جامعة نزوى
كلٌة العلوم واآلداب
قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة

انتفاؤل وانتشاؤو وعالقتهما تأسانية مىاجهح انمشقح ندي عيىح مه انمكفىفيه
وانمثصريه تانجمعياخ األههيح تسهطىح عمان
Optimism and pessimism and their relationship to face the hardship ways among blind
and the sighted people in civil associations in The Sultanate of Oman

رسالة ماجستٌر مقدمة من
خلود بنت أحمد بن عامر العبٌدانً
الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً اإلرشاد والتوجٌه
لجنة اإلشراؾ
أ .د .محمد الشٌخ حمود (المشرؾ الربٌسً )
د .محمد علً دقة

د .ضحى فندي عبود
 5006-5005م

0

0
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إهداء
إلى ......
إلى كل من نذر نفسه لطلب العلم وشارك فً نشره
إلى كل قارئ علم .ومحب للمعرفة
إلى كل االٌادي التً ساندتنً  ..بالدعاء ..والكلمة الطٌبة ..
إلى أبً و أمً ..،وأخوتً
إلى عابلتً الصؽٌرة ،زوجً وأبنابً
إلى رفٌقات درب العلم
إلى نفسً
.......
أهدي إلٌهم بتواضع عملً هذا

3

شكر وتقدير
الحمد هلل حمدا كثٌرا طٌبا مباركا ٌلٌق بجالل وجهه وعظٌم سلطانه ،والصالة والسالم على معلمم
البشرٌة سٌدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعٌن....
بعد أن من هللا علً بإنجاز هذا الدراسة ،ال ٌسعنً إال أن أحمده تعمالى وأشمكره وهمو أهمل الحممد
والثناء ،على أن وفقنً وٌسّر لً مواصلة دراستً ،فله الحمد والشكر كما ٌحب وٌرضى.
إن العرفان لذوي الفضل وشكر جمٌلهم ،من باب رد الفضمل ههلمه ،وال ٌسمعنً فمً همذا المقمام إال
أن أتقممدم بجزٌممل الشممكر والتقممدٌر إلممى كممل مممن سمماهم مممن أجممل إخممرا هممذه الرسممالة إلممى ح ٌّممز الوجممود
وأخص بالشكر هنا اهستاذة الدكتورة  :ماٌسة شكري التً بدأ ت معً خطواتً اهولمى فمً رسمالتً .
كما أقمدم جزٌمل شمكري وعرفمانً لألسمتاذ المدكتور محممد الشمٌخ حممود المشمرؾ المربٌ

علمى همذه

الرسمالة ،لنصمحه وإرشماده وسمعة صمدره ،فجمزاه هللا خٌمر الجمزاء ..وأتقمدم بالشمكر الجزٌمل لكمل ممن
الدكتورة ضحى فندي عبود المشرؾ الثانً والدكتور محمد علً دقة المشرؾ الثالث فً هذه الرسالة
علمى مما قمدماه لمً ممن توجٌهمات .كمما ال ٌفموتنً تسمجٌل كلممة شمكر مسمتحقة للمدكتور محممد نقمادي
لتوجٌهاته الدقٌقة لً ،والشكر موصول هساتذتً اهجالء الذٌن تلقٌت علمى أٌمدٌهم العلمم ،وإلمى لجنمة
التحكمٌم لتفضملها بقبمول تحكمٌم همذه الرسمالة وإلمى إدارة وأعضماء الجمعٌمات اههلٌمة (جمعٌمة النمور
للمكفوفٌن ) والشكر موصول إلى أفراد عٌنة الدراسة علمى مسماندتهم ومشماركتهم وتفماعلهم ممن أجمل
انجاز وتحقٌق الهدؾ من الرسالة  .كما أشكر زمالء الدراسة على دعمهم وتشجٌعهم ومساندتهم لً .
وإلى كل من ساندنً وحثنً على تجاوز مصاعب الحٌاة...
وإلى كل من تسعده إنجازاتً من اهقارب واهصدقاء....
أقدم لهم طوقا من الٌاسمٌن تعبٌرا عن شكري وامتنانً...
وفً الختمام اسمؤل هللا عمز وجمل أن ٌجعمل همذه الرسمالة وجمٌم أعمالنما خالصمة لوجهمه الكمرٌم  ،وإن
أصبت فمن هللا وبفضله وتوفٌقه  ،وإن أخطؤت فمن نفسً ومن الشٌطان.
الباحثة  :خلود العبٌدانً

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
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التفاإل والتشاإم وعالقتهما بؤسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنة من المكفوفٌن
والمبصرٌن بالجمعٌات األهلٌة بسلطنة عمان
إعذاد  :خهىد تُد أحًذ تٍ عاير انعثيذاَي
إشراف :األستاذ الدكتور  /محمد الشٌخ حمود

هدفت الدراسة الحالٌة لتعرؾ إلى أسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنة من المكفوفٌن والمبصرٌن
وعالقتها بالتفاإل والتشاإم بالجمعٌات اههلٌة بسلطنة عمان حٌث استخدمت الدراسة المنهج الوصفً
االرتباطً والمقارنة  .وتكونت عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن ( ) 107عضوا والذٌن
ٌشكلون  %19من مجتم الدراسة  .استخدمت الدراسة اهداتٌن التالٌتٌن  :القابمة العربٌة للتفاإل
والتشاإم إعداد احمد عبدالخالق )  ( 1996وتتكون من ( ) 30عبارة موزعة مناصفة على محوري
التفاإل والتشاإم.

ومقٌا

أسالٌب مواجهة المشقة إعداد ماٌسة شكري ( )1999وتكونت من

()52عبارة موزعة على  13محور .ولتحلٌل نتابج الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابٌة
واالنحرافات المعٌارٌة وتحلٌل التباٌن الثنابً و معامل ارتباط بٌرسون.
سعت الدراسة اإلجابة عن االسبلة االتٌة-:
 -1ما درجة التفاإل لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن بالجمعٌات االهلٌة بسلطنة
عمان ؟
 -2ما درجة التشاإم لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن بالجمعٌات االهلٌة بسلطنة
عمان ؟
 -3ما أسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن ؟
 -4هل توجد عالقة ذات داللة احصابٌة بٌن التفاإل وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة الدراسة من
المكفوفٌن والمبصرٌن؟
 -5هل توجد عالقة ذات داللة احصابٌة بٌن التشاإم وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة الدراسة من
المكفوفٌن والمبصرٌن؟

00

 -6هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة لدرجة التفاإل وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة الدراسة من
المكفوفٌن والمبصرٌن تعزى لمتؽٌري الجن

والحالة والتفاعل بٌنهما؟

 -7هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة لدرجة والتشاإم وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة الدراسة من
المكفوفٌن والمبصرٌن تعزى لمتؽٌري الجن

والحالة والتفاعل بٌنهما؟

 -8هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة هسالٌب المواجهة تعزى لمتؽٌري الجن
والتفاعل بٌنهما؟

والحالة

ومن أبرز النتابج التً توصلت الٌها الدراسة االتً:
 وجود عالقة داله احصابٌا وموجبة بٌن التفاإل واستخدام أسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنةالدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن.
 عدم وجود عالقة داله احصابٌا بٌن التشاإم واستخدام أسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنة الدراسةمن المكفوفٌن والمبصرٌن.
 بلؽت درجة التفاإل لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن درجة متوسطة. بلؽت درجة التشاإم لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن درجة قلٌلة. بلؽت درجة استخدام أسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن درجةمتوسطة.
 ال توجد فروق داله احصابٌا بٌن التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنة الدراسة منالمكفوفٌن والمبصرٌن تعزى لمتؽٌري الجن

والحالة والتفاعل بٌنها.

وفً ضوء النتابج السابقة قدمت الدراسة مجموعة من التوصٌات والمقترحات.
الكلمات المفتاحٌة  :المكفوفون  ،المبصرون  ،أسالٌب المشقة  ،التفاإل ،التشاإم .
انفصم األول
مشكهح اندراسح وأهميتها
00
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهمٌتها
05

أوالً – المقدمة :
ٌتمٌز هذا العصر بالتؽٌرات السرٌعة فً جمٌ مجاالت الحٌاة مما ٌجعل الفرد منا ٌواجه الكثٌر من
التحدٌات فً طرٌق تحقٌق أهدافه وتلبٌة احتٌاجاته وصوال للتوافق الشخصً واالجتماعً ومن خالل
تفاعله م البٌبة تجده فً حاجة دابمة إلى موابمة مستمرة بٌن مكوناته الذاتٌة والظروؾ الخاصة
حٌث ٌسعى الفرد إلى تحقٌق التوازن بٌن ذاته والظروؾ الخارجٌة و ذلك بتؽٌر ما بداخله من حٌث
تؽٌر أفكاره أو تعدٌل أهدافه أو تؽٌٌر البٌبة التً تحٌط به ومن هنا جاءت أسالٌب مواجهة المشقة أو
الضؽوطات ( الرشٌد . )0999 ،
حٌث ٌشٌر (سٌلً

 ) 1974 ،Selyeأن هناك نوعٌن من الضؽوط هً الضؽوط الجٌدة والضؽوط

المثٌرة للمشقة وٌرج أسا

التفرقة بٌنهما إلى نوعٌة النتابج اإلٌجابٌة أو السلبٌة الناتجة عن الضؽوط

وتؤثٌرها على اإلنسان  ،فٌقصد بالضؽوط الجٌدة اهحداث والمواقؾ التً ٌشعر الفرد من خاللها
بالمشاعر اإلٌجابٌة مثل ضؽوط اإلنجاز والنجاح  ،وفرحة الفوز واالنتصار التً ٌصاحبها حٌوٌة
ونشاط فً مواجهة التحدٌات والصعوبات لدى اهفراد الذٌن ٌتعرضون لهذا النوع من الضؽوط،
وٌطلق علٌها ضؽوط الفوز أو المكسب  ،وعلى النقٌض من ذلك الضؽوط المثٌرة للمشقة وهً التً
تكون نتٌجة اإلحسا

بعدم الشعور باهمن والكفاٌة أو الشعور بالعجز والٌؤ

أو بالقنوط  ،ووجود

هذه المشاعر هً التً تجعل الضؽوط  ،مثٌرة للمشقة وٌطلق على هذا النوع ضؽوط الخسارة
(القحطانً ) 5003 ،ومن هنا جاء التفاإل والتشاإم والدور المهم اللذان ٌلعبانه فً حٌاتنا النفسٌة
وفً سلوكٌاتنا وفً عالقاتنا بؽٌرنا وفٌما نقوم به من خطط فٌعزز جمٌ المناشط فً حٌاتنا سواء
كانت السلبٌة أو اإلٌجابٌة فكرا كانت أو عاطفة أو عمال وما ٌشٌ فً قلوبنا من مشاعر إنما ٌإثر إلى
أبعد حد فً إدراكنا للواق الخارجً وإن جمٌ ما ٌصٌبنا من نجاح وما نضطل به من مهام  ،إنما
ٌعتمد على مدى إحساسنا و شعورنا بالسعادة أو بالشقاء فالمتفابل ٌؤخذ من تفاإله نقطة انطالق الى
مستقبل أكثر نجاحا وإشراقا من الحاضر(اسعد .) 0986،
وبما أننا نختلؾ فً استخدام أسالٌب مواجهة المشقة من فرد إلى آخر ومن موقؾ إلى آخر تعرضنا
إلٌه  ،جاءت الدراسة الحالٌة للكشؾ عن بعض أسالٌب مواجهة المشقة لدى ذوى اإلعاقة وهم فبة
المكفوفٌن حٌث أن فقدانهم لحاسة البصر تعرضهم لمجموعة من الصراعات النفسٌة منها الخوؾ
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والقلق وعدم االستقاللٌة فكل هذا ٌلعب دورا فعاال فً تكوٌن شخصٌتهم وصقل قدراتهم على
مواجهة المشقة التً تتعلق فً المقام اهول بمشكلة فقد البصر ،حٌث لوحظ أن المعاقٌن بصرٌا أكثر
عرضه للقلق من ؼٌرهم  ،وكما أنهم ٌعانون ضؽطا نفسٌا بدرجة كبٌرة ،مما ٌإدي إلى حالة من
اإلحباط الشدٌد والشعور بالتوتر النفسً المزمن وإلى الشعور بالقلق والعداء ،وٌعتبر نموذ الزارو
 Lazarusفً تفسٌر اهحداث الضاؼطة من أهم النماذ المعرفٌة حٌث ٌشٌر إلى أن شعور الفرد
بالتهدٌد والعجز عن السٌطرة على الموقؾٌ ،توقؾ على تقٌٌمه المعرفً للموقؾ ،وٌتفاعل إدراك
الفرد للتهدٌد نحو ذاته فً موقؾ ما على طبٌعة السمة التً تجعله فً حالة توتر وقلق زابد وشعور
بالضؽط (السمادونً .) 0993 ،

ثانٌا ً -مشكلة الدراسة :
تعتبر التحدٌات التً تواجه اإلنسان فً العصر الحدٌث كثٌرة مما ٌإثر فً إدارة الضؽوطات
ومواجهة المشقة فً الحٌاة فكل إنسان قد ٌمر بالعشرات من التجارب بمستوٌات مختلفة من الحدة فإذا
كان هذا اهمر م اإلنسان المبصر فمن المإكد أن تصبح أكثر تعقٌدا لدى المعاق بصرٌا وم تكرار
هذه السلسلة من الحوادث المزعجة التً تهدد كٌانه وتؽمر حٌاته تصبح الضؽوطات أكثر ازعاجا لما
ٌصاحبها من اضطرابات فسٌولوجٌة واضطرابات نفسٌة كالشعور بعدم الثقة والخوؾ ومحاسبة الذات
والعجز عن مواجهة المواقؾ المختلفة وؼٌرها من االضطرابات ومن خالل المسح النظري للدراسات
فً هذا الجانب وجدنا أن أؼلب الدراسات أجرٌت على المبصرٌن لمعرفة أسالٌب المواجهة لدٌهم
ونادرا ما تم التعرض لدراسة هذه الفبة من ذوى اإلعاقة ومن خالل تواجدي م مجموعة من
المكفوفٌن والتعامل م البعض منهم والتعرؾ على كٌفٌة التعاٌش لمن حولهم

وجدت فً نفسً

الرؼبة لدراسة هذا الجانب.
تتلخص مشكلة الدراسة فً معرفة أسالٌب مواجهة المشقة التً قد ٌستخدمها المكفوؾ و عالقتهما
بالتفاإل والتشاإم ومقارنتها بؤسالٌب مواجهة المشقة م المبصرٌن وعالقتهما بالتفاإل والتشاإم ثم
اٌجاد العالقة االرتباطٌة بٌنهما .
وفً ضوء ما تقدم ٌمكن تحدٌد المشكلة فً السإال الربٌ
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التالً :

هل توجد عالقة

ارتباطٌة بٌن التفاإل والتشاإم

وأسالٌب

مواجهة المشقة

لدى المكفوفٌن

والمبصرٌن ؟
ثالثا ً -أهمٌة الدراسة :
تتجلى أهمٌة موضوع الدراسة من خالل :
 -1األهمٌة النظرٌة
ٌ -0عتبر موضوع التفاإل والتشاإم من المواضٌ المهمة التً أثارت اهتمام العدٌد من الباحثٌن ،
وكون الدراسة الحالٌة تبحث عن أسالٌب مواجهة المشقة لعٌنة المكفوفٌن نؤمل أن تضٌؾ بنتابجها
الجدٌدة للتراكم العلمً فً هذا المجال من الدراسات التربوٌة .
 -5من المتوق أن تسهم نتابج الدراسة فً تقدٌم فهم نظري لطبٌعة العالقة بٌن التفاإل والتشاإم
وأسالٌب مواجهة المشقة لدى المكفوفٌن والمبصرٌن .
 -3نظرا الرتباط الدراسة بعٌنة المكفوفٌن من المتوق تزود المسإولٌن بوزارة التنمٌة االجتماعٌة
بسلطنة عمان بمدى أهمٌة البرامج اإلرشادٌة والرعاٌة النفسٌة لهذه الفبة من ذوى االحتٌاجات
الخاصة (المكفوفٌن) .
 -4تعتبر هذه الدراسة إضافة للتراث النظري الذي قد ٌثٌر الكثٌر من التساإالت لدى الباحثٌن
لمواصلة البحث فً هذا المجال .

 - 2األهمٌة التطبٌقٌة
 -١استثمار نتابج الدراسة فً التعرؾ على طبٌعة العالقة بٌن التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة
المشقة فً تصمٌم برامج نفسٌة وتربوٌة وإرشادٌة ٌمكن أن تسهم فً توجٌه المكفوفٌن بشكل خاص

05

والمبصرٌن بشكل عام إلى أسالٌب مواجهة المشقة

تتوافق م قدراتهم الشخصٌة وم بٌبتهم

االجتماعٌة .
ٌ -٢مكن االستفادة من نتابج الدراسة فً التخطٌط ووض برامج تإهل وتدرب ذوى االعاقة الخاصة.

رابعا ً -أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة الحالٌة للتعرؾ إلى :
 -0درجة التفاإل والتشاإم لدي المكفوفٌن والمبصرٌن .
 -5أسالٌب مواجهة المشقة لدى المكفوفٌن والمبصرٌن .
 -3العالقة بٌن التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة المشقة لدى المكفوفٌن .
 -4العالقة بٌن التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة المشقة لدى المبصرٌن .
 -5الفروق ذات الداللة احصابٌة بٌن المبصرٌن والمكفوفٌن فً أسالٌب مواجهة المشقة .
 -6الفروق ذات الداللة احصابٌة بٌن المبصرٌن والمكفوفٌن فً التفاإل والتشاإم .
خامسا ً -أسئلة الدراسة :
تسعى الدراسة الحالٌة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالٌة:
 -9ما درجة التفاإل لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن بالجمعٌات االهلٌة بسلطنة
عمان ؟
-10

ما درجة التشاإم لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن بالجمعٌات االهلٌة

بسلطنة عمان ؟
-11

ما أسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن ؟
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-12

هل توجد عالقة ذات داللة احصابٌة بٌن التفاإل وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة الدراسة

من المكفوفٌن والمبصرٌن؟
-13

هل توجد عالقة ذات داللة احصابٌة بٌن التشاإم وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة

الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن؟
-14

هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة لدرجة التفاإل وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة

الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن تعزى لمتؽٌري الجن
-15

هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة لدرجة والتشاإم وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة

الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن تعزى لمتؽٌري الجن
-61

والحالة والتفاعل بٌنهما؟
والحالة والتفاعل بٌنهما؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ألساليب المواجية تعزى لمتغيري الجنس والحالة

والتفاعؿ بينيما؟
سادسا -محدداخ اندراسح :
تتحدد نتابج هذه الدراسة بالحدود اآلتٌة:
 -0الحدود البشرٌة  :فبة المكفوفٌن والمبصرٌن من الذكور واإلناث .
 -5الحدود المكانٌة :الجمعٌات اههلٌة للمكفوفٌن ( مسقط – نزوى – صحار ).
 -3الحدود الزمانٌة :تم تطبٌق هذه الدراسة  5005م .
-4الحدود الموضوعٌة  :تقتصر هذه الدراسة على إٌجاد العالقة بٌن التفاإل والتشاإم و أسالٌب
مواجهة المشقة .

سابعا ً -مصطلحات الدراسة :
-0

التفاإل ( ) optimism
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ٌعرؾ ( أحمد عبد الخالق  )0996التفاإل بؤنه " نظرة استبشار نحو المستقبل  ،تجعل الفرد ٌتوق
اهفضل  ،وٌنتظر الخٌر وٌرنو إلى النجاح  ،وٌستبعد ما خال ذلك " (عبد الخالق.)0996 ،
-5

التشاإم ( ) pessimism

ٌعرؾ ( أحمد عبد الخالق  )0996التشاإم بؤنه " توق سلبً لألحداث القابمة ٌ ،جعل الفرد ٌنتظر
حدوث اهسوأ ،وٌتوق

الشر والفشل وخٌبة اهمل وٌستبعد ما عدا ذلك إلى حد بعٌد "

(عبد الخالق. )0996 ،
التعرٌؾ اإلجرابً للتفاإل والتشاإم :
" الدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها المكفوؾ على مقٌا
فً الدراسة الحالٌة  ،والتً تعك
 -3أسالٌب المواجهة

القابمة العربٌة للتفاإل والتشاإم  ،المستخدم

مستوى تفاإله أو تشاإمه ".

Coping Strategies :

كما عرفتها (شكري  : ) 0999،هً تفضٌالت معتادة من الفرد للتعامل م المشكالت أو الضؽوط
العامة لمواجهة المشقة وتتضمن ثالثة عوامل أمكن أستخراجها من التحلٌل العاملً هً  :عامل
التجنب

وٌتضمن أسالٌب  ( :اإلنكار ،عدم االنشؽال السلوكً  ،عدم االنشؽال الذهنً ،كبح

المواجهة) .وعامل التركٌز على المشكلة ( التخطٌط ،المواجهة الفعالة ،قم اهنشطة المتعارضة ،
إعادة التفسٌر االٌجابً  ،البحث عن الدعم الوسٌلً  ،التقبل ) .وعامل التركٌز على االنفعال ( اللجوء
إلى الدٌن ،التركٌز على االنفعال وتصرفه ،البحث عن الدعم االنفعالً ) .
التعرٌؾ اإلجرابً هسالٌب المواجهة

 " Coping Strategies :درجة التباٌن اهعلى التً

ٌحصل علٌها المكفوؾ فً ثالثة عوامل مختلفة نوعٌا ( التجنب ؛ التركٌز على المشكلة ؛ التركٌز على
اهنفعال ) والتً بدورها تتضمن  03اسلوبا متباٌنا من حٌث المفهوم والوظٌفة فً مقٌا
مواجهة المشقة  ،المستخدم فً الدراسة الحالٌة .
 -4تعرٌؾ اإلعاقة البصرٌة :
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أسالٌب

ٌتمت حوالً % 9885من اهفراد بالقدرة على اإلبصار بشكل عادي  ،ولكن حوالً  % 085ـــــ 085
 %من اهفراد ال ٌحظون هسباب عدة  ،القدرة على اإلبصار العادي  ،وهو ما ٌطلق علٌه اإلعاقة
البصرٌة هذا وقد ظهرت تعرٌفات عدة لإلعاقة البصرٌة منها :
التعرٌؾ القانونً لإلعاقة البصرٌة  :الشخص الكفٌؾ  ،هو ذلك الشخص الذي تزٌد حدة إبصاره عن
500\50

قدم

فً

أحسن

العٌنٌن

حتى

أو

فً

استعمال

النظارة

الطبٌة

.

أما التعرٌؾ التربوي فٌشٌر إلى الشخص الكفٌؾ هو الشخص الذي ال ٌقرأ أو ٌكتب إال بطرٌقة
برٌل(الببالي.) 5004،
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انفصم انثاوي
اإلطار انىظري واندراساخ انساتقح
أوال -اإلطار النظري:
 .1التفاإل والتشاإم .
 .2أسالٌب مواجهة المشقة .
 .3المكفوفٌن .
ثانٌا -الدراسات السابقة:
 -1دراسات تناولت التفاإل والتشاإم .
 -2دراسات تناولت أسالٌب مواجهة المشقة .
 -3دراسات تناولت عٌنة المكفوفٌن م المبصرٌن.
ثانثا -مىاقشح اندراساخ .
راتعا -مكاوح اندراسح انحانيح تيه اندراساخ انساتقح .

50

الفصل الثانً
اإلطار النظري والدراسات السابقة
ٌشتمل هذا الفصل على جزأٌنٌ :حتوى الجزء اهول على اإلطار النظري المتعلق بالدراسة ،بٌنما
ٌتناول الجزء الثانً الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة .
أوالً -اإلطار النظري :
 -1المقدمة
نتحدث فً هذه الدراسة عن الضؽط )  ) stressوكٌفٌة تعامل الفرد م

أسالٌب مواجهته حٌث

تفترض النظرٌة المعرفٌة أن للضؽط عملٌتٌن هما التقدٌر المعرفً ،والمواجهة ( ) Coping
وتعرض الفرد هحد مواقؾ الحٌاة الضاؼطة قد تحدث آثارا فً نفسٌته ،وال ٌمكننا اعتبار جمٌ هذه
اآلثار سلبٌة دابما بل أن هناك آثار من الممكن أن تكون إٌجابٌة  ،وٌعتمد ذلك على شدة الحدث
الضاؼط فالضؽوطات البسٌطة قد تساعد الفرد على اهداء واالنجاز وزٌادة كفاءته بٌنما ٌإدي
التعرض لبعض الضؽوطات الشدٌدة إلى اختالل قدراته وعادة تعتبر الضؽوطات من العوامل المجهدة
للفرد خاصة إذا استمرت لفترة طوٌلة .
ولقد صنؾ كوك

( ) Coxآثار أحداث الحٌاة الضاؼطة على الفرد فً أرب مجموعات هً :

 تؤثٌرات نفسٌة  :كالقلق ،والتعب ،واالنقباض ،و سرعة اإلثارة ،وخمود اإلحسا  ،و تدهور احترامالذات .
 تؤثٌرات سلوكٌة  :كالسلوك المتهور أو المندف  ،واستخدام المهدبات وعدم الراحة واالنفعال . تؤثٌرات إدراكٌة  :كضعؾ فً معالجة المعلومات /فقدان الذاكرة ،التردد . تؤثٌرات جسمٌة :كزٌادة ضؽط الدم  ،وضربات القلب  ،وكثرة التعرق م صعوبة التنف(بالن . )5005،
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لذا توجهنا للحٌاة ال ٌتطلب بالضرورة أن نتؽٌر أو نتحول 080درجة فلٌ

معظمنا إٌجابٌٌن أو سلبٌٌن

أو متفابلٌن أو متشابمٌن طوال الوقت  .حتى اإلٌجابٌٌن فً حٌاتهم فلهم أوقات سٌبة وحتى أكثر النا
سلبٌة ٌوجد أٌام مشرقة فً حٌاتهم من وقت هخر .
فمثال إذا أردنا أن نبنً جسما قوٌا ورشٌقا فٌمكننا ذلك من خالل التمارٌن والتؽذٌة الجٌدة وحتى ٌتحقق
ذلك فنحتا إلى االلتزام بالتدرٌب والعمل وكذلك بالمثل إذا أردنا أن نبنً ذهنا صافٌا بتوجهات إٌجابٌة
ٌجب علٌنا أن نلتزم بالتوجهات الصحٌحة  .فكلما قلت الضؽوطات التً نشعر بها زادت الطاقة التً
تجعل من عضالتنا الذهنٌة أكثر تفوق وتوازن فً مواجهة مواقؾ الحٌاة .
لذا ٌحتا منا أن نكون أكثر توازنا فً حٌاتنا فالضؽوطات النفسٌة الذي نعٌشها كل ٌوم ال ٌمكن هحد
أن ٌتجنبها وال ٌمكن تصنٌفها جمٌعها من الضؽوطات السلبٌة إذ أن الضؽط النفسً فً أصلة قد
ٌكون ضرورٌا فً حٌاتنا فهو لٌ

دابما سلبً وؼٌر محبب لكن استجابتنا لهذه الضؽوطات هً التً

تحدد شخصٌاتنا وانطباعاتنا وتفاإلنا وتقبلنا للموقؾ والمثٌرات التً تصاحبها.
ولقد ذكر الزارو

أن تقدٌر وتخمٌن وتفسٌر الشخص نفسه للموقؾ الذي تعرض له هو ما ٌسبب

الضؽط النفسً لدٌه  .لذا ٌجب علٌه أن ٌحدد أوال ما خطورة وصعوبة هذا الموقؾ وما هً المصادر
التً ٌمكن أن تساعده للتعامل م الموقؾ إذ أن النا

الذٌن ٌعانون من الضؽط النفسً والقلق

ٌقررون ما ٌلً :
 أن اهحداث التً ٌواجهونها خطٌرة وصعبة ومإلمة . -إنه لٌ

لدٌهم مصادر قوة للتعامل م الضؽوطات (الدحادحه . ) 5000،

لذا جمٌ ما ٌصٌبنا من نجاح ٌعتمد على مدي احساسنا بالتفاإل وحسن إدارتنا للضؽط النفسً وكٌفٌة
التعامل معه ومواجهة المشقة بحسن تدبٌر ،فالشخص الذي ال ٌستطٌ أن ٌخفؾ الضؽوطات التً
ٌعانً منها وبشكل تام ،علٌه أن ٌتعامل بروح سلسلة ٌستشعر بالتفاإل حتى ٌخطو وٌتقدم فً حٌاته
وٌستبشر خٌرا بالنجاح والتوفٌق  .وقد ٌمر الفرد منا بمجموعة من الضؽوطات فتإثر فً إنجازاته
وطموحاته وأمنٌاته فالحالة االنفعالٌة التً ٌعٌشها قد تإثر فً جوانب حٌاته وكما نعرؾ جٌدا أن
المعوقٌن كؽٌرهم من أفراد المجتم لهم الحق فً الحٌاة وفً النمو بؤقصى ما تمكنهم منه قدراتهم
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وطاقاتهم من اإل نجاز وٌجب على المجتم أن ٌؽٌر نظرته حول فبات المعوقٌن من كون ٌعتبرهم عاله
على االقتصاد إلى أنهم جزء من الثروة البشرٌة .
ٌعتمد اإلنسان فً حٌاته على حواسه الخم

