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ص
ا
 :امللخ

 هذه الّدراسة إلى التعّّ
ُ

رف على فئة الطالب ذوي الخصوصية املزدوجة املوهوبين ذوي اإلعاقة تهدف

من الناحية النظرية وفحِص سبِل رعايتهم من قبل األسرة واملجتمع، الكشف عنها باستراتيجياٍت 

مي فئة ذوي الخصوصّية تشخيصّيٍة متنّوعٍة من خالل تبياِن العالقِة بين وسائل 
ّ
تعامل مربي ومعل

 الّدراسِة 
ُ
املزدوجة وقدرتهم على تشخيِص إمكانياِت طالبهِم املوهوبين ذوي اإلعاقِة. اعتمدْت منهجّية

 اتعلى البحِث الّنوعّي من خالل إجراء مقابالت شبه مقننة إضافة إلى استخدام يوميات الباحث

 اإلجابةنومالحظاته
ُ
عن سؤال مركزّي: ما هي سبل رعاية طالب الخصوصّية  . تحاوُل الّدراسة

 الّدراسِة من عشرة أفراد يعملون في 
ُ
املزدوجة املوهوبين ذوي اإلعاقة؟ وكيف تنعكس؟ تكّونْت عّينة

م، مديرة مدرسة ذوي احتياجاٍت خاّصٍة، محاِضرت
ّ
مات ومعل

ّ
ِن امجال التربية الخاّصة وهم: ثالث معل

زة ن، مستشارة ترباأكاديميت
ّ
( من املجتمِع מרפא בעיסוקلتربية االجتماعّية ومعالج منهي )لوّية، مرك

 نتائج من أبرزها أّن للدور األسرّي واالجتماعّي أثًرا في تطويِر 
ُ
العربي في البالد.  أظهرْت الّدراسة عّدة

رْت الّنتائج قدراِت ذوي الخصوصّيِة املزدوجِة املوهوبين ذوي اإلعاقة أو الحّد من تطويرها، كما أسف

 لنوع اإلعاقِة ودرجِتها لدى كّل طالٍب منهم.
ً
ّعن وجود فروق في جانب الرعايِة لهذه الفئِة نسبة

 

مة   املقدا

ًرا بالٍغّ املوهوبين ذوي اإلعاقِة باهتماٍمّ -املزدوجة الخصوصّية يحظى مفهومُّ
ّ
 لعدم نظًرا ،مؤخ

رِّ
ُّ
ذي األمر املبكرة، الطفولة مرحلِةّ في الخاصِةّ والتربية املوهبِةّ تربيِةّ بمجاالِتّ االهتمام توف

ّ
 ال

ّ يفرُضّ
 
 ، حيث يأتي(2013 حنفي،) املدرسِةّ قبل ما الخصوصية املزدوجة ذوّي حاجاِتّ تلبية

ذين األطفاِلّ فئِةّ نحو مشيًرا" املزدوجة الخصوصية" مصطلُحّ
ّ
 بخصائص يتمتعوّن ال
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 املصطلُحّ يحددُّ عملًيا،. إعاقِتِهم من بالّرغم قدراتهم ودرجة موهبتِهم تالئُمّ فريدة واحتياجاٍتّ

 & .Ronksely-Pavia, M)ضعفِهّ نقاط إلى جانب ذوي الخصوصية املزدوجة قّوةِّ نقاط

Towned, G., 2017).ّ

نحوهم وذلك من خالل  باإلضافِة إلى أّن هذه الفئة املرصودة بحاجٍة لتصويِب الهدِفّ

هم الخدمات األمثل من صنِفها، فنجُد ما ُيقّدم ألطفال الخصوصية املزدوجة ما هي إال يتلق

 ما 
ٌ
صْبُه إعاقة

ُ
ْن ت  لكّل م 

ٌ
 ِلشتى مجاالت  -خدماٌت منصوبة

ً
أّي تحلُّ في املقاِم األول خادمة

ذي يطّور مجال التصادم مع هّؤ
ّ
الء األطفال والتخبط معهم اإلعاقِة دون تخصيِصها، األمر ال

 إلى نهايٍة وخيمٍة. فينبغي على املؤسساِت املجتمعّية أخذ املسؤولية لتطويِر برامج 
ً

وصوال

(. كما إّن عدم استثمار قدرات ذوي 2010الخدمات وفتح آفاق تقّدمهم )عبد الّنبي، 

تي تّمّمن حقوِقِهم اإلنسانيّّ سيحرمهم، الخصوصية املزدوجة
ّ
التأكيد عليها باتفاقّيِة  ِة، ال

( وإلى حرمان مجتمعهم من عائد موهبتهم 2013)حنفي،  2008حقوق ذوي اإلعاقة عام 

ّوقدراتهم العالية. 

مّية من خالِل توفيِر أدواِت القياِس 
ّ
 بحاجٍة لسّدِ فجوٍة تعل

 
نجُد املؤسساِت التعليمّية

في مرحلِة ما ذوي اإلعاقة املالئمة، وذلك لتطبيِقها أثناء مرحلة تشخيِص األطفال املوهوبين 

لى قبل املدرسة. فالعمُل على تأميِن هذه األدوات بجودٍة عالية، وحديثة التطّوِر ُيساعُد ع

Bildiren  &الكامنة ) متهاوقدّر م، والتعّرِف على موهبِتهِّيهماكتشاِف نقاط القّوة لد

2018ltepe, ızıK مي التربية الخاصة يساهُم في
ّ
(. إّن التعّرف على األساليب األكثر انتهاًجا ملعل

م أطفال الخصوصية املزدوجة، باإلضافِة إلى بلورة توجيهات 
ّ
تحديد الهدف األمثل لتربيِة وتعل

 ،(2010)عبد الّنبي،  هماحتياجاتّو ُيحسن استخدامها بما يتوافق مع متطلباِتهمحديثة 

 ل
ُ
 التشخيصّية

ُ
ذوي الخصوصية املزدوجة تتّم بناًء على مجموعٍة من االختباراِت فالعملّية

، على مدى اختالِف فئاِتِهم العمرّية بما يهمالهادفة لتقييِم القدراِت املعرفّيِة والشخصية لد

ه يتم تشخيصُّ
ّ
ُهم في مرحلٍة تسبُق ارتياِدِهم للمدرسِة. فعند  في ذلك األبعاد اللفظّيِة، كما أن

 هم تحديِد قدراتِّ
ُ
 عن التطوراِت املتعلقة بالحياِة املستقبلّية ما بعد املدرسِة، نالحظ

ُ
سُيكشف
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وفق املنظوِر  مي الخصوصّيِة املزدوجِة سعًيا لتلبيِة متطلباِتهِّّوذبهذه العملية مدى اهتماِمها ب

هي تزويدهم ذوي الخصوصية املزدوجة املناسِب. القيمة املكتسبة من تقييم وتشخيِص 

بقدرة تعليمّية أفضل، إلى جانب تقديم مدلوٍل عن شخصيِتِهم وقدراِتِهم غير املألوفِة، 

تي يمتاُزون بها واملساهمة
ّ
ن ،في الكشِف عن ميوِلِهم والخصائص ال

ّ
مك

ُ
من نيل  همبهذا ت

ِف على هويِتهِّ ماحتياجاِتهِّ  مجّل االهتماِم في اكتشاِف زواياه مالخاّصة، ملنِحهِّ موالتعرُّ

ّ.)ltepe, 2018ızıK&  Bildiren(الغامضِة 

 الّدراسة الحالّية إلى التعّرف على
ُ

الخصوصية  ذوّيسبل رعاية ّوطرق تشخيص  تهدف

وإلى معرفة األساليب املتبعة  ،املوهوبين ذوي اإلعاقة في املجتمع العربي في البالد –املزدوجة 

تجاههم، وذلك من خالِل التعرُّف على املفاهيم املحورية حول الخصوصية املزدوجِة، 

ّالجانب الشعورّي، األسرّي، واملدرس ّي. : التاليةجوانب الوارتباطها ب

ذوي تشخيِص  طرّقما هي  (1)تحاوُل الّدراسة اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية: 

التحديات التي ما هي ّو (3) ؟تهمكيف باإلمكاِن التعّرف على قدّر( 2خصوصية املزدوجة؟ )ال

 أهمّيتها من أهّمّيِة كشِف قدّر؟ تربيتهم ورعايتهمأمام  تقف
ُ
ي ّوذ اتتستمدُّ الّدراسة

بما  معلى مستوى من القدرِة اإلبداعّية، وأهّمّية تشخيصه يناملوهوب الخصوصّيِة املزدوجِةّ

مي  وّنيملك
ّ
 ذوّيمن إمكانياٍت وامتيازاٍت، كذلك ربط العالقة بين األساليب السائدة لدى معل

 باإلمكاِن االستفادة مواهبهم وإمكانياتهمالخصوصّيِة املزدوجِة وبين قدرتهم على كشِف 
ُ

. حيث

ربيِة في املدارِس واملؤّسساِت لالستفادِة منها في 
ّ
من نتائِج الّدراسِة وتقديمها للمسؤولين في الت

الخصوصّيِة  ذوّيبلورِة آليات ووسائل اتصال مشّجعة على بروِز الجانِب اإلبداعي لدى 

ّ. الشعوري والجانب االجتماعي لديهمتعزيِز الجانب من خالل املزدوجِة، 
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: ظريا
ا
 اإلطاُر الن

ة ِة املزدوجِة؛ وِسماُتُهم: توضيحاٌت مفاهيميا  طّلُب الخصوصيا

 إلى تفكيِك فئٍة حديثٍة من  (Gallagher, 2014)قبل صيغ  هذا املصطلُح من 
 

ذي هدف
ّ
ال

 قام  بالبحِث عن من جهة وهم ذوي إعاقة من جهة أخرّى األفراد املمّيزين بمواهِبِهم
ُ

. حيث

 من هذه الخصوصية املزدوجة، 
خبراء التعليم الخاص لحضور ندوة في  ودعاأطفال يعانون 

جرى. باإلضافِة إلى إنشاِء وسائل وأدوات حديثٍةّّوهذا املجال. 
ُ
 منذ ذلك الحين، والدراساُت ت

