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 ممخص:
ىدؼ البحث الحالي إلى تحديد العالقة بيف بعض ميارات التفكير اإليجابي وجودة الحياة لدى      

التالميذ ضعاؼ السمع، والكشؼ عف الفروؽ في ميارات التفكير االيجابي، وجودة الحياة بيف الذكور 
( 07مف )واالناث مف التالميذ ضعاؼ السمع. وتـ استخداـ المنيج الوصفي، وتكونت عينة البحث 

( تمميذة وتتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف 07( تمميذًا و )07تمميذًا وتمميذة مف ضعاؼ السمع بواقع )
(، مف 7,61( عامًا وانحراؼ معياري قدره )27,0( عامًا بمتوسط عمري قدره )21,1( و )6,8)

عميمية بمحافظة المنيا، ، بإدارة مغاغة الت1و دىروط االبتدائية رقـ  2مدرستي دىروط االبتدائية رقـ 
مقياس التفكير اإليجابي إعداد: الباحث، مقياس جودة الحياة وتـ تطبؽ المقاييس التالية عمييـ: 

اختبار ، وباستخداـ معامالت االرتباط و(1717إعداد: آماؿ حمدي ىاشـ )لألطفاؿ ضعاؼ السمع 
لممجموعات غير المرتبطة، أظيرت النتائج وجود ارتباط موجب داؿ احصائيًا عند مستوى "ت" 

( بيف درجات ميارات التفكير اإليجابي وجودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ السمع، كذلؾ 7,72)
توصمت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات الذكور واالناث مف 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة وضعاؼ السمع عمى مقياس ميارات التفكير اإليجابي، التالميذ 
 احصائية بيف متوسطي درجات الذكور واالناث مف التالميذ ضعاؼ السمع عمى مقياس جودة الحياة.

  
 ضعاؼ السمع. –جودة الحياة  –ميارات التفكير اإليجابي  الكممات المفتاحية:

 
Abstract: 
   The aim of the current research is to determine the relationship between 
some positive thinking skills and quality of life for students with hearing 
impairments, and to reveal the differences in positive thinking skills and 
quality of life between meals and female students with hearing impairments. 
The descriptive approach was used, and the sample of the research sample 
consisted of (70) students who were hard of hearing, with a rate of (40) and 
(30), and a 4-year intervention and a standard deviation of defense (0.82), 
from Dharout Primary School No. 1 and Dharout Primary School No. 2, 
Maghagha Education in Minya Governorate, and the following scales were 
developed: Positive Thinking Scale Prepared by: Researcher, Life Scale for 
Hearing Impaired Children Prepared by: Amal Hamdi Hashem (2020), Using 
correlation coefficients and a t-test for unrelated groups, The results showed 
that there was a statistically significant positive correlation at the level (0.01) 
between the degrees of positive thinking skills and the quality of life of the 
hearing-impaired students. The results also showed that there were no 
statistically significant differences between the average scores of male and 
female students with hearing-impaired students on the scale of positive 
thinking skills. And there were no statistically significant differences 
between the average scores of males and females of the hard of hearing 
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students on the quality of life scale.Keywords: Positive thinking skills - 
Quality of life - Hearing impaired. 

 
 مقدمة:

 الحياة توجو عمى يساعد الذي فيو حياة اإلنساف في األساسية العوامؿ مف عامؿ التفكير يعد   
 يستطيع وبو مف المخاطر، الكثير وتجنب المشكالت، مف كثير حؿ عمى كما يساعد وتقدميا،
، ولمتفكير اإليجابي أىمية كبيرة في حياة لصالحو وتسيرىا أمور كثيرة في والتحكـ السيطرة اإلنساف

راد عمى اختالؼ أعمارىـ، وفى كافة مجاالت الحياة بما يحممو مف توقعات إيجابية متفائمة تجاه األف
المستقبؿ حيث انو أداة فعالة يمكف استخداميا في الحياة اليومية فتحسف مف أداء الفرد بما يحقؽ لو 

ف، وعمى النجاح الذي يشعر مف خاللو بالصحة والسعادة في الحياة، وتؤثر بصاحبيا وباآلخري
 اإلنساف أف يحرص عمى استخداميا بتأف وبطرؽ يحددىا استخداـ العقؿ والتفكير المنطقي.

ويشػػػار إلػػػػى التفكيػػػػر اإليجػػػػابي بأنػػػػو امػػػػتالؾ الفػػػػرد لعػػػػدد مػػػػف التوقعػػػػات اإليجابيػػػػة المتفائمػػػػة تجػػػػاه     
 I)المسػتقبؿ، واقتناعػػو بقدرتػو عمػػي النجػاح، ومػػف أىػػـ ىػذه التوقعػػات )أنػا اعتقػػد أنػو فػػي اسػػتطاعتي( 

think I can) والػذي يقصػد بػو  حيث يري سيجماف أف األفراد يميموف إلي أحد نمطي التفكير التفاؤلي
 ,Neck & Manz)التفكيػر اإليجػػابي، ىػػذا فػػي مقابػػؿ الػػنمط اآلخػػر وىػػو نمػػط التفكيػر التشػػاؤمي. 

1992)   
عمى أف تنمية الميارات والصفات االيجابية في  Seligman (2002)كما أكد سيميجماف    

الشخصية أمر ضروري لمفرد، فيي تعد حصنًا قويًا ووقائيًا ضد ضغوط الحياة ونواتجيا السمبية، كما 
أف ليذه الصفات اإليجابية دورًا في استثارة السعادة الحقيقية فيي مف أفضؿ السبؿ لموصوؿ اليناء 

 الفشؿ وتحمؿ المسئولية.والسعادة النفسية، والتغمب عمى 
واعتبرت  والسموؾ، والمشاعر األفكار بيف ومباشرة صريحة عالقة ىناؾ أف إلى الدراسات وتشير   
 ودافعية إيجابية مشاعر توليد إلى تؤدى واإليجابية المتفائمة فاألفكار بينيـ، دائرية عالقة ىناؾ أف

 اتجاه في األداء في استمراره إمكانية في الفرد ثقة مف تزيد أنيا كما والمحاولة، والتقدـ نحو المعني
 (1720)عال عبد الرحمف عمى،  .النجاح
 يرتقػػػي بػػػالفرد التفكيػػػر أنمػػػاط مػػػف نمػػػط أنػػػو حيػػػث مػػػف اإليجػػػابي بػػػالتفكير االىتمػػػاـ ظيػػػر ىنػػػا ومػػػف   

 أفضػؿ نحػو حياتو عمػى وتغيير الكامنة، قواه واكتشاؼ وسموكو، ومشاعره عقمو استثمار عمى ويساعده
، كمػػػا أشػػػار مايكػػػؿ وكػػػارفر (۲۱۰۲ سػػػامية لطفػػػي األنصػػػاري،) إيجابيػػػة وأسػػػاليب أنشػػػطة باسػػػتخداـ

Micheal & Carver (1993) فػػي التفػػاؤلي المرادفػػات لمتوجػػو ىػػو أحػػد اإليجػػابي التفكيػػر أف إلػػى 
 والسػعادة لمنجػاح إيجابيػة مف توقعات يتضمنو بما النجاح إلى يؤدي الحياة في المتفائؿ والتوجو الحياة،

   .واالنجاز
 واالجتمػػػاعي والمغػػػوي المعرفػػػي النمػػػو مظػػػاىر جميػػػع عمػػػى السػػػمع لػػػدى االطفػػػاؿ ضػػػعؼ ويػػػؤثر    

 بالمدرسػة يكػوف السػمع ضػعيؼ يمتحؽ وعندما والكالـ، المغة بتعمـ المظاىر ىذه الرتباط والنفسي نظرا
 الفػروؽ حيػث اكتسػبيا، ومػف التػي المفػاىيـ حيث مف خصوصيتيا ليا نمو بمرحمة المدرسة قبؿ مر قد
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 السػمع فقػداف درجػة اإلصػابة واخػتالؼ فػي أسػباب االخػتالؼ إلى ترجع والتي أقرانو، وبيف بينو الفردية
 ذلػػؾ كػػؿ مػػف واألىػػـ معػػوؽ، كػػؿ التػػي نشػػأ فييػػا البيئػػات الخػػتالؼ إضػػافة نحػػوه، الوالديػػة واالتجاىػػات

)محمد إبراىيـ عيد، طو ربيع طػو، آمػاؿ حمػدي حياتو  سنوات طيمة تالزمو التي لألصـ المجتمع نظرة
 (.1717ىاشـ، 

 عمػى واضػ  بشػكؿ تػنعكس وخصػائص طبيعة لضعيؼ السمع أو لألصـ تجعؿ األمور ىذه كؿ إف   
مكاناتو، قدراتو وميولو  المشػاركة فييػا، وفاعميػة لمحيػاة ونظرتػو انفعاالتػو عمى أيضا وتؤثر واىتماماتو وا 

حنػاف . )بالعديػد مػف جوانػب الحيػاة وتقبمػو لنفسػو ول خػريف سػمعياً  المعػاقيف لػدى جودة الحياة كما تؤثر
 (.۲۱۰۰ أبو منصور، خضر
 تػػوافقيـ النفسػػي عػػدـ النفسػػية خصائصػػيـ أىػػـ مػف أنػػو( ۲۱۱۲) عمػػي محػػروس وفػػاء كمػا أشػػارت     

 وقمػػة وروالتيػػ واالكتئػػاب والقمػػؽ ل خػػريف باإلذعػػاف األفػػراد ىػػؤالء ويتصػػؼ العػػاطفي االسػػتقرار وضػػعؼ
   .والتناقض والسمبية العدواني والسموؾ باآلخريف والشؾ الذات توكيد
 اقػػؿ ضػػعاؼ السػػمع األطفػػاؿ أف المجػػاؿ ىػػذا فػػي أجريػػت دراسػػات بينػػت االجتماعيػػة الناحيػػة ومػػف   

 إلػى غالبػاً  الصػـ لػدى التوافػؽ االجتمػاعي صػعوبة وتػؤدى العادييف، مف االجتماعية الناحية مف نضجاً 
 فػػي والشػػؾ واالنػدفاع، الغضػػب وسػرعة واألنانيػة والضػػيؽ والخجػػؿ القمػؽ: مثػػؿ انفعاليػة أعػػراض ظيػور

 فػػإف ولػذلؾ اآلخػريف، بأفكػار التػأثر وسػيولة بػالنفس وفقػداف الثقػػة المسػئولية تحمػؿ عػف والبعػد اآلخػريف
)تيسػػير يميمػػوف لمتفاعػػؿ مػػع أشػػخاص يعػػانوف مػػف اإلعاقػػة السػػمعية نفسػػيا  سػػمعيا المعػػاقيف األشػػخاص

 (1727مفم  كوافحة، عمر فواز عبد العزيز، 
ومنيا حالة الفرد ضعيؼ السمع وتأثيرىا عمى جودة الحياة لديو وتشير العديد مف الدراسات إلى   

 والتي( 6102أسماء محمد السرسي، محسن ضرغام عبد الرازق، محمد السيد صديق ) دراسة
ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف جودة الحياة وضعؼ السمع لدى أطفاؿ المرحمة االبتدائية 
ضعاؼ السمع، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف اإلعاقة السمعية 

لدى والتأثيرات المختمفة الميمة )االضطرابات االنفعالية، االضطرابات العضوية( عمى جودة الحياة 
 إلى ىدفتوالتي  (6102ندى عبد الرحمن المخضب )التالميذ ضعاؼ السمع، كما أشارت دراسة 

 المتغيرات، بعض ضوء في وضعاؼ السمع الصـ الطالب لدى األكاديمية الحياة جودة عمى التعرؼ
 وضعاؼ الصـ الذكور درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود النتائج إلى وتوصمت

الذكور،  لصال  وذلؾ األكاديمية، الحياة جودة مقياس عمى السمع وضعيفات الصـ السمع، واإلناث
 السمع عمى وضعاؼ الصـ الطالب درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد وال

 داللة ذات فروؽ ، كما توجد(سمع ضعاؼ - صـ) الفئة لمتغير وفقا األكاديمية الحياة جودة مقياس
 األكاديمية الحياة جودة عمى مقياس السمع وضعاؼ الصـ الطالب درجات متوسطي بيف ئيةإحصا
 توجد الدراسي، وال المستوى لمتغير األدنى وفقا المستويات طالب لصال  األكاديمية الكفاءة بعد في

 عمى السمع الصـ وضعاؼ والطالبات الطالب درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ
 الصـ الطالب درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ الحياة، كما توجد جودة مقياس



  

   

  
 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية
  ٌناٌرعدد 

 2022 الثالثالجزء 

 

289 

 ،"األكاديمية الكفاءة" األوؿ البعد في العمر متغير إلى ترجع الحياة جودة عمى مقياس السمع وضعاؼ
 الكمية والدرجة والثالث الثاني البعد في فروؽ توجد ال بينما عمرًا، األصغر لصال  الفئة وذلؾ

    .لممقياس
ومنيا بجودة الحياة  كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى ارتباط ميارات التفكير االيجابي     
أنماط التفكير  عمى التعرؼ إلى ىدفت التي Cheng & Zhang (2017)شينج وزىانج  دراسة

وجودة الحياة لدى الطالب ضعاؼ السمع والعادييف، وأظيرت النتائج وجود ارتباط بيف أنماط التفكير 
 األوؿ مف أساليب التفكير النوع في أعمى درجات عمى حصموا الذيف أف الطالبوجودة الحياة، حيث 

 ؛ الجامعية الحياة عف أكبر رضا ونح( المعرفية الناحية مف تعقيًدا واألكثر اإلبداع، مف المزيد أي)
 بساطة وأكثر لممعايير، تفضياًل  أكثر أي) الثاني النوع في أعمى درجات عمى حصموا الذيف أما

 .أقؿ رضا إلى يميموف( معرفًيا
 الحياة ومنيا جودة لتحسيف اإليجابي ميارات التفكير كما اىتمت بعض الدراسات ببناء البرامج لتنمية

