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اتجاهات معلمي التربية الخاصة والمرشدين النفسيين نحو سبل الرعاية المالئمة للموهوبين من ذوي اإلعاقة 

  البصرية

 الملخص

الخاصنة االلرشندي  السيسنيي  سحنا سن   إلى الكشف عن  اجااهنات لميلنل الجر ينة هدفت الدراسة الحالية 
لمينم  60)لن   اسج يا الجحقيق أهداف الدراسة جم اسجخدام . الرعاية اللالئلة ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية

ازارة الجر ينة فنل  لرشدي  سيسنيي  يملينا ( 6)ل  لميلل الجر ية الخاصة ا جم إاراء خلس لقا الت ل  ( الميلة
 :أسئية، هل خلساذلك  جاايه . ايتاالجمييم  دالة الك

 .؟هل اسائ  الكشف اللساس ة ليكشف ع  اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صريةلا  -
 .؟كيف يجم جشخيص اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية -
ليلاهنا ي  سحا س   الرعاية اللالئلنة اال نرالا الجر اينة الجنل يس قنل جقنديل ا  لا اجااهات لميلل الجر ية الخاصة -

 .ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟
 .؟لا هل الصما ات الجل جاااه اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية كلا يراس ا  أسيس م -
لننا هننل ااعج ننارات الجر ايننة الجننل ا نند لنن  لراعاج ننا عسنند جصننليم ال ننرالا الجر ايننة الخاصننة ليلاهننا ي  لنن  ذاي  -

 . ؟اإلعاقة ال صرية
ا جااد  رالا جر اية جقدم ليطي ة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية االجنل لن   هساقد أظ رت السجائا أ

اأ  هساك لالاعة لن  اخج نارات النذكاء اللالئلنة . شأس ا جحرم هذه اليئة فل الحصا  عيى فرصج م أساة  أقراس م
اأسيرت السجنائا أ  لن   ني  . اللقس  ليلكيافي  لخصائص الطي ة ذاي اإلعاقة ال صرية لث  اخج ار الذكاء لاكسير

اسائ  الكشف اللساسن ة ليكشنف عن  الطي نة اللاهنا ي  لن  ذاي اإلعاقنة ال صنرية هنل ااخج نارات اللقسسنة  دراسنة 
كلننا أظ ننرت السجننائا اللجميقننة  اجااهننات لميلننل الجر يننة الخاصننة . الحالننة  اخج ننارات اإل ننداق االلقننا الت الشخصننية

الا الجر ايننة الجننل يس قننل جقننديل ا ليطي نننة اللاهننا ي  لنن  ذاي اإلعاقننة ال صنننرية سحننا سنن   الرعايننة اللالئلننة اال نننر 
 . ال رالا ااثرائية فل فصا  خاصة   م داخ  اللدارس المادية

ااهجلنننام  يئنننة :  ، لس نناجاصنننل ال احثجننا   جاصنننيات عننندةافننل ءننناء السجننائا  الجنننل جنننم الجاصنن  إلي نننا، 
جحقينق .   إسصاف ا فل اسائ  الكشف اللساسن ة لخصنائص جينك اليئنةاللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية ل  خال

 .ال رالا الجر ايننة اللقدلننة ليطي ننة اللاهننا ي  ننجكننافا اليننرص  منندم اإلنيننا  عنن  جيننك الشننريحة لنن  فرصننة ااشننجراك 
لن  فئنة اإلياا ينة سحنا اللاهنا ي   جسلينة ااجااهنات  جاعية الل صري  االلاجل  الجل جناديإ راز دار اإلعالم فل 
إعننداد خطننة  حثيننة زلسيننة جرجكننز عيننى أسننس عيليننة ج نندف إلننى الجاسنن  فننل الكشننف عنن   .ذاي اإلعاقننة ال صننرية

إثنننراء حصننننيية اللكج نننة المر يننننة  لزيننند لنننن  الدراسنننات الجننننل ججميننننق . اللاهنننا ي  لنننن  ذاي الخصاصنننية اللزدااننننة
 . اللاها ي  ل  ذاي الخصاصية اللزدااة

 
 
 
 



Trends of special education teachers and psychological counselors about 

ways of appropriate care for talented people with visual disabilities 

Summary 

The present study aimed to detect the trends of special education teachers and 

psychological counselors about ways of appropriate care for talented people with 

visual disabilities. To achieve the objectives of this study a questionnaire with (60 

teachers) of special education teachers was used and interviews have been 

conducting with five (6) counselors and psychologists working in the Ministry of 

Education in Kuwait. With giving five questions: 

- What is the appropriate means for the detection of talented people with visual 

disabilities? 

- How did the diagnosis of talented people with visual disabilities been made? 

- What are the trends of special education teachers towards the ways of appropriate 

care and educational programs that should be provided for talented people with 

visual disabilities? 

- What are the difficulties faced by the talented people with visual disabilities as they 

see themselves? 

- What are the educational considerations that must be taken into account when 

designing educational programs for special talented people with visual disabilities? 

The results showed that there were no offers educational programs to be 

given to students who are visually impaired, and that will deprive those students to 

get a chance similar to their counterparts. And that there is a range of intelligence 



tests appropriate to the characteristics of students with visual disabilities such as IQ 

Test Wexler rated for the Blinds. 

