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ل لىدل يى  أسىللب  العكيبىر ا يهدفت هذه الدراسة إلى  العرىرع ى ى   األهداف:      ًى  ثىر يىب
ًببن ًه ًالعالمبذ الصم الم ًيذلك من العالمبذ الصم  مررفىة إسىملم أسىللب  العكيبىر فىن الع بى  ، 

ًىبىىة الابىىل  ًام ىىلا فىىن يىى ر مىىن أسىىللب  العكيبىىر ، ب  ًر  ذ بىىبن الىىذي إضىىلفة إلىى  مررفىىة الكىىًر
ًىبىىىة الابىىىل    ً ىىىت ىب ىىىة الدراسىىىة مىىىن   المنننن  :ً  ا،  ىىىلمىىىن ام 51  مىىىن الصىىىم( 165عي

ًر( بمعًسىىىىىى) ىمىىىىىىر  مىىىىىىن الىىىىىى114ً ىىىىىىل(08,18ذي ىىىىىىل47,2±ًا اىىىىىىراع مربىىىىىىلر   ،ىلم  ، (ىلم 
ًببن 165ً  ًهىىىىى ًر( بمعًسىىىىى) ىمىىىىىر  مىىىىىن الىىىىى101 ىىىىىلا، ًمىىىىىن ام 64 ( مىىىىىن الصىىىىىم الم ذي
ًا اىىىراع مربىىىلر  53,17  ىىىل،  ىىىل24,2±( ىلم  ًات الدراسىىىة ى ىىى    (ىلم  لس بىىىمقًايىىىعم ت أد

ًد  الابىىل ، ًمقبىىلس لىى ًاخعبىىلر للمرىىة أسىىبً)  ،ا  يىى)ة اتبعيلربىىةًقلئمىىة  أسىىللب  العكيبىىر، 
ًل الثقلفن اتقعصلد  اتلعملىن  ًمقبلس المسع أسىكرت  عىلئ   النتائ : ل ذيلء غبر ال كظن، 

ًال قىد ( أيثىر ا عيىلر ا لىدل ىب ىة الصىم الدراسة  ًالمعاىرر،  ًالرىللمن،  أن أسللب   العيربرن، 
ًببن  أمىل بلل سىبة لرب ىة الصىم، فيل ىت أيثىر  ًه ًالما ىن، الم ا سىللب  ا عيىلر ا لدبمل الع كبىذ ، 

ًال قىىىىد ،  ً (، يمىىىىل أيىىىىلرت ال عىىىىلئ  إلىىىى  إسىىىىملم ا سىىىى ً   العيىىىىربرن،  ًالكًضىىىى ًالماىىىىلفظ، 
ًببن   ًه ًىبة الابل  لدل ىب ة الصم الم ًد ًالمعارر( فن الع ب  ب  ًلى يمل أيلرت ال علئ  إلى  

ًام ىىلا  ًر  ذ بىىبن الىىىذي ًببن فىىًر ًهىىى ًىبىىىة الفىىن الصىىم الم ًرفىىن اعلىىىله  ابىىل   ًبلل سىىىبة ، الىىذي
ًالمرمىن(  ًالمعاىرر،  ًالىداخ ن،  ذ فىن ا سى ً   العيىربرن،   سللب  العكيبىر فقىد يل ىت الكىًر
ًالماىلفظ(  ًالع كبذ ،  ًالخلرلن،  ذ فن ا س ً   ال قد ،  ًر، بب مل يل ت الكًر فن اعلله الذي

   فن اعلله ام لا
ًىبة الابل  ىىىى أسللب  العكيبر الكلمات المفتاحية: ًببنىىىى    ًه   الصم ىىىىى الصم الم
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Abstract.  

 

           Objectives: This study aimed to explore the prevalence of the 

thinking styles of deaf and gifted deaf students, as well as the knowledge of 

the contribution of thinking styles to predict the quality of life, as well as the 

differences between males and females in thinking styles and quality of life. 

Methods: The study sample consisted of (165) deafs (51 females and 114 

males) mean (18.08) years, standard deviation (2.47) years and (165) gifted 

deafs (64 females and 101 males) mean (17.53) years, standard deviation 

(2.24) years. The study tools included thinking styles scale, quality of life 

scale, non-verbal intelligence test, socio-economic cultural level scale and 

the list of innovative activities. Results: The study result indicated to styles 

(legislative, global, liberal and judicial) are more prevalent among the gifted 

deaf sample. As for the sample of the deaf, it was the most common styles 

(executive, local, conservative, and anarchist). The results also indicated that 

the styles (legislative, Judicial and liberal) contributed to predicting the 

quality of life of the gifted deaf sample. As the results indicated that there 

were differences between male and female gifted deaf in the quality of life in 

the direction of males. For thinking styles, differences in style (legislative, 

internal, liberal, and hierarchical) were in the direction of males, while 

differences in style (judicial, external, executive, and conservative) were in 

the direction of females.              

        Keywords: thinking styles - quality of life- deafs - gifted deafs.             
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  لى مشكلة الدراسةإمدخل 
ًبلتعغبمرا ة ىمربة عمر بردبد من ال ةرد المراهقع    ،رات ى   ىد  مسع

ًعرعمد قدر  المراهذ ى   ، ًالعملىبة ،ًمررفبة ،قد ععضمن عغبرات لسدبة
ًر ااعب ًالم ،لللعهالعيبع مع الببئة ى   ع)  الضغً) الببئبة ةًمملراعه لم

ًل ًاله عادب   المراهذ اً ، هالمعزابد  من ا  نىلقعه العإ عبلة  لضلفب  إ لصم ب
ًقه ىن اتعصل  بل  امىلقلت أيد من السمربة امىلقة ابا ع رد خربن آلعر

ً مل ًسب ة ال غة فكقدان ام سلن، عصب  العن  الخلرلن بللرللم لالعصل  بي
 ىدم فن بعسب  ممل مسعمر  ًىزلة صمت فن بربيًن سمرب ل لمرلقبنا بلر 
 ى   قدرعمم ىدم ًمن ثم ،ًا كرلتعمم ميلىرهم ىن العرببر ى   قدرعمم
 ً ظرعمم ر بعمم يبكبة ى   ب ريس ممل الماب)ة الببئة مع الكرل  العيبع
  ل ابل 

بللرللم ًل  ًسب ة اعصل  الل بن ا  معالس ةًقد لر  اهلل عرلل  الس
ً   ة،هذه الالس ةهمبًذلك   ،ن ببصرأفقد لر ه بسمع قب   ن،الخلرل بق
ْمَع ): عرلل  َهاتُِكْم ََل تَْعلَُموَن َشْيئًا َوَجَعَل لَُكُم السه ن بُطُوِن أُمه ُ أَْخَرَجُكم مِّ َوَّللاه

اهلل السمع ى    يمل قدم  (78 :ا ال َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئَِدةَ ۙ لََعلهُكْم تَْشُكُرونَ 
  ععادا ىن خ ذ ات سلن ن بة العآبلت القر آلي  ا نالبصر ف
 ةالسمرب ةىلقمن  سبة األ  إ( 2013الرللمبة   صاةال ةر م ظمبيعً 
 أمل فن م بًن يخص ( 360ن لااً  أ من سيلن الرللم  (%5 ل إعص  
ن م( %12 المرلقبن الذبن بمث ًن ببن%( 2,3بى  م  سبة الص   فع قدرمصر 

ًام  سيلن مصر اللملز المريز  ًاله ىب   (2013اصلء، ل عربئة  م الص   ةًع
 ،(Finley, 2013)ن  ملك ات كرللً امأىدبد من المييالت مث  اتيعئل  

ًلبس لدبن المراهذ ا أيمل  القدر  ى    هصم ت بيرر بللرضل ىن ابلعه 
ًام  العًه لك ىدبد م ،الرلدببن ئهلع بمل بللمقلر ة ب ظراعاتسعم  ع د  نن الر
ًر   ًاص  مع ا خلصةهذا الرضل  نا فد  مم ت إابا  ،خربنآلمملرات الع

ًبن آلىالقلت مع ا ةقلمإ نرغبعمم ف من ابا الرلدببنبخع كًن ىن  ًعي خربن 
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ًد ا، ً (Brice & Stranss, 2016) الصداقلت ًد  كنت ب  ةىلقمًل ًل
ًهب ًقد ةالم ًبى  ،  ًه ًات ا نبلتهعملم ف تلقلىام ًن ذً ً  بت فئة الم خبر   الس 

 ً ًد بلل كع ى بمم  لدبمم لمررفة  قل) الق  ممل بر
ًل ذيلئمم ىنخع ع بًت  ،س بمة ةالصم بقدرات ىق ب ةفئععسم ً   مسع

ًبة ً  غبر ةاسعخدام اتخعبلرات ال كسب دًذلك ى   ،السمع الرلد  ذً   غبرال غ
ًبة الميبرة بل ًلبت ف اد،  لكلظ ال غ  أثبععهبدىم ذلك مل (، ً 176، 2005 فب

 ن،ال كظ غبر نبداع اليي ام نى   من الرلدببن فأم الص  أن الدراسلت من 
ًهببيبر إل  بداع ًهذا ام ًد الم  نل  للح ف لممم   لرد مكعلا  ع   عنلدبمم ال ةًل

 ع د يمل  .(Stanzione, Perez & Lederbery, 2012)  سبلذ الابل
ًر   ًق نا فيببر   اىدبد من المعغبرات د ًعك  نال كس ممعيلم  نًف مم للح ال) بة 

ًافذ مع اً  ًىب ،خربنآلالع  المعغبرات هذههم أمن   الابل ةًعرد  
(Pedro,Leitao & alves, 2014; Cheng & Zhang,2017 .) ابا

ًىب ع ر ن برل  يبعً   ،الابل نف ه للز ا   كسه ً ببيرر الكرد  يبعب  الابل ة 
ًعاقبذ مل بآلا رلم ةم ًالرم   نكير  فخربن له  ببئلعمم الماب)ة مث  المدرسة 

ًر الربلد  ن أًضات ىدبد من الدراسلت أً  (Brice & Stranss, 2016). ًد
ًىب  & Fellinger, Holzinger)ق  من الرلدببنأم فراد الص   لدل ا  الابل ة 

Dobren 2005; 2008; Trapp-Petl, 2014.) 
ًىبًبمل أ ًل ببئة  ل كسةالكرد  عيبر إل  يبكبة  ظر الابله  ةن  

ًىبأسللب  العكيبر قد بيًن لمل عأن إف ،الماب)ة ابا   ،الابل ةثبر ى    
يثر من غبرهل أسللب  عكيبر عرعب) أن ه لك أىدبد من الدراسلت  أًضات
ًاان ال كسبة  نًال مً ف بع،ًالعي ،ًالعكًذ ،بلل للح  ,Cheng & Zhang)ال 

العرلم   نفراد فا بكض مل  ن)ربقة العل  الإسللب  العكيبر أر بيعً  .(2017
 ,Cheng & Zhang))الكيربة ً عاكبز اسعخدام قدراعممأ ةمع المملم الرق ب

ًىبب   ربمل العيبكبةسللب  الكيربة  ًع يب) ا .2015 تء   ه للد  الابل ةاسن  
ًالالعالمبذ الص   ًبزبد من قدرعمم ى   م ًام يالتمي ةم    ملك ال كسناتيعئل  

(.(Cheng, Zhang & Hu, 2016 
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بدراسة الرالقة ببن  العن ى بتا من الدراسلت ًه لك ىدد ق ب  لد  
ًىب    & Fan, 2013; Cheng). ةالللمر ةمرا  نسللب  العكيبر فأً  ة الابل  

 Zhang, 2017) ة،مرا ة مل قب  الللمر نف ةل  هذه الرالقإ ذًلم بعم الع)ر 
ًببنم المً الص   ةىب   ًلم بعم دراسعمل ى   ةًربمل عسلىد دراسة هذه الرالق ،ه

ًىب نف ًد بلل كع   الابل ةعاسبن   ًتء ال) بة بمل بر ًى   ى بمم لدل ه
 ًا يلدبمن  صب نمسعقب مم العا
ًد دراسلت ى    ،مالص   ةدر  الدراسلت السلبقة ى   ىب  ًل ًل ًىدم 

ًببن ىىىىالصم المً  ةىب  ًد فن ه لدراسلت اًاهعملم  البلاثعبن ىىىى)الع ا اد
ًىبةسللب  العكيبر ببن أ الس)ابة رالقلتبلل ا عيلر  إل الع)رذ  دًن  الابل ً 
ًببنالص   ةسللب  العكيبر لدل ي  من ىب أ ًه ًالصم الم   علئ  ًلعبلبن  م 

ذ ببن امبى العن الدراسلت  ًر فت بللكًر ًالذي  عكيبرسللب  الأي  من  ن لا 
ًىب  &Chen,2001; Saideh, Omid, Nazanin, Hadis  الابل ةً 

Katayoun,2014،ذ  نًىدم الباا ف(  2002؛ ىبدالرزبز اليمسن الكًر
ًام ًر  ًببن ف لا الص  ببن الذي ًه ًىب نم الم سللب  العكيبر أً   الابل ةي  من  

 العللبة: ا سئ ةالدراسة  ميي ةًعثبر ، ممل يلن الدافع ل قبلم بمذه الدراسة
ذ ببن (1 ًلد فًر ًببنالعالمبذ الصم ً  ه  ع ًه فن ا عيلر  العالمبذ الصم الم

 ؟لدل ي  م ممل أسللب  العكيبر
ًىب  القدر  ى   الع ب نسللب  العكيبر فأسمم ه  ع   (2  ةلدل ىب   الابل ةب 

ًببن؟الص   ًه  م الم
ًام (3 ًر  ذ ببن الذي ًلد فًر ًببن فل لا اه  ع ًه سللب  أي  من  نصم الم

ًىب  ً   ؟الابل ةالعكيبر 
 هداف الدراسةأ

لدل ي   ا عيلر أسللب  العكيبرلييع ىن إل  االدراسة    هذهرعس
ًببن  ًه ًالصم الم ًقًع ى    من الصم،    الع ب نسللب  العكيبر فأسملم إًال

ًىب ًببن لدل الص    الابل ةب  ًه ًام فاص العبلبنً م الم ًر  من  لا ببن الذي
ًببن ًه م الم ًىب نف الص    سللب  العكيبرأً  الابل  ة 
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 : اسةالدر  ةهميأ        
 :نالدراسة ف ةهمبأععل      

ًببن فص  لذ  اتهعملم لكئة ال (1 ًه ًل نم الم ى   خصلئصمم  عررعل  ةمال
ً  لدل هذه أًقدراعمم الكيربة من  ًد الكئة ل  ال مًض ب قل) الق ممل بر

  بللكلئد  ى   ه تء ال)ال 
ًىبأ  ع لً  معغبر  (2  ً ًالص  الص   ةلدل ىب   الابل ةسللب  العكيبر  م م 

ًببنالم ًثر ع نالع ةعغبرات المممممل من الهً  ،ًه ًافذ يببر   اثبر  أع ا ى   ع
ًي   ناتلعملى هالكرد ًس 

ًببنالييع ىن ال ن علئ  الدراسة ف منبمين اتسعكلد    (3 ًه ىداد برام  ا  ً  م
ًبة عسلىدهم إ ًع م ًبر قدراعمم  فنريلدبة   ع)
ًببن فالص   بكئةى بت  نالدراسلت الع ةق  (4 ًه رغم  ،الررببةالببئة  نم الم

  ة اتاعبلللت الخلص  هذه الكئة من ذً  ةهمبأ
ًد دراسلت ف (5 ًل ًد مل ا) نفىىىى الببئة الررببة  نىدم   نعلى به البلاث  رتاد

