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ى
البناءىالعامليىلصورة ىرةننوومىمعنلومىمونىم وواهىترالوااىالموةاه ونى ويىىىىىىىىى

ى(A-COPE)معىمشكالتلمىىالتعامل
  ام بريك*                                                                               ـ. وس د

 د. امجد أبو جدي*

ىالملخص
 

أجريت هذه الدراسة بهـد  حدديـد الاءـال اللـامال والص ـاسي التـيةومصرية ل ـورة أردليـة ملدلـة 
 .(A-COPE)عن مقياس حوجهات المراهقين فل الصلامل مع المشةالت 

( عامــا . فشـــ ت 31-31ب حراوحــت أعمـــاره  بــين  ال( طــ3001حةولــت عيءــة الدراســة مـــن  
أجريـت عاـا الايالـات المصجملـة عـن حطايـ   لالرسيتة الصعمايات الصدايل اللامال بطريقة المةولات 

األداة عاا عيءة الدراسة عن اثءا عشـر عـامال  فرعيـا  حماثـل حلـا حـد فايـر اللوامـل الصـل فشـ ت عءهـا 
 دراسة ال دق الصل أجريت عاا ال ورة األصاية لمقياس

 (A-COPE) ,(Patterson and McCubbin, 1987) وبتـا  الصقـارب فـل .
الملدلـة صـورة اللامال لامقاييس ال رعية بين ال ورحين األصاية واألردليـة فقـد اعصاـرت ال ـورة  الاءال
 .  (A-COPE- J), واطا  عايها (A-COPE)عن المقياس  أردلية

 (3لهـا عاـا   ةزادت قـي  الصاـاين الم تـر ( فقـرة 15عاا   (A-COPE-J)اشصمات ال ورة 
المدتـوبة  حراوحـت قـي  ملـامالت ااحتـاق الـدا ال .0.10فما زادت قي  ملامالت حشالها عاـا 

 مقيـــاسبال( 1..0بـــين   (A-COPE-J)بملادلــة أل ـــا لةرولاـــاد  لتبلـــاد الصـــل شـــةات ال ـــورة 
( بالمقيــاس ال رعــل  االصــران فــل ألشــطة متــاية 0.13 الادــع عــن متــالدة مهءيــة( حلــا   ال رعــل

 مؤشرا  عاا صدق الاءال. وحصطا  بذل الجهد(. وقدمت م  وفة ملامالت اارحاان 
حقدم قي  ملامالت الثاات والصرفي  اللامال لامقياس وقي  ملامالت الصشـاع دلـيال  عاـا صـالحية 
هـــذه األداة وماللمصهـــا لالســـصصدام ألثـــرام الادـــع اللامـــل, ولقيـــاس اســـصراحيجيات الصلامـــل الصـــل 

  ن مشةالت.فل الايئة األردلية لاصلامل مع ما يواجهون م يتصصدمها المراهقون
 
 
 

 أستاذ مشارؾ, قسم علم النفس, جامعة عماف األهلية, األردف.*
 ** أستاذ مساعد, قسم علم النفس, جامعة عماف األهلية, األردف.
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 املقدمة  -1

مػ  واحػدا   مػ  اششػتبلت, (Coping)النموذج الذي قدمه ماكوبٌن وباترسوف يف تعريف التعامل  ميثل
التعامػػل الػػمي يتبع,ػػا اشراهاػػوف يف ا تمعػػات االسػػتناد إلي,ػػا, لف,ػػم اسػػ اتي يات الػػمي ميتػػ   ,أكثػػر النمػػاذج

 يف هػذ  ا تمعػات, وشػا توليػه هػذ  ا تمعػات مػ  أةيػة  ا ػة ةالعربية, نظرا  للدور اش,م الػذي تتلػه األسػر 
بٌن اشطالب المي  دثالمي تلعمليات التفاعل " . ف,ذا النموذج يعمل حساباللعبلقات االجتماعية واألسرية

 إىلو ػوؿ لل تحايػ  وػو  اشتتامػلل, ,مػامػا يتوقعػه اشراهػ  منوبػٌن  األسػرة وا تمػ ,مػ   تفرض علػ  اشراهػ 
كمػا أف هػذا النمػوذج يعتػر اشراهػ  أحػد األعخػا  دا ػل   ومػ  الػذات. ,مػاحالة م  االنس اـ والتتيػف مع

واآل ري  الذي  يشتلوف نظػاـ األسػرة. ويػرن أف تتيػف نظاـ ضخم م  األنظمة اشتشابتة المي تخم الفرد 
األسرة وا تم  مبؤسساته اشختلفة )مثاؿ:  ااشراه  مرهوف بادرته عل  تاي  التواف  م  اشطالب المي تفرض,

 اشدرسة والرفاؽ(. 
 وػػػػػوذجهػػػػػذا التوجػػػػػه يف  ػػػػػوغ مف,ػػػػػـو التعامػػػػػل وقياسػػػػػه مػػػػػ   ػػػػػبلؿ ت ػػػػػور يربطػػػػػه بالعا لػػػػػة يتخػػػػػ  يف و 

(ABCX)  تتيػػف اشراهػػ لاشتخػػاعف (The Double ABCX Model of Adolescent 

Adaptation), ومػاكوبٌن  باترسػوف ذي  ػاههلػا(Patterson and McCubbin, 1987).   إذ انطلػ
 اش ػادر فخػبل  عػ   ,ة أحد اشظاهر الدالػة علػ  اشاػدرةوفاالتعامل  ميثل تاملي,ت ور ت م  هذاف الباحثاف

الػػمي حػػداث الخػػاهطة واأل تفرضػػ,ا أحػػداث ا يػػاة معينػػة مطالػػب إضػػافةتػػ  أف تسػػاعد يف ميالػػمي  األ ػػرن,
 يتعرض هلا الفرد أو استبعادها.

   (ABCX )منوذج  -1-1

ميثػػل هػػذا النمػػوذج ااػػاوالت األوىل لف,ػػم الطرياػػة الػػمي تتعامػػل طػػا األسػػر مػػ  الخػػ وط. وقػػد ابتتػػر هػػذا 
 عػػ  النظػػرة األكثػػر مبل مػػة ومعا ػػرة يف النظػػر إىل الخػػ وط , ويعػػر(Hill, 1949)النمػػوذج روبػػٌن هيػػل 

يتفاعل م  اش ادر المي تتوافر لػدن  "A"األسرية. ويبٌن هذا النموذج يف  ي ته األ لية أف اشثًن الخاهط 
, اشسػػػؤوؿ عػػػ  التسػػػبب (C)ومػػػ  التفسػػػًن الػػػذي تادمػػػة األسػػػرة للحػػػدث  ,شواج,ػػػة األزمػػػات (B)العا لػػػة 
أف ا ػدث الخػاهط  (Patterson and McCubbin, 1983) بٌنومػاكو  باترسػوفعتػر . وا(X)باألزمػة 

 ميثل أحد األحداث ا ياتية المي قد تسبب ت ًنا  يف النظاـ االجتماعي لؤلسرة. 
  Double "ABCX" Modelاملتضاعف   (ABCX) منوذج  -1-2

-Pre)تسػػب  حػػدوث األزمػػة  علػػ  العوامػػل الػػمي (ABCX)تركػػا االهتمػػاـ يف ال ػػورة األ ػػلية لنمػػوذج 

Crisis),   متانػات للتعامػل مػ  ا ػدث الخػاهط, إوهي العوامل المي تارر مدن ما يتوافر لدن األسػرة مػ
 (ABCX)بتطػوير وػوذج  (Burr, 1973)واىل أي مػدن تػؤدي النػواتىل إىل تشػتيل األزمػة. وقػد قػاـ بػور 

بػػار مػػا ي ػػدر عػػ  األسػػرة مػػ  سػػلوؾ بعػػد آ ػػذا  يف االعت المصضــاعف فــل الصلامــل مــع األزمــات األســرية
 ,McCubbin, Patterson, Bauman, and Harris)التعػػرض لؤلزمػػة. م قػػاـ مػػاكوبٌن ورفاقػػة 
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 الصلامـــلبإحػػػداث مايػػػد مػػػ  التطػػػوير علػػػ  هػػػذا النمػػػوذج. ووفاػػػا  لػػػذل  اعتػػػر هػػػؤال  البػػػاحثوف أف  (1981
تتيػػف مػػػ  األزمػػػات, وهػػػو مػػػا مػػػدث نتي ػػػة تػػػراكم يشػػتل العمليػػػة اشركايػػػة يف ا ,ػػػود الػػػمي تبػػػذهلا األسػػػرة لل

اشطالػػػػب الػػػػمي تفػػػػرض علػػػػ  األسػػػػرة, ويتخػػػػم  التعامػػػػل التفاعػػػػل مػػػػ  اش ػػػػادر واشػػػػدركات. ويخػػػػيف وػػػػوذج 
(ABCX)  "اشتخػاعف أربعػػة عوامػل "مػػا بعػػد األزمػة(Post-Crisis Factors)  وكػػل من,ػا يتطػػاب  مػػ ,

 ل هي:أحد العوامل يف النموذج األ لي, وهذ  العوام
الفتػػرة  (aA)ويعتػػس العامػػل  (  aA تػػراكم األحػػداث الخػػاهطة )العامػػل المطالــ  األســرية   -أوا

 يف وقت ما.  بأف األسرة نادرا  ما تتعامل م  م در أحادي للخ ط
أف اش ػادر الػمي تاػـو (McCubbin, et al., 1981) بػٌن مػاكوبٌن ورفاقػه   م ـادر األسـرة  -ثاليـا  

   أجل إدارة األزمة تتمثل يف ثبلثة جماالت هي:األسرة بتوظيف,ا م
 شخ ية المي ميتلت,ا أفراد األسرة.اش ادر ال -3
 .اش ادر الدا لية لنظاـ األسرة   -5
 .اشساندة االجتماعية المي توفرها م ادر  ارج نطاؽ األسرة -1

  (cC Factor)مدرفات األسرة  -ثالثا  
 (xX Factor)الصةيف األسري  -رابلا  

النظري الذي استند إليه باترسوف وماكوبٌن يف  وغ ت ورةا ميثػل التعامػل فيػه واحػدا  مػ  أربعػة  فاإلطار
 كمػا يػػرن باترسػػوف  التعامػػل. و (McCubbin, et al., 1981)متونػات تتفاعػػل وتػؤثر يف تطػػور اشراهػػ  

ة وفاػا لنمػوذج الخػ ط العػا لي ونظريػ ,(Patterson and McCubbin, 1987, pp.164)ومػاكوبٌن 
 إلدارةاشوج,ػػة  الفاعلػػة "ا ,ػػود النشػػطة ميثػػل (Family Stress and Coping Theory)التعامػػل 

إىل التتيػف الػذي ماػ  فيػه الفػرد االنسػ اـ مػ  كػل  ياودالتعامل الناج  و  .طالب اشتعلاة بالفرد والعا لةاش
 م  األسرة وا تم ". 

اخلػػػرات  عػػػةفػػػإف تتيػػػف اشراهػػػ  يتاػػػرر جا يػػػا  بطبي امػػػلونظريػػػة التع اسػػػتنادا  إىل وػػػوذج الخػػػ ط العػػػا ليو و 
يف دم,ا ػالػمي يستخػ (Coping Strategies)اس اتي يات التعامػل ػة, وبػػ  ج,ػمػػػهلػا ا ياتيػة الػمي يتعػرض 

 . (McCubbin and McCubbin, 1989) رنػة أ ػ  ج,ػوط مػ  ض ػه مػرض إليػا يتعػواج,ة مػم
  يات التعامل المي يستخدم,ا اشراه  هو ذل  األسلوب الذي أفخل وسيلة لف,م اس اتي لػولع

الب ػواشطػػػػ البيئيػػػػة يأ ػػػػذ يف االعتبػػػػار التفاعػػػػل بػػػػٌن اشت ػػػػًنات اشوقفيػػػػة والشخ ػػػػية, أو التوافػػػػ  بػػػػٌن اشطالػػػػب
 ,Folkman, Lazarus, Gruen and Delongis)  . ووفاػا  لوج,ػة نظػر فولتمػاف ورفاقػهةػػػالشخ ي

1986b pp. 572)  التعامل م  منطل  "ا ,ود اشعرفية والسلوكية المي يبذهلا الفرد إلدارة _ختفيػف, ؼ يعر
 مي  تُػا  ضبط, أو تمل_ اشطالب الدا لية واخلارجية المي تنشأ ع  التفاعل بٌن الفرد والبيئة المي  وأتاليل,  وأ

  يا الفرد هالذاتية". فاس اتي يات التعامل المي خيتارهامتاناته بأهنا شاقة أو تفوؽ 
 ومطالب اشوقف. هانعتاس إلمتانات



   ..............د.بريك، د.أبو جدي................البناء العاملي لصورة أردنية معدلة عن مقياس توجهات المراهقين

 
 

 
 

17 

وػط التعامػل  Patterson and McCubbin, 1987, pp. 169) يعػرؼ باترسػوف ومػاكوي  )كمػا 
بأنػػػه اسػػػ اتي ية معممػػػة أو تفخػػػيل معتػػػاد للطرياػػػة الػػػمي تتنػػػاوؿ اششػػػتبلت ب ػػػ  النظػػػر عػػػ  م ػػػادر تلػػػ  

مػػ  باترسػػوف ومػػاكوبٌن, فػػ ن أف  (Taylor, 2003, pp. 220)اششػػتبلت أو طبيعت,ػػا". وتتفػػ  تػػايلور
التعامػػػل يشػػػتل ناعػػػة عامػػػة لتػػػدبر األحػػػداث الخػػػاهطة بطرياػػػة اػػػددة. فأوػػػاط التعامػػػل مثل,ػػػا مثػػػل  ػػػات 

تديػػػػدا  مػػػػ   ػػػػات  ولتن,ػػػػا أكثػػػػر يسػػػػل  طػػػػا الفػػػػرد, الػػػػمي ةالشخ ػػػػية, ف,ػػػػي ت ػػػػف بشػػػػتل عػػػػاـ الطرياػػػػ
عندما ت ب  األحداث م ػدر ضػ ط لػدن الفػرد. أمػا  كما يعتاد, تعمل بشتل أساسي  الشخ ية. ألهنا,

, انطبلقػا  (Patterson and McCubbin, 1987 pp. 167)سػلوؾ التعامػل فيعرفػه باترسػوف ومػاكوب  
اشتخاعف بأنه "االسػت ابة اشعرفيػة أو السػلوكية ااػددة الػمي ياػـو طػا الفػرد "اشراهػ "  (ABCX)م  ووذج 