السم  ،والبصر  ،واللم

 ،والشم  ،والتذوق فً

الحصول على المعلومات والمعارؾ ومتطلبات الحٌاة والتعرؾ على البٌبة المحٌطة به  ،وبما أن
الجزء اهكبر من اعتمادنا فً الحٌاة على حاسة البصر حٌث تتولى تلك الحاسة عملٌة تنسٌق
وتنظٌم االنطباعات ومعرفة ما ٌدور حولنا  ،فالمعاق بصرٌا ٌعٌش عالما ضٌقا محدودا فهو لدٌه
حاجات نفسٌة ال ٌستطٌ إشباعها واتجاهات اجتماعٌة تحاول عزله عن مجتم المبصرٌن فٌواجه
مواقؾ فٌها أنواع من الصراع والقلق فكل هذا ٌإدي بالمعاق بصرٌا إلً أن ٌحٌا حٌاة نفسٌه ؼٌر
سلٌمة قد تإدي به إلى سوء التكٌؾ م البٌبة المحٌطة به (عبٌد .) 5000،

 -2التفاإل والتشاإم
اهتمام الباحثٌن العرب منذ أواسط التسعٌنٌات من القرن العشرٌن بمفهوم التفاإل والتشاإم .حٌث
استقطبا اهتمام الكثٌر من الباحثٌن فً المجاالت الشخصٌة وعلم االجتماع وعلم النف

اإلكلٌنكً ففً

عرض للدراسات العربٌة حول التفاإل والتشاإم ٌشٌر عبد الخالق (  )0999إلى سب عشرة دراسة
عربٌة أجرٌت حول التفاإل والتشاإم .ولهم تفسٌرات متعددة حول مفهوم التفاإل والتشاإم ففً
دراسة لألنصاري (  ) 0998المذكورة فً دراسة (رضوان ٌ ) 5000،رى على أن كل من التشاإم
والتفاإل عبارة عن سمتٌن من سمات الشخصٌة ولٌست حالة ،بٌنما ٌراها عبد الخالق (  )0999على
أنها من السمات الصؽرى أو الضٌقة للشخصٌة ولٌست من اهبعاد اهساسٌة للشخصٌة (رضوان
. )5000،
فً حٌن ٌعتبر كل من شاٌر ، Scheierوكارفر  Carverأن التفاإل والتشاإم ٌشكالن ثنابً
متصال القطب ٌ ،ق أحدهما مواجها لآلخر ،وهذا ٌعنً أنه ال ٌمكن للفرد أن ٌمتلك أفكارا تفاإلٌة
وتشاإمٌة فً الوقت نفسه وللموقؾ نفسه ،فً حٌن ٌعتبر البعض اآلخر أنهما ٌمثالن بعدٌن شبه
مستقلٌن أمام ما ٌسمى أحادٌة البعد لكل من التفاإل والتشاإم (مخٌمر وعبد المعطً. ) 5000 ،
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وأثبت أؼلب الدراسات التً أجرٌت على التفاإل والتشاإم على وجود عالقة اٌجابٌة مرتفعة بٌن
النظرة التفاإلٌة للمستقبل والسعادة ،كما أكدت الدراسات على ارتباط التفاإل ارتباطا اٌجابٌا بكل من
إدراك السٌطرة على الضؽوطات ومواجهتها واستخدام المواجهة الفعلٌة وإعادة التفسٌر اإلٌجابً
للمواقؾ وحل المشكالت بنجاح .
ومن ناحٌة أخرى كشفت الدراسات التً أجرٌت على التشاإم أنه ٌرتبط بارتفاع معدالت االصابة
ب االكتباب والٌؤ

واالنتحار والقلق والوسوا

القهري وهبوط الروح المعنوٌة والنسحاب االجتماعً

والفشل فً حل المشكالت والنظرة السلبٌة الدابمة للحٌاة ( االنصاري. )5005 ،
 -0-5مفهوم التفاإل

Optimism

هناك الكثٌر من الدراسات عرفت مفهوم التفاإل والتشاإم كسمة للشخصٌة وٌمكن ذكر بعضها حٌث
عرؾ سٌلكمان (  ) 0995السمة الشخصٌة المتفابلة بؤنها الطرٌقة التً ٌفسر بها الفرد اتجاهه نحو
النجاح والفشل فً حٌاته  .فالفرد المتفابل ٌرى الفشل بؤنه عبارة عن مصدر ٌساعد على التطور
والنجاح  ،ولذلك فهو ٌتصرؾ وٌستجٌب بفاعلٌة وسعادة  ،وٌستطٌ تطوٌر حٌاته بنفسه نحو االفضل
وال ٌتطلب المساعدة من اآلخرٌن  .وٌرى أن التفاإلٌة تإدي إلى امتالك الفرد لتوقعات إٌجابٌة نحو
اهشٌاء والظواهر التً ٌمر بها  ،بالتالً ٌقاوم حالة الكآبة والفشل والٌؤ

بشكل أسرع من ؼٌره

(بركات . ) 5000،
وقد تظهر شالز سهىكياخ نألشخاص انًرفائهيٍ هي :
 يعانجح انًىاقف انري يرعرضىا إنيها تأكصر يروَح . يرعايم يع األحذاز انسهثيح تُظرج إيجاتيح يرفائهح . -ذطىير انًعهىياخ اإلجرائيح وانًهاراخ نًىاجهح انًىقف وحم انًشكالخ انري ذىاجههى(تانثيذ .) 9002،

وٌشٌر كافر Carverوشاٌر Scheierأن الفرد الذي ٌتسم باالستعداد أو النزعة التفاإلٌة ؼالبا ما
ٌمتلكون وسابل اٌجابٌة للتفاعل عند المواقؾ الضاؼطة أكثر من أصحاب النظرة التشاإمٌة ،وكما
أن أصحاب النظرة التفاإلٌة ٌدخرون أعراضا بدنٌة ونفسٌة سلبٌة أقل مقارنة بالذٌن ٌفتقدوها ،وفً
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مجال الحٌاة تبرز أهمٌة الشخصٌة المتفابلة فً االتجاهات النفسٌة اإلٌجابٌة التً ٌتبناها الفرد نحو
حٌاته ونحو العالقات االجتماعٌة فٌها ،وهنا ٌرى المعنٌون بالسلوك البشري أن االتجاه النفسً
االٌجابً من جانب الفرد من شانه التؤثٌر بصورة إٌجابٌة على عملٌة المواجهة م مصادر الضؽوط
بصفة عامة( .نصر هللا ) 5008 ،
حٌث ٌزٌد استخدام المتفابلٌن هسالٌب المواجهة الفعالة التً تتركز على المشكلة  ،كما ٌزٌد لجوإهم
إلى التخطٌط ،واستخدام الخبرات السابقة فً التعامل م مواقؾ المشقة التً ٌتعرضون إلٌها .
 -2-2مفهوم التشاإم Pessimis
ٌعرؾ سٌلكمان ( 0995

) التشاإم بؤنه إدراك الفرد لألشٌاء والظواهر من حوله بطرٌقة سلبٌة ،

فالفرد المتشابم ٌرى الفشل بؤنه مؤساة ال ٌمكن الخرو منها  .وهو عادة ال ٌستطٌ وض حلول
ناجحة لمشكالته الٌومٌة  ،مما ٌجعله دابم السإال وفً حالة من التردد والشك  ،ال ٌستطٌ االعتماد
على نفسه فهو كثٌرا ما ٌطلب المساعدة من االخرٌن لتؤدٌة أبسط اهعمال والوظابؾ عنه ( .بركات
. ) 5000،
كما ٌعرفه شاورز ( ) showers, 1992بؤنه ردود الفعل التً تحدث عندما ٌقوم الفرد بتركٌز
انتباهه وحصر اهتماماته على االحتماالت السلبٌة لألحداث القادمة ،وتخٌل الجانب السلبً فً الموقؾ.
أما تاٌلور فٌعرؾ التشاإم بؤنه نزعة تشاإمٌة تشٌر إلى توق عام لحدوث نتابج سلبٌة أكثر من
اإلٌجابٌة على أن تكون سمة ثابتة نسبٌا (أبو الدٌار) 5000 ،
فالمتشابمون ٌرتبط استخدامهم بؤسلوب اإلنكار ومحاولة الفرد منهم للبعد عن المشكالت باستخدام
المواد واهسالٌب التً تبعدهم عن مواجهة المشكلة .
ومن هنا نقول أن هذٌن اهسلوبٌن ٌرتبطان بمختلؾ الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة فً مواجهة مواقؾ
المشقة فً الحٌاة .
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 -3-2العوامل المإثرة فً التفاإل والتشاإم
هناك عوامل تإثر على الفرد وتجعله إما متفابال وإما متشابما وهً:
اهسرة :أما أن تجعل أبناءها إما متفابلٌن أو متشابمٌن من خالل الجو العام الذي ٌسودها وطرٌقة
تربٌة اهطفال وزرع القٌم و اهفكار فٌهم وبث الطمؤنٌنة واهمان والرعاٌة واالهتمام .
المدرسة :بما فٌها من معلمٌن ومدراء متفابلٌن ومدى انعكا

ذلك على شخصٌات الطلبة وطرٌقة

تعاملهم م المواقؾ .
المجتم  :فكل مجتم ٌحمل طابعا خاصا به إما إن ٌتسم بالتفاإل أو التشاإم بما ٌتسم به من مالمح
وجدانٌة واجتماعٌة وخاصة به ٌتمٌز بها من خالل ما تعرض له من أحداث وظروؾ اقتصادٌة
وتكنولوجٌة التً تستحدث والقٌم التً تتجدد وتتطور.
وسابل اإلعالم :لها تؤثٌر بالػ فً تشكٌل وجدانٌات اهفراد وصبؽتها بالتفاإل أو التشاإم
حسبما توجه إلٌهم من أفكار نفحات وجدانً .
الصحة :أن اإلنسان المتفابل ٌكون خالٌا من القلق والتوتر واالكتباب وهذا ما ٌساعده على اكتساب
صحة سلٌمة ذات طاب اٌجابً (حمدان. ) 0999 ،
 -3-2التفاإل والتشاإم فً االسالم
التفاإل  :هو حسن الظن باهلل  ،والتفاإل توق الخٌر  ،والتفاإل أن تكون محصنا من أن ٌؤخذك الٌؤ
إلى مكان بعٌد والتفاإل أال تسمح للمصابب أن تؤخذك إلى الٌؤ

 ،وأن تكون واثقا بما فً ٌدي هللا

والتفاإل أن تكون ؼنٌا باهلل فلقد ركز الدٌن اإلسالمً على التفاإل والتشاإم واعتبرهما من المشاعر
البشرٌة الثابتة داخل الوجدان فال ٌمكن للشخص أن ٌمنعهما  ،ولكن ٌمكن الحد من تؤثٌرهما علٌه
باالبتعاد عن حالة جعلهما عادة تسٌطر على ردود أفعاله واستجاباته للمنبهات أو اهحداث التً تمر
علٌه كل ٌوم ومقارنتها بؤحداث مرت علٌه سابقا وكان تؤثٌرها إٌجابٌا أو سلبٌا ومن اهمثلة على ذلك
كثٌرة  .فمنا من ٌتشاءم من صوت حٌوان معٌن أو رإٌة شخص أو فعل معٌن ٌقوم به هو أو ؼٌره،
وعندما نسؤله عن سبب هذا التشاإم أو التفاإل تكون اإلجابة ،إن هذه الرإٌة أو هذا الفعل قد اقترن
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سابقا بحدث سًء أو حسن قد مر بهذا الشخص صدفة  ،وهذه االعتقادات مختلفة من مجتم آلخر
ومن شخص آلخر ،فقد تكون هنا ؼٌر محببة بٌنما تراها فً مجتم أخر محببة  ،لذلك فالتفاإل
والتشاإم ٌعتمد على ثقافة تلك المجامٌ البشرٌة وموروثاتها من المعتقدات ،فقد حث اإلسالم على
التفاإل واجتناب التشاإم فً مواق متعددة من القرآن الكرٌم كقوله تعالى

( َ
سرًا ) (5إِنَّ
م َ
ع ا ْل ُ
ف ِإنَّ َ
س ِر ُي ْ
ع ْ

م َ
سرًا) ) (6سورة االنشراح
ع ا ْل ُ
َ
ر ُي ْ
ع ْ
س ِ

فٌجب االبتعاد عن المعتقدات والخرافات التً لٌ

لها أي أسا

من الصحة من الناحٌة العلمٌة  ،فمن

هذا نرى أن أنماط التفاإل والتشاإم ،تختلؾ من شخص آلخر ومن حضارة هخرى
(اهمامً.)5000 ،
 -3أسالٌب مواجهة المشقة Coping Strategies
أن الضؽوط النفسٌة التً ٌواجهها اإلنسان هً التً تسبب له الكثٌر من االضطرابات واهمراض النفسٌة
التً ٌعانً منها  ،واهفراد ٌختلفون فً أسالٌب مواجهة المشقة (مواقؾ الحٌاة ) ،فمنهم من ٌتعرض
لمواقؾ ضاؼطة وأحداث مإذٌة وٌستطٌ أن ٌواجه هذا الموقؾ بفاعلٌة دون الوقوع فً المرض
النفسً أو الجسمً ومنهم من ٌفشل وٌنهار فً مواجهة هذه الضؽوط فٌصاب بالمرض.
فتظهر العملٌات التً ٌواجه بها الفرد المشقة فً صورتٌن:
الصورة اهولى  :عملٌة التكٌؾ )(adaptationم الوض الضاؼط
وهً عبارة عن عملٌات واإلجراءات الروتٌنٌة التً ٌعتمد الفرد على مزاولتها وعادة ما تكون هذه
العملٌات اوتوماتٌكٌة ومتكررة وأسلوبا ثابتا ٌزاوله الفرد لمواجهة مثل هذه المواقؾ.
أما الصورة الثانٌة :فهً عملٌة المواجهة (

( Coping

وهً عبارة عن إجراءات ٌتخذها الفرد من أجل حل المشكلة التً تواجهه ومن ثم العودة إلى الوض
اإلنفعالً الطبٌعً وعادة ما تكون هذه اإلجراءات نتٌجة عملٌة تقٌٌم الفرد للموقؾ الذي ٌمر به أكثر من
كونه صفة ثابتة أو إجراءات روتٌنٌة (الطرٌري .) 0994 ،
وتعتبر نظرة الفرد للموقؾ على أسا

أنه أمر ضاؼط ٌقود إلى الخطوة اهخرى أال وهً حدوث

شحنة انفعالٌة تتولد لدى الفرد وتوجه نحو الحدث أو اهمر الذي تم اعتبار أنه ضاؼط  ،وقد تكون هذه
الشحنة االنفعالٌة على شكل خوؾ أو ؼضب أو عدم الشعور باهمن أو قلق وبعد أن تحدث هذه الشحنة
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االنفعالٌة ٌفترض أن ٌترتب علٌها إثارة فسٌولوجٌة كؤن ٌحدث شد عصبً أو زٌادة فً مستوى
الكولٌسترول أو سرعة ضربات القلب ،وما من شك أن مثل هذه اآلثار تصنؾ على أسا

أنها سلبٌة

(الطرٌري .) 0994 ،
 -1-3تعرٌف المواجهة
تعرؾ المواجهة بؤنها المجهود المبذول من قبل الفرد إلزالة الضؽط النفسً  ،وخلق طرق جدٌدة
للمواجهة م المواقؾ الجدٌدة فً كل مرحلة من مراحل الحٌاة.
وتعرؾ اٌضا على " أنها محاولة الفرد لضبط المطالب والصراعات البٌبة الخارجٌة والداخلٌة التً
ترهق مصادر تكٌفه  ،أي أنه ٌتضمن جهود الفرد لضبط البٌبات الداخلٌة والخارجٌة والعالقة التً
ترتبط معه.
أن ردود أفعال اهفراد نحو المواقؾ الضاؼطة متباٌنة ،وٌعود سبب هذا التباٌن إلى شخصٌة الفرد
والخبرات التً ٌتعرض لها  ،وقدرته على مواجهة صراعات الحٌاة  ،فؤداركه للمواقؾ الخارجٌة
وفكرته عن ذاته والطرٌقة التً ٌدرك الموقؾ بها  ،تعتبر النواة الربٌسٌة التً تقوم علٌها شخصٌته .
وهناك ثالثة عناصر للمواجهة وهً :
- ١أن ٌكون الشخص قادرا على اكتشاؾ ومعالجة المعلومات الجدٌدة.
- ٢أن ٌكون قادرا على السٌطرة على حالته االنفعالٌة  ،وتؽٌٌر االنفعاالت والتعبٌر عنها بشكل مناسب
إذا لزم اهمر.
- ٣أن ٌكون قادرا على االنتقال بحرٌة ضمن بٌبته  ،وأن ٌستعمل مصادره الجسمٌة ،والمعرفٌة،
واالجتماعٌة  ،واالنفعالٌة لفهم ما ٌلزم  ،حٌث أنها تعدل بعض مظاهر الموقؾ أو الذات ،ولذا فإن
المواجهة هً السلوك الذي ٌحدث بعد أن ٌحصل الفرد على فرصته لتمثٌل الموقؾ وقراءة انفعاالته،
واالنتقال إلىى موقؾ بعٌد عن التحدي (بالن .) 5005،
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 -1-1-3المواجهة المتمركزة حول المشكلة وتتضمن عنصرٌن :
أ -المواجهة السلوكٌة
وهنا تعتبر االستجابات أفعال ظاهرة توجه مباشرة لمواجهة الموقؾ  ،ومنها أسلوب حل المشكلة
الفعال ومحاوالت الضبط والتجنب واالنسحاب أو الهروب ولقد أكد علماء النف

أن المتفابلٌن ٌمكن

أن ٌتعاملوا بشكل أفضل م المثٌرات الضاؼطة هنهم ٌقومون بؤفعال إٌجابٌة وٌشتؽلون فً التخطٌط
االٌجابً البناء لذا ٌظهرون أكثر اندفاعا نحو استجابات المواجهة من المتشابمٌن فً المواقؾ القابلة
للضبط ().( Steptoe, 1991
ب – المواجهة المعرفٌة
تظهر هذه االستجابات بشكل مباشر لمواجهة الموقؾ حٌث ٌتضمن محاولة لضبط الطرٌقة التً ٌدرك
بها اهحداث الضاؼطة وقد استخدم (1966) Lazaruse
النمط الذي ٌفسر فٌه النا

مصطلح التقٌٌم المعرفً ،لإلشارة إلى

اهحداث أو المواقؾ الضاؼطة .ومن أسالٌب التقٌٌم المعرفً ،االنتباه

االنتقابً للمظاهر اإلٌجابٌة للموقؾ  ،أعاده تحدٌد وتعرٌؾ اهحداث بنمط وأسلوب ؼٌر مهدد .
)( Steptoe, 1991
 -2-1-3المواجهة المتمركزة حول االنفعال وتتضمن عنصرٌن :
أ -المواجهة السلوكٌة المتمركزة حول االنفعال
تعتبر السلوكٌات الواقعة تحت هذا الفرع من المواجهة المتؽٌرة التً تساعد على خفض عملٌة االنفعال
وخاصة الناتجة عن اهحداث الضارة والمنفردة وهناك نمطان من المواجهة السلوكٌة المتمركزة حول
االنفعال وهما :
 البحث عن المعلومات والتجنب . البحث عن المساندة االجتماعٌة التً تهدؾ إلى تنظٌم االستجابات االنفعالٌة .ب -المواجهة المعرفٌة المتمركزة حول االنفعال:
59

وٌتعلق هذا النوع بطرٌقة مواجهة اهفراد لالنفعال الذي ٌنتج عن المواقؾ الضاؼطة على المستوى
المعرفً ،وٌتضمن التعبٌر الفعال عن االنفعال ،والمعالجة االنفعالٌة الفعالة فً مواجهة المشقة .
وهناك عدد من أسالٌب المواجهة التً تإدي إلى عدم االنشؽال م االنفعاالت مثل الكؾ االنفعالً ،
الكبت  ،التجنب الدفاعً  ،واإلنكار (. ( Steptoe, 1991

 -4انمكفىفىن :
نالت فبة المكفوفٌن العناٌة واالهتمام أكثر من الفبات اهخرى من المعوقٌن اهتماما بشرٌا واضحا منذ
زمنا بعٌدا حٌث ظهر العدٌد من المكفوفٌن على مستوٌات مختلفة من االبداع والتمٌز  .وقد ظهر
العدٌد من الشخصٌات المشهورة من العرب فمن الصحابة رضوان هللا علٌهم أولهم " بن مكتوم "
الذي ذكر فً القرآن الكرٌم فً سورة عب

وعبد هللا بن عبا

المعروؾ بابن عبا ( ،توفً 68

هـ) ،صحابً وأحد كبار مفسرو القرآن الكرٌم وابن عم النبً محمد ،وحسان بن ثابت (توفً ما بٌن
عامً  35و 40هـ) ،صحابً أنصاري وشاعر النبً محمد ،وكعب بن مالك (توفً  50هـ) صحابً
أنصاري وشاعر ،والعبا

بن عبد المطلب (توفً  32هـ) صحابً وعم النبً محمد .

ومن شٌوخ وعلماء دٌن عبد العزٌز بن باز ( )1999 - 1922عالم سعودي ،وعمر عبد الرحمن
( )...-1933داعٌة إسالمً مصري وعبد الحمٌد كشك ( )1996 - 1933داعٌة إسالمً مصري .
ومن الشعراء واهدباء أبو العالء المعري ( 449-363هـ 1057-973/م)فٌلسوؾ وأدٌب وشاعر
سوري  ،و طه حسٌن ( )1973-1889أدٌب مصري ،.وهٌلٌن كٌلر )1968 - 1880( ،أدٌبة
أمرٌكٌة كانت كفٌفة وصماء  ،وسٌد مكاوي موسٌقً مصري ،وعمار الشرٌعً مإلؾ وملحن
موسٌقً مصري ( ؼباري.)2003،
ومن علماءنا العالمة المربً حمود الصوافً حفظه هللا تعالى ..والشٌخ العالمة نور الدٌن السالمً
(1286هـ  1332-هـ ) ،والشٌخ العالمة عبدهللا بن عامر العزري المتوفى سنة 1358هـ والشاعر
راشد بن خمٌ

الحبسً ( 1087هـ  1150 -هـ ) .

وهناك العدٌد من المكفوفٌن المشهورٌن الذٌن ٌمتلكون الطاقات اإلٌجابٌة للعطاء ومقارنة ببعض منهم
الذٌن ٌعانون من سوء الحالة النفسٌة م وجود اضطرابات نفسٌة تإدي إلى سوء التكٌؾ النفسً
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واالجتماعً حٌث ٌعانون من الشعور بالعجز وقلة الحٌلة واالنطواء  .وقد ٌعانً البعض منهم من
الصراع النفسً فهم ٌعٌشون فً عالمٌن  ،عالم المبصرٌن وعالمهم المحدود مما ٌزٌد من حساسٌتهم
وسرعة استثارتهم وعدم قدرتهم على التفاعل الوجدانً والمٌول اإلنسانٌة وقد ٌعانً البعض من
النواحً االجتماعٌة عدم القدرة على التوافق االجتماعً فٌشعر بالخضوع والتبعٌة بسبب عدم
استطاعته مواجهة مشاكله الحٌاتٌة ولقد اجم

بعض من الدراسات والبحوث حول الخصابص

االجتماعٌة واالنفعالٌة للمكفوفٌن أن بعض المكفوفٌن ٌعانون من المشاكل االجتماعٌة واالنفعالٌة
وٌرج ذلك إلى القصور البصري من ناحٌة وردود فعل اآلخرٌن نحو هذا القصور من ناحٌة أخرى
( ؼباري . ) 2003 ،
من هم المكفوفٌن ؟ وما الطاقات التً ٌمتلكونها حتى ٌحققوا الكثٌر من االنجازات عجز البعض منا
نحن المبصرٌن على تحقٌقها ٌُ ،سمهم البعض المبصرون بآذانهم ولقد أثبت الكثٌر من الدراسات أن
الكفٌؾ ال ٌختلؾ عن الفرد العادي من حٌث قدرته على التحصٌل الدراسً اهكادٌمً وامتالكه للؽة
وقدرته على التكٌؾ االجتماعً ،خاصة إذا تقبله المجتم ومنحه الفرص إلثبات قدراته  .ونستطٌ
القول أن المكفوؾ الناجح هو الذي ٌتكٌؾ جٌدا م بٌبته وٌعً أن الحاجز اهكبر الذي ٌعٌق تفاعله م
بٌبته لٌ

العجز بحد ذاته وانما مواقؾ المبصرٌن منه .

وٌمكن تصنٌؾ ردود فعل المكفوفٌن لمواقؾ المبصرٌن إلً ثالثة أصناؾ هً :
 -1بعض المكفوفٌن ٌتقبلون ما ٌعزى إلٌهم من مفاهٌم وخصابص من قبل المبصرٌن ،فتصبح
هذه الخصابص والمفاهٌم جزءا من مفهومهم لذاتهم .
 -2والبعض منهم ٌنطون على أنفسهم كنتٌجة لعدم قدراتهم على تقبل المواقؾ فتراهم ٌنعزلون
وٌتجنبون التعامل م المبصرٌن .
 -3أما المجموعة الثالثة تحاول مواجهة العالم المبصر وتداف عن حقوقها وتظهر عدم الرؼبة فً
أخذ دور االتكالٌة ( عبٌد . ) 2011 ،
ومن هنا قد تتشكل شخصٌة الكفٌؾ وتحدد فً ضوء العوامل الفٌزٌولوجٌة من جهة وبالعوامل
االجتماعٌة من جهة أخرى حٌث تتؤثر شخصٌته بما هو سابد فً المجتم من عادات وتقالٌد
وأخالق الجماعة التً ٌنتمى إلٌها و تإدي البٌبة المحٌطة بالكفٌؾ دورا هاما فً بناء الشخصٌة
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اإل ٌجابٌة أو الشخصٌة السلبٌة فشخصٌة الكفٌؾ فً ضوء هذه المواقؾ المتباٌنة تفرض علٌه أن
ٌعٌش فً عالمٌن عالم المبصرٌن وعالمه الخاص المحدود وهو ال ٌستطٌ مجاراة المبصر فً
عالمه وٌؤمل فً الوقت نفسه إلى الخرو من عالمه الضٌق مما ٌولد فً نفسه صراع اإلقدام
واإلحجام .
وقد ٌنتاب الكفٌؾ نتٌجة هذه الصراعات نوعا من القلق فهو ٌخشى أن ٌرفض ممن حوله بسبب
قصوره وٌخشى أن ٌستنكر اآلخرون سلوكه وأفعاله مما ٌكون فً حالة من الخوؾ لن ٌفقد
اهشخاص الذٌن ٌعتمد علٌهم لذا ٌلجؤ الكفٌؾ إلً الحٌل الدفاعٌة منها التبرٌر والكبت والتعوٌض
واالنطواء مصحوبا بشعور بؤنه أقل كفاءة من المبصر فهو فً مجال الحركة أثقل وأبطؤ وهو فً
مجال السٌطرة على البٌبة أدنى ،لذا تتعرض شخصٌته فً بعض االحٌان إلى حالة من الكآبة
والٌؤ

بطاب الحزن واهسى ( عبٌد . ) 2011 ،

فؽٌاب حاسة البصر من اهسباب التً تإدي إلى صعوبة نسبٌا فً االتصال باآلخرٌن  .فالكفٌؾ ال
ٌستطٌ االتجاه بنظراته إلى محدثه وبدال من اإلبقاء على االتصال البصري مثلما ٌفعل المبصر عادة
أثناء التحدث  ،فإن الكفٌؾ قد ٌدٌر أذنه  ،مما قد ٌإثر على قدرة الشخص على االستثارة والتفاعل
االجتماعً تلك العملٌات التً تعتمد على رإٌة الحركة واالستمتاع بالمشاهدة  ،ومن أبرز المشكالت
االجتماعٌة الناجمة عن الحركات والخبرات المحدودة للمكفوؾ هً حالة السلبٌة واالعتمادٌة وقلة
الحلٌة وما ٌنجم عنها من مشكالت عدٌدة ( .الببالوي) 2004 ،
إن النمو النفسً للمكفوؾ ال ٌختلؾ عنه عند المبصرٌن ،وٌمكن القول أن المكفوؾ ال ٌواجه
صعوبات انفعالٌة متمٌزة عن اآلخرٌن ،واالضطرابات االنفعالٌة التً قد تظهر المكفوؾ هً ذاتها
التً ٌمكن أن ٌتعرض لها المبصر م فرق فً الدرجة بحكم ما ٌتعرض له مكفوؾ من ضؽوط،
وتلعب الخبرات اهسرٌة فً الطفولة المبكرة ونمط تنشبة للمكفوؾ دورا كبٌرا فً تحدٌد مفهوم الذات
من جهة ودرجة توافقه النفسً من جهة أخرى .فالمكفوؾ أكثر من أقرانه المبصرٌن عُرضة للقلق
خاصة فً مرحلة المراهقة نظرا لعدم وضوح مستقبله المهنً واالجتماعً وما ٌواجهه من صعوبات
فً تحقٌق درجة عالٌة من االستقاللٌة والتً ٌسعى لها جمٌ اهفراد فً العادة (أحمد .) 2000،
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لذلك فإن االتجاهات نحو المعاق ال تقتصر على أفراد المجتم الذي ٌتواصل معهم خار البٌت ،وإنما
ٌشمل ذلك اتجاهات الوالدٌن الخاطبة التً تحول دون تطوره وممارسته لحٌاته الٌومٌة والتً من
أهمها:
 -1اتجاه الحماٌة الزابدة :فإن حرص الوالدٌن على حماٌة المكفوؾ والتدخل فً كل أموره ٌإدي إلى
عدم

االستقرار

وانعدام

التركٌز

وانخفاض

الثقة.