منى فرحات ودراسة ، (6102شيماء بدري فكري )، ودراسة (6102عمى )دراسة عصام محمد 
 .(6102(، ودراسة رانيا عبد اهلل دراز )6102دراسة ضياء أبو عاصي فيصل )(، 6160جريش )

 سمعيا لممعاقيف الحياة جودة مستوى إلى التعرؼ (6102ناجي منور السعايدة ) كما ىدفت دراسة
 اإلعاقة وشدة الجنس متغير أثر ودراسة البمقاء، محافظة في الخاصة التربية بمراكز الممتحقيف
 إحصائياً  دالة فروؽ وجود إلى النتائج وأشارت لييـ، الحياة جودة عمى الزمني والعمر اإلعاقة وطبيعة

 ذوي بيف إحصائيا دالة فروؽ ووجود الذكور، لصال  الحياة جودة مستوى في واإلناث الذكور بيف
 بعد عدا فيما المتوسطة، اإلعاقة ذوي لصال  الحياة جودة مستوى في والشديدة المتوسطة اإلعاقة
 في والمكتسبة الوالدية اإلعاقة ذوي بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود الى النتائج أشارت كما. االتصاؿ
 إحصائيا دالة فروؽ وجود إلى النتائج أشارت كما المكسبة، اإلعاقة ذوي لصال  الحياة جودة مستوى

( سنوات 27مف وأقؿ) العمرية الفئات لمتغير تبعا سمعيا المعاقيف لدى الحياة جودة مستوى في
 (. فأكثر سنة 27) مف العمرية الفئة لصال  الفروؽ وكانت فأكثر، سنوات( 27)و

 دراسةبعض الدراسات ارتباط ميارات التفكير االيجابي بجودة الحياة ومنيا  كما أظيرت نتائج    
ير االيجابي كفروؽ ذات داللة إحصائية بيف ذوي التفوجود  التي أشارت (6102ىناء محمد سيد )

توجد فروؽ ذات داللة  الو المرتفع وذوي التفكير االيجابي المنخفض في االحساس بجودة الحياة، 
رتفع في إحصائية بيف اإلناث ذوي التفكير االيجابي المرتفع وبيف الذكور ذوي التفكير االيجابي الم

 عمى التعرؼ إلى (6102عبد العباس غضيب شاطي ) دراسة كما أشارت، االحساس بجودة الحياة
 إحصائياً  دالة فروؽ وجود إلى الدراسة نتائج الحياة، وأشارت نحو بالتوجو وعالقتو اإليجابي التفكير
 فروؽ توجد كما الذكور، ولصال  الحياة نحو التوجو مقياس في واإلناث الذكور درجات متوسطي بيف
 الحياة، نحو التوجو مقياس في واإلنساني العممي التخصص درجات متوسطي بيف احصائياً  دالة

 العممي. التخصص ولصال 



   

 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

  ٌناٌرعدد 

 2022 األولالجزء 

 

290 

 بيف العالقة عف طبيعة الكشؼ (6161حياة بن عيشة، وسميرة ركزة ) دراسةفي حيف ىدفت    
 نتائج لإلنجاز، وأسفرت الدافعية ومنخفضي مرتفعي التالميذ لدى الحياة وجودة اإليجابي التفكير

 التعميـ مرحمة تالميذ لدى الحياة وجودة اإليجابي التفكير بيف إحصائيا داؿ ارتباط وجود: الدراسة عف
 ومنخفضي مرتفعي التالميذ بيف اإليجابي التفكير مستوى في إحصائيا دالة فروؽ الثانوي، كما توجد

 مرتفعي التالميذ بيف الحياة جودة مستوى في إحصائيا دالة فروؽ لإلنجاز، كما توجد الدافعية
 .لإلنجاز الدافعية ومنخفضي

 وحصر اإليجابي، لمتفكير العاممي البناء تحديد إلى( 6161دراسة عمى محمد ذكري ) وىدفت    
 اإليجابي، بالتفكير التنبؤ في إسياما( األكاديمية والدافعية - األكاديمية الحياة جودة)المتغيرات  أكثر

بينيا  والثالثية الثنائية التفاعالت أثر وكذلؾ الدراسي، والمستوى والكمية، النوع، متغيرات ودراسة أثر
 جودة خالؿ مف اإليجابي بالتفكير التنبؤ يمكف أنو النتائج اإليجابي، وأظيرت التفكير درجات عمى
 المتغيرات احصائية داؿ أثر وجود عدـ الى النتائج وتوصمت والدافعية األكاديمية، األكاديمية، الحياة
 التفكير أبعاد جميع في( بينيا والثالثية الثنائية التفاعالت الدراسي المستوى - الكمية النوع: )مف كؿ

 والدرجة الكمية. اإليجابي
لذلؾ فإف نجاح الطفؿ في اكتساب وتنمية ميارات التفكير اإليجابي يساعد عمى تقبمو لنفسو    

 وعف طبيعة الحياة، مما ينعكس عمى جودة الحياة لديو. ول خريف 
 مشكمة البحث:

تعد ميارات التفكير اإليجابي مف أىـ الميارات التي يمكف اكسابيا في مرحمة الطفولة، حيث أف     
تأسيس ميارات التفكير اإليجابي، يجعؿ األطفاؿ أكثر وعيًا بمواقؼ الحياة المختمفة وكيفية التعامؿ 

مما يترتب  معيا، وتساعد تمؾ الميارات الطفؿ ضعيؼ السمع عمى تقبمو لدرجة ضعؼ السمع لديو
باإلمكانيات المتاحة لديو في الحياة وشعوره  االستمتاعو  عف حياتو الطفؿرضا  ذلؾ تحديد درجة

 .باألمف والرضا والسعادة
 

مع التالميذ ضعاؼ السمع، فقد تـ مالحظة تأثير درجة  (2)ومف خالؿ عمؿ الباحث الميداني     
ضعؼ السمع لدى أطفاؿ المرحمة االبتدائية عمى جودة الحياة، ومدى الرضا عف أنفسيـ، ومف خالؿ 

 Chengشينج وزىانج  دراسةاالطار النظري، وما أشارت إلية نتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة 

& Zhang (2017) ،دراسة عمى محمد ذكري (، 6161شة، وسميرة ركزة )حياة بن عي دراسة
دراسة ، (6102عبد العباس غضيب شاطي ) دراسة، (6102ىناء محمد سيد ) دراسة(، 6161)

لذلؾ فإف ميارات التفكير اإليجابي تؤثر بشكؿ كبير عمى جودة الحياة  ،(6102عصام محمد عمى )
لدى الفرد بشكؿ عاـ حيث تعمؿ تمؾ الميارات عمى زيادة الوعي وسيولة التكيؼ مع األحداث 

                                                           

(
1

 يعمؿ الباحث أخصائي نفسي وتخاطب. (
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وانطالقًا مما سبؽ دفع الباحث إلى فحص العالقة بيف ميارات  الحياتية وتقبؿ الواقع والتعامؿ معو،
وفي ضوء ذلؾ يمكف تحديد مشكمة  وجودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ السمع.التفكير اإليجابي 

 البحث في االجابة عمى األسئمة التالية:
 ما العالقة بيف بعض ميارات التفكير اإليجابي وجودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ السمع.     -2
 ذ ضعاؼ السمع.    ما الفروؽ في ميارات التفكير اإليجابي بيف الذكور واالناث مف التالمي -1

 ما الفروؽ في جودة الحياة بيف الذكور واالناث مف التالميذ ضعاؼ السمع.     -0

 ييدؼ البحث الراىف إلى:أىداف البحث: 
 تحديد العالقة بيف بعض ميارات التفكير اإليجابي وجودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ السمع.     -2
الكشػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ فػػػي ميػػػارات التفكيػػػر اإليجػػػابي بػػػيف الػػػذكور واالنػػػاث مػػػف التالميػػػذ ضػػػعاؼ  -1

 السمع.    

 الكشؼ عف الفروؽ في جودة الحياة بيف الذكور واالناث مف التالميذ ضعاؼ السمع.     -2
  تتمثؿ أىمية البحث في:أىمية البحث: 

  عالقتيا بجودة الحياة لدى التالميذ التعرؼ عمى ميارات التفكير اإليجابي وتأثيرىا مف حيث
 ضعاؼ السمع.

 يوفر البحث الحالي أدوات حديثة لقياس ميارات التفكير اإليجابي لمتالميذ ضعاؼ السمع 

 االسياـ في توفير بعض الحقائؽ والمعمومات عف جودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ السمع 
 مصطمحات البحث اإلجرائية:

 أصحاب التفكير اإليجابي( 1776) عبد الستار ابراىيـ يعرؼ :ابيمفيوم ميارات التفكير اإليج 
مف الناس بانيـ مف يتصفوف بالسعادة لما يتبنوف مف تمؾ االفكار العقالنية التي تيدييـ في 
توجياتيـ الشخصية والسموكية واالجتماعية مثؿ بعض المعتقدات الفكرية والسموكية مثؿ عمي 
الفرد مواجية الصعاب وليس اليروب، الحؿ السيؿ السريع قد يؤدي عمي المدي الطويؿ الي 

ئة وسعادة االنساف ترتبط بقدرتو عمي الفعؿ والنشاط ومجاىدة النفس والنجاح في اثار سي
 حياتنا مرىوف بوجود ما لدينا مف ميارات ونشاط وطرؽ كؿ االبواب المتاحة.

ويعرفيا الباحث بأنيا مجموعة ميارات التفكير المكتسبة التي يمكف تعمميا، والتي تمكف  
التصرؼ بشكؿ سميـ بما يتوافؽ مع معايير المجتمع، ، و الفرد مف التفاعؿ بشكؿ ايجابي

وتؤدي إلى نجاح الفرد في تحقيؽ أىدافو، وتتحدد بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ عمى 
 المقياس المستخدـ في البحث.

 منظمة الصحة العالمية  يتبنى الباحث تعريؼ :مفيوم جودة الحياة(WHO)   لجودة الحياة
الفرد عمى االستمتاع باإلمكانيات المتاحة لديو في الحياة وشعوره وتعرفيا عمى أنيا قدرة 

 ,Waterman)باألمف والرضا والسعادة والرفاىية حتى لو كاف لديو ما يعوؽ ذلؾ 

Schwartz, & Conti, 2008) ،مف  التمميذالدرجة التي يحصؿ عمييا ب اً اجرائي ويتحدد
 . الحالي البحثفي  المستخدـ خالؿ تطبيؽ مقياس جودة الحياة
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 ( ومصطفى نوري القمش، خميؿ 1721يتفؽ كٌؿ مف إيياب الببالوي ) :مفيوم ضعف السمع
( إلى إف االعاقة السمعية تشير إلى المشكالت السمعية التي 1770عبد الرحمف المعايطة )

تتراوح في شدتيا مف البسيط إلى المتوسط وىو ما يسمى بالضعؼ السمعي إلى الشديد وىو 
ى بالصمـ، واألصـ ىو الفرد الذي يعاني مف عجز سمعي يصؿ لدرجة فقداف سمعي ما يسم

( ديسبؿ فأكثر، مما يحوؿ دوف اعتماد عمى حاسة السمع في فيـ الكالـ سواء باستخداـ 07)
السماعات أو بدونيا أما ضعيؼ السمع فيو الفرد الذي يعاني مف فقداف سمعي إلى درجة 

عمو يواجو صعوبة في فيـ الكالـ باالعتماد عمى حاسة ديسبؿ تج 86:  03فقداف سمعي 
 السمع فقط. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أواًل: اإلطار النظري:

 :  Positive thinkingالتفكير اإليجابي  -0
تعرؼ التفكير اإليجابي بانو: استراتيجيات إيجابية في إلى  Yearley (1990)أشار ييرلي     

انيا الميؿ والرغبة لممارسة سموكيات أو تصرفات تجعؿ حياة الفرد ناجحة وتقوده أف الشخصية، كما 
  يكوف ايجابيًا في حياتو.

 الفػرد بيػا يفكػر التػي الطريقػةالتفكير اإليجابي بأنػو: ( 1720كما تعرؼ عال عبد الرحمف عمى )      
 التوقعػػػات األبعػػػاد التاليػػػة:فػػػي  ويظيػػػر واألحػػػداث األشػػػخاص تجػػػاه تصػػػرفاتو عمػػػى إيجابيػػػا وتػػػنعكس
 عػػف لالخػػتالؼ اإليجػػابي االنفعػػاؿ، التقبػػؿ فػػي العقمػػي والػػتحكـ االنفعػػالي والتفػػاؤؿ، الضػػبط اإليجابيػػة

 .المشروط غير الذات الشخصية، تقبؿ المسؤولية اآلخريف، تقبؿ
 والتفكير الحياة في Optimism Orientationالتفاؤلي  لمتوجو مرادفاً  يعد اإليجابي فالتفكير    

 إيجابية توقعات مف ا يتضمنومب Pessimism Orientation السمبي لمتوجو يعد مرادفاً  السمبي
 العادية المواقؼ مواجية وتخطي إمكانية في الثقة فقداف إلى يؤدي الذي ولمسعادة واإلنجاز، لمنجاح

 (1776)يوسؼ محيالف سمطاف، الفشؿ  إلى يؤدي مما والصعبة
 اإليجابي:أىمية التفكير 

الباعػػػث عمػػػى إلػػػى أىميػػػة التفكيػػػر اإليجػػػابي فػػػي كونػػػو ( ۲۱۰۲أشػػػارت سػػػامية لطفػػػي األنصػػػاري )    
 ويسػػػاعد ثقػػػة،اء العػػالي، ويعػػػزز بيئػػة العمػػؿ باالنفتػػاح والصػػدؽ والداسػػتنباط األفضػػؿ، وىػػو سػػر األ

تأكػد دافؾ، كمػا أىػلػذي يحقػؽ اتختار مػف قائمػة اىػداؼ الحيػاة المسػتقبؿ األفضػؿ أف التفكير اإليجابي 
أف التغييػر اإليجػػابي البنػػاء الػذي تجريػػو داخػػؿ نفسػػؾ سػوؼ يكػػوف لػػو األثػػر النػافع فػػي شخصػػيتؾ وفػػي 