ما يتػوافر  التعامل دا ما  استخداـ الفردلتاليل أو إدارة اشطالب. ويتخم  سلوؾ أو جمموعة األفراد "األسرة" 
لدية م  م ادر شواج,ة اشطالب, ورمبا يتخم  تطوير أو اكتساب م ادر جديدة. ويتفاعل سلوؾ التعامل 

 م  اش ادر اشتوافرة كما قد يتأثر باشعىن الذي يعطيه الفرد للحدث.
هػػذ  العمليػػات علػػ    ػػو رعمليػػات التعامػػل,  باترسػػوف يف و ػػف منػػه انطلػػ  األسػػاس النظػػري الػػذيإف 
 التعامػػل اشتمركػػا)هلػػذ  االسػػ اتي يات  الثنػػا يالت ػػنيف أف  واعتػػر باترسػػوفأهنػػا متعػػددة األبعػػاد, باألهلػػب 

ل ػػػك  قػاـ هػذ  اششػتلةقػد بػاليف يف التبسػيط. وشواج,ػة  (,التعامػل اشتمركػا حػوؿ االنفعػاؿو)حوؿ اششػتلة(, 
لو ػف ر أكثػر تعايػدا  و  بتطػوير ت ػ (Patters and McCubbin, 1987) اكوبٌن ػػػوم on   باترسػوفػمػ

 .اسلوبا  التعامل وذل  م   بلؿ ت نيف اس اتي يات التعامل يف اثين عشر أساليب 
ًن ػػمي تت ػة الػبأنه العملي"ل ػّرؼ التعامػػذي يعػػال (Transactional Model)ي* ػوذج التفاعلػػا  للنمػػوفاو 

إن فـ, (Scherer, Hwang,Yan and Li,2000, pp.318)ر ػػػػأنظ "يػػػاؽ البيئػ  السيػػاد إلػػاالستنػػب
ه ػ  أف يواجػػا ميتػه إزا  مػالػراه  وردود أفعػات اشػيف مدرك هلا تأثًنوما تفرضه م  مطالب,  اللوامل الثقافية

 توجػػه قػوي يعتػػر أفهنػاؾ و  .(Phinnay, Lochner and Murphy, 1990)مػ  أحػداث ضػػاهطة 
ود بػػٌن ػتػػأثًن قػػوي يف اسػػت ابات التعامػػل الػػمي تسػػ ذاتاشعتاػػدات الثاافيػػة واشعػػايًن الػػمي ةيػػا ثاافػػة معينػػة, 

تنادا  إىل أعمػػاؿ واسػػ, (Cervantes and Castro, 1985: Scherer, et al., 2000)ابنا ,ػػا 
 ,(Mechanic,1974; Marmot,1983; and Dressler,1985)ودريسػلًن  ميتانيػ , ومػارموت,

فاف الباحثٌن يف جماؿ الخ ط والتعامل ماولوف بياف التيفية المي تتأثر طا عمليات التعامل المي يتبع,ا الفرد, 
بتفاية وفاعلية االس اتي يات المي تاود  البيئة الثاافيػة طػا. ويف هػذا السػياؽ ظ,ػرت اػاوالت انطلاػت مػ  

,ا علػػ  اشسػػتويٌن يف للتشػػف عػػ  العبلقػػة بػػٌن الخػػ ط والتعامػػل, والتػػأثًنات الػػمي تػػدثت ػػور اجتمػػاعي ثاػػا
 Liang, Lawrence and)ي الفروؽ الثاافية ػراعػداـ أدوات تػػبلؿ استخػ   ػوذل  م الفػردي وا معػي,

Bollen, 1987). 
 مثػػاؿ ة وتديػػدها,األساسػػي لتعامػػلاوج,ػػت اهتمام,ػػا لبحػػث أبعػػاد الػػمي العديػػد مػػ  الدراسػػات  وهنػػاؾ

(Scherer, et al., 2000, Brown, 1994)  اس اتي يات التعامل المي يسػتخدم,ا النػاس وقد و فت



 0202 – األولالعدد  - الثامنلمجلد ا...……...............…….. ربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات الع
 
 

 
 

17 

, ألهنػػا ةتػػن,م مػػ  لتحديػػد هػػذ  األبعػػاد بطرا ػػ  لتلفػػة. وعػػادة مػػا يتبػػ  البػػاحثوف طرياػػة التحليػػل العػػاملي
 ,Cooper and Payne) لػة يف التعامػػػمعينػػات ػا سلوكيػػػدرج تت,ػػػة الػػمي تنػػالر يسػػل ػالعوامػػ الو ػوؿ إىل

1991) . 
 أهموة الدراسة -2

تديػػػد  إىلوج,ػػػت اهتمام,ػػػا  هأهلػػػب الدراسػػػات الػػػمي أجريػػػت يف ميػػػداف الخػػػ ط وأسػػػاليب التعامػػػل معػػػ
 ,Bird and Harris,1990; Frydenberg and Lewis))النػػوع االجتمػػاعي( الفػػروؽ ا ندريػػة

1991; Feldman,Fisher,Ransom and Dimicdeli, 1995; Copeland and Hess,  
1995; Plunkett, Radmacher and Moll-Phanara, 2000), أو العمرية (Frydenberg  

اسػػػ اتي يات التعامػػػل الػػػمي يتبع,ػػػا  عػػػ  الفػػػػروؽ يف واضػػػحا   يف حػػػٌن ق تاػػػدـ البحػػػوث حػػػ  اآلف ت ػػػورا  
 .(Tomchin and Callahan,1996)اشراهاوف يف الثاافات اشختلفة

كمػػػػا أف اهلػػػػب األدوات الػػػػمي اسػػػػتخدمت,ا الدراسػػػػات الػػػػمي أجريػػػػت يف األردف طػػػػدؼ قيػػػػاس اسػػػػ اتي يات 
التعامػػل الػػمي يسػػتخدم,ا الطلبػػة اكتفػػت ب شػػة أدوات اشػػتات معايًنهػػا يف جمتمعػػات وثاافػػات أ ػػػرن. وق 

 أةيػػة ة األردنيػػٌن. لػػذا فػػإفتتػوافر حػػ  اآلف أدوات يف قيػػاس التعامػػل اشػػتات معايًنهػػا مػػ  عينػػات مػػ  الطلبػػ
, السػػػػتخدام,ا يف قيػػػػػاس عينػػػػات أردنيػػػػة هػػػػذ  الدراسػػػػة تنبػػػػ  مػػػػ  ضػػػػرورة تػػػػوفًن أداة اشػػػػتات أبعادهػػػػا مػػػػ 

هلػا, ناهيػ  اششػتبلت والخػ وط الػمي يتعرضػوف يف مواج,ػة اس اتي يات التعامل المي يستخدم,ا اشراهاوف 
شدي  النفسيٌن والباحثٌن وألهراض الدراسػات واألاػاث ع  أةية توافر مثل هذ  األداة يف تس,يل عمل اشر 

 العلمية.
إحدن اشراحػل كما أف توافر مثل هذ  األداة متل أةية  ا ة, نظرا  لطبيعة مرحلة اشراهاة, المي تشتل 

 ف,ي مرحلػة تت ف اػدوث الت ًنات السريعة يف لتلف ؛ا رجػة يف تطور الفػرد
______________________________________________ 

قػدـ   Transactional Model of Stress and Coping* الءمـوجج الص ـاعال فـل الضـال والصلامـل 
يؤكػد هػػذا . (Lazarus and Folkman, 1984)هػذا الت ػور يف النظػػر إىل الخػ ط والتعامػػل الزاراس وفولتمػاف 

. كما يبٌن أف التتيف مػ  األحػداث الخػاهطة يتػأثر بأسػاليب يف التعامل م  اشواقف الخاهطة مالنموذج أةية عمليات التايي
 Primary)األويل  مالتعامل المي ياـو طا األفراد بعد التعرض للخ ط. ويركا عل  عمليات التاييػم اشعرفية المي تشمل التايي

Appraisal)  ي ؛ أي تايػػيم ا ػػدث ومػػا ميتػػ  أف يسػػببه مػػ  أذن أو وديػػد أو تػػد. والتايػػيم الثػػانو(Secondary 

Appraisal) ؛ أي قيػاـ الفػرد بتحديػد مػػا ميتلتػه مػ  م ػػادر لتاريػر مػدن فاعليت,ػا يف ختفيػػف األذن والت,ديػد الػذي ينشػػأ
 تؤثر بدورها يف ج,ود التعامل المي يبذهلا الفرد. توهذ  التاييما. (Lazarus and Folkman, 1984)ع  ا دث 

and Lewis, 1993b; Feldman, Fisher, Ransom and Dimicdeli, 1995; Piko, 

2001),  
ذ  ػ  الذي مييػا هػػو السريػالنم دػيايا ػكما سمية والعالية واالنفعالية واالجتماعية.  ة و ػالفسيولوجياشظاهر 

 ;Hauser and Bowlds, 1990)ف و ػافعػػػا هػػؤال  اليػهلػػرض ػ  أف يتعػػػوط الػػمي ميتػػػة يف الخ ػػػاشرحلػػ

Patterson and McCubbin, 1987). 
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ع  الخ وط النفسية ما جندها يف  اب األعبا  المي تن مػوم  اشؤشرات الدالة عل  معاناة اشراهاٌن والشب
 ,Ehrenberg, Cox and Koopman)ة ػريػػة العمػذ  الفئػػراد هػػة بػٌن أفػػاالت التآبػػار حػػاد انتشػػازديػ

  ػوف يف التعامل مػػػا اشراهاػػ  المي يتبع,ػػرا ػػ  الطػػع اـ للتشفػػػه االهتمػػػرورة توجيػو إىل ضػدعػا يػمم ,(1990
 .(Frydernberg, 1997; Frydenberg and O'Mullane, 2000)الخ ط 

فاف عمليات التعامل  (Patterson and McCubbin, 1987)بٌن و باترسوف وماك ووفاا  لوج,ة نظر
 مسػبباتو   ا يػاة ضػ وطاتيواج,ػوف التثػًن مػ   اشػراهاٌن ا ػة يف مرحلػة اشراهاػة, نظػرا  ألف  ةأةيػ تتػل

دوف أف يتونوا قػد طػوروا لاونػا  مػ  اسػت ابات التعامػل اشبل مػة الػمي ميتػ  هلػم  ,التوتر ألوؿ مرة يف حياوم
بعيدة  اشراهاوف يف هذ  اشرحلة م  اس اتي يات ميت  أف يتوف له آثار كما أف ما يطور أف يستندوا إلي,ا.  

 لف مراحل حياوم ألف هذ  االس اتي يات قد تشتل أواط التعامل المي لت يف األمد
 .(Valliant, 1977)يف مرحلة الرشد  الحاا يستخدموهناس

تعػود إىل مػا تو ػلت إليػه نتػا ىل  ,فإف أةية دراسة أساليب التعامل المي يتبع,ا اشراهاوفعما سب  فخبل  
 ةػاليومية ال تؤثر يف  حة الفرد العالي اشن  اتالخ وط و البحث م  مؤشرات تبٌن أف أساليب التعامل م  

 ,Wheaton, 1985) (Taylorأيخا   اعيػػه االجتمػػة ويف تتيفػه ا سميػر يف  حتػا تؤثػولتن, سب,ػفح

2003;. 
ممػا  مػ  الاػرف اشاضػي االهتماـ بدراسة أساليب التعامػل الػمي يتبع,ػا الراشػدوف قػد ظ,ػر يف السػتينيات إف

 ,Frydenberg and O'Mullane)وع ػػػػشوضا بػأدب ةػػػاشتعلاات ػالتتابػ  ػروة كبػًنة مػػػػ  ثػػػ جمأدن إىل

, ولتػػػ  البحػػػث يف اسػػػ اتي يات التعامػػػل الػػػمي يسػػػتخدم,ا اشراهاػػػوف وال ػػػ ار مػػػا زاؿ يف بداياتػػػػه (2000
(Frydenberg,1997). راهاػػوف أةيػػة تػػذكر أمػػا يف األردف فلػػم يوجػػه إىل أسػػاليب التعامػػل الػػمي يتبع,ػػا اش

قياسا  عل  ما تستحاه م  اهتماـ, واألااث المي تناولت هذ  اشسألة اػدودة. ومػ  الدراسػات الاليلػة الػمي 
ا الطلبة ػتناولت هذ  اشسألة بشتل متعم  تل  الدراسة المي اهتمت مباارنة أساليب التعامل المي يستخدم,

 .(Breik, 2005)ة ػة اشراهاػػوف يف مرحلػاشوهوبوف والعادي
سيسػاعد اشخت ػٌن مػ  اشرشػدي  وال بػػويٌن  للبيئػة األردنيػة, وتػوفًن األداة اشبل مػة ,فدراسػة هػذ  الظػاهرة

يف مواج,ػػة الخػػ وط الػػمي تفرضػػ,ا وشػػا تسػػتخدمه مػػ  أسػػاليب تعامػػل علػػ  تايػػ  ف,ػػم أفخػػل هلػػذ  الفئػػة, 
مػ   االجتماعيػة واألسػرية مالػمي تفرضػ,ا بيئػت, ارجيػةاخل واشطالػب هم مػ  ج,ػة,طالب الذاتية اشرتبطة بنمػو اش

مشتبلوم وتتفاقم, وقبل  مج,ة أ رن, وبذل  يتمتنوف م  تادمي العوف واإلرشاد اشبل م هلم قبل أف ت اك
وهػػػػػػي  أو اهلػػػػػػروب,, كالت نباـ اسػػػػػػ اتي يات انفعاليػػػػػػة دفاعيػػػػػػة,أف ت سػػػػػػم لػػػػػػدي,م االجاهػػػػػػات السػػػػػػتخد

 فيف معاناوم وحل ما يواج,ونه م  مشتبلت.اس اجيات ال تس,م يف خت

كمػػػا أف اإلحاطػػػة بأسػػػاليب التعامػػػل الػػػمي يسػػػتخدم,ا اشراهاػػػوف ميتػػػ  أف تسػػػاعد يف إلاػػػا  الخػػػو  علػػػ  
هرة العنػف كظػا   ػرة,األسباب التامنة ورا  التثًن م  اششتبلت االجتماعيػة الػمي تنتشػر يف ا تمعػات اشعا