وفقدان

 -2اتجاه اإلهمال :إن ترك الوالدٌن المكفوؾ دون تشجٌ أو توجٌه والنظر إلى اإلعاقة على أنها نوع
من

العار

ٌإدي

إلى

اتجاهات

سلبٌة

تظهر

فً

إهمال

المكفوؾ.

 -3اتجاه الرفض الصرٌح :وٌظهر فً عدم تقبل المكفوؾ صاحب اإلعاقة وإظهار مشاعر الضٌق
والعدوان نحوه مما ٌإدي إلى قٌامه بسلوك ؼٌر مرؼوب فٌه ،وبالمقابل فإن االتجاه نحو تقبل
المكفوؾ والقٌام بكل متطلباته من شؤنه أن ٌساعد على التكٌؾ والنمو السلٌم.
وقد ٌترتب على هذه االتجاهات السلبٌة بعض المشكالت النفسٌة والسلوكٌة التً قد تظهر عند
المكفوؾ وهً:
 -1المفهوم السلبً عن الذات الذي ٌتسم بعدم القدرة وعدم الرؼبة فً المحاولة.
 -2االنسحاب والعزلة االجتماعٌة والمٌل لعدم المشاركة.
 -3عدم الثقة باآلخرٌن واالنتماء للجماعة.
 -4العدوان الموجه نحو الذات أو اآلخرٌن.
 -5االعتمادٌة على اآلخرٌن وعدم االستقالل.
 -6التقلبات االنفعالٌة وعدم استقرارها(. .أحمد ) 2000،
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ثانٌا ً -الدراسات السابقة
 -1دراساخ ذُاوند انرفاؤل وانرشاؤو .
 -2دراساخ ذُاوند أسانية يىاجهح انًشقح .

 -3دراساخ ذُاوند عيُح انًكفىفيٍ يع انًثصريٍ.
ثالثا ً -مناقشة الدراسات .
رابعا ً -مكانة الدراسة الحالٌة بٌن الدراسات السابقة .
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ثانٌاً :الدراسات السابقة
من خالل االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وفً حدود علم الباحثة تبٌن أنه
ال توجد دراسة مباشرة تناولت موضوع التفاإل والتشاإم وعالقتهما بؤسالٌب المواجهة للمشقة لدي
عٌنة من المكفوفٌن إال أنه توجد بعض الدراسات السابقة التً تناولت جانب أو آخر من جوانب
موضوع الدراسة ،ولتسهٌل عرض ومناقشة هذه الدراسات فقد تم تصنٌفها على النحو التالً :
 -1دراسات تناولت التفاإل والتشاإم .
 -2دراسات تناولت أسالٌب مواجهة المشقة فً الحٌاة .
 -3دراسات تناولت عٌنة المكفوفٌن م المبصرٌن .
 -1دراسات تناولت التفاإل والتشاإم :
أجرى القحطانً ( )2013دراسة بعنوان " الضؽوط النفسٌة وعالقتها بالتفاإل والتشاإم
وبعض المتؽٌرات المدرسٌة لدى عٌنة من طالب المرحلة الثانوٌة" هدفت الدراسة إلى الكشؾ
عن طبٌعة الضؽوط النفسٌة التً ٌعانً منها طالب المرحلة الثانوٌة والتعرؾ على داللة
العالقة بٌن الضؽوط النفسٌة والتفاإل والتشاإم ،وكذلك على داللة الفروق فً الضؽوط
النفسٌة حسب متؽٌرات التخصص الدراسً والتحصٌل الدراسً ،ثم الكشؾ عن أهم متؽٌرات
الدراسة القادرة على التنبإ بالضؽوط النفسٌة للطالب حٌث استخدمت الدراسة المنهج الوصفً
(االرتباطً والمقارن) ،واستخدمت اهداتٌن التالٌتٌن :مقٌا
الباحث ومقٌا

الضؽوط النفسٌة من إعداد

قابمة العربٌة للتفاإل والتشاإم إعداد احمد عبد الخالق (  ) 1996وتتكون

من (  ) 30عبارة موزعة مناصفة على محوري التفاإل والتشاإم وتكونت عٌنة الدراسة من
(  ) 502طالبا تم اختٌارهم بطرٌقة عشوابٌة توصلت النتابج إلى أن طالب المرحلة الثانوٌة
ٌعانون من مستوى متوسط من الضؽوط النفسٌة ،وأن أكثر الضؽوط النفسٌة التً ٌعانً منها
الطالب كانت الضؽوط النفسٌة المدرسٌة ،ثم الضؽوط النفسٌة االنفعالٌة ،ثم الضؽوط النفسٌة
االجتماعٌة ،ثم الضؽوط النفسٌة اهسرٌة ،ثم الضؽوط النفسٌة المادٌة وأظهرت النتابج بوجود
عالقة ارتباطٌه سالبة ذات داللة إحصابٌة بٌن الضؽوط النفسٌة والتفاإل وعالقة ارتباطٌه
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موجبة ذات داللة إحصابٌة بٌن الضؽوط النفسٌة والتشاإم وأظهرت نتابج تحلٌل االنحدار
المتعدد التدرٌجً أن أكثر المتؽٌرات قدرة على التنبإ بمستوى الضؽوط النفسٌة هو متؽٌر
التشاإم وفسر نسبة (  )% 20من التباٌن فً الضؽوط النفسٌة ،ثم متؽٌرات التشاإم
والتحصٌل الدراسً معا ،وفسرا نسبة (  )% 0.7من التباٌن فً الضؽوط النفسٌة الكلٌة .
كما قام البوسعٌدي ( ) 2011بدراسة بعنوان " التفاإل والتشاإم وعالقتهما بمفهوم الذات
لدى طلبة دبلوم التعلٌم العام بمحافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان " هدفت إلى التعرؾ إلى
التفاإل والتشاإم وعالقتهما بمفهوم الذات وتكونت عٌنة الدراسة من ()195طالبا وطالبة تم
اختٌارهم بطرٌقة طبقٌة عشوابٌة واستخدم فً الدراسة مقٌاسان هما  :القابمة العربٌة للتفاإل
والتشاإم التً صمم صورتها اهصلٌة عبد الخالق ( )1996ومقٌا

مفهوم الذات الذى صمم

صورته اهصلٌة إسماعٌل ( ) 1986وطورته الوهٌبٌة ( ) 2009وأظهرت نتابج الدراسة
وجود عالقة ارتباطٌة سالبة بٌن التفاإل ومفهوم الذات ،ووجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن
التشاإم ومفهوم الذات ،وأن مستوى التفاإل مرتف ومستوى التشاإم منخفض لدى طلبة دبلوم
التعلٌم العام بمحافظة جنوب الباطنة.
كما قام نصر هللا ( ) 2008دراسة بعنوان " أنماط التفكٌر السابدة وعالقتها بسٌكولوجٌة
التفاإل والتشاإم لدى طلبة مرحلة الثانوٌة العامة فً محافظة جنٌن" هدفت الدراسة إلى
الكشؾ عن أنماط التفكٌر السابدة وعالقتها بسٌكولوجٌة التفاإل والتشاإم لدى طلبة مرحلة
الثانوٌة العامة ،والفروق فً أنماط التفكٌر وعالقتها بسٌكولوجٌة التفاإل والتشاإم لدى طلبة
الثانوٌة العامة تبعا لمتؽٌرات (:الجن

،وفرع الثانوٌة العامة ،ومكان السكن ،ومستوى

التحصٌل الدراسً) حٌث تكونت عٌنة الدراسة من (  ) 281طالبا وطالبة اختارت ،حسب
الطرٌقة الطبقٌة العشوابٌة ،وقد اشتملت الدراسة على أداتٌن هما :مقٌا

(هارٌسون

وبرامسون )هنماط التفكٌر ومقٌا (سٌجمان)للتفاإل والتشاإم وتوصلت نتابج الدراسة إلى أن
اهنماط التفكٌر السابدة و التً ٌستخدمها طلبة مرحلة الثانوٌة العامة تترتب على النحو التالً
نمط التفكٌر التركٌبً  ،التفكٌر المثالً ،والتفكٌر العملً ،والتفكٌر التحلٌلً ،والتفكٌر الواقعً.
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وفي دراسح قاو تها هيهثيرخ ويىرايسىٌ (Morrison & Hulbert ) 9002
هدفت إلى التعرؾ على مدى فعالٌة والتفاإل والكفاءة الذاتٌة والدعم االجتماعً فً خفض
مستوى الضؽوط النفسٌة لدى القابمٌن على الرعاٌة المعاقٌن .تكونت عٌنة الدراسة من( ) 36
من فردا من مقدمً الرعاٌة الصحٌة منهم (  ) 18متطوعا و(  ) 18متخصصا فً تقدٌم
الرعاٌة .وقد تم جم البٌانات بؤثر رجعً من خالل مراقبة المتؽٌرات الشخصٌة ،ومستوى
الرضا ،ومستوى الدعم االجتماعً المقدم .أظهرت النتابج وجود فروق فً مستوٌات
الضؽوط النفسٌة بٌن مقدمً الرعاٌة الصحٌة ومقدمً الرعاٌة الصحٌة فً دور العجزة
لصالح الفبة الثانٌة ،وبٌن مقدمً الرعاٌة المتطوعٌن والمتخصصٌن لصالح المتطوعٌن
وأظهرت النتابج أن التفاإل ارتباط بشكل دال م المستوٌات المنخفضة من الضؽوط النفسٌة،
كما تبٌن أن كل من التفاإل الكفاءة الذاتٌة ٌساهمان فً خفض الضؽوط النفسٌة ،وأن مساهمة
التفاإل فً خفض مستوى الضؽوط كانت أكثر من مساهمة الكفاءة الذاتٌة .
وهدفت دراسة اهنصاري (  ) 2002إلى تحدٌد طبٌعة العالقة بٌن التفاإل ؼٌر الواقعً
وبعض متؽٌرات الشخصٌة لدى طلبه جامعة الكوٌت والتً شملت على :التفاإل ،التشاإم،
التوجه االٌجابً نحو الحٌاة ،الٌؤ  ،الذنب ،الخزي .استخدمت الدراسة عٌنتان من طالب
جامعة الكوٌت بواق (  ) 356طالبا وطالبة و(  ) 380طالبا وطالبة لبٌان ثبات االتساق
الداخلً لمقاٌٌ

الدراسة والستخالص االرتباطات المتبادلة بٌن متؽٌرات الشخصٌة.

استخدمت الدراسة مجموعة من المقاٌٌ
الكوٌت للتفاإل والتشاإم ،ومقٌا
ومقٌا

هً :مقٌا

التفاإل ؼٌر الواقعً  ،ومقٌا

جامعة

ومقٌا

الذنب

التوجه نحو الحٌاة ،ومقٌا

بٌك للٌؤ

الخزي أظهرت النتابج ارتباط التفاإل ؼٌر الواقعً ارتباطات ذات داللة إحصابٌة

موجبة م التفاإل والتوجه االٌجابً نحو الحٌاة ،على حٌن ارتبط ارتباطات ذات داللة
إحصابٌة سالبة م كل من التشاإم والذنب والخزي .وكشفت نتابج التحلٌل العاملً على
عاملٌن هما :عامل التفاإل فً مقابل الٌؤ  ،وعامل الذنب والخزي .وأسفرت النتابج عن
وجود فروق جوهرٌة بٌن المجموعتٌن :اهكثر واهقل تفاإال ؼٌر واقعً فً متؽٌرات
الشخصٌة ،حٌث تمٌزت مجموعة اهقل تفاإال ؼٌر الواقعً بمتوسطات أعلى من المجموعة
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اهكثر تفاإال ؼٌر الواقعً فً كل من :التشاإم والٌؤ

والذنب والخزي ،على حٌن تمٌزت

المجموعة اهكثر تفاإال ؼٌر الواقعً عن مجموعة اهقل تفاإال ؼٌر الواقعً بالتفاإل .
آما دراسة رضوان ( ) 2001هدفت إلى بحث عن العالقة بٌن االكتباب والتشاإم وعالقتهما
ببعض المتؽٌرات النفسٌة وبالعمر والجن

،وتحدٌد الفروق بٌن الجنسٌن والفبات العمرٌة

المختلفة فً كل من االكتباب والتشاإم وتحدٌد نسب انتشار االكتباب والتشاإم لدى طلبة
الجامعة وطلبة المرحلة الثانوٌة السورٌٌن ،وتكونت عٌنة الدراسة من(  ) 1134طالبا وطالبة
من كلٌة جامعة دمشق و (  ) 522طالبا وطالبة من مدار

مدٌنة دمشق ،وأظهرت النتابج

وجود عالقة إٌجابٌة دالة بٌن كل من االكتباب والتشاإم ووجود ارتباط دال بٌن الجن
واالكتباب فً حٌن لم ٌرتبط الجن

بالتشاإم ،كما لم ٌظهر ارتباط دال بٌن العمر و االكتباب

فً التشاإم ،وكانت هناك فروق دالة بٌن الجنسٌن فً بعض بنود قابمة االكتباب والتشاإم،
وظهرت فروق بٌن طلبة المرحلة الجامعٌة والثانوٌة فٌهما ٌتعلق االكتباب والتشاإم.
أما دراسة جرٌمز () 2001هدفت الى فحص الطرٌقة التً ٌإثر كل من التفاإل والتشاإم
على واهحداث الهامة فً حٌاة اهفراد الكبار فً السن والشباب  ،وعالقته باالكتباب وكٌفٌة
االختالؾ بٌن الكبار فً السن والصؽار .وتم إجراء الدراسة فً جامعة (فادهوم )فً الوالٌات
المتحدة اهمرٌكٌة على عٌنة مقدارها (  ) 110من الشباب و(  ) 1071من الكبار فً السن
وأشارت نتابج الدراسة إلى إن التفاإل ٌإثر سلبٌا على حالة باالكتباب .وأن التفاإل ٌعد
سلوكا تكٌفا لدى عٌنة الدراسة من الشباب والكبار فً السن والذٌن ٌواجهون مواقؾ حٌاتٌة
مرهقة وضاؼطة (نصر هللا .) 2008،
كما آجري عبد اللطٌؾ و حمادة(  ) 1998دراسة هدفت إلى التعرؾ إلى سٌكولوجٌة
التفاإل والتشاإم وعالقتهما ببعدي الشخصٌة (االنبساط والعصابٌة) ،والتعرؾ على أثر متؽٌر
الجن  ،وكانت عٌنة الدراسة (  ) 220طالبا وطالبة ،وكشفت النتابج عن وجود عالقة
ارتباطٌة إٌجابٌة بٌن التفاإل والتشاإم واالنبساطٌة وكانت العالقة بٌنها سلبٌة م العصابٌة،
وأوضحت النتابج وجود عالقة ارتباطٌة اٌجابٌة بٌن التشاإم والعصابٌة ،و كانت سلبٌة م
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االنبساطٌة ،وأظهرت النتابج وجود فروق فً التفاإل بٌن الذكور واإلناث ولصالح الذكور،
حٌث أظهرت النتابج أن الذكور أكثر تفاإل ،بٌنما اإلناث أكثر تشاإما .
 -2دراسات تناولت أسالٌب مواجهة المشقة
قام عرافً (  ) 2013بدراسة بعنوان أسالٌب مواجهة الضؽوط وعالقتها بتؤكٌد الذات لدى طالب
المرحلة الثانوٌة فً محافظة مهد الذهب هدفت الدراسة إلى التعرؾ على العالقة بٌن أسالٌب مواجهة
الضؽوط وتؤكٌد الذات .وعلى أسالٌب مواجهة الضؽوط اهكثر استخداما لدى طالب المرحلة الثانوٌة.
وعلى موق أسالٌب المواجهة االٌجابٌة على مقٌا

أسالٌب مواجهة الضؽوط .وعلى الفروق فً

درجات أسالٌب مواجهة الضؽوط بٌن اهكثر واهقل تؤكٌدا للذات قام الباحث باستخدام أداتٌن تتناسب
م طالب المرحلة الثانوٌة اهولى :لقٌا

أسالٌب مواجهة الضؽوط والثانٌة :لقٌا

السلوك التوكٌدي.

وتكونت عٌنة الدراسة من "  " 673طالب فً المرحلة الثانوٌة من جمٌ الصفوؾ وقد أظهرت نتابج
الدراسة ما ٌلً :
أوال :وجود عالقة ارتباطٌة موجبة وذات داللة إحصابٌا بٌن أسلوب "المواجهة وتؤكٌد الذات-إعادة
التفسٌر االٌجابً-االلتجاء إلى هللا-ضبط الذات" وتؤكٌد الذات.
 وجود عالقة ارتباطٌة سالبة وذات داللة إحصابٌا بٌن أسلوب "لوم الذات-االستسالم-االنعزال-أحالمالٌقظة -اإلنكار-التنفٌ

االنفعالً" تؤكٌد الذات

 توجد عالقة ارتباطٌة موجبة ولكنها ؼٌر دالة إحصابٌا بٌن أسلوب "التحلٌل المنطقً-التركٌز علىالحل-البحث عن المعلومات-تحمل المسبولٌة-تقبل اهمر الواق -االسترخاء واالنفصال الذهنً-الدعابة-
البحث عن أثبات بدٌلة " تؤكٌد الذات.
ثانٌا :إن أسالٌب الموجهة رُتبت تنازلٌا من اهكثر استخداما إلى اهقل استخداما.
ثالثا :إن متوسطات درجات أسالٌب المواجهة االٌجابٌة تحتل الدرجات اهولى على مقٌا
مواجهة الضؽوط باستثناء أسلوب إعادة التفسٌر االٌجابً.
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أسالٌب

رابعا- :عدم وجود فروق دالة إحصابٌا فً أسلوب "التحلٌل المنطقً-التركٌز على الحل-البحث عن
المعلومات-تحمل المسبولٌة-تقبل اهمر الواق -إعادة التفسٌر االٌجابً-االسترخاء واالنفصال الذهنً-
الدعابة البحث عن أثبات بدٌلة" لدى الطالب اهكثر واهقل تؤكٌدا للذات.
 وجود فروق دالة إحصابٌا فً أسلوب "المواجهة وتؤكٌد الذات-ضبط الذات-لوم الذات-االلتجاء إلىهللا  -االستسالم-االنعزال-أحالم الٌقظة-اإلنكار-التنفٌ

االنفعالً" لدى الطالب اهكثر واهقل تؤكٌدا

للذات .
وأجرى الهاللً (  ) 2009دراسة بعنوان " بعض أسالٌب مواجهة الضؽوط لدى طالب مرحلتً
التعلٌم المتوسط والثانوي بمدٌنة مكة المكرمة " والتً تهدؾ لمعرفة أسالٌب مواجهة الضؽوط لدى
الطالب اإلٌجابٌة منها والسلبٌة وترتٌبها على مدر أسالٌب المواجهة ،كما ٌهدؾ إلى التعرؾ على
الفروق فً متوسط درجات أسالٌب مواجهة الضؽوط بٌن طالب مرحلتً المتوسط والثانوي ،وأٌضا
التعرؾ على االختالفات فً متوسط درجة الطالب على مقٌا

مواجهة الضؽوط باختالؾ الصؾ

الدراسً والعمر والجنسٌة ونوع التعلٌم  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفً فً دراسته ،وقام الباحث
باستخدام مقٌا

أسالٌب مواجهة الضؽوط لمنى عبدهللا  ، 2002وتكونت عٌنة البحث من ( ) 547

طالبا  ) 259 (،طالبا من التعلٌم
نتابج البحث ما ٌلً:
 وقوع أسالٌب المواجهة اإلٌجابٌة فً المراتب اهولى على مدر أسالٌب الضؽوط بشكل عام ،حٌثجاء أسلوب اللجوء إلى هللا أوال  ،وأسلوب تحمل المسإولٌة ثانٌا  ،وأسلوب المواجهة وتؤكٌد الذات
ثالثا  ،وأسلوب التحلٌل المنطقً رابعا  ،وأسلوب ضبط الذات خامسا.
 عدم تؤثر أسالٌب مواجهة الضؽوط مرحلتً تعلٌم المتوسط والثانوي إال على أربعة أسالٌب فقط ،وهً ضبط الذات ولوم الذات واالنعزال واالسترخاء واالنفصال الذهنً مقابل أربعة عشر أسلوبا ؼٌر
دالة.
 -ضعؾ تؤثٌر الصؾ الدراسً والعمر والجنسٌة ونوع التعلٌم على أسالٌب مواجهة الضؽوط .
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كما أجرت أبو عرام (  ) 2005دراسة بعنوان" أسالٌب مواجهة الضؽوط وعالقتها ببعض سمات
الشخصٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة "وهدفت الدراسة إلى التعرؾ على أسالٌب مواجهة الضؽوط
وعالقتها ببعض سمات الشخصٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( ) 434
(سمات الشخصٌة من إعداد الباحثة ) ومقٌا

طالبا و(  ) 457طالبة واستخدمت الدراسة مقٌا

أسالٌب المواجهة من إعداد  :منى عبد هللا  ، 2002وأسفرت نتابج الدراسة أن أهم اهسالٌب التً
ٌعتمد علٌها الطالب هً اللجوء إلى هللا ثم المواجهة وتؤكٌد الذات ثم تحمل المسبولٌة كذلك وجود
عالقة بٌن طبٌعة المدار

التاب لها الطالب وبٌن أسلوبٌن من أسالٌب مواجهة الضؽوط وهً أسلوب

لوم الذات واإلنكار ،كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة بٌن الجن

وبٌن عدد من أسالٌب مواجهة

الضؽوط كانت لصالح الذكور فً أرب أسالٌب ولصالح اإلناث فً ثالث أسالٌب.
وأجرت جودة (  ) 2004دراسة بعنوان" أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاؼطة وعالقتها بالصحة
النفسٌة لدى عٌنة من طالب وطالبات جامعة اهقصى" .وهدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على العالقة
بٌن أسالٌب مواجهة الضؽوط النفسٌة والصحة النفسٌة لدى طالب جامعة اهقصى ومعرفة مدى تؤثر
أسالٌب مواجهة الضؽوط النفسٌة بكل من الجن

والتخصص ومكان السكن ،وبلؽت عٌنة الدراسة

 100طالب و  100طالبة وقد استخدمت الباحثة فً الدراسة مقٌاسٌن أحدهما لقٌا
الضؽوط واآلخر لقٌا

أسالٌب مواجهة

الصحة النفسٌة  ،وأسفرت نتابج الدراسة عن أن طالب جامعة اهقصى

ٌستخدمون أسالٌب متعددة فً مواجهة أحداث الحٌاة الضاؼطة  ،كما أسفرت عن وجود عالقة ارتباط
موجبة دالة بٌن أسالٌب المواجهة الفعالة والصحة النفسٌة ،كذلك أسفرت عن عدم وجود فروق دالة فً
متوسطات درجات أفراد العٌنة فً أبعاد أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاؼطة تعزى لمتؽٌر الجن
ووجود فروق دالة فً بعض أبعاد أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاؼطة تعزى لكل من متؽٌر
التخصص ومكان السكن.
ودراسة قام بها البحراوي (  ) 2003عنوان الدراسة" :االستراتٌجٌة الدٌنٌة وأحداث الحٌاة الضاؼطة
هدفت هذه الدراسة إلى التركٌز على مدى فاعلٌة الدٌن فً معالجة أحداث الحٌاة الضاؼطة والتؽلب
علٌها والتكٌؾ معها .وتكونت عٌنة الدراسة من مجموعة من المرضى ،الذٌن أجرٌت لهم زراعة
الكلى بعد  ٣شهور من الجراحة وعددهم(  ) 171مرٌضا ،بمتوسط عمري ( ) 42عاما وتكونت
عٌنة أقارب المرضى من ( ) 232فردا من أقارب المرضى ،بمتوسط عمري (  ) 46عاما وأظهرت
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الدراسة أن المرضى الذٌن استخدموا االستراتٌجٌة الدٌنٌة لمدة ثالثة أشهر قد ارتبطوا بإعادة بنٌة
معرفٌة أكبر ،وكذلك معتقدات ضبط داخلً أكبر بعد زرع الكلى كما ارتبطت االستراتٌجٌة الدٌنٌة،
جوهرٌا ،بإعادة البنٌة المعرفٌة والمساندة االجتماعٌة اهكبر إما إعادة البنٌة المعرفٌة والمساندة
االجتماعٌة والضبط الداخلً والتعضٌد االجتماعً ارتبطت بضٌق نفسً أقل.
وهدفت دراسة عبد هللا (  ) 2002إلى التعرؾ على أسالٌب مواجهة الضؽوط لدى طالب المرحلتٌن
اإلعدادٌة والثانوٌة  ،وذلك باستخدام (مقٌا

أسالٌب المواجهة من إعداد الباحثة ) وذلك على عٌنة

بلؽت (  ) 1073طالبا وطالبة بالمرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة  ،وتتراوح أعمارهم بٌن () 18- 12
عاما وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتابج أهمها  ،أن اهسالٌب السلبٌة فً مواجهة الضؽوط احتلت
المراكز اهولى فً الترتٌب العام هسالٌب مواجهة الضؽوطات (اإلنكار – االستسالم – التنفٌ
االنفعالً ) كما كشفت عن وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن عٌنتً الطالب والطالبات على ثمانً
أسالٌب للمواجهة ،كذلك وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن طالب المرحلة اإلعدادٌة والثانوٌة على خمسة
عشر أسلوبا من أسالٌب المواجهة.
وقامت جان (  ) 2000بدراسة كان هدفها الكشؾ عن أنواع اهحداث الضاؼطة التً تتعرض لها
الطالبات والكشؾ عن العالقة بٌن استراتٌجٌات التعاٌش م ضؽوط أحداث الحٌاة ونوع الحدث
الضاؼط  ،وتقوٌم الحدث وإدراكه وأٌضا ناتج عملٌة التعاٌش وكل من فاعلٌة الذات واالكتباب ،
وقامت الباحثة بتطبٌق الدراسة على طالبات كلٌة التربٌة بالرٌاض وبلػ عدد الطالبات (  ) 940طالبة
 ،واستخدمت الباحثة مقٌا
ومقٌا

استراتٌجٌات التعاٌش م ضؽوط أحداث الحٌاة ،ومقٌا

فاعلٌة الذات ،

بٌك لالكتباب  ،وقد توصلت نتابج الدراسة إلى أن اإلدراك السلبً لألحداث الضاؼطة على

أنها تمثل خطرا أو أمرا ال ٌمكن تؽٌٌره والسٌطرة علٌه ،وكذلك اإلدراك السلبً لفاعلٌة الذات
واإلحسا

بعدم القدرة على السٌطرة على اهحداث الضاؼطة قد أرتبط باستخدام استراتٌجٌات سلبٌة

كلوم الذات  ،واالستسالم والرضوخ للواق ،والتنفٌ

االنفعالً  ،الهروب والتمنً وأحالم الٌقظة

واالنعزال عن اآلخرٌن كما ارتبط التقٌٌم السلبً لألحدث الضاؼطة بزٌادة أعراض االكتباب عند
الطالبات كما أظهرت النتابج وجود ارتباط بٌن اإلدراك اإلٌجابً لألحداث الضاؼطة وفاعلٌة الذات
المرتفعة باستخدام استراتٌجٌات تعاٌش إٌجابٌة مثل (استخدام الحل المباشر  ،وضبط الذات  ،وتحمل
المسبولٌة  ،والتفسٌر اإلٌجابً للحدث الضاؼط ومن خالل استعراض نتابج تلك الدراسة أتضح أن
45

الطالبات الالتً أدركن الضؽوط بؤنها أحداث سلبٌة  ،قد لجؤن الستخدام أسالٌب مواجهة سلبٌة ،
وظهرت لدٌهن أعراض اكتبابٌه  ،مما قد ٌإدي إلى ظهور اهعراض المرضٌة نتٌجة معرفتنا بآثار
أعراض االكتباب  ،مما ٌجعلنا نستنتج أن استخدام أسالٌب مواجهة سلبٌة قد ٌإدي إلى ظهور أعراض
االضطرابات السٌكوسوماتٌة.
وأما دراسة شكري (  ) 1999تناولت التفاإل والتشاإم ،وعالقتها بؤسالٌب مواجهة المشقة على
عٌنة مكونة من(  ) 210طالبا وطالبة من طالب جامعة طنطا ،وكشفت نتابج الدراسة عن وجود
فروق بٌن الجنسٌن فً أسالٌب المواجهة البحث عن الدعم االنفعالً ،والتركٌز على االنفعال
وتصرٌفه ،واللجوء إلى الدٌن والفروق لصالح اإلناث ،ووجود فروق بٌن الجنسٌن فً أسالٌب
المواجهة (قم اهنشطة المتعارضة ،وكبح المواجهة ،والبحث عن الدعم الوسٌلً ،وعدم االنشؽال
السلوكً) والفروق كانت لصالح الذكور ،فً حٌن لم تكشؾ عن وجود فروق بٌن الجنسٌن فً باقً
أسالٌب المواجهة (المواجهة الفعالة التخطٌط واإلنكار والتقبل) ،كما كشفت عن وجود ارتباط دال
موجب بٌن التفاإل وأسالٌب المواجهة التً تتمثل فً التركٌز على المشكلة ،ووجود ارتباط دال سالب
بٌن التفاإل وأسالٌب المواجهة التً تتمثل فً التجنب االنفعالً للمشكلة .
 : 3دراسات تناولت بعض العوامل النفسٌة واالجتماعٌة للمكفوفٌن
دراسة محمد ( ) 2004هدفت الدراسة إلى التعرؾ على مستوى ونوعٌة الطموح وعالقته بضؽوط
أحداث الحٌاة لدى المراهقات فاقدات البصر ،حٌث اشتملت عٌنة الدراسة على () 62فردا من
المراهقات المكفوفات والمبصرات ممن تراوحت اعمارهن الزمنٌة ما بٌن ( )20-12سنة حٌث
قسمت العٌنة إلى مجموعتٌن متساوٌتٌن تتكون كل منهما من ( )31فردا مكفوفة ومبصرة  ،استخدمت
الباحثة فً الدراسة مقٌا
ومقٌا

