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I Am Gifted.. 

https://www.youtube.com/watch?v=VCGNGBGRmlA
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..فعالية
!هل تعتقد انك موهوب؟
..  فّكر بشخص تعرفه جيدا  

قم بوصفه من حيث الخصائص
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What is giftedness? • Gifted individuals are those who 
demonstrate outstanding levels of aptitude 
(defined as an exceptional ability to reason 
and learn) or competence (documented 
performance or achievement in top 10% or 
rarer) in one or more domains. Domains 
include any structured area of activity with 
its own symbol system (e.g., mathematics, 
music, language) and/or set of sensorimotor 
skills (e.g., painting, dance, sports). 

• National Association for Gifted Children 
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What is Twice 
Exceptional? 

• The term twice exceptional, often 
abbreviated as 2e, entered educators' 
lexicon in mid 1990s and refers to 
gifted children who have some form 
of disability. These children are 
considered exceptional both because 
of their giftedness (e.g., intellectual, 
creative, perceptual, motor etc.) and 
because of their special needs (e.g., 
specific learning disability, 
neurodevelopmental disability etc.)

• Dare, L., & Nowicki, E.A. (2015). Twice-
exceptionality: Parents’ perspectives on 2e 
identification. Roeper Review. 37(4), 208-218.

• Dawn Beckley, University of Connecticut. "Gifted 
and Learning Disabled: Twice Exceptional 
Students" (PDF). Retrieved July 23, 2017.

• Lovecky, Deirdre (2004). Different Minds: Gifted 
Children With AD/HD, Asperger Syndrome, and 
other Learning Deficits. London: Jessica Kingsley 
Publishers.
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http://nrcgt.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/953/2015/05/spring98.pdf


Intellectual Characteristics to Twice Exceptional
سمات عقلية للموهوبين ذوي الخصوصية المزدوجة

فضول عالي •

تفكير تباعدي•

متفوق عقليا•

مبدع في حل المشكالت•

متعطش للمعرفة، ال يتوقف عن البحث•

يتعلم حول المنظومات بدرجة عالية جدا  •

يمكنه رؤية العالقات واالرتباطات بين•
األمور بطريقة ال يملكها العاديون

 Meta)قدرات فوق معرفية •
Cognition )  عالية جدا
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Intellectual Characteristics to Twice Exceptional
سمات عقلية للموهوبين ذوي الخصوصية المزدوجة

كبةتأمالت عميقة ومميزة في القضايا المر•

لديه وجهات نظر مختلفة وغير عادية•

يحب اكتشاف أمور للمدى البعيد•

الية يمكنه تسريع عملية التعلّم لدرجة ع•
من اإلتقان

متفوق، واحيانا يملك حس فكاهة غريب•

قدرات ادراكية غير عادية في موضوع •
واحد على األقل أو أكثر
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Intellectual Characteristics to Twice Exceptional
سمات عقلية لذوي الخصوصية المزدوجة 

مقدرة تعلّم ذاتية ناجحة •
(autodidactic)

قدرة يستجيب جيدا  للمرونة التعليمية و•
التوجيه الذاتي

 أطول يبدو منغلق على ذاته ويستغرق وقتا  •
في التفكير

مدة تركيز عالية عندما يعمل ضمن •
موضوع يميل اليه

يل لديه شغف كبير في الموضوع الذي يم•
اليه، ويستثمر به كثيرا  
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Intellectual Characteristics to Twice Exceptional
سمات عقلية لذوي الخصوصية المزدوجة 

مثابر•

يظهر مهارات فراغية فوق عادية•

يحب األحاجي واأللغاز واأللعاب •
االستراتيجية

متفوق في توظيف استراتيجيات عمل•
بديلة أو تعويضية

قد يجد مشكلة في التعليمات•

قارئ متفوق، يستوعب مواد مركبة•

مفردات لغوية عالية جدا  •
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Intellectual Characteristics to Twice Exceptional
سمات عقلية لذوي الخصوصية المزدوجة 