In light of the results that have been reached, the two researchers recommend 

several recommendations, including: paying attention to the category of talented 

people with visual disabilities by means of redress in the proper detection of the 

characteristics of that class. The equalization of opportunities by not to slide up the 

chance of participating in the educational programs offered to talented students.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة
 

. لقد زاد ااهجلام  ليدا  الجر ية الخاصة فل لخجيف أرااء الاط  المر ل ا سسب لجيااجة
فأص حت الجر ية الخاصة ج دف إلى جقديم ال رالا اللسظلة ال ادفة الجل جقدم لذاي ااحجيااات 

الساعدج م عيى جسلية قدراج م ااسجمداداج م نير المادية إلى أقصى حد الخاصة ليس اض   م 
، ليسجطيماا جرالة هذه الطاقات اااسجمدادات إلى ل ام جلكس م ل  خدلة لاجلم م للك 

 .االس اض  ه إلى أعيى اللسجايات فل الي  الليادي  االلااات
 رالا الجر ية الخاصة ل  الكشف الل كر االجدخ  الل كر ال  ثم يجم الجمييم االجدريب،  اج دأ

ايااكب ذلك جقديم ال رالا اإلرشادية االخدلات اللساسدة، اجشل  خدلات الجر ية الخاصة الطي ة 
 .اللاها ي 

لك   سب يشجرك اللاها ا  االلجياقا  ل  أقراس م الماديي   الحااات السلائية األساسية ا 
خصائص م المقيية االسيسية االشخصية فإ  ل م حااات خاصة   م، جءاف إلى الحااات 

 .المالة السلائية
ايشك  الطي ة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية  الرنم ل  لحداديج م ااس ًا هالًا فل 

نير المادية،  اللا كاست هذه اليئة ل  الطي ة جلجاز  لاه ة ااحدة ل  اليئةالثراة ال شرية ، 
فإس ا ( 3022/ 3002كااساييا اديييز، )ا ااحدة أا أكثر ل  لااات الماز أا اإلعاقة 

رعاية جر اية اخدلات لجليزة ع  ال رالا االخدلات الجقييدية اللجافرة فل اللدارس جحجاج إلى 
جيار رعايج م ءرارة حجلية، خاصة فل عصرسا الحالل، عصر الماللة ا المادية عيى اعج ار 

لكاساج م، ارعايج م ا ججأجى  شك  عياي  اللميالات اجطار الجقسيات،  لا يجساسب ل  قدراج م اا 
 . اعشاائل الك  ل  خال  الجخطيط الدقيق االااعل ليحصا  عيى أفء  السجائا

إلى أالئك  الذي  ُيماسا  لْ  كفِّ ايشير إلى الطي ة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية 
قدم أا أق   المي  األفء   مد  20/200لجرًا أا   6/60ال صر أا الذي  جص  حدة إ صارهم 

ييزم لْ  لميساٍت  صرية، ال  ذلك يجسلا   اللاه ة  إاراء الجصحيحات الالزلة  اسجخدام لا
 (.2002، لحلد) لاه ةااسٍب أا أكثر لْ  اااسب ال ال ارزة أا القدرات اليائقة فل

االلجج   فل هذا الليدا  يالحظ أ  دا  الخييا المر ل علالًا ادالة الكايت  صية 
خاصة  دأت جالل اهجلالًا لجزايدًا فل السساات األخيرة ل  خال  جطاير  رالا عديدة اكجشاف 

ع  اللاها ي  ل  ارعاية الطي ة اللاها ي  االلجياقي  إا أ  ال رالا الجر اية لم ج جم  الكشف 
  Johnson (1991) &ذاي الخصاصية اللزدااة، اُيرا  ك  ل  كارسس اااهاسسا  

 Karnes اللشكالت الجل جماق عليية الجمرُّف عيي م  أس م ا ُيظ را  ( 2005)االقريطل



لاشرات ااءحة جمكس قدراج م لقارسة  أقراس م الماديي ، اعسد ُلقارسج م قد يجسلا   الُ طء، 
 .إعاقج م للا يحا  دا  جحديد لااه  م  س ب

هااء اليئة رعاية جطاير  رالا اكجشاف ا ال  هسا يق  عيى السظام الجمييلل لساالية 
ال   يس م الطي ة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة " ذاي الخصاصية اللزدااة"ل  الطي ة اللاها ي  

  اليس لاا فل الجسلية الشالية الساعدج م لالسدلاج فل الحياة المادية ل  اللاجلال صرية 
لياط ، أساة  األفراد الماديي  جحقيقًا ليمدالة اااجلاعية اعدم إهدار القيم اإلسساسية احقاق 

 . األفراد اجكافا اليرص
يلاسًا ل  لدى الحااة إلى جط يق لجحقيق الجكافا االجااز   ي  أفراد اللاجل  كس ي   اا 

" ) لماقي  اعاديي  " اد اللاجل  ا جيمي  ل دأ الجر ية ليالي  لجحقيق الجكافا ا الجااز   ي  أفر 
الذي ياكد عيى الحق فل جمييم " الجمييم ليالي  " اهذا لا كا  فل سياق ( 2001جافييس، 

يساسب ااحجيااات اليردية لألطيا   قض السظر ع  دراة إعاقج م أا احجياااج م الخاصة 
رًا عيى الماديي  فقط، لذلك ا د ل  عدم إنيا  جيك حيث لم يمد الجمييم لقصا (  1995خءر،)