مستوى ونوعٌة الطموح من إعداد "العارؾ باهلل الؽندور ومحمد صبري "

الضؽوطات النفسٌة من إعداد "رشا راؼب " ومقٌا

عملٌات تحمل الضؽوطات من إعداد

لطفى عبدالباسط " وأشارت نتابج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصابٌا بٌن المكفوفات والمبصرات
فً الدرجة الكلٌة لمستوى ونوعٌة الطموح وذلك لصالح المبصرات ورجحة ذلك االنخفاض لدى
المكفوفات إلى التؤثٌر السلبً لإلعاقة البصرٌة على المكفوفات وما ٌترتب علٌها من ظروؾ تحد من
حركتهن بشكل ٌإثر على طموحهن وأهدافهن فً الحٌاة وأظهرت النتابج أٌضا أن هناك ارتباطا سلبٌا
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وداال إحصابٌا بٌن مصادر الضؽوط خاصة الضؽوطات اهسرٌة ونوعٌة الطموح المكفوفات وخاصة
فً بعد التخلً عن التوقعات لعدم القدرة على تحقق اههداؾ .
وفً دراسة أخرى قام بها كوفمان ( kaufman ) 2000هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن الفروق
بٌن المراهقات الكفٌفات والمراهقات المبصرات فً درجة االستقاللٌة واالعتماد على النف
بالذات وبخاصة فً عادات اختٌار المالب

فً العناٌة

 ،اشتملت عٌنة الدراسة على () 15مراهقة كفٌفة15( ،

)مراهقة مبصرة ،واستخدمت فً الدراسة قابمة مهارات الحٌاة المستقلة وأشارت نتابج الدراسة إلى
اعتماد المراهقات المبصرات على أنفسهن فً اختٌار مالبسهن مقارنة بالمراهقات الكفٌفات الالتً
ٌقوم آباإهن بدور كبٌر فً اختٌار مالبسهن كما أظهرت النتابج مستوى اهتمام المراهقات الكفٌفات
باستخدام أدوات التجمٌل ومطالبتهن من ذوٌهن العناٌة بذلك .
أما دراسة هور و آرو (  Huurre&aro ) 2000حٌث هدفت دراسته إلى التعرؾ على مستوى
الشعور بالسعادة النفسٌة لدى المراهقٌن المكفوفٌن فً مقابل المبصرٌن من ذوى الحاالت المرضٌة
المزمنة واشتملت عٌنة الدراسة على ( ) 115فردا من المكفوفٌن ذكورا وإناثا ،و() 67من المبصرٌن
اهصحاء ذكورا وإناثا ،و() 44فردا من المبصرٌن المرضى بؤمراض مزمنة ذكورا وإناثا ،
واستخدمت فً الدراسة اهدوات التالٌة  :قابمة أعراض الضٌق النفسً ،وقابمة شبكة العالقات
االجتماعٌة  .وأشارت نتابج الدراسة إلى أن المراهقٌن المكفوفٌن من الجنسٌن لدٌهم صعوبات فً
إقامة عالقات اجتماعٌة وقضاء أوقات الفراغ م اهصدقاء وذلك مقارنة بالمراهقٌن المبصرٌن
اهصحاء ذو الحاالت المرضٌة المزمنة  .كما أظهرت النتابج على أن المكفوفٌن تسٌطر علٌهم مشاعر
الوحدة واالكتباب أكثر من المبصرٌن ذو االمراض المزمنة .
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ثالثاً :مناقشة الدراسات
من خالل االطالع على الدراسات السابقة العربٌة منها واهجنبٌة المتعلقة بمتؽٌرات الدراسة التفاإل
والتشاإم وأسالٌب مواجهة المشقة ٌ ،مكن القول أن جمٌ الدراسات قد تباٌنت فً أهدافها وعٌناتها
واهدوات المستخدمة؛ ولقد استفادت الدراسة الحالٌة من هذه الدراسات السابقة فً تؽطٌة اإلطار
النظري و التعرؾ إلى ثبات وصدق مقٌا

القابمة العربٌة للتفاإل والتشاإم من تصمٌم أحمد عبد

الخالق حٌث اتفقت الدراسة الحالٌة م دراسة ( عبد الهادي القحطانً  ) 2013 ،و دراسة ( سلطان
البوسعٌدي  ) 2011،على استخدام مقٌا

القابمة العربٌة للتفاإل والتشاإم من تصمٌم أحمد عبد

الخالق .
أما من حٌث مجتم الدراسة للدراسات السابقة والعٌنات المستخدمة لتطبٌق أداة الدراسة حٌث ركزت
على الطلبة والطالبات فً مراحل التعلٌم المختلفة من المرحلة الثانوٌة (القحطانً2013،
؛البوسعٌدي 2011،؛نصرهللا )2008،والمرحلة الجامعة (اهنصاري2002،؛ رضوان) 2001،ولقد
استفادت الدراسة فً اختٌار مجتم الدراسة والعٌنة التً ستطبق علٌها مقٌا

الدراسة حٌث تختلؾ

من حٌث المتؽٌرات التابعة وعٌنة الدراسة نفسها حٌث ركزت على فبة المكفوفٌن .أما من حٌث
الدراسات المتعلقة بؤسالٌب المواجهة المشقة فٌشٌر العرض السابق لها إلى أهمٌة أسالٌب مواجهة
المشقة فً حٌاة الفرد  ،واستخدام االسلوب المناسب لتخفٌؾ أثر هذه الضؽوط فً الحٌاة  ،فؤهم
النتابج التً توصلت إلٌها الدراسات السابقة أظهرت مثل دراسة (أبوعرام) 2005،التً هدفت إلً
التعرؾ على أسالٌب المواجهة أن أهم اهسالٌب التً اعتمدت علٌها عٌنة الدراسة فً مواجهة المشقة
أوال اللجوء إلً هللا ثم تؤكٌد الذات  .أما فً دراسة (عبدهللا  )2002،التً هدفت اٌضا للتعرؾ على
أسالٌب مواجهة الضؽوطات جاءت اهسالٌب السلبٌة فً مواجهة الضؽوط احتلت المراكز اهولى فً
الترتٌب العام هسالٌب مواجهة الضؽوطات (اإلنكار – االستسالم – التنفٌ

االنفعالً )مما ٌوضح

اختالؾ المواجهة م اهفراد للمشقة وهذا ما أكدت علٌه دراسة (ماٌسة شكري  ) 1999 ،حٌث
كشفت عن وجود عن ارتباط دال موجب بٌن التفاإل وأسالٌب المواجهة التً تتمثل فً التركٌز على
المشكلة ،ووجود ارتباط دال سالب بٌن التفاإل وأسالٌب المواجهة التً تتمثل فً التجنب االنفعالً
للمشكلة  .بٌنما اتفقت دراسة كل من (عادل الهاللً  ) 2009 ،ودراسة ( أمل أبو عرام ) 2005،
فً الهدؾ من الدراسة وهو التعرؾ على اهسالٌب التً ٌستخدمها الطلبة لمواجهة المشقة مستخدمٌن
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نف

المقٌا

وهو مقٌا

أسالٌب مواجهة الضؽوط ( عبدهللا.) 2002 ،جاءت النتابج التً أظهرتها

دراستهما أن ترتب اهسالٌب المستخدمة لدي الطلبة فً مواجهة المشقة حسب المقٌا

المتب فً

الدراستٌن أن اللجوء إلً هللا فً المرتبة اهولى.

رابعا ً  :مكانة الدراسة الحالٌة بٌن الدراسات السابقة
تتشابه وتختلؾ الدراسة الحالٌة م الدراسات السابقة فٌما ٌلً :
 -1اشتركت الدراسة الحالٌة م الدراسات السابقة للتفاإل والتشاإم باستخدام نف
مقٌا

عبد الخالق ( )1997مقٌا

االداء وهو

التفاإل والتشاإم .

 -2تشابهت الدراسة الحالٌة م الدراسات السابقة فً استخدام المنهج الوصفً االرتباطً .
 -3تشابهت الدراسة الحالٌة فً دراسة نف

المتؽٌرات م بعض الدراسات السابقة وهً اٌجاد

العالقة كما اختلفت م بعض الدراسات فً دراسة بعض المتؽٌرات النفسٌة
 -4اختلفت الدراسة الحالٌة فً عٌنة الدراسة ( المكفوفٌن ) عن الدراسات السابقة  ،كما انها
تشابهت م الدراسات السابقة فً عٌنة (المبصرٌن ) .
تتمٌز الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة فٌما ٌلً:
 -1تمٌزت الدراسة الحالٌة من حٌث تطبٌق مقاٌ

الدراسة على عٌنتٌن مختلفتٌن من فبة

المكفوفٌن والمبصرٌن وهذا لم ٌكن متوفر فً الدراسات السابقة .
 -2تمٌزت الدراسة الحالٌة بربط التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة المشقة واٌجاد العالقة بٌنهما
وهذا لم ٌكن متوفر فً الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
منهج الدراسة وإجراءاتها

أوالً -منهج الدراسة.
ثانٌا ً  -مجتمع الدراسة.
ثالثا ً  -عٌنة الدراسة.
رابعا ً  -أدوات الدراسة .
خامسا ً – إجراءات الدراسة .
سادسا ً  -المعالجات اإلحصائٌة .

47

الفصل الثالث
منهج الدراسة وإجراءاتها
ٌتضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ،ومجتمعها ،وعٌنتها ،واهدوات المستخدمة فٌها  ،وخطوات
التحقق من صدق اهداة وثباتها ،إضافة إلً وصؾ مقاٌ

الدراسة والطرق اإلحصابٌة المتبعة فً

تحلٌل البٌانات .

أوالً  -منهج الدراسة :
اعتمدت الباحثة فً هذه الدراسة على المنهج الوصفً (االرتباطً والمقارن) والذي ٌقصد به:
ذلك النوع من البحوث الذي ٌمكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك عالقة بٌن متؽٌرٌن أو أكثر ،ومن
ثم معرفة درجة تلك العالقة وٌقتصر على معرفة وجود العالقة من عدمها وفً حال وجودها فهل
هً طردٌة أم عكسٌة  ،سالبة أم موجبة .
وقد تم تطبٌق البحث االرتباطً للتحقق من العالقة بٌن أسالٌب مواجهة المشقة والتفاإل والتشاإم
ومقارنتها بؤسالٌب مواجهة المشقة لكل من المكفوفٌن والمبصرٌن .

ثانٌا ً  -مجتمع الدراسة :
تكون المجتم  ،من الجمعٌات اههلٌة للمكفوفٌن فً سلطنة عمان بمسمى (جمعٌة النور للمكفوفٌن )
عددها أرب جمعٌات فً كل من مسقط ،ونزوى ،وصحار  ،وظفار ،حٌث ٌبلػ عدد أعضاءها من
المكفوفٌن والمبصرٌن حسب آخر احصابٌات  2015م ( ) 580عضوا فً جمٌ الجمعٌات .
وتكون مجتم الدراسة من جمعٌة نزوى وجمعٌة صحار وجمعٌة مسقط ؛ ولبعد المسافة لن تطبق
الدراسة على جمعٌة ظفار .
والجدولٌ 1وضح توزٌ مجتم الدراسة حسب عدد اهعضاء فً الجمعٌات عدا جمعٌة ظفار .
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جدول( )1
توزٌ مجتم الدراسة ( المكفوفٌن والمبصرٌن )حسب عدد االعضاء الجمعٌات
الجمعٌات

عدد اهعضاء

جمعٌة النور فً نزوى

209

جمعٌة النور فً مسقط

110

جمعٌة النور فً صحار

245

المجموع

564

ثالثا ً  -عٌنة الدراسة :
نظر لصعوبة التعامل م عٌنة الدراسة ( المكفوفٌن ) من حٌث االلتقاء بهم وآلٌة تطبٌق أداة الدراسة
تم اختٌارهم بطرٌقة العٌنة العشوابٌة الطبقٌة حٌث تكونت عٌنة الدراسة من 107عضوا تم توزٌعهم
كالتالً  :من المكفوفٌن ( ) 50عضو و من المبصرٌن ( ) 57عضو من مجتم الدراسة ،والذٌن
ٌشكلون ( )%19من مجتم الدراسة ،من كل جمعٌة من الذكور واإلناث وجدول ٌ 2وضح توزٌ
عٌنة الدراسة حسب الحالة والجن

من المكفوفٌن والمبصرٌن .
جدول ( )2

توزٌ عٌنة الدراسة حسب الحالة والجن
الحالة

(كفٌؾ /مبصر )

المكفوفٌن

المبصرٌن

ن=50

ن=57

الذكور

24

25

اإلناث

26

32

الجن
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رابعا ً  -أدوات الدراسة :
استخدمت الباحثة فً الدراسة الحالٌة أداتٌن :
 -1مقٌاس التفاإل والتشاإم وخصائصه السٌكومترٌة :
استخدمت الباحثة مقٌا

التفاإل والتشاإم الذي قام بإعداده عبد الخالق ( ) 1996حٌث ٌتؤلؾ المقٌا

من ( )30فقرة موزعة كالتالً :أحدهما للتفاإل وٌتكون من ( )15فقرة  ،واآلخر للتشاإم وٌتكون من
( )15فقرة أٌضا ،لكل فقرة مقٌا

تصحٌح خماسً متدر (ال – قلٌال – متوسطا – كثٌرا – كثٌرا

جدا ) تعطى له اهوزان اآلتٌة  ) 5، 4،3 ،2،1( :حٌث تم حسب صدق وثبات القابمة من خالل
االرتباط بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلٌة للمقٌا
الفقرة والدرجة الكلٌة للمقٌا
لمقٌا
)،ولمقٌا

 ،وقد تبٌن أن جمٌ االرتباطات بٌن الدرجة على

دالة إحصابٌا حٌث وصل معامل الصدق إلى ، 0.78و، 0.69

التفاإل والتشاإم على التوالً  ،كما بلػ معامل ألفا – كرو نباخ لمقٌا
التشاإم ( . ) 0.94وقد تم استخدام هذا المقٌا

التفاإل (0.93

فً العدٌد من الدراسات العربٌة والمحلٌة،

ومن هذه الدراسات ( البوسعٌدٌة 2014 ،؛ القحطانً 2013،؛ البوسعٌدي2011،؛ الجهوري
. ) 2004،
إجراءات صدق وثبات مقٌاس التفاإل والتشاإم فً الدراسة الحالٌة:
أوالً -الصدق :
لتحدٌد مإشرات صدق اهداة فً مقٌا

التفاإل والتشاإم استخدمت الباحثة صدق المحكمٌن

والصدق البنابً ،وفٌما ٌلً وصفا لهما :
 -1الصدق الظاهري :
للتحقق من صدق فقرات المقٌا

تم عرض مقٌا

التفاإل والتشاإم فً صورتها اهصلٌة المكونة

من(  ) 30فقرة على ( ) 9محكما من أعضاء هٌبة التدرٌ
قابو

ملحق رقم(  ) 2وقد طلب منهم تحكٌم المقٌا
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فً جامعة نزوى  ،وجامعة السلطان

وفق االتً :

 سالمة الصٌاؼة اللؽوٌة ووضوحها.
.

 تمثٌل العبارة للبعد فً المقٌا
 مالءمة العبارة للبٌبة العمانٌة .

حٌث تم اتفاق جمٌ المحكمٌن بنسبة (  ) %100على أن المقٌا

مالبم من حٌث الصٌاؼة اللؽوٌة

ووضوحها وأن العبارات مالءمة من حٌث التطبٌق على المجتم وأنه تم تطبٌقه فً دراسات عربٌة
وخلٌجٌة وال ٌحتا إلى تعدٌل .
 -2صدق البناء :
للتحقق من صدق البناء تم حساب معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة من فقرات مقٌا
والتشاإم والدرجة الكلٌة  ،حٌث قامت الباحثة بتطبٌق المقٌا

التفاإل

على عٌنة من مجتم الدراسة مكونة

من ( ) 20عضو وبعد تصحٌح إجاباتهم تم استخدام معامل ارتباط بٌرسون لمعرفة أرتباط درجة كل
فقرة من فقرات المقٌا

الذي تنتمً إلٌه  ،والجدول (ٌ) 3وضح ذلك :

بالدرجة الكلٌة للمقٌا

جدول () 3
معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلٌة فً مقٌا

القابمة العربٌة للتفاإل والتشاإم

(ن=) 20
الفقرة

الفقرة

معامل االرتباط
(فقرات التفاإل )

معامل االرتباط
(فقرات التشاإم )

1

**0.58

16

*0.93

2

**0.66

17

*0.43

3

**0.70

18

*0.92

4

**0.74

19

*0.46

5

**0.70

20

**0.62

6

**0.66

21

*0.49
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7

**0.69

22

*0.94

8

**0.63

23

**0.59

9

**0.70

24

*0.49

10

**0.64

25

*0.50

11

**0.63

26

*0.81

12

*0.48

27

*0.50

13

**0.66

28

0.51

14

**0.75

29

**0.57

15

**0.60

30

*0.55

*داله عند مستوى(** )...0داله عند مستوى()...1

وٌتضح من جدول ( ) 3أن معامالت ارتباط بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلٌة للمقٌا

دالة

إحصابٌا حٌث تراوحت بٌن ( ) 0.43-0.94عند مستوى داللة (  ) 0.05و ( ) 0.01وهذا ٌشٌر
إلى أن المقٌا

ٌمتلك صدقا بنابٌا ٌعك

مدي االتساق الداخلً بٌن الفقرات وانتمابها إلى ما ٌقٌسه ،

مما ٌعطً مإشرا إلى إمكانٌة استخدامه بكفاءة فً الدراسة .

ثانٌا ً -ثبات المقٌاس:
للتحقق من ثبات مقٌا

التفاإل والتشاإم تم تطبٌقه على عٌنة عشوابٌة مكونة من ( ) 20عضو

اختٌروا عشوابٌا من مجتم الدراسة نصفهم من المكفوفٌن والنصؾ اآلخر من المبصرٌن ،وتم
احتساب معامل ألفا-كرونباخ  ،حٌث حسبت الدرجة الكلٌة لثبات العٌنة واهخطاء المعٌارٌة للقٌا
وذلك باستخدام الحزمة اإلحصابٌة )  ( spssحٌث بلػ معامل الثبات لمقٌا
( ) 0.93؛ بخطؤ معٌاري لمقٌا

التفاإل مقداره () 0.14؛ وبخطؤ معٌاري لمقٌا

(  ،) 0.12وجدول ( ٌ ) 4شٌر إلً قٌم معامالت الثبات التً توصلت إلٌه الدراسة .
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،

التفاإل والتشاإم
التشاإم مقداره

جدول () 4
قٌم معامالت الثبات لقابمة التفاإل والتشاإم بطرٌقة ألفا -كرونباخ
(ن = ) 20
االنحراؾ

الخطؤ

معامل

المقٌا

المتوسط

المعٌاري

المعٌاري

التفاإل

0.93

2.45

0.68

0.14

التشاإم

0.84

2.24

0.55

0.12

الثبات

وٌتبٌن من جدول(  )4أن المقٌا

ٌمتلك قدرا عالٌا من االتساق بٌن فقراته ،وٌتمت بدرجة مقبولة

من الثبات ،و كما تشٌر مإشرات اهخطاء المعٌارٌة للمقٌا
فً النتابج  ،مما ٌسمح بإمكانٌة استخدام المقٌا

إلى درجة عالٌة من االستقرار واالتساق

فً الدراسة الحالٌة.

ثالثا ً -تصحٌح المقٌاس فً الدراسة الحالٌة :
وتتم االجابة عن فقرات مقٌا

التفاإل والتشاإم عن طرٌق اختٌار المستجٌب بدٌل من خمسة بدابل

هً  ( :ال – قلٌال – متوسط – كثٌرا -كثٌرا جدا ) ولؽاٌات التصحٌح أعطٌت التوازن (5-4-3-2-1
) على التوالً لفقرات موجبة االتجاه ،و () 1-2-3-4-5على التوالً لفقرات سلبة االتجاه  ،بحٌث
تكون المقٌا

فً صٌؽته النهابٌة من ( )30فقرة  )15(،فقرة لمقٌا

التشاإم ،والجدول (ٌ )5وضح توزٌ فقرات التفاإل والتشاإم .
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التفاإل  ) 15(،فقرة لمقٌا

جدول () 5
توزٌ فقرات التفاإل والتشاإم
المتؽٌر

الفقرات

المجموع

التفاإل

15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5 ،4 ،3، 2، 1

15

التشاإم

*،*27،*26،*25 ،*24،*23،*22 ،*21،*20،*19،*18،*17 ،16

15

*30،*29،*28
30

المجموع
*ٌدل على أن الفقرات آحادي االتجاه ،وتصحح بطرٌقة عكسٌة .
 -2مقٌاس أسالٌب مواجهة المشقة وخصائصه السٌكومترٌة
استخدمت الباحثة مقٌا
من () 52عبارة ،تقٌ

أسالٌب مواجهة المشقة من إعداد ماٌسة شكري (ٌ ،) 1999تكون المقٌا
اهسالٌب العامة لمواجهة المشقة ولقد تم توزٌعها على( ) 13أسلوب مختلؾ
تصحٌح رباعً

من حٌث المفهوم والوظٌفة التً تقوم بها فً عملٌة المواجهة ،ولكل فقرة مقٌا

متدر (ال أفعل هذا مطلقا – أفعل هذا قلٌال – أفعل هذا بدرجة متوسطة – أفعل هذا ؼالبا ) تعطى
له اهوزان اآلتٌة  ) 4،3 ،2،1( :ولقد قامت ماٌسة شكري بالتؤكد من صدق المقٌا

باالعتماد على

أسلوبٌن من أسالٌب الصدق ،وهما االتساق الداخلً والصدق العاملً وجاء على النحو التالً :تم
حساب معامالت االرتباط الخطى بٌن درجة كل عبارة والدرجة الكلٌة للمقٌا

الفرعً الذي ٌنتمً

إلٌه  ،حٌث جاءت جمٌ االرتباطات دالة عند مستوى  0.01أما الصدق العاملً نتج عن أستخدام
التحلٌل العاملً إلً استخرا ثالث عوامل أستوعبت  68.22من التباٌن الكلً وصل فً ثالث
عوامل إلى ،0.68من التباٌن الكلً وتم حساب ثبات المقٌا

بطرٌقتٌن اهولى هً معامل ألفا

كرونباخ (ن=) 210وجاء معامل الثبات فٌها ٌتراوح بٌن (  0.75و  ) 0.92والطرٌقة الثانٌة
بإعادة التطبٌق (ن=  ) 50وجاء معامل الثبات فٌها ٌتراوح بٌن ( 0.73و  ( ) 0.90ماٌسة شكري ،
. ) 1999
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إجراءات صدق وثبات مقٌاس مواجهة المشقة فً الدراسة الحالٌة:
أوالً -الصدق :
لتحدٌد مإشرات صدق اهداة فً مقٌا

مواجهة المشقة استخدمت الباحثة صدق المحكمٌن والصدق

البنابً ،وفٌما ٌلً وصفا لهما :
 -1الصدق الظاهري :
للتحقق من صدق فقرات المقٌا

عرضت أسالٌب مواجهة المشقة فً صورتها اهصلٌة المكونة من

( )52فقرة على ( ) 9محكما من أعضاء هٌبة التدرٌ
انظر الملحق ( )2وقد طلب منهم تحكٌم المقٌا

فً جامعة نزوى  ،وجامعة السلطان قابو

وفق التالً :

 سالمة الصٌاؼة اللؽوٌة ووضوحها.
 تمثٌل العبارة للبعد فً المقٌا .
 مالءمة العبارة للبٌبة العمانٌة .
حٌث تم اتفاق جمٌ المحكمٌن بنسبة (  ) %100على أن المقٌا

مالبم من حٌث الصٌاؼة اللؽوٌة

ووضوحها وأن العبارات مالءمة من حٌث التطبٌق على مجتم الدراسة الحالٌة وأنه تم تطبٌقه فً
دراسات عربٌة وخلٌجٌة وال ٌحتا إلى تعدٌل .
 -2الصدق البنائً :
للتحقق من صدق البناء تم حساب معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة من فقرات مقٌا
مواجهة المشقة والدرجة الكلٌة  ،حٌث قامت الباحثة بتطبٌق المقٌا

أسالٌب

على عٌنة من مجتم الدراسة

مكونة من ( ) 20عضو وبعد تصحٌح إجاباتهم تم استخدام معامل ارتباط بٌرسون لمعرفة درجة كل
فقرة من فقرات المقٌا

بالدرجة الكلٌة للمقٌا  ،والجدول (ٌ) 6وضح ذلك :
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جدول () 6
معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلٌة فً مقٌا

أسالٌب مواجهة المشقة

(ن=) 20
الفقرة

الفقرة

معامل االرتباط لفقرات
(أسالٌب مواجهة المشقة )

معامل االرتباط لفقرات
(أسالٌب مواجهة المشقة )

1

**0.67

27

**0.57

2

**0.65

28

*0.49

3

**0.59

29

**0.86

4

**0.73

30

**0.81

5

**0.74

31

**0.81

6

**0.77

32

**0.60

7

**0.86

33

**0.64

8

**0.87

34

**0.73

9

**0.83

35

*0.82

10

**0.67

36

**0.70

11

*0.09

37

**0.70

12

*0.66

38

**0.71

13

**0.71

39

**0.58

14

**0.81

40

**0.63

15

**0.84

41

**0.78

16

*0.51

42

**0.60

17

**0.89

43

**0.84

18

**0.83

44

*0.27

19

**0.70

45

*0.47
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20

**0.74

46

**0.82

21

*0.51

47

*0.26

22

**0.81

48

*0.48

23

*0.35

49

*0.66

24

*0.60

50

**0.54

25

**0.75

51

*0.36

26

**0.87

52

**0.60

*داله عند مستوى()...0

**داله عند مستوى()...1

وقد أظهرت النتابج أن معامالت ارتباط بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلٌة للمقٌا

دالة إحصابٌا

حٌث تراوحت بٌن (  ) 0.26 -0.87بمستوى داللة ( )0.05و ( )0.01وهذا ٌشٌر إلى أن المقٌا
ٌمتلك صدقا بنابٌا ٌعك

مدي االتساق الداخلً بٌن الفقرات وانتمابها إلى ما ٌقٌسه  ،مما ٌعطً مإشرا

إلى إمكانٌة استخدامه بكفاءة فً الدراسة .

ثانٌا ً -ثبات المقٌاس :
للتحقق من ثبات تم تطبٌق مقٌا

أسالٌب مواجهة المشقة على عٌنة عشوابٌة مكونة من () 20

عضوا اختٌروا عشوابٌا من مجتم الدراسة ،نصفهم من الذكور والنصؾ اآلخر من اإلناث ،وتم
احتساب معادلة ألفا-كرونباخ ،حٌث حسبت الدرجة الكلٌة لثبات العٌنة واهخطاء المعٌارٌة للقٌا ،
وذلك باستخدام الحزمة اإلحصابٌة  spssحٌث بلػ معامل الثبات لمقٌا

أسالٌب مواجهة المشقة

)  ) 0.97باالنحراؾ المعٌاري مقداره (  ) 0.55درجة  ،وجدول(ٌ )7وضح ذلك :
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جدول ( )7
قٌم معامالت الثبات لقابمة أسالٌب مواجهة المشقة بطرٌقة ألفا -كرونباخ
(ن = ) 20
المقٌا

معامل

المتوسط

الخطؤ

االنحراؾ

الثبات

الحسابً

المعٌاري

المعٌاري

ألفاكرونباخ
أسالٌب مواجهة المشقة

وٌتبٌن من جدول(  )7أن المقٌا

0.97

0.12

2.24

0.55

ٌمتلك قدرا عالٌا من االتساق بٌن فقراته ،وٌتمت بدرجة مقبولة

من الثبات ،و كما تشٌر مإشرات اهخطاء المعٌارٌة للمقٌا
واالتساق فً النتابج  ،مما ٌسمح بإمكانٌة استخدام المقٌا

إلى درجة مقبولة من االستقرار

فً الدراسة الحالٌة.