 ذوي الخصوصية املزدوجةاحتياجاِت  تلبية يتّمّ، حتى متطلباِت هذه الفئةمن أجِل تحديِد 

 مفهوم Buică-Belciu & Popovici, 2014) بما يتناسب مع قدراتهم
ُ

(. كما ُيعّرف

ه يدّل على Twice-exceptionality/dual exceptionalityالخصوصّيِة املزدوجِة )
ّ
 أن

ً
( شامال

طفٍل موهوٍب باإلضافِة إلعاقٍة ما، مشيًرا إلى رؤية االضطراباِت من اإلعاقاِت املتطورِة 

 في شدِتها بين  األطفاِل )
ُ

تي تختلف
ّ
ّ(. Ronksley-Pavia, 2012العصبّيِة، ال

ُل تحيث أّما طالب الخصوصّية املزدوجة ّ
ّ
في : كونهم موهوبين  ىاألول الخاصيةتمث

تي تتضمُن جوانب شتى، مثل: الجانب العقلّي، األكاديمّي، أحد 
ّ
مجاالِت املوهبِة واإلبداِع، ال

برامج  إيجاد والفنون، أو القدرات الحس حركّية؛ مّما يشيُر إلى وجوِبّ ياإلبداعّي، أو القياد

مالئمة الحتياجاِتِهم ضمن إطاِر التربّيِة الخاّصِة، وذلك بهدِف تمكيِنهم من تطويِر مواهِبهم 

ُل بكوِن هؤالء ت :ةالثانيالخاصية والعمل على تنميِتها بسالسٍة. بينما 
ّ
 من الطالب تمث

يعانون 

تي تتنّوع بإعاقٍة،  عجٍز أّو
ّ
منها الحركّية، الصحّية، االنفعالية والحسّية. األمر  أشكاٍلّعدة ال

 تلبيِة خدماِتهم بتكثيِف برامج تعليمّية وتأهيلّية في إطاِر التربّيِة الخاّصِة 
 
ُب حاجة

ّ
ذي يتطل

ّ
ال

 حنفي )2013)العنيزات، 
ُ

ّن املوهوبين  ذوي الخصوصّية املزدوجِة يتمُّ . إ(2013(. كما ُيعّرف

عّد لخدمتِهم. 
ُ
ذين يتمتعوّنتحديُدهم من قبل فريِق عمٍل أ

ّ
بقدراٍت تمنحهم القدرة على  ال

مجاٍل أو أكثر من مجاالِت املوهبِة، كما يتوجُب رعايتهم في تحقيِق مستوى مرتفٍع من األداِء 

نهم من التعامل مع تحدياِت الدهرِّالءُم مع طبيعِة إعاقِتِهم، بخدماٍت تربوّيٍة تت
ّ
 حتى تمك

ّ(.2013)حنفي، 
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ُ
الخصوصّية املزدوجِة بحصولِهم على درجاٍت تحصيلّيٍة عالية مّما يدلُّ وي ذتمتاُز فئة

واألفكار املجّردة، ومدى تمّتعهم  على قدراِتهم الفكرّية بمستوى متقّدٍم، كذلك منحى املفاهيم

ُهم بصعوباٍت 
 
 تخّبط

ُ
 بروِح الفكاهِة الخفّيِة. باملقابِل، نالحظ

ون 
ّ
بالخياِل نتاج فكِرِهم. كما يتحل

-Buică، وضعف الوعّي الصوتي )اليدوية ضعف خالل الكتابِةّمشاكل أثناء القراءِة، إمالئّيٍة، 

Belciu & Popovici, 2014 الجرأِة، قدرِتهم على 
 
 بمزايا حميدة كـ

 إلى أّنهم يتمتعون 
ً
(. زيادة

 قدًرا من النشاِط والحركِة للتعبيِر عن 
عهم بحماٍس، والعاطفة. يحتاجون 

ّ
الخياِل، وتطل

قدراِتهم وإمكانياِتهم الخفّية، فعلى سبيِل املثال: إْن لم تكن البيئة الصفّية ممتعة ومثيرة 

ة التركيز أثناء التعليِم غير الشّيق املشّوش لسلسلِة أفكاِرهم؛  سيعانوّنلالستطالع، 
ّ
من قل

توجد (. 2015حتى يعود بالّسلِب على سلوِك الطالب بالتخّبِط والفشِل )دبابنه والعطية، 

ل، ذوي الخصوصية املزدوجةهناك ثالثة معايير تبّيُن هوّية 
ّ
بداللِتها على املوهبِة  وتتمث

ِع واإلنجاِز الفعلّي، باإلضافِة إلى أّنها  كما تدّلّوالقدرِة، 
ّ
على وجود تناقض بين اإلنجاِز املتوق

Buică-Belciu & Popovici, 2014ّدليٌل على العجِز في املعالجِة )
ُ
 (. عملًيا، تكمُن أهمّية

بهدِف  ؛به هم بما يتمتعوّنأنفسهم بين  بمعرفِتها الخصوصّية املزدوجِة املوهّو ذوّيخصائِص 

اكتشاِف الذاِت وتحديِد مجاالِت في . كما تساهُم موإمكانياِته محول قدراِتهِّ همالتوعيِة وتثقيفِّ

تي 
ّ
، كما مجراء عدم تفّهم اآلخر له همتواجهقد االهتماِم، والحّد من العقباِت واملعاناة ال

ِرِهّ متساعُدُهّ
ُّ
ّ(. 2017بسخريِة األقراِن )محمد،  معلى الحّد من تأث

  



 قمر خالد وتد وإيناس قعدان

 156 صفحة، (2020) عدد خاص -23 العدد، جامعة

ِة املزدوجِة   دوُر األسرِة واملجتمِع في رعايِة ذوي الخصوصيا

 امللجأ واملكان اآلمن ألبناِئها، حيث تمنُحهم الشعور بالطمأنين
ُ
يواجه ِة والحمايِة. تعتبُر األسرة

ّ ناهيك عن فقدانعنًفا أسرًيا  لمالعاالبيوت في في بعض األطفال 
ً
 األمان. مّما ُيعدُّ مشكلة

،  تظهّر
ً
، وفي املجتمِع العربّي خاّصة

ً
في سوِء معاملِة األطفاِل في املجتمعاِت اإلنسانّيِة عامة

 لحيا مثل هذه باتتحيث 
ً
فمن  املنظوِر االجتماعي  ؛في الحمايِةّ موحّقهِّتهم املشكالت مهددة

 تجاه ا
 

 تقبُل استخدام  اإلساءة والعنف
 
 العربّية

 
 االجتماعّية

 
كـ أسلوٍب  ألطفالُيرى أّن الثقافة

تستعمله  –شك ال  -هي ا تأديبًيا ألطفاِلها العاديين فأسلوبًّ تعتمد األسرة وإذا كانتللتأديِب. 

ذين 
ّ
 إلساءِة املعاملِة من غيِرهم، كونهم أقل قّوة من لألطفاِل املعاقين، ال

ً
ُيعّدون أكثر ُعرضة

اِتهم، كما تنقُصُهم القدرة على التعبيِر عن واقِع ّواألطفال العاديين على الدفاِع البدنّي عن ذ

ّ(. 2010اإلساءِة )عبدات، 

ّرعملًيا، 
ّ
 من  توف

ً
 .االقتصادّيِة والنفسّيِةّ االجتماعّيِة، تغّيراتاملالبيئة األسرّية مجموعة

تي قد
ّ
ّر ال

ّ
 على النمِو وإظهاِر ساعُدّت دينامّيةعالقة بأفراِد أسرِتِه ُتُه فعالق، على الطفل تؤث

ُه قدراِتِه ومهاراِتِهّ
ُ
عرقل  هذا التطور فتستقُل إمكانيات

ُ
 ،(2010)باظة، ، لكن بإمكاِنها أن ت

، لذلك على اآلباء طفِلها ذي الخصوصية املزدوجةالفّعال في تطويِر شأِن  العامل سرةفاأّل

في املؤسسة التعليمّية بهدِف اقتناص أكبر  امع مدّرس ي طفِلهم واألمهات العمل مًعا بالتنسيِقّ

آثارها على  بيانلعدد من الفرص التعليمّية والخدماِت لتحسيِن مقدور الطفِل نحو األفضل، 

ّ ..(Foly-Nipcon & Candler, 2018) في مستقبِلِه فِلّاملدى البعيد للط

عقباٍت اجتماعّية تواجُه األسرة  فإن ،التي بمراحل التطوّركما الحال في املجتمعاِت 

عرقُل شؤون  سينفسًيا؛ ّو اجتماعًياته ، فعدم قدرة األسرِة على تنشئ فيهاطفٍلّنتيجة إلعاقِة 

 األسرِة بنواٍح عّدة، منها:  تجاهلبسبب الطفِل واحتياجاِتِه، 
ُ
ُل معاناة

ّ
قدراته وإمكانياته. تتشك

 لتأثيِر ظروِف اإلعاقِة على عمِل 
ً
ة املوارد املالية؛ نتيجة

ّ
املشاكل االقتصادّية، عقبات في قل

 لضغوطاٍت نفسّيٍة 
ُ
الوالديِن، مّما يؤدي للشعوِر بالعجِز والشقاِء. لذا، تتعرُض األسرة

 ذي الخصوصية املزدوجة ، مما سيعرضشّدتها من فرٍد آلخر داخل األسرةِّ شديدٍة، تختلف
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 باملسؤولّيِة تجاه طفله األسرة شعوّرعدم : مثل عدة لعوامِلّلضغوِط النفسّية، ل
ُ
ا، طبيعة

 لهذا، يلجأ الوالد، االجتماعّيِةّ اوعالقاِته اعمِلهِّ
ً
ن لالنعزاِل عن املجتمِع، فيحتجزان انتيجة

د شعوّروهذا املجتمِع؛ في طفلهما داخل املنزِل لعدم إظهارِه 
ّ
بالدونّية والنقص لدى  اما يول