خيال خصب جدا  •

لدية دافعية لإلتقان، وميل للكمال، •
وتوقعات غير واقعية

ي كل متمركز كبير في الموضوع، ويستثن•
شيء آخر

تعلّمعسر/قد يكون لديه صعوبات تعلميّة•

يتجنب التعلم التقليدي والتكرار•

لة ميل للتفكير المبالع فيه في األسئ•
والتمارين، وقد يستغرق وقت طويل 

لإلجابة على األسئلة
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Physical Characteristics to Twice Exceptional
سمات جسمانية وصحية لذوي الخصوصية المزدوجة 

ة مشاكل متعلقة بالطعام، طقوس خاص•
اثناء األكل

مشاكل في الهضم، حساسية لبعض•
األطعمة

مشاكل متعلقة بالمعالجة الحسية •
للمثيرات

هيحب تناول ومعالجة األعراض بنفس•

يانا يمكن أن يكون حساسا  للمس، وأح•
، يكون لديه حساسية ضعيفة للمس
ويسعى للتواصل الجسدي الخشن
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Physical Characteristics to Twice Exceptional
سمات جسمانية وصحية لذوي الخصوصية المزدوجة 

حّساس جدا  للمحفّزات•

حاجة أقل للنوم، : عادات نوم غير عادية•
صعوبات في النوم

د، صعوبة في السيطرة على حركات الجس•
غرابة في الحركة

مهارات حركية دقيقة ضعيفة•

وت صعوبات في السيطرة على طبقات الص•
أثناء الحديث

صعوبة في البقاء جالسا  بهدوء، أو •
الوقوف في الطابور، أو السير في 
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Physical Characteristics to Twice Exceptional
سمات جسمانية وصحية لذوي الخصوصية المزدوجة 

اية صعوبات في النظافة الشخصية والعن•
بالذات

هل يتجا: قد ال يعي حاجاته الفزيولوجية•
حاجاته لتناول الطعام، أو الشراب، أو 

النوم، او حتى الذهاب الى النوم

بحاجة الى : بسبب ميله الى الفوضى•
الروتين والنظام

قد يعاني من ضعف في التآزر الحركي •
العام 
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Psychological Characteristics to Twice Exceptional
سمات نفسية لذوي الخصوصية المزدوجة 
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Social Characteristics to Twice Exceptional
سمات اجتماعية لذوي الخصوصية المزدوجة 

يشعر بالوحدة بين االخرين

يهتم لقضايا العدل في المجتمع

يفهم بشكل ناضج قضايا العالم ومشاكل قلة العدل

يهتم بصدق لمستقبل الكون

، ويقترح أفكارا  بديلة(Status Quo)يتحدى الوضع القائم 

يواجه البالغين ويتحدى سلطتهم استنادا الى التناقضات بسلوكياتهم
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Social Characteristics to Twice Exceptional
سمات اجتماعية لذوي الخصوصية المزدوجة 

قد ال يرضخ للتعليمات، وقد يتحدى المنطق القائم حتى لو تمت معاقبته لذلك

لديه مشكلة مع السلطة، يميل الى المعارضة والجدل

أحيانا يجد صعوبة في التعبير عن نفسه كالميا  

قد يتفاعل بشكل جيد مع البالعين أو الصغار، ويتجنب أبناء الجيل

يحب تحدي نفسه واألخرين

كثيرا  ما يتم فهمه بشكل خاطىء
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خصائص وسمات الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم

ة قدرات إبداعيّة كامن
ع عاليّة لكن تتزامن م

.الشعور بالعجز

تدني مستوى 
.التحصيل

سه توقعاته من نف
.غير واقعيّة

الشعور باالحباط 
الشديد عند أداء 
.المهمات الصعبة

نظرة دونيّة إلى
.الذات
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جوانب الضعف

رد تضعف شعبيّة الف•
في أوساط مجتمعه

زيادة العزلة•

عف االنطوائيّة قد تض•
االستقالليّة

“Loneliness is a 
special enjoyment 
when chosen by 
ourselves but hard 
when gifted by 
others”
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الموهوبون من ذوي اإلعاقة