ثالثا ً -تصحٌح المقٌاس فً الدراسة الحالٌة :
تتم االجابة عن فقرات مقٌا

أسالٌب مواجهة المشقة عن طرٌق اختٌار المستجٌب بدٌل من

اربعة بدابل هً  ( :ال أفعل هذا مطلقا – أفعل هذا قلٌال – أفعل هذا بدرجة متوسطة – أفعل هذا
ؼالبا ) ولؽاٌات التصحٌح أعطٌت التوازن ( ) 4-3-2-1على التوالً لفقرات المقٌا
تكون المقٌا

 ،بحٌث

فً صٌؽته النهابٌة من ( )52فقرة ،موزعة على ( )13أسلوب هً (اللجوء الى

الدٌن ،المواجهة الفعالة ،اعادة

التفسٌر االٌجابً ،البحث عن الدعم االجتماعً االنفعالً،

التخطٌط ،البحث عن الدعم االقتصادي الوسٌلً ،التقبل ،عدم االنشؽال الذهنً ،كبح المواجهة،
قم االنشطة المتعارضة ،االنكار ،التركٌز على االنفعاالت وتصرٌفها ،عدم االنشؽال السلوكً
) ،حٌث تعتبر تفضٌالت معتادة من الفرد للتعامل م المشكالت .وقد تم اختٌار  03أسلوبا مختلفا
من حٌث المفهوم والوظٌفة التً تقوم بها فً عملٌة المواجهة كما أشارت إلٌها معظم الدراسات
والبحوث ،واعتبرها أكثر اهسالٌب العامة شٌوعا لتقوٌم أسالٌب مواجهة المشقة ،وٌمكن تعرٌفها
كالتالً :
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أ -المواجهة الفعالة  :وهو أسلوب ٌشٌر إلً قٌام الفرد باتخاذ خطوات فعالة مباشرة م زٌادة
الجهود المبذولة منه بهدؾ تخفٌض تؤثٌر المشقة أو محاولة التخلص منها .
ب – التخطٌط  :وهو التفكٌر فً الخطوات التً ٌجب على الفرد اتخاذها من أجل التعامل م
المشكلة واختٌار أفضل الطرق الحتوابها .
ج – قمع األنشطة المتعارضة  :وٌعنً قم االشتراك فً نشاطات تتعارض م تركٌز الجهود فً
التعامل م موقؾ المشقة ،م محاولة تجنب التشتت باالنشؽال بؤحداث أخرى ؼٌر الحدث موض
االهتمام .
د -كبح المواجهة  :وهو االنتظار لحٌن ظهور فرصة مالبمة تؤتً من تلقاء نفسها للبدء فً نشاط
المواجهة  .وهذا اهسلوب من شؤنه من الفرد من إصدار السلوك ؼٌر الناضج أو السلوك المندف .
هـ  -البحث عن الدعم االجتماعً  :وهو أسلوب للمواجهة ٌنطوى على وظٌفتٌن ،تتضح اهولى
فً البحث عن الدعم االجتماعً هسباب وسٌلٌة مثل البحث عن النصٌحة ،والمساعدة بالمال
واهدوات أو المساعدة بالمعلومات  ،وبذلك ٌنتمى هذا اهسلوب إلً أسالٌب المواجهة المتمركزة
حول المشكلة .ولكن حٌنما ٌكون بحث الفرد عن الدعم االجتماعً هسباب انفعالٌة مثل البحث عن
الدعم او المعنوي والمشاركة الوجدانٌة والتعاطؾ والفهم  ،فإن هذا اهسلوب ٌنتمى إلى أسالٌب
المواجهة المتمركزة حول االنفعال .
و -التركٌز على االنفعاالت وتصرٌفها  :وٌتضمن مٌل الفرد إلى التركٌز على ما ٌثٌر الشعور
بالتعاسة والضٌق االنفعالً ثم اللجوء إلى تصرٌؾ تلك االنفعاالت والتنفٌ

عنها .

ز -عدم االنشغال السلوكً  :وهو أحد اهسالٌب التً ٌعتقد أنها تإدى وظٌفة سٌبة فً كثٌر من
المواقؾ حٌث تشٌر إلى اختزال جهود الفرد التً تبذل بهدؾ التعامل م حدث المشقة إلى حد
اإلقالع أو التوقؾ عن محاولة تحقٌق اههداؾ  .وؼالبا ما ٌستخدم الفرد أسلوب عدم االنشؽال
السلوكً عندما ٌتوق نتابج ضعٌفة للمواجهة .
ح – عدم االنشغال الذهنً  :وٌشٌر إلى مدى واس من النشاطات البدٌلة التً تخدم تشتت الفرد
عن التفكٌر فً الهدؾ مثل  :أحالم الٌقظة واالستؽراق فً مشاهدة التلفزٌون والتمادي فً عدد
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ساعات النوم  .وؼالبا ما ٌتم استخدام هذا اهسلوب عندما تحول الظروؾ بٌن الفرد وبٌن إمكانٌة
استخدام أسلوب عدم االنشؽال السلوكً .
ط – إعادة التفسٌر اإلٌجابً ٌ :نظر إلٌه باعتباره أسلوبا للمواجهة بالتركٌز على االنفعال ٌهدؾ
إلى التحكم فً الضٌق االنفعالً أكثر من التعامل الفعال م حدث المشقة فقط وقٌمة هذا اهسلوب
لٌست محددة بتخفٌض الضٌق ولكن فً أن ذلك ٌإدى إلى استعادة الفرد لتوازنه االنفعالً ،وإمكان
العودة مرة أخرى لمواصلة الجهود بالتركٌز على المشكلة .
ك  -اإلنكار  :وهو التقرٌر برفض االعتقاد بوجود موقؾ المشقة ،أو محاولة السلوك على النحو
الذى ٌعتبر أن حدث المشقة لٌ
ل -التقبل  :وهو عك

حقٌقٌا .

اإلنكار  ،وٌعتبر التقبل استجابة وظٌفٌة للمواجهة ،إذ أن الفرد الذي ٌقبل

حقٌقٌة حدوث المشكلة سوؾ ٌبادر بمحاولة التعامل معها .
ي -اللجوء إلى الدٌن  :تإكد بعض الدراسات على أهمٌة بالؽة الستخدام هذا اهسلوب لدى كثٌر
من النا

ذلك أنهم ٌشعرو ن بالحٌرة أو أنهم فً مؤزق عند تعاملهم م المشقة ٌكون لجوء الفرد

إلى الدٌن كؤسلوب لمواجهة المشقة هسباب متعددة  ،فالدٌن ٌخدم كمصدر للدعم االنفعالً كما
ٌعتبر أداة إلعادة التفسٌر اإلٌجابً  ،أو أنه ٌخدم كؤسلوب للمواجهة الفعالة ( شكري .) 0999،
والجدول (ٌ )8وضح توزٌ فقرات أسالٌب موجهة المشقة:
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جدول ()8
توزٌ فقرات أسالٌب مواجهة المشقة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

األسالٌب
اللجوء الى الدٌن
المواجهة الفعالة
اعادة التفسٌر االٌجابً
البحث عن الدعم االجتماعً االنفعالً
التخطٌط
البحث عن الدعم االقتصادي الوسٌلً
التقبل
عدم االنشؽال الذهنً
كبح المواجهة
قم االنشطة المتعارضة
االنكار
التركٌز على االنفعاالت وتصرٌفها
عدم االنشؽال السلوكً
المجموع

الفقرات

المجموع

46-34 -55-00
38-56-04-5
43-30-09-7
45-30-08-6
37-55-03-0
40-59-07-5
45-33-50-9
50-48-36-54
40-58-06-4
39-57-05-3
49-47-53-05
50-35-50-8
55-44-35-00

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
55

خامسا ً -إجراءات الدراسة :
بعد أن قامت الباحثة بتحدٌد مشكلة الدراسة  ،وأهدافها ،وأهمٌتها ،وأسبلتها ،وتحدٌد مجتم الدراسة،
وحدودها ،اتبعت الخطوات التالٌة :
 أخذت رسالة تسهٌل مهمة باحث من جامعة نزوى لتسهٌل التنسٌق م الجهات الرسمٌة ،ملحق (.)1 تم تحدٌد موعد للزٌارة المبدبٌة للجمعٌات اههلٌة جمعٌة النور فً نزوى بتارٌخ 2014/10/24م،وجمعٌة النور فً مسقط بتارٌخ  2014/11/5م وجمعٌة النور فً صحار بتارٌخ 2014/10/14م
 هدفت الزٌارة اهولى إلً التعرٌؾ بالدراسة وأهمٌتها وأهم االدوات المناسبة لجم المعلومات منالمكفوفٌن  ،فكان اللقاء باهفاضل مجل

إدارة الجمعٌة ومنسقات الجمعٌة .
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 تم االتفاق على تطبٌق أداة الدراسة بطرٌقتٌن بحٌث تتناسب م فبة المكفوفٌن والمبصرٌن  ،بنسبةللمبصرٌن تطبٌق أداة الدراسة باستخدام االستبانة ،وفبة المكفوفٌن تطبٌق اهداة عن طرٌقة تحوٌلها
إلً رابط إلكترونً عن طرٌق تطبٌقات الهاتؾ بحٌث تصل للعٌنة وٌتم االجابة بحاسة السم

بدون

تدخل الباحثة.
 -قامت الباحثة بعد ذلك باستخرا دالالت صدق المقٌا

عن طرٌق عرضه على مجموعة من

المحكمٌن إلبداء آرابهم ومقترحاتهم حول فقراته ،ومدى مالبمته للبٌبة العمانٌة ،ومن ثم إجراء دالالت
ثبات المقٌا

بحٌث ٌصبح جاهزا فً صورته النهابٌة .

 -تم التحقق من ثبات المقٌا

عن طرٌق تطبٌق االداة على عٌنة عشوابٌة مكونة من ( ) 20عضوا

اختٌروا عشوابٌا من مجتم الدراسة .
 قامت الباحثة بتطبٌق أداة الدراسة على عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن والبالػ عددهم( )107عضوا من الجمعٌات اههلٌة ،اعضاء جمعٌة النور فً مسقط بتارٌخ  2015/4/1م،
واعضاء جمعٌة النور فً نزوى  2015/5/6م ،واعضاء جمعٌة النور فً صحار 2015/6/12م .
 ثم تم إدخال كافة البٌانات والمعلومات على جهاز الحاسب ،واستخدام برنامج ) ، (SPSSإلجراءالتحلٌالت اإلحصابٌة الالزمة.

سادسا ً – المعالجات اإلحصائٌة :
استخدمت الباحثة فً هذه الدراسة اهسالٌب اإلحصابٌة اآلتٌة :
 -1المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ،لحساب درجات التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة
المشقة هفراد العٌنة .
 -2تحلٌل التباٌن الثنابً ،لحساب الفروق اإلحصابٌة لدرجة التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة المشقة
لمتؽٌري الجن والحالة والتفاعل بٌنهما هفراد العٌنة .
 -3معامل ارتباط بٌرسون ،إلٌجاد معامل االرتباط بٌن التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة المشقة.
 -4معامل الفؤ -كرونباخ ،لحساب معامل ثبات مقٌا
الدراسة .
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التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة المشقة فً

الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة ومناقشتيا والتي ىدفت إلى التعرؼ
عمى أساليب مواجية المشقة لدى عينة مف المكفوفيف والمبصريف وعالقتيا بالتفاؤؿ والتشاؤـ بالجمعيات

االىمية بسمطنة عماف .وفيما يأتي عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة وفؽ تسمسؿ
أسئمتيا ،وذلؾ عمى النحو التالي:
أولا-النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما درجة التفاإل لدى المكفوفٌن والمبصرٌن بالجمعيات االىمية بسمطنة عماف ؟
ومف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة
درجة التفاؤؿ لدى المكفوفيف والمبصريف كما تـ االستناد إلى المعيار االتي لتفسير نتائج ىذا السؤاؿ.

جدوؿ رقـ ( ) 9
المعيار المعتمد في تفسير نتائج السؤاؿ األوؿ لمدراسة حسب المتوسط الحسابي
المتوسط الحسابي درجة التفاؤؿ
5800 -4850
كبيرة جدا
..69 -0..3

كبيرة

0..9 -6..3

قميمة

0.09 -0.13
6..9-6.33

متوسطة
قميمة جداً

* استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5التي تمثل تدرجات المقياس المستخدم

64

 -6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة التفاؤؿ لدى المكفوفيف
حيث يظير الجدوؿ رقـ (  )63المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التفاؤؿ لدى
المكفوفيف مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
الجدوؿ رقـ ( ) 63
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التفاؤؿ لدى المكفوفيف مرتبة تنازلياً حسب
المتوسط الحسابي ( ف= ) .3
م

العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

أنا مقبل على الحٌاة بحب وتفاإل .
أرى أن الفر سٌكون قرٌبا .
أشعر أن الؽد سٌكون ٌوما مشرقا .
أتوق اهفضل .
أنظر إلى المستقبل على أنه سٌكون أفضل .
أشعر أن اآلمال التً لم تتحقق الٌوم ستتحقق ؼدا .
أفكر بالمستقبل بكل تفاإل .
أشعر بؤن الزمن ٌخبا لً مفاجآت سارة .
ال ٌؤ م الحٌاه وال حٌاة م الٌؤ .
تبدو لً الحٌاة جمٌلة .
ستكون حٌاتً أكثر سعادة .
أتوق أن ٌكون الؽد افضل من الٌوم .
أفكر فً اهمور البهٌجة المفرحة .
أرى الجانب المشرق المضًء من اهمور.
أتوق أن تتحسن اهحوال مستقبال .
المجموع الكلً

المتوسط
الحسابً
3.46
3.44
3.32
3.28
3.28
3.26
3.24
3.22
3.20
3.16
3.12
3.08
3.06
3.00
2.98
3.20

االنحراؾ
المعٌاري
1.249
1.163
1.332
1.386
1.400
1.536
1.135
1.112
1.370
1.184
1.335
1.441
1.185
1.178
1.348
1.178

درجة
التفاإل
كبٌرة
كبٌرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتضػػم مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ اف درجػػة التفػػاؤؿ لػػدى عينػػة الد ارسػػة مػػف المكفػػوفيف قػػد تراوحػػت بػػيف
الدرجة الكبيػرة والمتوسػطة حيػث تػراوح المتوسػط الحسػابي بػيف( )3846و( ) 5898حيػث نالػت عبػارة أنما
مقبل على الحٌماة بحمب وتفماإل " وعبػارة أرى أن الفمر سمٌكون قرٌبما " اعلمى المتوسمطات الحسمابٌة
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وبدرجممة تفمماإل كبٌممرة بٌنممما نالممت عبممارة" أتوق م أن تتحسممن اهحمموال مسممتقبال  " .ادنػػى المتوسػػطات
الحسابية وبدرجة تفاؤؿ متوسطة كذلؾ اخذت بقيػة العبػارات درجػة تفػاؤؿ متوسػطة واخػذ المجمػوع الكمػي
بالنسبة لدرجة التفاؤؿ لدى المكفوفيف درجة متوسطة بمتوسط حسابي(. ) 3850
وقد تعزى ىذه النتيجػة الػى وجػود نظػرة واقعيػة تتسػـ بالتفػاؤؿ لػدى أفػراد عينػة الد ارسػة ولكػف يشػوبيا نػوع
مف الحذر ،وقد يعود ذلؾ الػى اعتقػادىـ بػأف التفػاؤؿ المفػرط أو المبػالي فيػو قػد يخمػؼ أضػرار نفسػية اذا
مػػا واجػػو المكفػػوؼ مشػػكمة أو تعػػرض الػػى موق ػؼ بخػػالؼ توقعاتػػو وال سػػيما فػػاف اإلنسػػاف بصػػورة عامػػة
معرض لمكثير مف المواقؼ التي مػف شػانيا أف تعػزز مػف تفاؤلػو وتبعػث فػي نفسػو البيجػة والسػرور كمػا
أنو وفي نفس الوقت معرض لمواقؼ أخػرى تكػوف ريػر سػاره وبالتػالي قػد يخػالج وجدانػو نػوع مػف الحػزف
أو الصدمة نتيجة حدوث أمر رير متوقع ،فميس معظمنػا إيجػابييف أو سػمبييف أو متفػائميف أو متشػائميف
طواؿ الوقت فحتى االيجابييف في حياتيـ ليـ أوقات سيئة وحتى أكثر الناس سمبية توجد أياـ مشرقة في
حياتيـ مف وقت ألخر .كما قد تفسر ىذه النتيجة اف المكفوفيف ررـ أنيـ يعانوف مف إعاقة اال اف نسبة
التفاؤؿ كانت لدييـ مقبولة  ،حيث انيا لـ تصؿ الى درجة ضعيفة تثير القمؽ والخوؼ عمييـ ،وقد يعود
ذلؾ الى انيـ في مجتمع مسػمـ قػد انغػرس فػي نفوسػيـ قػيـ االيمػاف بػاو تعػالى والقضػاا والقػدر والصػبر
ف ػػي س ػػبيؿ او ألج ػػؿ ني ػػؿ األج ػػر والثػ ػواب م ػػف عن ػػد او س ػػبحانو وتع ػػالى ،وق ػػد يك ػػوف ل سػ ػرة والمس ػػجد
والجمعيػػات األىميػػة باإلضػػافة إلػػى وعػػي المجتمػػع باحتياجػػات ىػػذه الفئػػة مػػف النػػاس ومعػػاممتيـ بنػػوع مػػف
االحتػراـ والتقػدير اثػػر مباشػر فػػي نفسػيتيـ وسػػموكيـ  ،ممػا انعكسػت تمػػؾ المعاممػة االيجابيػػة فػي تقػػديرىـ
لدرجة التفاؤؿ وقد اتفقت نتيجة ىػذه الد ارسػة مػع نتػائج د ارسػة البوسػعيدي ( ) 0366والتػي توصػمت الػى
أف مسػػتوى التفػػاؤؿ مرتفػػع ومسػػتوى التشػػاؤـ مػػنخفض لػػدى طمبػػة دبمػػوـ التعمػػيـ العػػاـ بمحافظػػة جنػػوب

الباطنة ،كما اختمفت مع نتائج د ارسػة حمدان (  ) 1999والتمً توصملت إلمى أن طلبمة الثانوٌمة
العامة كانوا متفابلٌن ولكن بدرجة قلٌلة.
ويتضم مف الجدوؿ ( ) 63أف العبارة أنا مقبؿ عمى الحياة بحب وتفاؤؿ والعبارة أرى أف الفرج
سيكوف قريباً نالتا أعمى المتوسطات الحسابية وبمتوسط حسابي بمي ( )0...( ،)0..1وبدرجة تفاؤؿ
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كبيرة  ،وقد يفسر ذلؾ بسبب وجود نظر ايجابية لدى المكفوفيف نحو الحياة وايمانيـ القوي بما قدره او
عمييـ ،باإلضافة إلى اف الحكومة منحت ىذه الفئة مف المجتمع فرصا وامتيازات خاصة فيما يتعمؽ
بوجود فرص العمؿ والتوظيؼ ،كما جاات عبارة أتوقع أف تتحسف األحواؿ مستقبالً

حصمت عمى

ادنى المتوسطات الحسابية( )0.9.وبدرجة تفاؤؿ متوسطة وربما يعود ذلؾ لضعؼ األمؿ لدى البعض
في وجود عالج لإلعاقة التي يعانوف منيا ،وانيا ستالزميـ مدى الحياة ،وربما يعود ذلؾ لشعور
البعض بأنو يماس إعمالو اليومية بصفة قد تكاد روتينية نتيجة صعوبة حرية الحركة نتيجة فقداف
البصر.
 -0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة التفاؤؿ لدى المبصريف
حيث يظير الجدوؿ رقـ (  ) 66المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التفاؤؿ لدى
المبصريف مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي.
الجدوؿ رقـ ( ) 66
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التفاؤؿ لدى المبصريف مرتبة تنازليا حسب
المتوسط الحسابي (ف = ) ..
م

العبارة

 1أشعر أن الؽد سٌكون ٌوما مشرقا .
 2أتوق أن ٌكون الؽد افضل من الٌوم .
 3تبدو لً الحٌاة جمٌلة .
 4أنا مقبل على الحٌاة بحب وتفاإل .
 5انظر إلى المستقبل على أنه سٌكون أفضل
 6أرى أن الفر سٌكون قرٌبا .
 7أشعر أن اآلمال التً لم تتحقق الٌوم
ستتحقق ؼدا .
 8أفكر بالمستقبل بكل تفاإل .
 9أتوق اهفضل .
 10ستكون حٌاتً أكثر سعادة .
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المتوسط
الحسابً
3.47
3.32
3.32
3.26
3.16
3.11
3.05

االنحراؾ
المعٌاري
1.071
1.055
1.105
1.078
1.265
1.160
1.260

درجة
التفاإل
كبٌرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.04
3.04
2.96

1.281
1.052
1.224

متوسطة
متوسطة
متوسطة

11
12
13
14
15

.

ال ٌؤ م الحٌاه وال حٌاة م الٌؤ
أرى الجانب المشرق المضًء من
اهمور.
افكر فً االمور البهٌجة المفرحة .
أشعر بؤن الزمن ٌخبا لً مفاجآت سارة .
أتوق أن تتحسن اهحوال مستقبال .
المجموع الكلً

2.96
2.95

1.569
1.156

متوسطة
متوسطة

2.91
2.91
2.86
3.08

1.199
1.123
1.529
1.04

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتضػػم مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ اف درجػػة التفػػاؤؿ لػػدى عينػة الد ارسػػة مػػف المبصػريف قػػد تراوحػػت بػػيف
الدرجػػة الكبي ػرة والمتوسػػطة حيػػث ت ػراوح المتوسػػط الحسػػابي بػػيف( )3847و( ) 5886حيػػث نالػػت عبػػارة
أشممعر أن الؽممد سممٌكون ٌوممما مشممرقا  ".اعلممى المتوسممطات الحسممابٌة وبدرجممة تفمماإل كبٌممرة بٌنممما نالممت
عبممارة" أتوقم أن تتحسممن اهحمموال مسممتقبال  " ..وعبػػارة أشممعر بممؤن الممزمن ٌخبمما لممً مفاجممآت سممارة
 .أدنػى المتوسػػطات الحسػػابية وبدرجػػة تفػاؤؿ متوسػػطة كػػذلؾ اخػػذت بقيػة العبػػارات درجػػة تفػػاؤؿ متوسػػطة
واخػػذ المجمػػوع الكمػػي بالنسػػبة لدرجػػة التفػػاؤؿ لػػدى المبصػريف درجػػة متوسػػطة بمتوسػػط حسػػابي(،) 3808
ويالحظ اف ىذه النتيجة تتوافؽ مع النتيجة السابقة المتعمؽ بدرجة التفاؤؿ لدى المكفوفيف وقد يعػود ذلػؾ
لنفس األسباب التي جعمت المكفوفيف يعبروف عف درجػة تفػاؤليـ وبيػذه الدرجػة ،كمػا أف الجميػع وبغػض
النظر عف نوع اإلعاقة يعيشوف في مجتمع واحد وىو المجتمع العماني والذي يتسـ بطابع الود والعطؼ
واأللفة ،كمػا قػد يكػوف لوجػود ىػذه الفئػة مػف المتطػوعيف المبصػريف فػي ىػذه الجمعيػات األىميػة اثػر ليػذه
النظر االيجابية المتفائمة حيث أف مجرد مشاركة ىؤالا األفراد إخوانيـ المكفوفيف مف ذات أنفسيـ كعمؿ
تطػػوعي وبمحػػض إرادتيػػـ يعبػػر بصػػورة واضػػحة عػػف النظ ػرة االيجابيػػة لمحيػػاة والمسػػاىمة فػػي األخػػذ بيػػد
اآلخ ػريف واشػػعارىـ بػػأنيـ أسػػوياا ويشػػعرىـ بػػالقبوؿ والحػػب واالحت ػراـ .ويتضػػم مػػف الجػػدوؿ (  )66أف
العبارة أشعر أف الغد سيكوف يوماً مشرقاً قد نالت اعمى المتوسطات الحسابية ( )0...وبدرجة تفػاؤؿ
كبيػرة وقػػد يفسػػر ذلػػؾ بأنػػو انعكػػاس أو تعبيػػر عمػػا يشػػعروف بػػو مػػف تفػػاؤؿ يػػدفعيـ الػػى الخدمػػة التطوعيػػة
وبث روح االمؿ والسعادة إلخوانيـ اآلخريف المكفػوفيف ،وعبػارة أتوقػع أف تتحسػف األحػواؿ مسػتقبالً ..
قد نالت أدنى المتوسػطات الحسػابية ( )0..1مقارنػة بالعبػارات األخػرى فػي ىػذا المقيػاس وبدرجػة تفػاؤؿ
متوسطة وقد تعزى ىذه النتيجة الػى نظػرتيـ المتوازنػة نحػو المسػتقبؿ فمػـ تكػف بػذلؾ التفػاؤؿ المفػرط كمػا
68

انيػػا لػػـ تكػػف بدرجػػة متشػػائمة وقػػد تضػػفي ىػػذه النتيجػػة دافػػع لػػدييـ ألجػػؿ بػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػد والعطػػاا
والعمؿ واالنجاز ،وربما تعزى ىذه النتيجة لرربة افراد العينة مشاركة شريحة أكبر مف أفراد المجتمع فػي
الػػدخوؿ فػػي مثػػؿ ىػػذه الجمعيػػات وربمػػا الف المعطيػػات حسػػب تقػػديرىـ ف ػي االلتحػػاؽ أو االنض ػماـ ليػػذه
الجمعيػات لػـ يكػػف بالدرجػة التػي تشػػبع رربػاتيـ وتمبػي طموحػػاتيـ وربمػا كانػت ىػػذه النتيجػة إشػارة لوجػػود
بعض الصعوبات أو المعوقات التي تواجييـ أثناا مشاركتيـ في العمؿ التطوعي.
ثاني ا-النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :
ما درجة التشاإم لدى المكفوفٌن والمبصرٌن بالجمعيات االىمية بسمطنة عماف ؟
ومف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة
درجة التشاؤـ لدى المكفوفيف والمبصريف كما تـ االستناد إلى المعيار اآلتي لتفسير نتائج ىذا السؤاؿ.

جدوؿ رقـ ( ) 60
المعيار المعتمد في تفسير نتائج السؤاؿ الثاني لمدراسة حسب المتوسط الحسابي
المتوسط الحسابي درجة التشاؤـ
5800 -4850

كبيرة جدا

..69 -0..3

كبيرة

0.09 -0.13

متوسطة

6..9-6.33

قميمة جداً

0..9 -6..3

قميمة

* استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5التي تمثل تدرجات المقياس المستخدم

 -6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة التشاؤـ لدى المكفوفيف
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حيث يظير الجدوؿ رقـ (  )60المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التشاؤـ
لدى المكفوفيف مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي.
الجدوؿ رقـ ( ) 60
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التشاؤـ لدى المكفوفيف مرتبة تنازلياً حسب
المتوسط الحسابي
ـ

العبارة

المتوسط

االنحراؼ

درجة

6

حظً قلٌل فً هذه الحٌاة .

الحسابي
5854

المعياري
08007

التشاؤـ
قميمة

0

اترقب حدوث أسوا اهحداث .

5850

08505

قميمة

مكتوب علً الشقاء وسوء الطال .

5850

08578

.

تدلنً الخبرة على ان الدنٌا سوداء كاللٌل
المظلم .
كثرة الهموم تجعلنً أشعر بانً أموت فً
الٌوم مابة مرة.
لدي شعور ؼالب بؤننً سؤفارق اهحبة قرٌبا .

5804

08030

قميمة

5805

08480

قميمة

5808

08353

.

قميمة

ٌخٌفنً ما ممكن أن ٌحدث فً المستقبل من
سوء الحظ .
سٌكون مستقبلً مظلما

5808

08559

قميمة

5808

08543

قميمة

5800

08060

قميمة

5800

08060

قميمة

5800

08505

0898

08335

قميمة

0894

08050

قميمة

0895

08040

قميمة

0895

08058

5806

08050

قميمة
قلٌلة

0
.
1
.

 9تختفً االحداث السارة هنه سٌعقبها أحداث
مإلمة .
 63أنا ٌاب فً هذه الحٌاة .
 66أشعر أننً أتع مخلوق على اهرض .
ٌ 60بدو لً ان المنحو
 60اشعر كؤن المصابب خلقت من أجلً .
منحو

مهما حاول .

 6.أتوق أن أعٌش حٌاه تعٌسة فً المستقبل .
ٌ 6.الزمنً سوء الحظ دابما .
المجموع الكلً
70

قميمة

قميمة

يتضػػم مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف درجػػة التشػػاؤـ لػػدى عين ػة الد ارسػػة مػػف المكفػػوفيف كانػػت ضػػمف
الدرجة القميمة حيث تراوح المتوسط الحسػابي بػيف( )5854و( ) 0895حيػث نالػت عبػارة حظمً قلٌمل فمً
هذه الحٌاة  ".وعبػارة اترقب حدوث أسوا اهحداث  ".أعلى المتوسطات الحسابٌة مقارنة ببقٌة عبارات
المقٌا

وبدرجة تشاإم قلٌلة بٌنما نالت عبارة" ٌالزمنً سوء الحظ دابما  " ..وعبارة أتوق أن أعٌش

حٌاه تعٌسة فمً المسمتقبل  .ادنػى المتوسػطات الحسػابية وبدرجػة تشػاؤـ قميمػة كػذلؾ اخػذت بقيػة العبػارات
درجة تشاؤـ قميمة ايضا واخذ المجموع الكمي بالنسبة لدرجة التشاؤـ لدى المكفػوفيف درجػة قميمػة بمتوسػط
حسابي(. ) 5.06
وبالتمعف في ىذه النتيجة نستنتج وجود توافؽ مع النتيجة السابقة والمتعمؽ بدرجة التفاؤؿ لدى
المكفوفيف فارتفاع درجة التفاؤؿ لدييـ أدى بالتالي إلى قمة التشاؤـ  ،وقد يعود ذلؾ إلى إدراكيـ بأف
التشاؤـ لف يؤدي الى نتيجة ايجابية ولف يقود الى حؿ المشكالت التي يواجيونيا بؿ قد يسبب ليـ القمؽ
والتوتر واألمراض النفسية وىذا قد ينفر ويبعد الناس مف حوليـ ،كما أف العوامؿ االخرى التي أدت الى
ارتفاع مستوى التفاؤؿ لدييـ قد ساىمت في ىذه النتيجة ومنيا إيمانيـ باو تعالى وتفيـ المجتمع
الحتياجاتيـ وأوضاعيـ.
ويتبيف مف الجدوؿ ( ) 60أف العبارة حظي قميؿ في ىذه الحياة  .والعبارة اترقب حدوث أسوا
األحداث  .نالتا اعمى المتوسطات الحسابية ( )0.03( ، )0.0.مقارنة ببقية عبارات المقياس
وبدرجة تشاؤـ قميمة ،وقد يعزى حصوؿ ىاتيف العبارتيف عمى ىذا التقدير مف أفراد عينة الدراسة الى
وجود شعور واحساس لدى البعض منيـ بالنقص والعجز عف ممارسة جميع ىواياتيـ وررباتيـ وحرية
الحركة مثؿ بقية الناس االخريف الذيف ال يعانوف مف فقد البصر ،كما يتضم مف الجدوؿ نفسو أف
العبارة يالزمني سوا الحظ دائماً ..