ّ(.2014على مواجهِة حقيقِة األمر )كاشف،  امن الواقِع وعدم قدرِتهم االطفِل، ِلهروبِهم

ُل املجتمُع كياًنا جما
ّ
 من التفاعالِت يمث

ٌ
هم شبكة ذين تضمُّ

ّ
عًيا من البشِرّيِة، ال

والعالقاِت الدائمِة واملستقرِة نسبًيا. فاستمراُر هذا الكياُن بنهجِه وتجدِدِه مروًرا بالزمِن 

وحيثياِت املكاِن يدُل على استمرار لتفاعل العالقاِت املجتمعّيِة، مّما يبلوُر أسلوًبا حياتًيا بين 

 زدوجةاملخصوصّية ال ّيّوذُيعتبُر تأثيُرُه على تعليِم (. 2010ِع الواحد )عبد هللا، أفراِد املجتم

ا
ً
ِة  فارغ

ّ
البيئّي ينظر -فالنموذُج االجتماعيهذه الفئة.  بحاجات ة املجتمعيةعرفاملخبرِة ّواللقل

 العالقاتفي فهِم  همحتى يساند مببيئِتهِّ املزدوجة الخصوصية وّيذكيفيِة ارتباِط في 

تي ؛البيئية االجتماعية
ّ
وفق مستوى محدد، بدًءا من نظام  همعلى تطّوّرالتأثير  بإمكانها ال

ذي يختُص بالعالقاِت العائلّية إلى العالقاِت الثقافّيِة األكثر انتشاًرا ضمن نظام 
ّ
امليكرو ال

ّ .(Foly-Nipcon & Candler, 2018)املاكرو 

ُل الكينونة املجتمعيّّ
ّ
تي تعتمُد على تشجيع ة بنظرّياٍت، مثتتمث

ّ
ل نظرية هوندستوث ال

ابتكارات  نتاجوإّلاملوهوبين وتنميِة الفضول لديهم، الستكشاِف حيثياِت العالم من حولهم، 

  اتهمعلى اكتشاِف وبناِء شخصياٍت مبدعٍة، كما تساهُم في جعل شخصي همتساعُدّ
ً
نشطة

ّومبتكرة نحو مجتمع أفضل، كونها تنّمي 
ً
 اعتماًدا على التجارب التعليمّيِة  شخصية

ً
قيادية

تي تعتبُر من  (.(Renzulli, 2012 التي يتعرضون لها
ّ
كذلك، نظرّية الذكاءات املتعددة، ال

 النظرياِت الرائدِة محاوِّ
 

 إنصاف
ً
كـ فئٍة  موالعمل على إبراِزه، املزدوجة الخصوصية ذوّيلة

ككٍل  الفردجديدٍة ضمن  فئاِت التربّيِة الخاّصِة من خالِل تأكيِدها على ضرورِة النظِر إلى 

 Idiot) على سبيِل املثاِل: ،أيًضا مواطن قّوةِّلديِه  فإّنّ لديِه جوانب ضعف أّنّ متكامٍل؛ فكما

Savant )- من عجزٍ أّو 
ذين كانوا يعانون 

ّ
 ال تستطيع ال

ً
 إعاقٍة، أال أّنهم قّدموا إسهاماٍت عظيمة

 تجاهلها أو إنكارها، كأمثال: توماس أديسون، بيتهوفن، أجاثا كريستي، طه حسين، 
ُ
البشرّية
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فمن مسؤولية الدور املجتمعّي تلبية  ،(2013عباس محمود العقاد والعديد منهم )العنيزات، 

أنشطٍة ووظائٍف  في –اجتماعًيا وسياسًيا  -من املشاركِة  ّزحيّّ لشغلحاجاِت أفراِدِه، بتمكينهم 

بهذا يعزُز من تطويرِ التركيِب املجتمعّي بجماعاِتِه  وهّوملجتمِع، ا هذاوأهداف أساسّية لتنميِة 

ماِتِه االجتماعّية السياسّية والعمالّية.
ّ
ّ ومنظ

االجتماعّية بهيئِتها عدمه بقدرة الحفاِظ على التركيبة من يتحدد نجاح تنمية املجتمِع 

ة فئاِت املجتمِع. 
ّ
ما هي شاملة لكاف

ّ
الطبيعّية. فاملشاركة ليست وفق الطبقّية االجتماعّية إن

 تنميِة مجتمٍع ال تقوم على 
ُ
؛ فخطة

ً
فعلى تخطيِط املجتمِع أْن يحوي احتياجاِت أفراِدِه عاّمة

ما بمشاركِة 
ّ
ّ(.2017)حسين،  جّل الفئاِتّسبيِل هدِم حاجاِت فئٍة ما إن

ة املزدوجِة وقدرتهم على اإلبداع  التفكيُر اإلبداعيا لدى طّلِب الخصوصيا

ى ذوو الخصوصّية املزدوجِة بمواهب وإبداعات متنّوعة بالرغم من إعاقِتهم، فهذا ال 
ّ
يتحل

ذواِتهم فخًرا وعلى على ُحسُن استثمارهم يعوُد باإليجاِب ّوينفي تمّيزهم بعقٍل راجٍح وفكرٍ نّيٍر، 

. فإعاقُتُهم لم تمنعُهم من التحدي وكسِر قيود املستحيل متخطين أسِرهم ثّم على املجتمِعّ

ّ
 
هي  الصعاب. فكّل منهم له الحّق برسِم خارطة مستقبِلِه بأحالِمِه وطموحاِته. إّن اإلعاقة

 التفكيِر والوعي باإلرادِة، والقوة والتحدي يصنعان دوًما املع
ُ
إّن إنجاز إبداِع ذوي  .جزاِتّإعاقة

، كما 
ً
 وشجاعة

ً
دوافع مادية ومعنوية لدعِم  يحتاجالخصوصّية املزدوجِة يتطلُب عزيمة

الخصوصّيِة  ذوّي(. بينما التعامل مع 2015إمكانياِتهم والحرص على تطويِرها )القاسمي، 

ا يسّبب تقوقعهم ويمنع سّد حاجاتهم لتنميِة مواهِبهم،  املزدوجِة من منطلق اإلعاقِة هو م 

 عن قدراِتِهم وإمكانياِتِهم اإلبداعّية والتعّرف عليها. الكشفتشخيصهم ّووبالتالي سُيصعُب 

أثٌر كبيٌر في نمو وتطّور الخصوصّيِة املزدوجِة له ي ّوذعلى تنميِة اإلبداِع ل العمل ّإّن 

للمساهمِة في تنمية الجانِب اإلبداعّي لدى فئة الخصوصّية املزدوجة ، ّونتاٍجّإِتِهم بفاعلّيٍة ّواّوذ

تي مناٍخ  توفيّر األسرة واملجتمععلى يجب 
ّ
، بتقديِم الرعايِة املثالية ال ُيشعرُهم باألمِن والحّبِ

عٍة لذاتهم من أجِل تنميِة واالجتماعية. باإلضافِة لبيئٍة مشّجّ تهتمُّ باحتياجاِتهم النفسّية

 2015قدراِتِهم اإلبداعّيِة )دبابنه والعطية، 
ُ
 اإلبداعّية

ُ
الخصوصّيِة  لذوّي(. لذا، تظهُر القدرة
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 ال نتاجِهم فكًرا يتسُم باألصالِة واملرونِة، فقدرتهم على التفكيِر بالنحِو اإلبداعيّّإاملزدوجِة عند 

تعني باملستحيِل ما دام  لهم اإلمكانية فهم قادرون على توسيِع دائرِة فكِرِهم بطرِح األفكاِر 

برؤيا ّو والتطوير منها. أيًضا، مدى قدرِتِهم على النظِر لألفكاِر واملوضوعات بسبٍل غير مألوفٍةّ

ّ(.2017فريدة )محمد، 

قاِت كشِفها ِة املزدوجِة ومعوا  سبُل الكشِف عن إبداِع طّلِب الخصوصيا

 الكتشاِف إبداِع وقدراِت 
ً
 هاّمة

ً
 الكشِف أداة

ُ
عتبُر عملية

ُ
الخصوصّيِة املزدوجِة، كونها  ذوّيت

قّدم  الخدمات التربوّية كي ؛ إليهم تسعى للتعّرِفّ
ُ
وتتحّدى قدراتهم  ،املالئمة ملتطلباِتِهمت

ساهُم في تحديِد مواطن القّوة  .وإمكانياتهم سعًيا لتنميِتها وتطويرها
ُ
القصور ّوكما ت

 توجيِه واالهتمامات لديهم، مّما يسهّّ
 
نحو البرامِج  ذوي الخصوصية املزدوجةُل عملية

 في اكتشاِف بأنواِعها حاجاتهمل املالئمةالتعليمّية 
ً
ما كانت عملية الكشِف مبكرة

ّ
. لذا، كل

ما كان املجال للتعّرف  مونشاطاِتهِّهم ميولِّ
ّ
 كشف(. 2017بفاعلّيٍة كبرى )محمد،  إليهمكل

 منمّوهإلى  إيجابّيةالنظر بالتعامل ّويؤدي إلى  ذوي الخصوصية املزدوجة قدراِت ومهاراِتّ

 من إخماِدِهّ موتطّوِرِهّ
ً

نه موكبِتهِّ مبدال
ُ
م بقدرِتِه على إدارِة الّصِف، وتمك

ّ
، كذلك يساعُد املعل

ّ(.2012من اإلجاِدِة في التدريِس )جابر، 

ْت  الستخدام ِسم 
ُ
أدواِت الكشِف عند املوهوبين  تطّوٌر بمّرِ الزماِن والتاريِخ، حيث ق

 باالختباراِت املتنوعة 
ُ
ْيِن: األدوات الرسمّية وغير الرسمّية. فتتمثُل األدواُت الرسمّية لقسم 

 التحصيلّية، الشخصّية، االبداع
 
ات غير كذلك األدّو. ، وعمليات معرفية عليايةبمجاالِتها كـ

ي الخصوصية املزدوجة وتشخيص الزمالء وأولياء األمور، ّوذ الرسمّية املتمثلة بتشخيص

أيًضا تهتُم باإلنتاج االبداعّي واملقابلة، وأدوات عّدة. لذا ُيحسُن االعتماُد على مقاييس كشٍف 

