       ( على فقرة )أحاول البقاء بعيداً عن البيت بقدر ا مكان(     0.21                                                                            املقياس الترعي )التجن ( يف الصورة األصلية. وتراوحت معامالت تشبع هذه التقرات بني )

                                                                      ( على فقرة )أتوعد وأشتم وأحتلف(, ومسي هذا العامل بف)التنتي  عن املشاعر(.    0.75    إىل )

                                   اخلام  بني  الصورتني األصلية واألردنية.        للعامل                          ً                 ومن املالحظ أن هناك تةابقاً يف البناء العاملي

                                                                      ً                                          افية اليت اشتمل عليها العامل اخلام  يف الصورة األردنية "أحاول البقاء بعيداً عن البيت بقدر ا مكفان"   ,تلفف يف جوهرهفا عفن                     ويالحظ أن التقرة  اإلض
 -Active)                                                                                                               بقيففة التقففرات الففيت تشففكل منهففا العامففل فهففي حتمففل معففىن الففروب والتنتففي  عففن املشففاعر و  تشففري إىل أسففلوب تعامففل معففريف أو سففلوكي نشفف  

Cognitive or Active Behavioral Coping Strategy)   أنظففففر       (Simons, Kalichman and Santrock, 

1994.pp.115) 

                                                                                               ( ثالع فقرات انتمت أحداها يف الصورة األصلية إىل املقياس الترعي )التوجفه إىل األصفدياء املقفربني(. ويفد حفذفت  1                                 أما العامل السادس فقد اشتمل على )
                   ( علففى التففوايل. وبعففد     0.12    ( و)    0.13                                                          ( ممففا أسففتر عففن مقيففاس فرعففي يتكففون مففن فقففرتني بلففغ معامففل تشففبعهما )    .0.5          بعها بلففغ )                      هففذه التقففرة  ن معامففل تشفف

                      ( فإهنفا تقفدق د لفة يويفة     0.10                                                                                                       تتيص حمتوى التقرتني مسي املقياس )تةوير املساندة ا جتماعية(. أما التقرة اليت حذفت بسب  اخنتا  معامل تشبعها عن )
           ً                                       قافيففة. نظففراً مليففل املففراهقني, يف اجملتمففع األردين, يف حففال أتاق  ا                             ً                                   تيوصففني يف ا سففتجابة, وتعةففي مؤشففراً يففد ل علففى حساسففية التقففرة لال تالفففات ال           علففى جديففة امل

          ني اجلنسفني يف                                                                                                                     املويف إىل البقاء ضمن األجواء األسرية أكار من البقاء بقرب ش ص يرتبةون به بعالية محيمة )صديق,صديقة(,  اصة وان طبيعة الصالت ب
                                                              الاقافة العربية   تبلغ حد العاليات اخلاصة, احلميمة ابملتهوق الغريب.
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           ( )أنشفغل يف     0.70                   ً                     ( )أصفب  أكافر اخنراطفاً ابألنشفةة املدرسفية( إىل )    0.10                                       ( أربع فقرات, تراوحت معامالت تشبعها بفني ) 2                          وأشتمل العامل السابع على )
                                                                                              هفذا  العامفل )ا خنفراط بنشفاطات مسفلية وتتةلف  بفذل اجلهفد(. وابلعفودة إىل موايفع التقفرات الفيت أتلفف منهفا هفذا                                          هواية "أطرا, أيود دراجة..."(, وأطلق علفى

                                                                                  العامل يف الصورة األصلية يتبني أهنا تتتق من الناحية اجلوهرية يف التوجه النش  يف التعامل.

                                                                  بيث عن املساندة الروحية( يف الصورة األصفلية. وتراوحفت معفامالت تشفبعها بفني                                      ( ثالع فقرات, تضمنها القياس الترعي )ال 1                     وتضمن العامل الاامن )          
                                                                                                   ( )أذه  إىل اجلامع أو الكنيسة(, ومسفي هفذا العامفل )البيفث عفن املسفاندة الروحيفة( وهفي ذات التسفمية الفيت اطلقهفا     0.72                  أصلى أو أصوق( إىل ) )  (     0.11 )

                            هذا العامل يف الصورة األصلية.     على  (Patterson and McCubbin,1987)               ابترسون وماكوبني 