تح ػػػيل, والتسػػػرب مػػػ  اشدرسػػػة. ويف تديػػػد أسػػػباب انتشػػػار كثػػػًن مػػػ  وضػػػعف ال بػػػٌن اشػػػراهاٌن والشػػػباب,
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وا تمػػػ ؛   (Self Destructive Behaviors)العػػػادات السػػػلوكية الخػػػارة بال ػػػحة واشػػػدمرة للػػػذات 
كالتػد ٌن وشػرب التحػوؿ وتعػػاطي اشخػدرات واألكػل الػػن,م وهًنهػا. كمػا أهنػا قػػد تسػ,م يف تديػد ح ػػم 

 preventive)اسػػػات واالسػػػ اتي يات التفيلػػػة بت ػػػميم الػػػرامىل الوقا يػػػة   السيػبلت ووضػػػػذ  اششتػػػػهػػػ

programs)  وإجػػػػرا ات التػػػػد ل(Intervention) ,ه العػػػػاشي ػػػػػػوذلػػػػ  ةشػػػػيا  مػػػػ  التوج والعػػػػبلج اشبل ػػػػم
حٌن ار إىل ػدـ االنتظػػوع ,ر الذي يؤكد أةية ال كيا عل  تنظيم برامىل وقا ية توجه لؤلطفاؿ واشراهاٌنػاشعا 
 ات ي عب ػػبلت وسلوكيػػم يف مشتػػتورط,
 (. 2008ا. )انظر بري  وداود, ػػعبلج,

 هدف الدراسة وأسئلتها -3

توج,ات اشراهاٌن يف التعامل شاياس "يف ضو  ما تادـ, تسع  الدراسة ا الية إىل تديد األبعاد الر يسة 
-Adolescent Coping Orientation for Problem Experiences (A) "مػ  اخلػرات اششػتلة

COPE)) (Patterson and McCubbin, 1987) تٌن طلبػػػة اشػػػرحل عينػػػة مػػ  علػػ  جػػرّا   تطبياػػػه
وتديػػػد اخل ػػػا    عمػػػاف, افظػػػة العا ػػػمةالتابعػػػة ادارس اشػػػيف  مػػػ  اإلنػػػاث والػػػذكور الثانويػػػةو  اإلعداديػػػة
لبيانػات اشت معػة مػ  تطبيػ  مايػاس الػمي ميتػ  استخبل ػ,ا مػ  ا ة )معامبلت ال دؽ والثبات(السيتوم ي

(A-COPE) .عل  هذ  العينة م  اشراهاٌن. وتسع  الدراسة ا الية إىل اإلجابة ع  األسئلة التالية 
 المي تتشف عن,ا إجرا ات التحليل  (A-COPE)ما متونات البنا  العاملي شاياس  التؤال األول 

مدينػة  الثانويػة يفاإلعداديػة و  طلبة اشدارس عينة م  س عل تطبي  اشايا البيانات اشت معة ع العاملي عل  
 عماف؟

وثباوػا لػدن تطبياػه علػ   (A-COPE)ما مؤشرات  دؽ ال ورة اشعدلة ع  مايػاس  التؤال الثالل 
 مدينة عماف؟ عينات م  طلبة اشدارس اإلعدادية والثانوية يف

 حدود الدراسة -4

طلبة اشرحلتٌن األساسية يف ال فوؼ )التاس  والعاشر( والثانويػة تات ر نتا ىل الدراسة ا الية عل   - 1
 م  الذكور واإلناث.

 تات ر نتا ىل الدراسة ا الية عل  مدارس اافظة العا مة. – 2
 أجريت الدراسة  بلؿ أش,ر شباط وآذار ونيساف. – 3

 أدبوات البحث -5

ية يف التأثًن يف مػدركات الفػرد ويف ردود أفعالػه تشًن الدراسات إىل أةية الدور الذي تؤديه العوامل الثااف
ومػ   (Phinnay, Lochner, and Murphy 1990) اليوميػة ا يػاة ظػروؼإزا  الخػ وط الػمي تفرضػ,ا 

كوببلنػػػػػػد وهػػػػػػيس   اأجراهػػػػػػ الػػػػػػمي تلػػػػػػ  الدراسػػػػػػة , (A-COPE) مايػػػػػػاسالدراسػػػػػػات الػػػػػػمي أجريػػػػػػت علػػػػػػ  
(Copeland and Hess, 1995). تارها باترسوف وماكوبٌن العينة المي ا  ذل  أف(Patterson and 
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McCubbin, 1987) يف ااولػة للتشػف عػ   بلند وهػيسبقاـ كو  لذل  .ق تراع الفروؽ الثاافية والعرقية
( 244) م مؤلفة عينة  عل  (A-COPE)الفروؽ العرقية وا نسية المي ميت  التو ل إلي,ا بتطبي  ماياس 

ة ػ  منطاػػػػويتٌن اليتػػػٌن مػػػػيايػػػة واسػػػبانية ا تػػػًنوا  مػػػ  مدرسػػػتٌن ثانػػػطالبػػػا  يف ال ػػػف التاسػػػ  مػػػ  أ ػػػوؿ اجنل
مسػػتخدمٌن طرياػػة   (Factor Analysis) العػػامليرا  عمليػػات التحليػػل ػا بإجػػػقامػػم  , ػػ ًنة حخػػرية

 The Principal Components Varimax) اورػد للمحػػػر اشتعامػػػاشتونػػات األساسػػية مػػ  التدويػػ

Rotation)  .العػػػػاملي بػػػػٌن  تشػػػػبع,االتحليػػػػل عػػػػ  ثبلثػػػػة عشػػػػر عػػػػامبل  تراوحػػػػت درجػػػػة  تشػػػػفت نتػػػػا ىلف
(. وكانػت 1عػ  )هلذ  العوامػل  (Eigen Values) . وزادت قيم التباي  اشفسر(0.836( إىل )0.362)

( مػ  التبػاي  يف م ػفوفة االرتبػاط. ويشػًن الباحثػاف إىل أف :59.6هذ  العوامل الثبلثة عشر مسؤولة ع  )
ا تلػػػف ا تبلفػػػا  طفيفػػػا  عػػػ  البنػػػا  العػػػاملي  -كمػػػا كشػػػفت عنػػػه هػػػذ  الدراسػػػة  -ي للمايػػػاس البنػػػا  العػػػامل

 .(Patterson and McCubbin, 1987)بٌن و كما باترسوف و  لل ورة األ لية الذي أسفرت عنه دراسة
لػ  ثبلثة عشر عامبل كشفت عن,ػا الدراسػة ا اليػة. ومػ  ذيف ماابل  ,تو ل األ ًناف إىل اثين عشر عامبل  

 يف كلتػػػا يف م ػػػفوفة االرتبػػػاط كػػػاف متمػػػاثبل (Reported Variance)ه ػلت إليػػػػفػػإف التبػػػاي  الػػػذي تو ػػػ
:(. ممػا يشػًن إىل أف اال تبلفػات العرقيػة الثاافيػة الػمي 59.6:(  و)60.1إذ بلػيف ) ا موعتٌن م  العوامل,

ي للمايػػاس. و أف هػػذ  اال تبلفػػات ق تػػؤد إىل ت يػػًن كبػػًن يف البنػػا  العػػامل كوببلنػػد وهػػيسةيػػات طػػا عينػػة  
 العرقية الثاافية ق تت  كبًنة ايث تدث ت يًنا  جوهريا  يف البنا  العاملي لؤلداة.

 Patterson and)ل إلي,ػػػػا باترسػػػػوف ومػػػػاكوبٌن ػػػػػػاد الػػػػمي تو ػػػػػػا ىل األبعػػػػػػذ  النتػػػػػػوقػػػػد سػػػػاندت ه

McCubbin, 1987)   وقدمت دالالت ع   دؽ بنا  ماياس(A-COPE ). 
  Halvarsson, Lunner and) ودفكل م  هالفرسوف ولونر وز طا  قاـ  ويف دراسة أ رن
Sjöden, 2001) ماياس , بإعداد  ورة سويدية ع(A-COPE)  (Patterson and McCubbin, 

يف ال ػػفوؼ مػػ  السػػاب  إىل ( طالبػػة 590طباػػوا في,ػػا األداة علػػ  عينػػة مػػ  اإلنػػاث تألفػػت مػػ  ) ,(1991
 .وا تًنت ال فوؼ بطرياة عشوا ية ,يف وسط السويد (Uppsala)اة اوبساال التاس  م  منط

 ة ع  األداة علػ  كػل أفػراد العينػة,البيانات المي ح لوا علي,ا نتي ة تطبي   ورة م شأ خ  الباحثوف 
 Principal Components)ات الر يسػػة ػاشتونػػوب ػأسلػػدمٌن ػمستخػػ ,ليػل العامػػػػػػات التحليػإىل عمليػ

Factor Analysis) ( عػػامبل  زادت قػيم التبػاي  اشفسػر هلػػا 16عػ  ) أسػػفرت نتػا ىل التحليػل العػاملي. ف
اعتػرت و ( مػ  التبػاي . :60.6واعترت مسؤولة عػ  ) ,(0.40( وزادت معامبلت تشبع,ا عل  )1عل  )

مسػػػػؤولة عػػػػ  اششػػػػاكل األسػػػػرية, حػػػػل اششػػػػاعر, و  التنفػػػػيس عػػػػ ا , و ػػػػػػ: االس  وهػػػػيالعوامػػػػل الثبلثػػػػة األوىل 
عشػر اشتبايػػة  ة( مػ  التبػاي , يف حػػٌن تراوحػت نسػػب التبػاي  اشفسػػر للعوامػل الثبلثػػ5.2, و7.8, و13.2)

وحػػػػل  ( لبعػػػػد اشسػػػػاندة االجتماعيػػػػة1.9إىل ) ,( لبعػػػػد تطػػػػوير االعتمػػػػاد علػػػػ  الػػػػذات والتفػػػػاؤؿ4.1بػػػػٌن )
ة ػ  مػػ  مػػػا تو ػػػلت إليػػػه الدراسػػػ. وكمػػػا هػػػو واضػػػ  فػػإف البنػػػا  العػػػاملي للمايػػػاس ق يتفػػػاششػػتبلت األسػػػرية

إذ اشػتمل البنػا   .(Patterson and McCubbin, 1991)باترسػوف ومػاكوبٌن ا ػػػاـ طػػػالػمي قة ػػػاأل لي
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أما  أكر م  الفارات. ا  كل من,ا عددضم   بل  ( اثين عشر عام12) العاملي للماياس يف  ورته األ لية عل 
فاػد اشػتملت علػ  فاػرات انتمػت إىل عوامػل لتلفػة يف الدراسػة العوامل الػمي تو ػل إلي,ػا هالفرسػوف ورفاقػه 

ق تتػػ   (Halvarsson, et al., 2001) ورفاقػػه هالفرسػػوفيف دراسػػة مػػ  الفاػػرات  األ ػػلية. فالعديػػد
. ونظػرا  (Patterson and McCubbin, 1991)مشبعة بالعوامل ذاوا الػمي ظ,ػرت يف الدراسػة األ ػلية 

كشػػف عػػ  أبعػػاد كثػػًنة بعخػػ,ا ال يشػػتمل علػػ  عػػدد كػػاؼ مػػ    لفرسػػوف ورفاقػػهها ا ألف التحليػػل الػػذي أجػػر 
العامػل علػ   اشػتماؿفي,ػا اشػ طوا إعداد  ورة جديدة ع  األداة  ثوفقرر الباحفاد (, 3أقل م  الفارات )

( مثانيػػة عوامػػل, 8علػ  ) اشػػتملتداة أأسػفر تطبيػػ  هػذا اشعيػػار عػ  و . حػ  يابػػل ثػبلث فاػػرات علػ  األقػػل
  (.0.40) ل درجة تشبع,ا العاملي عتايد  ,( فارة35م  ) توتألف

باشايػاس الفرعػي   (0.61بػٌن ) ااسوبة هلذ  العوامػل )اشاػاييس الفرعيػة( ثباتالتراوحت قيم معامبلت 
 (α)انت قيم ػػباشاياس الفرعي )تطوير اشساندة االجتماعية(, واثناف من,ا ك (0.77إىل ) (حل اششتبلت)

 . (α  =0.06(, واالنش اؿ )α  =0.51) الروحي واشدرسية وهي: الدعم ػا ضعيفػااسوبة هل
, بتاسػيم العينػة  (Halvarsson et al., 2001)و سػاب معامػل  ػدؽ األداة قػاـ هالفرسػوف ورفاقػه 

إىل جممػػوعتٌن, م قػػاموا باشاارنػػة بػػٌن ال كيػػب العػػاملي الػػذي نػػتىل عػػ  التحليػػل العػػاملي الػػذي اجػػرن علػػ  
أجػػروا  وعػػة مػػ  ا مػػوعتٌن بشػػتل منف ػػل. لاػػديانػػات الػػمي ح ػػلوا علي,ػػا مػػ  تطبيػػ  األداة علػػ  كػػل جممالب

تليبل  منف بل  عل  البيانات اشت معة مػ  كػل جمموعػة مػ  هػاتٌن ا مػوعتٌن. فأسػفر التحليػل الػذي أجػري 
:( مػػ  66.3ؤولة عػػ  )( عػػامبل  وهػػذ  العوامػػل مسػػ17علػػ  البيانػػات اشت معػػة عػػ  ا موعػػة األوىل عػػ  )

( عػامبل  16الذي أجري عل  البيانػات اشت معػة عػ  ا موعػة الثانيػة عػ  ) لالتباي . يف حٌن كشف التحلي
( مثانية 8( فارة تخمنت,ا )35( فارة م  )22:( م  التباي . وتبٌن أف )64.6وهذ  العوامل مسؤولة ع  )

الػذي كشػف  ذاوػاالعينػة, كانػت مشػبعة بالعوامػل عوامل كشف عن,ا التحليل الذي أجري عل  شي  أفػراد 
أف  عنه التحليل اشنف ل الذي أجري عل  البيانات اشتوافرة نتي ة تطبي  األداة عل  كلتػا ا مػوعتٌن. وتبػٌن

( إحدن عشرة فارة كانت مشبعة بالعوامل نفس,ا المي ظ,رت يف البنا  العاملي للماياس اششتمل عل  11)
ظ,ر من,ا فارتاف اثنتاف فاط يف ا موعة األوىل وتس  فارات يف ا موعة الثانية. وفارتاف  ( مثانية عوامل.8)

ق تظ,را تشبعا بالعوامل نفسػ,ا الػمي ظ,ػرت يف التحليػل الػذي أجػري علػ  البيانػات اشت معػة مػ  كػل أفػراد 
  البيانات اشت معة عػ  كػل العينة. ونظرا  ألف هالبية الفارات المي أظ,رها التحليل الذي أجري منف بل  عل

جمموعة عل  حدة قد مشلت,ا العوامل ذاوا المي أظ,رها التحليل الذي أجري عل  البيانات اشتوافرة م  شيػ  
 لبنا  ماياس جديد. ( مثانية عوامل اعتر كافيا  8أفراد العينة, فإف التحليل الذي أسفر ع  )

قد ا تلف عندما طب  اشاياس عل  عينة  (A-COPE)اس يتبٌن م  هذ  النتا ىل أف البنا  العاملي شاي
  (Halvarsson et al., 2001)مػ  اإلنػاث اشراهاػات يف ا تمػ  السػويدي, ممػا حػدا طالفرسػوف ورفاقػه 

 .(A-COPE-S  ورةػذ  ال ػػوا علػ  هػػدي. وأطلاػػ  السويػم ا تمػإىل تطوير  ورة معدلة ع  اشاياس تبل 
( سػتة ماػاييس فرعيػة. ومػ  أف ن ػف عػدد الفاػرات 6( مثاف وعشػري  فاػرة و)28)تألفت هذ  ال ورة م  
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( المي اشتملت علي,ا ال ورة األ ػلية للمايػاس كانػت قػد اسػتثنيت, إال أف هالبيػة الفاػرات اشتبايػة 26)ف=
نظمت بأسلوب عاملي ماارب لذل  األسلوب الذي اتب  يف ال ورة األ لية للماياس. واستبعد اثناف مػ  

وةػػا البحػػث عػ  اشسػػاندة الروحيػػة والبحػػث عػػ  اشسػػاندة  "A-COPE-S" مػػ  ال ػػورة السػػويدية  سشاػاييا
اش,نية. ولعل اقت ػار العينػة السػويدية علػ  اإلنػاث فاػط دوف الػذكور هػو أحػد األسػباب الػمي أدت إىل هػذا 

 ات الثاافية بٌن ا تمعٌن.اال تبلؼ يف ال كيب العاملي ع  ال ورة األ لية, أو قد يعود ذل  إىل الفروق
 جمتمع الدراسة والعونة  -6

ا توميػػػة واخلا ػػػة  دارساشػػػ( يف 12-9تتػػػوف جمتمػػػ  الدراسػػػة مػػػ  شيػػػ  طػػػبلب ال ػػػفوؼ وطالباوػػػا )
  التابعة لوزارة ال بية والتعليم يف مدينة عماف.