ار أكبر عدٍد من متوفرة الجوانِب، لتقيس جّل املجاالِت اإلبداعية واملوهبة لدى الفئة، فاختي

ِة الوقوِع بنسبِة الخطِأ في تعريِف هويّّ
ّ
اإلبداعّية. فال تهم االستراتيجيات الكشفّية يسهُم بقل

شك بأْن تتسم األدوات املقننة بخصائِص القياِس الجّيدة على سبيِل املثاِل: الصدق، الثبات 

تطبيق  أدواِت الكشِف ووسائِلِه كذلك معايير الخصائص السيكومترّية. باإلضافِة إلى أّن 
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عتمُد من قبِل فريٍق تربوّيٍ متخصٍص بمجاالِت قياِس خصائص
ُ
ي الخصوصية املزدوجِة. ّوذ ت

تي تهتمُّ 
ّ
 الكشِف باالعتماِد على سلسلٍة زمنيٍة بدًءا من املرحلة البدائّية ال

ُ
فُتدّرُج عملية

املعلمين في املؤسسة التعليمّية التربوّية، وأيًضا تشخيص ، ثّم الوالدين ثّم فئةالبتشخيص 

ب نتائج العملية التشخيصّية بهيئة قوائم تبّين الخصائص السلوكية لأّلمزمالِئهِّ
 
رت

ُ
ِد افّر. لت

ص
ّ
شخ

ُ
طّبُق االختبارات املسحّية لجمِع أمثل البيانات واملعطياِت عن ينامل

ُ
. من بعد ذلك، ت

فتمتاُز هذه الطريقة بمعايير تتيُح الحكم  على درجِة املوهبِة  – ِةّالخصوصّية املزدوج ذوّي

 بفئ يهملد
ً
تي تفحُص  مهِّتامقارنة

ّ
العمرّيِة. وهنالك العديد من االختبارات بمختلِف ألواِنها، ال

ِن من جمِع املعطياِت بمّولديهمكّل مجاٍل 
ُّ
ّ(.2017ضوعّيٍة )محمد، ، للّتمك

كون غالبية  الخصوصية املزدوجة ذوّي اتهناك عوامُل تعيق عملية كشف قدّر

ين املتمّيّز املجاالتترتكُز على مصطلح اإلعاقِة والصعوبة، للحّد من كشِف البرامج العالجية 

 ذوّي. كما تشغُل التوقعات االجتماعّية حيًزا بالتدني من هذه الفئِة، فمجرُد التعّرف على بها

صعوباٍت وإعاقاٍت تتدنى التوقعات املجتمعّية منهم ه من الخصوصّيِة املزدوجِة وما تمّيزوا ب

، والشعور مبذاِته مبانعداِم ثقِتهِّتهم بالرغِم من قدرتهم املوهوبة؛ عاكًسا تأثيًرا على نفسيّّ

بالقلِق، ليصبح سبيل الكشف عن املوهبة هّداًما. باإلضافِة إلى عراقيل تعرقُل عملّية التعّرِف 

لة بالخلِل الوظيفِي لديهم، أو املعاناة من ذوي على إبداِع 
ّ
الخصوصّيِة املزدوجِة، املتمث

 مراعاة احتياجاِتهم ّوهم مّما تواجهُّصعوباٍت تعليمّيٍة، مشاكل  صحّيٍة، 
الفرصة  إتاحةدون 

ِشفا وُرعيا باهتماٍم عن كشِف لل
ُ
امتيازاِتهم. فاإلبداع واملوهبة عنصران رئيسيان، إن اكت

 ليست بعنصرّيٍة لآلخر؛ لذا نادًرا ما نجُد برامج 
ً
 متكاتفة

ً
لنضجْت أجياُل الدهِر محّبة

اإلبداِع واملوهبة في نفوِس أبناِئنا من فئاِت اإلعاقِة والصعوباِت  تصميمّية لتنمية روح

 لوجوِد اإلعاقِة والصعوبِة، يؤدي 
ً
 على ذلك، حجُب اإلبداع واملوهبة نتيجة

ً
التعلمّيِة. زيادة

الخصوصّيِة املزدوجِة. ال سيما فرض القيود االجتماعّية على  ذوّيلضعِف مهاراِت التواصِل ل

 التعبيِر والرأي لديهم )دبابنه والعطية، جبهاِهم 
 
 مبالغ فيها يعيُق حرية

ً
(. 2015وتلقيهم حماية

 على ذلك، استخداُم االستراتيجيات غير املناسبة واملالئمة الحتياجاِتهم، لن تلبي 
ً
زيادة
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ذي يؤثُر بكيفية التعّرف 
ّ
استخدام أسلوب واحد ووحيد . كذلك إليهمخدماِتهم، األمر ال

يلقي باللوم على مستخدميِه؛ كونه ينبغي االعتماد على هم ملعالجِة بياناِت وخدمِة احتياجاتِّ

، فحِصّالأساليب واستراتيجيات متنّوعة ال للحصِر، بهدِف تخطي نسبة الخطأ أثناء 

مشاكل االضطراِب  تجّمع ّفإّن (. لذا، 2016، هللا حصائّيٍة سليمٍة )عطاإللحصوِل على نتائج 

مّي ل
ّ
ْن بقدرِتِه ذوي التعل

 
ل حاجًزا أمام  دروِب الحياِة، فهُم بحاجِة مل

ّ
الخصوصّيِة املزدوجِة يشك

 لبرمجِة نظاٍم دراس ّي تعليمّي إلى الجانِب املعنوّي تهم إدراك تخّبطاِتهم. فمساند
ٌ
ودعُمُهم إشارة

ّ(.2010النفس ّي لذواِتِهم )غني، 

ِة املزدوجِة   كيفية التعامل مع ذوي الخصوصيا

 تالئُم احتياج
ً
ُب جهًدا ومهاراٍت تقنّية

ّ
 هم.اتإّن التعامل  مع طالِب الخصوصّيِة املزدوجِة يتطل

 إليهم  يالستكشاِف املشكلة، إحدى الّسبِل ه من خالل تقديم أفضل سبيٍلّ
ُ

 ذاتهم،بالتحّدث

يتّم تسجيُل املقابالِت ، بهم صلةذي كّل كذلك ّو لهم مقّدمي الرعايِةّّوأولياء أموِرِهم،  وإلى

من تجارِبِهم ومشاعرهم وأفكارِهم  ة لالستفادةثناء سماِع حديث كّل فئٍة على حدأ

(Ronksley-Pavia, 2013 .)ّ

 
ُ

 التعامتختلف
ُ
تي  الخصوصّيِة املزدوجِةّ ذوّيِل مع طريقة

ّ
 وّنيعانتبًعا لنوِع اإلعاقِة ال

  ؛منها
 بهيئٍة طبيعّيٍة قدر املستطاِع، دون 

فمْن أهّم صوِر التعامِل مع هذه الفئة أْن تكون 

ردعهم عند إساءِة التصّرِف؛  ضرورة، بما في ذلك مالعجزِ واإلعاقِة أو الشفقة عليهِّب ارهمشعإ

ِم أصوِل اللياقِة واألدِب. كذلك، من ُحسِن تعامل أفراِد املجتمِع أال يفرضوا أل
ّ
ّنهم بحاجٍة لتعل

هم على هذه الفئِة، كونها ال سبيل لها  لدفاِع عن ذاِتها، كما أّن هذا الفعل ُيرسُخ شعوًرا لقّوت 

ّ
ُ
 أّن معظم أ

ُ
سِر املجتمِع تعزُل أبناءها املعاقين  دون الّنظر إلى بالخوِف والخجِل. فُيالحظ

هم يدعو للقلِق والحزِن؛ كون هذا الفعلذلك عواقِبّ
ُ
سلبية يؤدي إلى عواقب  ، فنبذ

دون تمكينهم ليكونوا أفراًدا فّعالين في محيطهم، ّوجهولة، هم املانطواِئهم دون تنمية قدراتك

ّانطوائييوهم بهذا سيكونون  ّ ن 
ً
(. فمن 2017، منعزلين عن درِب الحياِة ولّبها )حسين، مستقبال

مّيِة، ثّم الكشف 
ّ
ى التعامل بوظائف مركزّيٍة كتحديدِه لتلك الصعوباِت التعل

ّ
املفترض أْن يتحل



 قمر خالد وتد وإيناس قعدان

 162 صفحة، (2020) عدد خاص -23 العدد، جامعة

م لدى هذه الفئِة، 
ّ
عن أسباِبها ومسبباِتها، بهدِف إيجاِد الوسائل األنجح في تيسيرِ عملّية التعل

 لذوي 2010كبر عدٍد من النتائِج املرجو مرادها )غني، لتحقيقيها أ
ُ
 التربوّية

ُ
(. فالرعاية

 من الخدماِت الهادفة لتنميِة شخصيتهم 
ً
الخصوصّية املزدوجة املوهوبين تعتبُر جملة

ّاألقص ى.اإليجابي للحّد الجسدّية والنفسّية ّو لعقلّيةاوقدراتهم 

 من عّدِة أنساٍق فرعّيٍة مت
ُ
كاملٍة وهي: اإلدارة، مؤسسات الرعاية تتكّوُن الرعاية

لة بأنواِعها التقنية منها والبيداغوجية، 
ّ
وسائل الدعم، واملوارد املالية ّووالوسائل املتشك

ةوالبشرّية. باإلضافِة لكوِنها 
ّ
ل
ُ
مارُس على يدّي املؤسساِت  ث

ُ
تي ت

ّ
من األنشطِة التربوّيِة املنظمة، ال

للتعّرِف على العقباِت والعراقيل التربوّيِة؛ بهدِف الحّد من آثاِرها تسعى ّووالهيئاِت التطوعّيِة، 

 لتحسيِن األداء التربوّي للفرِد، أيًضا تسعى  ، فهيالصعيِد األسرّي ثّم املجتمعيّّ على
ً
جاهدة