 أف تقمػؽ بشػكؿ أقػؿ، وتسػتمتع أكثػر، وأف تنظػر لمجانػب يعنػي اً إيجابيػ اً أف تكػوف مفكػر  تؾ،كافػة نشػاطا
اف ، اً مف الحزف، وواجبؾ األوؿ أف يكوف شعورؾ الػداخمي طيبػ ، وتختار أف تكوف سعيدة بدالً المضيء

ؿ يمتمؾ فكػرة واحػدة فػي أي وقػت فػإذا أدخمنػا فػي عقولنػا فكػرة إيجابيػة اخرجػت الفكػرة السػمبية التػي قالع
إف ىػذه  ،ؿ ال يقبؿ الفراغ فإذا لـ نمأله باألفكار اإليجابية فسوؼ تمأله األفكػار السػمبيةقتقابميا، إف الع

في حياتنا اإليجابيػة، والتفػاؤؿ والطاقػة والقػدرة عمػى الػدفاع عػف  نعابيات في عقولنا ومشاعرنا تصاإليج
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فكػػػر نب إلينػػػا الموقػػػؼ اإليجابيػػػة، والعكػػػس يحػػػدث عنػػػدما ذعنػػػدما نفكػػػر بطريقػػػة إيجابيػػػة تتجػػػو الػػػنفس، 
 .بطريقة سمبية فإننا نجذب إلينا الموقؼ السمبية

يما يحصمو الفرد مف قيمة وفائدة، لذلؾ فيو تفكير بناء وتصدر ويتض  فائدة التفكير اإليجابي ف   
منو المقترحات الممموسة والعممية، وىدفة ىو الفعالية والبناء وأف التغيير اإليجابي البناء الذي يجريو 
الفرد داخؿ نفسو سوؼ يكوف لو األثر النافع في شخصيتو وفي كافة نشاطاتو. )ادوارد ديبونوا، 

1772) 
 تفكر أف اخترت فإذا تفكيره طريقة يقرر أف اإلنساف استطاعة في اإليجابي التفكير ميةأى وتتض 
 تحقيؽ مف تعيقؾ ربما والتي فييا المرغوبة غير المشاعر مف الكثير تزيؿ أف تستطيع بإيجابية
 مجاالت مف مجاؿ كؿ في بالنجاح وثيًقا ارتباط اإليجابي العقمي االتجاه يرتبط حيث لنفسؾ األفضؿ
 (1776 ، سعيد صال  الرقيب)  الحياة

 : استراتيجيات تنمية التفكير االيجابي
إلى استراتيجيات تنمية التفكير اإليجابي،  (۲۱۱0أشار كٌؿ مف سامية األنصاري، حممي الفيؿ )     

 ويمكف توضيحيا فيما يمي:
واألفكار، كما أف : لمحوار الداخؿ أىمية كبيرة في تعديؿ السموؾ استراتيجية حديث الذات -

االسئمة التي يطرحيا الفرد عمى نفسو تمكنو مف مراجعة تفكيره، والتأمؿ فييا، ومراجعة 
 خططو.

: تقييـ مدى االقتراب النسبي مف األىداؼ الموضوعة لألداء استراتيجية مراقبة الذات -
سموؾ وتوليد التغذية المرتدة لترشيد بعض السموكيات واالنتباه المتعمد إلى أشكاؿ ال

 المختمفة بغرض مراقبة التقدـ نحو األىداؼ.

: يمقي المعمـ فييا عمى الطالب ميمة كشؼ النتائج واألثار استراتيجية االختبار الواعي -
 المترتبة عمى ما يتخذونو مف قرارات، لفيـ العالقة بيف السبب والنتيجة.

كيفية التفكير وكيفية : مف خالؿ كتابة فقرات قصيرة لوصؼ استراتيجية سجالت التفكير -
 ممارستيا، مما يزيد مف وعي الطالب بتفكيره.

: مف خالؿ فيـ كيؼ تعمؿ العادات والسموكيات التي استراتيجية البرمجة اإليجابية لمذات -
 نزاوليا بشكؿ تمقائي في صالحنا، وفيـ كيؼ نستغؿ قوانا العقمية في تحقيؽ النجاح.

 :  quality of lifeجودة الحياة  -6
 بأنو الحياة إلى مفيـو جودة Cummins, McCabe, Romeo & Gullone (1994)أشار    

 ويتحدد الحياة، جودة عنيا التحديد والرضا الحياتية الظروؼ مع تتفاعؿ التي الشخصية القيـ تمؾ
 .الفرد مجاالت حياة مف مجاؿ أي لجودة والذاتي الموضوعي القياس

 بالسعادة الشخصية، العاـ والشعور بالحياة العاـ الرضا عمى يركز واسعاً  مفيوماً  الحياة جودة وتعد  
 فأف وبالنسبة لممرض المريض، منظور مف الطبيعية لمعالقات العاـ التأثير تقييـ ليشمؿ يتسع كما
 شعور حيث يتأثر المرضى، التحسف عف البعيد العالج ناتج تعكس بالصحة، المتعمقة الحياة جودة
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دارة فعاؿ بشكؿ والعمؿ االجتماعي والتفاعؿ الشخصية بالصحة المريض  ,Hoff) المنزؿ واألسرة وا 

2002). 
 وانفعالية بدنية األداء عمى الفرد لقدرة قياس إلى جودة الحياة بكونيا Church (2004)كما أشار    

 .الخاصة توقعاتو مع أو يتناغـ ينسؽ مستوى عند بيئتو سياؽ في واجتماعية
 :الحياةأبعاد جودة 

أف جػػودة الحيػػاة  World Health Organization (WOH) وتوضػػ  منظمػػة الصػػحة العالميػػة
 تتحقؽ في األبعاد التالية: 

، الػػػتخمص مػػػف  البعػػػد الجسػػػمي: – والجػػػودة فيػػػو توضػػػ  كيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع األلػػػـ وعػػػدـ الراحػػػة، النػػػـو
 التعب، الطاقة، الحركة العامة.

والسػػموكيات اإليجابيػػة، تركيػػز االنتبػػاه، الرغبػػة فػػي الػػتعمـ والتفكيػػر البعػػد النفسػػي: يتضػػمف المشػػاعر  –
 والذاكرة، وتقدير الذات ومظير اإلنساف وصورة الجسـ ، ومواجية المشاعر السمبية.

يتضمف العالقات الشخصية واالجتماعية، والمسػاندة االجتماعيػة، والػزواج النػاج   البعد االجتماعي: –
 الزواجي.مع التأكيد عمى التوافؽ 

بعػػد االسػػتقاللية: يعنػػي أنػػو كممػػا ارتفعػػت مقػػدرة الفػػرد عمػػى االسػػتقاللية ، كممػػا توقعنػػا جػػودة عاليػػة  –
لمحياة، ويتضمف ذلؾ البعػد حيػز الحركػة الػذي يتمتػع بػو الفػرد فػي حياتػو، وأنشػطة الحيػاة اليوميػة التػي 

 يقـو بيا، ودرجة االعتماد عمى األدوية الطبية والمساعدات.
 عد الديني: يعني االلتزاـ األخالقي وتحقيؽ السعادة الروحية مف خالؿ العبادات.الب –
البعد البيئي: يتضمف ممارسة الحرية بالمعنى اإليجابي، الشػعور بػاألمف واألمػاف الجسػمي، المػرض  –

مصادر الدخؿ، المشاركة في فرص الترفيػو، مػدى االبتعػاد عػف مصػادر التمػوث والضوضػاء،  ،الميني
شارا  وغيرىا. ت المرور والمواصالتوا 

 :مؤشرات جودة الحياة
 :ويمكف توضيحيا فيما يمي( مؤشرات جودة الحياة 1721نعيسة ) رغداء عمي حددت

اإلحساس بجودة الحياة: حالة شعورية تجعؿ الفرد يرى نفسو قادًرا عمى إشباع حاجاتو المختمفة  –
 بالظروؼ المحيطة بو. واالستمتاعالفطرية والمكتسبة 

ؽ مع المرض أو الشعور اأو الوف واالكتئابالمؤشرات النفسية: وتتمثؿ في شعور الفرد بالقمؽ  –
 بالسعادة والرضا.

المؤشرات االجتماعية: وتتض  مف خالؿ العالقات الشخصية ونوعيتيا فضاًل عف ممارسة الفرد  –
 األنشطة االجتماعية والترفييية.

ا الفرد عف مينتو وحبو ليا، والقدرة عمى تنفيذ مياـ وظيفتو المؤشرات المينية: وتتمثؿ بدرجة رض –
 وقدرتو عمى التوافؽ مع واجبات عممو.

المؤشرات الجسمية والبدنية: وتتمثؿ في رضا الفرد عف حالتو الصحية والتعايش مع اآلالـ والنـو  -
 .والشيية في تناوؿ الغذاء والقدرة الجنسية
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 : Articulation Disorderضعاف السمع  -2
يشػػير مصػػطم  الضػػعؼ السػػمعي إلػػى فقػػداف جزئػػي لمسػػمع عمػػى الػػرغـ مػػف بقػػاء بعػػض الوظػػائؼ    

السمعية، في حػيف يشػير الصػمـ إلػى درجػة االعاقػة التػي تجعػؿ السػمع غيػر وظيفػي ألغػراض الحيػاة، 
فمعظـ االفراد ذوي اإلعاقات السمعية ليسوا صممًا، حيث أنػو فقػداف جزئػي لمسػمع ويكػوف شػائعًا وسػط 

 ,U.S. Congressفراد األكبػر سػنًا ممػا يػؤثر عمػى تمقػي وتفسػير المعمومػات فػي البيئػة المحيطػة. اال
Office of Technology Assessment, 1986) )   

إلػػى مفيػػـو االعاقػػة السػػمعية إلػػى أنػػو فقػػداف سػػمعي  (Northern & Downs, 2002)كمػػا أشػػار 
 ف ىما الطفؿ األصـ وضعيؼ السمع.يتراوح بيف البسيط والشديد جدًا، وينطوي عمى مصطمحي

( أف ضػػعاؼ السػػمع يوصػػفوف بأولئػػؾ الػػذيف فقػػدوا جػػزءًا مػػف 1776ويػػذكر محمػػد النػػوبي محمػػد )    
السمع، باإلضافة إلػى اتسػاـ ضػعاؼ السػمع بوجػود عطػب أو تعطػؿ جزئػي لحاسػة السػمع لػدييـ سػواء 

ره إلػى إحػداث فقػدًا سػمعيًا جزئيػًا ومػف ثػـ منذ الوالدة أو قبؿ تعمـ الكالـ أو بعده، األمر الذي يؤدي بدو 
يمكف المجوء إلى استخداـ معينات سمعية لتعويض الػنقص الحػادث فػي المجػاؿ السػمعي كمرجػع لػذلؾ 

 التعطؿ الجزئي.
 :  أسباب اإلعاقة السمعية

أسباب اإلعاقة السمعية إلػى مجمػوعتيف رئيسػيتيف مػف األسػباب، ( 2666فاروؽ الروساف )يقسـ و      
 وخاصػػة( الجينيػػة) الوراثيػػة بالعوامػػؿ الخاصػػة األسػػباب مجموعػػة: األولىىىكػػف عرضػػيما فيمػػا يمػػي: ويم

 البيئيػػػة بالعوامػػػؿ الخاصػػػة األسػػػباب مجموعػػػة: الثانيىىىةوالجنػػػيف،  األـ بػػػيف الريزيسػػػي  اخػػػتالؼ العامػػػؿ
 وبعدىا. واثناءىا، الوالدة، مرحمة قبؿ أي عممية اإلخصاب بعد تحدث والتي
إلػػػى أسػػػباب   (8: 1773سػػػعيد أبػػػو حمػػػتـ )و  (0: 1720سػػػحر منصػػػور القطػػػاوي )كمػػػا أشػػػارت    

 اإلعاقػػة حػػاالت مػػف٪ 37 حػػوالي فػػي سػػبباً  الوراثػػة تعتبػػر حيػػث الوراثػػةوتتمثػػؿ فػػي:  اإلعاقػػة السػػمعية
األلمانيػػػة،  بالحصػػػبة الحامػػؿ األـ الكروموسػػومات، إصػػػابة أو الريزيسػػػي العامػػػؿ توافػػؽ السػػمعية، عػػػدـ

 واألدويػة، تعػرض بالعقػاقير المتعسػرة، التسػمـ الػوالدة أو الػوالدة عند األوكسجيف السحايا، نقص التياب
 فػػػػي الخمقيػػػػة كالتشػػػػوىات الوسػػػػطى األذف فػػػػي الخمقيػػػػة المتكػػػػررة، العيػػػػوب لاللتيابػػػػات الوسػػػػطى األذف

 التػػي الصػبغية المػادة طويمػة، تجمػع لفتػرات جػدا مرتفعػػة ألصػوات التعػرض نتيجػة الطبمػة الطبمػة، ثقػب
وتصػػمبيا، وىنػػاؾ االصػػابات التػػي تحػػدث قبػػؿ الػػوالدة وتسػػبب نقصػػًا فػػي  لػػألذف الػػداخمي الغشػػاء يفرزىػػا

 السمع عصبي المنشأ، وأسباب عدـ توافؽ دـ الجنيف واألـ.
 ثانيًا: الدراسات السابقة:

 :دراسات تناولت ميارات التفكير اإليجابي، جودة الحياة، ويمكف عرضيا كما يمي 
 ( 6100دراسة سعيد عبد الرحمن محمد) 

 وضعاؼ التعايش لمصـ استراتيجيات وبعض الحياة جودة عمى الضوء إلقاء إلى الدراسة ىدفت    
 تناولت الحديثة التي والتوجيات والدراسات األدبيات مراجعة خالؿ مف وذلؾ تحميمية، كدراسة السمع
 لمصـ الحياة بجودة العالقة ذات المحاور ىي ما :اآلتية التساؤالت عمى لإلجابة وذلؾ الموضوع، ىذا