الػػػذي   ,(12-9) ا ( مػػػ  طػػػبلب ال ػػػفوؼػب )ذكػػػورا  وإناثػػػبلطػػػ (1003)تتونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػ  و 
التابعػػة شديريػػة ال بيػػة والتعلػػيم يف منػػاط  عمػػاف  ا توميػػةعمػػاف, ا تػػًنوا مػػ  اشػػدارس يدرسػػوف يف مػػدارس 

ذ ا تػػػًنت مدرسػػػتاف بطرياػػػة إومػػػ  اشػػػدارس التابعػػػة شديريػػػة التعلػػػيم اخلػػػاص.  وىل والثانيػػػة والثالثػػػة والرابعػػػة,األ
مدارس مػ    رب  اشذكورة. كما ا تًنت أرب ة يف اشناط  األعشوا ية م  بٌن كرن اشدارس التابعة لتل مديري

وبػػػذل  بلػػػيف عػػػدد اشػػػدارس الػػػمي ُأشػػػركت يف الدراسػػػة عشػػػر  س التابعػػػة شديريػػػة التعلػػػيم اخلػػػاص,كػػػرن اشػػػدار 
شػػعب اشػػتملت علػػ  ال ػػفوؼ التاسػػ  والعاشػػر وا ػػادي عشػػر والثػػا   أربػػ مػػدارس. ا تػػًن مػػ  كػػل من,ػػا 

( نسػم ألهػراض 1003. استخدـ من,ػا )(A-COPE)( نسخة م  ماياس 1288عشر, ووزعت علي,ا )
هػػذ  الدراسػػة, واسػػتثنيت البايػػة بسػػبب عػػدـ احتوا ,ػػا علػػ  شيػػ  اشعلومػػات البلزمػػة. وبػػذل  بل ػػت نسػػبة 

عينػػػة الدراسػػػة وفػػػ  مت ػػػًني ال ػػػػف  زيػػػ يوضػػػػ  تو  (1)وا ػػػدوؿ رقػػػم :(. 77.87اسػػػت ابة أفػػػراد العينػػػة )
 وا نس.

 
 (3  الجدول رق 

 وزيع عيءة الدراسة وف  مصايري ال ف والجءس.ح
 الجءس     

 ال ف
 المجموع حلاث جفور

 ٪ ن ٪ ن ٪ ن

 :21.4 215 :10.6 106 :10.9 109 التاس 

 :22.2 223 :12.1 121 :10.2 102 العاشر

 :30.4 305 :15.5 155 :15.0 150 ا ادي عشر 

 :25.9 260 :13.4 134 :12.6 126 الثا  عشر 

:48.6 487 ا موع 51.4 516: 1003 100.0: 

ممػا توزي  الذكور واإلناث عل  اشسػتويات ال ػفية اشختلفػة كػاف متااربػا, ( أف 1)يتخ  م  ا دوؿ رقم 
. (1.15)قد بل ت قيمة مرب  كاي و  مشوؿ عينة الدراسة وةثيل,ا شت ًني ا نس واشستون ال في.يشًن إىل 
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ممػا ياػدـ داللػة عػ  ةثيػل أفػراد العينػة شت ػًني ا ػنس  .  0.05عند مسػتون ليست دالة وهذ  الايمة
 واشستون ال في.

 أداتا الدراسة  -7

 األداتٌن التاليتٌن: الباحثاف  لتحاي  أهراض الدراسة استخدـ
  .والعمرون ال في تتناوؿ ا نس, واشست تخمنت أسئلة استبانة املعلومات الدميوغراػوة:  -7-1
 Patterson) (A-COPE)  مقياس حوجهات المراهقين فل الصلامل مع الصارات المشةاة -7-5

and McCubbin, 1987). 
 (A-COPE)وصف مقواس  -7-2-1

اشػتملت  (Inventory)( قا مػة Patterson and McCubbin, 1987أعػد باترسػوف ومػاكوبٌن )
الػمي ياػػـو طػا اشراهاػوف لػػدن تعػامل,م مػػ  الخػ وط اشرتبطػػة  تعامػػل الر يسػة والسػػلوكياعلػ  اسػ اتي يات الت

-10( طالبػػا  يف ال ػػفوؼ )30  )بتطػػورهم يف مرحلػػة اشراهاػػة, وذلػػ  بعػػد أف قامػػا مباابلػػة عينػػة متونػػة مػػ
 ية,الشخ ػوطلبػا إلػي,م و ػف مػا يفعلػوف إلدارة ال ػعوبات الػمي يواج,وهنػا للتخفيػف مػ  الخػ وط  (,12

والخػػ وط الػػمي يتعػػرض إلي,ػػا أفػػراد األسػػرة اآل ػػري , ومػػا يواج,ػػوف مػػ  مواقػػف حرجػػة يف حيػػاوم علػػ  وجػػه 
. فأسفرت است اباوم ع  قا مػة متونػة مػ  ) ( فاػرة مشلػت اسػت ابات التعامػل السػلبية الت نبيػة 95العمـو

( طالبا  قاموا باإلجابة ع  467)واالجيابية. م قاما بتطبي  هذ  االست ابات عل  عينات لتلفة تألفت م  
( مسػتويات. وبعػد إجػرا  عمليػات 5هذ  الفارات م   بلؿ ا تيار إحدن النااط م  ماياس مؤلف مػ  )

( فارة ق تتشف ع  أي تباي  تاريبػا . ويف  طػوة الحاػة أ خػعت الفاػرات 27التحليل العاملي تبٌن أف )
( عامبل  12( فارة مشبعة بػ )54تررة, فأسفر ذل  ع  )( فارة, إىل عمليات تليل عاملي مت68اشتباية, )

, بل ػت قػيم معػامبلت الثبػات )االتسػاؽ "Coping Patterns"أطل  علي,ػا معػدا اشايػاس أوػاط التعامػل 
( وفيمػػػا يلػػػي عػػػرض مػػػوجا للماػػػاييس 0.70الػػػدا لي( شعظػػػم هػػػذ  األوػػػاط )اشاػػػاييس الفرعيػػػة( أكثػػػر مػػػ  )

 :(A-COPE)اس الفرعية المي يتتوف من,ا ماي
يايس هذا اشاياس الفرعي ميل اشراه  إىل التعبًن و   Ventilating Feelings ع  اششاعرالتنفيس  -1

عما يواج,ه م  إحباط ع  طري  ال راخ وتوجيه اللـو لآل ري , والشتون ألفراد العا لػة أو األ ػدقا , أو 
 قوؿ أشيا  بذيئة. 

س هػذا اشايػاس الفرعػي اشيػل إىل الايػاـ بنشػاطات وياػي Seeking Diversion البحث عػ  الت يػًن -2
, ومشػػاهدة التلفػػاز, أو ممارسػػة هوايػػة معينػػة كوسػػيلة لت نػػب م ػػدر التػػوتر  تتطلػػب ا لػػوس كػػالارا ة, والنػػـو

 والخ ط. 

 Developing Self Reliance and    Optimismوالتفػاؤؿ   االعتمػاد علػ  الػذاتتطػوير  -3
انػػب اإلجيػػال يف اشوقػػف ال ػػعب, واختػػاذ الاػػرارات وا لػػوؿ اخلا ػػة بػػه, وياػػيس قػػدرة اشراهػػ  علػػ  رؤيػػة ا 

 والادرة عل  التنظيم. 
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ويايس هذا اشاياس الفرعػي ا ,ػود  Developing Social Support ةالجتماعيتطوير اشساندة ا -4
  المي ياـو طا اشراه  ليبا  عل  ات اؿ م  اآل ري  م   بلؿ التعاوف يف حل اششتبلت وبذؿ

 ا ,ود. 

ياػيس هػذا اشايػاس الفرعػي قيػاـ اشراهػ  و  Solving Family Problems حل مشتبلت األسػرة  -5
بالتحػدث مػػ  احػػد أفػػراد األسػػرة, ومشػاركة أفػػراد األسػػرة مبػػا ياومػػوف بػه مػػ  نشػػاطات, والعمػػل وفػػ  الاواعػػد 

 واشطالب األسرية لت نب ال راع. 

ميػػػل اشراهػػػ  إىل اسػػتخداـ اشػػػواد اش,د ػػػة, ياػػيس و  Avoiding Problems جنػػب اششػػػتبلت  -6
 والتد ٌن, والتحوؿ, كطرياة لت نب اششتبلت المي يواج,,ا. 

وياػيس قيػاـ اشراهػ  بالتعامػل مػ   Seeking Spiritual Supportاشسػاندة الروحيػة البحػث عػ   -7
 , والذهاب إىل التنيسة,  اششتبلت المي يواج,,ا ع  طري  الل و  إىل ال بلة

 دث م  رجل دي .  والتح

 ويايس مدن اهتماـ اشراه   Investing in Close Friends اشاربٌن ه إىل األ دقا ػالتوج  -8

 أو  دياة يرتبط معه/مع,ا بعبلقة محيمة./بالباا  قريبا م   دي 

ياػيس هػذا اشايػاس الفرعػي اشيػل  Seeking Professional Support ةم,ني مساندةالبحث ع   -9
 اششتلة م  مدرس أو مرشد نفسي لت  م   ارج اشدرسة. إىل ا ديث ع  

وياػيس  .Engaging in Demanding Activities االخنػراط يف أنشػطة تتطلػب بػذؿ ا ,ػد -11
   أهدافػػػه, كالنشػػػاط ا سػػػدي الشػػػديد,ا ,ػػػود الػػػمي يبػػػذهلا اشراهػػػ  لبلخنػػػراط يف نشػػػاطات ةتنػػػه مػػػ  تايػػػ

  ة. وتطوير الذات, أو العمل ا اد يف اشدرس

 ذا اشاياس الفرعي حس الفتاهة واشيل إىل اشرح ػيايس ه  Being  Humorousالفتاهة  -11

 وقوؿ النتتة وااافظة عل  الروح اشرحة. 

وياػػػػيس هػػػذا اشايػػػػاس الفرعػػػي التعامػػػػل عػػػ  طريػػػػ  اخنػػػراط اشراهػػػػ  يف    Relaxingاالسػػػ  ا  -12
 اا, وتناوؿ الطعاـ, أو الذهاب يف جولة بالسيارة. نشاطات اس  ا ية كأحبلـ الياظة, واالستماع إىل اشوسي

 صدق الصورة األصلوة للمقواس -2-2 -7

مػػػ   (A-COPE)اـ طػػػا باترسػػػوف ومػػػاكوبٌن بتشػػػتيل,ا لتحديػػػد  ػػػدؽ مايػػػاس ػة الػػػمي قػػػػت العينػػػػألفػػػػت
( مػػراهاٌن منحػػدري  مػػ  عػػا بلت كانػػت ملتحاػػة مبؤسسػػات للعنايػػة بال ػػحة يف مدينػػة مػػ  أواسػػط 709)
( سػػنوات  ػػممت 3( إىل دراسػػة طوليػػة اسػػتمرت )509نػػاط  ال ربيػػة. وقػػد  خػػ  اشراهاػػوف وأسػػرهم الػػػ )اش

 لفح  تأثًن العامل األسري عل  سلوؾ تعاطي اشواد بٌن اشراهاٌن.
قػػػاـ الباحثػػػاف بايػػػارة أفػػػراد العينػػػة مػػػ  اشػػػراهاٌن وآبػػػا ,م يف منػػػازهلم, وطلبػػػا إلػػػي,م تعبئػػػة االسػػػتبانات الػػػمي 

 Needle)ة ػة ساباػػػأف دراسػػػومايػػاس سػػنوي عػػ  تعػػاطي اشػػواد. علمػػا  بػػ (A-COPE)ايػػاس تخػػمنت م

McCubbin, Lorence, and Hochhauser, 1983)  ار إلي,ػػا يف ػػػػمش(Patterson and 
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McCubbin,1987) تو لت إىل امتانية ا  وؿ عل  إجابات  ادقة م  اشراهاٌن حوؿ سلوك,م يف .
 م يف منازهلم.تعاطي اشواد عند زيارو

فح ػػػت  A-COPE), شايػػػاس )(Concurrent Validity)د ال ػػػدؽ التبلزمػػػي ػ  أجػػػل تديػػػػومػػػ
وتعػػػاطي  ,والليتػػػًن اط,ػػػا بسػػػلوؾ التػػػد ٌن, وشػػػرب البػػػًنة,أوػػػاط التعامػػػل الػػػمي يتبع,ػػػا اشراهاػػػوف ومػػػدن ارتب

بػٌن اشاػاييس الفرعيػة االثػين مػ  اشارجيوانا. وقد استثنيت ثبلثة مااييس )االنشػ اؿ, واالسػ  ا , والفتاهػة( 
لدن تاييم أساليب التعامل المي تتبع,ا هذ  الفئة, نظرا  الف الباحث أراد أف م ل عل  أداة أق ر.   عشر,