حصمت عمى ادنى المتوسطات الحسابية ( )6.90وبدرجة

تشاؤـ قميمة وقد يعود ذلؾ الى إيماف افراد العينة بأنو ليس ىناؾ سوا حظ وأف األمور تسير وفؽ مشيئة
او وقضااه وقدره .
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 -0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة التشاؤـ لدى المبصريف
حيث يظير الجدوؿ رقـ (  )6.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التشاؤـ لدى
المبصريف مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي.
الجدوؿ رقـ ( ) 6.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التشاؤـ لدى المبصريف مرتبة تنازليا حسب
المتوسط الحسابي
المتوسط االنحراؾ
الحسابً المعٌاري
1.083 2.40

م

العبارة

1

حظً قلٌل فً هذه الحٌاة .

2

تدلنً الخبرة على ان الدنٌا سوداء كاللٌل المظلم .
مخلوق على اهرض .

درجة
التشاإم
قلٌلة

2.35

.973

قلٌلة

2.19

1.156

قلٌلة

1.187

قلٌلة
قلٌلة

3

أشعر أننً أتع

4

ٌالزمنً سوء الحظ دابما .

2.14

5

اشعر كؤن المصابب خلقت من أجلً .

2.00

1.102

6

لدي شعور ؼالب بؤننً سؤفارق اهحبة قرٌبا .

1.93

.863

قلٌلة

7

اترقب حدوث أسوا اهحداث .

1.89

1.030

قلٌلة

1.86

1.109

قلٌلة

1.81

.934

قلٌلة

1.72

.881

قلٌلة جدا

منحو

مهما حاول .

8

ٌبدو لً ان المنحو

9

ٌخٌفنً ما ممكن أن ٌحدث فً المستقبل من سوء الحظ .

 10سٌكون مستقبلً مظلما
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1.68

1.088

قلٌلة جدا

 11كثرة الهموم تجعلنً أشعر بانً أموت فً الٌوم مابة مرة.

1.63

.771

قلٌلة جدا

 13مكتوب علً الشقاء وسوء الطال .

1.56

.964

قلٌلة جدا

 14تختفً االحداث السارة هنه سٌعقبها أحداث مإلمة .

1.56

.945

قلٌلة جدا

 15أتوق أن أعٌش حٌاه تعٌسة فً المستقبل .

1.54

.758

قلٌلة جدا

1.88

0.755

قلٌلة

 12أنا ٌاب

من هذه الحٌاة .

المجموع

يتضػػم مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ اف درجػػة التشػػاؤـ لػػدى عين ػة الد ارسػػة مػػف المبص ػريف تراوحػػت بػػيف
الدرجػػة القميمػػة والقميمػػة جػػدا حيػػث ت ػراوح المتوسػػط الحسػػابي بػػيف( )5840و( ) 0854حيػػث نالػػت عبػػارة
حظممً قلٌممل فممً هممذه الحٌمماة  ".وعبػػارة تممدلنً الخبممرة علممى ان الممدنٌا سمموداء كاللٌممل المظلممم  "..اعلممى
المتوسطات الحسابٌة مقارنة ببقٌة عبارات المقٌا

وبدرجة تشماإم قلٌلمة بٌنمما نالمت عبمارة" أتوقم أن

أعممٌش حٌمماه تعٌسممة فممً المسممتقبل  " ...وعبػػارة تختفممً االحممداث السممارة هنممه سممٌعقبها أحممداث مإلمممة
 ..ادنػػى المتوسػػطات الحسػػابية وبدرجػػة تشػػاؤـ قميمػػة جػػدا كػػذلؾ اخػػذت بقيػػة العبػػارات درجػػة تشػػاؤـ قميمػػة
وقميم ػػة ج ػػدا واخ ػػذ المجم ػػوع الكم ػػي بالنس ػػبة لدرج ػػة التش ػػاؤـ ل ػػدى المبصػػريف درج ػػة قميم ػػة ج ػػدا بمتوس ػػط
حسابي(. )0.88
ويالحظ أف ىذه النتيجة تتفؽ مع النتائج السابقة والتي تـ مناقشتيا مف خالؿ والجدوؿ (  ،)63والجدوؿ
(  ،)60وقد تعزى ىذه النتيجة أف االعاقػة ميمػا بمغػت أو ميمػا كانػت درجتيػا ،فيػذا ال يعنػي أف نظػرة
المعاؽ إلى ذاتو ودرجة تفاؤلو أو تشاؤمو مختمفة عف نظرائو مف األصحاا ،وىذا يدلؿ عمػى أف ايجابيػة
اإلنس ػػاف وشخص ػػيتو وكيان ػػو وتفاؤل ػػو وتش ػػاؤمو ال يت ػػأثر باإلعاق ػػة بق ػػدر م ػػا يت ػػأثر بالمعتق ػػدات واألفك ػػار
المشوشة وبالبيئة التي نشاا بيػا وبييمانػو بقد ارتػو وذاتػو وقػوة إرادتػو ،فكػـ مػف مكفػوفيف اثبتػوا لمعػالـ مػف
حوليـ بقدراتيـ وامكاناتيـ وحققوا انجازات لـ يستطع أحد مف األصحاا تحقيقيا.
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وبالرجوع الى الجدوؿ ( ) 6.يتبيف أف العبارة حظي قميؿ في ىذه الحياة  .والعبارة تدلني
الخبرة عمى أف الدنيا سوداا كالميؿ المظمـ

قد نالتا أعمى المتوسطات الحسابية ()0.0.( ، )0..3

مقارنة ببقية عبارات المقياس وبدرجة تشاؤـ قميمة وقد تعزى ىذه النتيجة إلدراؾ أفراد العينة أف اإلنساف
ميما ما اوتي مف خير في ىذه الدنيا فيعتبر قميؿ مع ما ينتظره في االخرة مف خير وجزاا فالدنيا ليست
راية أو ىدؼ وانما ىي معبر وطريؽ مؤدي إلى اآلخرة ولكف مع عدـ إرفاؿ اإلنساف نصيبو مف ىذه
الحياة دوف إفراط أو تفريط ،وعبارة أتوقع أف أعيش حياه تعيسة في المستقبؿ
األحداث السارة ألنو سيعقبيا أحداث مؤلمة

والعبارة

تختفي

حصمتا عمى ادنى المتوسطات الحسابية (، )0854

( )0856وبدرجة تشاؤـ قميمة جدا وقد يفسر ذلؾ إليماف أفراد العينة بأف المستقبؿ بيد او سبحانو
وتعالى فيو مقدر األقدار ،كما قد تعمؿ ىذه النتيجة لوجود توافؽ نفسي ووجداني لدى افراد العينة وأنيـ
عمى درجة عالية مف الثقة بالنفس والشعور بالرضاا والسعادة.
ثالث ا -النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :
ما أسالٌب مواجهة المشقة لدى المكفوفٌن والمبصرٌن ؟
ومف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة
أساليب مواجية المشقة لدى المكفوفيف والمبصريف كما تـ استخداـ المعيار اآلتي لتفسير نتائج ىذا
السؤاؿ.
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جدوؿ رقـ ( ) 6.
المعيار المعتمد في تفسير نتائج السؤاؿ الثالث لمدراسة حسب المتوسط الحسابي
المتوسط الحسابي

درجة االستخداـ

0.0. -.

كبيرة

0.3.-0.0.

متوسطة

6...-0..

قميمة

ال افعؿ ىذا مطمقا

6-6...

* استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة ( )1 ،2 ،3 ،4التي تمثل تدرجات المقياس المستخدم

 -6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة استخداـ أساليب مواجية المشقة
لدى المكفوفيف .
حيث يظير الجدوؿ رقـ (  )61المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة
استخداـ أساليب مواجية المشقة لدى المكفوفيف مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي .
الجدوؿ رقـ ( ) 61
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة استخداـ أساليب مواجية المشقة لدى
المكفوفيف مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
ـ

العبارة

6

اللجوء الى الدٌن

المتوسط االنحراؼ درجة
االستخدام
الحسابي المعياري
متوسطة
.822
5863

0

المواجهة الفعالة

5855

.844

متوسطة

0

إعادة التفسٌر اإلٌجابً

5846

.813

متوسطة
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.

البحث عن الدعم االجتماعً االنفعالً

5845

.822

متوسطة

.

التخطٌط

5836

.668

متوسطة

1

البحث عن الدعم االقتصادي الوسٌلً

5833

.737

متوسطة

.

التقبل

5857

.794

متوسطة

.

عدم االنشؽال الذهنً

5857

.524

متوسطة

كبح المواجهة

5853

.613

متوسطة

5855

.643

متوسطة

5800

.612

متوسطة

5803

.630

قلٌلة

5803

.659

قلٌلة

5830

08569

متوسطة

9

 63قم االنشطة المتعارضة
 66اإلنكار

 60التركٌز على االنفعاالت وتصرٌفها
 60عدم االنشؽال السلوكً
المجموع

يتضػػم مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف درجػػة اسػػتخداـ أسػػاليب مواجيػػة المشػػقة لػػدى عينػػة الد ارسػػة مػػف
المكفوفيف قد تراوحت بيف الدرجة المتوسطة والقميمة حيث تراوح المتوسط الحسابي بػيف() 5863و(5803
) حيث جاا اسموب المجػوا الػى الػديف فػي المرتبػة االولػى وبدرجػة اسػتخداـ متوسػطة ثػـ جػاا بعػد ذلػؾ
أسموب المواجهة الفعالة وبدرجة استخداـ متوسطة ايضا بينما أخذ أسموب عدم االنشؽال السملوكً
وأسػػموب التركٌممز علممى االنفعمماالت وتصممرٌفها أدنػػي المتوسػػطات الحسػػابية وبدرجػػة اسػػتخداـ قميمػػة ،
وأخ ػ ػػذ المجمػ ػ ػػوع الكمػ ػ ػػي ألسػػ ػػاليب مواجيػ ػ ػػة المشػ ػ ػػقة درجػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتخداـ متوسػ ػ ػػطة حي ػ ػػث بمػ ػ ػػي المتوسػ ػ ػػط
الحسابي(.) 5.30
وقػػد تعػػزى ىػػذه النتيجػػة إلػػى اعتمػػاد أفػػرد عينػػة الد ارسػػة مػػف المكفػػوفيف عمػػى اسػػتخداـ عػػدة أسػػاليب فػػي
مواجية المشقة ولـ يكف التركيز عمى أسػموب واحػد بعينػة ،كمػا قػد يفسػر ذلػؾ ألف أفػراد العينػة ىػـ ممػف
تتجػػاوز أعمػػارىـ (  )6.عامػػا ممػػا يعنػػي أف لػػدييـ خبػرة وممارسػػة عمميػػة وتجػػارب حياتيػػة جيػػده مكنػػتيـ
مف فيـ ىػذه األسػاليب وبالتػالي تطبيقيػا وممارسػتيا ،كمػا قػد يكػوف لعمميػة التعمػيـ والتأىيػؿ ودور االسػرة
والمجتمع ومؤسساتو المختمفة دور في إكساب أفراد العينة ميارات استخداـ اساليب مواجية المشقة.
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ويتضم مف الجدوؿ ( )61أف اسموب المجوا الى الديف جاا في المرتبة االولى وبدرجة استخداـ
متوسطة ( )5863وقد يعزى ذلؾ كوننا في مجتمع إسالمي يؤمف بالقيـ والتعاليـ اإلسالمية وىذا يعزز
مف ثقة المكفوؼ باو سبحانو وتعالى ،كما إف أداا الشعائر الدينية كالصالة والصوـ وريرىما مف
العبادات تعتبر تقرباً الى او سبحانو وتعالى وىي تعطي المكفوؼ راحة نفسية وطاقة روحية تشغمو عف
التفكير في المشكمة ،كما إف أسموب المجوا الديني يعتبر عالج روحي ووجداني ونفسي لممكفوفيف
فالشعور الداخمي يمثؿ جانب ميمة في التقميؿ مف حدة المشقة ويساعد عمى مواجيتيا وتجاوزىا ،وقد
اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو عراـ (  ) 033.والتي توصمت الى أف أىـ األساليب
التي يعتمد عمييا الطالب في مواجية الضغوط ىي المجوا إلى او ،كما اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع
نتائج دراسة جودة (  ) 033.والتي كشفت نتائجيا أف طالب جامعة األقصى يستخدموف أساليب
متعددة في مواجية أحداث الحياة الضارطة ،كما اتفقت مع النتائج التي توصمت إلييا دراسة البحراوي(
 ) 6999والتي أظيرت أف المرضى الذيف استخدموا االستراتيجية الدينية كانوا أكثر قدرة عمى مواجية
الحياة الضارطة والتغمب عمييا والتكيؼ معيا ،كما اتفقت مع دراسة الياللي (  )0339والتي كشؼ أف
أسموب المجوا إلى او جاا أوال في مواجية الضغوط لدى طالب مرحمتي التعميـ المتوسط والثانوي
بمدينة مكة المكرمة .كما يتبيف مف الجدوؿ(  )61اف أسموب المواجهة الفعالة جاا بعد ذلؾ وبدرجة
استخداـ متوسطة ( )5855وقد يفسر استخداـ المكفوفيف ألسموب المواجو الفعالة إلدراكيـ باف ىذا
االسموب يعطي نتائج سريعة ومباشرة عند مواجية المشقة وخاصة انو يتطمب بذؿ جيود وايجاد وسائؿ
ناجحة لمتخمص مف المشكمة ،واستخداـ ىذا األسموب إشارة الى ثقة المكفوفيف بأنفسيـ وتحمميـ
لممسؤولية وأ نيـ يثبتوف لمف حوليـ بأنيـ ليسوا أقؿ مف ريرىـ مف االصحاا فيـ يممكوف القدرة واإلرادة
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في مواجية المشكالت ومعالجتيا وتخطييا .كما يتبيف مف الجدوؿ (  )61أف أسموب عدم االنشؽال
السلوكً وأسموب

التركٌز على االنفعاالت وتصرٌفها قد حصال عمى أدني المتوسطات الحسابية

( )5803( ، )5803وبدرجة استخداـ قميمة ،وقد يعزى حصوؿ أسموب عدـ االنشغاؿ السموكي عمى أدنى
المتوسطات الحسابية الى أف ىذا األسموب يحتاج الى قياـ المكفوؼ بممارسة أنشطة تبعده عف التفكير
في المشكمة وىذا قد ال يتأتى لو ،وربما يكوف بسبب قمة امتالؾ المكفوفيف لميارات استخداـ ىذا
األسموب وطريقة توظيفو بصورة صحيحة في مواجية المشقة ،كما قد يفسر حصوؿ األسموب المتعمؽ
بالتركيز عمى االنفعاالت عمى أدنى المتوسطات الحسابية الى إدراؾ عينة الدراسة مف المكفوفيف إف
التركز عمى االنفعاالت في مواجية المشقة قد ينتج عنيا ردة فعؿ رير محمود عقباىا وقد يصعب
التحكـ في االنفعاالت بعض األحياف وتخرج عف السيطرة ،كما أف المكفوؼ ال يبصر تعبير وجوه
اآلخريف ليكوف ردة فعؿ مناسبة اتجاه انفعاالتيـ وبصورة أكثر واقعية ،وبالتالي فاألسمـ لو االبتعاد عف
استخداـ ىذا األسموب ،وحتى ال يظير أم ػ ػ ػػاـ اآلخريف باإلنساف الضعيؼ وقميؿ الحيمة.
 -0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة استخداـ أساليب مواجية المشقة
لدى المبصريف.
يظير الجدوؿ رقـ (  ) 6.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة استخداـ
اساليب مواجية المشقة لدى المبصريف مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
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الجدوؿ رقـ ( ) 6.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لدرجة استخداـ أساليب مواجية المشقة لدى
المبصريف مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي
م

العبارة

المتوسط االنحراؾ

درجة

الحسابً المعٌاري االستخدام
1

اللجوء الى الدٌن

2.65

.828

متوسطة

2

المواجهة الفعالة

2.50

.725

متوسطة

3

التخطٌط

2.48

.818

متوسطة

4

إعادة التفسٌر االٌجابً

2.47

.809

متوسطة

5

البحث عن الدعم االجتماعً االنفعالً

2.40

.806

متوسطة

6

البحث عن الدعم االقتصادي الوسٌلً

2.31

.695

متوسطة

7

قم االنشطة المتعارضة

2.29

.665

متوسطة

8

التركٌز على االنفعاالت وتصرٌفها

2.28

.540

متوسطة

9

كبح المواجهة

2.25

.530

متوسطة

 10عدم االنشؽال الذهنً

2.21

.459

متوسطة

 11التقبل

2.20

.668

متوسطة

 12االنكار

2.17

.547

متوسطة

 13عدم االنشؽال السلوكً

1.75

.494

قلٌلة

2.30

0.496

متوسطة

المجموع

يتضػػػم مػػػف خػ ػػالؿ الجػػػدوؿ السػ ػػابؽ اف درجػ ػػة اسػ ػػتخداـ اسػػػاليب مواجيػ ػػة المشػ ػػقة لػ ػػدى عين ػػة الد ارسػ ػػة
مػ ػ ػػف المبصػػ ػ ػريف ق ػ ػ ػػد تراوح ػ ػ ػػت ب ػ ػ ػػيف الدرج ػ ػ ػػة المتوس ػ ػ ػػطة والقميم ػ ػ ػػة حي ػ ػ ػػث ت ػ ػ ػراوح المتوس ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػػابي
ب ػ ػ ػػيف()5865و( ) 0875حي ػ ػ ػػث ج ػ ػ ػػاا أس ػ ػ ػػموب المج ػ ػ ػػوا ال ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػػديف ف ػ ػ ػػي المرتب ػ ػ ػػة االول ػ ػ ػػى وبدرج ػ ػ ػػة
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اس ػ ػػتخداـ متوس ػ ػػطة ث ػ ػػـ ج ػ ػػاا بع ػ ػػد ذل ػ ػػؾ اس ػ ػػموب المواجهممممممة الفعالممممممة وبدرج ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ متوس ػ ػػطة
أيضػ ػ ػػا بينمػ ػ ػػا أخػ ػ ػػذ أسػ ػ ػػموب عمممممممدم االنشمممممممؽال السممممممملوكً أدنػ ػ ػػي المتوسػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػػابية وبدرجػ ػ ػػة
اسػ ػػتخداـ قميمػ ػػة  ،وأخػ ػػذت بقيػ ػػة األسػ ػػاليب درجػ ػػة اسػ ػػتخداـ متوسػ ػػطة وأخػ ػػذ المجمػ ػػوع الكمػ ػػي ألسػ ػػاليب
مواجي ػ ػػة المش ػ ػػقة ل ػ ػػدى المبصػ ػ ػريف درج ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ متوس ػ ػػطة حي ػ ػػث بم ػ ػػي المتوس ػ ػػط الحس ػ ػػابي(5.30
) .ويالحػ ػػظ إف ىػ ػػذه النتيجػ ػػة متقاربػ ػػة مػ ػػع النتيجػ ػػة السػ ػػابقة والمتعمقػ ػػة بأسػ ػػاليب مواجيػ ػػة المشػ ػػقة لػ ػػدى
المكفػ ػػوفيف وقػ ػػد تشػ ػػير ىػ ػػذه النتيجػ ػػة الػ ػػى إف المبص ػ ػريف ايضػ ػػا يسػ ػػتخدموف عػ ػػدة أسػ ػػاليب وال يركػ ػػزوف
عمػ ػػى أسػ ػػموب واحػػػد بعينػ ػػو وقػ ػػد يرجػ ػػع ذلػ ػػؾ الػػػى طبيعػ ػػة المشػ ػػقة والموقػ ػػؼ وتق ػػدير حجميػ ػػا باإلضػ ػػافة
ال ػ ػػى خبػ ػ ػرتيـ والمي ػ ػػارات الت ػ ػػي اكتس ػ ػػبوه م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تج ػ ػػاربيـ ف ػ ػػي الحي ػ ػػاة والتفاع ػ ػػؿ م ػ ػػع ري ػ ػػرىـ م ػ ػػف
أف ػ ػراد المجتمػ ػػع .كمػ ػػا يتضػ ػػم مػ ػػف الجػ ػػدوؿ أف اسػ ػػموب المج ػ ػوا الػ ػػى الػ ػػديف جػ ػػاا فػ ػػي المرتبػ ػػة األولػ ػػى
وبدرج ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ متوس ػ ػػطة( )5865وى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة متوافق ػ ػػة تم ػ ػػاـ م ػ ػػع النتيج ػ ػػة الس ػ ػػابقة والت ػ ػػي تش ػ ػػير
ال ػػى أف اس ػػموب المج ػػوا ال ػػى ال ػػديف ك ػػاف أكث ػػر األس ػػاليب اس ػػتخداماً ل ػػدى أفػ ػراد العينػ ػة م ػػف المكف ػػوفيف
وال نس ػ ػػتغرب م ػ ػػف ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة حي ػ ػػث اف الجمي ػ ػػع يع ػ ػػيش ف ػ ػػي مجتم ػ ػػع مس ػ ػػمـ ،واو س ػ ػػبحانو وتع ػ ػػالى
والنب ػ ػػي الكػ ػ ػريـ عمي ػ ػػة الص ػ ػػالة والس ػ ػػالـ ي ػ ػػدعو ال ػ ػػى كض ػ ػػـ الغ ػ ػػيظ والمج ػ ػػوا ال ػ ػػى او س ػ ػػبحانو وتع ػ ػػالى
وتسػ ػ ػػميـ األمػ ػ ػػر إليػ ػ ػػو فػػ ػػي حػ ػ ػػاؿ التعػ ػ ػػرض ألي مشػ ػ ػػقة مػػ ػػع األخػ ػ ػػذ باألس ػ ػػباب وعػ ػ ػػدـ التي ػ ػػاوف ،وىػ ػ ػػذا
اإلجػ ػ ػراا ال ػ ػػذي يتبع ػ ػػو المس ػ ػػمـ ي ػ ػػؤجر ويث ػ ػػاب عميػ ػ ػو ،ويتض ػ ػػم م ػ ػػف الج ػ ػػدوؿ أف أس ػ ػػموب المواجهمممممة
الفعالممممممة ن ػ ػػاؿ أيض ػ ػػا أعم ػ ػػى المتوس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية ف ػ ػػي ى ػ ػػذا المقي ػ ػػاس ( )5850وبدرج ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ
متوس ػ ػػطة ،ويالح ػ ػػظ أيض ػ ػػا أف ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة تتف ػ ػػؽ م ػ ػػع النتيج ػ ػػة الس ػ ػػابقة حي ػ ػػث ن ػ ػػاؿ ى ػ ػػذه األس ػ ػػموب
أيضػ ػ ػػا أعمػ ػ ػػى المتوسػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػػابية عنػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتخدامو فػ ػ ػػي مواجيػ ػ ػػة المشػ ػ ػػقة لػ ػ ػػدى المكفػ ػ ػػوفيف وقػ ػ ػػد
يعػ ػػزى ذلػ ػػؾ الػ ػػى إدراؾ أف ػ ػراد عينػ ػػة الد ارسػ ػػة لفعاليػ ػػة ىػ ػػذا األسػ ػػموب ونتائجػ ػػو اإليجابيػ ػػة الس ػ ػريعة كمػ ػػا
أف ىػػ ػػذا األسػ ػ ػػموب يكشػ ػ ػػؼ عػػ ػػف شخصػػ ػػية الفػ ػ ػػرد وقدرتػػ ػػو عمػػ ػػى مواجي ػ ػػة المشػ ػ ػػقة وخاصػ ػ ػػة أف أف ػ ػ ػراد
العين ػ ػػة ق ػ ػػد بمغػ ػ ػوا م ػ ػػف النض ػ ػػم والمس ػ ػػتوى المعرف ػ ػػي والوج ػ ػػداني والس ػ ػػموكي م ػ ػػا يمك ػ ػػنيـ م ػ ػػف اس ػ ػػتخداـ
ى ػ ػػذا األس ػ ػػموب فجمي ػ ػػع أعم ػ ػػار أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة م ػ ػػف (  )6.عامػ ػ ػاً ف ػ ػػأكثر وبالت ػ ػػالي في ػ ػػـ تع ػ ػػدو مرحم ػ ػػة
المراىقة ولدييـ قدر جيد مف الخبرة والتجارب ما يمكنيـ في تفعيؿ ىذا األسموب.
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ويتضم مف الجدوؿ( ) 6.أف أسموب عدم االنشؽال السلوكً

أخذ أدني المتوسطات الحسابية

( )0875وبدرجة استخداـ قميمة وىذا يتفؽ عمى النتائج المتعمقة بالمكفوفيف وقد يفسر ذلؾ ربما ألف ىذا
األسموب يحتاج الى امتالؾ ميارات وقدرات خاصة في استخدامو فيو يتطمب ميارات سموكية.
رابعا-النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :
ىؿ توجد عالقة ذات داللة احصائية بيف التفاؤؿ وأساليب المواجية لدى المكفوفيف والمبصريف؟
مف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ويتضم ذلؾ مف خالؿ اآلتي:
 -6العالقة بيف التفاؤؿ وأساليب المواجية لدى المكفوفيف
جدوؿ رقـ( ) 6.
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التفاؤؿ وأساليب المواجية لدى المكفوفيف
أسلوب المواجهة
المواجهة الفعالة
التخطٌط
قم اهنشطة المتعارضة
كبح المواجهة
البحث عن الدعم االقتصادي
الوسٌلً
البحث عن الدعم االجتماعً
االنفعالً
التركٌز على االنفعاالت
وتصرٌفها
عدم االنشؽال السلوكً
عدم االنشؽال الذهنً
إعادة التفسٌر االٌجابً
االنكار
التقبل
اللجوء الى الدٌن

معامل ارتباط بٌرسون
**06860
**06793
**06708
**06692
**06773
**06710
*06355
*06342
**06444
**06762
**06417
**06528
**06853
** داله عند مستوى(),0,1

* داله عند مستوى(),0,5
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يتضم مف خالؿ الجدوؿ السابؽ وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف الدرجة الكمية لمقياس
التفاؤؿ وجميع أساليب المواجية لدى المكفوفيف مف عينة الدراسة .وقد يعزى ذلؾ الى ارتفاع درجة
التفاؤؿ لدى المكفوفيف كما تشير إليو نتائج الجدوؿ رقـ ( ) 66دفعيـ إلى البحث عف أساليب مواجية
مختمفة واستخداميا عند مواجية المشقة ،وىذه نتيجة تشير إنو كمما كاف الفرد متفااؿ فيف ذلؾ يدفعو
إلى تقبؿ الحياة ويحقؽ السعادة مما يعني عدـ االستسالـ أثناا مواجية أي مشقة والتصدي ليا مف
خالؿ استخداـ أساليب مواجية متنوعة ،فالفرد الذي يتسـ باالستعداد أو النزعة التفاؤلية رالباً ما يمتمؾ
وسائؿ لمتفاعؿ مع الموقؼ الضارطة أكثر مف أصحاب النظرة التشاؤمية وقد تشابيت نتيجة ىذه
الدراسة مع نتائج دراسة عبد الخالؽ واألنصاري (  )699.والتي توصمت إلى وجود ارتباطات موجبة
بيف التفاؤؿ والتوجو نحو الحياة.
 -0العالقة بيف التفاؤؿ وأساليب المواجية لدى المبصريف
جدوؿ رقـ( )69
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التفاؤؿ وأساليب المواجية لدى المبصريف
أسلوب المواجهة
المواجهة الفعالة
التخطٌط
قم االنشطة المتعارضة
كبح المواجهة
البحث عن الدعم االقتصادي
الوسٌلً
البحث عن الدعم االجتماعً
االنفعالً
التركٌز على االنفعاالت
وتصرٌفها
عدم االنشؽال السلوكً
عدم االنشؽال الذهنً
اعادة التفسٌر االٌجابً
االنكار

معامل ارتباط بٌرسون
**06829
**06746
**06646
**06617
**06796
**06835
*06372
*06312
**06438
**06886
*06342
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التقبل
اللجوء الى الدٌن

**06588
**06874
** داله عند مستوى(),0,1

* داله عند مستوى(),0,5

يتض ػ ػػم م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ الج ػ ػػدوؿ ( )69وج ػ ػػود عالق ػ ػػة ايجابي ػ ػػة ذات دالل ػ ػػة احص ػ ػػائية بػ ػ ػيف الدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة
لمقيػ ػػاس التفػ ػػاؤؿ وجميػ ػػع أسػ ػػاليب المواجيػ ػػة لػ ػػدى المبص ػ ػريف مػ ػػف عينػ ػػة الد ارسػ ػػة ،ويالحػ ػػظ مػ ػػف ىػ ػػذه
النتيج ػػة إنيػ ػػا تتوافػ ػػؽ مػ ػػع النتيجػػػة الس ػػابقة والتػ ػػي تشػػػير الػ ػػى وج ػػود عالق ػػة ايجابي ػػة دالػػػة ب ػػيف الدرجػػػة
الكميػ ػػة لمقيػ ػػاس التفػ ػػاؤؿ وجميػ ػػع أسػ ػػاليب المواجيػ ػػة لػ ػػدى المكفػ ػػوفيف ،ولعػ ػػؿ ىػ ػػذه النتيجػ ػػة تػ ػػدؿ عمػ ػػى
إف العالقػ ػػة بػ ػػيف التفػ ػػاؤؿ وأسػ ػػاليب المواجيػ ػػة لػ ػػيس ليػ ػػا عالقػ ػػة بطبيعػ ػػة الشػ ػػخص س ػ ػوا كػ ػػاف معػ ػػاؽ أو
ص ػػحيم ،فم ػػو ك ػػاف متف ػػائالً أص ػػبحت نظرت ػػو لمحي ػػاة أكث ػػر إيجابيػ ػة وقب ػػوؿ وى ػػذا يدفع ػػو نح ػػو اس ػػتخداـ
أسػ ػػاليب مواجيػ ػػة متنوعػ ػػة فػ ػػي مواجيػ ػػة المشػ ػػقة ،وقػ ػػد اتفقػ ػػت نتيجػ ػػة ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة مػ ػػع نتػ ػػائج د ارسػ ػػة
ش ػ ػػكري (  ) 6999والت ػ ػػي كشػ ػ ػفت ع ػ ػػف وج ػ ػػود ارتب ػ ػػاط داؿ موج ػ ػػب ب ػ ػػيف التف ػ ػػاؤؿ وأس ػ ػػاليب مواجي ػ ػػة
المشػ ػػقة التػ ػػي تتمثػ ػػؿ فػ ػػي التركيػ ػػز عمػ ػػى المشػ ػػكمة ،كمػ ػػا اختمفػ ػػت فػ ػػي النتيجػ ػػة التػ ػػي تشػ ػػير إلػ ػػى وجػ ػػود
ارتباط داؿ سالب بيف التفاؤؿ وأساليب المواجية التي تتمثؿ في التجنب االنفعالي لممشكمة.