 وضعاؼ الصـ حياة جودة لتحسيف المقدمة المواجية) التعايش استراتيجيات ىي السمع؟، ما وضعاؼ
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 والذي السمع، وضعاؼ الصـ حياة جودة في واض  انخفاض وجود إلى الدراسة السمع؟، وتوصمت
 .التواصؿ عممية في الواض  القصور نتيجة بيـ والمحيطيف اإلعاقة، بعامؿ كبير تأثر بشكؿ
 حياة جودة تحسيف في تساعد قد شأنيا مف والتي التعايش استراتيجيات مف وجود عدد إلى باإلضافة

 المواجية استراتيجيات المشكمة، عمى ترتكز التي المواجية استراتيجيات السمع، منيا وضعاؼ الصـ
 المشكالت، حؿ أسموب االنفعاؿ، عمى ترتكز التي المواجية المشكمة استراتيجيات عمى ترتكز التي

 . االجتماعية الدعـ المعرفي، والمساندة البناء تعديؿ أسموب
 ( 6102دراسة ضياء أبو عاصي فيصل) 

 النفسػػية الحيػػاة جػػودة مسػػتوى تحسػػيف فػػي مسػػتخدـ برنػػامج فعاليػػة مػػف التحقػػؽ إلػػى الدراسػػة ىػػدؼ    
 االبتدائيػػة بالمرحمػػة السػػمع ضػػعاؼ أطفػػاؿ( 6) مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت السػػمع، ضػػعاؼ لألطفػػاؿ
واشػػتممت  سػػنة،( 21-6) بػػيف أعمػػارىـ تراوحػػت باإلسػػماعيمية، السػػمع وضػػعاؼ لمصػػـ األمػػؿ بمدرسػػة

 الحيػاة جػودة تحسػيف وبرنامج السمع، ضعاؼ لألطفاؿ النفسية الحياة جودة مقياس أدوات الدراسة عمى
 إحصػائيا دالػة فػروؽ وجػود إلػى الدراسػة نتػائج وأشػارت. الباحػث إعػداد السمع ضعاؼ لألطفاؿ النفسية
 جػودة لمسػتوى والبعػدي القبمػي القياسػيف فػي األطفػاؿ درجػات رتػب متوسػطي بيف( 7.72) مستوى عند

 درجػات رتػب متوسػطي بػيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد وال البعدي، القياس لصال  النفسية الحياة
 البرنػػػػامج فعاليػػػة يؤكػػػد ممػػػػا النفسػػػية، الحيػػػاة جػػػػودة لمسػػػتوى والتتبعػػػي البعػػػػدي القياسػػػيف فػػػي األطفػػػاؿ
 .السمع ضعاؼ لألطفاؿ النفسية الحياة جودة مستوى تحسيف في المستخدـ

 (6102ىناء محمد سيد ) دراسة 

إلى الكشؼ عف الفروؽ بػيف ذوي التفكيػر االيجػابي المرتفػع وذوي التفكيػر االيجػابي  الدراسة ىدفت    
واسػػػتخدمت المػػػنيج السػػػببي  ،المػػػنخفض فػػػي كػػػؿ مػػػف االحسػػػاس بجػػػودة الحيػػػاة والقػػػدرة عمػػػى المواجيػػػة

( طالػػب وطالبػػة تػػـ تقسػػيميـ الػػى مجمػػوعتيف، مجموعػػة ذوي 00المقػػارف، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
( طالػػب وطالبػػة، ومجموعػػة ذوي تفكيػػر إيجػػابي مػػنخفض يبمػػد 00مرتفػػع بمػػد عػػددىـ )  تفكيػػر إيجػػابي

 الدراسػػة عمػػى:أدوات  واشػػتممت ،( طالػػب وطالبػػة جمػػيعيـ مػػف المػػدارس الثانويػػة بالقػػاىرة08عػػددىـ )
نتػػػائج توصػػػمت و مقيػػػاس التفكيػػػر االيجػػػابي، ومقيػػػاس جػػػودة الحيػػػاة ، ومقيػػػاس القػػػدرة عمػػػى المواجيػػػة، 

يػػػػر االيجػػػػابي المرتفػػػػع وذوي التفكيػػػػر كفػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف ذوي التفوجػػػػود  الدراسػػػػة إلػػػػى
توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية  الو االيجابي المػنخفض مػف المػراىقيف فػي االحسػاس بجػودة الحيػاة ، 

 بػػيف اإلنػػاث ذوي التفكيػػر االيجػػابي المرتفػػع وبػػيف الػػذكور ذوي التفكيػػر االيجػػابي المرتفػػع مػػف المػػراىقيف
 في االحساس بجودة الحياة.

 ( 6102دراسة عال عبد الرحمن محمد وىيفاء عبد العزيز اليذلول وزيزت أنور عبد الرحيم) 

 عمػى وأثػره اإليجػابي، التفكيػر لتنميػة مقتػرح تػدريبي برنػامج فاعميػة عمػى التعػرؼ إلػى الدراسة ىدفت   
 التربيػة بكميػة األطفػاؿ ريػاض بقسػـ المعممػات الطالبػات الدراسػي لػدى والتحصػيؿ الحياة، جودة مف كؿ

إلػػى  مقسػػمة الثػػامف، المسػػتوى طالبػػات مػػف طالبػػة( 67) مػػف وتكونػػت عينػػة الدراسػػة الجػػوؼ، بجامعػػة
 التفكيػػػػػػر مقيػػػػػاس: التاليػػػػػة األدوات واسػػػػػتخدمت تجريبيػػػػػة، ومجموعػػػػػة ضػػػػػابطة مجموعػػػػػة مجمػػػػػوعتيف
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 داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود: نتػػائج الدراسػػة إلػػى وتوصػػمت الجامعػػة، لطمبػػة الحيػػاة جػػودة مقيػػاس اإليجػػابي،
 تطبيػػؽ اإليجػػابي بعػػد التفكيػػر فػػي والضػػابطة التجريبيػػة المجمػػوعتيف درجػػات متوسػػطي بػػيف إحصػػائية
 تقبػػؿ ل خػػريف، اإليجػابي التقبػػؿ االنفعػاالت، فػػي الػػتحكـ والتفػاؤؿ، التوقعػات اإليجابيػػة بأبعػػاده البرنػامج
 داللػة ذات وجػود فػروؽ التجريبية، المجموعة لصال ( الشخصية المسؤولية تقبؿ المشروط، غير الذات

 البرنػامج تطبيػؽ بعػد الحيػاة جودة في والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات متوسطي بيف إحصائية
 المجموعػػػػة درجػػػات متوسػػػطي بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة فػػػروؽ ذات وجػػػود التجريبيػػػة، المجموعػػػة لصػػػال 
داللػة  ذات فػروؽ وجػود البعػدي، القيػاس لصػال  الحياة جودة في والبعدي القبمي القياسيف في التجريبية
 تطبيػػؽ بعػػد الدراسػػي التحصػػيؿ فػػي والضػػابطة التجريبيػػة المجمػػوعتيف درجػػات متوسػػطي بػػيف إحصػػائية
 جػودة مػف كػؿ عمػى وأثػره المقتػرح عمػى فاعميػة البرنػامج يػدؿ ممػا التجريبيػة المجموعػة لصػال  البرنامج
 .لدراسيا والتحصيؿ الحياة

  دراسة جيرالدGerald (2015) 

طبيعة العالقة بيف بعض العوامؿ المعرفية والتفاؤؿ والمرونة  عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت   
دراؾ السيطرة ومعنى لمحياة  واالحساس بالتمسؾ بتطوير نوعية الحياة ودورىا في تحديد جودة  وا 

( مستخدمًا بالغًا لإلنترنت، وتـ فحص تمؾ العناصر في 276الحياة، وتكونت عينة الدراسة مف )
جابي وأنظمة األسرة، وأظيرت النتائج وجود عالقة موجبة بيف العناصر ضوء نظريات عمـ النفس االي

المعرفية وجودة الحياة، حيث كاف ترتيب العوامؿ في اىمية تأثيرىا مف األكثر إلى األقؿ ىي 
 واالحساس بالتمسؾ بتطوير نوعية الحياة، إدراؾ معنى الحياة، المرونة، التفاؤؿ.

  (6102غام عبد الرازق، محمد السيد صديق )دراسة أسماء محمد السرسي، محسن ضر 

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى العالقة بيف جودة الحياة وضعؼ السمع لدى أطفاؿ المرحمة االبتدائية    
ضعاؼ السمع، واشتممت أدوات الدراسة عمى استبياف جودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ السمع، 

احصائيًا بيف اإلعاقة السمعية والتأثيرات المختمفة  وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة
الميمة )االضطرابات االنفعالية، االضطرابات العضوية( عمى وجودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ 

 السمع.
  (6102ناجي منور السعايدة )دراسة 
 في الخاصة التربية بمراكز الممتحقيف سمعيا لممعاقيف الحياة جودة مستوى إلى التعرؼ الدراسة ىدفت 

 جودة عمى الزمني والعمر اإلعاقة وطبيعة اإلعاقة وشدة الجنس متغير أثر ودراسة البمقاء، محافظة
واشتممت  السمعية، اإلعاقة مف يعانوف وطالبو طالبا( 68) مف الدراسة عينة وتكونت لييـ، الحياة

 وأشارت ،Amy & Streufet مف كؿ أعده الذي سمعيا لممعاقيف الحياة جودة مقياس أدوات الدراسة
 الذكور، لصال  الحياة جودة مستوى في واإلناث الذكور بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود إلى النتائج
 ذوي لصال  الحياة جودة مستوى في والشديدة المتوسطة اإلعاقة ذوي بيف إحصائيا دالة فروؽ ووجود
 بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود الى النتائج أشارت كما. االتصاؿ بعد عدا فيما المتوسطة، اإلعاقة
 أشارت كما المكسبة، اإلعاقة ذوي لصال  الحياة جودة مستوى في والمكتسبة الوالدية اإلعاقة ذوي
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 لمتغير تبعا سمعيا المعاقيف لدى الحياة جودة مستوى في إحصائيا دالة فروؽ وجود إلى النتائج
 مف العمرية الفئة لصال  الفروؽ وكانت فأكثر، سنوات( 27)و( سنوات 27مف وأقؿ) العمرية الفئات

    (. فأكثر سنة 27)
  (6102عادل عبد الفتاح محمد )دراسة   

 االنػدماج مػف كػال فػي سػمعيًا والعػادييف المعػاقيف بيف الفروؽ عمى التعرؼ إلى دراسة الدراسة ىدؼ   
تػػػأثير  مػػػدى عػػػف والكشػػػؼ المدرسػػػية، الحيػػػاة المدرسػػػة وجػػػودة فػػػي لمتالميػػػذ السػػػموكي المعرفػػػي النفسػػػي
 فػي والعػادييف سػمعياً  لمتالميػذ المعػاقيف المدرسػية الحيػاة جػودة عمػى السموكي المعرفي النفسي االندماج
 مػف تمميػذا 87: أربػع مجموعػات إلػى قسػمت تمميػذًا، (۰۲۱عينة الدراسة مف ) وتكونت الدمج، مدارس

 االبتدائيػػة بالمرحمػػة تمميػػذاً  ۰۱) بواقػػع االبتدائيػػة واإلعداديػػة بالمرحمػػة الػػدمج بمػػدارس سػػمعياً  المعػػاقيف
 تمميػػػذا ۰۱) بواقػػػع العػػػادييف مػػػف تمميػػػذا 87و ،(صػػػـ اإلعداديػػػة تمميػػػذًا بالمرحمػػػة ۰۱و سػػػمع، ضػػػعاؼ

 االنػدماج واشػتممت أدوات الدراسػة عمػى اسػتبياف ،(االعداديػة بالمرحمػة تمميػذا ۰۱و بالمرحمة االبتدائيػة،
 وقػد ،(الباحػث إعػداد) المدرسػية الحيػاة جػودة ومقيػاس المدرسػة، فػي لمتالميػذ السػموكي المعرفي النفسي
 النفسػي مػف االنػدماج كػؿ فػي األربػع المجموعػات تالميػذ بػيف إحصػائية داؿ فرؽ النتائج وجود أظيرت
 كمػػا السػػموكي، االنػػدماج فػػي داؿ إحصػػائية فػػرؽ يوجػػد لػػـ حػػيف فػػي لالنػػدماج، الكميػػة والدرجػػة المعرفػػي
 أشػػػارت كمػػػا المدرسػػػية، الحيػػػاة جػػػودة فػػػي األربػػػع تالميػػػذ المجموعػػػات بػػػيف إحصػػػائية داؿ فػػػرؽ وجػػػدت
 المدرسػػة بجػػودة فػػي لمتالميػػذ السػػموكي المعرفػػي النفسػػي االنػػدماج خػػالؿ مػػف إمكانيػػة التنبػػؤ إلػػى النتػػائج
 .التالميذ ىؤالء لدى المدرسية الحياة

  دراسة شينج وزىانجCheng & Zhang (2017) 
أنمػاط التفكيػر وجػودة الحيػاة لػدى الطػالب ضػعاؼ السػمع والعػادييف،  عمػى التعػرؼ إلى الدراسة ىدفت

مػف العػادييف(، واشػتممت أدوات  168ضػعاؼ السػمع،  138( طالبًا )301وتكونت عينة الدراسة مف )
 بأف الطػػالالدراسػػة عمػػى مقيػػاس أسػػاليب التفكيػػر لسػػترينبرج، ومقيػػاس جػػودة الحيػػاة، وأظيػػرت النتػػائج 

 واألكثػر اإلبػداع، مػف المزيػد أي) األوؿ مف أسػاليب التفكيػر النوع في أعمى درجات عمى حصموا الذيف
 درجػػات عمػػى حصػػموا الػػذيف أمػػا ؛ الجامعيػػة الحيػػاة عػػف أكبػػر رضػػا نحػػو( المعرفيػػة الناحيػػة مػػف تعقيػػًدا
 .أقؿ رضا إلى يميموف( معرفًيا بساطة وأكثر لممعايير، تفضياًل  أكثر أي) الثاني النوع في أعمى