الشريحة ع  أحقيج م فل  رالا الكشف ع  اللاها ي  االجمرف عيي م افق أداات لقسسة الجمددة 
اصادقة، اجشاي  القائلي  عيى جطاير المليية الجمييلية فل شلاليج م فل ااسجيادة ل  ال رالا 

 .قي الجل جقدم ليطي ة اللاها ي  االلجيا 
االلججّ   للا ُكجب فل األدب الجر اي ياد اجياق المديد ل  اللر ي  اال احثي  أ  اللميم 

 National) ها الليجاح الرئيس لسااح المليية الجر اية فل أي  رسالا جر اي
Comprehensive Center for Teacher Quality, 2010)،   افل لاا  جر ية اللاها ي

يحج  لميم الطي ة اللاها ي  اللركز األا  ل  حيث األهلية ألسه ها ل  ي لء اللساخ اللساسب 
الذي يحّس  ثقة اللجميم اللاهاب  سيسه، ايسلل اإل داق، يثير الجيكير الساقد، اييجح اللاا  

اي  ا الجاايه السييم ليجحصي  ااإلسااز، ايمل  عيى جسلية جيك اللااهب ايحرص عيى جا 
(Michaelson, 1999) . 

جحت ( الطي ة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية)لذلك ا د ل  أ  يجم اء  جيك اليئة 
 .أيدي لميلي  لخجصي    ذا الساق ل  الجمييم اجأهيي م ل ذه اللساالية اكييية القيام   ا

د اإلسسا  سجياة لخ راجه السا قة اللا كاست ااجااهات ا جسشأ ل  فراغ، إسلا ججكا  عس
اللكجس ة ل  جياعالجه الشخصية اعالقاجه اااجلاعية ل  المساصر ال يئية فل اللااقف اللج ايسة 

 (.1992علر، )الجل يلر   ا 

كلا جلث  ااجااهات إحدى المساصر الل لة الجل يسمى اللخجصا    ا خاصة فل 
 س ب لا جلثيه ل  أهلية يسمكس أثرها ع  ااسجقرار ليدا  الجر ية الخاصة ليجمرف إلي ا اذلك 



اعيى جخطيط  رالا م الجر اية  ةل  ا  يئة ذاي اإلعاقةالسيسل ا اااجلاعل اااسيمالل ل
، فإ  هذا ي رز أهلية الجمرف عيى (1998السرطااي، )خدلات اللقدلة ل م ل  ا ة أخرى اال

فل جافير الخدلات  ي  حيث جلث  ازًء هالاً اجااهات لميلل الجر ية الخاصة االلرشدي  السيسي
اللساس ة ليطي ة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية للا ليلميلي  االلرشدي  السيسيي  ل  
اللساهلة اليمالة  اعج ارها قءية فل ناية األهلية  السس ة ل م فءاًل ع  الدار الجر اي الذي 

الطي ة اللاها ي   رعايةة يقالا  فيه ل  الطي ة اللكيافي   الجاايه االلجا مة ا الجالل فإ  عليي
ل  ذاي اإلعاقة ال صرية ساف يكجب ل ا السااح لجى لا كا  هساك جماا  اجسسيق ل  الجر ايي  
اللجخصصي  فل هذا اللاا  االذي  لدي م الخ رة ل  خال  جدريس جيك اليئة االجمال  لم ا 

ة ا الجالل يجحدد فل  شك  ااقمل   دف السمل إلى جأكيد ااجساق فيلا  ي  لمارف م اللخجيي
 .   ءائه لا يلك  جافيره ل  اسائ  الكشف االرعاية اللساس ة ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية

الجمرف عيى اجااهات لميلل الجر ية فل ءاء لا س ق، جسمى ارقة ال حث الحالية 
 .ة ال صريةالخاصة االلرشدي  السيسيي  سحا س   الرعاية اللالئلة ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاق

 
 : مشكلة الدراسة

عسد السظر إلى لدارس اللكيافي  الداخيية الاسساج م الجمييلية، جاد عيى الرنم ل  أ  
هذه اللدارس جقدم ليلماقي   صريًا الجمييم االجدريب االجأهي  ااإلقالة إا أس ا جسظر إلى ط يمة 

، إا أ  ال حاث (2005القريطل،)الماز الجل جحاب جليز اللاها ي  لس م القدرج م اليميية 
لدي م قدرات جامي م قادري  عيى  –ل لا اخجييت دراة إعاقج م  –االجاارب أث جت أ  اللكيافي  

، اجأكيد عيى ذلك فإ  المالم يزخر لشخصيات عر ية (2005لراد، )ااسدلاج فل الحياة المالة 
ساللية اعاللية جركت  صلاج ا اإلياا ية عيى لاجلماجسا رُ  للا يدعاا   اإلعاقات لحقت   ا، نماا 

ذلك إلى اإليلا   قدراج م اااهجلام   ا للساعدج م عيى الجكيف اااسدلاج ل  اللاجل  الذي 
يميشا  فيه جكييًا يشمرهم  لا ل م ل  حقاق الا عيي م ل  ااا ات جااه هذا اللاجل  ا أ  سقدم 

ججءل   رالا اخدلات ا اسجراجيايات جدخ   له أساليب رعاية لساس ة ط يًا ا ااجلاعيًا اجر اياً 
لالئلة يلكسه  لقجءاها أ  يص ح عءاًا فماًا فل اللاجل  جحقيقًا لي دف المام ليجر ية ليكا  