 الواقع التعليمّي اإلنسانّي 2014الجماعة واملجتمع ككّل )كاشف، 
ّ

 على ذلك، يحث
ً
(. زيادة

مين ، ّوالتقييم الديناميكيتوفير نشاِط على 
ّ
هو نهٌج تفاعلّي إلجراِء التقييمات في مجاالِت املتعل

ل املثال: املوهوبون، عسر القراءة، وغير االستثنائيين؛ بيذوي الخصوصّية املزدوجة )على س

م على االستجابة(
ّ
ذين يعانون من لكما يوفُر تشخيًصا خاّصا ، حيث يركُز على قدرِة املتعل

ّ
ل

ِم. فعملًيا، تتيُح هذه املنهجّية الديناميكية 
ّ
ّصعوباِت التعل جّل تركيزِ املقّيم على العقبات  صب 

تي يواج
ّ
ب عليها والحّد من ذوو الخصوصية املزدوجةا هال

ّ
 إّياهم بالتغل

ً
آثارها في ، مساندة

ّ(.  Al-hroub & Whitebread, 2019ذاِتهم؛ بالتطوير من جوانبِهم وقدراتِهم اإلبداعّية )

ة البحِث   منهجيا

اعُتِمد  على املنهج الكيفّي )النوعّي(؛ بهدِف الحصوِل على استيعاٍب معّمق ووصف يسيرٍ شامٍل 

ِن من فهِم آراِء أفراِد للظاهرِة اإلنسانّيِة. لجمِع البياناِت واملعطياِت غير اإلحص
ّ
ائّيِة، للتمك

العّينة بما لديهم من خبرات وتجارب حياتّية حول املوضوِع املتناول طرحه، فُيصُب االهتماُم 

تي تّمت مالحظُتها. فمْن خالِلِه يشارك 
ّ
تي تّم جمُعها والسلوكيات ال

ّ
بحصِر معنى األقواِل ال

ُه من
ُ
ا عن الحقيقِة، ما يجعل

ً
 املشتركون بحث

ً
هًجا للمالحظِة، واملقابلة الكيفّية، وطريقة
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 من اإلنساِن، مفسًرا 
ً
 مباشرة

 
 الكيفّي يستخلُص املعرفة

ُ
للمحادثِة الجماعّيِة؛ فالبحث

ّ(.  2016التغيرات النوعّية في املجتمِع املعّقِد )أبو بكر، 

ّ: عينة البحث

 البحِث من عشرة أفراد تربويين، 
ُ
 عّينة

ُ
تّم اختياُر العّينة بناًء على منهجية كرة الثلج. تتألف

الِع  مّمن
ّ
يشغلون مناصب متنّوعة في مجال التربّية الخاّصة. تّم بلورة أسئلة املقابلِة بعد االط

أثناء  ةإضافيّّ ئلةأسعلى الّدراساِت السابقِة بحيث تكون أسئلة شبه مقننة أّي قابلة لطرح 

ّاملقابلة. 

ّ  
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 االسم املستعار 

 ة /لمشاركل
 العمل التعليم املنصب الجنس الجيل

ُ
 مكان

 مدرسة تربية خاّصة لقب ثاٍنّ مستشارة تربّية خاّصة أنثى 30 نادية

مركز عالج ذوي ّلقب أّوّلّمعالج منهيّّّذكر 31ّعبد الفتاح

ّاالحتياجات الخاّصة

مة ّأنثى 32ّمجدية
ّ
ّمدرسة تربية خاّصةّلقب أّوّلّتربية خاصةمعل

مة تربية خاصةّأنثى 33ّإسراء
ّ
ّمدرسة تربية خاّصةّلقب ثاٍنّّمعل

محاضرة أكاديمّية ّأنثى 36ّنجالء

ّبمجال التربّية الخاّصة

ّكلية أكاديمية للتربيةّدكتوراة

مة تربية خاصة ّأنثى 38ّأفنان
ّ
معل

ّومربية صف

ّمدرسة تربية خاّصةّلقب أّوّل

محاضرة أكاديمّية ّأنثى 39ّليلى

ّبمجال التربية الخاصة

ّكلية أكاديمية للتربيةّدكتوراة

م تربية خاصةّذكر 43ّغسان
ّ
ّمدرسة تربية خاّصةّلقب أّوّلّمعل

زة التربية االجتماعيةّأنثى 43ّآالء
ّ
ّمدرسة تربية خاّصةّلقب ثاٍنّّمرك

مديرة مدرسة تربية ّأنثى45ّّوفاء

ّخاّصة

ّمدرسة تربية خاّصةّلقب ثاٍنّ

 حدود زمان ومكان: 

ُعِقدْت املقابالت في ساعاِت الصباح وأوقاِت الظهيرة وما بعد العصر بما يتناسب مع ظروف 

ة. كانت أماكن املقابالت معظمها في أرجاِء مدرسِة التربية الخاّصة وفي \ركتواملش اتالباحث

  ركْيِن.تبمش مالعالقِة صلٍة تجمعه اتكلية أكاديمية للتربية، أيًضا في بيت أقارب الباحث
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 البحِث: 
ُ
 أداة

ملا تم  لتطّرِق ألسئلٍة إضافّيٍةّللباحثِة ل املجال تمركزْت بإجراِء املقابالِت شبِه املقننة، إلتاحة

، باإلضافِة إلى يومياِت ت، يكوُن مجاُل طرِح األسئلِة بناًء على إجاباِت املشإدراجه سابقا ركين 

تي تّم فيها رصد 
ّ
نطباعات خالل املقابالت، خالل االستماع إليها وأثناء ااّلالحظات ّواملالباحثة ال

 البحِث األساسّية لجمِع املعلوماِت،  ةعدُّ الباحثتتحليلها. ف
 
وفق هذا النوع البحثّي أداة

ّّوباملشاهدِة،  ةمستعين
 
  املقابلِة. إّن املقابلة

ٌ
معلوماٍت من  ةجمع بواسطتها الباحثتهي طريقة

حول قضية البحِث املطروحِة، بتوجيِه األسئلة والتساؤالِت  ينخالِل تحقيِق مباشر مع املشترك

 وجًها لوجه أو  موردود فعلهِّ ينبهدِف جمع إجاباِت املشترِكّ
حولها. بإمكاِن املقابلِة أن تكون 

بوسيلة ما كإجراِئها على الهاتِف وغيرها من وسائل االتصال. تتمّيز املقابلة الناجحة بمدٍة 

ّ(. 2016مناسبة توفر املطلوب  )زيدان، 

 البياناِت:
ُ
  معالجة

تي حصلنا عليها أثناء إجراء  أّي تحليل البياناِتّ -بناًء على استراتيجّية "التحليل االستقرائي"
ّ
ال

املبّينة من بياناِت ومعطياِت  –ركين، وتصنيفها لفئاٍت بهيئِة عناوين تاملقابالِت مع املش

املقابالِت. كذلك، بتحليِل املعطياِت من مضمون تفسيري في ذاِتِه أّي بما معناه شرح املضمون 

الكيفي استخدامه للطريقِة إن كان مغزى أو معنى ووصِفِه اجتماعًيا. يصّب البحث 

( والتي تقوُم على أساس التفكيِر بدًءا من الخاص للعام أو Inductive Methodاالستقرائّية )

ّ(. 2016من الجزء للكل، وذلك بجمِع البياناِت أو مشاهدتها للوصوِل إلى نتائج معينة )زيدان، 

تائج 
ا
 : Resultsالن

ذين 
ّ
مي، معالجي، مديري ومحاضري ذوي التربّية الخاّصة، ال

ّ
بعد إجراِء املقابالت مع معل

ُه ووجهة نظرِه حول  حيثالخصوصّية املزدوجِة،  ذوّييتعاملون مع  هذه طرح  كلٌّ منهم آراء 

الخصوصية املزدوجة وسبل  ذوّيائج حول ، تّم تحليُل املقابالِت واستقراء النتالفئة

ّ رعايتهم في املجتمع العربي في البالد.تشخيصهم ّو
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ة املزدوجة  لذوي الخصوصيا
َ
 املهنيين

َ
 إدراُك التربويين

ة املشاركين من اإلناث والذكور غير مدركين ملاهية مصطلح 
ّ
الخصوصية  ذوّيظهر أّن كاف

 إال أّن إدراكهم للمفهوم لم يكنرغم أنهم يتعاملون معهم ، فاملزدوجة بشكل منهي وواضح

ذين لديهم احتياج خاص بمجال السمع أو املش ي، مّما يحتاج إسراء واضًحا، عّرفتهم
ّ
: "ال

وتدعمها وفاء  ،لرعاية خاّصة. ومن ناحية أخرى للطالِب قدرات وجوانب مضيئة باألخضر"

: "مّمن لديهِّ
ً
 بذ -مواطن قّوة وميول" مقائلة

اِت ذوي الخصوصّية ّويسعنا القول أّنهم يؤمنون 

ذي  -املزدوجِة بالّرغم من إعاقِتهم واحتياجهم، املتمّيزين بضوٍء أخضر
ّ
لقدراٍت غامضة  يشيّرال

ي مجال التربية الخاّصة فّك شيفرة هؤالءومجهولٍةّ مي ومختص ّ
ّ
ٍةّ؛ فعلى معل

ّ
 ، للعمِل على خط

اِتهم من خالل توظيف القدرة العالية أو املوهبة لديهم. تعّرفهم ّومن ذ تنميِة مّيزاِتهم والتطويّرل

 ليلى: "
ون 

ُّ
 ال ينفك

ٌ
اء يكونِهم موهوب رغمهم فئة  إلىن  بحاجٍة كغيرهم من  املوهوبين  األِصح 

املجتمِع أّنهم كغيرِهم من بني بالخصوصّيِة املزدوجِة  ذوّيلا بناًء على تعريِفه –" التعريف بهم

الصغار والكبار، لُهم كيانهم واعتبارهم، وعلى املجتمع مسؤولية رعاية أبناِئه من احتياجاٍت 

ى هللا عليه وسلم: )ال فرق بين عربي وال أعجمي وال أبيض وال 
ّ
ومتطلباٍت، قال رسول هللا صل