  ( 6102دراسة ندى عبد الرحمن المخضب) 
 وضعاؼ السمع الصـ الطالب لدى األكاديمية الحياة جودة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت  

 مف طالب وطالبة( 208) مف الدراسة عينة وتكونت المتغيرات، بعض ضوء في سعود الممؾ بجامعة
 واشتممت أدوات الدراسة عمى ،(طالبة ۰۱۲ طالب، 86) منيـ السمع، وضعاؼ الصـ الطالب
 داللة ذات فروؽ وجود النتائج إلى وتوصمت ،(الباحثة إعداد)األكاديمية  الحياة جودة مقياس

 عمى السمع وضعيفات الصـ السمع، واإلناث وضعاؼ الصـ الذكور درجات متوسطي بيف إحصائية
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ر، والالذكو  لصال  وذلؾ األكاديمية، الحياة جودة مقياس

 لمتغير وفقا األكاديمية الحياة جودة مقياس السمع عمى وضعاؼ الصـ الطالب درجات متوسطي
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 الطالب درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ ، كما توجد(سمع ضعاؼ - صـ) الفئة
 طالب لصال  األكاديمية الكفاءة بعد في األكاديمية الحياة جودة عمى مقياس السمع وضعاؼ الصـ

 متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد الدراسي، وال المستوى لمتغير األدنى وفقا المستويات
المعدؿ،  متغير إلى يرجع الحياة جودة مقياس عمى السمع الصـ وضعاؼ والطالبات الطالب درجات

عمى  السمع وضعاؼ الصـ الطالب درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ كما توجد
 لصال  الفئة وذلؾ ،"األكاديمية الكفاءة" األوؿ البعد في العمر متغير إلى ترجع الحياة جودة مقياس

 .لممقياس الكمية والدرجة والثالث الثاني البعد في فروؽ توجد ال بينما عمرًا، األصغر
 ( 6102دراسة عصام محمد عمى) 

 ميػارات التفكيػر لتنميػة السػموكي المعرفي اإلرشادي البرنامج فاعمية مف التحقؽ إلى الدراسة ىدفت    
 عينػػػة وتكونػػػت الثانويػػػة، المرحمػػػة طمبػػػة لػػػدى المسػػػتقبؿ قمػػػؽ وخفػػػض الحيػػػاة جػػػودة لتحسػػػيف اإليجػػػابي

( 23)و تجريبيػػة كمجموعػػة طالبػػا( 23) إلػػى مقسػػمة الثانويػػة، بالمرحمػػة الطمبػػة مػػف( 07) الدراسػػة مػػف
 بالمرحمػػػة لمطمبػػة اإليجػػابي التفكيػػر مقيػػاس عمػػػى: الدراسػػة بطة، واشػػتممت أدواتكمجموعػػة ضػػا طالبػػا

 اسػػػتمارة ،(الباحػػػث إعػػػداد) الثانويػػػة بالمرحمػػػة لمطمبػػػة قمػػػؽ المسػػػتقبؿ مقيػػػاس ،(الباحػػػث اعػػػداد) الثانويػػػة
 العالميػة الصػحة منظمػة اعػداد الحيػاة جودة مقياس ،(الباحث إعداد) واالقتصادي االجتماعي المستوى

 االيجػػابي التفكيػػر ميػػارات لتنميػػة معرفػػي سػػموكي ارشػػادي برنػػامج ، 1770 اسػػماعيؿ بشػػري تعريػػب -
 ،(الباحػػث إعػػداد) الثانويػػة طمبػػة المرحمػػة مػػف عينػػة لػػدى المسػػتقبؿ قمػػؽ وخفػػض الحيػػاة جػػودة لتحسػػيف
 متوسػػط بػػيف 7.72 مسػػتوى داللػػة عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػف الدراسػػة نتػػائج وأسػػفرت
 فػي الحيػاة االيجػابي وجػودة والتفكيػر المسػتقبؿ قمؽ مقياس عمى والضابطة التجريبية المجموعة درجات
 المعرفػػػي السػػػموؾ اإلرشػػػادي البرنػػامج فاعميػػػة يؤكػػػد ممػػػا التجريبيػػة؛ المجموعػػػة لصػػػال  البعػػػدي القيػػاس

 طمبػػة مػػف لعينػػة االيجػػابي التفكيػػر وتنميػػة الحيػػاة جػػودة وتحسػػيف المسػػتقبؿ قمػػؽ خفػػض فػػي المسػػتخدـ
 .العاـ التعميـ الثانوي

  (6161حياة بن عيشة، وسميرة ركزة )دراسة 
 مرتفعػي التالميػذ لػدى الحيػاة وجػودة اإليجػابي التفكيػر بػيف العالقة عف طبيعة ىدفت الدراسة الكشؼ  

 بعػػػض مػػػف عشػػػوائية بطريقػػػة اختيػػػروا فػػػرد،( 87) قواميػػػا عينػػػة عمػػػى لإلنجػػػاز، الدافعيػػػة ومنخفضػػػي
االرتبػػػاطي، واشػػػتممت أدوات  الوصػػػفي المػػػنيج اسػػػتخداـ تػػػـ وقػػػد ،(الػػػوادي واليػػػة) قمػػػار دائػػػرة ثانويػػػات

 ومنسػػػي لكػػػاظـ الحيػػػاة جػػػودة ومقيػػػاس السػػػتار عبػػػد إلبػػػراىيـ اإليجػػػابي التفكيػػػر الدراسػػػة عمػػػى: مقيػػػاس
 بػػػيف إحصػػػائيا داؿ ارتبػػػاط وجػػػود: الدراسػػػة عػػػف نتػػػائج لييرمػػػانز، وأسػػػفرت لإلنجػػػاز الدافعيػػػة ومقيػػػاس
 فػي إحصػائيا دالػة فػروؽ الثػانوي، كمػا توجػد التعمػيـ مرحمػة تالميػذ لػدى الحيػاة وجػودة اإليجابي التفكير
 دالػػة فػػروؽ لإلنجػػاز، كمػػا توجػػد الدافعيػػة ومنخفضػػي مرتفعػػي التالميػػذ بػػيف اإليجػػابي التفكيػػر مسػػتوى
 .لإلنجاز الدافعية ومنخفضي مرتفعي التالميذ بيف الحياة جودة مستوى في إحصائيا

 ( 6161دراسة عمى محمد ذكري) 
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 الحيػػاة جػػودة)المتغيػػرات  أكثػػر وحصػػر اإليجػػابي، لمتفكيػػر العػػاممي البنػػاء تحديػػد إلػػى الدراسػػة ىػػدؼ  
 النػػوع، متغيػػرات ودراسػػة أثػػر اإليجػػابي، بػػالتفكير التنبػػؤ فػػي إسػػياما( األكاديميػػة والدافعيػػة - األكاديميػػة
 التفكيػػػػر درجػػػػات بينيػػػػا عمػػػػى والثالثيػػػػة الثنائيػػػػة التفػػػػاعالت أثػػػػر وكػػػػذلؾ الدراسػػػػي، والمسػػػػتوى والكميػػػػة،
 ، ذكػػػورا( ۰۰۰) جػػػازاف، مػػػنيـ بجامعػػػة وطالبػػػة طالبػػػا( ۰۰۰) مػػػف البحػػػث عينػػػة وتكونػػػت. اإليجػػػابي

 ومقيػػػػاس الحيػػػػاة األكاديميػػػػة، جػػػػودة ومقيػػػػاس اإليجػػػػابي، التفكيػػػػر مقيػػػػاس تطبيػػػػؽ وتػػػػـ إناثػػػػا،( ۰0۱)و
 نتػائج البحػث، وأظيػرت أفػراد عينػة عمػى الباحػث اعػداد مػف المقػاييس ىػذه وجميػع) األكاديميػة الدافعية

 كمػػا أظيػػرت الثمانيػػة، األبعػػاد حولػػو تنػػتظـ واحػػد كػػامف عامػػؿ عػػف عبػػارة اإليجػػابي التفكيػػر البحػػث أف
 األكاديميػػة،والدافعيػػة  األكاديميػػة، الحيػػاة جػػودة خػػالؿ مػػف اإليجػػابي بػػالتفكير التنبػػؤ يمكػػف أنػػو النتػػائج

 المسػػػتوى - الكميػػػة النػػػوع: )مػػػف كػػػؿ المتغيػػػرات احصػػػائية داؿ أثػػػر وجػػػود عػػػدـ الػػػى النتػػػائج وتوصػػػمت
 .والدرجة الكمية اإليجابي التفكير أبعاد جميع في( بينيا والثالثية الثنائية التفاعالت الدراسي

 ( 6160دراسة قطب عبده خميل، فاطمة الزىراء الدمرداش محمد، ىبو السيد حسن) 
 وااللتزاـ، اإلرشاد بالتقبؿ باستخداـ السمع ضعاؼ لدي الحياة نوعية تحسيف إلى الدراسة ىدفت  

 بإدارة اإلعدادية المرحمة طالب مف السمع وطالبة ضعاؼ طالبا( ۰۰) مف الدراسة عينة وتكونت
 تجريبية مجموعة مجموعتيف، إلى تقسيميـ وتـ الشيخ، كفر التابعة لمحافظة التعميمية الحاموؿ
( ۰۱-۰۰) أعمارىـ الزمنية تراوحت ، طالب( ۲) وعددىـ ضابطة ومجموعة ، طالب( 8)وعددىـ 
 منظمة عف الصادر الحياة نوعية ، واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس(۰۰٫8) عمر بمتوسط
 اإلرشادي والبرنامج ،(۲۱۰۰) عمي فيمي السيد :وتعريب ترجمة (WHO, 1997)العالمية  الصحة
 نوعية لتحسيف وااللتزاـ بالتقبؿ اإلرشادي البرنامج فعالية إلي الدراسة نتائج وتوصمت وااللتزاـ، بالتقبؿ
 .المتابعة فترة بعد الفعالية واستمرارية الحياة

  مكارمنيا ومنشدي وخادمياندراسة Makaremnia, Manshadi & Khademian 
(2021) 

التعرؼ عمى تأثير برنامج قائـ عمى التفكير االيجابي عمى األمؿ وجودة النـو لدى  الدراسة ىدفت   
( مريضًا 06المرضى المصابيف بأمراض اضطراب الدـ )الثالسيميا(، وتكونت عينة الدراسة مف )

بأمراض اضطراب الدـ المعروؼ بػ )الثالسيميا( ومف المعروؼ أف ىذا المرض لو تأثير سمبي عمى 
النفسية وجودة النـو لديو، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف )تجريبية وضابطة( تمقت  صحة المريض

( ساعة بناء عمى البرنامج 28المجموعة التجريبية البرنامج القائـ عمى التفكير االيجابي بواقع )
التدريبي لمتفكير االيجابي، بينما تمقت المجموعة الضابطة البرامج المعتادة لذلؾ، واشتممت أدوات 

، وأشارت النتائج بعد مرور شير التفاؤل )األمل( لسناٌدرلدراسة عمى مقياس ا ، ومقياس جودة النـو
لدى المرضى  واحد مف التدريب ارتاع مستوى التفاؤؿ واالمؿ وجودة النـو بشكؿ ممحوظ لدى

 بطة.مف أفراد العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضا المصابيف بأمراض اضطراب الدـ )الثالسيميا(
 فروض البحث:
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في ضوء ما تـ عرضو مف بحوث ودراسات سابقة بمتغيرات البحث، فإنو يمكف صياغة الفروض     
 عمى النحو التالي:

ال يوجػػػد ارتبػػػاط موجػػػب بػػػيف درجػػػات ميػػػارات التفكيػػػر اإليجػػػابي وجػػػودة الحيػػػاة لػػػدى التالميػػػذ  -2
 ضعاؼ السمع.

ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات الػػػذكور واالنػػػاث مػػػف التالميػػػذ  -1
 ضعاؼ السمع عمى مقياس ميارات التفكير اإليجابي.    

ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات الػػػذكور واالنػػػاث مػػػف التالميػػػذ  -0
 ضعاؼ السمع عمى مقياس جودة الحياة. 

 إجراءات البحث:   
 : منيج البحث:أوالا 

المقارف( لمالئمتو لطبيعة وأىداؼ البحث الحالي،  –تـ استخداـ المنيج الوصفي )االرتباطي       
والذي ييدؼ إلى التعرؼ عمى العالقة بيف ميارات التفكير اإليجابي وجودة الحياة لدى التالميذ 

الحياة بيف الذكور واالناث  ضعاؼ السمع، والكشؼ عف الفروؽ في ميارات التفكير اإليجابي، وجودة
 مف التالميذ ضعاؼ السمع. 

 
 ثانيًا: عينة البحث: 

( تمميذًا و 07( تمميذًا وتمميذة مف ذوي اضطرابات النطؽ بواقع )07تكونت عينة البحث مف )     
( 27,0( عامًا بمتوسط عمري قدره )21,1( و )6,8( تمميذة وتتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف )07)

و دىروط االبتدائية رقـ  2(، مف مدرستي دىروط االبتدائية رقـ 7,61وانحراؼ معياري قدره ) عاماً 
 ، بإدارة مغاغة التعميمية بمحافظة المنيا.1

 إجراءات اختيار العينة:
  بإدارة مغاغة التعميمية 1و دىروط االبتدائية رقـ  2تـ تحديد مدرستي دىروط االبتدائية رقـ ،

 تيار المجموعة االساسية لعينة البحث.بمحافظة المنيا الخ

 ( مف التالميذ ضعاؼ السمع باالشتراؾ مع 60قاـ الباحث بتحديد مجموعة مبدئية قواميا حوالي )
( حالة لـ تنطيؽ عمييـ شروط اختيار العينة 10االخصائي النفسي واالجتماعي، وتـ استبعاد )

( تمميذ 07ذلؾ أصب  أفراد العينة )لوجود مشكالت اخرى مصاحبة كاضطرابات النطؽ لدييـ، وب
 وتمميذة.