 .هفاعاًل الجياعاًل السجاًا فل لاجلم

ا لطالمة الجر ايات اللجميقة  ذاي ااحجيااات الخاصة ااد أ  الجر ايا  ااج داا فل 
الجر ية ر اية عاللية اطرق اأساليب فل جمييل م إا أ  ل  يمل  فل لاا  إعداد  رالا ج

افجقاره إلى ال رالا الجل جسلل ال   يس م فئة اللماقي   صريًا فل اطسسا المر ل ياد  الخاصة



لااهب ذاي اإلعاقة الس م اللاها ي  ذاي اإلعاقة ال صرية عيى الرنم ل  اااد اللاه ة عسد 
 .ال مض لسه
 صريًا نير  عْ  نيرهم لْ  أقراس م الُلماقي  الطي ةع  الخصائص الجل ُجليِّز هااء ألَّا 
هل القدرات ااإللكاسات اليائقة لا يجيح ألال م اليرص لجحقيق لسجاى لرجي  ل  اللاها ي  

عادية عيى القيادة ُجلكِّس م لْ  إدارة  قدرة نير اإلسااز فل لااات عقيية اا  داعية افسية، لدي م
لااات دراسية أا أكاديلية لميسة، اجليز فل   لالهجلام األلار االلااقف  شكٍ  لييٍت اُلثير

 (.2005  لحلد،) جمجلُد عيى الجساا  اليداي اهل الجل ا
اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية فئة جحجاج لرعاية خاصة جلكس م ل  جسلية  أ 

طاقاج م الااه  م إلى أقصى لدى للك  افقًا لخصائص م الشكالهم احاااج م اللخجيية 
الساعدج م عيى الجقيب عيي ا، اعيى لااا ة الءقاط اللخجيية لجميس م عيى الجكيف اااجلاعل 

 .الصحة السيسية السييلةاالجلج   لسجاى عا  ل  
ج يارت لشكية الدراسة الحالية ل  خال  ج سل ال احثجا  لييسية ال  هذا اللسطيق 

هذه الييسية الجل لا هل إا اسجاا ة اادة افميية للا سادت  ه األديا  ( اللاجل  ليالي )
اد طرق أهلية ااالسلااية ل  لحار ة ليجلييز االجمصب، اكذلك ج يارت لشكية الدراسة ل  

ا  راز اللااهب االقدرات ا  اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صريةليجشخيص االكشف ع  الطي ة 
اإل داعية لدي م جل يدًا لاء  ال رالا الجمييلية اللساس ة الجل جسلل لااه  م ل  أقراس م اللاها ي  

   .الماديي 
 

ا ي  لنننن  ذاي جقننننديم خنننندلات جر ايننننة لالئلننننة لخصننننائص الطي ننننة اللاهننننالءننننلا  فماليننننة 
حاالت ال احثجا  لن  خنال  خ نرج   الميلينة فنل هنذا اللانا  اجانر ج   الليداسينة  اإلعاقة ال صرية

فنننل لانننا  جمينننيم ذاي ااحجياانننات الجر اينننة الخاصنننة لننن  اسنننجطالق رأي لميلنننل الجر ينننة الخاصنننة 
اخاصنة  ال نرالا اللقدلنة ل نم، عسد  جصليمالسجائا  ااسجيادة ل آليي  جحقيق االلرشدي  السيسيي  

اسيلا المر ية لس نا الجنل جساالنت فئنة اللاهنا ي  لن  ذاي اإلعاقنة ال صنرية أ  الدراسات ااأل حاث 
آ  األاا  للااك نننة الجطنننار القنننائم فنننل اللاجلمنننات فنننل عننندم قييينننة،  –فنننل حنننداد عينننم ال احثجنننا   –

قننت لد نداق فيلنا يرجاداسنه لن  ل نن ، للنا يجنيح ل نم الا  اإلنينا  عن  الكشنف الل كنر عن  جيننك اليئنة
 .الدعم اللمساي لذاي مخدلة ليلاجل  عيى أفء  ااه للك ، هذا إلى ااسب جافير 
 :الذلك جأجل هذه الدراسة لداا ة عيى الجسااات الجالية

 لا هل اسائ  الكشف اللساس ة ليكشف ع  اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟ -1
 ذاي اإلعاقة ال صرية؟ كيف يجم جشخيص اللاها ي  ل  -2



لنا اجااهنات لميلننل الجر ينة الخاصنة سحننا سن   الرعايننة اللالئلنة اال نرالا الجر ايننة الجنل يس قننل  -3
 جقديل ا ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟

 لا هل الصما ات الجل جاااه اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية كلا يراس ا  أسيس م؟ -4
هنننل ااعج نننارات الجر اينننة الجنننل ا ننند لننن  لراعاج نننا عسننند جصنننليم ال نننرالا الجر اينننة الخاصنننة  لنننا -5

 ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟
 

 : أهمية الدراسة 
اذلنك عينى اللسنجايي   جسجلد الدراسة الحالية أهليج ا ل  حياية اللاءاق الذي ججصدى لدراسنجه ،

  : السظري االجط يقل ، ايج   ذلك ل  خال  لا ييل

 : جظ ر األهلية السظرية ليدراسة الحالية فل اآلجل :األهلية السظرية

ااعج ارات الماللية القالية االاطسية االلااثيق الدالية الجل اقمت عيي ا دالة الكايت  .2
عاقة، الجل أكدت عيى رعاية ذاي االقااسي  الكايجية الجل جمسل  حقاق ذاي اإل