الية أشخاص يتمتعون بقدرات عقليّة ع•
وطاقات كامنة تمكنهم من األداء رفيع 

: اإلعاقةرغم المستوى 

يّة، السمعيّة، البصريّة، الحركاإلعاقة •
اضطرابات ،واللغةمشكالت النطق 

.عاطفيّة

ة صعوبات التعلم أو المشكالت الصحيّ •
تقاطع التي قد يكون تأثيرها منفرد ا أو ي

.إعاقات أخرىتأثير مع 
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Source: http://www.dyslexiaonline.com/famous/famous.htm

“Thomas Edison was a brilliant
scientist and inventor. He was
thrown out of school when he was
12 because he was thought to be
dumb. He was noted to be terrible at
mathematics, unable to focus, and
had difficulty with words and
speech. It was very clear, however,
that Thomas Edison was an
extremely intelligent student
despite his poor performance in
school”
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موهوبون من ذوي الخصوصيّة المزدوجة

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain
way to succeed is always to try just one more time. Thomas
Alva Edison



Source: http://www.dyslexiaonline.com/famous/famous.htm

“Strong evidence in Da Vinci’s
manuscripts and letters
corroborates the diagnosis of
dyslexia. It appears that Leonardo
wrote his notes backwards, from
right to left, in a mirror image. This
is a trait shared by many left-handed
dyslexic people. In addition to the
handwriting, the spelling errors in
his manuscripts and journals
demonstrated dyslexia-like
language difficulties.”
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موهوبون من ذوي الخصوصيّة المزدوجة



Source: http://www.dyslexiaonline.com/famous/famous.htm
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موهوبون من ذوي الخصوصيّة المزدوجة



Source: http://www.dyslexiaonline.com/famous/famous.htm
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هي كاتبة جريمة وقصة قصيرة وكاتبة مسرحيةأغاثا كريستي

من الروايات البوليسية التي 66اشتهرت بفضل كتابتها ل .. إنجليزية

مجموعة من القصص األخرى14كتبتها باإلضافة إلى 
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قائمة المشاهير 

من ذوي 

الخصوصيّة 

المزدوجة تزخر 

:باألسماء الالمعة

محمد علي كالي، 

الممثل توم كروز،

..طه حسين



حاالت الخصوصيّة المزدوجة
(Brody and Mills, 1997)

تّم تشخيصهم على أساس1.
م أنّهم من الموهوبين إال أنّه
.ةيعانون من مشكالت دراسيّ 

تّم التعرف إلى صعوبات 2.
رف التعلم لديهم؛ ولم يتم التع

.إلى قدراتهم

هؤالء األشخاص الذين تعمل 3.
.  همإعاقاتتغطيّة قدراتهم على 

.والعكس صحيح
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حاالت الخصوصيّة المزدوجة
(Brody and Mills, 1997)

تّم تشخيصهم على أساس1.
م أنّهم من الموهوبين إال أنّه
.ةيعانون من مشكالت دراسيّ 

يمكن أن يكون لدى الطفل •
مفردات عالية جدا ، لكن لديه
.ةصعوبة في التهجئة والقراء

ن قد يكون أداء الطفل قريبا  م•
.مستوى الصف
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حاالت الخصوصيّة المزدوجة
(Brody and Mills, 1997)

تعلم التعرف إلى صعوبات التّم . 2
لديهم؛ ولم يتم التعرف إلى 

.قدراتهم

مشاكلهم في القراءة تؤدي الى•
ي المزيد من اإلحباط وتقييم ذات

..متدني

ع مشاكل سلوكية قد تترافق م•
.المشكلة

تظرة سلبية ونمطية من •
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حاالت الخصوصيّة المزدوجة
(Brody and Mills, 1997)

األشخاص الذين تعمل هؤالء . 3
.إعاقاتهمتغطيّة قدراتهم على 

.والعكس صحيح

ذكاءهم الخارق قد يغطي على •
صعوباتهم في التعامل مع 

األرقام، أو الفراغ والتواجد 
.  المكاني
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تحديات وعوائق اكتشاف الخصوصية المزدوجة
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تحديات وعوائق اكتشاف الخصوصية المزدوجة

2E: Documentary trailer 
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https://www.youtube.com/watch?v=qFenn8BFExM

https://www.youtube.com/watch?v=qFenn8BFExM


وجة قائمة بالخصائص السلوكية لذوي الخصوصية المزد
وضعهتغا احدى المعلمات
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سمات تثير اإلشمئزازخصائص