 بالّتقوى(أ
ّ

عاملون بذاِت املنهِج أوصانا نبّي األّمة ونورها بأّن العاّمة سواسّية يُّ، فقد سود إال

ٍز ملنصٍب ومقاٍم. إّن طفل اليوم سيغدو   تحيُّ
شاًبا يحمُل أعباء مجتمِعِه، فإْن لم غًدا دون 

-Twiceكيف بإمكاِنِه رّد اإلصالح ملحيطِه؟ فيأتي مفهوم الخصوصّيِة املزدوجِة ) لبنيِهّيصلح 

exceptionality/dual exceptionalityبمدلولِه على طاّل 
ً

رغم معاناتهم  ب موهوبين( شامال

د على االنتباه إلىإعاقٍة ما، كما من 
ّ
رِة اإلعاقاِت املتطوّّ الناتجة عناالضطراباِت  يؤك

 في شدِتها
ُ

تي تختلف
ّ
ّ(. Ronksley-Pavia, 2012بينهم ) فيما العصبّيِة، ال

م،  املوهوبينذوي الخصوصّية املزدوجة إّن 
ّ
ذين يعانون من صعوباِت التعل

ّ
يتمتعون ال

ى لديهم مواهب محّدّبخصائص متنّوعة
ّ
قدرات فكرية على مستوى عاٍل، ّودة، . كما تتجل

باإلضافِة إلى استيعابهم لألفكاِر واملفاهيم املجّردة. أيًضا، تستنطُق قدراتهم بمستوياٍت عليا 

في مجالْي القراءة ومهارات الكتابة؛  ضعف أّنهم يعانون منال؛ مع العلِم من اإلبداِع والخي
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يؤدي بالتالي إلى انتقاص احتراِم الذات  ممااملهارات التنظيمّية والدراسّية؛  إلى الفتقارهم

(. تتوافق الّدراسة السابقة مع مفهوم Amran & Majid, 2019وخلق الفكاهة املتطورة )

يتعدد الدعم بصوِرِه: نفسًيا،  –نجالء: "فهو كّل إنسان له قدرة خاّصة وبحاجة لدعمها" 

باإلضافة ألدوات التشخيص  ،للتعّرِف عليهم. هنفِسّب تهثقشخصيا لتعزيز ، ّوإدارًيا، أدائًيا

ّ باإلمكاناملهنية من قبل املتخصصين فإن 
ّ
ها؛ متابعتهم ومالحظتهم في أبسط تفاصيلهم وأدق

ّبناء منهج عملّي يتوافق مع متطلباِتهم وحاجاتهم. في  للمساعدة

ة املزدوجة  أساليب التعامل مع ذوي الخصوصيا

 
ّ

ِة األصعدة ما يحث
ّ
التركيب املجتمعّي على توطيِد العالقاِت االجتماعّية اإلنسانّية على كاف

التواصل والتعامل البشرّي بأساليب متنّوعة تفي حّق كّل فرٍد  فيبين أفراد املجتمِع ذاِتِه، 

 واهتماًما ةة جليّ ة خاصّ تحتاُج هذه الفئة رعايًّ على وجه الخصوصخاّصة.  وفًقا الحتياجات

 تالئُم  ذوّيأّن التعامل  مع  إذ، من املجتمِعّ
ً
ُب جهًدا ومهاراٍت تقنّية

ّ
الخصوصّيِة املزدوجِة يتطل

رُض علينا التعامل مع ذوي الخصوصّية تف( حيث يRonksley-Pavia, 2013ُّحاجاِتِهم )

"زيادة  :يتضّمنللتعامِل معهم  انجالء مقترًحّ تقّدم. نهِج األفراد اآلخرين غيّرنهج املزدوجة ب

على  واطالعهمألسِر لمثل إقامِة ندواٍت  –الوعي بشكٍل عام عن هذه الفئة لزيادِة تقّبلهم" 

، لذلك إن وجدت الحتمّية والنتيجةالخصوصّية املزدوجة  ذوّياملسيئة بحّقِ  عاقبة األفعال

فوعي أفراد املجتمِع لتخّبطاِت بعضهم البعض يقتنص فرصة التغيير نحو األفضل. تشيُر 

الحوار فيما  إلدارةستشارة وآخرين، واملربّية، املوفاء: "يتّم التوجه للطاقِم الّصفّي املكّون من 

 ما" بينهم حول كيفية تأمين املوارد لطالب الخصوصّية املزدوجة للتعّرف على قدرٍة أو موهبٍةّ

لحاِل كشِفهم لضوء أخضر في  –
ّ
  ذوّي هبةبمّو املتمث

ً
الخصوصّية املزدوجة يعقدون حلقة

 
ً
 أن نحاوّل نحن حاولة تأمين املوارد األكثر تشخيًصا لحالتِه. يفّسر غّسان: "لذلكملاستشارّية

ف نقاط القّوة" باإلضافِة لعملّيِة 
ّ
نفهم ما لديِه من نقاط قّوة ونقاط ضعف، كي نوظ

 همالتشخيِص ينظُر للبّتِ بميزاِن نقاِط القّوة والضعف؛ بهدِف السير وفق ما يتطلُبُه وضعُّ

 بيِدها نماء بنيها . موحالتهُّ
ُ
ِنهم، ؤّوويِر شتهم، فهي العامُل الفّعال في تطاتدمير نفسيّّ ّوأفاألسرة
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مع مدّرس ي طالبهم في املؤسسة التعليمّية  لذلك على اآلباء واألمهات العمل مًعا بالتنسيِقّ

بهدِف اقتناص أكبر عدد من الفرص التعليمّية والخدماِت لتحسيِن مقدورهم نحو 

ه .(Foly-Nipcon & Candler, 2018)األفضل
ّ
: "يتّم التعامل معها بالطيب ينّوه عبد إلى أن

ه يجب معرفة ومحاولة ما هوالليِن، 
ّ
ميولهم كي ننّميها ونمنحهم املجال لإلبداع بها"،  يكما أن

تي يجب منحها  فحص إجراء ينبغي أنه بمعنى
ّ
مليولهم ورغباِتهم؛ كشًفا لقدراِتهم ومواهبهم، ال

ة هادفة لصنع التغيير، بوضِع آلياٍتّ فّعااّل اتعزيزًّ
ّ
د .من خالل بناء خط

ّ
تشخيص ليلى: " وتؤك

 به مْن تقديم هو هذه الفئة من  الطلبة املوهوبين 
ُ
 ملا يرتبط

ً
على درجة كبيرة من  األهمية؛ نظرا

 ". املناسبة لهم، وبما تضّمه وتتضّمنه مْن خدمات وبرامج وأساليب الرعاية

ة املزدوجة بعة للكشِف عن قدراِت ذوي الخصوصيا
ا
 الوسائل املت

الخصوصّيِة املزدوجِة نتيجة العملية التشخيصّية يستدعي األمر بناء ذوي عند بياِن حالة 

ْت  هممن األنشطة والوسائل املساهمة في كشِف قدرات مجموعة
 
سراء: "مثل إالخفّية، بّين

 بالتعّرِف على مواهب الطلبة" ّوأيًضا املشاريع والورشات، للتجارب 
ٌ
"كذلك  :ليلىتوّضح حظ

ة بأساليب متنّوعة تستثير معظم الحواس، من تعليمهم وتدريبهم على تقديم املادة العلميّّ

مة، أيًضا استخدام استخدام  الحاسوب، وتشجيعهم على استخدام وسائل تعليمية مدّعِ

ا
ً
ُه على املرِء  –" جوانب القّوة لديهم واألنشطة األخرى التي يحققون فيها تفّوق

ّ
يستنتُج أن

نه من التعّرف  الفاعل في السلِك التربوّي الخاّص اإلحاطة بآلياٍت واستراتيجيات
ّ
 لذوّيتمك

  همتطويرِّفي مة املساهأيًضا بداع، اإّلّو نتاِجّفي اإّل موموهبته موقدرته ة املزدوجةالخصوصيّّ

ّ. موتنمّية امتيازاتهِّ

تي تثري وتنّمي مواهبهم، 
ّ
 للوسائل واالستراتيجيات هناك البرامج التربوية ال

ً
إضافة

ُر 
ّ
ـ قطِف الزيتوِن، ذكرى املولد النبوي، فيتستأنف إسراء: "وكّل مناسبة نمّر بها نذك

 
ها طالبنا ك

فيكون االحتفال بهذه املناسبات بواسطِة تفعيل مجموعة خارجّية".  على األدواِت املقننِة 

االتسام بخصائص قياسّية جّيدة كالّصدِق، والثبات ومعايير السيكومترّية، كما يجب أْن 
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طّبق من قبِل فريٍق تربوّي متخصٍص بمجاالِتّ
ُ
 قياِس خصائص طالب الخصوصّيِة املزدوجة ت

ّ(. 2017)محّمد، 

ة املزدوجة بتقديِم البرامج التربوية  مواهب ذوي الخصوصيا
ُ
ّتنمية

 تالئُم حاجاِتِهم؛ سعًيا  ذوّيإّن التعامل  مع 
ً
ُب جهًدا ومهاراٍت تقنّية

ّ
الخصوصّيِة املزدوجِة يتطل

 أنواع Ronksley-Pavia, 2013املوهوبة )اِتهم ّولتقديِم أفضل سبيٍل لتطويِر ذ
ُ

(. تختلف

ّ كّل أنواع البرامج تعمُل  م، يوّضح غّسان: "ورّدههم دنّْالبرامج التربوّية وظيفًيا، فبإمكاِنها س 

الجانب االجتماعّي ّوالتعليمّي وفق قدرات كّل طالب،  : الجانباملدرسِة على جانبينفي 

: "أحياًنا، لألسف، ال مجال لتقديم برامج توعية تربوية، أو يقوّل عبد باملقابلوالشخصّية". 