ًلت مررفة ا عيلر أ ىىىى ًببنص  الم ً الص   ةلدل ىب  سللب  العكيبرال ًه  ،م الم
ذ بب ممل   ًمررفة الكًر

 .مفاهيم الدراسة
 ساليب التفكيرأ  Thinking Styles  

ًاإسللب  العكيبر أر بيع    نف لألفراد ةسللب  المكض  ل  ال)رذ 
ًع ظبم  ًايعسل  مرلرفمم  م مع ءل بعالمب ًالعرببر ى ملفيلرهم أعًظبع قدراعمم 

ًاقع الماعم  ًالم  (.Sternberg, 1992, 68) عرض الكردرع نالع ةالمملم 
ًلت  نًعرددت ال ظربلت الع هلربسًن "ث   ظربة سللب  العكيبر مأع ل

سللب  العكيبر أع ص ابا ب Harrison and Bramson,(1983)ًبراسًن"
 :إل 
ًاص  لب لء : العكيبر العريببن (1 نآلبكر ه ا يمل ةلدبد  مخع ك أفيلرالع  ،خًر

ًالع) ع  ًالقدر  ى   عريب  ا ًلملت ال ظر اإفيلر المخع كة    خرلل  
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  لب مًالرب) ب
ًممم ن: العريبالعكيبر المثلل (2 ًعيًن القبم  ،بلل سبة ل كردز ى   مل هً مكبد 

ًر العكيبر نًالمث  ه   ما
ًالعاقذ ممل هً صابح ن: العكيبر الرم  (3   بلل سبة ل كرد ئً خل)أالعلربة 
ًمرللل: العكيبر العا ب ن (4 المييالت ب)ربقة م ملبة  ةاتهعملم بللعكلصب  

ًملًلمع الم ًالعخ)ب)ر     ت 
ًاقر (5 ًا  للمالاظة ملم بن: اتهعالعكيبر ال ًاقع ً  نف  لده ل  ملالمبلير   مل ال

 بللكر   اص  ى به ً  ،راه ً أ ،ً  سمرهأ ، يرر به
  Sternberg (1988)سترنبرج نظرية 

ًيمة الذات الرق بة ظربة  سعر برج ر)ً    Mental Selfا

Government ًب  أ (13  ت مضع نالع ًهأمن  لس   ن:سللب  العكيبر 
ًالعلدبد  با س ً   عمبز هذا ابن: س ً  العيربر ا (1 اتبعيلر 

ًبكض ا عخ)ب) لا ًال  نالممن الع أصال  هذا ا س ً  لمييالت 
 يل لعمم مإي مم من عًظبع مع

 ،ل  اعبلع العر بملتإ بللمب س ً   بعمبز هذا ا :س ً  الع كبذ  ا (2
ًا بن   ًع كبذ الق

 ،ى بمم ًالايم ،خربنآلل  عقببم اإس ً   بمب  هذا ا : س ً  ال قد ا (3
ًله ًر ا   ً قد مل بد

ًت  معس ً   صال  هذا اأبعرلم  للمن: س ً  الر ا (4 ًمبلت  الرم
  العكلصب  بابًن

ًاقع  صال  هذا اأ ر  ب ن:س ً  الما  ا (5 ًالم س ً  بللعكلصب  
 ة الرم ب

يبلء ب)ربقة س ً  ىم  ا  صال  هذا اأبكض  : س ً  المعارر ا (6
ًا ًالعارر من الق ًالدبد      لراءاتم بن 

ًالعمسك  صال  هذا اأ بعمبز :س ً  المالفظ ا (7 ًا بن  س ً  بللعقبد بللق
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ًب   ًبيرهًن الغمًض    ًالرم   الابل نكض ًن المألًع فبمل 
ًًضع ا ن:س ً  المرم ا (8 ًر ًبعمبز بلل ظلم  ًبيًن  صلبمل فن م  ،

ًبرعبًن أللدريبن م أصالبه ًبلت  ًر  هرمبة ى    نهدافمم فأًل ص
  همبعملأاس  

ًااد  صال  هذا اأبعله  ن:س ً  الم ي ا (9 س ً   اً عاقبذ هدع 
ًاق  ا ممبيغ  ًت بدريًن ى ًقت  ًا  ال ًر )   م

ًع صال  هذا اأبعمبز  ن:ق  س ً  ا ا (10 ًىدم  رس ً  بللع ًبش  ًالعي
  هداع القدر  ى   عاقبذ ا

ًائبة فأبعمبز   :س ً  الكًضً  ا (11 ييالت الم ةمرللل نصالبه بللري
ًاضاأً    ًبيرهًن ال ظلم ةهدافمم غبر 

ن أبعمبز  ن:س ً  الداخ  ا (12 ًبريًز ًله  اً الرم  بمكردهم  صالبه بللع
ًت ب ًاعمم    خربنآلبللرالقلت مع امعمًن ى   ذ

ال لس مع للرم  بس ً   صال  هذا اأ ًبعمبز ن:س ً  الخلرل ا (13
ًلدبمم اس العملىن مر بللرالقلت مع اآل بمعمًنً   )عكعخربن 

Sternberg, 1997; Cheng & Zhang, 2017 رامن،ىالء ىبد ال؛ 
 ل إسللب   بعقسبم هذه ا Zhang ,(2002)"زا  " قلم قد ً  ( 2014
ًاع ثالثة  :أ 

ًع ا ً : (1 ًالعيربرن،س ً   ابعضمن  ال   مرمن،ًال الرللمن، 
بداىبة  نًالع  ًال قد  ،ًالمعارر ًا   ً ظر عيًن ماص عمل  ظر  ي بة 

  للزهل إ  ل مممة الم) ً  لدبد
ًع الثل ن: (2  ًالم ين، ،ًالما ن ،الع كبذ س ً   ابعضمن  ال 

ًاىد ًعيًن من  عبلة هذه ا سللب   ًالمالفظ  ًق أ مل عضع مبلدئ 
ًعأخذ  عر   بللعكلصب  داء المملم المخع كة ً  ًععلبع أداء المملم 

ًبة  م ا   عق بد   فن مرلللة المملم الم) 
ًع الثلل (3 ً س ً   اًبعضمن  ا:ال   ،ًالخلرلن ،ًالداخ ن، الكًض



(834-791ص 2019أكتوبر  4، ع18دراسات عربية )مج  
 

-799- 

ًااد دًن مراىلأداء أبعضمن  ًا ق ن  ًقت    يثر من مممة فن 
ًالخلرلن فبريزان بيي  خلص ى   اتسعقاللبة ال دقة، أمل الداخ ن 

ًعظمر م ه مالمح من  (Chang & Zhang ,2017 ).أً العرلًن
ًع ًالثل ن بلتىعملد ى     ًىبن ا ً    ا س ً  الذ  باعلله ال 

ًمسعً ً   & Zhang ) إ للزهل  هعملم الكرد بللمممة الم) ً ا لالمممة 

Sternberg, 2005, 36). 
أن أهمبة أسللب  العكيبر  Sternberg, (1997,79ل"سعر برج" ًبر 

لء قن مررفة ا فراد ا س ً  المكض  لدبمم بسلىدهم ى   ا عأعضح فن ع
ًفب  من  يمل برل أن ،ه ا سللب ا ىمل  المم بة الم لسبة لمذ ا فراد لدبمم بر

ًااد فق) ،ا سللب    ج بر الدراسة  ظربة سعر   ًسًع ععب   ،ًلبس أس ً  
بسعخدممل الكرد فن  نبأ مل ال)رذ الع"ررع أسللب  العكيبر فن هذه الدراسة ًع  

ميل بلعه الع ًا  ًيبكبة عًظبع قدراعه  مع م ءععال نالعرلم  مع المملم المخع كة 
عربر ى مل درللت الكرد ى   مقبلس أسللب  العكيبر المسعخدم فن ً هذه المملم 

  "الدراسة
   نوعية الحياةQuality of  life. 

ًىبة الابل  هن المد الذ   لعيبر لمربة ى م ال كس ا مربيبة إل  أن  
ًالملدبة بًال  ،بص  إلبه الكرد فن عاقبذ الرضل ىن الابل  ًلدا بة  لقة ال

ًالميلرية ف يخصبة ًاترعبل) برالقلت ،بةسملًال  نًمملرسة الاقًذ 
ًد"فن ابن أيلر (.(Vendenbos, 2007عالملعم إل   Goode, (1994)" ل

ًىبة الابل  ععادأ ًقرلعه بأن هذه  برلد العللبة: بل دن   ًع الللت الكرد 
ًالمصلدر المعلاة ميبلع  هذه  ربشالالللت خلصة بللملعمع الذ  ب فبه 

ًىبة الابل  بأ مل "ال)ربقة العن الالل ًعررع "م ظمة الصاة الرللمبة"   لت  
ًالثقلفن الذ  بربش  ال سذفن الابل  بلل ظر إل   هالكرد ميل ع برل بمل القبمن 

ًىالقعه  ًقرلع بأهدافهفبه  ًمرلببر اً  هًع   ههعململعه 
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ًىبة الابل  بيبع بيرر الكرد ب كسه  ،ًا  للزه فن الابل  ،ابا عمعم  
 ،ًيبع بكير فن ببئعه الماب)ة مث  المدرسة عه،مرلم ة أسر  ليبع بر ً 

ًر ال ،ًالرم  سعخدم برض اًقد  (.Brice& Strauss, 2016 ) ربلد ًد
ًىبة الابل  ف ًم   ًد  الابل  نالبلاثبن مكم ًم ل ًقد ، ابن بسعخدم غبرهم مكم

ًىبة الابل    ه أدذ علالبلاث تاسعخدم ًم   الابل   لسعً اميلر  إل  مفن ن مكم
ًله ىلم ابا  ًىبة ي مة  عيم ب ًالس بن (  فن  ،الابل  يال اللل ببن امبللبن 
ًد  ابن أن ي مة  ًمن ه ل فسًع   ر إل  اللل   امبللبن فق)بيع (ل

ًىبعسعخدم البلاثع ًم   الذ  بربر ىن إدراك الكرد أ ه بربش   الابل ةلن مكم
ًلمةلبد  م  ابل ض)رابلت ًات ،لالىقال بةمن ا فيلر ا ة ظر خللب ن 

ًيبة ميل بلعه ممل بعبح له عاقبذ ذاعه ،الس  ًا  ًد ام سل ن  ًل ، ًبسعمعع فبمل بلل
ًىبة الابل  المسعخدم فن درللت الكرد ل بإلرائب  ربر ى مل ب  ً  ى   مقبلس  

 الدراسة 
   م الموهوبونالص. 
 :عبنئف إل بمين أن عقسم  نىلقة السمربة العرد الصمم لزء من امب  

ًلال - لدبمم سمع ضربع إل  درلة أ مم  ن: ضرلع السمع الذب كئة ا 
ًربة فن  باعللًن فن عر بممم إل  عرعببلت خلصة أً عسمبالت لبست ضر

ًاقع العر بمبة الع ًلدبمم رصبد من ال غة  ،عسعخدم لأل)كل  الصم ني  الم
  ال)ببرن ًاليالم

ًا السمع مالكئة الثل بة: هم الص   - ل إل  سمرمم  لقص   ًيلن ،الذبن فقد
سعبرل  دًن مخل)بة درلة أ مم باعللًن إل  أسللب  عر بمبة عمي مم من ات

هلتن "ًقد ىرع   (2009 ،سملىب ،  لهد ىبد الراضنإيالمبة  ملهر 
ًفملن ( ا صم من ال لابة اللسمبة بأ ه اليخص الذ  ت بسع)بع 1991 "ًي

ًعن هً لع ى د مسعً مالس ضبح درللت فقد السمع ًبمين عً  دبسب   (90 ص
 ( 1 فن لدً 
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 .درجات فقد السمع( 1)جدول

 السمع ىمستو  نوع السمع الدرجة بالديسبل
 سمع طبيعي طبيعي 26:  5
 صعوبة في السمع ضعف طفيف 40 :27
 صعوبة في المسع ضعف 55 :41
 صعوبة حادة في السمع ضعف متوسط 70 :56
 صعوبة حادة في السمع ضعف شديد 71: 90
 صمم ضعف سمع عميق فأكثر 90

Kirk,1992,65).)              

ًا السمع ى د ( الص  2006يمل بررع ىلد  غ لبم  م بأ مم الذبن فقد
راض غعسمح لمم بلتسعللبة ال)ببربة لأل المبالد أً قب  عر م اليالم بدرلة ت

ًاتلعملىبة فن الببئة السمربة   (2013ًبررع مامد البابر    العر بمبة 
ً   بخ  م بأ مم الذبن أصب  سمرمم الص   ًراثبة أً ميعسبة   عبلةىض أسبل  

ًال ًملعمم السمربة  ًقدرعمم الس أىلذ مرلللة مر  ًبة  بابا لم برد  ،ربةمغ
ًب ثر ى بمم س بب  بمي  ًا لمم عر م ال )ذ  ًمن  لعملىبة تمن ال لابعبن ال كسبة 
ًب ة لمد ىدم القدر  ى   العريبز  كئةلئص هذه الصخ ًضرع عذير  ،)

 سعخدام اسعراعبللت اتسعدىلءافن  ًضرع ،ًعيعت ات عبله ،الي ملت

(Moores, 2001,69.) 
ًهبعمم فن  زن عبر أم الذبن بمين فمم الص  " أما الصم الموهوبون م

ًهبة ًهبعمم من خال  هذه المللتت  ،ملل  أً أيثر من مللتت الم ًععضح م
 ى   ال اً العللن:

ًق (1 ًاء أقرا مم الص  ىد  عمبزهم ذايرعمم مع ًاعن غبرهم س ن أً ً الرلدب  م 
ًب ًه  ن ً الم

ًفة  مملراعمم الكلئقة فن (2 ًابعيلرهم  سللب  لدبد  غبر مرر ا  المييالت 
 فن ا مل 
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مررفة يم غبر ىلد  من  ًمن ثم ،هعملم غبر ىلد  بمللتت مرب ةابداء إ (3
ًملت ىن ن بللقدر  ى  ليم  هذه المللتت المر    القراء  فن سن بعمبًز

ًالعكيبر  لًمسعً  ،داء لبد فن المدرسةأً  ،مبير  مرعكع من العخب  
ًح مرعكع لًمسعً  ،الادسن سعخدام ال غة اًلدبمم قدر  ممبز  ى    ،)م
 2005 ،ابا بيًن لدبمم  سذ رمز  مخع ع  ىلد  ىبداهلل  الرمزبة

،225-226 )  
ًبالص   ًب ررع ًه ًلئك المراهق"الدراسة بأ مم  فن هذهن ً م الم ن الذبن ً أ

ًهبة بلرز  فن أاد المللتت عمي مم من أدائمل بيي  ممبز فن  بم يًن م
ع بم رمم من ممم برل ًن من فقد ىمبذ ل سي ًل ،ا  ي)ة المربر  ى مل
ً  مع ا ًاص  ال غ ن الذبن ً  مم المراهقأب"ل لرائب  إًبمين عرربكمم  " خربنآلالع

ًاتعر  ًهبة ،للم  (ى20: 16 أىملرهم مل ببن ا  الي مم برل ًن فقد    ًلدبمم م
خعبلرات معردد  ا فذصمم ً يخبًعم ع  ب بدبس(90  عخ)بع مل س لىمبق  

ًاهبمم اسعخدمعمل هذه الدراسة ل عررع ى   الص   ًم  م 
 : سابقةالاسات الدر 

ًع الدراسة يمل ب ن: بى نبمين عقسبم الدراسلت السلبقة الع   ت بمًض
 :الصم ىاليب التفكير ونوعية الحياة لد: دراسات تناولت أس وًل أ