يسعى نحو الكمال كسول 1

درجة عالية من الحساسية في األداءاإلنغماس 2

سلوكيات غير مناسبة اجتماعيا غير ناضج 3

منعزل اجتماعيا مكتئب 4

في انهاء المهماتيفشل غير مكترث 5

في األعمال المطلوبةيستخف عنيد ومتكبر 6

ينكر قصوره اإلجتماعي دفاعي 7

أناني متمركز حول ذاته 8

ماهر في احدى المجاالت ويتمركز بها يميل الى التظاهر 9



:الخصوصية المزدوجةاكتشاف الموهبة عند ذوي تحديات وعوائق 

المعلمين بنواحي الضعف، اهتمام •
ومحاولة تدريب المعاق على تخطيها

وجعلها محط االهتمام، وتجاهل قدراته 
.األخرى التي تدل على الموهبة

األطفال ال يكشف عن قدراتهبعض •
ات وذكائه خوفاً من أن تعطى لهم واجب
م ومتطلبات أكثر من غيرهم، وبعضه
.يرى أن النشاطات أقل من قدراتهم

6/2/2019 M. Zayyad: Twice Exceptional 32



:الخصوصية المزدوجةاكتشاف الموهبة عند ذوي تحديات وعوائق 

ة بعض الموهوبين ال يمتثل لألنظم•
.فيظن المعلم أنه من المشاغبين

د يظن بعض المعلمين أن الموهوب ال ب•
أن ينحدر من أسرة مركزها االجتماعي 

.فوق المتوسط

تكدس الطالب في الفصول وزيادة •
.نصاب المعلم

االعتقاد الخاطئ أن الموهبة والذكاء •
سياً يوجدان عند األطفال المتفوقين درا

.فقط
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مشكالت تشخيص ذوي الخصوصية المزدوجة

مستوى األداء لديهم ال يقل عن •
ي متوسط أداء المجموعة العمريّة الت

ينتمون إليها؛

المتخصصون المدربون في مجال •
م اإلعاقات المختلفة يكون تركيزه

على اإلعاقات وليس الموهبة؛

ل تشخيص اإلعاقات يقود إلى تقلي•
كونوا أنّهم قد يرغم توقعات المدرسين 

.الموهوبينمن 
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تعمل اإلعاقة على حجب الموهبة وجوانبقد •
:التفوق لدى الشخص

عندما يكون هناك قصور في الذاكرة 1.
قصيرة المدى أو الذاكرة طويلة المدى أو 

مشكالت تعتريها؛

ة مشكالت أو ضعف في المعالجات السمعيّ 2.
أو البصريّة؛

الحركي؛–ضعف التآزر البصري 3.

أْن يكون مستوى أداء الشخص أقل من 4.
.إليهامستوى المجموعة العمريّة التي ينتمي
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ذوياهمالفياالستمراريّة•
المزدوجةالخصوصيّة

تالئمالتيالبرامجتوافرعدم•
ةالمختلفلالحتياجاتوتستجيب

الخاصةاالحتياجاتلذوي

المزدوجةالخصوصيةذوييعاني•
حادةاجتماعيّةمشكالتمن

ةالثقضعفبالدونيّة،الشعور•
.الذاتتقديروضعفبالنفس،
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رصد ومالحظة السمات السلوكية .. فعالية

واسعة؛معرفيّةحصيلةلديه

السببيّة؛العالقاتإدراكعلىكبيرةقدرة

حوله؛مناألشياءاستكشاف

وجدليّة؛استفزازيّةأسئلةيسأل

األشخاص؛أواألشياءيميزالذيما

ونبيه؛ومتيقظ،جيد،مالحظ

؛أقرانهمنأفضلاستيعابهيكونكتابأوقصةيقرأعندما

به؛يقومماغرامفيويقععالية،التزامدرجة

التيالمشكالتأومنه،المطلوبةالمهماتإكمالعلىيحرص

بمعالجتها؛يقوم

فرديّةبصورةالعمليفضل.

مالمعلقبلمنواإلشرافالتوجيهمنقليلإلىفقطيحتاج.