ألنػػػػه يتخػػػػم  سػػػػلوؾ اسػػػػتخداـ  ,(Avoiding Problems)كمػػػا ُحػػػػذؼ أسػػػػلوب جنػػػػب اششػػػػتبلت 
  .اشخدرات الذي اعتر اشعيار الر يسي يف دراسة ال دؽ هذ

 ارتباطات جا ية )م  ضبط مت ًن العمر( بٌن التعامل واستخداـ اشواد عند   ل الباحث علػح 
 الذكور واإلناث. ومبعىن آ ر ظ,ر أف استخداـ مواد معينة يتس  م  استخداـ أساليب معينة يف التعامل 

ع أساليب معينة يف التعامل. إذ تبٌن وجود ارتباطات سلبية وأ رن اجيابية بٌن استخداـ مواد معينة وبٌن اتبا 
إذ تبػػٌن مػػثبل  وجػػود ارتبػػاط سػػل  بػػٌن أسػػلوب التعامػػل باسػػتخداـ اشػػواد اشخػػدرة والتػػد ٌن والتحػػوؿ وبػػٌن 
أسلوب التعامل )حل مشتبلت األسرة(. إف قيم معامبلت االرتباط المي ح ل الباحث علي,ا ووط,ػا بػٌن 

ألسرة تادـ مؤشرا  إىل أف الخبط الػذي ميتػ  أف ميارسػه استخداـ اشواد والتعامل ع  طري  حل مشتبلت ا
 آليػة مػ  آليػات التنشػئة الػمي تػوؿ دوفبو ػفه الوالداف  بلؿ التفاعبلت النشطة م  أفػراد األسػرة قػد خيػدـ 

وسػػيلة للتعامػػل. أو قػػد يتػػوف هلػػذ  ا ,ػػود النشػػطة مػػ  قبػػل اشراهػػ  إلجنػػاز اعتمػػاد اشراهػػ  علػػ  هػػذ  اشػػواد 
يف تاليػػػػل الخػػػػ ط الػػػػذي يشػػػػعر بػػػػه. وبػػػػذل  ياػػػػ ح مػػػػاكوبٌن ورفاقػػػػه  الوالػػػػدي  واألشػػػػاا  دورشػػػػيا  مػػػػ  األ

(McCubbin Needle and Wilson,1985) :امتانية ت نيف أواط التعامل يف فئتٌن ةا 
وأوػػػػػػػػاط التعامػػػػػػػػل  (Complementary Coping Patterns)أوػػػػػػػػاط التعامػػػػػػػػل الوديػػػػػػػػة 

 (McCubbin Needle and Wilson, 1985)  (Competing Coping Patterns)التنافسػية
فتفريػػيف اششػػػاعر وقخػػػا  الوقػػت مػػػ  أ ػػػدقا  ماػػػربٌن, وتطػػوير اشسػػػاندة االجتماعيػػػة, يبػػدو أهنػػػا شيعػػػا  تتسػػػم 
با املة وترتبط أو تنس م م  استخداـ اشواد. يف حٌن أف التعامل اشوجه  ػل مشػتبلت األسػرة, والبحػث 

 خنراط يف أنشطة تتطلب بذؿ ا ,د, ال يتف  م  استخداـ اشواد.عل  اشساندة الروحية, واال
  االحندار املتعدد للجوء إىل تعاطي املواد بوصفه وسولة تعامل -7-2-3

Multiple Regression of Substance Use in Coping 
اشػػػػػواد اخلمػػػػػس  وللح ػػػػػوؿ علػػػػػ  دالالت إضػػػػػافية عػػػػػ   ػػػػػدؽ اشايػػػػػاس حسػػػػػبت معامػػػػػل اال ػػػػػدار بػػػػػٌن

واشارجيوانػا( وأوػاط التعامػل لػدن الػذكور ولػدن اإلنػاث كػل علػ  حػدة  ٌن, والبًنة, والنبيذ, والليتػًن,)التد 
يف ااولة لتحديد اس اتي يات التعامل المي تتنبأ أكثر يف تعاطي اشواد لتبل ا نسٌن. وم  اش,م االنتبا  إىل 

  ن ف التباي  يف شي  معامبلت اال دار. أف العمر )الذي أد ل يف كل ا دار( كاف مسؤوال  ع  أكثر م
ومػػ  ذلػػ  فاػػد اتخػػ  أف أوػػاط تعامػػل اػػددة تفسػػر ماػػدارا  اضػػافيا  مػػ  التبػػاي  يف تعػػاطي اشػػواد اشختلفػػة. 



   ..............د.بريك، د.أبو جدي................البناء العاملي لصورة أردنية معدلة عن مقياس توجهات المراهقين

 
 

 
 

77 

  :( م  التباي  يف التد ٌن فسر بأربعػة أوػاط تعامػل هػي: قخػا  الوقػت مػ  أ ػدقا9 مي  اشراهاٌن فاف )
وحل اششتبلت العا لية. كما تبٌن أف وط  تتطلب بذؿ ا ,د, وتفرييف اششاعر, واالخنراط يف م,اـ ماربٌن,

والبحػػػث عػػػ   اشػػػواد. مثػػػاؿ )حػػػل مشػػػتبلت العا لػػػة,التعامػػػل قػػػد يػػػؤدي دورا  يف التح ػػػٌن ضػػػد اسػػػتخداـ 
فػػاف أوػػاط تعامػػل أ ػػرن  ,واالخنػػراط يف أدا  أنشػػطة تتطلػػب بػػذؿ ا ,ػػد(. وبعتػػس ذلػػ  ,اشسػػاندة الروحيػػة

لة: قخا  الوقت م  أ دقا  ماربٌن, وتفرييف دورا  يف تس,يل استخداـ اشواد. مثاؿ )اتباع أساليب جمام تؤدي
 وتطوير اشساندة االجتماعية(. اششاعر,

  (A-COPE)الصورة األصلوة ملقواس ثبات  -7-2-4

اس ػشاي( با0.50بٌن ) (A-COPE)تراوحت قيم معامبلت االتساؽ الدا لي لل ورة األ لية شاياس 
 ( باشاياس الفرعي )التوجه إىل األ دقا  0.76الفرعي )البحث ع  مساندة م,نية( إىل )

 ( قيم معامبلت الثبات ااسوبة مبعادلة ألفا لترونباخ.2اشاربٌن(. ويبٌن ا دوؿ رقم )
 (5الجدول رق   

 Patterson and لاادأل ا لةرو المدتوبة بملادلة  (A-COPE)ملامالت ثاات ال ورة األصاية لمقياس 

McCubbin, 1987 

 أل ا لةرولااد  قاييس ال رعيةالم
 0.75 التنفيس ع  اششاعر 

 0.75  يًنالبحث ع  الت
 أل ا لةرولااد  قاييس ال رعيةالم

 0.69 والتفاؤؿتطوير االعتماد عل  الذات 
 0.75 ةجتماعيتطوير اشساندة اال

 0.75 حل مشتبلت األسرة
 0.71 ت جنب اششتبل
 0.72 ةروحيال اشساندةالبحث ع  

 0.76 التوجه إىل األ دقا  اشاربٌن
 0.50 ةم,نيمساندة البحث ع  

 0.67 نشاطات تتطلب بذؿ ا ,ديف  االخنراط
 0.72 الفتاهة

 0.60 االس  ا 

  (A-COPE)إعداد الصورة األردنوة من مقواس  -7-2-5

 Translation –Bac – Translationة ػة العتسيػػة وال شػػوب ال شػػاع أسلػػاس باتبػػبعد ترشة اشاي

Method  ( Hwang  Yan,  and  Scherer,  1996 )  
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بالتعاوف م  اثنٌن م  الامبل  يف جامعة عماف األهلية وا امعة األردنية مم  يتانوف الل تٌن العربية واإلجنلياية. 
يف قسػػمي علػػم الػػنفس ويف كليػػة  ( اتمػػٌن مػػ  أعخػػا  اهليئػػة التدريسػػية10عرضػػت ال ػػورة اش شػػة علػػ  )

ذل  للتأكد م  دقة ال شة وم  مبل مػة الفاػرات العلـو ال بوية يف جامعة عماف األهلية وا امعة األردنية و 
مثانيػػة  8للثاافػػة األردنيػػة. وبعػػد إجػػرا  التعػػديبلت البلزمػػة علػػ  اشايػػاس طبػػ  علػػ   سػػة عشػػر مفحو ػػا  )

سػػب  طالبػػات( مػػ  ال ػػفٌن التاسػػ  والعاشػػر. واسػػتنادا  إىل مبلحظػػات الطلبػػة أجريػػت تعػػديبلت  7طػػبلب و
( 46الفاػػػرة ) تثاافيػػػة وذلػػػ  اسػػػتنادا  إىل آرا  ااتمػػػٌن, إذ حػػػذف بسػػػيطة علػػػ  بعػػػ  الفاػػػرات ألسػػػباب

 (rabbi)(, وحذفت كلمة حا اـ 21"أشرب البًنة والنبيذ والليتًن", كما أضيفت كلمة شيم إىل الفارة )
شيم أو قسيس أو كاه ". كمػا  النحو التايل:" أتتلم م  رجل دي ,م  الفارة ذاوا فأ بحت الفارة عل  

", وعػػدلت الفاػػ44ة ال ػػياـ إىل الفاػػرة )أضػػيفت كلمػػ رة (, فأ ػػبحت علػػ  النحػػو التػػايل" أ ػػلي أو أ ػػـو
نظرا  ألف أعمار ا موعة ال تتي  هلم بعد السياقة, وأ بحت عل  النحػو  ( "أذهب جبولة يف السيارة",17)

ل ػػورة اش شػػة إىل التػػايل "أذهػػب جبولػػة يف السػػيارة, أو الدراجػػة أو مشػػيا  علػػ  األقػػداـ ". وبػػذل  اشػػتملت ا
 م  بع  التعديبلت عل  الفارات اششار إلي,ا.  ( فارة,54( فارة بدال  م  )53ل  )العربية ع

طالبة( م  مدرسػتٌن مػ  كريػات  64طالبا  و  41( طبلب )105ا تًن ) و ساب معامل ثبات األداة
هلػػػػا أفػػػػراد العينػػػػة  تمػػػػ  الدراسػػػػة اشػػػدارس الواقعػػػػة يف منطاػػػػة مركايػػػػة يف اافظػػػػة العا ػػػػمة لخػػػػماف تنػػػػوع ومشو 

   قسػػم اإلرشػػاد يف كلتػػا اشدرسػػتٌن,األ ػػلي. وبعػػد ا  ػػوؿ علػػ  موافاػػة وزارة ال بيػػة والتعلػػيم وبالتنسػػي  مػػ
طلب إىل الطلبة اإلجابة ع  فارات اشاياس يف مواقػف  ػفية شعيػة. م أعيػد تطبيػ  اشايػاس علػ  ا موعػة 

( ووذجػا  من,ػا اسػتخدمت  سػاب قػيم 89بعد ش  األداة تبٌن  ػبلحية )( مثانية أسابي . و 8نفس,ا بعد )
( قيم معػامبلت ثبػات 3. ويبٌن ا دوؿ رقم )(Test-retest Method)معامبلت الثبات بطرياة اإلعادة 

 اسوبة مبعادلة بًنسوف. ,اشااييس الفرعية االثىن عشر
 (1الجدول رق   

 اا صاار من الايالات المصوافرة من حطاي  ال ورة الملربة من مقياس ملامالت الثاات المدتوبة بطريقة حعادة
 (A- COPE) عاا طااة المدارس اإلعدادية والثالوية فل عمان 

 18ن =  ملامل ارحاان بيرسون المجال الرق 
 0.81 التنفيس ع  اششاعر  1
 0.78  يًنالبحث ع  الت 2
 0.70 والتفاؤؿتطوير االعتماد عل  الذات  3
 0.72 ةجتماعيتطوير اشساندة اال 4
 0.89 حل مشاكل األسرة 5
 0.72 جنب اششاكل 6
 0.79 ةروحيال اشساندةالبحث ع   7
 0.79 األ دقا  اشاربٌنىل التوجه إ 8
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 0.58 ةم,نيمساندة البحث ع   9
 0.79 نشاطات تتطلب بذؿ ا ,ديف  طرااالخن 10
 0.70 الفتاهة 11
 0.77 االس  ا  12

( أف قػػػيم معػػػامبلت الثبػػػات ااسػػػوبة بطرياػػػة إعػػػادة اال تبػػػار تراوحػػػت بػػػٌن 3يتخػػػ  مػػػ  ا ػػػدوؿ رقػػػم )
( باشايػػػاس الفرعػػػي )حػػػل مشػػػتبلت 0.89( باشايػػػاس الفرعػػػي )البحػػػث عػػػ  مسػػػاندة م,نيػػػة( إىل )0.58)

( إىل 0.58  )األسرة(. وقد ارتفعت قيمػة معامػل الثبػات باشايػاس الفرعػي )البحػث عػ  مسػاندة م,نيػة( مػ
ولعل ذل  يعود إىل عدـ شيوع هذا  )اح ل عل  مساعدة م,نية متخ  ة(, ( بعد حذؼ الفارة0.83)

 النمط م  اخلدمات اإلرشادية  ارج حدود اشدرسة يف األردف.
 اإلجراءات -8

ة يف إجتمػػ  الباحثػػاف با ,ػات اإلداريػػة اشخت ػػ ,بعػد ا  ػػوؿ علػػ  إذف مسػب  مػػ  وزارة ال بيػػة والتعلػيم
اشدارس المي ا تًنت أل ذ موافات,ا للبد  يف إجرا ات ش  البيانات. وبعد التو ل إىل دالالت حوؿ ثبات 
ال ػػورة اشعربػػة مػػ  اشايػػاس, جػػرن التنسػػي  مػػ  وحػػدات اإلرشػػاد يف اشػػدارس الػػمي ا تػػًنت أو مػػ  ا ,ػػة الػػمي 

تطبيػػػ  يف مواقػػػف شعيػػػة يف بدايػػػة ا  ػػػة حػػػددوا إدارة اشدرسػػػة للبػػػد  بتطبيػػػ  األداة. وقػػػد جػػػرت عمليػػػة ال
تأكيد أةية تػو ي ال ػدؽ يف اإلجابػة, لو  التطبي  شرح التعليمات للمشاركٌن,الدراسية. وروعي قبل البد  ب

وطمأنػػة الطلبػػة بػػأف اشعلومػػات اشادمػػة سػػتعامل مبنت,ػػ  السػػرية وستسػػتخدـ ألهػػراض الدراسػػة فاػػط. وروعػػي 
ثنا  التطبيػ  لئلجابػة عػ  استفسػاراوم. اسػتمر تطبيػ  األداة  ػبلؿ أشػ,ر الباا  م  الطلبة يف هرفة ال ف أ