 . ااحجيااات الخاصة
يلك  ااسجيادة ل  سجائا الدراسة الحالية فل أد يات ال حث السظرية اللجميقة  ااجااهات  .3

 .سحا رعاية إحدى فئات اللاها ي  اهم اللاها ي  ل  ذاي الخصاصية اللزدااة 
 . صية اللزدااةأهلية اخصاصية عيسة الدراسة اهم اللاها ي  ذاي الخصا  .2

  :اجظ ر األهلية الجط يقية فيلا جقدلة الدراسة ل  :األهلية الجط يقية

لمطيات ليداسية عيلية لطرق الجشخيص االكشف ع  اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة  .2
ال صرية االجمرف عيى لطال  م ااحجياااج م لجسلية طاقاج م ليسجطيماا اللساهلة فل جقدم 

 . لاجلم م
ة ل  لميلل الجر ية الخاصة حا  س   الرعاية اللالئلة ليطي ة لقجرحات لطراح .3

  .ةاللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صري
سجائا اجاصيات القجرحات فل لاا  رعاية اللاها ي  ل  ذاي الخصاصية اللزدااة  .2

  .اآل اء، االلر ي  االلجخصصي : لك  ل 
خدلات اللساسدة ليلكيافي  جأل  ال احثجا  أ  يسجياد ل  هذه الدراسة فل دعم سظم ال .4

ليجخييف ل  الشمار  الماز ازيادة إحساس الكييف  كياسه اقيلجه اقدرجه عيى اللسافسة 



اااعجلاد عيى الذات، اجحقيق أك ر قدر ل  الجق   االرعاية ل م فل دا  لايس الجماا  
 .لالخييا

االلميلي  لحاالة جقيير اجااهات األساياء سحا اللماقي  للا قد يشا  اآل اء  .5
االلخجصي  عيى رعاية اللاها ي  ذاي الخصاصية اللزدااة اجأهيي م ليلشاركة فل 

 .الحياة ادفم م للااا ة ك  الجحديات

 الطريقة واإلجراءات
 :لقايات جحقيق أهداف الدراسة، اال  ال ياسات الالزلة جم اسجخدام لا ييل 

 ل  اللرشديي  السيسيي  المقابالت: أااً 
اللرشدي  السيسيي  فل ازارة الجر ية ( 6)إاراء عدد ل  اللقا الت الليجاحة ل   جم

 :األسئية الجالية، هلاذلك لداا ة عيى . االجمييم فل  دالة الكايت
 لا هل اسائ  الكشف اللساس ة ليكشف ع  اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟ -
 رية؟كيف يجم جشخيص اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال ص -
هل ااعج ارات الجر اية الجل ا د ل  لراعاج ا عسد جصليم ال رالا الجر اية الخاصة  لا -

 ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟
 

 االستبانة: ثانيا  
اجازيم ا عيى عدد ل  لميلل الجر ية  طرح عدد ل  األسئية فل جيك ااسج اسة جم

الخاصة فل لدارس الجر ية الخاصة الميلل فصا  الدلا فل لدارس الجمييم المام، الجل  يغ 
 :الجالل ، اكا  ال دف لس ا الجمرف عيى(60)عددها 

لا اجااهات لميلل الجر ية الخاصة سحا س   الرعاية اللالئلة اال رالا الجر اية الجل يس قل  -
 ل ا ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟جقدي
هل ااعج ارات الجر اية الجل ا د ل  لراعاج ا عسد جصليم ال رالا الجر اية الخاصة  لا -

 ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟
 

 مقابالت مع موهوبين من ذوي اإلعاقة البصرية: ثالثا  



ا  ه ارن اجه الياله ااجااهاجه الجلأل  اللاهاب ل  ذاي اإلعاقة ال صرية لديه احجياااج 
ل  اللاها ي  ذاي ( 6)جلت لقا ية  قياس ا الالحظج ا  لاءاعية إا ل  خالله شخصيًا، لذا

اإلعاقة ال صرية الذي  كا  ل م إساازًا ااءح فل اللاجل ، اكا  ال دف لس ا الجمرف عيى 
 :اإلاا ات الجالية

 ل  ذاي اإلعاقة ال صرية كلا يراس ا  أسيس م؟لا هل الصما ات الجل جاااه اللاها ي   -
لنننا هنننل ااعج نننارات الجر اينننة الجنننل ا ننند لننن  لراعاج نننا عسننند جصنننليم ال نننرالا الجر اينننة الخاصنننة  -

 ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية؟
 

الجحيي  سجائا . ا مد ااسج اء ل  إاراء اللقا الت اال  ااسج اسات، جم جحيي  السجائا
االلقا الت جم إعادة القراءة ل ا عدة لرات الالحظة ااجياق  ي  اللميلي  االلرشدي   ااسج اسات
 .السيسيي 

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما هي وسائل الكشف  "والذي نص على : النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: أوال  
 "المناسبة للكشف عن الموهوبين من ذوي اإلعاقة البصرية؟

 :اللرشدي  السيسيي ، أسهل  عدد  الليجاحةأظ رت سجائا جحيي  اللقا الت 

سلا يجم الكشف عس م ليكشف ع  اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية ا يااد طرق خاصة ، اا 
اراءات الكشف ع  اللاها ي  الماديي   :، لث افق لقاييس اا 