خامسا  -النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :
ا
هل توجد عالقة ذات داللة إحصابٌة بٌن التشاإم وأسالٌب المواجهة لدى عٌنة المكفوفٌن والمبصرٌن؟
ومف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف وذلؾ عمى النحو التالي :
 -6العالقة بيف التشاؤـ وأساليب المواجية لدى المكفوفيف.
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جدوؿ رقـ( ) 03
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التشاؤـ وأساليب المواجية لدى المكفوفيف
اسلوب المواجهة
المواجهة الفعالة
التخطٌط
قم االنشطة المتعارضة
كبح المواجهة
البحث عن الدعم االقتصادي الوسٌلً
البحث عن الدعم االجتماعً االنفعالً
التركٌز على االنفعاالت وتصرٌفها
عدم االنشؽال السلوكً
عدم االنشؽال الذهنً
إعادة التفسٌر االٌجابً
االنكار
التقبل
اللجوء الى الدٌن

معامل ارتباط بٌرسون
06062
06042
06095
06075
06081
06070
06144
06061
06174
06041
06260
06183
06084

يتضػػ ػػم مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ الجػػ ػػدوؿ ( )03عػ ػ ػػدـ وجػ ػ ػػود عالقػػ ػػة ذات داللػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائية ب ػ ػػيف الدرجػ ػ ػػة الكميػ ػ ػػة
لمقيػ ػػاس التشػ ػػاؤـ وجميػ ػػع أسػ ػػاليب المواجيػ ػػة لػ ػػدى المكفػ ػػوفيف مػ ػػف عينػ ػػة الد ارسػ ػػة  .وقػ ػػد يعػ ػػزى ذلػ ػػؾ
إل ػ ػػى إف المكف ػ ػػوفيف كان ػ ػػت درج ػ ػػة تش ػ ػػاؤميـ قميم ػ ػػة كم ػ ػػا أف أس ػ ػػاليب المواجي ػ ػػة ل ػ ػػدييـ كان ػ ػػت بص ػ ػػورة
عامػ ػ ػػة متوسػ ػ ػػطة لػ ػ ػػذا لػ ػ ػػـ تكػ ػ ػػف ىنػ ػ ػػاؾ عالقػ ػ ػػة دالػ ػ ػػة ،ررػ ػ ػػـ إف اتجػ ػ ػػاه العالقػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف درجػ ػ ػػة التشػ ػ ػػاؤـ
وأسػ ػ ػػاليب المواجيػ ػ ػػة يشػ ػ ػػير الػ ػ ػػى أنػ ػ ػػو فػ ػ ػػي االتجػ ػ ػػاه السػ ػ ػػمبي ولكػ ػ ػػف كػ ػ ػػاف ضػ ػ ػػعيؼ كمػ ػ ػػا يتضػ ػ ػػم مػ ػ ػػف
الجدوؿ (  )03أي أنو كمما قؿ التشاؤـ ارتفع مستوى أساليب المواجية.
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 -0العالقة بيف التشاؤـ وأساليب المواجية لدى المبصريف.

جدوؿ رقـ( ) 06
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التشاؤـ وأساليب المواجية لدى المبصريف
معامل ارتباط بٌرسون

اسلوب المواجهة

06063
المواجهة الفعالة
06052
التخطٌط
06235
قم االنشطة المتعارضة
06053
كبح المواجهة
06200
البحث عن الدعم االقتصادي الوسٌلً
06173
البحث عن الدعم االجتماعً االنفعالً
06206
التركٌز على االنفعاالت وتصرٌفها
06103
عدم االنشؽال السلوكً
06114
عدم االنشؽال الذهنً
06089
إعادة التفسٌر اإلٌجابً
06027
اإلنكار
06165
التقبل
06227
اللجوء الى الدٌن
يتضػ ػػم م ػ ػػف خػ ػػالؿ الج ػ ػػدوؿ الس ػ ػػابؽ عػ ػػدـ وج ػ ػػود عالقػ ػػة ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية بػ ػػيف الدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة
لمقياس التشاؤـ وجميع أساليب المواجية لدى المبصريف مف عينة الدراسة .
بػ ػػالرجوع الػ ػػى الجػ ػػدوؿ (  )06يتبػ ػػيف عػ ػػدـ وجػ ػػود عالقػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف الدرجػ ػػة الكمي ػ ػػة
لمقي ػ ػػاس التش ػ ػػاؤـ وجمي ػ ػػع أس ػ ػػاليب المواجي ػ ػػة ل ػ ػػدى المبصػ ػ ػريف م ػ ػػف عين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة  ،وى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة
تتفػ ػػؽ مػ ػػع النتيجػ ػػة المتضػ ػػمنة فػ ػػي الجػ ػػدوؿ ( ) 03والتػ ػػي تشػ ػػير الػ ػػى عػ ػػدـ وجػ ػػود عالقػ ػػة ذات داللػ ػػة
إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف الدرج ػ ػػة الكمي ػ ػػة لمقي ػ ػػاس التش ػ ػػاؤـ وجمي ػ ػػع أس ػ ػػاليب المواجي ػ ػػة ل ػ ػػدى المكف ػ ػػوفيف ،وكم ػ ػػا
يالحػ ػ ػػظ مػ ػ ػػف الجػ ػ ػػدوؿ إف اتجػ ػ ػػاه العالق ػ ػ ػة بشػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػػاـ كانػ ػ ػػت عكسػ ػ ػػية ضػ ػ ػػعيفة أي أنػ ػ ػػو كممػ ػ ػػا كػ ػ ػػاف
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التش ػ ػػاؤـ قمي ػ ػػؿ ك ػ ػػاف أس ػ ػػاليب المواجي ػ ػػة أفض ػ ػػؿ ،وق ػ ػػد تع ػ ػػزى ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة ل ػ ػػنفس األس ػ ػػباب الس ػ ػػابقة
المتعمقة بالمكفوفيف.

سادس ا -النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:
ى ػ ػػؿ توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية لدرج ػ ػػة التف ػ ػػاؤؿ تع ػ ػػزى لمتغي ػ ػػري الج ػ ػػنس والحال ػ ػػة والتفاع ػ ػػؿ
بينيما؟
م ػ ػػف أج ػ ػػؿ اإلجاب ػ ػػة عم ػ ػػى ى ػ ػػذا السػ ػ ػؤاؿ ت ػ ػػـ اس ػ ػػتخداـ المتوس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية واالنح ارف ػ ػػات المعياري ػ ػػة
واختبار تحميؿ التبايف الثنائي  Two WAY ANOVAوذلؾ عمى النحو التالي :
 -6-.الفروؽ االحصائية لدرجة التفاؤؿ ومتغيري الجنس والحالة والتفاعؿ بينيما
حيث يوضم الجدوؿ رقـ (  ) 00المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمقياس
التفاؤؿ تبعاً لمتغيري الجنس والحالة.
جدوؿ رقـ ( ) 00
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمقياس التفاؤؿ تبعاً
لمتغيري الجنس والحالة
المتؽٌر
الذكور المبصرٌن
الذكور المكفوفٌن
اإلناث المبصرات
اإلناث المكفوفات

المتوسط الحسابً
3.38
3.19
2.85
3.21
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االنحراؾ المعٌاري
1.20
1.36
.84
1.00

يتض ػ ػ ػػم م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ الج ػ ػ ػػدوؿ الس ػ ػ ػػابؽ وج ػ ػ ػػود بع ػ ػ ػػض الف ػ ػ ػػروؽ الظاىري ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي المتوس ػ ػ ػػطات
الحس ػ ػػابية ف ػ ػػي مقي ػ ػػاس التف ػ ػػاؤؿ بالنس ػ ػػبة لممكف ػ ػػوفيف والمبصػ ػ ػريف م ػ ػػف ال ػ ػػذكور واالن ػ ػػاث وم ػ ػػف
اجػ ػ ػػؿ معرفػ ػ ػػة اف الفػ ػ ػػروؽ دالػػ ػػو احصػ ػ ػػائيا تػػ ػػـ اسػػ ػػتخداـ تحميػ ػ ػػؿ التب ػ ػػايف الثنػ ػ ػػائي م ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ
الجدوؿ رقـ( .) 00

جدوؿ رقـ () 00
تحميؿ التبايف الثنائي بالنسبة لمقياس التفاؤؿ تبعاً لمتغيري الجنس والحالة والتفاعؿ بينيما

مصدر
التبايف
النموذج

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

a

4.361

1.454

3

قيمة ؼ

مستوى
الداللة

1.201

.313

المعدؿ
الداخمي
الجنس
الحالة
التفاعؿ بيف

1057.679
1.748
.195
2.003

1057.679
1.748
.195
2.003

1
1
1
1

873.782
1.444
.161
1.655

.000
.232
.689
.201

الجنس
والحالة
الخطأ

المجموع

124.678
1186.236

103
107

المجموع

129.038

106

1.210

المعدؿ

يتض ػ ػ ػ ػػم م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػالؿ الج ػ ػ ػ ػػدوؿ الس ػ ػ ػ ػػابؽ ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود ف ػ ػ ػ ػػروؽ دالػ ػ ػ ػ ػة إحص ػ ػ ػ ػػائياً عن ػ ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػ ػػتوى
الداللػ ػػة( )0.05بالنسػ ػػبة لمقيػ ػػاس التفػ ػػاؤؿ تبع ػ ػاً لمتغيػ ػػري الجػ ػػنس والحالػ ػػة والتفاعػ ػػؿ بينيمػ ػػا ىػ ػػذا يعنػ ػػي
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أف ىنالػ ػػؾ تقارب ػ ػاً بالنسػ ػػبة لممكف ػ ػػوفيف والمبص ػ ػريف وكػ ػػذلؾ بالنسػ ػػبة لم ػ ػػذكور واإلنػ ػػاث بالنسػ ػػبة لمقي ػ ػػاس
التفاؤؿ.
نس ػ ػ ػػتنتج م ػ ػ ػػف الج ػ ػ ػػدوؿ ( ) 00ع ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػػود ف ػ ػ ػػروؽ دالػ ػ ػ ػة إحص ػ ػ ػػائياً عن ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػػتوى الدالل ػ ػ ػػة()0.05
بالنس ػ ػػبة لمقي ػ ػػاس التف ػ ػػاؤؿ تبعػ ػ ػاً لمتغي ػ ػػري الج ػ ػػنس والحال ػ ػػة والتفاع ػ ػػؿ بينيم ػ ػػا وق ػ ػػد يفس ػ ػػر ذل ػ ػػؾ اف ك ػ ػػؿ
م ػ ػػف ال ػ ػػذكور واإلن ػ ػػاث المبصػ ػ ػريف أو ري ػ ػػر المبصػ ػ ػريف ك ػ ػػانوا متق ػ ػػاربيف ف ػ ػػي تق ػ ػػديرىـ لدرج ػ ػػة التف ػ ػػاؤؿ
وىػ ػػذه يػ ػػدؿ اف التفػ ػػاؤؿ ال يخػ ػػتص بػ ػػو جػ ػػنس دوف أخػ ػػر أو مبصػ ػػر وريػ ػػر ومبصػ ػػر وانمػ ػػا يرجػ ػػع الػ ػػى
شخص ػػية الف ػػرد الس ػػوية حي ػػث يح ػػدد الف ػػرد نفس ػػو درج ػػة تفاؤل ػػو أو تش ػػاؤمو بن ػػاا عم ػػى معطي ػػات كثيػ ػرة
ومني ػػا ثق ػػة بنفس ػػو وتعميم ػػو وتش ػػجيع م ػػف حول ػػو وايمان ػػو بقيم ػػو ،وق ػػد اختمف ػػت نتيج ػػة ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػع
النتػ ػ ػػائج التػ ػ ػػي توصػ ػ ػػمت الييػ ػ ػػا د ارسػ ػ ػػة عبػ ػ ػػد المطيػ ػ ػػؼ وحمػ ػ ػػادة(  ) 699.والتػ ػ ػػي كشػ ػ ػػفت عػ ػ ػػف وجػ ػ ػػود
فػ ػػروؽ فػ ػػي التفػ ػػاؤؿ بػ ػػيف الػ ػػذكور واإلنػ ػػاث ولصػ ػػالم الػ ػػذكور ،حيػ ػػث أظيػ ػػرت النتػ ػػائج أف الػ ػػذكور أكثػ ػػر
تفػ ػػاؤؿ ،بينم ػ ػػا اإلن ػ ػػاث أكث ػ ػػر تش ػ ػػاؤماً ،كم ػ ػػا اتفق ػ ػػت نتيجػ ػػة ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة م ػ ػػع نت ػ ػػائج د ارس ػ ػػة حم ػ ػػداف (
 ) 6999والتػػ ػػي كشػػ ػػفت عػ ػ ػػف عػػ ػػدـ وجػ ػ ػػود فػ ػ ػػروؽ فػػ ػػي سػ ػ ػػيكولوجية التف ػ ػػاؤؿ والتشػ ػ ػػاؤـ ل ػ ػػدى الطمبػ ػ ػػة
تع ػ ػػزى لمتغيػ ػ ػرات الج ػ ػػنس ،وم ػ ػػع نت ػ ػػائج د ارس ػ ػػة رضػ ػ ػواف (  ) 0336والت ػ ػػي كش ػ ػػفت ع ػ ػػف ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود
عالق ػ ػػة دال ػ ػػة ب ػ ػػيف الج ػ ػػنس والتش ػ ػػاؤـ ،كم ػ ػػا توص ػ ػػمت د ارس ػ ػػة زكري ػ ػػا(  )033.إل ػ ػػى وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة
إحصػ ػػائياً بػ ػػيف المكفوفػ ػػات والمبص ػ ػرات فػ ػػي الدرجػ ػػة الكميػ ػػة لمسػ ػػتوى ونوعيػ ػػة الطمػ ػػوح وذلػ ػػؾ لصػ ػػالم
المبصػ ػ ػ ػ ػرات  ،وتوص ػ ػ ػ ػػمت د ارس ػ ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػ ػػور و رو ( ) 0333ال ػ ػ ػ ػػى أف المػ ػ ػ ػ ػراىقيف المكف ػ ػ ػ ػػوفيف م ػ ػ ػ ػػف
الجنسػػ ػػيف لػػ ػػدييـ صػ ػ ػػعوبات فػػ ػػي إقامػػ ػػة عالقػػ ػػات اجتماعيػػ ػػة وقض ػ ػػاا أوق ػ ػػات الف ػ ػ ػراغ م ػ ػػع األصػػ ػػدقاا
وذلػ ػ ػػؾ مقارنػ ػ ػػة بػ ػ ػػالمراىقيف المبص ػ ػ ػريف األصػ ػ ػػحاا ذو الحػ ػ ػػاالت المرضػ ػ ػػية المزمنػ ػ ػػة ،و أف المكفػ ػ ػػوفيف
تسيطر عمييـ مشاعر الوحدة واالكتئاب أكثر مف المبصريف ذو االمراض المزمنة.
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سابع ا-النتائج المتعلقة بالسؤال السابع :
ى ػ ػػؿ توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية لدرج ػ ػػة التش ػ ػػاؤـ تع ػ ػػزى لمتغي ػ ػػري الج ػ ػػنس والحال ػ ػػة والتفاع ػ ػػؿ
بينيما؟
م ػ ػػف أج ػ ػػؿ اإلجاب ػ ػػة عم ػ ػػى ى ػ ػػذا السػ ػ ػؤاؿ ت ػ ػػـ اس ػ ػػتخداـ المتوس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية واالنح ارف ػ ػػات المعياري ػ ػػة
واختبار تحميؿ التبايف الثنائي  Two WAY ANOVAوذلؾ عمى النحو التالي :
حيث يوضم الجدوؿ رقـ (  )0.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمقياس
التشاؤـ تبعاً لمتغيري الجنس والحالة.
جدوؿ رقـ ( ) 0.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمقياس التشاؤـ
لمتغيري الجنس والحالة
المتؽٌر
الذكور المبصرٌن

المتوسط الحسابً
1.90

االنحراؾ المعٌاري
.91

الذكور المكفوفٌن

2.08

1.12

االناث المبصرات

1.87

.62

االناث المكفوفات

2.04

.99

يتض ػ ػ ػػم م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ الج ػ ػ ػػدوؿ الس ػ ػ ػػابؽ وج ػ ػ ػػود بع ػ ػ ػػض الف ػ ػ ػػروؽ الظاىري ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي المتوس ػ ػ ػػطات
الحس ػ ػػابية ف ػ ػػي مقي ػ ػػاس التش ػ ػػاؤـ بالنس ػ ػػبة لممكف ػ ػػوفيف والمبصػ ػ ػريف م ػ ػػف ال ػ ػػذكور واإلن ػ ػػاث وم ػ ػػف
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أجػ ػ ػػؿ معرفػػ ػػة أف الفػ ػ ػػروؽ دال ػ ػ ػة احصػ ػ ػػائياً تػػ ػػـ اسػػ ػػتخداـ تحميػ ػ ػػؿ التب ػ ػػايف الثنػ ػ ػػائي م ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ
الجدوؿ رقـ( .)0.

جدوؿ رقـ ( ) 0.
تحميؿ التبايف الثنائي بالنسبة لمقياس التشاؤـ تبعاً لمتغيري الجنس والحالة والتفاعؿ بينيما

مصدر التبايف
النموذج المعدؿ

مجموع المربعات
a

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ؼ

مستوى الداللة

.847

3

.282

.338

.798

الداخمي

411.904

1

411.904

493.477

.000

الجنس

.035

1

.035

.042

.838

الحالة

.794

1

.794

.952

.332

.000

1

.000

.000

.986

التفاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

الجنس والحالة

الخطأ

85.974

103

المجموع

500.804

107

المجموع المعدؿ

86.821

106

.835

بػ ػ ػ ػ ػػالنظر الػ ػ ػ ػ ػػى الجػ ػ ػ ػ ػػدوؿ ( ) 0.يتضػ ػ ػ ػ ػػم عػ ػ ػ ػ ػػدـ وجػ ػ ػ ػ ػػود فػ ػ ػ ػ ػػروؽ دالػ ػ ػ ػ ػػو احصػ ػ ػ ػ ػػائياً عنػ ػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػ ػػتوى
الداللػ ػ ػػة( )0.05بالنسػ ػ ػػبة لمقيػ ػ ػػاس التشػ ػ ػػاؤـ تبع ػ ػ ػاً لمتغيػ ػ ػػري الجػ ػ ػػنس والحالػ ػ ػػة والتفاعػ ػ ػػؿ بينيمػ ػ ػػا وىػ ػ ػػذه
النتيجػ ػػة تشػ ػػير الػ ػػى تقػ ػػارب وجيػ ػػات نظػ ػػر كػ ػػؿ مػ ػػف الػ ػػذكور واإلنػ ػػاث س ػ ػواا المبص ػ ػريف أو المكفػ ػػوفيف
ح ػ ػػوؿ درجػػ ػػات التش ػ ػػاؤـ وقػػ ػػد يفس ػ ػػر ذلػ ػ ػػؾ أف التشػػ ػػاؤـ ال يخ ػ ػػتص ب ػ ػػو ج ػ ػػنس دوف أخ ػ ػػر أو شػػ ػػخص
معػ ػػاؽ وأخػ ػػر صػ ػػحيم كػ ػػوف إف الجميػ ػػع يتمتعػ ػػوف بشخصػ ػػية سػ ػػوية ويعيشػ ػػوف فػ ػػي مجتمػ ػػع متج ػ ػػانس
في جميع الجوانب الدينية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
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ثامن ا -النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن :
ى ػ ػ ػػؿ توج ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ألس ػ ػ ػػاليب المواجي ػ ػ ػػة تع ػ ػ ػػزى لمتغي ػ ػ ػػري الج ػ ػ ػػنس والحال ػ ػ ػػة
والتفاعؿ بينيما؟
م ػ ػػف أج ػ ػػؿ اإلجاب ػ ػػة عم ػ ػػى ى ػ ػػذا السػ ػ ػؤاؿ ت ػ ػػـ اس ػ ػػتخداـ المتوس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية واالنح ارف ػ ػػات المعياري ػ ػػة
واختبار تحميؿ التبايف الثنائي  Two WAY ANOVAوذلؾ عمى النحو التالي :
حيث يوضم الجدوؿ رقـ (  )01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمقياس أساليب
المواجية تبعاً لمتغيري الجنس والحالة.
جدوؿ رقـ ( ) 01
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالنسبة لمقياس أساليب المواجية تبعاً لمتغيري
الجنس والحالة
المتؽٌر
الذكور المبصرٌن

المتوسط الحسابً
2.3

االنحراؾ المعٌاري
.62

الذكور المكفوفٌن

2.29

.61

االناث المبصرات

2.25

.36

االناث المكفوفات

2.30

.539

90

يتضػ ػػم مػ ػػف خػ ػػالؿ الجػ ػػدوؿ السػ ػػابؽ وجػ ػػود بعػ ػػض الفػ ػػروؽ الظاىريػ ػػة فػ ػػي المتوسػ ػػطات الحسػ ػػابية فػ ػػي
مقيػ ػػاس أس ػ ػػاليب المواجي ػ ػػة بالنس ػ ػػبة لممكف ػ ػػوفيف والمبصػػ ػريف م ػ ػف ال ػ ػػذكور واإلن ػ ػػاث وم ػ ػػف أج ػ ػػؿ معرف ػ ػػة
أف الفروؽ دالو إحصائياً تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي مف خالؿ الجدوؿ رقـ( )0.
جدوؿ ( ) 0.
تحميؿ التبايف الثنائي بالنسبة لمقياس اساليب المواجية تبعاً لمتغيري الجنس والحالة
والتفاعؿ بينيما

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الدللة

النموذج المعدل

.238a

3

.079

.277

.842

563.944

1

563.944

1969.540

.000

.087

1

.087

.305

.582

.005

1

.005

.019

.892

.136

1

.136

.474

.493

الداخلي

الجنس

الحالة

التفاعلللللللللل بلللللللللين

الجنس والحالة

الخطأ

29.492

103

المجموع

598.842

107

المجموع المعدل

29.730

106

.286

يتض ػ ػ ػ ػػم م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػالؿ الج ػ ػ ػ ػػدوؿ الس ػ ػ ػ ػػابؽ ع ػ ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػ ػػود ف ػ ػ ػ ػػروؽ دالػ ػ ػ ػ ػة احص ػ ػ ػ ػػائياً عن ػ ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػ ػػتوى
الداللػ ػػة( )0.05بالنسػ ػػبة لمقيػ ػػاس أسػ ػػاليب المواجيػ ػػة تبع ػ ػاً لمتغيػ ػػري الجػ ػػنس والحالػ ػػة والتفاعػ ػػؿ بينيمػ ػػا
ى ػ ػ ػػذا يعن ػ ػ ػػي اف ىنال ػ ػ ػػؾ تقارب ػ ػ ػػا بالنس ػ ػ ػػبة لممكف ػ ػ ػػوفيف والمبصػ ػ ػ ػريف وك ػ ػ ػػذلؾ بالنس ػ ػ ػػبة لم ػ ػ ػػذكور واالن ػ ػ ػػاث
بالنسبة لمقياس أساليب المواجية.
وقػ ػػد يعػ ػػزى ذلػ ػػؾ الػ ػػى إف األسػ ػػاليب المسػ ػػتخدمة فػ ػػي مواجيػ ػػة المشػ ػػقة تكػ ػػاد تكػ ػػوف متشػ ػػابو أو متقاربػ ػػة
ومتع ػ ػػارؼ عميي ػ ػػا بغػ ػ ػض النظ ػ ػػر ع ػ ػػف الج ػ ػػنس أو ح ػ ػػاؿ الف ػ ػػرد والس ػ ػػيما ف ػ ػػالجميع يع ػ ػػيش ف ػ ػػي مجتم ػ ػػع
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واحػ ػ ػػد ويشػ ػ ػػتركوف فػ ػ ػػي القػ ػ ػػيـ والعػ ػ ػػادات والتقاليػ ػ ػػد ،وقػ ػ ػػد يكػ ػ ػػوف لالخػ ػ ػػتالط والتفاعػ ػ ػػؿ بػ ػ ػػيف المبص ػ ػ ػريف
والمكفػ ػ ػػوفيف كػ ػ ػػونيـ منتسػ ػ ػػبيف الػ ػ ػػى نفػ ػ ػػس الجمعيػ ػ ػػات والتػ ػ ػػي تحمػ ػ ػػؿ نفػ ػ ػػس األىػ ػ ػػداؼ أثػ ػ ػػر فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذه
النتيج ػ ػػة ،وقػ ػ ػد اختمف ػ ػػت نت ػ ػػائج ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة م ػ ػػع نت ػ ػػائج د ارس ػ ػػة أب ػ ػػو عػ ػ ػراـ (  ) 033.والت ػ ػػي كش ػ ػػفت
عػ ػػف وجػ ػػود عالقػ ػػة بػ ػػيف الجػ ػػنس وبػ ػػيف عػ ػػدد مػ ػػف أسػ ػػاليب مواجيػ ػػة الضػ ػػغوط كانػ ػػت لصػ ػػالم الػ ػػذكور
ف ػ ػػي أرب ػ ػػع أس ػ ػػاليب ولص ػ ػػالم اإلن ػ ػػاث ف ػ ػػي ث ػ ػػالث أس ػ ػػاليب ،كم ػ ػػا اتفق ػ ػػت م ػ ػػع نت ػ ػػائج د ارس ػ ػػة ج ػ ػػودة (
 ) 033.والت ػ ػػي توص ػ ػػمت ال ػ ػػى ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ دال ػ ػػة ف ػ ػػي متوس ػ ػػطات درج ػ ػػات أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة ف ػ ػػي
أبعػ ػػاد أسػ ػػاليب مواجيػ ػػة أحػ ػػداث الحي ػ ػػاة الضػ ػػارطة تعػ ػػزى لمتغيػ ػػر الج ػ ػػنس ،كمػ ػػا اختمفػ ػػت مػ ػػع نت ػ ػػائج
د ارس ػ ػػة ش ػ ػػكري ( ) 6999والت ػ ػػي توص ػ ػػمت ال ػ ػػى وج ػ ػػود ف ػ ػػروؽ ب ػ ػػيف الجنس ػ ػػيف ف ػ ػػي أس ػ ػػاليب مواجي ػ ػػة
المشػ ػػقة ،كمػ ػػا اختمفػ ػػت مػ ػػع نتػ ػػائج د ارسػ ػػة عبػ ػػداو (  ) 0330والتػ ػػي كش ػ ػفت عػ ػػف وجػ ػػود فػ ػػروؽ دالػ ػػة

إحصائيا بيف عينتي الطالب والطالبات في ثماني أساليب لمواجية الضغوط.
ً
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التوصٌات والمقترحات

فً ضوء النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة ،تم استخالص العدٌد من التوصٌات فً هذا المجال كما
ٌلً:
 -0أظهرت النتابج أن درجة التفاإل عند المكفوفٌن بلؽت الدرجة المتوسطة لذا توصى الباحثة
بضرورة التعاون بٌن مإسسات المجتم المدنً والجهات المعنٌة لتقدٌم جمٌ الخدمات
واالحتٌاجات للمكفوفٌن بما ٌإدي الى بناء مجتم متكافل واندماجهم فٌه ،والحرص على بث
روح التفاإل عند التعامل معهم.
 -5أظهرت النتابج أن درجة استخدام أسالٌب مواجهة المشقة عند المكفوفٌن بلؽت الدرجة
المتوسطة وأكثر اهسالٌب استخدام هو أسلوب "اللجوء إلً الدٌن " لذا توصً الباحثة بؤهمٌة
تدرٌب المكفوفٌن على استخدام أنواع مختلفة من أسالٌب مواجهة المشقة منها أسلوب التخطٌط
وأسلوب إعادة التفسٌرات االٌجابٌة فً مواجهة المشقة .
 -3أظهرت النتابج أن ال توجد فروق داله احصابٌا بٌن التفاإل والتشاإم وأسالٌب مواجهة
المشقة لدى عٌنة الدراسة من المكفوفٌن والمبصرٌن تعزى لمتؽٌر الجن
بٌنهما وقد ٌكون السبب تواجد جمٌ الفبات فً نف

والحالة والتفاعل

المكان والتقارب بٌنهم لذا توصً الباحثة

بتطبٌق أداة الدراسة على الفبات فً أماكن مختلفة .
 -4توعٌة شرابح المجتم المختلفة بدور الكفٌؾ وأهمٌته فً المجتم وأنه ال ٌختلؾ عن اآلخرٌن
وبؽض النظر عن الجن

والتشجٌ على المشاركة واالنضمام إلى الجمعٌات الخٌرٌة التً

تهدؾ إلى مساندة المكفوفٌن واندماجهم فً كافة مناشط المجتم  ،وتوطٌد أواصر الصداقة
والدمج بٌن المكفوفٌن والمبصرٌن.
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كما أنه وفً ضوء نتابج الدراسة ٌمكن تقدٌم المقترحات التالٌة :
 -6إجراا دراسة مماثمة لمدراسة الحالية ولكف في بيئات أخرى ،ومف وجيات نظر أخرى ليا
صمة بالمكفوفيف مثؿ االسرة.