 ثالثًا: أدوات البحث:
 مقياس ميارات التفكير اإليجابي:    )إعداد/ الباحث( -0

تطمبت إجراءات الدراسة الحالية إعداد مقياس لميارات التفكير اإليجابي لألطفاؿ ضعاؼ 
والتي تناسب األطفاؿ ضعاؼ والذي ييدؼ إلى قياس مجموعة مف ميارات التفكير االيجابي  السمع
 السمع.
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 خطوات إعداد المقياس: -أ
 إعداد الصورة األولية لممقياس: -

 إلعداد الصورة األولية لممقياس اعتمد الباحث عمى مجموعة مف االجراءات لتحقيؽ ذلؾ وىي:
  االطالع عمى األطر النظري التي تناولت ميارات التفكير االيجابي بصفة عامة وما

 تعريفات وأىـ مكوناتو وتنميتو لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع.تتضمنو مف 
  االطالع عمى العديد مف الدراسات والبحوث العربية واالجنبية التي اىتمت بميارات

 التفكير االيجابي.
  االطالع عمى العديد مف االدوات واالختبارات والمقاييس التي تـ تصميميا لقياس

السترشاد بيا في إعداد المقياس الحالي لمدراسة، ميارات التفكير االيجابي، حتى يمكف ا
 :ومف أىـ ىذه المقاييس واألدوات التي تـ االطالع عمييا ما يمي

  (   1776ي  )العنز  اإليجابي                 إعداد/ يوسؼمقياس التفكير 
  (         1722)  الستار إبراىيـ اإليجابي                 إعداد/ عبدمقياس التفكير     
  (          1721)خميؿ  إعداد/ والء                 اإليجابيمقياس التفكير 
 (  1720مقياس التفكير اإليجابي                 إعداد/ ىبو عبد الكريـ ) 

 
وبعد االطالع عمى المقاييس وجمع المادة العممية حوؿ التفكير االيجابي، صاغ الباحث 
مفردات المقياس في صورتو األولية لقياس التفكير االيجابي لدى التالميذ ضعاؼ السمع لمعرض 

 ( مفردة. 03( أبعاد بمجموع )3عمى السادة المحكميف وتتكوف الصورة األولية مف )
 لممقياس:  الصورة النيائية -
( 3( مفردة موزعة عمى)37يتكوف المقياس في صورتو النيائية بعد التعديؿ مف )وصف المقياس: • 

اإلقباؿ عمى التعمـ : البعد الثالث، الضبط االنفعالي: البعد الثاني، التفاؤؿ: البعد األول: أبعاد وىي
 . المسئوليةتحمؿ : البعد الخامس، السماحة واالريحية: البعد الرابع، والمعرفة

مف بنود اإلجابة عمى كؿ بند قاـ الباحث بتحديد أسموب االستجابة تقدير درجات المقياس: • 
لمبنود  (2، أبدًا= 1= نادًرا، 0أحياًنا=  ،0غالبًا=  ،3بدائؿ وىي )دائًما=  خمسةمف خالؿ المقياس 
، أبدًا= 0= نادًرا، 0أحياًنا=  ،1غالبًا=  ،2السمبية بصورة معكوسة )دائًما=  البنودوتصح   الموجبة،

3). 
   الكفاءة السيكومترية لممقياس:

( 13( تمميذ و )13( تمميذ بواقع )37تـ اختيار عينة الدراسة االستطالعية، حيث تكونت مف )    
تمميذة ممف توافر فييـ الشروط السابقة وذلؾ لمتحقؽ مف الكفاءة السيكومترية لممقياس لدى التالميذ 

 ع.ضعاؼ السم
 Scale Validityأواًل: صدق المقياس: 

 الداخميصدق االتساق ( 0
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لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس قػػاـ الباحػػث بحسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي وذلػػؾ بتطبيقػػو عمػػى عينػػة   
( فػػردًا مػػف مجتمػػع البحػػث ومػػف خػػارج العينػػة األساسػػية لمبحػػث، ثػػـ قػػاـ بحسػػاب معػػامالت 37قواميػػا )

كػؿ عبػارة وبػيف مجمػوع درجػات البعػد الػذى تنتمػي إليػو ، كمػا قػاـ بحسػاب االرتباط بيرسوف بيف درجة 
معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػة كػػػؿ عبػػػارة وبػػػيف المجمػػػوع الكمػػػي لممقيػػػاس ، وكػػػذلؾ حسػػػاب معػػػامالت 

( توضػػ  0، 1، 2االرتبػػاط بػػيف مجمػػوع درجػػات كػػؿ بعػػد وبػػيف المجمػػوع الكمػػي لممقيػػاس ، والجػػداوؿ )
 ذلؾ .

والمجموع الكمي لمبعد الذى  الرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياسمعامالت ا (0جدول )
 .تنتمي إليو

االقبال على التعلم  الضبط االنفعالً التفاؤل
 تحمل المسئولٌة السماحة واالرٌحٌة والمعرفة

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 ٫44** 11 ٫55** 21 ٫46** 31 ٫52** 41 ٫40** 

2 ٫42** 12 ٫63** 22 ٫56** 32 ٫46** 42 ٫51** 

3 ٫50** 13 ٫64** 23 ٫42** 33 ٫64** 43 ٫66** 

4 ٫45** 14 ٫56** 24 ٫65** 34 ٫50** 44 ٫55** 

5 ٫46** 15 ٫46** 25 ٫44** 35 ٫45** 45 ٫55** 

6 ٫44** 16 ٫54** 26 ٫45** 36 ٫50** 46 ٫46** 

4 ٫41** 14 ٫46** 24 ٫46** 34 ٫46** 44 ٫46** 

5 ٫45** 15 ٫63** 25 ٫40** 35 ٫60** 45 ٫51** 

6 ٫56** 16 ٫54** 26 ٫45** 36 ٫46** 46 ٫43** 

27 ٫66** 20 ٫56** 30 ٫41** 40 ٫55** 50 ٫46** 

 (7.72مستوى داللة )جميع القيـ دالة عند         **
تراوحت معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس والمجموع الكمي لمبعد المنتمية   

( وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا مما يدؿ عمى أف المقياس عمى  ٫54 : ٫44إليو ما بيف )
  درجة مقبولة مف الصدؽ .

االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والمجموع الكمى لممقياس  ( معامالت6جدول )
 (21)ن=

االقبال على التعلم  الضبط االنفعالً التفاؤل
 تحمل المسئولٌة السماحة واالرٌحٌة والمعرفة
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رقم 
الع
بار
 ة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبار
 ة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبار
 ة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبار
 ة

معامل 
 االرتباط

1 ٫43** 11 ٫54** 21 ٫44** 31 ٫51** 41 ٫66** 

2 ٫41** 12 ٫66** 22 ٫66** 32 ٫45** 42 ٫50** 

3 ٫52** 13 ٫66** 23 ٫44** 33 ٫65** 43 ٫64** 

4 ٫45** 14 ٫60** 24 ٫65** 34 ٫51** 44 ٫55** 

5 ٫44** 15 ٫45** 25 ٫50** 35 ٫46** 45 ٫64** 

6 ٫46** 16 ٫53** 26 ٫41** 36 ٫50** 46 ٫45** 

4 ٫43** 14 ٫45** 24 ٫46** 34 ٫44** 44 ٫45** 

5 ٫44** 15 ٫66** 25 ٫42** 35 ٫66** 45 ٫51** 

6 ٫62** 16 ٫52** 26 ٫41** 36 ٫46** 46 ٫45** 

27 ٫41** 20 ٫66** 30 ٫45** 40 ٫54** 50 ٫44** 

 (7.72مستوى داللة )القيـ دالة عند  جميع  *      *
معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس والمجموع  أف ( 1يتض  مف جدوؿ )

( وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا مما يدؿ عمى أف  ٫52:  ٫42الكمي لممقياس تراوحت ما بيف )
 المقياس عمى درجة مقبولة مف الصدؽ .

والمجموع الكلي له  ) ن  االرتباط بين المجموع الكلي لكل بعد من أبعاد المقياس معامل (3جدول )
 =05) 

 معامل االرتباط األبعاد

 ٫52 التفاؤل
 ٫44 الضبط االنفعالً

 ٫45 االقبال على التعلم والمعرفة
 ٫56 السماحة واالرٌحٌة
 ٫46 تحمل المسئولٌة

 (7.72) مستوى داللةجميع القيـ دالة عند         *
معامالت االرتباط بيف مجمػوع درجػات كػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس أف ( 0يتض  مف جدوؿ )

( وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا مما يػدؿ عمػى  ٫56 : ٫44والمجموع الكمي لو تراوحت ما بيف )
 أف المقياس عمى درجة مقبولة مف الصدؽ.

    ( صدق المحك الخارجي:6
تعتمد تمػؾ الطريقػة عمػى مػدى االرتبػاط بػيف درجػات المقيػاس بػدرجات مقيػاس آخػر تػـ اسػتخدامو      
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، ( 1720الكػػريـ،  عبػػد ىبػػو )إعػػداد: اإليجػػابي التفكيػػرمقيػػاس كمحػػؾ خػػارجي، حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث 
( وىػػو معامػػؿ ارتبػػاط قػػوي؛ ممػػا يعطػػي مؤشػػًرا 7,06وقػػد حصػػؿ الباحػػث عمػػى معامػػؿ ارتبػػاط قيمتػػو )

 عمى صدؽ المقياس.
   Scale Reliability ثانيًا: ثبات المقياس:

 ( الثبات بطريقة إعادة االختبار: 0
قاـ الباحث بحساب الثبات لممقياس بواسطة إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة التقنيف )العينة 

مع مف ( تمميذًا مف تالميذ المرحمة االبتدائية مف ضعاؼ الس37االستطالعية( والتي اشتممت )
، بإدارة مغاغة التعميمية بمحافظة المنيا، 1و دىروط االبتدائية رقـ  2مدرستي دىروط االبتدائية رقـ 

( يومًا مف التطبيؽ االوؿ، ثـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات التطبيقيف 23بفاصؿ زمني قدرة )
( 12221،  12269،  12220،  12202،  12260األوؿ والثاني، وكانت معامالت الثبات )

 ،السماحة واالريحية ،اإلقباؿ عمى التعمـ والمعرفة ،الضبط االنفعالي ،التفاؤؿعمى الترتيب لألبعاد )
 ( والدرجة الكمية، مما يدؿ عمى تمتع المقياس وأبعاده بدرجة ثبات مرتفع. تحمؿ المسئولية

 ( الثبات بطريقة )الفا كرونباخ(: 6
 

تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلػة الفػا كرونبػاخ، والتػي تعتمػد عمػى التباينػات بػيف درجػات      
،  7,067العبػػارات بالمقيػػاس كػػاًل عمػػى حػػدة وكػػذلؾ كػػؿ بعػػد عمػػى حػػدة، وجػػاءت معػػامالت الثبػػات )

ؿ ( عمػػػى الترتيػػػب لألبعػػػاد والدرجػػػة الكميػػػة، ممػػػا يػػػد7,617،  7,036،   7,000،  7,670، 7,077
 عمى تمتع المقياس وأبعاده بدرجة ثبات مرتفعة ومقبولة.

 (6161إعداد: آمال حمدي ىاشم )مقياس جودة الحياة لألطفال ضعاف السمع:   -6
: تقبؿ البعد األول: ( أبعاد وىي0( مفردة موزعة عمى)37يتكوف المقياس مف )وصف المقياس: • 

: العالقات االيجابية مع اآلخريف، لقياس جودة الحياة البعد الثالث: االستقاللية، البعد الثانيالذات، 
 لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع. 

 تحسب حيف الثالثي ليكرت لتدرج وفقا الحياة جودة مقياس صحي  طريقةتقدير درجات المقياس: • 
تتراوح  ،وبذلؾ نادراً  لالستجابة واحدة ودرجة ، أحياناً  لالستجابة ودرجتاف دائمًا، لالستجابة درجات ۰

 عمى الحياة جودة لمقياس المنخفضة الدرجة وتدؿ درجة،( 237-37)بيف  لممقياس الكمية الدرجة
 لجودة الحياة والعكس. انخفاض وجود

 :الكفاءة السيكومترية لممقياس  

 Scale Validityأواًل: صدق المقياس: 
 ( صدق المحكمين:0
 النفسية الصحة اساتذة مف( ۰۱)عدد  عمى األولية صورتو في المقياس بعرض قاـ ُمعد المقياس 

 البحث، توضيحا لمجاؿ تضمنت تمييدية بمقدمة المصرية، مصحوبة بالجامعات التربوي وعمـ النفس
 الحياة جودة لقياس صالحيتو وصدقو مف التأكد بيدؼ لمصطمحاتو، اإلجرائي والتعريؼ منو، واليدؼ
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بداء السمع، لضعاؼ  ىيئة أعضاء السادة المحكميف اتفاؽ نسبحساب  تـ وقد مالحظاتيـ، وا 
مفردات، وحذؼ بعض البنود التي لـ تصؿ نسبة االتفاؽ فييا  مف مفردة كؿ عمى بالجامعات التدريس
  مف إجمالي عدد المحكميف. ٪67عمى 

    ( صدق التحميل العاممي:6
 لضعاؼ السمع الحياة جودة لمقياس الثالثة لممحاور االرتباطات قيـ قاـ ُمعد المقياس بحساب    

 الناتجة بطريقة لالرتباطات العاممي التحميؿ الباحثة أجرت ثـ(، Person" )البيرسوف بطريقة
 حيث(، Hottelling) "ىوتمينج" لػ( Principle Component Method" )األساسية المكونات"

 بطريقة متعامدة تدويراً  المحاور وتدوير، لبساطتيا العاممي التحميؿ طرؽ مقدمة في تأتي أنيا
واتض  وجود عامؿ واحد يفسر (، Kaiser" ) كايزر" لػ (Varimax Rotation" )فاريماكس"
( مف تبايف أداء التالميذ ضعاؼ السمع، ويطمؽ عميو عامؿ جودة الحياة، حيث أف ٪ 38,66)