أي السمات والخصائص 1.
بة لك؟السلوكيّة مألوفة بالنس

هل لديك أي من الطلبة 2.
الذين تنطبق عليهم هذه 

السمات والخصائص؟

بًا ما السمات التي تبرز غال3.
في غرفة الصف؟

كيف تتعامل مع هؤالء 4.
الطلبة؟
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الميدانفيخبراءقبلمنالتشخيصبخصوصتوصيات

Maker’s)ميكرجونأشارت recommendation :ضرورةإلى((1977)

المعوقين؛مننفسهاالمجموعةوقدراتبأداءاتوقدراته(اإلعاقةأشكالمنشكلبأي)المعوقأداءاتمقارنة

أوزانوتعطىيّة،تفضيلتكونأنْ يجباإلعاقةعنوتعوضبرنامجأيمناإلفادةمنتمكنهمالتيالسلوكيّةوالخصائصالسمات
.أكبرنسبية

Silverman’s)سيلفرمانلينداأوصت2003عاموفي recommendation :بضرورة((2003)

بصفةأوبيّةتجريبصفةبالموهوبينالخاصةوالبرامجاألنشطةفيبالمشاركةالمزدوجةالخصوصيّةذويمنللموهوبينالسماح

ضيف؛

اإلعاقة؛بفعلسلبياتتأثرلمالتياألداءجوانبعلىالتركيز

درجات10بحواليوتخفيضهامغايرة،بطريقةالموهوبينتشخيصفيتستخدمالتيالقطعنقاطمعالتعامل.
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برامج تربيّة ذوي الخصوصيّة المزدوجة



ة المزدوجةالمالءمات لتلبية احتياجات ذوي الخصوصيّ : الخطة التربويّة الفرديّة

رلالستثماالموهوبينبرامجضمنهاومنالبرامجمنأعلىمستوى•
لديهم؛القوةجوانبفي

مننيمكماأقصىواإلفادةالتحصيلزيادةفيتساعدتعزيزبرامج•
طاقاتهم؛

في(والممارسةالتدريب:مثل)العالجيّةالتدريببرامجتوفير•
ضعيف ا؛فيهايكونالتيالموضوعات

التياإلعاقةحالةمعتنسجمكيالتدريسوطرائقالبرامجمالءمة•
منها؛يعاني

.ضعفالنقاطعلىللتغلببهاواالستثمارالقوةجوانبعلىالتركيز•
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الصفوف الخاصة

ة؛شديدإعاقةحاالتلديهمالذينلألشخاصالخاصةالصفوفبهذهيوصى•

بينالموهوالطلبةمعواآلخرالحينبينتوظيفهايمكنمصادرغرفةتوفير•

التعلم؛صعوباتذويمن

خبراتتوفيرمنتمكنهمالتيالبرامجتطويرفيوالمعلماتالمعلمينمساعدة•

فيةالطلبتساعدواستراتيجياتطرائقوتوظفتحدعلىتنطويتربويّة

.لديهماألكاديميالضعفجوانبعلىالتغلب
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التسريع بحسب المحتوى

يتقنهاتيالوالموضوعاتالمعرفيّةالمجاالتفيإثرائيّةبرامجتوفير•

ى؛المحتوبحسبالتسريعتحقيقبغرضفيهاويتفوقالطالب

باإلثراء؛الخاصرينزوليأنموذجاستخدام•

ورةوبصالصفغرفةخارجتنفيذهايتمالتياالثراءبرامجتوفير•

.العامالدراسيالبرنامجمعتتكامل
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برامج التسريع

راتيجياتاالستمنبوصفهالتسريعبضرورةتوصيالتيالدراساتهيكثيرة•
تساعديالتالتلمذةوبرامجالمناسب،األكاديميالتحديتوفيرفيتساعدالتي
.ومتطورمتقدممحتوىتقديمفي

ويذمنالموهوبينالطلبةمعوبخاصةالتسريععلىتترتبقدالتيالمشكالتومن•

:لهمالزمةليستوهيالتعلم؛صعوبات

الجماعي؛العمل

الدراسة؛زمالءمعوالتفاعلالتواصل

األمد؛طويلةالمشروعاتإدارةصعوبة

واالجتماعيالعاطفيالنماءبمستوىتتصلمشكالت.
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:ستراتيجيات ومالءماتا
صغيرة؛خطواتإلىالكبيرةالمهماتتجزئة•