 . بعػػد ذلػػ  شعػػت االسػػتمارات وناحػػت واسػػتثنيت من,ػػا الػػمي تبػػٌن اهنػػا هػػًن 2007شػػباط وآذار ونيسػػاف 
 ( إلف وثبلث استمارات. 1003فأسفرت اشراجعة ع  ) متتملة, أو ق تعبأ جبدية كافية,

 التحلوالت اإلحصائوة -9

 " ة,يدا لتحليل,ا, وبعد  "SPSSم  اجل اإلجابة ع  أسئلة الدراسة فرهت البيانات بواسطة برنامىل
( بطرياػة اشتونػات األساسػية  (Factor Analysisاالنت,ػا  مػ  عمليػة التفريػيف, اسػتخدـ التحليػل العػاملي

مػػا , ك(The Principal Componants Varimax Rotation)مػػ  التػػدوير اشتعامػػد للمحػػاور
استخدـ معامل ارتباط بًنسوف م  اجل إجياد م فوفة االرتباطات الدا لية للماياس وللتحا  مػ  ال ػدؽ 

 لترونباخ للتحا  م  معامل االتساؽ الدا لي للماياس.  االدا لي لؤلداة. واستخدمت معادلة ألف
 النتائج -11

شراهاٌن يف التعامل م  اخلرات اششتلة ودؼ الدراسة ا الية إىل تديد البنا  العاملي شاياس توج,ات ا
(A-COPE) .لدن تطبياه عل  عينات م  طلبة اشدارس اإلعدادية والثانوية يف مدينة عماف 
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-A)ال لمقيـــاس ـال اللامــــات الاءــــل مةولــــا هــــمـــولئلجابػػػة عػػػ  السػػػؤاؿ األوؿ مػػػ  أسػػػئلة الدراسػػػة: "

COPE) حطايـ  المقيـاس  الايالـات المصجملـة عـنالصدايل اللامال عاا  الصل حةشف عءها حجرالات
التحليػل العػاملي أجريػت عمليػات  مديءـة عمـان   الثالويـة فـلاإلعداديـة و  المـدارس طااـة عيءة مـن عاا

لبنود اشاياس بعد التحا  م  أف فارات اشاياس تتمت  مبعامبلت ةييا مناسبة, إذ قبلت الفارات المي بل ت 
ر, واسػػتخدمت يف عمليػات التحليػػل العػػاملي طرياػػة اشتونػػات الر يسػػة ( فػػأكث0.30قػيم معػػامبلت ةيياهػػا )

(Principal Components Factor Analysis,) اور ػمػػ  اتبػػػاع تتنيػػػ  التػػػدوير اشتعامػػػد للمحػػػ
(Varimax Orthogonal Rotation), (.  1003ات اشت معة م  شي  أفػراد العينػة )ف = ػعل  البيان

امػػل , ومع1 >ل )التبػػاي  اشفسػػر ػوؿ العامػػػارا  لابػػػمعيػػ  (Kaiser Criterion)ار ػ  كايػػػد اػػػػػػكمػػا اعتم
( هػًن داؿ اح ػا يا . 0.30نظرا  ألنه يعتر معامل التشب  الذي ياػل عػ  ) " فأكثر(,0.30التشب  للفارة "

الػػذي يػػرن أف الشػػا   يف معظػػم البحػػوث هػػو قبػػوؿ معػػامبلت  (Gorsuch)ويسػػاند  يف ذلػػ  جورسػػوش 
 (. 2005( أو أكثر )ف,مي, 0.30مي تبليف )التشب  ال

 The Determinant of the Correlation)كما تأكد الباحثاف م  الايمة اشطلاة ادد اش فوفة 

Matrix)  ومػػ  أف العينػػات موزعػػة توزيعػػا  اعتػػداليا  لتػػل اشت ػػًنات اشااسػػه مػػ   ػػبلؿ اسػػتخراج إح ػػا ي ,
. فتشػػفت نتػػا ىل اال تبػػارات عػػ  قػػيم مانعػػة (Kaiser-Meyer-Olkin KMO)اولتػػ  -مػػاير-كػػايار
( 13261.493وبل ت قيمة ا تبار باركيت ) (,0.874اولت  )-ماير-ا تبار كايارإذ بل ت قيمة  .جدا  

وهػػذ  الايمػػة كبػػًنة جػػدا , ودرجػػة داللت,ػػا قريبػػة مػػ  ال ػػفر. ممػػا يعطػػي مؤشػػرا علػػ  أف البيانػػات الػػمي ح ػػل 
 ( يبيناف النتا ىل. 5( ورقم )4ليات التحليل العاملي. وا دوالف رقم )علي,ا الباحثاف  مناسبة إلجرا  عم

 (4الجدول رق   

 الصااين الم تر واللوامل الصل فش ت عءها لصاسج الصدايل اللامال فل الايالات المصجملة من حطاي 
 عاا طااة المدارس اإلعدادية والثالوية فل عمان (A-COPE)اس ــمقي 

 الصااين الم تر اللامل
  الجذر الةامن(

لتاة الصااين 
 الم تر ٪(

القيمة الصرافمية 
 ٪( لاصااين 
 الم تر

 7.41 7.41 3.93 االعتماد عل  الذات وتبين موقف اجيال
 14.47 7.06 3.74 البحث ع  اشساندة األسرية واشساعدة يف حل مشاكل األسرة

 19.63 5.15 2.73 البحث ع  الت يًن
 24.75 5.12 2.71 ىل اآل ري إظ,ار اشرح والتودد إ
 29.49 4.74 2.51 التنفيس ع  اششاعر

 33.52 4.02 2.13 تطوير اشساندة االجتماعية
 37.32 3.80 2.01 االخنراط بأنشطة مسلية وتتطلب بذؿ ا ,د.

 41.11 3.79 2.00 البحث ع  اشساندة الروحية
 44.89 3.77 2.00 االنش اؿ بعيدا ع  اششتلة
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 48.57 3.68 1.95 ع  مساندة م,نيةالبحث 
 51.44 2.87 1.52 االس  ا 

  54.11  2.67  1.41 تبين نظرة تفاؤلية

( أف عدد العوامل المي أسفرت عن,ا نتػا ىل التحليػل العػاملي االستتشػايف بلػيف 4يتخ  م  ا دوؿ رقم )
( وتراوحػت نسػبة التبػاي  1  )لتل من,ػا علػ (eigen values)اثين عشر عامبل , زادت قيم التباي  اشفسر 

:( علػػػ  العامػػػل األوؿ )االعتمػػػاد علػػػ  الػػػذات وتبػػػين موقػػػف إجيػػػال( إىل 7.41اشفسػػػر هلػػػذ  العوامػػػل بػػػٌن)
:( علػػػػ  العامػػػػل الثػػػػا  عشػػػػر )تبػػػػين نظػػػػرة تفاؤليػػػػة(. وكانػػػػت هػػػػذ  العوامػػػػل جمتمعػػػػة مسػػػػؤولة عػػػػ  2.67)
 فارات عل  العوامل المي تنتمي الي,ا وقيم توزي  ال ( 5) م  التباي . ويبٌن ا دوؿ رقم   (54.11)

 تشبع,ا.
كمػا يتخػػ  وجػػود تاػػارب كبػػًن بػٌن العوامػػل الػػمي أسػػفرت عن,ػػا عمليػات التحليػػل العػػاملي وبػػٌن العوامػػل   

 المي اشتمل علي,ا اشاياس ب ورته األ لية
 
 
 
 
 
 

 (1الجدول رق   
 ( (A-COPEالملدلة عن مقياس لصاسج الصدايل اللامال لاايالات المصجملة من حطاي  ال ورة 

 (3001عاا طااة المدارس اإلعدادية والثالوية فل عمان ن = 
فل  رق  ال قرة

المقياس 
 األصال

رق  
 اللامل

ال قرة فل  حليهاللامل الذي حءصمل 
 ال قرة ال ورة األصاية لامقياس

ملامل 
 الصشاع
 

)مثػػػػػػاؿ أف أحػػػػػػاف  علػػػػػػ  ليػػػػػػاقمي أحػػػػػػاوؿ تسػػػػػػٌن ذا   تتطلب بذؿ ا ,د االخنراط يف أنشطة 1 13
 0.51 البدنية, أو اح ل عل  درجات أفخل.. اخل (

 0.53 أحاوؿ التفتًن باألشيا  ا يدة يف حيا  تطوير االعتماد عل  الذات والتفاؤؿ 1 15

 0.59 انظم حيا  وما يتوجب علي الاياـ به تطوير االعتماد عل  الذات والتفاؤؿ 1 25

 0.54 اعمل جبد يف إجناز الواجبات واششاري  اشدرسية تتطلب بذؿ ا ,د طةاالخنراط يف أنش 1 27

 0.46 حل مشاكل,م يفأحاوؿ مساعدة اآل ري   ةاالجتماعي ساندةاشتطوير  1 30

حػػػػدد مػػػػا أأقػػػػـو بعػػػػدة اػػػػاوالت وأجػػػػرب بنفسػػػػي لتػػػػي  تطوير االعتماد عل  الذات والتفاؤؿ 1 32
 0.59 اكل أو الخ ط.يتوجب عل ي عمله للتعامل م  اشش

ػػػوف  ةاالجتماعي ساندةاشتطوير  1 35 أحػػػاوؿ ا فػػػاظ علػػػ  مػػػا لػػػدي مػػػ   ػػػداقات أو أُك 
 0.56  داقات جديدة
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مبػا أقػـو بػه مػ  عمل جبػد أجياد عمل أقـو به أو إ أحاوؿ تطوير االعتماد عل  الذات والتفاؤؿ 1 40
 0.54 عمل

 0.47 حاوؿ اختاذ قرارا  اخلا ةأ تطوير االعتماد عل  الذات والتفاؤؿ 1  46

 0.46 .أعمل وف  مطالب الوالدي  وقناعاوم حل مشاكل األسرة 2  1

وُأ فػػف عػػ  نفسػي مػػ   ػػبلؿ  ي  ااػث األمػػر مػػ  والػد حل مشاكل األسرة 2 12
 0.79 ما ياع ين وأحاوؿ ا تيار ا لوؿ الوسطعا ديث 

 0.79   الشتون ألفراد العا لةأختل  م  الخ ط ع  طري ع  اششاعر التنفيس 2 22

 0.78 .أتتلم م  أمي خب وص ما ياع ين حل مشاكل األسرة 2 31

 0.76 .أتتلم م  أ ي أو أ مي حوؿ الطرياة المي اشعر طا حل مشاكل األسرة 2 39

 0.53 .أشارؾ األسرة يف بع  األنشطة حل مشاكل األسرة 2 41

 0.77 . وص ما ياع ينأتتلم م  والدي خب حل مشاكل األسرة 2 49

 0.31 قرأأ البحث ع  الت يًن 3 2
 0.61 أستم  إىل اشوسياا  اشس ل أو الراديو .. اخل االس  ا  3 5

 0.51 أذهب للتسوؽ, وشرا  أشيا  أحب,ا البحث ع  الت يًن 3 11

 0.47 أحاوؿ أف أكوف م   دياي أو  ديامي التوجه إىل األ دقا  اشاربٌن 3 16

 0.60 قداـأذهب جبولة يف السيارة / الدراجة أو مشيا  عل  األ الس  ا ا 3 17

 0.43 ذهب إىل السينماأ البحث ع  الت يًن 3 37

 0.42 أشاهد التلفاز البحث ع  الت يًن 3 43

 0.67 .أحاوؿ أف أكوف مرحا  وأتعامل م  األمور ببساطة الفتاهة 4 3

 0.59 لناس.أعتذر ل اشساندة االجتماعيةتطوير  4 4

رق  ال قرة فل 
المقياس 
 األصال

رق  
 اللامل

اللامل الذي حءصمل حليه ال قرة فل 
 ال قرة ال ورة األصاية لامقياس

ملامل 
 الصشاع
 

 0.59 .أقوؿ أشيا  شيلة )جمامبلت دافئة( لآل ري  اشساندة االجتماعيةتطوير  4 18

 0.68 .أ أ إىل الفتاهة وأظ,ر الروح اشرحة الفتاهة 4 20

 0.45 أحاوؿ الباا  بعيدا  ع  البيت بادر اإلمتاف. جنب اششاكل 5 8

 0.58 .أ ب  هاضبا  وا رخ عل  الناس التنفيس ع  اششاعر 5 19

 0.72 .تلف واشتم(أ أ إىل الاسم وحلف األمياف )أتوعد و أ التنفيس ع  اششاعر 5 26

 0.69 .مدث ألـو اآل ري  عل  ما التنفيس ع  اششاعر 5 28

 ػػػػأ إىل السػػػػخرية والػػػػت,تم علػػػػ  أأقػػػػوؿ أشػػػػيا  بذيئػػػػة و  التنفيس ع  اششاعر 5 48
 0.67 .اآل ري 

 0.29 هتم به.أأكوف قريبا  م  شخ   التوجه إىل األ دقا  اشاربٌن 6 29

 التنفيس ع  اششاعر 6 50
 فػػػػػف مػػػػػ  الخػػػػػ ط النفسػػػػػي مػػػػػ   ػػػػػبلؿ الشػػػػػتون أ

 0.81 .لؤل دقا 

 0.84 .أتتلم م   دي  ع  مشاعري ساندة االجتماعيةاشتطوير  6 51

 0.30 أ ب  أكثر اخنراطا  باألنشطة اشدرسية االخنراط يف أنشطة تتطلب بذؿ ا ,د 7 10

 0.70 انش ل يف هواية ) أطرز ,أقود دراجة , ... اخل( البحث ع  الت يًن 7 33
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البليػاردو أو هًنهػا مػػ  ا ػأ للعػب بألعػاب التمبيػػوتر أو  البحث ع  الت يًن 7 52
 0.61 األلعاب

 االخنراط يف أنشطة تتطلب بذؿ ا ,د 7  53
أقـو بأدا  أنشطة جسمية )كالرك  , وركػوب الدراجػة 

 0.52 .. اخل(

 0.71 أتدث م  رجل دي  )شيم /  وري( البحث ع  اشساندة الروحية 8 21

 0.74 تنيسةذهب إىل ا ام  أو الأ البحث ع  اشساندة الروحية 8 23

 0.58 أ لي البحث ع  اشساندة الروحية 8 44

 0.57 أتناوؿ الطعاـ االس  ا  9 7

 0.54 ستخدـ عااقًن بنا   عل  و فة طبيةأ البحث ع  الت يًن 9 9

 جنب اششاكل 9 24
سػػتخدـ اش,ػػد ات والعاػػاقًن )ليسػػت بالخػػرورة بو ػػفة أ

 0.50 طبية(

 0.55 أنػػاـ البحث ع  الت يًن 9 47

أتتلم م  اشدرس أو اشرشد يف اشدرسػة عػ  األمػور الػمي  البحث ع  مساندة م,نية 10 6
 0.68 تاع ين