( ، 2,02محاور المقياس تشبعت بو بصورة جوىرية، وكاف الجذر الكامف لمعوامؿ الثالثة الناتجة )
 7,360،  7,300( وكاف تشبعات أبعاد الحياة عمى العامؿ الوحيد لمعوامؿ الثالثة )7,07(، )7,66)
 ( ألبعاد تقبؿ الذات، االستقاللية، العالقات االيجابية مع اآلخريف عمى الترتيب.7,327، 

   Scale Reliability ثانيًا: ثبات المقياس:
قاـ ُمعد المقياس بحساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة الفا كرونباخ، والتي تعتمد عمى       

التباينات بيف درجات العبارات بالمقياس كاًل عمى حدة وكذلؾ كؿ بعد عمى حدة، وجاءت معامالت 
د عمى الترتيب لألبعاد والدرجة الكمية وىو داؿ عن (12221، 12222، 12212، 12201الثبات )
 ، مما يدؿ عمى تمتع المقياس وأبعاده بدرجة ثبات مقبولة. 7,72مستوى 
( 23بواسطة إعادة تطبيؽ االختبار بفاصؿ زمني ) وقاـ الباحث الحالي بحساب ثبات االختبار     
ثـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات التطبيقيف األوؿ والثاني وقدره مف التطبيؽ األوؿ،  يوماً 
 عمى الترتيب لألبعاد والدرجة الكمية وىو ثبات مرتفع.  (12261، 12212، 12221، 12222)

 األساليب االحصائية:
االحصاء الوصفي المتمثؿ في: المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري، ومعامؿ االرتباط، واختبار   

 ((SPSS - V. 23"ت" لمعينات غير المرتبطة، وذلؾ باستخداـ البرنامج االحصائي 

 ات البحث:محدد
( تمميذًا وتمميذة 07تتحدد نتائج البحث الحالي بالمشاركيف في البحث، وتكونت وبمد عددىـ )      

و  2( تمميذة ، مف مدرستي دىروط االبتدائية رقـ 07( تمميذًا و )07مف ضعاؼ السمع بواقع )
لدراسي األوؿ لمعاـ ، بإدارة مغاغة التعميمية بمحافظة المنيا، بالفصؿ ا1دىروط االبتدائية رقـ 

 ـ ، كما تتحدد باألساليب االحصائية المستخدمة في البحث الحالي. 1711 – 1712الدراسي 
 اجراءات البحث: 

اتبع الباحث بعض االجراءات لإلجابة عمى أسئمة البحث، والتحقؽ مف فروضو، ويمكف ايجازىا فيما 
 يمي:
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المتعمقة بميارات التفكير اإليجابي وجودة االطالع عمى المراجع المصادر العربية واالجنبية  .2
 الحياة وجمع المادة العممية الخاصة باالطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة لإلفادة منيا.

 إعداد عينة الدراسة وفقًا لخصائص العينة. .1

 إعداد أداة الدراسة والتحقؽ مف الكفاءة السيكومترية ليا. .0

 سمع.اختيار العينة مف التالميذ ضعاؼ ال .0

تطبيؽ أدوات البحث والتي تمثمت في ومقياس ميارات التفكير اإليجابي: إعداد الباحث،  .3
، عمى (1717إعداد: آماؿ حمدي ىاشـ )مقياس جودة الحياة لألطفاؿ ضعاؼ السمع:  و 

( تمميذًا وتمميذة مف ضعاؼ السمع، مف مدرستي 07العينة األساسية والتي اشتممت عمى )
، بإدارة مغاغة التعميمية بمحافظة المنيا، 1و دىروط االبتدائية رقـ  2ـ دىروط االبتدائية رق

 ـ.1711 – 1712بالفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 

جمع البيانات وتحميميا باألساليب االحصائية المناسبة، والتي تمثمت في ومعامؿ االرتباط،  .8
 واختبار "ت" لمعينات غير المرتبطة. 

 اقشتيا وتقديـ التوصيات، والبحوث المقترحة.استخالص النتائج ومن .0
 : نتائج البحث: 

 :ينص عمى أنوأواًل: نتائج الفرض األول والتي 
  ال يوجد ارتباط موجب بين درجات ميارات التفكير اإليجابي وجودة الحياة لدى التالميذ ضعاف"

     السمع".
لمكشؼ عف العالقة بيف " تباطولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ "معامؿ االر 

 درجات بعض ميارات التفكير اإليجابي وجودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ السمع كما يمي:
( قيم معامالت االرتباط بين درجات ميارات التفكر االيجابي وجودة الحياة لدى التالميذ 2جدول )

 ضعاف السمع:

الضبط  التفاؤل المتغير
 االنفعالي

اإلقبال 
عمى 
التعمم 
 والمعرفة

السماحة 
 واالريحية

تحمل 
 المسئولية

الدرجة 
 الكمية

 12222 12291 12269 12222 12290 12262 تقبل الذات
 12261 12292 12222 12222 12219 12222 االستقاللية

العالقات االيجابية 
 12291 12262 12202 12222 12222 12222 مع اآلخرين

 12222 12222 12202 12212 12269 12226 الدرجة الكمية
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( وجود ارتباط موجب داؿ احصائيًا بيف درجات ميارات التفكير اإليجابي 0يتض  مف الجدوؿ )
وجودة الحياة لدى التالميذ ضعاؼ السمع، حيث أف قيـ االرتباط جميعيا دالة احصائيًا عند مستوى 

(7,72 ) 
 :ينص عمى أنوثانيًا: نتائج الفرض الثاني والتي 

  توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الذكور واالناث من التالميذ ضعاف "ال
     السمع عمى مقياس ميارات التفكير اإليجابي".

لمكشؼ  لممجموعات غير المرتبطةاختبار "ت" ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ 
الميذ ضعاؼ السمع عمى مقياس ميارات مف الت االناثو الذكورعف الفروؽ بيف متوسطي درجات 

 التفكير اإليجابي كما يمي:
عمى  ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واالناث من التالميذ ضعاف السمع2جدول )

 مقياس ميارات التفكير اإليجابي:

 ع م ع م قيمة "ت" د.ح (22اإلناث ) (22الذكور ) المتغير
 12261 22 02102 62221 02020 62229 التفاؤل
الضبط 
 12022 22 12922 62221 02029 62222 االنفعالي

اإلقبال عمى 
 12222 22 02012 62222 02621 62222 التعمم والمعرفة
السماحة 
 12221 22 62622 62229 62212 62226 واالريحية
تحمل 

 12122 22 02022 62299 02229 62220 المسئولية
 12622 22 22122 022220 22990 029222 الدرجة الكمية

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات الذكور واالناث 3يتض  مف الجدوؿ )
 مف التالميذ ضعاؼ السمع عمى مقياس ميارات التفكير اإليجابي. 

 :ينص عمى أنو والتيثالثًا: نتائج الفرض الثالث 
  درجات الذكور واالناث من التالميذ ضعاف "ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي

     السمع عمى مقياس جودة الحياة".
لمكشؼ  لممجموعات غير المرتبطة"ت"  اختبارولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ 

مف التالميذ ضعاؼ السمع عمى مقياس جودة  االناثو الذكورعف الفروؽ بيف متوسطي درجات 
 كما يمي: الحياة
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عمى  ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واالناث من التالميذ ضعاف السمع2ل )جدو
 مقياس جودة الحياة:

 ع م ع م قيمة "ت" د.ح (22اإلناث ) (22الذكور ) المتغير
 12222 22 02112 62222 02212 62292 تقبل الذات
 12222 22 02022 62221 02220 62212 االستقاللية
العالقات 

االيجابية مع 
 اآلخرين

62202 02226 62222 12990 22 02021 

 12962 22 22192 022222 22222 022212 الدرجة الكمية
( عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات الذكور واالناث 8يتض  مف الجدوؿ )

 مف التالميذ ضعاؼ السمع عمى مقياس جودة الحياة لألطفاؿ ضعاؼ السمع.  
 مناقشة وتفسير النتائج: 

مف خالؿ نتائج البحث يتض  وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف ميارات التفكير االيجابي وجودة     
ندى عبد الرحمن  دراسةالحياة ويتفؽ ذلؾ مع نتائج العديد مف الدراسات، فقد أظيرت نتائج 

 الصـ الذكور درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى (6102المخضب )
 لصال  وذلؾ األكاديمية، الحياة جودة مقياس عمى السمع ضعيفات الصـ السمع، واإلناث وضعاؼ

السمع  وضعاؼ الصـ الطالب درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد الذكور، وال
كما أظيرت نتائج  ،(سمع ضعاؼ - صـ) الفئة لمتغير وفقا األكاديمية الحياة جودة مقياس عمى
 مستوى في واإلناث الذكور بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود (6102ناجي منور السعايدة ) دراسة
 في والشديدة المتوسطة اإلعاقة ذوي بيف إحصائيا دالة فروؽ ووجود الذكور، لصال  الحياة جودة

 الى النتائج أشارت كما. االتصاؿ بعد عدا فيما المتوسطة، اإلعاقة ذوي لصال  الحياة جودة مستوى
 ذوي لصال  الحياة جودة مستوى في والمكتسبة الوالدية اإلعاقة ذوي بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود

 لدى الحياة جودة مستوى في إحصائيا دالة فروؽ وجود إلى النتائج أشارت كما المكسبة، اإلعاقة
 وكانت فأكثر، سنوات( 27)و( سنوات 27مف وأقؿ) العمرية الفئات لمتغير تبعا سمعيا المعاقيف
    (. فأكثر سنة 27) مف العمرية الفئة لصال  الفروؽ

( 6102أسماء محمد السرسي، محسن ضرغام عبد الرازق، محمد السيد صديق ) دراسةوأشارت   
ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف جودة الحياة وضعؼ السمع لدى أطفاؿ المرحمة االبتدائية  والتي

السمع، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف اإلعاقة السمعية ضعاؼ 
والتأثيرات المختمفة الميمة )االضطرابات االنفعالية، االضطرابات العضوية( عمى جودة الحياة لدى 

 التنبؤ يمكف أنو( 6161عمى محمد ذكري ) كما أشارت نتائج دراسة التالميذ ضعاؼ السمع،
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 عدـ الى النتائج وتوصمت والدافعية األكاديمية، األكاديمية، الحياة جودة خالؿ مف اإليجابي كيربالتف
 الثنائية التفاعالت الدراسي المستوى - الكمية النوع: )مف كؿ المتغيرات احصائية داؿ أثر وجود

مكارمنيا دراسة  كما أظيرتوالدرجة الكمية،  اإليجابي التفكير أبعاد جميع في( بينيا والثالثية

تأثير برنامج  Makaremnia, Manshadi & Khademian (2021) ومنشدي وخادميان
، وأشارت النتائج بعد مرور شير واحد مف قائـ عمى التفكير االيجابي عمى التفاؤؿ وجودة النـو

التجريبية مقارنة أفراد العينة  التدريب ارتفاع مستوى التفاؤؿ واالمؿ وجودة النـو بشكؿ ممحوظ لدى
 بالعينة الضابطة.

 إحصائياً  داؿ ارتباط وجود عف (6161حياة بن عيشة، وسميرة ركزة )كما أظيرت نتائج دراسة    
 إحصائيا دالة فروؽ الثانوي، كما توجد التعميـ مرحمة تالميذ لدى الحياة وجودة اإليجابي التفكير بيف
 دالة فروؽ لإلنجاز، كما توجد الدافعية ومنخفضي مرتفعي التالميذ بيف اإليجابي التفكير مستوى في

 .لإلنجاز الدافعية ومنخفضي مرتفعي التالميذ بيف الحياة جودة مستوى في إحصائيا
وجود عالقة ارتباطية دالة  (6102عبد العباس غضيب شاطي ) كما أشارت نتائج دراسة    

 إلى الدراسة نتائج الجامعة، وأشارت طمبة لدي الحياة نحو والتوجو اإليجابي التفكير احصائيًا بيف
 الحياة نحو التوجو مقياس في واإلناث الذكور درجات متوسطي بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود

 واإلنساني العممي التخصص درجات متوسطي بيف احصائياً  دالة فروؽ توجد كما الذكور، ولصال 
 العممي. التخصص ولصال  الحياة، نحو التوجو مقياس في
 لتنمية سموكي معرفي إرشادي برنامج فاعمية إلى( 6102دراسة عصام محمد عمى )وأشارت     

الثانوية، كما  المرحمة طمبة لدى المستقبؿ قمؽ وخفض الحياة جودة لتحسيف اإليجابي ميارات التفكير
ذوي فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عف وجود  (6102ىناء محمد سيد ) دراسة أسفرت نتائج

ير االيجابي المرتفع وذوي التفكير االيجابي المنخفض مف المراىقيف في االحساس بجودة الحياة، كالتف
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلناث ذوي التفكير االيجابي المرتفع وبيف الذكور ذوي  الو 

 .التفكير االيجابي المرتفع مف المراىقيف في االحساس بجودة الحياة
عال عبد الرحمن محمد وىيفاء عبد العزيز اليذلول وزيزت أنور عبد الرحيم  أشارت دراسةكما 

 الحياة، جودة مف كؿ عمى وأثره اإليجابي، التفكير لتنمية مقترح تدريبي برنامج فاعمية إلى( 6102)
 متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود: نتائج الدراسة إلى وتوصمت الدراسي، والتحصيؿ

التوقعات  بأبعاده البرنامج تطبيؽ اإليجابي بعد التفكير في والضابطة التجريبية المجموعتيف رجاتد
 تقبؿ المشروط، غير الذات تقبؿ ل خريف، اإليجابي التقبؿ االنفعاالت، في التحكـ والتفاؤؿ، اإليجابية
 متوسطي بيف إحصائية داللة ذات وجود فروؽ التجريبية، المجموعة لصال ( الشخصية المسؤولية
 المجموعة لصال  البرنامج تطبيؽ بعد الحياة جودة في والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات

 القياسيف في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بيف إحصائية داللة فروؽ ذات وجود التجريبية،
 وأثره المقترح فاعمية البرنامجعمى  يدؿ مما البعدي، القياس لصال  الحياة جودة في والبعدي القبمي
وجود عالقة موجبة بيف  إلى Gerald (2015)جيرالد  دراسة كما أسفرتالحياة،  جودة مف كؿ عمى
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العناصر المعرفية وجودة الحياة، حيث كاف ترتيب العوامؿ في اىمية تأثيرىا مف األكثر إلى األقؿ 
 الحياة، المرونة، التفاؤؿ. ىي واالحساس بالتمسؾ بتطوير نوعية الحياة، إدراؾ معنى

لذلؾ فإف االىتماـ بميارات التفكير اإليجابي يؤثر عمى مدى شعور أطفاؿ المرحمة االبتدائية    
 ضعاؼ السمع بجودة الحياة.