ًي  السبد  ذ 2012ألرت م   ع ( دراسة هدفت إل  الييع ىن الكًر
ًم  ًمكم ًىبة الابل   ًببن فن   ًه ًالصم  غبر الم ًببن  ًه ببن ال)ال  الصم الم

ًا ًر  ذ ببن الذي ًالييع ىن الكًر ًم الذات مالذات  ًمكم ًىبة الابل     لا فن  
ًاممل ب ةًذلك ى   ى ًببن 27( م مم  ةً)للب ل)للب   54  ق ًه ( من الصم الم

ًب ( من27ً  ًه ذ ببن   نبالصم غبر الم ًد فًر ًل ًعًص ت  علئ  الدراسة إل  
ًىبة الابل  فن  ًببن ى   مقبلس   ًه ًغبر الم ًببن  ًه علله اال)ال  الصم الم

ًببن ًه ًا، الصم الم ًر  ذ ببن الذي ًلدت فًر ًببن ميمل  ًه  لا من الصم الم
ًر مل ىدا برد العفن ل ًىبة الابل  فن اعلله الذي إذ لم  ،  الذاعنقبمبع أبرلد  

ذ دالة إاصلئب   ًد فًر ًل ًام لا لععضح  ًر    ببن الذي
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إل  أن  Trapp – Petty, (2014)يمل عًص ت دراسة عرا  ببعن 
ًىبة الابل  لد الرضل ىن  درب  ىدا م أق  من الرلدببن فبمل المراهقبن الص   ل 

ذ ببن الص  ا ،الذات ًد فًر ًل ًالرلدببنبا لم ععضح  ًذلك فن دراسة ى    ،م 
ًات من الص   ةىب  فت من ده ،لىلم  (18 -17ببن ىملرهم أم المراهقبن عرا

ًد ال كسن  ًالصم ًىبة الابل   قلم فن ابن  خاللمل إل  مررفة الرالقة ببن  
ًزا بدراسة هدفت إل  مررفة يبع  Cheng and Zhang, (2015)   يب   

م ًضرلع السمع ىب ة من ال) بة الللمرببن الص   لعغبر أسللب  العكيبر لدع
ًىددهم (،256 ىددهل ًايمن  (286 ًال) بة الرلدببن  دا  فن آل بلت الم دسة 
ن سب  ًااد  فإن ال) بة الرلدببن  ةرد س بيلرت ال علئ  إل  أ ه أً ، الصبن ظمًر

ًأق  ب لئبة ً  امبداىن  م بب مل ال)ال  الص  بة، ًعريبب زبلد  فن  م) العكيبر ا 
 .الب لئبة و سللب  العريبببة ًضرلع السمع بزداد لدبمم اسعخدام ا

ًزا    دراسة لمررفة  Cheng and Zhang,(2017)ًقدم يب   
ًىبة الابل  لد  ً الصم ً  ال)ال  ضرلع السمع لالرالقة ببن أسللب  العكيبر 

ًاممل بن،فن الص ، رلدببنمن ال (467 ً أصم، (369 ًذلك ى   ىب ة ق
ًىبة الابل   ً ابا  ،ًعًص ت ال علئ  إل  أن ه لك ىالقة ببن أسللب  العكيبر 

العيربربة سللب   درللت أى   فن ا ان ال) بة الذبن سل ً أال علئ   أًضات
ًا  ًىبة ابل  أفض ، أمل ال) بة الذبن سل  ًالب لئبة بمب ًن إل  أن بيًن لدبمم  

ً ًاالمالفظ أى   فن ا س ً   درللت ًالكًض ًىبة فبيًن   ق ن   ابل لدبمم  
 أق  
ا: دراسات تناولت الفروق بين الذكور واإلناث في أساليب التفكير ونوعية ثانيً 

 :الحياة
هدفت إل  العررع ى   أسللب  بدراسة  ,Chen( 2011) "يبن"قلم 

ًالعر م الم ًالسلئد  لدكضالعكيبر   اسعخدمتبن، )ال  الللمرة بللص ل ة 
ن أًعًص ت ال علئ  إل   ،رج لقبلس أسللب  العكيبر بر بسع ئمةالدراسة قل

ًالداخ ن ا  ًر أ ل عير أيثر لدبس ً  العيربرن   لا فبيثر لدبمن ل اممالذي
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( دراسة لمررفة 2012  "ىبد ا مبر اليمس" ليمل ألر  س ً  الع كبذ  ا 
ذ ببن ) بة الللمرة فن  ًالمرا ة الدر ل   لسللب  العكيبر عبر  أالكًر اسبة ى   ًع 

ًاممل   ذ ببن ، ً)للبة( )لل  195ىب ه ق ًلد فًر ًعًص ت ال علئ  إل  أ ه ت ع
ًا ًر  ابا يل ت  ،العيربرن ا س ً سعث لء ل لا فن أسللب  العكيبر بمالذي

ًر   ذ فن اعلله الذي  الكًر
ًلب ل صللح"ًقلمت  الييع   دراسة سرت إلب( 2013  "ممل زا ًذ 

ًاممل   لالعكيبر السلئد  لد ىن أسللب  ًقبن ق  ل)للب   60ىب ة من ال) بة المعك
ًبة ًى   أن أيثر ا  ًعًص ت ال علئ  إل ،ً)للبة( من المرا ة الثل   لسللب  يب

ًقبن  للد  ،ًالمعارر من،ثم المر  ،هً ا س ً  العيربرن ىق ب لال) بة المعك
ًلً  ًالع كبذ   ،ًالرللمن ،ًأق مل المالفظ ًاً د فر يمل عببن  ًر   لا مذ ببن الذي

ًرفن ا   ،ًالمالفظ ،ًالرللمن ،مل الخلرلنأ ،س ً  الداخ ن فن اعلله الذي
ذ  الم ين ، ً ًالمرمن   لا  علله امافن فيل ت الكًر

ًم فت دراسةدًه ًيلعلل ًهلدبس  ً زا بن  ًمد  ًأ  Saideh "سلبده 

,Omid, Nazanin, Hadis and Katajoum ,(2014)  ذ ل  مررفة الإ كًر
ًا ًر  ًبة الر بلمببن الذي ًذلك ى    ، لا فن أسللب   العكيبر فن المدارس الثل 
ًاممل ًر،  100  )لل  (200 ىب ة ق ًأيلرت ال علئ  إل  أن ، إ لا( 100ذي

ًر أى   من ا ًالداخ نمالذي  لا أى   ممل ا بب ، لا فن ا س ً  العيربرن 
ًالخلرلن  ًالع كبذ   ًخعلم س بم ًسلر    مص)ك"دم ًق فن العكيبر ال قد   قسبم 

ًىالقعمل 2015  "المد ( دراسة هدفت إل  الييع ىن أسللب  العكيبر 
ًببن لبللسرلد   لد ًه ًاممل  ال) بة الم )لل  ً)للبة  (136 ًذلك ى   ىب ة ق

ًأيلرت ال علئ  إل  أن أس ً  العكيبر السلئد هً  ،)للبة( 87ً ل)للب   46 
ًعًص ت  ،س ً  الع كبذ  خبر  ا ء فن المرعبة اًلل ،العيربرن ثم العارر 

ًد ىالقة  ًل  ،ًالمرمن،   العيربرن ً سمامن  ي   ببن  إبللببة ال علئ  إل  
ذف عظمرًلم  ًالسرلد   ،ًالما ن ،ًالقضلئن ،ًالخلرلن ،ًالعارر  ببن  ًر
ًا ًر   سللب  العكيبر أ لا فن مالذي
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ل  العررع ى   الرالقة ( دراسة هدفت إ2015 "لال  ةهب"يمل ألرت 
ًبرض المعغبرات  زمن ادًا ام ًىبة الابل   ًعً  ،ىلقةببن   ًأال  س ً  ، 

ًام ًالدبن(، ً قلمةالرىلبة  ًاممل ةًذلك ى   ىب   الاللة السمربة ل   )كال   (40 ق
ًر ،من ال 37  صمأ ًاتًايعم ت أ،  لا(من ام 13ً ذي الدراسة ى    د

ًىبة الابل  ل )ك  ا صمًم ،صم اسعملر  ببل لت ال)ك  ا ًعًص ت   قبلس  
ًىبة الابل  لد ًد ىالقة ارعبل)بة ببن   ًل ال)ك  ا صم  لال علئ  إل  

ًع امقلمةلب ًلرافبةًالمعغبرات الدبم ًر  ،سعث لء معغبر   ذ ببن الذي ًد فًر ًل ً
ًىبة الابل  فن مًا ًرا لا فن      علله الذي

ًال ر ًسعبكل ً ًسبسبًر ً ًهدفت دراسة ًد" "  ًم ًر   ,Wagner)راع

Stefano, Cicero, Ratue and Moud, (2016)  ًع إل  مررفة عأثبر ال 
ً ه م ًىبة الابل  لد لًسب)   اعغبر  بي  ً  ةىب  لفن الرالقة ببن اض)رابلت ا ي  

ًاممل   ًالرلل  ق ذ  ميلرك،  (709من ال سلء  ًد فًر ًل ًعًص ت ال علئ  إل  
ًىبة الا ًام لا فن   ًر  ًر   بلببن الذي يمل عًص ت ال علئ  إل   فن اعلله الذي

ًىبة الابل ، يمل أن   ً ًع ت بعًس) الرالقة ببن اض)رابلت ا ي   أن ال 
ًب  اض)رابلت ا ي  عرد م   ًىبة الابل   ل بأ ق  ب 

( دراسة هدفت إل  العررع ى   2016يمل ألرل " للن السرلبد "  
ًىبة الابل  لدل ىب ة من المرلقبن  ًل   ًاممل  مرب لسمسع ً)للبة   ل( )للب  86ق

ًىبة الابل   ًل   ًام لا فن مسع ًر  ذ ببن الذي ًد فًر ًل ًأيلرت ال علئ  إل  
ًىبة الابل  لدل ال) بة  ًل   ًر، يمل أيلرت ال علئ  إل  أن مسع فن اعلل  الذي

ذ دالة إاصلئب  يلن معًس) ل سمرب لالمرلقبن  ًد فًر ًل  ل، يمل أيلرت ال علئ  ال  
ً  ببن  ًىبة الابل  فن اعلله ذ ًل   ًالدبة الميعسبة فن مسع ً  امىلقة ال ذ

 امىلقة الميعسبة 
  التعقيب على الدراسات السابقة

ًء عا ب   علئ  الدراسلت السلبقة ععضح ىد  اسعخالصلت أهممل:  فن ض
ًىبة الابل  لد نالعفن الببئة الررببة  در  الدراسلت   (1 ًلت   م الص   لع ل
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ًببن من  ًه ًد دراسلت ى   اد ى م البلاث ، لابةالم ًل ًلت  عبنًىدم  ع ل
ًببن  الص   لسللب  العكيبر لدأ ًه  م الم

ًد دراسلت  (2 ًل ذ فن – عبنى   اد ى م البلاث -ىدم  ًلت الكًر  ا عيلر ع ل
ًالص  ببن الص   أسللب  العكيبر ًاء فن الببئة م الرلدببن  ًببن س ًه م الم

 ً ا ل ببة أالررببة 
ًام نلعااسلت ر دعبلبن  علئ  ال (3 ًر  ذ ببن الذي ًلت الكًر  لا فن أسللب  ع ل

( Chen ,2001; Saideh , etal.,2014) فكن ابن أظمرت، العكيبر

ًا ًر  ذ ببن الذي ًد فًر ًل بب ت دراسة    لا فن أسللب  العكيبر مىدم 
ًآخر  ًام لا فن 2015ن،بمص)ك  قسبم  ًر  ذ ببن الذي ًد فًر ًل  )

 أسللب  العكيبر 
ًاعكلذ الدا (4 ًر  ذ ببن الذي ًد فًر ًل ًىبة مراسلت السلبقة ى     لا فن  

ًر   الابل  فن إعلله الذي
ًأسللب   نراسلت العدق ة ىدد ال (5 ًىبة الابل   ًلت الرالقة ببن   لعكيبر اع ل

ًلين  (Fan, 2013; Cheng & Zhang, 2017)الللمرة   را ةفن م
ًلم بعم دراسعمل إل  هذه الرالقة فن مرا ة مل قب  اللل ذلم بعم الع)ر  مرة 

ًببن  ى   ىب ة الص   ًه  م الم
ًالص  ا (6 ذ ببن الرلدببن  ًد فًر ًل سللب  أم فن عكلذ الدراسلت السلبقة ى   

ًلت هذه الك ًلين ت ،العكيبر ًلد دراسلت ع ل ذع ًالصم ببن الص   ًر م 
ًببن  ًه  الم
 فروض الدراسة:

ًء  ًر  الكر امفن ض ًالدراسلت السلبقة بمين ب   فبمل ب ن: ًض)لر ال ظر  
ذ ذات دتلة إاصلئبة ببن  (1 ًلد فًر ًالعالمبذ الصم  ع العالمبذ الصم 

ًببن ًه ًبة ت عيلر  الم    أسللب  العكيبرفن ال س  المئ
ًىبة الابل  لدع   (2 ىب ة الصم  لسمم أسللب  العكيبر فن القدر  ى   الع ب  ب 

ًببن  ًه  الم
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ذ ذات دتلة إاصلئبة ببن لعً  (3 ًاالذمعًس)ن درللت د فًر ًر   لا مي
ًىبة الابل    ً ًببن فن ي  من أسللب  العكيبر  ًه  الصم الم

جراءات ا.  من   الدراسة وا 
 :: من   الدراسةأوًل 

اىعمىىىدت هىىىذه الدراسىىىة ى ىىى  المىىى م  الًصىىىكن اترعبىىىل)ن المقىىىلرن، ابىىىا      
ا عيلر ا ا يثر اىعمدت الدراسة ى   الييع ىن الب بة الرلم بة  سللب  العكيبر 

ًىبىة الابىل   لدل ًأ  هذه ا سىللب  عع بىأ ب  ًببن،  ًه ًىب ة الصم الم ىب ة الصم 
ًر  ًببن الىىىىذي ًهىىىى ىىىىل المقلر ىىىىة بىىىىبن الصىىىىم الم ًأبض  ًببن،  ًهىىىى لىىىىدل ىب ىىىىة الصىىىىم الم

ًىبة الابل    ً  ًام لا فن أسللب  العكيبر 
 : التصميم البحثي.اثانيً 
ًىة العصمبم المسعخدم فن هذه الدراسة هً العصمبم المسعرر      ض لملم

ًىة المقلر ة  العالمبذ الصم(،  ًبًن( فن مقلب  ملم ًه الاللة  العالمبذ الصم الم
ًىة المقلر ة( فن  ًملم ًىة الاللة،  ًىعبن  ملم ثم إلراء مقلر ة ببن الملم

ًىبة الابل أسللب  العكيبر،  ًام  العن عرعب) بللظلهر   ً  بمدع ايعيلع الر
ًملدامت القبل ًع اهعملم الباا،  ًااد فإن ال علئ  عكسر مًض سلت ععم فن زمن 

ًلبس سببب    ( 256، 2001 ىبدالكعلح القرين،  لى   أسلس ارعبل)ن 
 :عينة الدراسة.اثالثً 
ً ت ىب ة الدراسة من ع     من العالمبذ الصم  لعم اخعبلرهم قصدب   ( ع مبذ330ي

ًلىىدً    ًبىىة ل صىىم ًضىىرلع السىىمع،  ًثل  ( بًضىىح 2فىىن عسىىع مىىدارس إىدادبىىة 
 لرددهل فن ي  مدرسة  لًزبع الرب ة )بق  ع
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 (2جدول )
 لعددها في كل مدرسة.  اتوزيع العينة طبقً 