 مساندة م,نيةالبحث ع   10 34
أراجػػػػ  مرشػػػػد لػػػػت  ) مػػػػ  هػػػػًن اشدرسػػػػٌن واشرشػػػػدي  

 0.62 العاملٌن باشدرسة(

 0.69 أبتي تطوير اشساندة االجتماعية 11 14

ود اف تتػػوف أأ إىل أحػػبلـ الياظػػة حػػوؿ التيفيػػة الػػمي ا ػػ االس  ا  11 38
 0.57 علي,ا  األمور

رق  ال قرة فل 
المقياس 
 األصال

رق  
 اللامل

اللامل الذي حءصمل حليه ال قرة فل 
 ال قرة ال ورة األصاية لامقياس

ملامل 
 الصشاع
 

 0.50 أد ػػ  جنب اششاكل 11 42

 0.65 م,مةلة أو اششاكل ليست أقوؿ لنفسي إف اششت اششاكلجنب  12 36

 0.47 أحاوؿ رؤية األشيا  االجيابية يف اشوقف ال عب تطوير االعتماد عل  الذات والتفاؤؿ 12 45

والعامل الذي تنتمي إليه الفارة يف ال ورة األ لية شاياس  ( نتا ىل التحليل العاملي,5)رقم دوؿ ا يبٌن 
(A-COPE)  شيػػػػ  الفاػػػػرات بالعوامػػػػل الػػػػمي تنتمػػػػي إلي,ػػػػا زادت علػػػػ  . ويتخػػػػ  أف قػػػػيم معػػػػامبلت تشػػػػب

( "اكػػػوف قريبػػػا  مػػػ  29باسػػػتثنا  الفاػػػرة ) -وهػػػي الايمػػػة الػػػمي حػػػددت لابػػػوؿ الفاػػػرة يف اشايػػػاس -( 0.30)
(, لػػػذل  اسػػػتبعدت مػػػ  اشايػػػػاس. 0.29شػػػخ  أهػػػتم بػػػه " إذ بل ػػػت قيمػػػػة معامػػػل تشػػػب  هػػػذ  الفاػػػػرة )

( "أ ػػب  10( للفاػػرة )0.30بلت تشػػب  الفاػػرات تراوحػػت بػػٌن )ويبلحػػ  مػػ  ا ػػدوؿ أيخػػا  أف قػػيم معػػام
 ( "أتتلم م   دي  ع  مشاعري".51( للفارة )0.84أكثر اخنراطا  باألنشطة اشدرسية" إىل )

ال ورة الملدلة الءاحجة عن حطاي   صدق مؤشراتما  ولئلجابة ع  السؤاؿ الثا  م  أسئلة الدراسة 
 اـة المـدارس اإلعداديـة والثالويـة فـل مديءـة عمـان وثااحهـا    عاـا عيءـات مـن طاA-COPE مقياس 

للتأكد م  استابللية العوامل الناجػة عػ   عشر الرتباط بٌن أبعاد اشاياس االثينحسبت م فوفة معامبلت ا
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بعخ,ا بعخا , وللتشف ع  االرتباط الدا لي بػٌن هػذ  العوامػل طػدؼ التحاػ  مػ   ػدؽ البنػا  الػدا لي 
 ( يبٌن م فوفة االرتباط بٌن العوامل اشستخرجة.6وا دوؿ رقم ) ة.لل ورة األردني

 (.الجدول رق   
  (A-COPE-J)م  وفة ملامالت اارحاان بين مصصاف األبلاد الصل حشةات مءها ال ورة األردلية 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العامل
1 1.000 0.39* 0.35* 0.53* -0.19* 0.26* 0.41* 0.39* 0.21* 0.10* 0.05 0.31* 
2  1.000 0.13* 0.31* -0.26* 0.12* 0.28* 0.40* 0.13* 0.32* 0.01 0.21* 
3   1.000 0.40* 0.12* 0.33* 0.47* 0.10* 0.36* 0.16* -0.07 0.20* 
4    1.000 -0.14* 0.17* 0.48* 0.33* 0.35* 0.24* -0.02 0.28* 
5     1.000 0.09 -0.01 -0.15* 0.13* -0.02 0.04 -0.01 
6      1.000 0.18* 0.05 0.09 0.14* 0.13* 0.08 
7       1.000 0.27* .0.30* 0.27* -0.13* 0.18* 
8        1.000 0.22* 0.26* -0.02 0.13* 
9         1.000 0.19* 0.01 0.076 
10          1.000 -0.08 0.05 
11           1.000 -0.003 
12            1.000  

  0.05 
ل ػورة ادالػة بػٌن اهلػب األبعػاد الػمي شػتلت ( وجود معػامبلت ارتبػاط اجيابيػة 6يتخ  م  ا دوؿ رقم )

 كما يتخ  وجود معامبلت ارتباط سالبة دالة بٌن جمموعة أ رن م    ,(A-COPE-J)األردنية 
 د.األبعا

أما قيم معامبلت االتساؽ الدا لي ااسوبة مبعادلة ألفا لترونباخ م  البيانات اشت معة مػ  شيػ  أفػراد 
 (.7فيوضح,ا ا دوؿ رقم )(A-COPE-J)العينة عل  األبعاد المي تشتلت من,ا ال ورة األردنية 

 (7الجدول رق   
-A)د بين اابلاد الصل حشةات مءها ال ورة األردلية ا لةرولاا ــملامالت ااحتاق الدا ال المدتوبة بملادلة أل 

COPE-J) = 3001 ن) 
 3001ن = أل ا لةرولااد  المجال الرق 
 0.70 االعتماد عل  الذات وتبين موقف إجيال 1
 0.80 البحث ع  اشساندة األسرية واشساعدة يف حل مشاكل األسرة.  2
 0.73 البحث ع  الت يًن  3
 0.75 لتودد إىل اآل ري . إظ,ار اشرح وا 4
 0.76 التنفيس ع  اششاعر 5
 0.79 تطوير اشساندة االجتماعية 6
 0.81 االخنراط بأنشطة مسلية وتتطلب بذؿ ا ,د. 7
 0.75 البحث ع  اشساندة الروحية.  8
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 0.75 االنش اؿ بعيدا ع  اششتلة )اهلروب( 9
 0.65 البحث ع  مساندة م,نية 10
 0.71  االس  ا 11
 0.71 تبين نظرة تفاؤلية 12

( باشايػػاس 0.65( أف قػػيم معػامبلت االتسػػاؽ الػػدا لي تراوحػػت بػػٌن )7كمػا يتخػػ  مػػ  ا ػػدوؿ رقػػم )
 ( باشاياس الفرعي " االخنراط بأنشطة مسلية وتتطلب 0.81الفرعي " البحث ع  مساندة م,نية إىل )

 بذؿ ا ,د. 
 مناؼشة النتائج – 1 – 11

 ( تبٌن أف  (Exploratory  Factor  Analysis ىل عمليات التحليل العاملي االستطبلعياستنادا  إ
لػػدن تطبياػػه علػػ  عينػػات أردنيػػة ياػػارب البنػػا  العػػاملي الػػذي أظ,رتػػه  (A-COPE)البنػػا  العػػاملي شايػػاس 

فعػدد العوامػل الػمي كشػفت عن,ػا الدراسػة  , (Patterson and McCubbin, 1987)الدراسػة األ ػلية
 اليػػة كػػاف مسػػاويا  لعػػدد العوامػػل الػػمي أظ,روػػا الدراسػػة األ ػػلية )اثػػين عشػػر عػػامبل (. وعلػػ  الػػرهم مػػ  أف ا

معظم العوامل المي كشفت عن,ا عمليات التحليل العاملي علػ  البيانػات اشت معػة مػ  تطبيػ  اشايػاس علػ  
ننػػػا أال أل ػػػلية للمايػػػاس, إمػػػل يف الدراسػػػة اعينػػػات أردنيػػػة اشػػػتملت علػػػ  فاػػػرات موجػػػودة يف أكثػػػر مػػػ  عا

 ًن  جوهريا , إذ إف االرتباط االجيال ظ,ر بٌن فارات اتسمت تينستطي  الاوؿ إف البنا  العاملي للماياس ق 
 الػػمي شػػتلت العامػػل األوؿ, وهػػو االعتمػػاد علػػ  الػػذات مثػػل الفاػػرات التسػػ  ,وجػػه االجيػػالبأهنػػا تتفػػ  يف الت

ددا  م  الفارات أظ,رت تشبعا  بالعامل نفسه الذي كانت مشبعة به يف أف ع وتبين موقف إجيال. فخبل  ع 
 (. A-COPEالدراسة األ لية شاياس )

( سػت فاػرات من,ػا 6( سػب  فاػرات, )7اشتمل العامل الثا  الػذي كشػفت عنػه الدراسػة ا اليػة علػ  )
اشاياس الفرعي )التنفيس ظ,رت يف اشاياس الفرعي )حل مشاكل األسرة( باإلضافة إىل فارة أ رن تخمن,ا 

( علػ  0.46ع  اششاعر( يف ال ورة األ لية. وتراوحت معامبلت تشب  الفارات اشتونة هلذا العامل بٌن )
و )أختلػ   ( عل  فار  )أاث األمر م  والداي(0.79فارة )أعمل وف  مطالب الوالدي  وقناعاوم( إىل )

و ػػػي هػػػذا العامػػػل )البحػػػث عػػػ  اشسػػػاندة األسػػػرية  مػػػ  الخػػػ ط عػػػ  طريػػػ  الشػػػتون ألحػػػد أفػػػراد األسػػػرة(.
واشساعدة يف حل مشاكل األسرة(. وم  أف الفارة اإلضافية المي أظ,روا عمليات التحليل العاملي كانت يف 

إال أف تفح  اتون هذ  الفارة  ياس الفرعي )التنفيس ع  اششاعر(,ال ورة األ لية م  ضم  فارات اشا
ة وجديػػػة اشفحو ػػػٌن يف جػػػه  ػػػو األسػػػرة. وهػػػذا بػػػدور  ياػػػدـ دلػػػيبل  علػػػ  دقػػػة ال شػػػيبػػػٌن أهنػػػا تتخػػػم  التو 

ويعطػػي نوعػػا  مػػ  االتفػػاؽ بػػٌن ال ػػورة األردنيػػة والت ػػور الػػذي تو ػػل إليػػه واضػػعا اشايػػاس. ومػػ   االسػػت ابة,
رد  أف مػ  اشػألوؼ يف ا تمػ  األ ألفف,و يعتس بعػ  اال ػتبلؼ يف الوضػ  الثاػايف بػٌن البيئتػٌن.  ,ذل 

 ا  يل ػػػػأ األوالد إىل ذوي,ػػػػم يف حػػػػاؿ التعػػػػرض لل ػػػػعوبات, فاألسػػػػرة األردنيػػػػة تشػػػػتل م ػػػػدر مسػػػػاندة ر يسػػػػي
) أختل  م  الخ ط ع  طري  الشتون ألفراد العا لة( ارتباطا  اجيابيا  م   :ألعخا ,ا. لذل  ارتبطت الفارة
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سػػػرية واشسػػػاعدة يف حػػػل مشػػػاكل بايػػػة الفاػػػرات الػػػمي شػػػتلت اشايػػػاس الفرعػػػي ) البحػػػث عػػػ  اشسػػػاندة األ
 األسرة(. 
( )أشاهد التلفاز( إىل 0.42تراوحت معامبلت تشبع,ا بٌن ) ( سب  فارات,7ل الثالث )ػ  العامػوتخم

( )أستم  إىل اشوسياا, اشس ل, أو الراديو( و   هذا العامل )البحث ع  الت يًن(. وم  أف هنػاؾ 0.61)
بٌن ال ورتٌن األردنية واأل لية, إال أف هذ  الفارات كانت تنتمي أ بل ا تبلفا  يف موق  بع  الفارات ما 

 إىل أبعاد تمل التوجه نفسه, مما يدؿ عل  عدـ وجود تعارض جوهري يف البنا  
 العاملي هلذا العامل بٌن ال ورتٌن األ لية واألردنية.

( )أعتػذر للنػاس( 0.59ٌن )( أرب  فارات. وتراوحت معامبلت تشػبع,ا بػ4واشتمل العامل الراب  عل  )
( )أ أ إىل الفتاهة(. وقد أطل  عل  هذا العامل )إظ,ار اشرح والتودد إىل اآل ري (. وبػالرجوع 0.68إىل )

اىل مواق  هذ  الفارات يف ال ورة األ لية يتخ  أف شيع,ا تتخػم  التوجػه ذاتػه وهػو ااولػة ا  ػوؿ علػ  
 د إىل اآل ري . اشساندة والتعاطف م   بلؿ اشرح والتود

(  س فارات. أرب  فارات من,ا تخمن,ا اشايػاس الفرعػي 5وتشتل البنا  العاملي للعامل اخلامس م  )
)التنفيس ع  اششاعر(, وواحدة تخمن,ا اشاياس الفرعي )الت نب( يف ال ورة األ لية. وتراوحت معامبلت 

( 0.72دا  عػ  البيػت باػدر االمتػاف( إىل )( علػ  فاػرة )أحػاوؿ الباػا  بعيػ0.45تشب  هػذ  الفاػرات بػٌن )
 عل  فارة )أتوعد وأشتم وأتلف(, و ي هذا العامل بػ  )التنفيس ع  اششاعر(.