فبإمكاِن حجم املجموعة عرقلة  –ختلفة" ها املتثقيفّية ترفيهية؛ بسبب كبر املجموعة وأعماّر

إلغاء فاعلّية البرامج في  ادوًرّ لتفاوت أعمار املجموعة كما أّنّتمرير أنشطة تربوية هادفة، 

 ديأّن التأخر في اكتشاِفهم يّؤ دى فئِة الخصوصّية املزدوجة. يرى جابّروإثرائها ثقافًيا ل

خاذ شكل من الستجاباٍت انفعالّية سلبّية
ّ
االضطراباِت النفسّيِة كـحاالِت  أشكال بإمكاِنها ات

 لذوي االحتياجاِت تعتبُر (. لذا 2012القلِق أو العدوانّية )جابر،  ّوأاالكتئاِب 
ُ
 التربوّية

ُ
الرعاية

 من الخدماِت الهادفة لتنميِة شخصيّّ
ً
جوانب ال فيللحّد األقص ى  موقدراتهتهم الخاّصِة جملة

ّ(.2014نفسّية )كاشف، الجسدّية ّوالعقلّية، التنّوعة امل

ة املزدوجةتنمية قدرات   ذوي الخصوصيا

الخصوصّية املزدوجة على كشف  ذوّيُز منظومٍة آليٍة تحّفّال شك أّن تنمية قدرٍة ما وفق 

تي ّوذ
ّ
م قدراتاِتهم ال

ّ
دفونة. حيث تبّين نادية: "أنا كمعلمٍة امل هممن خالِلها يستكشف املعل

ومستشارٍة لذوي التربية الخاّصة أعمل مع طالب صغار في الّسِن على تنمية قدراِتهم الخفّية 

عجونة تهم، فعلى سبيل املثال أعطيِه ماهبهم أو قدّراالكالم للكشِف عن مّواستدراجهم بب

تغير سلوِكِه وطريقة استخداِمِه للمعجونِة؛ فكّل حركٍة تستدعي  ملُحّب بها وأثناء ذلك أعلل

ة عن املألوِف" وتستأنف: "أيًضا، على سبيل املثال هناك فتيات ال جموهبة وقدرة تكون خاّر

ي، تقوم نقوُل لها ارسموعندما األخضر عن األزرق،  ن اختالف اللوّندركي اّلّواأللوان  ّنمّيّزي
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". توافقها آالء: رويًدا رويًدامعرفتها وقدرتها على تمييز األلوان واألشكال ئيا وذاتيا بتنمية تلقا

مبدع بالحفظ من هو مثال منهم فاإلضافية من خالل مواهبهم،  م"أعمل على تنمية قدراته

وأمنحه أكشُفُه للمجتمِع،  وبهذامسرحيٍة؛ كاملشاركة في التمثيل في نشاط فأقوم بإدخاله 

؛
ً

 ىمدعلى لتوجيه لبحاجٍة  ذوي الخصوصّيِة املزدوجةإن  فرصة تأمين عمل لُه مستقبال

بهذا يتبّيُن مدى أهمّية اقتناص  ".تنميِة مواهبهم غير املدركين لهاتعلمهم من خالل  سيرورة

أطٍر ضمن الكتشاِف أنفِسِهم  عبر مساعدتهممواهب وقدراِت ذوي الخصوصّيِة املزدوجة 

التي ال يعيها إضافّيٍة. هناك طرق عّدة لتنمية قدرات ذوي الخصوصية املزدوجة المنهجية 

في الوثوق باملحيِط  ، فعلى سبيل املثال: التشكيل الخزفي يحّفز نزعاتهم اإليجابيةأصحابها

ًرا عليهم حسًيا وشخصًيا 
ّ
االجتماعي، والقضاء على عزوِف املشاركِة االجتماعّية؛ مؤث

اِت ذوي ّوفي ارتقاء ذ األفضلهم جًدا انتقاء السبيل من امل(. 2017واجتماعًيا )السريحي، 

املسؤولية اتهم وتحّمل ّوكيفية االعتماد على ذل آلياٍتّ منحهمعن طريق الخصوصية املزدوجة 

ّأنفسهم. بالوثوق على قدرة الّو

 يات التي تواجه ذوي الخصوصية املزدوجة التحدا 

يواجهون تحدياٍت وصعوباٍت املوهوبين ذوي اإلعاقة الخصوصّية املزدوجة  ذوّيال شك أّن 

ذي 
ّ
يستدعي فهم وإدراك هذه مغايرة، خالل تنقلهم عبر املراحل الحياتّية املختلفة، األمر ال

قد أبرزْت الّنتائج ثالثة أنواع مركزّيٍة من لعليها.  وّنالثغرات وتحويلها لعتباٍت يستنُدّ

ّالتحديات: الّنفسّية االجتماعّية واألسرّية.

ة  ة واجتماعيا  تحديات نفسيا

للتغيير  الشديدة، إنما يوجدة منها أو طيسالبعديدة الشاكل املبفقط  حصّرينال التغيير  ّنّإ 

تي يواجهانوع شأٌن ب
ّ
  هذه الفئة واجهتس: "يوّضح غسان، العقبِة ال

ً
كّل تغيير دى لصعوبة

ن سؤولياملعلى يجب في هذه الحالة الزمالِء"،  أّوتغيير مربي الّصف أو املناِخ الصفي  سواء كان

ٍة فيما بينهم املدرسّية التنسيق  ّوأمن البيئة األسرّية سواء هذه الفئة  عن
ّ
على عمٍل وخط
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بتحسين  وذلك جديد بتلقي جرعة من تصّدي املخاوفن الالوقوع في دائرة الخوف م من همتقي

عّدُد إسراء مناحي الحياِة بتصويِرها في ذهِنهِّمل موتهيئِته مقابليِته
ُ
بعض  بالشكِل املناسب. ت

 فإن هؤالء الطالب مشاكل الّنظافة الشخصّية،ّو مشاكل النطق ناهيك عن: "الصعوبات

 على بناء عالقات مع اآلخر"، مصعوبات تعليمّية، تأقلمّية، اجتماعية بعدم قدرته يواجهوّن

عاقين.كما 
ُ
 ألقرانهم غير امل

ً
قد ال  تفّسُر ليلى: "عند استخدام أدوات ومقاييس أعدت أصال

عاقين" 
ُ
فاستخداُم  -تظهر مؤشرات واضحة تعكس قدراتهم مقارنة بأقرانهم غير امل

 مّما ُيصعب، األمر تفي باملطلوباملالئمة الحتياجاِتهم لن  ّوأاالستراتيجيات غير املناسبة 

. كذلك استخدام أسلوب واحد ووحيد ملعالجِة لذوي الخصوصية املزدوجةف التعرّّ

يلقي باللوم على مستخدميِه؛ كونه ينبغي االعتماد على أساليب واستراتيجيات هم احتياجاتِّ

حصائّيٍة إ، للحصوِل على نتائج همحِصّمتنّوعة ال للحصِر، بهدِف تخطي نسبة الخطأ أثناء ف

ّ(.2016، هللاسليمٍة )عطا

ة  تحديات أسريا

 بإعاقِتها الكتشاِف  ذوّيعملًيا، تجاهل مرحلة العقباِت ل
ً
ة

ّ
الخصوصّية املزدوجة يزيُد الطين بل

 ملجأ  –" ممواهبهم، تقول إسراء: "أكبر عقبٍة هي عدم رعايِة األهل ألوالِده
ُ
حيث تعتبُر األسرة

عنًفا  األبناءتمنُحهم شعور األمِن واألمان. في بعض منازل العالِم يواجه فهي التي أبناِئها، 

 في سوِء معامل
ً
باتت املشكالت وقد في املجتمعاِت اإلنسانّيِة، تهم أسرًيا حيث ُيعدُّ مشكلة

 لحياتهم وحّقِهم في الحمايِة )عبدات، 
ً
األول واألخير  خط الدفاع(. فاألسرة هي 2010مهددة

م كيانهم وتبعثرهم، فهي لبنيها 
ّ
دفعهم لألمام بتشجيعها لهم وتحفيزهم للتقّدم وإما تإّما تحط

ّفي مناحي الحياة. 

ِة املزدوجِة  تحديات مع التعامل  ذوي الخصوصيا

راٍت أسريٍة  بسلوكياتهم وطريقة يواجُه ذوو الخصوصّيِة املزدوجِة صعوبات مغايرة، من تغيُّ

مربي التعليمية املختلفة كتغّير  اقمهم أثناء تنقلهم عبر املراحلّوتعاملهم تجاهِهم، وتغّير ط

ه 
ّ
مين وزمالِئهم؛ كذلك مشاكل نفسّيٍة اجتماعّيٍة وشخصّيٍة. وّضحْت نادية بأن

ّ
الّصف، املعل
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مي صف " يجب: "أْن يكوّن
ّ
مي1هناك عالقة تواصل ما بين معل

ّ
 لتقليل"، 2" صف " ومعل

تواصل ما بين الطاقم املدرس ّي واألسرة، على التواصل أْن يكون بهيئٍة  وجود الفجوة، ينبغي

 رحلٍة هاّمةملبفترٍة وجيزٍة قبل التنقل لتهيئتهم بالعلم بذلك تدريجّيٍة، يتوجُب إحاطة األسرة 

لتقليِل  الخصوصية املزدوجةذوي ، أيًضا القيام بذاِت السيرورة مع هافي حياِة طفل وجديدة

لألمر، بأقل ضرر". فمجدية ترّد: "كّل نقلة لها تأثير لطالب طبيعي  موعدم تقّبلهِّ محّدة غضِبهِّ

ب ببناء 
ّ
وخصوصية مزدوجة، يتأثر مع املحيط بأكملِه ال ينحصر على املكان، فيكون التغل

تدريجّي خطوة بخطوٍة، حتى املتابعة من جهاز توقعات سّباقة مهّيئة لعملية النقل، بشكل 

ذوي الخصوصّيِة املزدوجة  التعامل مع تحدياتبمعنى أنا هنا معك". تتعدُد برامج  –بعيد 

ٍة تقيس جوانب ذوي الخصوصية  ةوعالجها، املرتكّز
ّ
على وجدانهم وكيانهم. العمل بخط

ل حّدة االضطرابات والعراقيل نفسًيااملزدوجة املختلفة اجتماعًيا 
ّ
، شعورًيا وشخصًيا؛ ستقل