 .اخج ارات الذكاء -

  .اخج ار جارسس ليجيكير اإل داعل -

 .قائلة ريسزالل -

 .جرشيحات اللميلي  -

  .جحصي  دراسل عالل -

 .دراسة الحالة -

 .خال  اللسا قات الجل ججم فل اللدارس أا  اللاسسات الجمييلية -



 .اللقا الت الشخصية الل اشرة ليجسسى له الكشف ع  لااه ه اقدراجه  شك  ااءح -
 

ينجم جط ينق الااسنب السظنري ( 4طا يسينه ، 3طاكسنير ) االلالحظ أسه عسد جط يق اخج نارات النذكاء 
أءننف إلننى أ  ااخج ننارات  شننك  عننام نيننر ( الااسننب المليننل   نندا  جط يننقفقننط عيننى اللكيننافي  

 . لاائلة ل م
كيااف يااتخ تشاااخيص  "والااذي نااص علااى : النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثاااني ومناقشاااتها: ثانيااا  

 "الموهوبين من ذوي اإلعاقة البصرية؟
جشننخيص اللاهننا ي  لنن  ذاي اإلعاقننة  إلننى أسننه يننجمالسجننائا اللجميقننة   ننذا السنناا ،  أظ ننرت

 :ال صرية افق فريق يجطيب اااد

 .اخجصاصيي   اإلعاقة ال صرية -
أخصائل سيسل يقام  جقييم الطي ة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية لجط يق اخج ارات  -

 .الذكاء اللطيا ة
 .ت الل اشرةأخصائل ااجلاعل لمل  اللقا ال -

 .لالحظات اللميلي  االاالدي ااعجلاد عيى  -
 

مااا اتجاهااات معلمااي  "والااذي نااص علااى : النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثالاات ومناقشااتها: ثالثااا  
التربياة الخاصاة نحااو سابل الرعايااة المالئماة والبارامج التربويااة التاي ينبلااي تقاديمها للموهااوبين 

 "من ذوي اإلعاقة البصرية؟
اهنم لميلنل الجر ينة  السجائا اللجميقة   ذا الساا ، ا مد جحيي  اسجاا ات أفراد عيسة الدراسة أظ رت

 :، يالحظ أ  اسجاا اج م قد اجيقت عيى السحا األجلالخاصة

يجم فل فصا  خاصة، فيه ثرائية ال رالا اا أفء   رسالا ليلاهاب ل  ذاي اإلعاقة ال صرية

جالي  لالاعة ل  الطي ة اللاها ي  فل صياف خاصة   م خال  فجرة الداام المادي ايقدم فيه 

ثراءه ، خدلات اثرائية فل اللااات األكاديلية االمل  عيى جكييف اللس ا اللدرسل ااخجصاره اا 

 :ايماد الس ب ل  اا ة سظر اللميلي  إلى إسه

 . يمج ر أكثر كياءة افاعيية -



 . اهاب الثقة  السيس االجليزيدعم لدى الل -

 . أق  جكييه اأكثر لراسة فل الجط يق -

 .األسشطةيسلح له لشاركة أقراسه الماديي  فل  -

اللرج ة الثاسية ل  حيث  لدرسة خاصة ليلاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية: ااحج   رسالا

حسب لا يراه لميلل الجر ية الخاصة سحا أفء  ال رالا الجل يس قل جقديل ا ليلاها ي   األفءيية

 :ألس م يرا  أ  جيك اللدارسل  ذاي اإلعاقة ال صرية، 

 . جسلل قدراج م كلاها ي  اجراعل ظراف إعاقج م -

 .ساف يكا  هساك جركيز عيى اللاهاب اللماق  صريا -

ل  ق   لميلل الجر ية الخاصة سااء  الق ا  الل كر فل  يسلا كاست  رالا الجسري  نير لح ذة 

الراءة أا ل  خال  جخطل الصياف عيى اعج ار أس ا جحرل م ل  اللشاركة اليمالة ل  أقراس م 

الْ  ثمَّ ياُب أْ  جُجاح الجل جرج ط  إعاقجه  فل سيس لسجاى الملر الزلسل فءاًل ع  احجياااجه

المديد لَ  الاااسب، ايأجل فل لقدلة ذلك  أعيى لَ  السلا فلل م الُيرص كل يجلكساا لْ  جحقيق 

اجطاير ل اراج م اااجلاعية، اجحقيق الجااز   ي   حااج م إلى جطاير اللي ام اإلياا ل ليذات،

 .الااا ات اللسزلية اليمب االمل ، أا ااسجذكار اأداء

ماا هاي الصاعوبات التاي " والاذي ناص علاى : المتعلقاة بالساؤال الراباع ومناقشاتهاالنتاائج : رابعا  
 "تواجه الموهوبين من ذوي اإلعاقة البصرية كما يرونها بأنفسهخ؟

أظ نننرت السجنننائا اللجميقنننة   نننذا السننناا ، ا مننند جحييننن  اسنننجاا ات أفنننراد عيسنننة الدراسنننة، يالحنننظ أ  

 :اسجاا اج م قد اجيقت عيى السحا األجل

الجقدم االجطار الجكسالاال الذي سش ده فل المصر  أ اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية  راية
 الكجا ة المادية ع  طريق الحاسب اآللل اجصيح ااسجرست انير ذلك ل   ل مالحالل سلح 

اللقالات الجل  اجت لجافرة فل المصر الحديث، فيم يمد هساك صما ة فل جكيي م ل  اللاجل  