 وم  اشبلح  أف هناؾ تطاباا  يف البنا  العاملي للعامل اخلامس بٌن ال ورتٌن األ لية واألردنية. 
امس يف ال ورة األردنية " أحاوؿ الباػا  بعيػدا  عػ  ويبلح  أف الفارة اإلضافية المي اشتمل علي,ا العامل اخل

البيت بادر اإلمتاف" ال ختتلف يف جوهرها ع  باية الفارات المي تشتل من,ا هذا العامل ف,ي تمل معىن 
  -Active)ريف أو سػػػػلوكي نشػػػط ػل معػػػػوب تعامػػػػػاهلػػػروب والتنفػػػيس عػػػػ  اششػػػاعر وال تشػػػػًن إىل أسلػػػ

Cognitive   or   Active   Behavioral   Coping   Strategy )  ر ػػػػانظ 
(Simons, Kalichman and Santrock, 1994. pp. 115) 

( ثبلث فاػرات انتمػت أحػداها يف ال ػورة األ ػلية إىل اشايػاس 3أما العامل السادس فاد أشتمل عل  )
( ممػا أسػفر 0.29بليف )الفرعي )التوجه إىل األ دقا  اشاربٌن(. وقد حذفت هذ  الفارة الف معامل تشبع,ا 

( علػ  التػوايل. وبعػد تفحػ  0.84( و)0.81ع  ماياس فرعػي يتتػوف مػ  فاػرتٌن بلػيف معامػل تشػبع,ما )
اتون الفارتٌن  ػي اشايػاس )تطػوير اشسػاندة االجتماعيػة(. أمػا الفاػرة الػمي حػذفت بسػبب اخنفػاض معامػل 

وتعطي مؤشػرا  يػُدؿ علػ   ٌن يف االست ابة,عل  جدية اشفحو ( فإهنا تادـ داللة قوية 0.30تشبع,ا ع  )
حساسية الفارة لبل تبلفات الثاافية. نظرا  شيل اشراهاٌن, يف ا تم  األرد , يف حاؿ تأـز اشوقف إىل الباا  

بعبلقػة محيمػة ) ػدي ,  ػدياة(,  ا ػة  هضم  األجوا  األسرية أكثر م  الباا  بارب شػخ  يرتبطػوف بػ
 ا ميمة باشف,ـو ال رل.,  نسٌن يف الثاافة العربية ال تبليف حد العبلقات اخلا ةواف طبيعة ال بلت بٌن ا

( )أ ػػب  أكثػػر 0.30( أربػػ  فاػػرات, تراوحػت معػػامبلت تشػػبع,ا بػٌن )4وأشػتمل العامػػل السػػاب  علػ  )
 ( )أنشػػػ ل يف هوايػػػة "أطػػػرز, أقػػػود دراجػػػة..."(, وأطلػػػ  علػػػ  هػػػذا0.70اخنراطػػػا  باألنشػػػطة اشدرسػػػية( إىل )
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العامل )االخنراط بنشاطات مسلية وتتطلب بذؿ ا ,ػد(. وبػالعودة إىل مواقػ  الفاػرات الػمي تػألف من,ػا هػذا 
 العامل يف ال ورة األ لية يتبٌن أهنا تتف  م  الناحية ا وهرية يف التوجه النشط يف التعامل.

سػػاندة الروحيػػة( يف تخػػمن,ا اشايػػاس الفرعػػي )البحػػث عػػ  اش ,( ثػػبلث فاػػرات3وتخػػم  العامػػل الثػػام  )
( إىل )0.58ال ػػػورة األ ػػػلية. وتراوحػػػت معػػػامبلت تشػػػبع,ا بػػػٌن ) ( )أذهػػػب إىل 0.74( )أ ػػػلأي أو أ ػػػـو

ا ػػػام  أو التنيسػػػة(, و ػػػي هػػػذا العامػػػل )البحػػػث عػػػ  اشسػػػاندة الروحيػػػة( وهػػػي ذات التسػػػمية الػػػمي اطلا,ػػػا 
 . األ ليةالعامل يف ال ورة عل  هذا  (Patterson, and McCubbin, 1987)باترسوف وماكوبٌن 

( علػػػ  فاػػػرة 0.50تراوحػػػت معػػػامبلت تشػػػبع,ا بػػػٌن ) ( أربػػػ  فاػػػرات,4لعامػػػل التاسػػػ  علػػػ  )وأشػػػتمل ا
( علػػػ  فاػػػرة )أتنػػػاوؿ الطعػػػاـ(. 0.57)أسػػػتخدـ اش,ػػػد ات والعاػػػاقًن "لػػػيس بالخػػػرورة بو ػػػفة طبيػػػة"( إىل )

تفح  اتون هذ  الفارات يبلح  اتفاق,ا مػ  وأطل  عل  هذا العامل )االنش اؿ بعيدا  ع  اششتلة(. واش
 الناحية ا وهرية يف التوجه  و االنش اؿ وعدـ اشواج,ة.

ل العاشػػػر فارتػػػاف انتمػػػت كلتاةػػػا يف ال ػػػورة األ ػػػلية إىل اشايػػػاس الفرعػػػي )البحػػػث عػػػ  ػ  العامػػػػوتخمػػػ
ت  مػػ  هػػًن اشدرسػػٌن ( علػػ  فاػػرة )أراجػػ  مرشػػد لػػ0.62مسػػاندة م,نيػػة(. تػػراوح معػػامبل تشػػبع,ما بػػٌن )

 ( عل  الفارة )أتتلم م  اشدرس أو اشرشد يف   0.68  ( إىل ) واشرشدي  العاملٌن باشدرسة
 اشدرسة ع  األمور المي تاع ين( و ي هذا العامل )البحث ع  مساندة م,نية(. 

 عل   (0.50( ثبلث فارات, تراوحت معامبلت تشبع,ا بٌن )3وأشتمل العامل ا ادي عشر عل  )
 ( عل  فارة ) أبتي ( و ي هذا العامل ) االس  ا (. واشتفح  هلذ  0.69 ( إىل )ػرة )أد ػفا

 الفارات يتبٌن أهنا تعتس توج,ا  متااربا  وتش ؾ يف عن ر االس  ا .
( علػ  فاػرة )أحػاوؿ 0.47أما العامل الثا  عشر فاد اشتمل عل  فارتٌن تراوح معامبل تشػبع,ما بػٌن )

( )أقوؿ لنفسي أف اششتلة أو اششاكل ليست م,مة(. 0.65األشيا  اإلجيابية باشوقف ال عب( إىل )رؤية 
وقػد  ػػي هػذا العامػػل )تبػػين نظػرة تفاؤليػػة(. وعلػػ  مػا يبػػدو أف اتػون الفاػػرة )أحػػاوؿ رؤيػة األشػػيا  االجيابيػػة 

لت نب( تعتس اس اتي ية معرفيػة يف باشواقف ال عبة( المي تنتمي يف ال ورة األ لية إىل اشاياس الفرعي )ا
ابيػة مػ  الػذات والتخفيػف مػ  أي ااادثػة االجي ,(Simons, et al., 1994. pp. 115)التعامػل, انظػر 

وال تعتس اس اتي ية جنبيه يف التعامل. وهذا يعطي داللة أ رن عل  دقػة اسػت ابات اشفحو ػٌن؛  األمر,
 ػػعبة تعتػػس توج,ػػا  معرفيػػا  ولػػيس جنبيػػا . وقػػد تبػػٌن أف نسػػبة التبػػاي  ألف رؤيػػة األشػػيا  االجيابيػػة بػػاشواقف ال

:( عل  عامل )تبػين نظػرة تفاؤليػة( 2.67( إذ تراوحت بٌن )1اشفسر  مي  هذ  العوامل كانت أكثر م  )
 :( عل  عامل )االعتماد عل  الذات وتبين موقف إجيال(.7.41إىل )

فت عنه عمليات التحليل العاملي االستتشافية الػمي أجريػت مما سب  يتخ  أف البنا  العاملي الذي كش
عل  البيانات اشت معة م  عينات أردنية قد اتف  م  حيث عدد العوامل م  البنا  العاملي لل ورة األ لية 

. أمػػا اال ػػتبلؼ يف مواقػػ  بعػػ  الفاػػرات لػػدن العوامػػل الػػمي تنتمػػي إلي,ػػا يف ال ػػورة (A-COPE)شايػػاس 
س ا تبلفا  جوهريا  يف ال كيب العاملي للماياس ألف الفاػرات بايػت تمػل التوجػه ذاتػه يف األ لية فلم يعت
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التعامػل والػذي عتسػػه البعػد الػذي انتمػػت إليػه يف ال ػورة األ ػػلية. كمػا بل ػت قيمػػة التبػاي  الػذي كشػػفت 
وهػذ  الايمػة :(. 54.11عنه م فوفة االرتباطات المي أجريت عل  البيانػات اشت معػة مػ  عينػة الدراسػة )

,  (Patterson, and McCubbin, 1987)قريبػة مػ  قيمػة التبػاي  الػذي تو ػلت إليػه الدراسػة األ ػلية
؛ إذ بل ػت قيمػة (Copeland, and Hess,  1995)  والايمة المي تو لت إلي,ا دراسة كوببلنػد وهػيس 

 :( عل  التوايل.59.6:( )60.1التباي  يف كلتا الدراستٌن )
 اشتات اشتملت عل  فارات ظ,رت يف مااييس فرعية لتلفة يف    العوامل الميونظرا  ألف شي

ال ػورة األ ػػلية باسػتثنا  عػػاملٌن ةػا )البحػػث عػ  اشسػػاندة الروحيػة( و )البحػػث عػ  مسػػاندة م,نيػة(. فاػػد 
( 52أعيدت تسمية العوامل مبا يتف  واتوياوا م  الفارات. ونتىل ع  ذل   ورة م  اشاياس تشتمل عل  

إذ أُباػػي علػػ  اسػػم اشايػػاس األ ػػلي ولتػػ   ,(A-COPE-J)فاػػرة وتخػػم اثػػين عشػػر عػػامبل , أطلػػ  علي,ػػا 
ليدؿ علػ  ال ػورة األردنيػة. واعتػرت ال ػورة اشعربػة  ػورة أردنيػة عػ  اشايػاس األ ػلي  "J"أضيفت ا رؼ 
(A-COPE)  اد يف ال ػورة ػاألبعػوليست جديدة بػاشعىن التامػل, وذلػ  ألف شيػ  الفاػرات الػمي تخػمنت,ا

 فخبل  ع  أف نسبة جيدة م  الفارات  (A-COPE)اشعربة ماتبسة م  ماياس 
 حافظت عل  ترتيب,ا يف األبعاد المي تتونت من,ا ال ورة األ لية للماياس.

إف التاػارب يف ال كيػب العػػاملي الػذي كشػػفت عنػه الدراسػػة ا اليػة مػػ  ال كيػب العػػاملي الػذي تو ػػلت 
ة األ لية قد يعود إىل تنوع عينة الدراسة ا الية ومشوهلا مدارس يف منػاط  لتلفػة تعتػس لتلػف إليه الدراس

اشسػػتويات االقت ػػادية والثاافيػػة االجتماعيػػة. ولػػذل  كانػػت النتػػا ىل أكثػػر قربػػا  مػػ  النتػػا ىل الػػمي تو ػػل إلي,ػػا 
 Copeland and)وكوببلنػد وهػيس  ,,Patterson and McCubbin) (1987باترسػوف ومػاكوبٌن 

Hess,1995) ولتن,ا ق تتفػ  مػ  مػا تو ػل إليػه هالفًنسػوف ورفاقػه .(Halvarsson, et al., 2001) .
ولعػػػػػل اال ػػػػػتبلؼ مػػػػػ  نتػػػػػا ىل الدراسػػػػػة األ ػػػػػًنة يعػػػػػود إىل أف العينػػػػػة الػػػػػمي اسػػػػػتخدم,ا هالفًنسػػػػػوف ورفاقػػػػػػه 

(Halvarsson, et al.,2001)كانت مات رة عل  اإلناث, فخبل  عما ,  
 يعود إىل اال تبلؼ يف العامل الثاايف. ميت  أف

وم  اشؤشرات عل   دؽ البنا  أف قيم معامبلت االرتباط بٌن أبعاد التعامل الػمي تعػر عػ  توجػه اجيػال 
( كانػػت اجيابيػػة مرتفعػػة. وقػػد أتخػػ  ذلػػ  يف االرتبػػاط االجيػػال (Active-Behavioral Copingنشػط 

واختػػػاذ موقػػػف اجيػػػال( وبػػػٌن شيػػػ  اشاػػػاييس الفرعيػػػة األ ػػػرن يف بػػػٌن العامػػػل األوؿ )االعتمػػػاد علػػػ  الػػػذات 
والعامػل ا ػادي عشػر  كانػت العبلقػة سػلبية,  ( )التنفػيس عػ  اششػاعر( فاػد5ل رقػم )اشاياس باسػتثنا  العامػ

 )االس  ا ( إذ كانت العبلقة هًن دالة. 
تػس أسػاليب التعامػل الػمي يفػ ض وم  اشؤشرات األ رن الدالة عل   دؽ البنا  ارتباط األبعاد المي تع

بعبلقػة سػلبية مػ   األبعػاد  (Functional Coping Strategies)أف تاود إىل التتيػف الػوظيفي الفعػاؿ 
الػػمي تعتػػس أسػػاليب التعامػػل الػػمي يفػػ ض أف تاػػود إىل سػػو  التتيػػف أو هػػًن الفعالػػة مػػ  الناحيػػة الوظيفيػػة 

(Disfunctional Coping Strategies)ذلػ  يف ارتبػاط العوامػل األوؿ والثػا  والرابػ  .  وقػد لػوح  
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وهػػػي ) االعتمػػػاد علػػػ  الػػػذات واختػػػاذ موقػػػف اجيػػػال(, و)البحػػػث عػػػ  اشسػػػاندة األسػػػرية واشسػػػاعدة يف حػػػل 
تعػد  اخلػامس )التنفػيس عػ  اششػاعر(. مشاكل األسرة(, و)الفتاهة وحس النتتة( بعبلقػة سػلبية مػ  العامػل

االس اتي ية المي يتخمن,ا العامل  دّ م  األساليب فاعلة يف التعامل يف حٌن تع االس اتي يات الثبلث األوىل
 اخلامس اس اتي ية هًن فاعلة.

إف قػػػيم معػػػامبلت الثبػػػات ومعػػػامبلت االتسػػػاؽ الػػػدا لي الػػػمي تو ػػػل البحػػػث إلي,ػػػا مػػػ  البيانػػػات الػػػمي 
داـ اشتعدد األهراض م  طلبػة جمعت م  عينة هذ  الدراسة تادـ دالالت عل  مبل مة هذ  األداة لبلستخ

يف مواقف شعية ألهػراض البحػث, أو علػ  اشسػتون  اشرحلتٌن اإلعدادية والثانوية واشرحلة ا امعية األوىل _
الفردي ألهراض التشخي  اإلكلينيتي واإلرشاد, ويف اشواقف ال بوية_ وبنا  عل  ما  تو لت الدراسة إليه 

 ستطي  االعتماد عل  هذ  األداة المي اشتات أبعادها م  عينات أردنية.ننا نإم  نتا ىل ميتننا الاوؿ: 
 املقرتحات -11

دعي أةيػػة اسػػ اتي يات التعامػػل الػػمي يتبع,ػػا اشراهاػػوف ضػػرورة إجػػرا  مايػػد مػػ  األاػػاث لت طيػػة ػ. تستػػ3
 قطاعات ج رافية أوس  م  اشملتة األردنية اهلامشية.

 راهاٌن ع  طري  دراسات مسحية وماارنة اتوياوا م  هذ  األداة.. بنا  أدوات جم  فاراوا م  اش5
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