         رة بوصففتة    رو                                           ( علففى فقففرة )أسففت دق املهففدات والعقففايري"لي  ابلضفف    0.10                                       ( أربففع فقففرات, تراوحففت معففامالت تشففبعها بففني ) 2                          وأشففتمل العامففل التاسففع علففى )
                                        املفتتيص حملتفوى هفذه التقفرات يالحفظ اتتايهفا مفن                                                                ً               ( على فقرة )أتناول الةعاق(. وأطلق على هذا العامل )ا نشفغال بعيفداً عفن املشفكلة(. و     0.17           طبية"( إىل )

                                                  الناحية اجلوهرية يف التوجه حنو ا نشغال وعدق املواجهة.

  (     5..0                                                                                               انتمت كلتامها يف الصورة األصلية إىل املقيفاس الترعفي )البيفث عفن مسفاندة مهنيفة(. تفراوح معفامال تشفبعهما بفني )   ن                        وتضمن العامل العاشر فقرات      
                                                        ( علفى التقفرة )أتكلفم مفع املفدرس أو املرشفد يف املدرسفة عفن ا مفور     1..0                                                د تفتص مفن  فري املدرسفني واملرشفدين العفاملني ابملدرسفة( إىل )                   على فقرة )أراجفع مرشف

                                                   اليت تزعجين( ومسي هذا العامل )البيث عن مساندة مهنية(.

                  ( علففى فقففرة )أبكففي(     ...0                    علففى فقففرة )أد ففن( إىل )   (    0.01                                      ( ثففالع فقففرات, تراوحففت معففامالت تشففبعها بففني ) 1         عشففر علففى )   ي                  وأشففتمل العامففل احلففاد      
                                                                  ً       ً                      ومسي هذا العامل )ا سرت اء(. واملتتيص لذه التقرات يتبني أهنا تعك  توجهاً متقارابً وتشرتك يف عنصر ا سرت اء.

                      جيابيففة ابملويففف الصففع ( إىل        شففياء اإل                         ( علففى فقففرة )أحففاول ر يففة األ    0.27                                                                 أمففا العامففل الاففاين عشففر فقففد اشففتمل علففى فقففرتني تففراوح معففامال تشففبعهما بففني )        
            ية األشياء                                                                                                                          ( )أيول لنتسي أن املشكلة أو املشاكل ليست مهمة(. ويد مسي هذا العامل )تبىن نظرة تتا لية(. وعلى ما يبدو أن حمتوى التقرة )أحاول ر     1..0 )

 ,.Simons, et al)                                          نف ( تعكف  اسفرتاتيجية معرفيفة يف التعامفل, انظفر                                                                        ا جيابية ابملوايف الصعبة( اليت تنتمي يف الصورة األصفلية إىل املقيفاس الترعفي )التج

1994. Pp.115)احملادثففة ا جيابيففة مففع الففذات والت تيففف مففن األمففر, و  تعكفف  اسففرتاتيجية  نبيففه يف التعامففل. وهففذا يعةففي د لففة أ ففرى علففى ديففة    ي   , أ                                                                                                         
          ً       ً          ً                                                   تعكف  توجهفاً معرفيفاً ولفي   نبيفاً. ويفد تبفني أن نسفبة التبفاين املتسفر جلميفع هفذه العوامفل                                        ألن ر يفة األشفياء ا جيابيفة ابملوايفف الصفعبة  ;               استجاابت املتيوصني

                                               ( على عامل )ا عتماد على الذات وتبين مويف إجيايب(. %    7.23                  نظرة تتا لية( إىل )                 ( على عامل )تبين %    7..5                ( إذ تراوحت بني ) 3              كانت أكار من )

   د                                                                                         شفتت عنفه عمليفات التيليفل العفاملي ا ستكشفافية الفيت أحريفت علفى البيفاتت املتجمعفة مفن عينفات أردنيفة يف                                    مما سبق يتض  أن البناء العاملي الفذي ك          
                                                             . أما ا  تالف يف موايع بعض التقرات لدي العوامل اليت تنتمي إليها (A-COPE)                                                              اتتق من حيث عدد العوامل مع البناء العاملي للصورة األصلية ملقياس 