 اسم المدرسة م
 الصم الموهوبون الصم العاديون

 مجنن
 إناث ذكور إناث ذكور

مدرسة م صعب بن ع مير للتربية الخاصة بالسنطة  1
 55 10 13 14 18 غربية

 33 9 8 3 13 مع بكفر الشيخمدرسة األمل وضعاف الس 2
مركز تنمية اإلبداع لذوي الحتياجات الخاصة بكفر  3

 30 7 11 2 10 الشيخ

مدرسة األمل وضعاف السمع بالزعفرانة بكفر  4
 33 6 6 5 16 الشيخ

 33 4 9 4 16 مدرسة الشمارقة اإلعدادية بكفر الشيخ 5
ر جمعية اإلرادة لرعاية ذوي الحتياجات الخاصة بكف 6

 26 8 8 2 8 الشيخ

 37 7 15 6 9 جمعية الرابطة الذهبية للصم ببلطيم 7
 49 9 20 9 11 مدرسة األمل وضعاف السمع بالمنصورة 8
مدرسنننة األمنننل اإلعدادينننة للصنننم بمنينننة جنننناج بكفنننر  9

 34 4 11 6 13 الشيخ

 330 64 101 51 114 المجموع

 ىب ة الدراسة ا سلسبة إل : ًا قسمت
 : الموهوبينعينة الصم  (1

ً ىىىت  مىىىن 101 ىىىلا، ًمىىىن ام 64  ( ميىىىلرك165الرب ىىىة ال ملئبىىىة مىىىن  عي
ًح بىىبن الىى ًر(، بمىىدل ىمىىر  عىىرا ىى20: 16ذي ( 53,17، بمعًسىى) ىمىىر   ل(ىلم 

ًا اىىىراع مربىىىلر   ىىىل،  ًقىىىد عىىىم اخعبىىىلرهم قصىىىدب  24,2±ىلم  ىىىل،  ل مىىىن الصىىىم (ىلم 
ًفق   ًببن  ًه  لمل ب ن: لالم

ًقىد عىىم الًصىً  إلىى  عىم الع)ببىذ ى ىى  عالمبىذ مىىدارس ال -1 ًالىىبيم،  ( 274صىم 
 ع مبذ ا  

ًً أ مىم ( دبسبب  فأيثر أ  90درلة فقدان سمع   عم اخعبلر العالمبذ ذً   -2 ذ
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ًذلىك مىن خىال  ات2003،108صىمم ي ىن(  أاىالم ىبىد الغكىلر،  )ىالع (  
لىىىة فىىىن م كىىىىلعمم در  الم   ى ىىى  العقىىىلربر ال)ببىىىة الخلصىىىة بقبىىىلس درلىىىة السىىىمع

ًاسعبرد   يل ت درلة فقدهم ل سمع أق  ًهم الذبن  ا( ع مبذ  50بللمدرسة، 
بًصىىكه ( ع مبىذ ا م خكضىىن العاصىب  الدراسىىن ىىن المعًسىى) 25عىم اسىىعبرلد  -3

ًالزائىىىر   لعيخبصىىب   ام يىىر   ًبلت الىىعر م، يمىىل عىىم سىى ا  )ببىى  المدرسىىة  لصىىر
ًقىىد عىىم اسىىعبرلد  مبىىذ لىىدبمم أمىىراض صىىابة لسىىدبة  سىىير، ( عال7الصىىابة، 

ًم ًع مبىىىذًأمىىىراض ق ىىى ، ر ىلقىىىلت لسىىىدبة،  ًا  ًبىىىد(  لىىىدبمم ضىىىرع فىىىن  بنلع
ًد ا كصىىل  فىىن ا سىىر ، ً 7امبصىىلر، ً  ًلىى ًالىىدبن أً  ًفىىل  أاىىد ال ( 10( ل

ًفىىر)  يىىل)، ً  ًا برىىض اتخعبىىلرات  5لىىدبمم  قىىص ا عبىىله  ( عالمبىىذ لىىم ب يم ىى
ًالثقلفن  مامد  ًاتلعملىن  ًل اتقعصلد   ًمن خال  ع)ببذ مقبلس المسع

ًالثقىىىلفن 8م اسىىىعبرلد  ( عىىى2002البابىىىر ، ً  الارمىىىلن اتقعصىىىلد   ( مىىىن ذ
ًلمم ى   درللت أق  من المعًس)   ًذلك لاص  ًاتلعملىن، 

ًا ى ىىىىى   سىىىىىبة ذيىىىىىلء أى ىىىىى   -4 يمىىىىىل عىىىىىم امبقىىىىىلء ى ىىىىى  العالمبىىىىىذ الىىىىىذبن اصىىىىى 
ًعم اسعبرلد 120من  ًا أق  من  ا( ع مبذ  31(،  ًذلك بلىعبلر أن 120يل   ،)

ًهىً  عيىىًن  سىىبة ذيل (  33:2002(  فعاىىن الزبىىلت،120مىىن ه أى ىى  ئىىالم
ًذلىىىىىىىىىىك مىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىال  ع)ببىىىىىىىىىىذ مقبىىىىىىىىىىلس الىىىىىىىىىىذيلء غبىىىىىىىىىىر ال كظىىىىىىىىىىن  )ىىىىىىىىىىه 

، ً  ( 2000المسعيل
ًء مل ذيىره العالمبىذ ىىن أ كسىمم،  -5 ًذلك فن ض ًببن،  ًه عم عادبد العالمبذ الم

ى ًيذلك ًأبض  ًببن،  ًهى مىن خىال  سى ا  م ر مىن ا  يى)ة،  لعريبح أقرا مم ل م
دار  المدرسىة ىىن العالمبى ًاهى  الالصى بن ى ى  مرايىز عمب ىز فىن   ذ ذً ًا  الم
ًب لء   ًاه  المخع كة،  ًب   ا( ع مبذ  165ى به عم امبقلء ى   الم ًه   لأصم م

ًرا س لأل يىىى)ة ات -6 بعيلربىىىة   ملىىىد  يمىىىل قلمىىىت البلاثعىىىلن بع)ببىىىذ قلئمىىىة عىىى
ًأيىىلرت ال عىىلئ  إلىى  ارعكىىلع درلىىلعمم ى بمىىل  1990اببىى  ، ( ى ىى  الرب ىىة، 
ًب( بًض3ًلدً    ًه ًزبع ىب ة الصم الم ًهبة  لن )بق  بح ع ًع الم  ل 
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 ( 3جدول )
 لنوع الموهبة. ان طبقً يتوزيع عينة الصم الموهوب

 عدد التالميذ الموهبة عدد التالميذ الموهبة
 17 التمثيل الصامت 19 كتابة الشعر
 12 الزخرفة 2 كتابة القصص

 11 الرسم على الزجاج 59 الرسم
 9 النحت على الخشب 36 عزف الموسيقى

 اأصم موهوبً  ا( تلميذً 165مجننن )

 :( عينة الصم2
ًفىىن المرا ىىة الرمربىىة       ًالىىبيم ذاعمىىل  اخعبىىرت هىىذه الرب ىىة مىىن مىىدارس الصىىم 

ًح ببن  ىل(08,18(ىلم ل، بمعًسى) ىمىر  21: 16 كسمل، بمدل ىمر  عرا ، ىلم 
ًات من 47,2ًا اراع مربلر   ًىن )ربذ الخ) ًقىد ب ى   كس 3-1(ىلم ل،  مل، 

ًمىىىن مر مىىىن ا  يىىى)ة 300ىىىىددهم   ًمىىىن زمالئمىىىم  ًقىىىد ) ىىى  مىىى مم  ( ع مبىىىذ، 
ًقىىىد عىىىم اسىىىعبرلد   ًهبىىىة تسىىىعبرلدهم،   ا( ع مبىىىذ  64عريىىىبح العالمبىىىذ ممىىىن لىىىدبمم م

ًىىىة المعبقبىىة   ًقىىد اخعبىىر مىىن الملم ًهبىىة،  ب)ربقىىة  ا( ع مبىىذ  165يل ىىت لىىدبمم م
ًائبة   ًر(، اعىىمىىن الىى114 ىىلا، ًمىىن ام 51ىيىى ًل الىىم هىىذه الرب ىىة ذي   بعسىىل

ًفئ بىىىىبن الرب عىىىىبن فىىىىن برىىىىض المعغبىىىىرات العىىىىن  ًقىىىىد ي ىىىى ًببن،  ًهىىىى مىىىىع الصىىىىم الم
 (:4بًضامل لدً  
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 (4جدول)
 ( على بعض متغيرات التشخيص والتكافؤ165الصم الموهوبين والصم ن=) قيمة "ت" ودللت ا بين عينتي

 م
                    

 العينة
 المتغير   

 الموهوبون  الصم
 م           ع

 الصم 
مستوى  الدللة قيمة"ت" م          ع

 الدللة

 ننننننن غير دالة 49,1 18,4 38,118 23,4 64,119 الذكاء  1
 ننننننن غير دالة 08,2 47,2 08,18 24,2 53,17 العمر 2
 ننننننن غير دالة 38,0 16,2 49,11 41,2 59,11 التعليم 3
 ننننننن غير دالة 62,1 38,6 92,94 83,4 93,95 درجة الصمم 4

المستوى القتصادي  5
 ننننننن غير دالة 45,0 99,8 87,117 02,9 60,118 والجتماعي

قائمة األنشطة  6
 ,001 دالة 50,12 01,25 83,94 06,16 77,123 البتكارية

ذ دالىىىىة بىىىىبن الرب عىىىىبن فىىىىن 4ييىىىىكت  عىىىىلئ  اللىىىىدً    ًد فىىىىًر ًلىىىى ( ىىىىىن 
ًببن ىىىن الصىىم  يمىىل معغبىىرات عيىى ًهىى ًهبىىة، ممىىل ب مبىىز ىب ىىة الصىىم الم خبص الم

ًالرمىىىر،  ذ بىىبن الرب عىىبن فىىن معغبىىرات العيىىلف   الىىذيلء،  ًد فىىًر ًلىى بعضىىح ىىىدم 
ًالثقلفن(  ًاتلعملىن  ًل اتقعصلد   ًالمسع ًدرلة الصمم،   ًالعر بم، 

 :: أدوات الدراسةرابًعا
 أىىده )ىه: اختبار جامعنة أسنيوط للنذكاء غينر اللفظني   ً ( 2000المسىعيل

ىىىى20-9لقبىىىلس الىىىذيلء الرىىىلم ل عالمبىىىىذ مىىىن ىمىىىر  ًا  ل(ىلم  سىىىعخدم فىىىن هىىىىذه ، 
ًقىد قىلم م   الدراسة ل رىد عأيد من عيلف  لمبىع أفىراد الرب ىة ى ى  هىذا المعغبىر  

ًهىن: صىدذ الماىك  اتخعبلر بلسعخدام أربع )رذ لاسىل  صىدذ اتخعبىلر 
ًبرض اتخعبلرات الرم بة من اخع ًر، ببن اتخعبلر  ًيسى ر عرعب  الصى بىلر 

ًم الميربىىلت(، ًصىىدذ العكرقىىة بىىبن ا ىمىىلر الزم بىىة،  ًرسىى ًر،  ًعيمبىى  الصىى
ًىىىىىىىىىلت المع لقضىىىىىىىىة   مرلمىىىىىىىى   ًيىىىىىىىىلنًالصىىىىىىىىدذ الرىىىىىىىىلم ن، ًصىىىىىىىىدذ الملم

ًهن مرلمالت 86,0 ىلد  الع)ببذ، ًم (83,0ثبلت ال ( ل علزئة ال صكبة، 
ًلة  ًمقب  مرعكرة 

 أىىىىىىىىده مامىىىىىىىد : لجتمننننننناعيمقيننننننات المسنننننننتوى الثقنننننننافي القتصنننننننادي ا
ًبعيىىىىىىىىًن مىىىىىىىىن 2002البابىىىىىىىىر   ًل الثقىىىىىىىىلفن  ا( ب ىىىىىىىىد  56(،  لعقىىىىىىىىدبر المسىىىىىىىىع
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ًعم اسعخدامه ل عأيىد مىن العيىلف  بىبن لمبىع أفىراد  ًاتلعملىن،  ًاتقعصلد  
ًقد قلم م ِرد المقبلس باسل  الصدذ الرلم ن مىن  الرب ة ى   هذا المعغبر، 

ًالثل بىىىىىىة ًلىىىىىى   ًل عمخىىىىىىض ى ىىىىىىه أربرىىىىىىة ى ،الدرلىىىىىىة ا  ًامىىىىىى  يل ىىىىىىت المسىىىىىىع
ًثقلفعمىىىىل،  ًممع يىىىىلت ا سىىىىر   ًاتلعملىبىىىىة،  ًتعىىىىه الثقلفبىىىىة  ًمدل اتقعصىىىىلد  
ًل الثقىىىلفن اتقعصىىىلد  لألسىىىر ، يمىىىل عىىىم اسىىىل   ًالمسىىىع ًل الثقىىىلفن،  ًالمسىىىع

ًيل ت قبمعه   ( ل علزئة ال صكبة 87,0(مىلد  الع)ببذ، ً 81,0الثبلت 
 ًرا س ً : قائمة األنشطة البتكارية (، 1990عرلممىل ملىد  اببى  أىدهل عى

ًععيىىىًن مىىىن  ًببن،  ًهىىى ًعىىىعم ، ا( ب ىىىد  81ًعسىىىعخدم ل ييىىىع ىىىىن العالمبىىىذ الم
ًح الدرللت ى به من  ىنامللبة  ًععرا ًد المقبلس بىى  رم أً ت(،  (، 2: 1ب 

ًقىىد قىىلم معىىرلم القلئمىىة باسىىل  صىىدقمل ل مرااىى  الدراسىىبة العللبىىة: اتبعىىدائن 
ً  ىىىىن )ربىىىذ صىىى ًالثىىىل  ىىىًامىىىىداد   ًأبض  الصىىىدذ  لدذ المقلر ىىىة ال)رفبىىىة، 

(، ,77ماك  أمل الثبلت فقد عم اسلبه ب)ربقة اتعسلذ الىداخ ن للالمرعب)  ب
ًلة ,73ًالعلزئة ال صكبة  ًمقب ًيل ت مرلمالت الثبلت لبد    ) 

  قائمننننة أسننننناليب التفكيننننر لسنننننتيرنبرج وواجننننننر: Sternberg and 

Wagner,(1991) 
ًب       ًععيىىىًن القلئمىىىة مىىىىن  لعقىىىبس ثالثىىىة ىيىىىر أسىىى  ( 65مىىىن أسىىىللب  العكيبىىىر، 

ًع  ًهىىىن مىىىن  ىىى ب ىىىد ا، بمرىىىد  خمىىىس مكىىىردات ليىىى  أسىىى ً  مىىىن أسىىىللب  العكيبىىىر، 
ً مل فىىىىىن أداء العقربىىىىر  الىىىىذاعن بسىىىىأ  ا فىىىىراد ىىىىىن )ىىىىرذ عكيبىىىىرهم العىىىىن بسىىىىعخدم

ًء مقبىىىىلس  ا يىىىىىبلء داخىىىىى  المدرسىىىىة أً الللمرىىىىة أً الم ىىىىز  أً الرمىىىى  فىىىىن ضىىىى
، ت ع )بىذ بدرلىة يببىر ، ت ع )بىذ بدرلىة لع )بذ إ)الق ى للبة  تسىبلىن اتسىع

ىل   )صىغبر ، ت أىىرع، ع )بذ بدرلة صىغبر ، ع )بىذ بدرلىة يببىر ، ع )بىذ عملم 
ًلبسىت ل قلئمىة درلىة ي بىة، إ مىل بىىعم 7، 6، 4،5، 3، 2، 1الدرللت  ًعر)   )