الزمالء؛وتعليمالتعاونيّة،األنشطةواستخدموالتحفيز،والتشجيعالدعموفر•

؛(الصوتيّة)المسجلةالكتباستخدم•

؛الكلماتمعالجةوبرامجأجهزةالحاسبات؛:مثلالمساعدة،اإللكترونيّةالوسائطاستخدم•

؛(الوقتمحددةغير)المفتوحةواالمتحاناتالتسجيل؛وأجهزة

المشكالت؛وحلالتساؤلأساسعلىالقائمالتعلمخاللمنالمشكالتحلعلىتعليمهم•

الذاتي؛التقويمأساليبعلىالطلبةدّرب•

بة؛المطلوالخبراتوتشكيلاالتقانتحقيقفيتساعدالتيالتربويّةالفرصوفّر•

اعدةقتوسيعفيوتساعدالقائمةاالهتماماتمعتنسجمالتيالتربويّةالخبراتوفّر•

االهتمامات؛

.بفاعليّةوتوظيفهاوالبياناتالمعلوماتمصادرإيجادكيفيّةعلىالطلبةدّرب•
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اإلرشاد والتوجيه
والنفسيةيّةالعاطفبالمشكالتتعنىالتيوالتوجيهاإلرشادخدماتتوفير•

واالجتماعيّة؛
والجمعي؛الفردياإلرشادخدماتتوفير•
ةالخصوصيّ ذويمنالشخصعائلةبافرادالخاصةالتأهيلبرامج•

المزدوجة؛
الذات؛مفهومتطويرفيالشخصمساعدة•
:االجتماعيّةالمهاراتحولالمناسبالتدريبتوفير•

االجتماعيّة؛والنمذجةاالجتماعيالمدرب
ويذمنالطلبةفيهايدرسالتيالصفوففيالطلبةألىموجهتدريب

كيفيّةومعهم،التعاملكيفيّةعلىتدريبهمبغرضالمزدوجة؛الحصوصيّة
.صفوفهمفيالحاالتهذهوجودمعالتكيف
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Twice Exceptional
الخصوصية المزدوجة

!أسئلة؟

محمد زيّاد. د



Lost Seeds
By Jan, a gifted child with cerebral palsy

From Davis & Rimm (2004, page 385)

Poems are meant to be pomegranates
Like my poems for no one
Days go by because I just forget how I felt
Poems can steal no one’s imagination
When they rot on the tree
Like unpicked fruit
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A Three Year Old Boy Playing Chess

https://www.youtube.com/watch?v=FkflS-roksk
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What is 2e?
4 minutes video
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Voices of those with Dual-exceptionalities

• Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to
succeed is always to try just one more time. Thomas Alva Edison

• “You wonder why there are no Einsteins today? It’s probably because
they flunked their GREs” – Temple Grandin (autistic, diagnosed as
deaf and brain-damaged at age two, but tested with an IQ of 137 at
age eight).

• “There is so much I'd like to see. So much to learn. And death is just
around the corner. Not that that worries me. On the contrary." Then
the women asked Helen if she believed in life after death. Helen
replied, "Most certainly." It is no more than passing from one room
into another. There was silence for a moment. Then Helen said very
slowly, "But there is a difference for me, you know. Because in that
other room, I shall be able to see.”
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What are the common challenges facing 2e 
learners

• They fall through the cracks, don’t get their 
needs met, waste years of their adult lives 
“finding themselves”

• People who don’t understand 2E learners 
often use ignorant statements like this: “He’s 
just being lazy”, “She’s not trying her 
best”, “He doesn’t care enough about 
school”, “What a shame, she’s got so much 
potential”.

• Compensatory strategies that these kids use 
can mask the gifts or the legitimate learning 
differences/disabilities (“masking” can even 
lead to NOT being diagnosed)

• Discrepancies between strengths and 
challenge areas can negatively affect how 
these kids are perceived

• Low grades can mask true ability

• http://sethperler.com/child-2e-
twice-exceptional-ultimate-
guide/
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