         ً      ً                                                                                                ك  ا تالفاً جوهردً يف الرتكي  العاملي للمقياس ألن التقرات بقيت حتمل التوجه ذاته يف التعامل والذي عكسه البعد الذي انتمت                       يف الصورة األصلية فلم يع
    (. %     12.33   ة )                                                                                                                       إليه يف الصورة األصلية. كما بلغت ييمة التباين الذي كشتت عنه مصتوفة ا رتباطفات الفيت أجريفت علفى البيفاتت املتجمعفة مفن عينفة الدراسف

                                 , والقيمفة الفيت توصفلت إليهفا دراسفة  (Patterson and McCubbin,1987)                                                                 وهذه القيمة يريبة من ييمة التباين الذي توصلت إليفه الدراسفة األصفلية 
              ( على التوايل. %    ...1   ( ) %    0.3.                                        , إذ بلغت ييمة التباين يف كلتا الدراستني )(Copeland, and Hess,1995)            كوبالند وهي  
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                                اناء عففاملني مهفا )البيففث عفن املسففاندة  ت                                                                            وامففل الفيت اشففتقت اشفتملت علففى فقفرات اهففرت يف مقفايي  فرعيفة تتلتففة يف الصفورة األصففلية ابسف         ن  يفع الع     ً  ونظفراً أل
  (   15              اس تشفتمل علفى )                                                                                                                الروحية( و )البيث عن مساندة مهنية(. فقد أعيدت تسفمية العوامفل دفا يتتفق وحمتودهتفا مفن التقفرات. ونفتل عفن ذلفا صفورة مفن املقيف

ً              عشففر عففاماًل, أطلففق عليهففا             ة وتضففم اثففين    فقففر         (A-COPE-J) لكففن أضففيتت احلففرف "  و                                , إذ أبقففي علففى اسففم املقيففاس ا صففلي                J .ليففدل علففى الصففورة األردنيففة "                           
    د يف                                                               وليسفت جديفدة ابملعفىن الكامفل, وذلفا ألن  يفع التقفرات الفيت تضفمنتها األبعفا  (A-COPE)   ي                                               واعتربت الصورة املعربة صورة أردنية عن املقياس األصل

   ً                                                                                    فضالً عن أن نسبة جيفدة مفن التقفرات حافظفت علفى ترتيبهفا يف األبعفاد الفيت تكونفت منهفا الصفورة األصفلية   (A-COPE)                              الصورة املعربة مقتبسة من مقياس 
         للمقياس.

                               ة يفد يعفود إىل تنفوع عينفة الدراسفة                                                                                                        ن التقارب يف الرتكي  العاملي الذي كشتت عنه الدراسفة احلاليفة مفع الرتكيف  العفاملي الفذي توصفلت إليفه الدراسفة األصفلي إ
                                            ً                           قافية ا جتماعية. ولذلا كانت النتائل أكار يرابً من النتائل الفيت توصفل إليهفا  ا                                                                احلالية ومشولا مدارس يف مناطق تتلتة تعك  تتلف املستودت ا يتصادية وال

                      . ولكنهفا   تتتفق مفع مفا (Copeland and Hess,1995)               , وكوبالنفد وهفي  (Patterson and McCubbin,1987)               ابترسفون ومفاكوبني 
                                                                  ولعففل ا  ففتالف مففع نتففائل الدراسففة األ ففرية يعففود إىل أن العينففة الففيت اسففت دمها   , (Halvarsson, et al., 2001)                          توصففل إليففه هالتريسففون ورفايففه 

                        ا  تالف يف العامل الاقايف.                         ً                    كانت مقتصرة على اإلتع, فضالً عما ميكن أن يعود إىل    ( Halvarsson, et al.,2001 )                 هالتريسون ورفايه

    (Active-Behavioral Coping)                                                                                           ومن املؤشرات على صد  البناء أن ييم معامالت ا رتباط بفني أبعفاد التعامفل الفيت تعفرب عفن توجفه اجيفايب نشف  
                                      ف اجيفايب( وبفني  يفع املقفايي  الترعيفة األ فرى                                                                                             كانت اجيابية مرتتعة. ويد أتض  ذلا يف ا رتباط ا جيايب بني العامل األول )ا عتماد على الذات وا,اذ مويف

                                                                                                 ( )التنتي  عن املشاعر( فقد كانت العالية سلبية, والعامل احلادي عشر )ا سرت اء( إذ كانت العالية  ري دالة. 1                             يف املقياس ابستاناء العامل ريم )