 مامىىد أبىىً  ى ىى  اىىد )يىى  أسىى ً  عكيبىىر(العرلمىىى  مىىىع درلىىة يىى  مقبىىلس فرىىى  
ًبًضح لدً  2008هليم،  ًد ى   أسللب  العكيبر5(   ًزبع الب   .( ع
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 (5جدول)
 لستيرنبرج توزيع بنود قائمة أساليب التفكير

 البنود          األساليب م البنود           األساليب م
 60، 47، 34، 21، 8 ال رمي 8 53، 40، 14،27، 1 التشريعي 1
 61، 48، 35، 22، 9 الملكي 9  54، 41 ،28، 15، 2 التنفيذي 2
 62، 49، 36، 23، 10 األقلي 10 55، 42، 29، 16، 3 النقدي 3
 63، 50، 37، 24، 11 الفوضوي 11 56، 43، 30، 17، 4 العالمي 4
 64، 51، 38، 25، 12 الداخلي 12 57، 44، 31، 18، 5 المحلي 5
 65، 52، 39، 26، 13 الخارجي 13 58، 45، 32، 19، 6 المتحرر 6
    59، 46، 33، 20، 7 المحافظ 7

  ِرىىىد   المقبىىىلس : (2013 بيىىىرل إسىىىملىب ، الحيننناة  نوعينننةمقينننات قلمىىىت م 
(، لبقىدم 1996بعررب  هذا المقبلس الذ  ًضرعه م ظمة الصاة الرللمبة ىىلم  

ًبعيىًن المقبىلس مىن  ًد  السلئد فن ابىل  الكىرد   ًل الل صكاة مخعصر  ىن مسع
ًىبىةم مىل ىبلرعىلن ىىن  ( ب د ا،26  ًالصىاة الرلمىة، ً    ( ب ىد ا 24الابىل  ىلمىة 

ًزىة ى   أربرة أبرلد فرىبة ل مقبلس يمل ب ن:  م
ًبعيًن من   (1 ًد هن 7برد الصاة اللسمبة:  ، 15، 10، 4، 3( ب 

16 ،17 ،18 ) 
ًبعيًن من   (2 ًد هن  6برد الصاة ال كسبة:  ، 19، 11، 7، 6، 5( ب 

26   ) 
ًبعيًن من  برد الرالقلت ات (3 ًد هن  3لعملىبة:   ( 22، 21، 20( ب 
ًبعيًن من  (4 ًد هن  8برد الببئة:  ، 24، 23، 14، 13، 12، 9، 8( ب 

25 ) 
ًح الدرللت ى به مل  ًفق ل لمقبلس معدرج ععرا ًد المقبلس  ًععم امللبة ىن ب 

ًذلك فن اللة امللبة امبللببة، ابا عيبر الدرلة المرعكرة إل  5: 1ببن   ،)
ًعريس هذه الدرللت فن اللة امللبلت الس ببة  ار  ًد  الابل ،   عكلع فن ل
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 :لألدوات القياسية الكفاءة تقدير
ًات القبلسىبة اليكىلء  لاسىل  :السنتطالعية العيننة وصنف •  اىعمىدت الدراسىة،  د

ًالعى  القبلسىبة اليكىلء  عقىدبر ىب ة ى   البلاثعلن ًات،  ً ىت لىألد  ا( ع مبىذ  30  مىن عي
ًببن، ً 15  ًهى ًح المىدل إذ مىن الصىم(، 15مىن الصىم الم  ل ميىلريبن الرمىر  عىرا

ى (12:19بىبن  ى (16 ,26  ىمىر  بمعًسى) لىلم  ( 78,1مربىلر   ا اىراعً  ،لىلم 
  لىلم  
ًات صدذ عقدبر فن البلاثعلن اىعمدت :األدوات صدق •   ى  : الدراسة أد
ًد باىا )ربىذ ىىن: المضنمون صندق *  لمىدل ليبكىنا ًالعقىدبر المقبىلس ب ى

 ًأايىلممم المايمىبن عقىدبرات ارعبىل) اسىل  ثىم ما  اتهعمىلم، ل ملل  عمثب مل
 عمثبى  مىدل ى ى  ل ايىم 1بسىبرة مايمىبن اتسىعرل ة عىم ًلىذا ،العمثب  هذا ى  
ًد ًين ل ملل  الب  ًب لء  ى ى  ا)ىالع هى تء المعخصصىبن ما  الس   اتهعملم  
ًات ى ى  ًد صىبلغة فى  ال)كبكىة بالتالعرىد برىض إدخىل  الدراسىة، عىم أد  الب ى

ًا   لعصىبح أيثىر ًلقىد أقىر لًضى ًات بيكىلء  المعخصصىًن ًدقىة    الدراسىة، أد
ًهذا المايمًن اعكذً  ًات الدراسة،  ًد عمثب  مدل ى   دلب  ى   أد  ي  فن الب 

  قبلسه الم) ً  ل مدع ا سلسن مقبلس
 ًات د بللماىك المىرعب) الصىدذ اسىل  عىم لقىد المحن  الخنارجي: *صندق
  ( 6يمل بلللدً   الدراسة

 
 
 

                                                           

ًأ د/ مامد البابر   1 ًلة  للمرة ىب ي بةقلم ي  من أ د/ لمل  يكبذ،  أ د/ ، ً ن يمسالدراسلت الر بل ل )ك
ًبشللمرة ) )ل، أ د/ىبد أامد ىبلد  ًد خبل أ د/ً ، الكعلح در ًفبة مام ًأ د/ ىلد  خضر، للمرة الم   ،

ًات الدراسة ًأ د/ السبد ربية للمرة ب مل ًه ًع عمز البلاثة الكرصة لعييرهم لمبر   ،بعايبم أد ل ى   ملبذل
 من لمد 
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 (6 (جدول
  (30الدراسة لدى العينة الستطالعية ن=) ألدوات المح  الخارجي صدق

 ر المقيات م
 ,79  قائمة أسناليب التفكير لسنتيرنبرج وواجننر. 1
 (2008)نوال نصر اهلل، هاريسون وبرامسيون مقيات  2
 ,79 مقيات جودة الحياة. 3
 (.2009يص معايير جودة الحياة )زينب شقير، تشخمقيات  4

ًى ى  6ًبعضح من لدً        ( أن المقلببس ععمعع بمرلمالت صدذ مرعكرىة، 
 ذلك بمي  ل أن  رعمد ى بمل فن لمبع ببل لت الدراسة الراه ة 

ًات ثبىلت عقربىر فىن البلاثعىلن اىعمىدتاألدوات:  ثبنات  )ربقىة ى ى  الدراسىة أد
ًا   ثبلت ً بلخ،  ًىبن، زم ن بكلص  الع)ببذ ىلد الكلير  بًضح (7  ًلدً  أسب
 المرلمالت  هذه

 
 ثبىلت ى ى  بىد  ممىل م رضىبة، الثبىلت أن مرىلمالت (7لىدً   مىن ًبعضىح   

 ل مقلببس  مقبً 
 :جراءات الدراسةإا: خامسً 
ًافقىلت  مىن ىدبىد ى ى  الاصىً  املىراءات برىد البلاثعىلن بىدأت     مىن الم

ًالبيم ًبرد برض مدارس الصم   الدراسة ل)ببرة الدقبذ الًصع ى   الع)ببذ  
ًافقىة ى ى  الاصً  عم ًبىة م  ذيىر ىىدم ى ى  العأيبىد مىن هىذه المىدارس مىع ميع

 لبىإلراء مقىلبالت يىبه م ظمىة سىرب   البلاثعىلن قلمىت ذلىك أسىملء العالمبىذ، برىد

 (7) جدول
  (30لستطالعية ن=)االدراسة لدى العينة  أدوات ثبات حساب

 التطبيق إعادة الفاكرونباخ المقيات م
 ,77 ,70  قائمة أسناليب التفكير لسنتيرنبرج وواجننر 1
 ,84 ,79 مقيات جودة الحياة 2
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ًلرافبىة، الببل ىلت ى ى  ل اصىً  ًل  ع)ببىذ خىال  مىن ًذلىك الدبم مقبىلس المسىع
اخعبىىلر للمرىىة ً  قلئمىىة ا  يىى)ة اتبعيلربىىة ، ثىىمالثقىىلفن اتقعصىىلد  اتلعمىىلىن

ًببن يلء غبر ال كظن لقبلس معغبر الذيلءأسبً) ل ذ ًه  ًبرد  لعادبد العالمبذ الم
ًافر ) اخعبىلر الرب ىة، عىم عى ًمقبىلس ع)ببىىذ  يىًر ًد  قلئمىة أسىللب  العكيبىر،  لىى
 إلىى  م24/9/2017مىىن  الكعىىر  فىىن فردبىىة ل سىىلت فىىن ًذلىىك، الابىىل 
ًر أخصىىىلئن العخل)ىىى  م 31/12/2017 ًاصىىى  مىىىع الميىىىلرك  1ًذلىىك باضىىى ل ع

 امللبة اً  أ  اسعكسلر ل ميلرك  ًعقدبم
 : األساليب اإلحصائية.اسادسً 

ض صىدذ ااعمىلتت مىن ل عاقىذ  ببل ىلت عا بى  فىن الاللبىة، اسىعخدمت الدراسىة فىًر
   العللبة: اماصلئبة ا سللب  الدراسة

ًات ارافلت اسل  (1   المربلربة المعًس)لت، 
ًالعكر)ح لباا اىعدالبة الببل لت (2 ًاء    اتلع
ذ "ت" اخعبلرً  مربع يل (3 ًدتلة ببن ل كًر ًىلت،  ذ الملم   بب مل الكًر
   المعردد العدربلن عا ب  ات ادار (4

  :ومناقشت انتائ  الدراسة 
ذ ذات دتلىىة إاصىىلئبة بىىبن ًبىى ص ى ىى " الفننرض األول (1 ًلىىد فىىًر العالمبىىذ  ع

ًببن ًهىىىىى ًالعالمبىىىىىذ الصىىىىىم الم ًبىىىىىة ت عيىىىىىلر  الصىىىىىم  أسىىىىىللب  فىىىىىن ال سىىىىى  المئ
سىىىىىىىىىىعخدام المرىىىىىىىىىىلببر العىىىىىىىىىىن عرعمىىىىىىىىىىد ى ىىىىىىىىىى  الم ا ىىىىىىىىىى  قبىىىىىىىىىى  اً  العكيبىىىىىىىىىىر" 

ًغبرهمىىىىل(، عىىىىم العأيىىىىد مىىىىن  ً ىىىىة  ًز ًالدرلىىىىة الم اتىعدالن الدرلىىىىة المربلربىىىىة، 
ًذلىىىىىك  ًزبىىىىىع  الببل ىىىىىلت ى ىىىىى  معغبىىىىىر الدراسة أسىىىىىللب  العكيبىىىىىر(،  اىعدالبىىىىىة ع

ًالعكىىىىر)ح بىىىىبن  ًاء  ًح املعىىىى ًالعكىىىىر)ح  أن بعىىىىرا ًاء  ًاسىىىى)ة املعىىىى (  1-: 1ب
  ( بًضح ذلك 8ًلدً  

 
                                                           

ً مم اسن ى   اليير لزب  للمبر   ف مملذكر، هم أخصائيو التخاطب بالمدارس التسع سالفة ا 1  مع عرل
  عبنالبلاث
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(8جدول)  
 اإلحصاء الوصفي لبيانات أساليب التفكير لدى مجموعتي الدراسة.
(165ن=) نوبو التالميذ الصم الموه (165ن=) التالميذ الصم     

 م)ع( اللتواء التفرطح م)ع( اللتواء التفرطح
 أسلوب 

 التفكير
 م

 1 التشريعي (17,6)18,21 47,0- 29,0- (10,8)87,23 62,0- 49,0-
 2 التنفيذي (60,5)79,22 40,0- 20,0- (25,9)39,18 12,0 27,0-
 3 النقدي (13,6)21,20 16,0 25,0- (07,9)55,18 24,0 17,0-
 4 العالمي (96,5)18,20 09,0- 03,0 (51,5)61,21 21,0- 74,0-

 5 المحلي (18,6)57,21 42,0- 20,0 (76,5)43,22 38,0- 78,0
 6 المتحرر (29,6)44,19 05,0- 70,0- (01,6)70,22 19,0- 39,0-
 7 المحافظ (81,5)16,23 14,0- 48,0- (26,6)53,21 11,0- 35,0-
 8 ال رمي (46,5)89,22 05,0 35,0- (90,5)84,23 06,0- 47,0-
 9 الملكي (98,5)89,22 35,0 57,0 (06,5)43,24 22,0- 29,0-

 10 األقلي (98,6)89,22 26,0- 25,0- (13,7)33,25 66,0- 14,0
 11 الفوضوي (42,5)27,21 17,0- 33,0- (20,5)01,23 22,0- 16,0-
 12 الداخلي (05,6)60,19 18,0- 01,0 (14,10)21,20 20,0- 57,0-
 13 الخارجي (53,7)52,23 55,0- 51,0- (40,9)86,19 06,0- 30,0-

ذ  بىىىبن ² يىىلًتخعبىىلر صىىىاة هىىذا الكىىىرض عىىم اسىىىعخدام  ( لاسىىىل  الكىىًر
ًم عًس)ن  ذ أسللب  العكيبىر لىدل ًم رعكرن م  خكضن  ًدتلىة الكىًر ًىعبن  الملمى

ًبىىة تسىىعخدام بب ممىىل   ً ظىىر ا  ن هىىدع الدراسىىة الاللبىىة هىىً اسىىل  ال سىى  المئ
ًاسىىل   ًببن(،  ًهىى ًالصىىم ال ًىعبن  الصىىم،  أسىىللب  العكيبىىر الثالثىىة ىيىىر ل ملمىى

ًىعبن فىىن هىىذه ال سىى   فقىىد قلمىىت البلاثعىىلن بلسىى ذ الدالىىة بىىبن الملمىى عخدام الكىىًر
ًذلىىك ل اصىىً  20امصىىدار   SPSSاللىىداً  المعقل)رىىة بلسىىعخدام بر ىىلم    ،)

ًىعن  ًبىىىة ثىىىم اسىىىل  دتلىىىة الكىىىرذ بىىىبن هىىىذه ال سىىى  فىىىن ملمىىى ى ىىى  ال سىىى  المئ
 ( ²الدراسة بلسعخدام  يل

ًبىىى  الىىىدرللت الخىىىلم مىىىن درلىىىلت مسىىىعمر  إلىىى  رعىىى  ىىىىن  ًلىىىذلك عىىىم عا
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ًبىى  )ربىىذ الاصىىً  ى ىى  الدرلىىة المربلربىىة ح(    ثىىم عىىم عا

ً ة ىن )ربذ المرلدلىة  ح ًز ًبرىد ذلىك عىم 10( 3×الدرلة المربلربة لدرلة م  ،
ًىىلت مىن الدرلىة   ( ع اىً  إلى  الرعبىة 99,6: 0عقسبم الدرللت إلى  ثىالا ملم

ًالدرلة من  ًالدرلة من 99,12: 7م خكض،  : 13( ع اً  إل  الرعبة معًس)، 
ًلىىىد20 ًبىىىة 9ً  ( ع اىىً  إلىىى  الرعبىىىة مرعكىىىع   ذ فىىىن ال سىىى  المئ ( بًضىىح الكىىىًر

ًدتلىىة  ًىعن الدراسىىة  ًمرعكرىىن أسىىللب  العكيبىىر بىىبن ملمىى ًمعًسىى)ن  لم خكضىىن 
 الكرذ بب ممل 

(9جدول)   
 النسب المئوية لمنخفضي ومتوسطي ومرتفعي أساليب التفكير بين مجموعتي الدراسة ودللة الفرق بين ما