 -0تصميـ برنامج تدريبي مقترح لرفع مستوى أساليب مواجية المشقة لدى المكفوفيف الذيف
يعانوف مف صعوبات في حؿ المشكالت التي تواجييـ.

 -0عمؿ دراسة وصفية لمتعرؼ مدى رضاا المكفوفيف لمخدمات المقدمة ليـ مف الجيات
الرسمية ورير الرسمية مثؿ الجمعيات الخيرية ألجؿ تطوير الخدمات التي تقدـ ليـ.

 -.تطبيؽ بعض المقاييس النفسية عمى فئة المكفوفيف مثؿ مقياس السعادة لمتعرؼ عمى مدى
توافقيـ وانسجاميـ مع انفسيـ والمجتمع الخارجي تقديـ خدمات ورعاية أفضؿ ليـ.

 -.تصميـ برامج لزيادة مستوى الشعور بالتفاؤؿ والتقميؿ مف التشاؤـ في مرحمة مبكرة مف
أعمار الطمبػة المكفوفيف وتدريبيـ عمييا.
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انمراجع
أوال  -انمراجع انعرتيح:
أبو الدٌار ،مسعد نجاح (  .) 5000فاعلٌة برنامج لإلرشاد العقالنً  -االنفعالً فً تنمٌة التفاإل
لخفض حدة الضغوط النفسٌة لدى عٌنة من أُسر األطفال المعوقٌن سمع ًٌا  .مجلة العلوم
االجتماعٌة  90-58 )3( ،جامعة الكوٌت .

أبو عرام  ،أمل عالء الدٌن (  . ) 5005أسالٌب مواجهة الضغوط وعالقتها ببعض سمات
الشخصٌة .رسالة دكتوراه  ،قسم الدراسات النفسٌة واالجتماعٌة ،معهد الدراسات العلٌا
للطفولة ،جامعة عٌن شم

:

القاهرة .

أحمد ،عطٌة محمد سٌد ( . ) 5000الضغوط النفسٌة لدى الكفٌف وعالقتها باتجاهات األسرة نحو
اإلعاقة .مصر :دار الرشاد .

أسعدٌ ،وسؾ مٌخابٌل (  . ) 0986التفاإل والتشاإم .القاهرة :دار النهضة.

األيايي ،عثاس َاجي صفاء ) . ( 2010عالقح سمح انتفاؤل وانتشاؤو تقهق انمستقثم نشثاب انجانيح
انعرتيح في اندومارك مديىح أنثىرك .رسانح ياجسرير غير يُشىرج ،األكاديًيح انعرتيح
انًفرىحح في انذًَارك.

اهنصاري ،بدر (  .) 5005التفاإل غٌر الواقعً وعالقته ببعض متغٌرات الشخصٌة لدى طلبه
جامعة الكوٌت .مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة ،جامعة البحرٌن.120-91 ،(4)، 3 ،
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بالبٌد ،مفرح عبد هللا أحمد (  .) 5009التفاإل والتشاإم وعالقتهما بالرضا الوظٌفً لدى عٌنة من
المرشدٌن المدرسٌٌن بمراحل التعلٌم العام .رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة أم القرى.

الببالوي  ،إٌهاب ( .) 5004قلق الكفٌف تشخٌصه وعالجه .الطبعة الثانٌة ،الرٌاض  :دار الزهراء.

البحراوي  ،أحمد (  .)5003الضؽوط النفسٌة واالجتماعٌة المدرسٌة (أسالٌب المواجهة)  .رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشور ة ،قسم الدراسات النفسٌة واالجتماعٌة  ،معهد الدراسات
العلٌا للطفولة ،جامعة اهزهر :القاهرة.

بركات ،آسٌا على راجح (.) 2000العالقة بٌن أسالٌب المعاملة الوالدٌه واالكتئاب لدى
بعض المراهقٌن والمراهقات المراجعٌن لمستشفى الصحة النفسٌة بالطائف ،رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ،جامعة آم القرى.

البوسعٌدي ،سلطان بن سٌؾ ( .)5000التفاإل والتشاإم وعالقتهما بمفهوم الذات لدى طلبة دبلوم
التعلٌم العام بمحافظة جنوب الباطنة  .رسالة ماجستٌر ،قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة
،جامعة نزوى ،سلطنة عمان .

بالن ،كمال ٌوسؾ(.)5005الصحة النفسٌة للشخصٌة .الطبعة اهولى ،ع َمان :دار اإلعصار العلمً
للنشر والتوزٌ .
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حمدان ،فٌصل محمود خلٌل" .) 0999 ( .سٌكولوجٌة التفاإل والتشاإم لدى طلبة الثانوٌة العامة
فً المدارس الحكومٌة فً محافظة جنٌن " .رسالة ماجستٌر ؼٌر منشور ة ،كلٌة الدراسات
العلٌا ،جامعة النجاح الوطنٌة ،نابل  ،فلسطٌن.

الحمٌري ،عبده فرحان محمد (  .) 5005التفاإل -التشاإم لدى طلبة جامعة ذمار .مجلة جامعة
ذمار للدراسات والبحوث ،الٌمن . 54-36 ،5 ،

جان  ،نادٌه محمد (.) 5000استراتٌجٌات التعاٌش مع ضغوطات الحٌاة وعالقتهما ببعض المتغٌرات
النفسٌة لدى طالبات كلٌة البنات بالرٌاض .رسالة دكتوراه ،كلٌة التربٌة ،الرباسة العانة
لتعلٌم البنات.

جبر  ،أحمد فهٌم ( . ) 0986المعوق وتربٌته  .مجلة هدى السالم ٠ 37-5 ،)5( ،

جودة  ،آمال عبد القادر (  .) 5004أسالٌب مواجهة أحداث الحٌاة الضاغطة وعالقتها بالصحة
النفسٌة لدى عٌنة من طالب وطالبات جامعة األقصى بحث مقدم للمإتمر التربوي
األول .كلٌة التربٌة بالجامعة اإلسالمٌة  :فلسطٌن .
الدحادحه ،باسم محمد علً .) 5000(.الدلٌل العلمً فً اإلرشاد والعالج النفسً .اهردن  :مكتبة
الفالح للنشر والتوزٌ .

الرشٌد  ،لولوة صالح (  .) 0999أسالٌب التعامل مع الضغوط النفسٌة لدى بعض ذوات الظروف
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المالحق

004

ملحق رقم () 1
تسهٌل مهمة باحث ()1
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ملحق رقم () 2
أسماء المحكمين

م االسم

جهة العمل

 0أ.د .أحمد على بدٌوي

جامعة السلطان قابو

 5أ .د .عبد القوي الزبٌدي

جامعة السلطان قابو

د .سحر الشوربجً

جامعة السلطان قابو

3
 4د .أحمد حسن حمدان

جامعة السلطان قابو

 5د .محمود أمام

جامعة السلطان قابو

 6د .أحمد شبٌب

جامعة السلطان قابو

 7د .علً عبدالرحمن الجاسم

جامعة السلطان قابو

8

جامعة نزوى

د .محمد أحمد نقادي

وزارة التربٌة والتعلٌم

 9د .جمٌل بن سعٌد السعدي
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ملحق رقم () 3
(نموذج المقٌاس للتحكٌم )

كهيح انعهىو واآلداب
قسى انررتيح وانذراساخ اإلَساَيح
ياجسرير اإلرشاد انُفسي

األسرار انذكرىر  ............................................../انًحررو
انذكرىر  ........................................................./انًحررو
انسالو عهيكى ورحًح هللا وتركاذه
ذقىو انثاحصح تإعذاد رسانح ياجسرير في االرشاد انُفسي تعُىاٌ (انتفاؤل وانتشاؤو
وعالقتهما تأسانية مىاجهح انمشقح ندي عيىح مه انمكفىفيه وانمثصريه تانجمعياخ
األههيح تسهطىح عمان ) حيس ذهذف انذراسح نهرعرف عهى أسالٌب مواجهة المشقة لدي
المكفوفٌن ومعرفة عالقتهما بالتفاإل والتشاإم ومقارنتها بؤسالٌب مواجهة المشقة م المبصرٌن
وعالقتهما بالتفاإل والتشاإم ثم اٌجاد العالقة االرتباطٌة بٌنهما  .وتتلخص اسبلة الدراسة فً ما ٌلً :
 -1ما درجة التفاؤل والتشاؤم لدى المكفوفٌن والمبصرٌن ؟
 -2ما أسالٌب مواجهة المشقة لدى المكفوفٌن والمبصرٌن ؟
 - 3هل توجد عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن التفاؤل والتشاؤم وأسالٌب المواجهة لدى المكفوفٌن
والمبصرٌن ؟
-4هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة لدرجة التفاؤل والتشاؤم واسالٌب المواجهة تعزى لمتغٌري
الجنس والحالة والتفاعل بٌنهما ؟
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ولقد استخدمت الباحثة إلٌجاد العالقة مقٌاسان  :االول القابمة العربٌة لمقٌا

التفاإل والتشاإم من

إعداد أحمد عبدالخالق (. ) 0996
والمقٌا

الثانً قابمة أسالٌب مواجهة المشقة من إعداد ماٌسة شكري () 0999

أرجو منكم التكرم بإبداء رأٌكم فً عبارات االستبٌان من النواحً التالٌة:
•سالمة الصٌاؼة اللؽوٌة ووضوحها .
•تمثٌل العبارة للبعد فً المقٌا .
•مالءمة العبارة للبٌبة العمانٌة .
شاكره ومقدره لكم جهودكم وتعاونكم
الباحثة  :خلود بنت أحمد بن عامر العبٌدانً
99536656

م
1
2
3
4

بٌانات المحكم
االسم
الدرجة العلمٌة
مكان العمل
التوقٌ
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أوال  :القابمة العربٌة لمقٌا

التفاإل والتشاإم
الوضوح

م

الفقرات

0
5
3
4
5
6
7
8
9
00
00
05
03

تبدو لً الحٌاة جمٌلة .
أشعر أن الؽد سٌكون ٌوما مشرقا .
أتوق أن تتحسن اهحوال مستقبال .
انظر إلى المستقبل على أنه سٌكون أفضل .
أنا مقبل على الحٌاة بحب وتفاإل .
أشعر بؤن الزمن ٌخبا لً مفاجآت سارة .
ستكون حٌاتً أكثر سعادة .
ال ٌؤ م الحٌاه وال حٌاة م الٌؤ
أرى أن الفر سٌكون قرٌبا .
أتوق اهفضل .
أرى الجانب المشرق المضًء من اهمور.
افكر فً االمور البهٌجة المفرحة .
أشعر أن اآلمال التً لم تتحقق الٌوم ستتحقق
ؼدا .
أفكر بالمستقبل بكل تفاإل .
أتوق أن ٌكون الؽد افضل من الٌوم
تدلنً الخبرة على ان الدنٌا سوداء كاللٌل
المظلم .
حظً قلٌل فً هذه الحٌاة .
أشعر أننً أتع مخلوق على اهرض .
سٌكون مستقبلً مظلما
ٌالزمنً سوء الحظ دابما .
مكتوب علً الشقاء وسوء الطال .
أنا ٌؤ من هذه الحٌاة .
كثرة الهموم تجعلنً أشعر بانً أموت فً
الٌوم مابة مرة .
اترقب حدوث أسوا اهحداث .
ٌخٌفنً ما ممكن أن ٌحدث فً المستقبل من
سوء الحظ .
أتوق أن أعٌش حٌاه تعٌسة فً المستقبل .
لدي شعور ؼالب بؤننً سؤفارق اهحبة قرٌبا

واضحة

04
05
06
07
08
09
50
50
55
53
54
55
56
57
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السالمة اللؽوٌة
ؼٌر
واضحة

مناسبة

ؼٌر
مناسبة

مالبمة الفقرة للبٌبة
العمانٌة
مالبمة

ؼٌر
مالبمة

التعدٌالت

58
59
30

.
تختفً االحداث السارة هنه سٌعقبها أحداث
مإلمة .
ٌبدو لً ان المنحو منحو مهما حاول .
اشعر كؤن المصابب خلقت من أجلً .

ثانٌا  :قابمة أسالٌب مواجهة المشقة ..
م

العبارة

الوضوح

ؼٌر
واضح
واضح

ؼٌر
مناسب
مناسب

000

ؼٌر
مالبمة
مالبمة

 1أحاول أعداد خطة مناسبة لما ٌجب
علً أن أفعله .
 2أركز جهودي من أجل عمل شا ما
بخصوص المشكلة .
 3احاول من أي شا ٌشتت جهودي
فً التعامل م المواقؾ .
 4أمن نفسً من القٌام بؤي رد فعل
سرٌ .
 5أبحث عن النصٌحة لما ٌجب على
أن أفعله .
 6أبحث عن المشاعر الدافبة والتم
السلوى لدى من أحبهم .
 7أحاول رإٌة الموقؾ بطرٌقة هٌبدو
بها سا تماما .
 8أصبح متوترا وأترك انفعاالتً
تعبر عما بداخلً .
 9اتعلم كٌؾ اتعاٌش م المشكلة .
 10أض كل ثقتً فً مساعدة هللا لً .
 11أشعر اننً لن اتمكن من اٌجاد حل
للمشكلة .
 12أتصرؾ بشكل طبٌعً وكؤن
المشكلة لم تحدث مطلقا .

السالمة
اللؽوٌة

مالبمة الفقرة
للبٌبة العمانٌة

التعدٌالت

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

أض خطة لم ٌجب على القٌام به .
أبذل كل جهودي فً محاولة إٌجاد
حل للمشكلة .
أحاول أن أمن تفكٌري فً اي
موضوع آخر ؼٌر الموقؾ الذي
ٌواجهنً .
أتاكد من أن اهمور لن تكون أسوء
بتصرفً المتسرع .
أسعى إلى مناقشة اآلخرٌن لكً
استوعب أبعاد المشكلة بطرٌقة
أفضل .
أحاول الحصول على الدعم
اإلنفعالى من اهقارب واهصدقاء .
اتعلم خبرات جدٌدة فً الحٌاة من
خالل المشكلة التً تواجهنً .
أترك العنان للتعبٌر عن مشاعرى
تجاه المشكلة .
أتقبل الواق بؤن المشكلة حدثت
بالفعل وال ٌمكن تؽٌٌر شا .
ألجؤ إلً الصالة والعبادة اكثر من
المعتاد .
أتظاهر بؤن المشكلة لم تحدث فً
الحقٌقة .
أشؽل نفسً بؤي عمل أو نشاط آخر
لكى ال أفكر فً المشكلة .

 25أفكر بعمق فً الخطوات التً
ٌجب على اتخاذها
26
27
28
29
30

أحاول اٌجاد وسابل مباشرة
للتخلص من المشكلة .
ال أقوم بؤي نشاط ٌشؽلنً عن
التعامل م المشكلة .
ال أحاول عمل اي شً بخصوص
المشكلة حتى تسمح الظروؾ بذلك
تماما .
اسؤل النا الذٌن مروا بمشكلة
مشابهة عما فعلوه بصددها .
ألتم التعاطؾ والمشاركة
000

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

الوجدانٌة من شخص قرٌب إلى
نفسً
احاول رإٌة الموقؾ من منظور
مختلؾ لكً ٌبدو اكثر إٌجابٌة .
أشعر بكثٌر من انفعاالت التعاسة
وأجد الراحة فً التعبٌر عنها .
أتقبل وجود المشكلة كواق حقٌقً .
احاول الحصول على راحة النف
من خالل ممارسة شعابر الدٌن
أتقبل فكرة صعوبة التعامل م
الموقؾ واتخلى عن بذل المحاولة
أشؽل ذهنً بؤشٌاء متعددة تبعدنً
عن التفكٌر فً المشكلة .
أفكر فً أفضل السبل للتعامل م
المشكلة .
أفعل كل ما ٌمكن عمله لمواجهة
المواقؾ .
أترك الموضوعات اهخرى جانبا
لكى أركز جهودي فً التعامل م
المشكلة .
أنتظر حتى ٌحٌن الوقت المناسب
للتعامل م الموقؾ بؤفضل صورة
.
اتحدث م اشخاص آخرٌن ٌمكنهم
تقدٌم مساعدة ملموسة بخصوص
المشكلة .
أفضفض عن مشاعري م شخص
أثق به .
أحاول االستفادة من الموقؾ فً
ثقل شخصٌتً .
أشعر اننً لن استطٌ حل المشكلة
مهما بذلت من جهد .
أسلم بؤن ما حدث هو أمر منتهً .
اطلب من هللا العون الٌجاد حل
المشكلة .
أقول لنفسً أن ما حدث لٌ
حقٌقٌا.
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 48تزٌد ساعات نومً عن المعتاد .
 49أرفض االعتقاد بؤن المشكلة قد
حدثت .

 50أشعر تماما أننً أصبحت
متوترا وقلقا .
 51أقضى أوقات طوٌلة فً
ممارسة رٌاضة المشً
 52أحاول القٌام بؤى نشاطات
تبعدنً عن التفكٌر فً المشكلة
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مهحق () 4
)انصىرج انىهائيح نهمقياس)

كلٌة العلوم واآلداب
قسم التربٌة والدراسات اإلنسانٌة
ماجستٌر اإلرشاد النفسً

أخى  /أختً
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  .............وبعد
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان (التفاإل والتشاإم وعالقتهما بؤسالٌب مواجهة المشقة لدى عٌنة
من المكفوفٌن والمبصرٌن بالجمعٌات اههلٌة بسلطنة عمان )
حٌث تهدؾ الدراسة إلى معرفة أسالٌب مواجهة المشقة لدي المكفوفٌن وعالقتهما بالتفاإل والتشاإم
لذا نرجو منك التكرم مشكورا باإلجابة على جمٌ مفردات االستبانة بموضوعٌة ودقة حتى ٌتسنى
للباحثة تحلٌل البٌانات واستخالص النتابج الصحٌحة  .ونإكد لكم أن المعلومات التً ٌتم جمعها سٌتم
التعامل معها هؼراض البحث فقط
شاكرة لكم تعاونكم
أوال  :معلومات شخصٌة ( ضرورٌة )
أنثى

النوع

(:

) ذكر

(

)

الحالة :

(

) مبصر

(

) مكفوؾ

جمعٌة النور اههلٌة  ) ( :صحار ( ) مسقط ( ) نزوى
ثانٌا  :تعلٌمات المقٌا
اقرأ كل فقرة بعناٌة وقرر إلً أي حد تعد ممٌزة لمشاعرك وسلوكك وآرابك  ،ثم بٌن مدى انطباقها
علٌك  ،وذلك بوض إشارة  /فً المكان الذي تراه مناسبا فً كل فقرة علما بؤنه ال توجد إجابة
صحٌحة وأخرى خاطبة
الباحثة  :خلود بنت أحمد العبٌدانً

004

أوال  :القابمة العربٌة لمقٌا

التفاإل والتشاإم
ال

م

الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

تبدو لً الحٌاة جمٌلة .
أشعر أن الؽد سٌكون ٌوما مشرقا .
أتوق أن تتحسن اهحوال مستقبال .
انظر إلى المستقبل على أنه سٌكون أفضل .
أنا مقبل على الحٌاة بحب وتفاإل .
أشعر بؤن الزمن ٌخبا لً مفاجآت سارة .
ستكون حٌاتً أكثر سعادة .
ال ٌؤ م الحٌاه وال حٌاة م الٌؤ .
أرى أن الفر سٌكون قرٌبا .
أتوق اهفضل .
أرى الجانب المشرق المضًء من اهمور.
افكر فً االمور البهٌجة المفرحة .
أشعر أن اآلمال التً لم تتحقق الٌوم ستتحقق ؼدا .
أفكر بالمستقبل بكل تفاإل .
أتوق أن ٌكون الؽد افضل من الٌوم .
تدلنً الخبرة على ان الدنٌا سوداء كاللٌل المظلم .
حظً قلٌل فً هذه الحٌاة .
أشعر أننً أتع مخلوق على اهرض .
سٌكون مستقبلً مظلما
ٌالزمنً سوء الحظ دابما .
مكتوب علً الشقاء وسوء الطال .
أنا ٌؤ من هذه الحٌاة .
كثرة الهموم تجعلنً أشعر بانً أموت فً الٌوم مابة مرة.
اترقب حدوث أسوا اهحداث .
ٌخٌفنً ما ممكن أن ٌحدث فً المستقبل من سوء الحظ .
أتوق أن أعٌش حٌاه تعٌسة فً المستقبل .
لدي شعور ؼالب بؤننً سؤفارق اهحبة قرٌبا .
تختفً االحداث السارة هنه سٌعقبها أحداث مإلمة .
ٌبدو لً ان المنحو منحو مهما حاول .
اشعر كؤن المصابب خلقت من أجلً .

0
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قلٌال متوسط كثٌرا كثٌرا
جدا
ا
5
4
3
5

ثانٌا  :قابمة أسالٌب مواجهة المشقة
ال
أفعل
هذا
مطلقا
1

م

العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

أحاول أعداد خطة مناسبة لما ٌجب علً أن أفعله .
أركز جهودي من أجل عمل شا ما بخصوص المشكلة .
احاول من أي شا ٌشتت جهودي فً التعامل م المواقؾ .
أمن نفسً من القٌام بؤي رد فعل سرٌ .
أبحث عن النصٌحة لما ٌجب على أن أفعله .
أبحث عن المشاعر الدافبة والتم السلوى لدى من أحبهم .
أحاول رإٌة الموقؾ بطرٌقة هٌبدو بها سا تماما .
أصبح متوترا وأترك انفعاالتً تعبر عما بداخلً .
اتعلم كٌؾ اتعاٌش م المشكلة .
أض كل ثقتً فً مساعدة هللا لً .
أشعر اننً لن اتمكن من اٌجاد حل للمشكلة .
أتصرؾ بشكل طبٌعً وكؤن المشكلة لم تحدث مطلقا .
أض خطة لم ٌجب على القٌام به .
أبذل كل جهودي فً محاولة إٌجاد حل للمشكلة .
أحاول أن أمن تفكٌري فً اي موضوع آخر ؼٌر الموقؾ
الذي ٌواجهنً .
أتاكد من أن اهمور لن تكون أسوء بتصرفً المتسرع .
أسعى إلى مناقشة اآلخرٌن لكً استوعب أبعاد المشكلة
بطرٌقة أفضل .
أحاول الحصول على الدعم اإلنفعالى من اهقارب واهصدقاء
.
اتعلم خبرات جدٌدة فً الحٌاة من خالل المشكلة التً
تواجهنً .
أترك العنان للتعبٌر عن مشاعرى تجاه المشكلة .
أتقبل الواق بؤن المشكلة حدثت بالفعل وال ٌمكن تؽٌٌر شا .

16
17
18
19
20
21
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أفعل
هذا
قلٌال
2

أفعل هذا
بدرجة
متوسطة
3

أفعل
هذا
ؼالبا
4

22
23
24

ألجؤ إلً الصالة والعبادة اكثر من المعتاد .
أتظاهر بؤن المشكلة لم تحدث فً الحقٌقة .
أشؽل نفسً بؤي عمل أو نشاط آخر لكى ال أفكر فً المشكلة
.

25

أفكر بعمق فً الخطوات التً ٌجب على اتخاذها

26
27
28

أحاول اٌجاد وسابل مباشرة للتخلص من المشكلة .
ال أقوم بؤي نشاط ٌشؽلنً عن التعامل م المشكلة .
ال أحاول عمل اي شً بخصوص المشكلة حتى تسمح
الظروؾ بذلك تماما .
اسؤل النا الذٌن مروا بمشكلة مشابهة عما فعلوه بصددها .
ألتم التعاطؾ والمشاركة الوجدانٌة من شخص قرٌب إلى
نفسً
احاول رإٌة الموقؾ من منظور مختلؾ لكً ٌبدو اكثر
إٌجابٌة .
أشعر بكثٌر من انفعاالت التعاسة وأجد الراحة فً التعبٌر
عنها .
أتقبل وجود المشكلة كواق حقٌقً .
احاول الحصول على راحة النف من خالل ممارسة شعابر
الدٌن
أتقبل فكرة صعوبة التعامل م الموقؾ واتخلى عن بذل
المحاولة
أشؽل ذهنً بؤشٌاء متعددة تبعدنً عن التفكٌر فً المشكلة .
أفكر فً أفضل السبل للتعامل م المشكلة .
أفعل كل ما ٌمكن عمله لمواجهة المواقؾ .
أترك الموضوعات اهخرى جانبا لكى أركز جهودي فً
التعامل م المشكلة .
أنتظر حتى ٌحٌن الوقت المناسب للتعامل م الموقؾ بؤفضل
صورة .
اتحدث م اشخاص آخرٌن ٌمكنهم تقدٌم مساعدة ملموسة
بخصوص المشكلة .
أفضفض عن مشاعري م شخص أثق به .
أحاول االستفادة من الموقؾ فً ثقل شخصٌتً .
أشعر اننً لن استطٌ حل المشكلة مهما بذلت من جهد .
أسلم بؤن ما حدث هو أمر منتهً .

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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46
47
48
49

اطلب من هللا العون الٌجاد حل المشكلة .
أقول لنفسً أن ما حدث لٌ حقٌقٌا.
تزٌد ساعات نومً عن المعتاد .
أرفض االعتقاد بؤن المشكلة قد حدثت .

50
51
52

أشعر تماما أننً أصبحت متوترا وقلقا .
أقضى أوقات طوٌلة فً ممارسة رٌاضة المشً
أحاول القٌام بؤى نشاطات تبعدنً عن التفكٌر فً
المشكلة

008

University of Nizwa
College of Sciences and Art
Department of Education and Human

Optimism and pessimism and their relationship in ways the face of hardship among a
sample of the blind and the sighted civil associations in Oman

Thesis submitted by:
Khulood Ahmed Amer Al obaidani

In Partial fulfillment of the requirements for the degree of master of education,
specializing in psychological counseling

Supervised by:
Prof. Dr. Mohammad Sheikh Hammoud
Dr. Doha Fadi Abboud

Dr. Mahmood Ail

2015-2016

009

Abstract
Optimism and pessimism and their relationship to face the hardship ways among blind
and the sighted people in civil associations in The Sultanate of Oman

Prepared by:
Khulood Ahmed Amer Al obaidani

Supervised by:
Prof. Dr. Mohammad Sheikh Hammoud

The present study aimed to identify the face of hardship methods among a
sample of the blind and the sighted and their relationship to optimism and
pessimism civil associations in Oman where the study used a descriptive
approach and comparison Correlative. The study sample consisted of blind
and sighted (107) and individuals who make up 19% of the study population.
Where the study used the following tools: Arab List for optimism and
pessimism preparation Ahmed Abdul Khaliq (1996) and consists of (30)
equally distributed on a pivotal optimism and pessimism. Methods and scale
the face of hardship preparation Maysa Shukri (1999) and consisted of (52)
distributed over a 13 axis. Analyzing the results of the study are averages,
standard deviations and variance analysis of bilateral and Pearson correlation
coefficient was calculated. The study sought to answer the following
questions: 1. What degree of optimism among a sample study of the blind and the sighted
civil associations in Oman?
2. What degree of pessimism among a sample study of the blind and the
sighted civil associations in Oman?
3. What is the face of hardship methods among a sample study of the blind
and the sighted?
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4. Is there a statistically significant relationship between optimism and
methods of confrontation among a sample study of the blind and the sighted?
5. Are there significant differences between pessimism and methods of
confrontation relationship among a sample study of the blind and the sighted?
6. Are there significant differences to the degree of optimism and methods of
confrontation among a sample study of the blind and the sighted due to the
variables of sex, status, and the interaction between them?
7. Is there a statistically significant degree of pessimism and methods of
confrontation among a sample study of the blind and the sighted due to the
variables of sex and the interaction between them and the differences?
8. Is there a statistically significant for the methods of confrontation due to the
variables of sex differences and the situation and the interaction between
them?
Among the most prominent results of the study are the following:
1. there is statistically significant and positive between optimism and the use
of methods of face hardship among a sample study of the blind and the sighted
relationship.
2. The lack of a statistically significant relationship between pessimism and
the use of methods of face hardship among a sample study of the blind and the
sighted.
3. reached the degree of optimism among a sample study of the blind and the
sighted medium.
4. reached the degree of pessimism among a sample study of blind and sighted
a few degrees.
5. degree amounted to the use of the face of hardship methods among a
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sample study of blind and sighted a medium degree.
6. There are no statistically significant between optimism and pessimism,
methods and interface hardship among a sample study of the blind and the
sighted due to change sex and the interaction between them and the
differences.
In the light of previous study results provided a set of recommendations and
proposals.
Key words: blind, sighted, hardship methods, optimism, pessimism.
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