                                                 لتعامفففففل الفففففيت يتفففففرت  أن تقفففففود إىل التكيفففففف الفففففوايتي التعفففففال                                ارتبفففففاط األبعفففففاد الفففففيت تعكففففف  أسفففففالي  ا        البنفففففاء                                  ومفففففن املؤشفففففرات األ فففففرى الدالفففففة علفففففى صفففففد 
(Functional Coping Strategies)   ليت تعك  أسفالي  التعامفل الفيت يتفرت  أن تقفود إىل سفوء التكيفف أو  فري التعالفة  ا                      بعالية سلبية مع األبعاد                                                                    

                                                اط العوامففل األول والاففاين والرابففع وهففي )ا عتمففاد علففى                      . ويففد لففوحظ ذلففا يف ارتبفف(Disfunctional Coping Strategies)                    مففن الناحيففة الوايتيففة 
            لعامفل اخلفام                                                                                                                      الذات وا,اذ مويف اجيايب(, و)البيث عن املساندة األسرية واملسفاعدة يف حفل مشفاكل األسفرة(, و)التكاهفة وحف  النكتفة( بعاليفة سفلبية مفع ا

                                                                      اعلة يف التعامل يف حني تعفد ا سفرتاتيجية الفيت يتضفمنها العامفل اخلفام  اسفرتاتيجية                                                             )التنتي  عن املشاعر(. تعد ا سرتاتيجيات الاالع ا وىل من األسالي  ف
           ري فاعلة.

         لفى مالءمفة                                                                                                                     إن ييم معامالت الابات ومعامالت ا تسا  الدا لي اليت توصل البيث إليها من البياتت الفيت  معفت مفن عينفة هفذه الدراسفة تقفدق د  ت ع
                                                                                                       ففرا  مففع طلبفة املففرحلتني اإلعداديففة والاانويفة واملرحلففة اجلامعيففة األوىلف يف موايفف  عيففة أل ففرا  البيفث, أو علففى املسففتوى                             هفذه األداة لالسففت داق املتعفدد األ

  ى                                                                                                         واإلرشاد, ويف املويف الرتبوية ف وبناء على ما توصلت الدراسة إليه من نتائل ميكننا القول  إننا نستةيع ا عتماد عل   ي                             التردي أل را  التش يص اإلكلينيك
                                             هذه األداة اليت اشتقت أبعادها من عينات أردنية.

        املقرتحات  -  11      

     دنيففة                                                                                                                       تسففتدعي أمهيففة اسففرتاتيجيات التعامففل الففيت يتبعهففا املراهقففون ضففرورة إجففراء مزيففد مففن األحبففاع لتغةيففة يةاعففات جغرافيففة أوسففع مففن اململكففة األر  - 3
        الامشية.
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                                     ت مسيية ومقارنة حمتودهتا مع هذه األداة.                                              بناء أدوات  مع فقراهتا من املراهقني عن طريق دراسا - 5
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Abstract 

 

The primary focus of this study is to investigate the factor structure and to 

examine the psychometric properties of a revised Jordanian version of the 

Adolescents attitudes towards coping with their problems (A-COPE). The sample 

of this study consists of 1003 students aged 15 to 18 years. 

The principal component factor analysis which was conducted on the data 

collected from the sample of the study resulted in 12- factor solutions. The 12 

factors identified in the present study were nearly similar to those identified in the 

original validation study of the (A- COPE) (Patterson and McCubbin, 1987). 

Therefore, the revised form of the (A-COPE) scale is considered a Jordanian 

version and it is called (A-COPE-J). It consists of 52 items. The factor loading of 

all the items was > 0.30 with eigen values >1. 

Chronbach alpha internal consistency of the (A-COPE-J) subscales ranges between 

0.65 (on seeking professional support) to 0.81 (on engaging in entertaining and 

demanding activities). Validity evidence of the (A-COPE-J) is achieved from the 

correlation matrix. 

The findings suggest that (A-COPE-J) is sufficiently valid for group 

administration and research purposes, and it is a suitable instrument if used to 

measure coping strategies that the Jordanian adolescents employ to deal with their 

problems. 

 

 

 

For the paper in Arabic see pages (71-99 ) 
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