)د.ح(²كا الدللة  
نوبالصم الموهو  التالميذ    التالميذ الصم 

 منخفض متوسط مرتفع منخفض متوسط مرتفع
 أسلوب 

 التفكير
 م

 1 التشريعي 2,30% 8,65% 1,4% 1,7% 8,73% 1,19% (2)72,0 038,0
 2 التنفيذي 2,15% 7,75% 1,9% 7,29% 8,64% 5,5% (2)68,10 005,0
 3 النقدي 2,30% 9,65% 9,3% 0,17% 7,72% 3,10% (2)24,1 000,0
 4 العالمي 7,23% 1,66% 2,10% 7,6% 5,77% 8,15% (2)40,7 025,0
 5 المحلي 8% ,7 2,85% 1,6% 5,31% 6,63% 8,4% (2)85,3 014,0
 6 المتحرر 8,28% 7,62% 5,8% 8,15% 5,71% 7,12% (2)85,1 005,0
 7 المحافظ 3% ,3 2,84% 5,12% 8,31% 5,65% 7,2% (2)83,18 000,0
 8 ال رمي 6,17% 3,73% 1,9% 6,14% 1,72% 3,13% (2)81,1 404,0
 9 الملكي 3,15% 0,77% 7,7% 2,15% 3,76% 5,8% (3)38,1 709,0
 10 األقلي 2,12% 7,78% 1,9% 5,14% 4,75% 1,10% (2)83,0 660,0
 11 الفوضوي 9,7% 8,78% 3,13% 8,30% 1,62% 1,7% (2)30,2 031,0
 12 الداخلي 6,15% 0,77% 4,7% 4,17% 3,77% 3,5% (2)50,4 745,0
 13 الخارجي 0,17% 3,76% 7,6% 6,23% 3,67% 1,9% (2)37,3 185,0

ًىعبن فىىىىن أسىىىىللب   ًبىىىىة بىىىىبن الملمىىىى ذ فىىىىن ال سىىىى  المئ ًد فىىىىًر ًلىىىى رغىىىىم 
ًلىىة  ابىىا أيىىلرت ذ لىىم عصىى  إلىى  درلىىة الدتلىىة المقب  العكيبىىر، إت أن هىىذه الكىىًر
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ًىعن  إلىى  ( ² يىىل عىىلئ   ذ دالىىة بىىبن ملمىى ًد فىىًر ًبىىة ًلىى الدراسىىة فىىن ال سىى  المئ
ال قىىىىىد ( ابىىىىا يل ىىىىىت ، ً المعاىىىىرر، ً الرىىىىللمن، ً  العيىىىىىربرن ت عيىىىىلر ا سىىىىللب 
ًذلىك لىدل ىب ىة   (000,0/ 025,0/005,0/ 038,0 دتلعمل ى   العرعبى 
ًببن  ًه  الصم الم

ذ دالىىة إلىى   (9لىىدً  ر  عىلئ  بيىىأمىل ىب ىىة الصىىم الرىىلدببن فع ًد فىىًر ًلىى
ًىعن الدراسىىىىة فىىىىىن ال ًبىىىىىة ت عيىىىىلر ا سىىىىىللب بىىىىبن ملمىىىىى الع كبىىىىىذ  ،    سىىىى  المئ

ًالماىىىىىىىىىىىلفظ  /005,0 ( ابىىىىىىىىىىىا يل ىىىىىىىىىىىت دتلعمىىىىىىىىىىىل ى ىىىىىىىىىىى  العرعبىىىىىىىىىىى ًالما ىىىىىىىىىىىن، 
ً (، ابىىىىا يل ىىىىت  (014,0/000,0   يمىىىىل ظمىىىىرت دتلىىىىة لألسىىىى ً   الكًضىىىى

 & Fan2013; Cheng)ًهىذا بعكىذ مىع  عىلئ  دراسىلت   (.031,0دتلعىه  

Zhang 2015; Cheng & Zhang, 2017). ذ بىبن ًلىم عظمى ر دتلىة ل كىًر
ًالخلرلن(  ًالداخ ن،  ًا ق ن،  ًالم ين،   الرب عبن فن ا سللب  العللبة  المرمن، 

ًء أن أسىىللب   ال عىىلئ ًبميىىن عكسىىبر هىىذه  ًع ا ً  فىىن ضىى سىى ً   اال ىى
ًالعيىىىربرن، ( العىىىن أيىىىلر إلبمىىىل "زا ىىى "، ًال قىىىد  ،ًالمعاىىىرر مرمىىىن،ًال الرىىىللمن، 

ًببن ًالعىىىن هىىىن ا يثىىىر ا عيىىىلر ا لىىىد ًهىىى عيىىىًن ماصىىى عمل  ظىىىر  ي بىىىة ل الصىىىم الم
ًعق بدبىةإبداىبة لدبد  ل مممة الم) ً  ا  ً  ًأقى   م)بىة  هىذه  ععسىم اابى ، للزهىل 
ًاان المررفبىىىة المرقىىىد   ا ًعادبىىىد ا هىىىداع  سىىىللب  بىىىلل  فللقىىىدر  ى ىىى  العخ)ىىىب) 

ًح ى ىى  العخ)ىىب) ًر ،ًالعكيبىىر فىىن  سىىذ مكعىى ًالعاىىرر مىىن  ،ًال ظىىر  الي بىىة لألمىى
ًهبىىة  ،مةر اىىىد العق بدبىىة الصىىلالقً  ًد فىىن ال ملبىىة إلىى  الم ًا صىىللة فىىن العكيبىىر عقىى
 بداع ًام

ًالك بىىة باعىىلج إلىى  ا ًالعرلمىى  تيمىىل أن الرمىى  بللممىىلم ا دببىىة  سىىعقاللبة 
ًهىذه هىن )ببرىة  ًالايىم ى ى  صىاعمل  ًم ظمىة  مع المملم المرقد  ب)ربقىة ي بىة 

ًع ا ً    .(Cheng &Zhang, 2015)ال 
ً ىًن مثىللببن س ً  ال قد  أً الايمن فغللب ىألسبة لًبلل  ًبىًن بي ًه ل الم

ًالمبىىىى  إلىىىى  اليمىىىىل  عىىىى فع بمىىىىم إلىىىى  المبللغىىىىة فىىىىن العقبىىىىبم الىىىىذاعن دًهىىىىذه المثللبىىىىة 
ًلبىىه الًام ًقرىىلت قىىد ل ىىذات، خلصىىة أ مىىم ببىىذلًن لمىىدهم م فىىرا) فىىن ع رضىىلء ع
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ًف     (Webb,1994  لمم ابعممل من فقدان ماآلخربن م مم خ
ًامًبىى ًر بىىلل قص  ابىىل) زداد هىىذه ا مىىر بلل سىىبة ل صىىم الىىذبن بىىزداد لىىدبمم اليىىر

ًبض هىىذا الى قصعىىىلقإ عبلىة  ًهبىة فرصىىة لعرىى ًقىىد عيىىًن الم بىىزداد  ًمىىن ثىىم ،مم، 
   لدبمم  قد الذات

ًء )ببرة امىلقىة  أمل ىب ة الصم الرلدببن، بمين عكسبر  علئلمل فن ض
ًاىىىد الع ًق ًالم ىىله   ًالىىذ  بكىىرض ًالببئىىة العر بمبىىة  ًاعبىىلع عر بمىىلت ماىىدد   ر ىىبم 

ًأن أسىىللب  العكيبىىر يمىىل  ًأسىى ً  عق بىىد  فىىن مرلللعمىىل خلصىىة  ممىىلرات مرب ىىة 
ًععغبىىىر ب ىىىلء  ى ىىى  المممىىىة الم) ىىىً   ،براهىىىل سىىىعر برج )برىىىة ًبميىىىن أن ععرىىىد  

ًالثللىا  (. Sternberg,1997)إ للزهل  ًع الثىل ن  ًهذا ي ه بعكذ مىع )ببرىة ال ى
ًالقىىدرات مىن أسىىللب  العك ًل أقىى  مىن العرقبىىد المررفىىن  يبىىر العىىن عاعىلج إلىى  مسىىع
 الرق بة المرقد   

ًم ى ىى  أسىىلس  ،ًععكىىذ هىىذه ال عبلىىة مىىع  ظربىىة ال مىىً المررفىىن ًالعىىن عقىى
ًالغمىىًض ىىىن  ًهمىىل العرالىىع الىىذ  بيىىبر إلىى  عل ىى  العرقبىىد  ىم بعىىبن أسلسىىبعبن 

ًالرم بىىة ا خىىر  ًبلت مررفبىىة أقىى   ل هىىن المرا بىىة العىىن )ربىىذ ات اىىدار إلىى  مسىىع
ًل المررفن الاللن ل كىرد لكعىر  مرب ىة  & Cheng)عيبر إل  الاكلظ ى   المسع

Zhang ,2015.) 
ذ فىن ا عيىلر ا سىللب  العللبة الىداخ ن،  ًد فىًر ًلى ًاعكقت الرب علن فن ىىدم 
ذ بىىىبن الرب عىىىبن فىىىن  ًد فىىىًر ًلىىى ًالمرمىىىن(، فرىىىدم  ًالخىىىلرلن،  ًا ق ىىىن،  ًالم يىىىن، 

ًهىىىىىىن أسىىىىىىللب  ذات )ببرىىىىىىة يخصىىىىىىبة ا سىىىىىى ً  الىىىىىىداخ ن  ًا ق ىىىىىىن  ًالخىىىىىىلرلن 
ًهىن لمبر ىل ععصى  بلرعبىل) الكىرد بىلآلخربن   Cheng & Zhangًا كرللبىة، 

ًالمثبىىىىرات 2015 ع  ًععىىىىأثر ب)ببرىىىىة الظىىىىًر ًمر ىىىىة  ًى ىىىى  هىىىىذا فمىىىىن )برىىىىة    )
ًقىع أن بيىًن أيثىر  الماب)ة بم تء العالمبذ  أمل ا س ً  المرمن فيلن مىن المع

ذ ببن الرب عبن فن دتلة ا عيلر ا لدل  ًد فًر ًل ًقد برلع ىدم  ًببن   ًه الصم الم
ًبىىلت أً ًل ا هىىداع العىىن  ا سىى ً  إلىى  )ببرىىة امىلقىىة العىىن عق ىى  الممىىلم أً ا 

ًلبسىىىت عًضىىىع  صىىى  أىبىىى مم م ًف بىىىة  ًاهىىى  أدببىىىة   للزهىىىل، يمىىىل أن )ببرىىىة الم
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ًلدا بىة ى ى  ًال ًاان ات كرللبىة  ًمن ثم فمن م يىبرة بىلل  ًاهى   ى مبة  ىيىس الم
ًع ظبممل   ًعع)   عرعب  ا فيلر  ًالعاد    الر مبة العن بيع كمل الغمًض 

ًهبىة يىلن مى ثر   فىن اخىعالع أسىللب  العكيبىر  اممل سبذ بعضح أن معغبر الم
ًببن، ابىىىا سىىىب)ر ى ىىى  الرب ىىىة  ًهىىى ًالصىىىم الم بىىىبن ىب عىىىن الدراسىىىة مىىىن الصىىىم 

ًالثللىىىىا، بب مىىىىل الصىىىىم ًع الثىىىىل ن  ًلىىىى  أسىىىىللب  ال ىىىى ًبىىىىًن سىىىىب)ر ى ىىىىبمم  ا  ًه الم
ًد ىىىىىدد مىىىىن ال عىىىىلئ  غبىىىىر  ًلىىىى ًع ا ً  مىىىىع ا خىىىىذ فىىىىن اتىعبىىىىلر  أسىىىىللب  ال ىىىى

ًال)برة  سللب  العكيبر  ًالعن ربمل عرلع إل  ال)ببرة المر ة  ًقرة،   المع
" ع سىىمم أسىىللب  العكيبىىر فىىن القىىدر  ى ىى  الع بىى  ًبىى ص ى ىى   الفننرض الثنناني

ًهً  ًىبة الابل  لدل ىب ة الصم الم  ببن" ب 
 ادار المعردد العدربلن تخعبلر صاة هذا الكرض عم اسل  عا ب  ات

ًىبة  ل ييع ىن مدل إسملم أسللب  العكيبر بمقلببسه الثالثة ىير فن الع ب  ب 
ًات العدربلبة ًقد اسعخدام أس ً  الخ) ًببن   ًه  1الابل  لدل ىب ة من الصم الم

ًاسعبرلد أً إزااة ى   الم اًفبه بعم ضم المعغبرات ا يثر عأثبر   عغبر العلبع 
ًىبة  ًب لء  ى   ذلك عم إدخل  معغبر   المعغبرات الضربكة ا خرل غبر الدالة  

ً ه الابل   ًبلقن مقلببس أسللب  العكيبر بي ً مل معغبر اسعللبة  معغبرات بي
ًىبة الابل  لدل ىب ة  ع ب بة ل ييع ىن أهم المعغبرات العن عسمم فن الع ب  ب 

ًقد أظمرت ال علئ  أن يال  من الصم ال ًببن   ًه من ا س ً  الداخ ن،  م
ًالعن بمين أن عع بأ  ًالن،  ًالع كبذ  من أهم ا سللب  ى   الع  ، ً ًالكًض
ًببن  أمل بلقن ا سللب  ا خرل فقد  ًه ًىبة الابل  لدل ىب ة الصم الم ب 

ًىبة الا لمن العا ب  لردم إسملمم تاسعبرد ًر  دالة فن الع ب  ب  بل   بص
 ادار المعردد العدربلن ل معغبرات (  علئ  عا ب  ات10ًبررض اللدً   

ًىبة الابل (  ًر  دالة بال  معغبر اتسعللبة     الع ب بة الم سممة بص
 

                                                           
1Stepwise. 
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 (10جدول )
 معامالت الرتباط بين متغير المح  )نوعية الحياة( والمتغيرات الم نبئة

 (.165عينة من الصم الموهوبين )ن= ىي لدوهي األسلوب الداخلي، والفوضوي، والتنفيذ

معامل  النموذج
 "الرتباط  "ر

معامل الرتباط 
 "2المربع "ر

مربع معامل 
 الرتباط المعدل

نسبة الخطأ 
المعياري في 

 التقدير
 15،82 0.24 0.25 0.50 التشريعي 1
 15،34 0.29 0.30 0.55 والنقدي التشريعي 2

 والنقدي التشريعي 3
 15،09 0.31 0.33 0.57 والمتحرر

 
 ( 11جدول )

 والمتحرر، والنقدي،  التشريعينتائ  تحليل التباين البسيط لختبار معنوية اإلنحدار لكل من األسلوب 
 (.165كمنبئات بنوعية الحياة لدى عينة من الصم الموهوبين )ن=

 ستوى الدللةم ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين النموذج

1 
 416,13516 1 416,13516 النحدار

 309,250 163 396,40800 البواقي 00,0 00,54
  164 812,54316 الكلي

2 
 158,8108 2 316,16216 النحدار

48,34 
00,0 

 188,235 162 496,38100 البواقي
  164 812,54316 الكلي

3 
 869,5891 3 606,17675 النحدار

 585,227 161 206,36641 البواقي 00,0 89,25
  164 812,54316 الكلي
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 (12جدول )
 كمنبئات بنوعية الحياة والمتحرر، والنقدي،  التشريعيمعامالت نموذج النحدار بين كل من األسلوب 

 (.165لدى عينة من الصم الموهوبين )ن=

 النموذج
 المعياريةالمعامالت  المعامالت غير المعيارية

 الدللة ت
 بيتا الخطأ المعياري "Bب "