 التوصيات:
 : التالية في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف تحديد مجموعة مف التوصيات التربوية   

 يجػػػػابي وتػػػػدعيميا داخػػػػؿ األسػػػػرة والمدرسػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ االنشػػػػطة االىتمػػػػاـ بميػػػػارات التفكيػػػػر اال
 والتفاعالت األسرية والمدرسية.

  ضػرورة االىتمػػاـ بتنميػػة ميػارات التفكيػػر االيجػػابي لتحسػيف شػػعور األطفػػاؿ ضػعاؼ السػػمع بجػػودة
 الحياة.

  االىتمػػاـ بتػػػدريب االخصػػػائي النفسػػػي واالجتمػػػاعي عمػػى قيػػػاس ميػػػارات التفكيػػػر االيجػػػابي وجػػػودة
 الحياة ودرجة ضعؼ السمع لدى التالميذ. 

  تػػدريب التالميػػذ ضػػعاؼ السػػمع عمػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر االيجػػابي الرتبػػاط ذلػػؾ بجػػودة الحيػػاة
 لدييـ.

 االىتماـ بالتعرؼ عمى درجة شعور أطفاؿ المرحمة االبتدائية ضعاؼ السمع بجودة الحياة 

 
 البحوث المقترحة:

ائج الدراسة، فإنو يمكف تقديـ بعض البحوث المستقبمية عمى النحو في ضوء ما أسفرت عنو نت      
 التالي:

  ميارات التفكير اإليجابي وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ضعاؼ
 السمع.

 يذ فعالية برنامج قائـ عمى ميارات التفكير اإليجابي لتحسيف جودة الحياة ومفيـو الذات لدى تالم
 المرحمة االبتدائية ضعاؼ السمع.

  تنمية ميارات التفكير االيجابي كمدخؿ لتحسيف ومفيـو الذات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
 ضعاؼ السمع.

 .أساليب التفكير وعالقتيا بأساليب التعمـ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ضعاؼ السمع 
 

 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

 . دمشؽ: دار الرضا لمنشر والتوزيع.تعميم التفكير. (1772ادوارد ديبونو ) -
 . )الطبعة الثانية(. الرياض: دار الزىراء لمنشر والتوزيع.اضطرابات النطق(. 1721إيياب الببالوي ) -
مسػيرة لمنشػر (. عمػاف: دار ال0. مقدمة في التربية الخاصػة. )ط(1727تيسير مفم  كوافحة، عمر فواز عبد العزيز ) -

 والتوزيع.
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. الحساسػػية االنفعاليػػة وعالقتيػػا بالميػػارات االجتماعيػػة لػػدى المعػػاقيف سػػمعيًا فػػي (۲۱۰۰أبػػو منصػػور ) حنػػاف خضػػر -
 . كمية التربية. الجامعة االسالمية. غزة.رسالة ماجستير غير منشورةمحافظات غزة. 

 ومنخفضػػي مرتفعػػي التالميػػذ لػػدى الحيػػاة بجػػودة وعالقتػػو اإليجػػابي (. التفكيػػر1717حيػػاة بػػف عيشػػة، وسػػميرة ركػػزة ) -
مجمة العموم الثانوي.  التعميـ مرحمة تالميذ مف عينة عمى ميدانية دراسة: لإلنجاز الدافعية

. كمية العمـو االجتماعية والنفسية. جامعة الشػييد حمػو لخضػر الػوادي. النفسية والتربوية
8 (0 ،)201-260. 

تحسيف جودة الحياة األسػرية لػػػػػدى عينػػػػػة مػػػػػف األطفػػػػػػاؿ  فيفاعمية برنامج تدخؿ مبكر  (.1720رانيا عبد اهلل دراز ) -
 . كمية التربية. جامعة بنيا.رسالة ماجستير غير منشورةًا. المعاقيػػػػف سمعي

 -203(، 2) 16. مجمة جامعة دمشق .( جودة الحياة لدى طمبة جامعتي دمشؽ وتشريف1721نعيسة )عمي رغداء  -
262  . 

المجمىىىة المصىىىرية لمدراسىىىات . نػػػدوة التفكيػػػر االيجػػػابي: اسػػػتراتيجياتو وتطبيقاتػػػو. (۲۱۰۲سػػػامية لطفػػػي األنصػػػاري ) -
 .11-3(، فبراير، 00) 11. النفسية

، سمسػػمة أفػػاؽ جديػػدة فػػي تنميػػة مىىا وراء معرفىىة الىىذكاء الوجىىداني .(۲۱۱0سػػامية لطفػػي األنصػػاري، حممػػي الفيػػؿ ) -
 (، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.1التفكير اإليجابي )

 . الرياض: دار الزىراء لمنشر والتوزيع.التدريب الميداني في مجال العوق السمعي(. 1720سحر منصور القطاوي ) -
 . عماف: دار أسامة لمنشر والتوزيع.ميارات السمع والتخاطب والنطق المبكرة(. 1773سعيد أبو حمتـ ) -
. أسس التفكير اإليجىابي وتطبيقاتىو تجىاه الىذات والمجتمىع فىي ضىوء السىنة النبويىة. (1776) د صال  الرقيبسعي -

ورقػػػة عمػػػؿ مقدمػػػة لممػػػؤتمر الػػػدولي عػػػف تنميػػػة المجتمػػػع: تحػػػديات وآفػػػاؽ فػػػي الجامعػػػة 
   اإلسالمية بماليزيا.

واجيػػة( لمصػػـ وضػػعاؼ السػػمع "دراسػػة (. جػػودة الحيػػاة واسػػتراتيجيات التعػػايش )الم1722سػػعيد عبػػد الػػرحمف محمػػد ) -
 .  137-128(، يوليو، 60) 11. جامعة بنيا. مجمة كمية التربيةتحميمية". 

(. فعاليػػػة برنػػػامج ارشػػادي انتقػػػائي فػػػي تحسػػيف جػػػودة الحيػػػاة لػػدى أميػػػات األطفػػػاؿ ذوي 1723شػػيماء بػػػدري فكػػري ) -
 .07-07(، 2)2. كمية التربية. جامعة المنيا. مجمة االرشاد النفسياضطراب التوحد. 

السػػمع.  ضػػعاؼ لألطفػػاؿ النفسػػية الحيػػاة جػػودة لتحسػػيف تػػدريبي برنػػامج فعاليػػة (.1720ضػػياء أبػػو عاصػػي فيصػػؿ ) -
 .128-262(، فبراير، 208. كمية التربية. جامعة عيف شمس. )مجمة القراءة والمعرفة

(. أثػػػر االنػػػدماج النفسػػػي المعرفػػػي السػػػموكي عمػػػى جػػػودة الحيػػػاة المدرسػػػية لمتالميػػػذ 1728عػػػادؿ عبػػػد الفتػػػاح محمػػػد ) -
. كميػة التربيػة. جامعػة كفػر الشػيخ. مجمة كمية التربيىةالمعاقيف سمعيًا في مدارس الدمج. 

28 (3 ،)2-60. 
 . القاىرة: دار الكتب.لتنمية التفكير العقالنيعين العقل؟ دليل المعالج المعرفي . (1776) عبد الستار ابراىيـ -
مجمىة كميىة الجامعػة.  طمبة لدى الحياة نحو بالتوجو وعالقتو االيجابي (. التفكير1728عبد العباس غضيب شاطي ) -

-168(، 0) 8. كمية التربيػة لمعمػـو اإلنسػانية. جامعػة ذي قػار. التربية لمعموم اإلنسانية
007. 

(. فاعمية برنامج تدريبي إلكساب بعض أبعاد التفكير االيجابي لدى المعممػات بريػاض 1720عال عبد الرحمف عمى ) -
. كميػػة الدراسػػات العميػػا مجمىىة العمىىوم التربويىىةاألطفػػاؿ وتػػأثيره عمػػى جػػودة الحيػػاة لػػدييف. 

 .  00-26(، اكتوبر، 0) 12لمتربية. جامعة القاىرة. 
(. برنػامج تػدريبي مقتػرح لتنميػة 1720يفاء عبد العزيز اليذلوؿ، وزيزت أنور عبد الػرحيـ )عال عبد الرحمف محمد، وى -

التفكير اإليجابي وأثره عمى جودة الحياة والتحصيؿ الدراسي لدى الطالبات المعممات بقسـ 
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. كميػة مجمىة الجىوف لمعمىوم االجتماعيىةرياض األطفاؿ جامعة الجػوؼ: دراسػة تجريبيػة. 
 . 60-02(، 2) 2والبحث العممي. جامعة الجوؼ.  الدراسات العميا

. البنػػاء العػػاممي لمتفكيػػر االيجػػابي وعالقتػػو بكػػؿ مػػف جػػودة الحيػػاة األكاديميػػة والدافعيػػػة (1717عمػػى محمػػد ذكػػري ) -
. جامعػػة البحػػريف. مجمىىة العمىىوم التربويىىة والنفسىىيةاألكاديميػػة لػػدى طمبػػة جامعػػة جػػازاف. 

 .31-6(، يونيو، 1) 12
. )الطبعة الثالثػة(. عمػاف: سيكولوجية األطفال غير العاديين "مقدمة في التربية الخاصة". (2666الروساف )فاروؽ  -

 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
(. فعالية برنامج إرشادي بالتقبؿ وااللتػزاـ 1712قطب عبده خميؿ، فاطمة الزىراء الدمرداش محمد، ىبو السيد حسف ) -

. جامعػػة كفػػر مجمىىة كميىىة التربيىىةاة لػػدى عينػػة مػػف ضػػعاؼ السػػمع. لتحسػػيف جػػودة الحيػػ
 .  037-010(، 271الشيخ. )

(. الخصددائا السددٌكومترٌة لم ٌدداس جددودة الحٌدداة 2020محمددد ربددراهٌم عٌدددب طدده ربٌدد  طددهب شمددال حمدددي ها ددم ) -

-60أبريػؿ،  (ب62لألطفال ضعاف السم . مجلة االر اد النفسً. جامعة عدٌ   دمس. )
270  . 

. عمػاف: االعاقة السمعية "دليل اآلباء واألميات والمعممين وطىالب التربيىة الخاصىة"(. 1776مد النوبي محمػد )مح -
 دار وائؿ لمنشر والتوزيع. 

سىىيكولوجية األطفىىال ذوي االحتياجىىات الخاصىىة، . (1770مصػػطفى نػػوري القمػػش، خميػػؿ عبػػد الػػرحمف المعايطػػة ) -
 لمسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. . عماف: دار امقدمة في التربية الخاصة

 فػي السػمع ضػعاؼ الطالب مف عينة لدى الحياة جودة لتحسيف إرشادي برنامج فعالية (.1712منى فرحات جريش ) -
-2063(، 2) 0. مجمىىة كميىة عمىىوم ذوي االحتياجىات الخاصىىةالمبكػرة.  المراىقػة مرحمػة
2601  . 

مجمىىة . المعػػاقيف سػػمعيا فػػي ضػػوء بعػػض المتغيػػرات الديموغرافيػػة (. جػػودة الحيػػاة لػػدى1728نػػاجي منػػور السػػعايدة ) -
 .1700-1702 (،0) 00. الجامعة االردنية. دراسات العموم التربوية

(. جػػودة الحيػػاة االكاديميػػة لػػدى الطػػالب الصػػـ وضػػعاؼ السػػمع بجامعػػة الممػػؾ 1720نػػدى عبػػد الػػرحمف المخضػػب ) -
(، نػػوفمبر، 12) 8. اصىىة والتيىيىىلمجمىىة التربيىىة الخسػػعود فػػي ضػػوء بعػػض المتغيػػرات. 

00-60  . 
أثػػر التفكيػػر اإليجػػابي عمػػى جػػودة الحيػػاة والقػػدرة عمػػى المواجيػػة لػػدى الطػػالب المػػراىقيف.  .(1720ىنػػاء محمػػد سػػيد ) -

 جامعة القاىرة. .ت والبحوث التربويةامعيد الدراس .رسالة ماجستير غير منشورة
المبكػػر فػػي تحسػػيف ميػػارات التواصػػؿ لألطفػػاؿ ضػػعاؼ السػػمع. رسػػالة . فعاليػػة التػػدخؿ (۲۱۱۲) عمػػي محػػروس وفػػاء -

 دكتوراه غير منشورة. كمية التربية. جامعة الزقازيؽ.
التفكيػػر اإليجػػابي وعالقتػػو بجػػػودة الحيػػاة لػػدى العػػامميف بالمؤسسػػػات  (.1723وعبػػد الػػرؤوؼ الطػػػالع ) يحػػي النجػػار -

 .108-127(، 1) 16. مجمة جامعة النجاح لألبحاثاألىمية بمحافظة غزة. 
(. دراسػة أثػر التػدريب عمػى التفكيػر اإليجػابي واسػتراتيجيات الػتعمـ فػي عػالج التػػأخر 1776يوسػؼ محػيالف سػمطاف ) -

رسىىىالة دكتىىىوراه غيىىىر الدراسػػي لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ الربػػػاع االبتػػدائي فػػػي دولػػػة الكويػػػت. 
 . معيد الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.منشورة

 األجنبية: ثانيًا: المراجع
- Cheng, S., & Zhang, L. F. (2017). Thinking styles and quality of university life among 
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