اسيلا  مد أ  جافرت اسائ  الجكسالاايا اللخجيية ائ  اللادية الجل جميس م عيى ذلك سجياة لياس
 :سجياة االلميسات ال صرية إا أ  أ رز الصما ات جااا  م  شك  عام

 .الجردد اااقجساق  الماز  -
األساياء  مع  أقراس  م مدم اخجالف  مرنم إيلاس   اانجراب مسظرة اللاجل  الجل جشمره -

سجياة اسمزال م فل لدارس خاصة   م، ااألفكار السي ية  عيى الجااص  ل  اآلخري  ماقدرج 
 . الجل يحلي ا ال مض ع  اللماقي  يحجم عيي م ااسزااء  لاجل  لقيق خاص   م

 .عيى لسجاى عاللل م الجطار ا ججافر ال رالا الجل جظ ر لااه  رنم  -
 

 :يسظرا  ل ا هم، ججاسد فل السقاط اآلجيةت كلا اللشكال ألا ع  الحيا  اللجميقة  جيك
اجحييز األهالل عيى إظ ار  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية ل  ااسب اللاهاب الرن ة ااإلرادة أااً  -

 .ااإليلا   قدراج م لااه  م اللخجيية
اج صيرهم  حقاق م الجكسالااية  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية عيى اللاجل  احجااء اللاها ي  -

 .احث م عيى جميل ا اللارسج ا
إسشاء ال رالا الجاعاية  اسائ  اإلعالم اللخجيية للحاالة جقيير السظرة السي ية عسد ال مض  -

ظ ار اللااهب  .ل  اإلعاقة  ماجحدياج الجل يجلجما    ا اا 
إدخا   رالا اللاه ة ل    مجايل  األساياء اأ  جح أ  ججافر ال رالا الجل جسلل لااه  م  -

ل م لراعاة  مض الجقييرات أا الجمديالت  أا الجااالات عيى اللساها الدراسية اللقدلة 
 .لخصائص إعاقج م

 
لننا هننل ااعج ننارات " والااذي نااص علااى : المتعلقااة بالسااؤال الرابااع ومناقشااتهاالنتااائج : ا  خامساا 

ال نرالا الجر اينة الخاصنة ليلاهنا ي  لن  ذاي اإلعاقنة الجر اية الجل ا د لن  لراعاج نا عسند جصنليم 
 "ال صرية؟

أظ نرت السجننائا اللجميقنة   ننذا السناا ، ا منند جحيين  اسننجاا ات أفنراد عيسننة الدراسنة، يالحننظ 

كنن  لنن  اللرشننديي  السيسننيي ، لميلننل الجر يننة الخاصننة، اللاهننا ي  لنن  ذاي اإلعاقننة  أ  اسننجاا ات

 :جلقد اجيقت عيى السحا األ ال صرية

 
 :المرشدين النفسيين استجابات



عسد جصليم ال رالا الخاصنة ليلاهنا ي  لن  ذاي اإلعاقنة ال صنرية ا ند أ  جكنا  جينك المليينة  -
 ي  األسرة ا ني  اللجخصصني  فنل اللاه نة ا ني  اللجخصصني  فنل اإلعاقنة ال صنرية  لشجركة

 .للمرفج م  خصائص جيك اليئة ااحجياااج ا اأ رز الاسائ  الجمييلية اللساس ة ل م
ججساسنننب لننن   اللاا نننة ليطي نننة اللاهنننا ي  لننن  ذاي اإلعاقنننة ال صنننرية يانننب أ  جكنننا  ال نننرالا -

 .ل م يةاإلرشادال رالا اجقديم السيسية ج م لراعاة حااااإلعاقة ال صرية ل  
ااهجلننام  اللسنناها الجننل جصننق  لنناه ج م اجسلننل اإل ننداق لنندي م اجصننليم لسنناها جسننرق لنن  سلننا  -

 .لمارف م ال اراج م
الطي ننة اللاهننا ي  لنن  ذاي اإلعاقننة ال صننرية ا يخجييننا  عنن  الطي ننة اللاهننا ي  المنناديي  إا  -

يكنا  هسالنك طي نة لاهنا ي  لن  ذاي اإلعاقنة ال صنرية لن     ساحية اااد اإلعاقة، لنذلك قندل
ذاات الجحصي  اللسخيض يحجااا  إلى  نرالا خاصنة   نم ججساسنب لن  لناه ج م ا خصنائص 

 .إعاقج م
 . جصليم لساها فردية جالءم ليال م ااجااهاج م اكذلك اسجمداداج م -

 
 : معلمي التربية الخاصة استجابات

اراية ارسالة ااءحة عسد جصليم  رالا م الجر اية  ياب أ  يكا  هساك هدف -
 .االجمييلية

 .أ  ا يقي  عسد جصليم ال رالا ع  خصائص م كذاي إعاقة -
 . أ  جكا  اللساها لحيزة الثيرة لدافمية اللاهاب ل  ذاي اإلعاقة ال صرية -
 . أ  جكا  ال رالا لرسة اجمجلد عيى خيارات ارن ات اللاهاب -
 . أ  جراعل ال رالا ليال م ااجااهاج م اجسلل سااحل اللاه ة لدي م -
 . أ  جسمى اللساها إلى جسلية الجيكير اإل داعل لدي م -
 .أ  ا ججصادم هذه اللساها أا ججمارض ل  ط يمة أعاقج م -
 .أ  جشام م عيى األداء ااسجقاللل، اعيى جحقيق ااسجقاللية فل سياك م  ااه عام -
 ها فل ءاء احجيااات اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية أ  جاء  اللسا -
الجمرف عيى لااط  القاة إلثرائ ا اعدم جااهي ا، اسقاط الءمف لدى اللاهاب اللماق  -