1 
 00,0 88,35  75,2 79,98 الثابت
 00,0 35,3 50,0 12,0 90,0 التشريعي

2 
 00,0 42,18  44,6 66,118 الثابت
 00,0 79,6 46,0 12,0 82,0 التشريعي
 00,0 3.39- 0،23- 24,0 80,0- النقدي

3 

 00,0 57,15  56,8 133،23 الثابت
 00,0 21,3 29,0 16,0 53,0 التشريعي
 00,0 3.53- 23,0 23,0 0،81- النقدي
 01,0 2،53- 23,0- 18,0 0،45- المتحرر

ًلد ( بكاص قبم دتلة "ت"، 12، 10،11بعضح من لدً         ً"ع" أ ه ب
أمل  (ًالمعارر، ًال قد ، العيربرن   سللب  العكيبر لإسملم دا  إاصلئب  

ً ( أق  ا س ً  ًالكًض ًالداخ ن،  ًىبة الابل      الما ن،  فن الع ب  ب 
ًمربع مرلم  اترعبل) المرد   ًمرلم  اترعبل) المعردد،  ًبكاص قبم ببعل، 
ًىبة الابل   الذ  بريس الم امسملم الاقبقن ل معغبرات الم بئة فن الع ب  ب 

 بعضح مل ب ن:
من العبلبن الي ن لدرلة  %(24ب سبة   ام كرد   العيربرنأسمم ا س ً   

ً  الرالقة ببن ا س ً   ًعيبر قبم مرلم  اترعبل) إل  ق ًىبة الابل ،   
ًىبة الابل  فب غت   العيربرن ًمن ثم بمين صبلغة المرلدلة 50ً   ،)%

ًىبة الابل    ا س ً   x 0،50  98،79[الع ب بة اآلعبة ل رالقة بب ممل:  
رلة مربلربة فن قبمة معغبر ا س ً  ي  عغبر مقداره دأن أ   ](العيربرن
ًىبة الابل  لدل ىب ة من 50ب د  إل  عغبر قبمعه   العيربرن %( فن قبمة  

ًببن  ًه  الصم الم
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ًببن   ًذج العكلى  ببن ا س  %( من العبلبن 29 ًال قد  العيربرنبكسر  م
ًهذا بر ن أن ا س ً   ًىبة الابل ،  بة ب سمم م كردا  ب س ال قد الي ن لدرلة  

ًببن 5  ً  الرالقة ببن ا س  ًعيبر قبم مرلم  اترعبل) إل  ق  العيربرن%(، 
ًىبة الابل  فب غت   ًال قد  ًمن ثم بمين صبلغة المرلدلة 55ًببن    ،)%

ًىبة الابل    ا س ً   0،46x  118،66[الع ب بة اآلعبة ل رالقة بب ممل:  
داره درلة مربلربة فن أ  ي  عغبر مق ](ال قد ا س ً  x 0،23-(  العيربرن

ًىبة 46ب د  إل  عغبر قبمعه   العيربرنقبمة معغبر ا س ً   %( فن قبمة  
ًااد  فن قبمة معغبر  ًأ  عغبر مقداره درلة  ًببن،  ًه الابل  لدل الصم الم

ًىبة الابل  لدل  %(23-ب د  إل  عغبر قبمعه  ال قد ا س ً   فن قبمة  
ًببن  ًه  ىب ة الصم الم

%( 31 ًالمعارر، ال قد ً ، العيربرنببن ي  من ا س ً   أسمم العكلى 
ًهذا بر ن أن ا س ً   ًىبة الابل ،  ب سمم  المعاررمن العبلبن الي ن لدرلة  

ً  الرالقة ببن ي  من 2ب سبة   ام كرد   ًعيبر قبم مرلم  اترعبل) إل  ق  ،)%
ًىبة الابل  فب غت   ًالمعارر، ال قد ً ، العيربرنا س ً   %(، 57ًببن  

ًببن برضمل برض   : لًمن ثم بمين صبلغة المرلدلة الع ب بة اآلعبة ل رالقة بب مل 
ًىبة الابل     ]133،23   0،29 x  ً 0.23(  العيربرنا س x  ً ا س

أ  ي  عغبر مقداره درلة مربلربة فن  ](المعاررا س ً  0.23x-(   ال قد 
ًىبة 29معه  ب د  إل  عغبر قب العيربرنقبمة معغبر ا س ً   %( فن قبمة  

ًااد  فن قبمة معغبر  ًأ  عغبر مقداره درلة  ًببن،  ًه الابل  لدل ىب ة الصم الم
ًىبة الابل  لدل 23ب د  إل  عغبر قبمعه   ال قد ا س ً   %( فن قبمة  

ًااد  فن قبمة معغبر ا س ً   ًأ  عغبر مقداره درلة  ًببن،  ًه ىب ة الصم الم
ًىبة الابل  لدل ىب ة 23-بمعه  ب د  إل  عغبر ق المعارر %( فن قبمة  

ًببن  ًه  الصم الم
ًال قىد ،  بعضح ممىل سىبذ أن الى م) ا ً  مىن أسىللب  العكيبىر  العيىربرن، 
ًببن إسىىملم   ًهىى ًىبىىة الابىىل  لىىدل ىب ىىة الصىىم الم ل ًالمعاىىرر( ب سىىمم فىىن الع بىى  ب 
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ًهىىىذا بعكىىىذ مىىىع الدراسىىىلت السىىىلبقة دات     (Cheng & Zhang, 2017; 

Fan,2013). ًع ا ً  مىىىىىن أسىىىىىللب  العكيبىىىىىر غللب ىىىىى ل مىىىىىل بىىىىىرعب) ابىىىىىا إن ال ىىىىى
ًر بللرضىل  ًهىذا بزبىد اليىر ًع الثىل ن،  بللصكلت ام سل بة اللذابة ى   ىيس ال 

ًىبعمل  ً ًبل  أن  أخذ فن اىعبلر ل  (.Cheng& Zhang 2017)ىن الابل   
ًىبىىة الابىىل   ععىى دخ  فبمىىل معغبىىرات أن الميىىلرية الممبىىز   سىىللب  العكيبىىر فىىن  

ًعقىىىىىدبر الىىىىىذات ًأن ه ىىىىىلك  (.Cha,2003) أخىىىىىرل مثىىىىى  يكىىىىىلء  الىىىىىذات  خلصىىىىىة 
ًع ا ً  مىىىن أسىىىللب  العكيبىىىر بىىىرعب) إبللبب ىىى بيكىىىلء   لدراسىىىلت عيىىىبر إلىىى  أن ال ىىى

ًي مىىىل زادت يكىىىلء  الىىىذات زاد ، (Cheng & Zhang,2016)الىىذات الرلمىىىة 
ًىبة الابل  اللبد    ً ًر بللرضل   الير

ًد يمىىىل بظمىىى   ًلىىى ًهبىىىة الىىىذ  برىىىزز مىىىن عقىىىدبر الىىىذات مىىىع  ًر الم ر ه ىىىل د
إىلقىىة مثىى  امىلقىىة السىىمربة، يمىىل أن أسىىللب  العكيبىىر ععىىأثر بىىللمعغبرات الببئبىىة 

ىى ًأبض  ًالصىىع الدراسىىن(  ًع   ل مثىى  الببئىىة العر بمبىىة،  بىىللمعغبرات اليخصىىبة يىىلل 
  عع لسى  مىع رِدلًن أسللب  عكيبىرهم اعىأن ا فراد ب   (Fan,2013)ًبرل "فلن" 

ًىبىىة  ًىبىىة الابىىل ، ابىىا عىىرعب)   ًهىىذا باسىىن   مع) بىىلت الببئىىة الماب)ىىة بمىىم، 
ًالدبهالابل  بللببئة الماب)ة  ًاتعصل  الكرل  بمم  بلل)لل  ا صم مث  ىالقعه ب

ًببن  (.Cheng & Zhang, 2015) ًمع الببئىة المدرسىبة اللبىد  ًهى يمىل أن الم
ً ىىىه مىىىن مرعقىىىدات ع يىىىد ى ىىى   ًالببئىىىة ًمىىىل بمع ي ًالمررفىىىة  ًأهمبعىىىه  قبمىىىة العلدبىىىد 

ًأن أفراد الرب ة عم  الماب)ة بمم العن عريز ى   ا  ي)ة غبر العق بدبة خلصة، 
ًهبعمم، يىى  هىىذا  ًاهىى  داخىى  ببئىىلت دراسىىبة ع مىىن مىى اخعبىىلرهم مىىن مسىىلبقلت ل م
ًهىىىذا بلرىىى  أصىىىال  الىىى م) ا ً  مىىىن العكيبىىىر  بعكىىىذ مىىىع  مىىى) العكيبىىىر ا ً ، 

ًى ن ب  ًبل  ا خذ فن اتىعبلر أبض  بيرًر ًىبة  لبة ابل  لبد    أن أصال   
ًمىىن ه ىىل  ًالثللىىا  الابىىل  اللبىىد  بسىىعخدمًن  مىى) العكيبىىر ا ً  مقلر ىىة بللثىىل ن 

ًيالهمل بعأثر بلآلخر   ( Cheng& Zhang, 2017فللرالقة عبدً عكلى بة 
ًالرىىىللمن   ًمىىىن أيثىىىر ال عىىىلئ  غرابىىىة هىىىً ىىىىدم إسىىىملم ا سىىى ً  المرمىىىن 

ًء   ًبميىىن عكسىىبر هىىذه ال عبلىىة فىىن ضىى ًىبىىة الابىىل    ًع ا ً ( فىىن الع بىى  ب  ال ىى
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ًغللب ىى ًاىىىد ماىىدد  فىىن أداء المممىىة،  ًهبىىة العىىن ت ععقبىىد بق مىىل باىىدا  ل)ببرىىة الم
ًهبىة غبىر  م)ىىن ًبر أً إيىراذ، فصىلا  الم  ،الرمى  امبىداىن  عبلىة ل اظىة ع ىى

ًىىىدم اعبىىلع ال ظىىلم  ً  ًائبة،  بىىدىم ذلىىك مىىل ذيىىره ببر ىىز ًربمىىل بعسىىم بىىبرض الريىى
(Buruns,1980)  ًء إلبمل ًال ل ًهً  بمعلز بعقب ه ل كًض    أن اليخص الم

ذ ذات دتلة إاصلئبة بىبن ًب ص ى   " الفرض الثالث ًلد فًر معًسى)ن ع
ًىبىىة درلىىلت   ً ًببن فىىن يىى  مىىن أسىىللب  العكيبىىر  ًهىى ًام ىىلا الصىىم الم ًر  الىىذي
خدام اخعبىىىلر" ت" لمررفىىىة دتلىىىة ًتخعبىىىلر صىىىاة هىىىذا الكىىىرض عىىىم اسىىىع الابىىىل " 

ًلدً    ًىعبن   ذ ببن الملم  ( بًضح ذلك:13الكًر
 (13جدول )     

 المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ودللت ا
 ن في درجة أساليب التفكير ونوعية الحياة.ي( الصم الموهوب64( واإلناث )ن=101بين الذكور )ن=

أسلوب  م
 التفكير

 اإلناث الصم الموهوبون الموهوبونالذكور الصم 
مستوى  ت

 ع م ع م الدللة
 ,001 92,14 58,6 16,16 28,4 76,28 التشريعي 1
 ,001 61,3 56,7 15,21 38,5 80,24 المتحرر 2
 ,936 08,0 61,5 39,22 89,5 47,22 المحلي 3
 ,001 42,5 15,6 29,20 04,6 57,25 ال رمي 4
 ,783 28,0 52,5 47,21 54,5 71,21 العالمي 5
 ,001 19,17 11,5 67,27 79,5 47,12 التنفيذي 6
 ,001 47,3 65,4 70,23 88,6 30,20 المحافظ 7
 ,829 216,0 54,6 48,25 51,7 24,25 األقلي 8
 ,001 86,20 50,4 25,28 90,4 42,12 النقدي 9
 ,001 37,20 08,4 45,9 09,6 04,27 الداخلي 10
 ,228 21,1 50,22 25,27 11,5 44,24 الملكي 11
 ,001 27,16 03,4 13,29 71,6 99,13 الخارجي 12
 ,084 73,1 61,4 89,23 49,5 46,22 الفوضوي 13

 ,001 69,7 85,17 13,105 07,14 34,124 نوعية الحياة
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ل لزئب ىإل  عاقذ صدذ الكرض الثللا  (13 ًبيبر عا ب   علئ  لدً  
ذ بىىبن  ًد فىىًر ًلىى ًببن درلىىلت معًسىى)ن مىىن ابىىا  ًهىى ًام ىىلا الصىىم الم ًر  الىىذي

ًىبىة الابىل    ً ًالىداخ ن(،  ًالمرمىن،  ًالمعاىرر،    فن أس ً  العكيبر العيربرن، 
ًالن،  (37,20، 42,5، 61,3ً، 92,14ً  ابىىىىىا ب غىىىىىت قبمىىىىىة "ت" ى ىىىىى  العىىىىى

ًرًذلىىىك فىىىن اعلىىىله  ىىىً   الىىىذي ذ بىىىبن ً  لأبض  ًد فىىىًر ًر معًسىىى)ن درلىىىلت لىىى الىىىذي
ًببن فىىى ًهىىى ًالخىىىلرلن، ًام ىىىلا الصىىىم الم ًال قىىىد ،  ن أسىىى ً  العكيبر الع كبىىىذ ، 

 (47,3، 27,16ً، 86,20ً، 19,17ً    ابىىىىا ب غىىىىت قبمىىىىة "ت"ًالماىىىىلفظ(
ًالن،  مىىع  عىىلئ  الدراسىىلت السىىلبقة فقىىد  لًاعسىىلق    ام ىىلاًذلىىك فىىن اعلىىله ى ىى  العىى

 ,.Chen , 2001; Saideh ,et al)اعكقىت  عىىلئ  هىىذا الكىىرض مىىع دراسىىة 

 2002ن ،سىمي علئ  هذا الكرض مع دراسة   ىبد ا مبر الًاخع كت   (.2014
ًخعىىلم سىى ب إلىى  ىىىدم  ( العىىن عًصىى ت 2015م ًسىىلر  المىىد، ؛ مصىى)ك  قسىىبم 

ًبميىن عكسىبر  عىلئ  هىذا  ًام ىلا فىن أسىللب  العكيبىر،  ًر  ذ بىبن الىذي ًد فىًر ًلى
ًر  ًء  ظربة العر م اتلعملىن، فأسللب  العكيبر عخع ع بىبن الىذي الكرض فن ض

 ىىلا  ن ه ىىلك أسىىللب  ماىىدد  بىىعم عىىدىبممل أً مرلقبعمىىل م ىىذ مرا ىىة الع يىىئة ًام
ًاهعملم   ًرغبىة  لاتلعملىبة، فلم لا؛ أيثر اسلسبة  ًأيثىر العملىبىة  بللميىلىر 

ًبم ىىىىىن ل عرببىىىىىر ىىىىىىن  ًالاىىىىى  مىىىىىن اآلخىىىىىربن  فىىىىىن الاصىىىىىً  ى ىىىىى  اتسعاسىىىىىلن 
ًهىىذه القىىدر  عسىىلىدهن ى ىى  الىىع ًر،  خ ص مىىن ميىىلىرهن بيىىي  أيبىىر مىىن الىىذي

ًام لا فن ذلك بعر من اتسعللبة ت كرلتعمن من  الضغً) العن بعررضن لمل، 
ًر ب لىأخال  الخ ًمملرسىة ا  يى)ة الكردبىة برات المبليىر ، بب مىل الىذي ًن ل رزلىة 