 وعراقيل صعوبات منكّل جيٍل يعاني (. لذا، 2017الّناجمة عن كّل تغيير )علوطي وعريوة، 

ُنّفي من الوسائل واألساليب املمنهجة  مجموعةالسير وفق يوجب مّما خاصة 
ّ
من  سبل تمك

ب على تيار في  ةحناملتجاوز 
ّ
والتعامل مع  ةن مرحلٍة ملرحلٍة بوطأٍة أقل حّدّالتغيير مالتغل

تغيير الزمالء يعني  من صف آلخّر -على سبيل املثال  -ّن التنّقل  ، أّلتحديات الدهر بشكٍل سليم

معلٍم  كّلّ ألّنّ ،وي الخصوصية املزدوجةى نفسّية ذيكون يسيًرا عل هذا الذي لنوالطاقم؛ 

في  طهمتخبّّيؤدي إلى دون معرفة ذلك سابًقا مّما سرويًدا ب جديٍد سيتعّرف على طالِبِه رويًدا

ّللبدايِة من جديد.ّولصف األول ل وّنيعود م، وكأّنهمشؤوِنهِّ

ل املجتمع  ة املزدوجة لتقبا  ذوي الخصوصيا

متعّدة األشكال فقد نظًرا لوضع ذوي الخصوصّيِة املزدوجة بما لديهم من إعاقاٍت مغايرٍة 

م والتعليِم؟ ّو املؤسسات التعليمية ما الّداعي الرتياِدهمتساءلنا: 
ّ
كانت ردود قد سعًيا للتعل

سم بااّلركين تفعِل املش
ّ
وب تصرفاِتهم وأسلوقد ظهر هذا في  ،لفئِةّهذه الز التاّم نحياتت

هذا الطفل ّوق مثل أّي إنسان عادي، كونه إنسان لديِه كامل الحقّوخطاِبهم، تؤكُد إسراء: "

ُعوا الولد يأتي بسعادٍة، ويقض ي الوقت بسعادة  فُه هللا سبحانُه وتعالى بش يٍء؛ لذا د 
ّ
لم يكل
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االت "فهدفنا األسمى االندماج باملجتمِع والتقّبل، أيًضا أْن تكون املج :وفاء، أضافت مان"أّو

: "مْن حّقهم أْن بقوله غّسان وأكملأمامه مفتوحة في سوِق العمِل خارج إطاِر املدرسِة" 

موا، لديهم العديد من املواهب والقدرات العالية جًدا، مع العلم أّن أغلب املشاهير جاؤوا 
ّ
يتعل

 على ذلك، تنصح إسراء: "نحن بحاجٍة لوعي، لورشاٍت، بح
ً
ل من هذه الفئة". زيادة

ّ
اجٍة لتدخ

 ذييبدأ كامل التغيير من عائلة ، مجتمع كامٍلٍّة لتغيير أفكاِر مؤهلين، كذلك نحن بحاج

ِبل  في أطِر املجتمِع العامة"، 
ُ
ّليلى: "تستأنف الخصوصّية املزدوجة فإذا تقّبلوُه ق

ً
بانتشار  أّوال

ذوي الخصوصية املزدوجة ّوثقافة الكشف والتعرف املبكر على الطلبة املوهوبين عامة 

ندواٍت وأيام دراسّية، كذلك  بإقامِةّوزيادة الوعي تجاههم، بمساعدة ذوي التخصص خاصة، 

ية تقّبلهم باملجتمِع العادي" تقّبلهم حيث تبرُز احتمالبمناسبات مختلفة. ثانًيا في هم تشاركم

إتاحة علينا ، أيًضا ميجب تقّبله جزء ال يتجزأ منهّويجب أْن ندرك أّنهم فئة من املجتمع  -

( 2017يرمُز حسين )باالنخراِط في األطر االجتماعّية كفئة اجتماعية في املجتمِع.  مله الفرصة

ي بت
ّ
 املشاركِة وفير خدمات تناسب جّل فئاته بفعِلّإلى أّن الدور املجتمعّي عليه التحل

ووظائف أساسية اركة بأنشطٍة االجتماعية والسياسّية، بتمكيِن الفرد املجتمعّي من املش

. فنجاح لتنمية املجتمِع، بهذا يتّم تعزيز وتطوير التركيب املجتمعّي بمنظماِتِه ومؤسساِتِهّ

ّ(. 2017املجتمِع بنجاِح احتواِئِه ألفرادِه املختلفين )حسين، 

 
ُ

 التوصيات

 العمل على تثقيف بنيها وزيادة الوعي حول 
ً
ة

ّ
فئِة من واجِب مؤسساِت املجتمع كاف

م، 
ُ
ى هللا عليِه وسلم: "ال ُيؤمُن أحُدك

ّ
الخصوصّية املزدوجة. أيًضا، تذكيرهم بقول الرسول صل

 على أّن الّنفس البشرّية ال تجد سعادتها إال بسعادِة  –حّتى يحب  ألخيِه ما يحبُّ لنفسِه" 
ً
داللة

سعادِتِك، وبذلك  اآلخر؛ أّي بما معناه ساعد اآلخر بالبحِث عن سعادِتِه أثناء بحِثِك عن

ْن يساعدُه في بحثِه عن سعادتِه. وعلى تقديم ورشات لبني  سيجُد كّل فرٍد في املجتمِع م 

 ،ر االجتماعّي بفئاِتِه املتنّوعةاملجتمع صغيًرا وكبيًرا؛ بهدِف تغيير الفكر املجتمعّي آلفاق املنظّو

ّ
ً
ِل مؤهلين ومرشدين لهذه الورشات التفعيلّية. زيادة

ّ
على ذلك، الحرص على تنويِر  وذلك بتدخ
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 وأسر ذ
ً
ي الخصوصّية املزدوجِة نحو أساليب تعامل ورعايِة هذه الفئِة، ّواملجتمِع عاّمة

ما استدركت الجهات االجتماعّية مراحل لهوء  األمِل عنهم وإنارة ض تساهُم بالكشف
ّ
م. فكل

ْت مناهج الرعاية السليمِةّ ما طّور 
ّ
بحّقِهم. كذلك، االهتمام  الكشف املبكر لعقباِت الفئِة كل

ندواٍت ضمن بإمكانياِت طالِب الخصوصّيِة املزدوجِة من خالِل منحهم فرص  التعبيِر 

 بأنفِسهم، وبالتالي تقّبلهم باألنشطِة 
ً
اجتماعّية ومشاركات مدرسّية؛ مّما ُيكسبهم ثقة

ذوي مجال تشخيِص  املجتمِع الطبيعي. أيًضا، تأهيُل اإلدارات املدرسّية في االجتماعّية وسط

م التربية الخاّصة 
ّ
 وإبداًعا. كما يجب تقديم الدعم العلمي ملعل

ً
االحتياجات الخاّصة موهبة

الخصوصّية املزدوجِة فيما ذوي عند تصميِم الوحداِت اإلثرائّيِة، وتقديِم خدمات تكاملية ل

نصح بإجراء كما يت التفكيرية والسمات الفنّيِة. املعرفية والقدرا الحصيلةيتعلُق بتنمية 

.
ً

ّدراسة تتناوُل أثر معاملة األسرة لولدها الخاّص على قدراتِه مستقبال

ّ

ّ
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 امللحق

ّأسئلة املقابلة شبه املبنية:

عّرف لنا طالب الخصوصّيِة املزدوجِة؟ ( 1)
ُ
ّكيف ت

 مع هذِه الفئِة؟   (2)
ّكيف تتعاملون 

ـ مسؤولي هذه الفئِة من أجِل كشِف قدراِت طالب  (3)
 
تي تستخدمونها ك

ّ
ما هي الوسائل ال

ّالخصوصّيِة املزدوجِة؟ 

ّهل تقّدمون برامج تربوية تثري وتنمي مواهبهم؟ وما هي؟  (4)

ّلبني املجتمِع واألسِر االجتماعّيِة تجاه هذه الفئِة؟ ما نصيحتكم  (5)

تي يواجها طالب الخصوصّيِة املزدوجِة خالل تنقِلِه عبر مراحِله  (6)
ّ
ما الصعوبات ال

ّالتطورّيِة من قبل األسرِة واملجتمِع؟

بحسِب رأيكم، ما هي عقبات اكتشاِف مواهِب طفِل الخصوصّيِة املزدوجِة وكيف  (7)

ّخطيِتها؟ باإلمكاِن ت

ما الحاجة لتعليِم ورعايِة هذه الفئِة من املجتمِع بالرغِم من وجوِد العديِد من  (8)

ّاملوهوبين العاديين؟

 

ّ  
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Abstract 

 

The Concept of Twice-Exceptional Students (Gifted with Disabilities), 

Diagnosis, and Ways to Educate Them in Arab Society 

Qamar Watad and Enas Qidan 

 

This study aimed to define the category of twice-exceptional students (gifted and with 

disabilities), to examine methods of identifying them, and ways of educating them by 

family and society. The definition of this category was carried out with various 

diagnostic strategies by showing the relationship between the means educators and 

teachers use to deal with twice-exceptional students, and these teachers’ method of 

educating these gifted students with disabilities. The methodology of the study relied on 

qualitative research through semi-structured interviews in addition to using the 

researchers' diaries and observations. The study tried, after examining the concept of 

twice-exceptional students in theory as a new and uncommon term in the educational 

field, to answer two central questions: What are the means used to identify the 

capabilities of those twice-exceptional students? What are the ways of accommodating 

twice-exceptional students? The sample of the study consisted of ten individuals working 

in the field of special education. They are three female teachers and one male teacher, a 

principal of a special education school, two academic lecturers, an educational 

consultant, a coordinator of social education and an occupational therapist in an 

institution of special education from the Arab community in the country. The most 

prominent result indicates that there is a need to clarify and raise the societal awareness 

to the fact that the familia; and social role have an effect in developing or hindering the 

capabilities of those with special talents and disabilities. The results also show 

differences in caring for this group in relation to the type of disability and its degree in 

each student. 

 

 