 . صريًا للمالاج ا
 

 :لموهوبين من ذوي اإلعاقة البصريةا استجابات
 



االظراف السيسية ااااجلاعية االجمييلية الجل جساعد عيى  جافير األاااء اللساس ة -
ل  ااسجلرار فل لجا مج م اجافير الرعاية  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية اارجقاء  اللاها ي 

 .اااجلاعية االسيسية االصحية
لكاسياج  ماجمريي م  قيلج  ليجمال  لم مجافير اللميلي  اللاهيي   -  . ماا 
اليرصة ليجم ير ع   ل  ذاي اإلعاقة ال صرية عسد جصليم ال رالا اللاها ي إعطاء  -

 . مالشاعرهآرائ م 
 

 :المقترحات 

إ ننراز اللاهننا ي  لنن  ذاي اإلعاقننة ال صننرية عيننى لسننجاى اللاجلنن ، ادلا ننم لنن  أقننراس م  -
 .اللاها ي  الماديي  لج اد  الخ رات

ال صننرية لاهنن  لجميننيم هننذه اليئننة أ  يكننا  الطنناقم الجدريسننل ليلاهننا ي  لنن  ذاي اإلعاقننة  -
 .اقادر عيى صق  ل اراج م اقدراج م يساهم فل زيادة فرص الجياق اااسااز لدي م

عنداد أداات قيناس سيسنية إ  لنزم األلنر  - جقسني  اخج نارات القناييس ليكشنف عن  جينك اليئنة اا 
 ليكشف ع  اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صنرية فنل لخجينف األعلنار اأ  يكنا  الكشنف

 .ل كرًا ك  لا ألك  ذلك
 .جأهي  اجدريب اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية لالسجيادة ل  لاه ج م -
 .جأهي  اجدريب اللميلي  ااألخصائيي  عيى كييية الكشف عس م -
 .إعداد لراكز خاصة لرعاية اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية -

 
 :التوصيات

 :سجائا، يلك  الجاصية  ااجل فل ءاء لا خيصت إليه الدراسة الحالية ل  
ااهجلام  يئة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية لن  خنال  إسصناف ا فنل اسنائ  الكشنف  -

 ل سيننة عيننى دراسننات عيليننة الاائلننة لي يئننة اللحييننة جكننا  اللساسنن ة لخصننائص جيننك اليئننة
 .ليكشف عس م

ال رالا  نننناك جحقينننق جكنننافا اليننننرص  مننندم اإلنينننا  عنننن  جينننك الشنننريحة لنننن  فرصنننة ااشنننجر  -
 .الجر اية اللقدلة ليطي ة اللاها ي 

أقراس م الذي  ُيماسا  لْ   ة الطي ة اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية ل  اقجصار لقارس -
إعاقات للاثية، اأا سحُكم عيي م لْ  خال  اللمايير االلقاييس الجل سط ق ا عيى أقراس م 

 . دا  جقسيس ا لجكا  لساس ة ل م اللاها ي  الذي  ا ُيماسا  لْ  أية إعاقة



اعجلاد أداات لجمددة الاااسب ليكشف ع  اللاها ي  ل  ذاي اإلعاقة ال صرية جحجاي   -
 يم اللدرسلااللميلي  االجقي اآل اءاجشل  الساالت اللدرسية اجرشيح  عيى  ياسات كييية

الذكاء  ااخج اراتال ياسات الكلية اجشل  سجائا ااخج ارات اللميارية االلمرفية ا كذلك 
 .اااسجمدادااإل داق االجحصي  

جاعية الاالدي  ل  خال  إسشاء  رسالا جدخيل ل كر خاص لألطيا  ذاي اإلعاقة  -
اللالحظة اللقصادة لْ  ااسب الاالدي   دًءا لْ  اللرحية الُملرية ال صرية حجى ججم 

 . الل كرة االجل نال ًا لا جكا  ق   لرحية رياض األطيا 
ا مة الدقيقة ألدائ م فل كافة لااات اللاه ة، االجل جشل  السااحل المقيية الُلج -

 .ااألكاديلية ااإل داعية االقيادية ااألدائية، اجشاي  الُل ادرات األالية
 .جأهي  اجدريب لميلل الجر ية الخاصة ليجمال  ل  ذاي الخصاصية اللزدااة -
إ راز دار اإلعالم فل جاعية الل صري  االلاجلن  الجنل جنادي  جسلينة ااجااهنات اإلياا ينة  -

 . سحا اللاها ي  ل  فئة ذاي اإلعاقة ال صرية
إعننداد خطننة  حثيننة زلسيننة جرجكننز عيننى أسننس عيليننة ج نندف إلننى الجاسنن  فننل الكشننف عنن   -

 .اللاها ي  ل  ذاي الخصاصية اللزدااة
 يننننة  لزينننند لنننن  الدراسننننات الجننننل ججميننننق  نننناللاها ي  لنننن  ذاي إثننننراء حصننننيية اللكج ننننة المر   -

 .الخصاصية اللزدااة
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