ًبة فىن امدراك  االعن بيًن فبمل العكلى  اتلعملىن مادد   ًبلىدًن صىر ل غلبىة، 
ًاصىىى  اتلعمىىىلىن (  2012مىىىع اآلخىىىربن  مامىىىد البابىىىر ، الىىىدقبذ  سىىىللب  الع

ًعقبىىبم ضىىغ) الرمىىى ،  ًر إلىىى  أداء الممىىلم ب)ىىربقعمم الخلصىىىة،  ابىىا بمبىى  الىىذي
ًاتىعمىىلد ى ىى  أ كسىىمم  بب مىىل  ًالرمىى  بمكىىردهم بلتىعمىىلد ى ىى  ىىىللممم الخىىلص 

ًب)رىىىن ما ًالممىىىلم   ًبم ىىىن إلىىى  عقبىىىبم اآلخىىىربن  ًر خلرلبىىىة   ىىىلا  ظىىىرعمن لألمىىى
ًب كضىىى ن الر ًامىىىر    مىىى  مىىىع اآلخىىىربن أيثىىىر مىىىن اىعمىىىلدهن ى ىىى  أ كسىىىمن  ا 

Saideh ,Omid, Nazanin, Hadis & katagoun, 2014).) 
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ًا  ثى   أن يال   Zhang and Sternberg, (2005)ًبرل  مىن الىذير 
ًقىىع مىىن يىى  م ممىىل ب ىىلء  ى ىى  الثقلفىىة العىىن برىىبش  ًر اتلعمىىلىن المع بعىىأثر بللىىد

ًالمرعقىدات العىن ب يىأ  ًر  لًفق ىىفبمىل الكىرد  ًعى ثر ب)ربقىة غبىر مبليىر  ى ىى  د لمىل 
 ي  م ممل  

ًاقىع إدراي ى داريمىن ل م ًا  ًتت  ًخلى  لي ب ى لفلم لا بًصكن بأ من اىذرات 
ًاعبىىىلع العر بمىىىلت، يمىىىل أ مىىىن بباىىىثن ىىىىن إرضىىىلء اآلخىىىربن،  ًبعمبىىىزن بلل)لىىىىة 
ًايعسل  ثقة اآلخربن من خال  اتيعراك مرمم فن مخع ىع  ًعل   ات عقلدات، 

ًالدبىىىة فىىىن  مىىىً ا ًأسىىىللب  المرلم ىىىة ال ًر الثقلفىىىة  ًهىىىذا ب يىىىد د ًالممىىىلم،    يىىى)ة 
ًهذ ن  معكىردًن  اأسللب  العكيبر،  ًر الذبن بعم ًصكمم بأ مم مغلمًر ىيس الذي

ًأفيىىىىىىىىلرهم مرعبىىىىىىىىة  ًم ظمىىىىىىىىًن  ًم كعاىىىىىىىىًن ى ىىىىىىىى  الرىىىىىىىىللم الخىىىىىىىىلرلن  ًمبىىىىىىىىدىًن 
(Sternberg & Zhang ,2006 ،) ًلبة م  ذ الصغر ابا بعام  الذير المسئ

ًى ىىى  هىىىذا  لىىىد  لًغللب ىىى ًعامىىى  أىبىىىلء الابىىىل ؛  مىىىل بيىىىلرك ا   اعخىىىلذ القىىىرارت 
ًلمن إلىى   ًالعيىىربرن بب مىىل ام ىىلا بعىى ًلمىىًن  اىىً ا سىى ً  العاىىرر   ًر بع الىىذي
ًالع كبذ ، يمل أن امىلقىة فىن ذاعمىل مثى  فقىدان السىمع بميىن  ا س ً  المالفظ 

ًلمىىة  ظىىر اضىىلر  ًثقأن بىىعم إدرايمىىل مىىن  عزابىىد ال ظىىر لفبىىة، فلل) بىىة الصىىم ببة 
ًثقلفبىىة   ,Brait waite & Thampson)إلىىبمم ى ىى  أ مىىم أق بىىة العملىبىىة 

2001.) 
ًىبىىة الابىىل ، بعضىىح مىىن لىىدً    ذ دالىىة 12ًفبمىىل بخىىص   ًد فىىًر ًلىى  )

ًببن ى ىىى  مقبىىىلس  لإاصىىىلئب   ًهىىى ًام ىىىلا مىىىن الصىىىم الم ًر  بىىىبن معًسىىى)لت الىىىذي
ًر،  ً  ًىبة الابل  فن اعلله الذي مع  علئ   الدراسلت السلبقة  فقىد اعكقىت  لاعسلق   

ًيىى ،  ؛  ىىللن 2015؛ هبىىة لىىال ، 2012 عىىلئ  هىىذا الكىىرض مىىع دراسىىة  م ىى  ع
ًربمىل يل ىت هىىذه ال عبلىة غبىىر  (.Wagner, etal., 2016 ;2016السىرلبد ، 

ًام ىىىلا مىىىن  ًر  ذ بىىىبن الىىىذي ًر فىىىًر ًقرىىىت البلاثعىىىلن ىىىىدم ظمىىى ًقرىىىة، ابىىىا ع مع
ًببن فىىن  ًهىى ًىبن، الصىىم الم ًهبىىة لىىدل ال ىى ًد معغبىىر الم ًلىى ًذلىىك ل ًىبىىة الابىىل ،   

ًعاىىد مىىن الرزلىىة  ًهبىىة ى ىى  ع مبىىة ممىىلرات العكلىىى  اتلعمىىلىن،  ابىىا عرمىى  الم
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ًاهىى  ام ىىلا  ًبميىىن إرلىىلع ذلىىك إلىى  ىىىدم اتهعمىىلم بم ًالعقبىىبم السىى بن ل ىىذات، 
ًعاسىىىبن  ظىىىرعمن ل ابىىىل   ًاعمن  برازهىىىل بيىىىي  بسىىىلىدهن ى ىىى  إبلىىىلد مر ىىى  لىىىذ ًا 

 ًالرضل ى مل 
ًىبىىة الابىىل ،  يمىىل أن الم يىىرات الذاعبىىة هىىن ا يثىىر أهمبىىة فىىن عادبىىد  
ًالسىىى ًك اتلعمىىىلىن اللبىىىد مىىىن  ًا ىىى  اتلعملىبىىىة العىىىن عىىىد  ى ىىى  العىىىراب)  فللل

ًىبىة الابىل  ى ىد ا فىراد  ,Bowling, et al., 2002)المعغبىرات العىن عع بىأ ب 

ع الببئبىىة ا(300 ًبلل سىىبة لا ىىلا فىىإن الظىىًر ًقىىدرعمن ى ىى  إيىىبلع ،  لم لسىىبة، 
رضىىلء مع) بىىلعمن ال كسىىبة ع رىىد م  يىىر   ًا  ًىب   االلىىلعمن،  ًىبىىة  لمًضىى ًرهن ب  ليىىر

ًربمىىل ت بعاقىىذ هىىذا أً بيىىًن عاقبقىىه صىىرب   ًات  لابىىل  لبىىد ،  بلل سىىبة لا ىىلا ذ
ًرهن  لامىلقة، ابا إن امىلقة عامى  مر ى  ىمبق ى داخى  ا  ثى  ب ىع  ى ىه يىر

ًخلصة فن ا ًاصى  اللبىد   بمىن، بلل قص  للىة ىىدم مررفىة الماب)ىبن ب)ىرذ الع
ًرهن   ن  برىدم الرضىل ىىن الابىل  ى ىدمل بقىلر ممل ب د  إل  زبلد  اسلسبعمن ًير

ًل اليكلبىة اتلعملىبىة  اللعمن بقرب لعمن الرلدبلت ممىل بى د  إلى  ا خكىلض مسىع
ًر، فللمرلذ ال ًىبة الابل  لدبمن مقلر ة بللذي ًمن ثم ا خكلض   ذير لدبه لدبمن 

ًاتلعالذ بسًذ الرم   ًات امىلقة السمربة لالخعال)  فرصة أيبر من ام لا ذ
ًر  لعبر   ًاتلعملىبة العن ععابز ل ذي ًمة الثقلفبة   ل م ظ
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مجلننننننننة العلننننننننوم الدراسىىىىىىىىن ل)للبىىىىىىىىلت ربىىىىىىىىلض ا )كىىىىىىىىل  بللللمرىىىىىىىىة  
  3- 1(، 4 1التربوية،
يننننا ذوو صننننعوبات الننننتعلم . قضننننايا المتفوقننننون عقل  (  2002فعاىىىى  الزبىىىىلت  

   القلهر : دار ال ير ل للمرلت التعريف والتشخيص والعالج
ًلبىت  القىىلهر : ميعبىىة ات ل ىىً  منندخل إلننى التربيننة الخاصننة.  (2005بىىراهبم  إفب

 المصربة 
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ًقبن سمرب   ، ي بة الدراسلت الر بل غير منشورة(رسالة دكتوراة .لالمرى

ًلة،   ىبن يمس  للمرةل )ك
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  883-815(، 4 19، . دراسات نفسيةلمًسبقب  
(  الذيلء ا خالقن يمعغبر مرد  ل رالقة ببن العكل   2013مامد البابر   

حوليات  مركز ًالخل  لدل ىب ة من الصم المسلء مرلم عمم  
ًلبة العلسرة، الرسللة الرلي البحوث والدراسات النفسية،  ر  الا

ًىالقعمل 2015مص)كن قسبم، خعلم س بم، سلر  المد   (  أسللب  العكيبر 
ًببن   ًه ،  46، التربية وعلم النفت رسالةبللسرلد  لدل ال) بة الم

199-219  
، مقيات جودة الحياة الصورة المختصرة(  2008 م ظمة الصاة الرللمبة 

 ميعبة ا  ل ً المصربة  :ر هعررب  بيرل اسملىب ، القل
ًي  جوده الحياة ومف وم الذات لدى عينة من الصم (  2012  م   ع
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349  
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ًلرافبة    -2031(، 3 43 دراسات العلوم التربوية،المعغبرات الدبم

2043  
ًا   ص ًلبة العكل   (  2008راهلل    ًل ًىالقعمل بسبي أ مل) العكيبر السلئد  

ًبة الرلمة فن مالفظة ل بن   رسالة ًالعيل م لدل ) بة مرا ة الثل 
للمرة ال للح الً) بة، ي بة الدراسلت  ماجستير)غير منشورة(،

  الر بل
جودة الحياة لدى الطفال الصم وعالقت ا ببعض (  2015هبه لال   
رسللة مللسعبر  ي بة الدراسلت الر بل  يرات الديموجرامية.المتغ

 ل عرببة، قسم العرببة الخلصة، للمرة القلهر  
 
An Gie, Y & Sean, P. (2013). A Beginner’s Guide to Factor Analysis: 

Focusing on Exploratory Factor Analysis. Tutorials in 

Quantitative Methods for Psychology, 9(2), 79-94. 

Bowling, A. Banister, D. Sutton, S.  Evans,O. and Windsor, J. (2002). 

Multi dimensional  model of life in order. Aging and mental 

health, 6(4),355- 371. 

Brice.,P.J., Strauss,G.(2016). Deaf adolescents in a hearing world: a 

review of factors affecting psychosocial adaptation. Adolescent 

health, medicine and therapeutics,7, 67-70. 

Burns,D.D.(1980). Perfection script for self defeat. Psychology today, 

23(2), 34-52. 

Callahan,C.M.,Sowon,C.J.,May,K,A.,Tonchin,E.M.,Plucker,J.A., 

Cunningham, C. M., and Taylor. W.(2004). The social and 



(834-791ص 2019أكتوبر  4، ع18دراسات عربية )مج  
 

-833- 

Emotional development of gifted students. The National 

research Center on the gifted and talented, University of 

Connecticut. 

Chen , S. and Zhang, L.F ( 2016). Thinking style and university self -

efficacy among deaf ,hard of hearing and hearing students. 

Journal of deaf studies and deaf education,21(1),44-55. 

Chen,H.(2001).Preferred learning style and predominant thinking 

styles of Taiwanese a students in accounting classes. 

University of South Dakota: DIS3007054.  

Cheng, S. and Zhang , L.F ( 2017 ).Thinking style and quality of 

university life among deaf or hard of hearing and hearing 

students. American Annals of the deaf, 162(1),8-23. 

Cheng, S. and Zhang, L.F (2015).Thinking style Chang among Deaf, 

hard of hearing and hearing students. Deaf Studies and Deaf 

Education, 20,(1),16-26. 

Fan,J.Q.(2013). Thinking styles socialization and the roles in student 

development. P.H.D. University of Hong Kong. 

Fellinger,L., Holzinger, D, Saltel.H, Laucht ,M.(2008).Mental health 

and quality of life in pupils. European child Adolescent 

psychiatry,17,414-423. 

Fellinger,L., Holzinger,D ,Dokpner.,U.(2005).An innovation and 

reliable way of measuring health - related quality of life and 

mental distress in deaf community. Social psychiatry 

psychiatric Epidemiology, 40,245-250. 

Fimley,T.L.(2013). Black racial and internalized racism in black deaf 

college students. P.H.D. Garlanded University, Washington. 

Goode,D.(1994). Quality for persons with disabilities international 

perspective. In: Michel ,D.,(1997). Book review. Journal of 

intellectual and developmental disability, 22(1), 63- 75. 

Hallanan,D.P . and Kauffman, J.M.(1991). Exceptional children, 

introduction to special education. Englewood cliffs :Periodic 

Hall International. 

Harison, A.F., Bramson , R.M.(1983).Thinking styles:  what kind of 

thinker are you? computer decisions, 15(7),76-84. 

Kirk, AS,.et al.(1992). Educating exceptional children. Boston: 

Houghton Mifflin Company . 

Moores,D.(2001). Education the deaf . Boston: Houghton Mifflin 

company. 

 



  انتشار أساليب التفكير وإسهامها في التنبؤ بنوعية الحياةلدى عينة من الصم الموهوبين

 -834- 

Pedro,E. ,Leitao,J.  and Alves,H.(2014).Does the quality of academic 

life matter for students performance, Loyalty and university 

recommendation ?. Applied research in quality of life. 

Advance online publication.  

Saideh ,M, Omid,R, Nazanin, N., Hadis,H., and Katayoun,T.(2014). 

The relationship between thinking style and gender in high 

school studies . Journal of Biological Science. 3(12),1-4. 

Stanzione,CM.,Perez,SM.,Lederbery,AR.,(2012). Assessing Aspects 

of creativity in deaf and hearing high school students. Journal 

of deaf studies and deaf education, 18(2),229- 241. 

Sternberg, R. and Zhang, L.(2006). Styles of thinking as basis of 

differentiated Instruction. Theory Into practice, 44(3),245- 

253. 

Sternberg, R.(1992).Thinking styles :theory and assessment of the 

interface between intelligence and personality .New York : 

Cambridge university press. 

Sternberg, R.(1997).Thinking styles. New York: Cambridge university 

press. 

Sword,L.(2001).Social Needs :understanding the emotional, 

intellectual and social uniqueness of growing up gifted 

director, Gifted and Creative Services Australia, ptyltd. 

Trapp - Petty,MA, (2014). Health -Related quality of life and sense of 

coherence. M.A. Minneapolis ,Walden university. 

Vendenbos,G.(2007). A dictionary of psychology. Washington: 

American psychological Association. 

Wagner,A.F., Stefano, Cicero, D.C.,Latner,J.D.Mond, J.M.(2016). 

Eating disorder features and quality of life: Does gender 

matter?.Quality of life research, 25,(10), 2603-2610. 

Webb,J. (1999).Nurturing the social emotional development of gifted 

children in Heller. International Handbook of research and 

development of giftedness and talent. Pergman press Oxford. 

Zhang,L.F., and Sternberg,P.J.(2005). Three fold model of intellectual 

styles. Education psychology Review, 17(1),1-53. 

 


