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 صلخستالم
وتحديد االلتزامات المصري  الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي المشكالتالبحث التعرف على  استهدف        

 في المتطوعين اداء تعوق التي التنظيم المقترح لعالج المشكالت وكذا تحديد المتعلقه بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري
الطبقية العشوائية من المتطوعين اختيرت بالطريقة  ة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي على عينالمصري  الخاص االولمبياد

، والمسجلين باأللعاب األفريقية ، ( 0101)سواء المتطوعين المحليين والمسجلين باأللعاب الوطنية لمبياد الخاص المصري األو ب
، األولمبياد الخاص المصري سواء المسئولين بوزارة الشباب والرياضة ، وباألولمبياد الخاص المصري وكذلك المسئولين عن 

متطوع ، ( 303)وقد بلغ حجم عينة الدراسة األساسية من المتطوعين ، ولين من المدربين وبمديريات الشباب والرياضة ، والمسئ
 ، كما استخدم الباحثان استمارة االستبيانمسئول ولهم نفس صفات وخصائص المجتمع األصلي للدراسة ( 051)ومن المسئولين 

 االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي لمشكالتاتحديد كأدوات لجمع البيانات ، وأسفرت النتائج عن والمقابلة الشخصية 
التنظيم المقترح لعالج  وكذا تحديد المصري وتحديد االلتزامات المتعلقه بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري الخاص

 .المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي المشكالت

 
 :المفتاحية الكلمات

 . المصري، التطوع  الخاص االولمبياد تطوعين، المشكالت، الم
 

Abstract 
 

The study aimed to identify the problems that hinder the performance of volunteers in 

the Egyptian Special Olympics, to determine the obligations related to the performance of 

volunteers in the Egyptian Special Olympics, as well as to determine the proposed organization 

to treat the problems that hinder the performance of volunteers in the Egyptian Special 

Olympics, and the researchers used the descriptive approach on a sample chosen by a random 

stratified method of volunteers in the Egyptian Olympiad Both local volunteers registered in the 

National Games (2014), registered in the African Games, as well as those responsible for the 

Egyptian Special Olympics, whether officials in the Ministry of Youth and Sports, the Egyptian 

Special Olympics, Youth and Sports Directorates, and officials from the coaches, and the size of 

the basic study sample of volunteers reached (313) Volunteers, and among the officials (150) 

officials have the same characteristics and characteristics of the original community for the 

study. The researchers also used the questionnaire and the personal interview form as tools for 

data collection. The results resulted in identifying the problems that hinder the performance of 

volunteers in the Egyptian Special Olympics, defining the obligations related to the performance 

of volunteers in the Egyptian Special Olympics, as well as defining the proposed organization to 

address the problems that hinder the performance of volunteers in the Egyptian Special 

Olympics. 
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تعكس التطور والرقي في المجتمعات، كما تعتبر من ابرز  ةعريق ةحضاري ةاجتماعي ةظاهر  ة في جوهرها هيان الرياض"
ترتقي دول إلى اقصي مدي ، و  وجهداً  هم عناصرها وهو االنسان فكراً أوذلك النها تهتم ب من جميع النواحي ةالشامل ةدعائم التنمي

مم بما يتوفر لديها من طاقات تساهم األ ةته، اذ تقاس حضار اته وقدر ءكال حسب كفا ةارد بشريالعالم اليوم باستثمار مالديها من مو 
 (75، ص  0111،  درويش وعثمان). في االرتقاء بمستواها علي جميع االصعده

،  ومؤسساته وجماعاته افراده بين االجتماعي التماسك ونشر المجتمع بناء في ةاساسي ةركيز  التطوعي العمل وقد أصبح
 عند فهو وبذلك االنسان ةالخي االنسان ةرعايفي شكل  الصالح والعمل الخير معاني بكل وثيقا ارتباطا ارتبطت ةانساني ةممارس وهو
،  خرىأل زمنيه فتره ومن الخر مجتمع من ودوافعه واتجاهاته وشكله حجمه في يختلف هولكن،  االزل منذ ةالبشري المجموعات كل
 واالخالقيات والمبادس القيم ةمنظوم من يمثله بما ةالمتطور  المجتمعات ةثقاف من يتجزأ ال جزءأصبحت  التطوع ةثقافأن  كما

، ص  0101، سويدان ) "االخرين على بالنفع يعود الذي االيجابي والعمل المبادره على تحث التي والممارسات والرموز والمعايير
000.) 

بالمتطوعين  ةالضروري تزويد القطاعات والمؤسسات والهيئات الرياضيمن "انه  (0550) بدويو يري كل من المنيري و 
توظيف العدد الالزم منهم و  ةالهيئات والمؤسسات والهيئات الرياضيه لتعويض نقص العدد من المهنيين ولسد العجز ببعض هذ

 وعين بواقع مجتمعهم واحتياجاته منوربط هؤالء المتط ةالعام ةروح التطوع والخدم ةمينمجاالت نشاطها المقصود، وكذلك ت ةلقياد
 (.015ص ")والموظفين  لدي المهنيين ةربما ال تكون متوفر  ةمهارات ونشاطات جديد ةاضاف اً خالل تعاملهم مع الرياضيين وايض

مبياد والتي ينبع منها ومن اسمها االول ةاالولمبي ةلدور الحرك وذلك تعزيزاً  ةتطوعي ةهي اكبر حرك ةولمبياأل  ةالحركوتعتبر 
كما نص القرار  ةالرياضي ةلحركباايضا االشاده بالمتطوعين وبالهيئات التي تقدم خدمات للمتطوعين  ، كما يجبالخاص الدولي

 ةفي تطوير الرياض ةاستراتيجيه تهدف إلى توظيف المزيد من المتطوعين من مختلف االعمار للمساعد ععلي العمل علي وض
 .وعالتط ةالوعي الخاص بثقاف ةوتنمي

وقد  ةفي المجاالت المختلفالمتطوعين  يهتم بأنشطة هقد بدء العالم كلفبالمتطوعين  ةمم المتحدمع اهتمام األ اً وتمشي"
ذلك الزاما لجميع  ويعد هو عام التطوع،و م هو العام الدولي للمتطوعين 0110ن العام أب ةلالمم المتحد ةالعمومي ةالجمعي أعلنت
قد يعطي  وذلك في مصر االهتمام بالمتطوعين ة، ولذلك فعلي المهتمين بشئون الرياضةمن القياد الهتمام بهذا النوعلالدول 
السلبيات مما يؤدي في  ةلهذ ةالتوصل الفضل المقترحات والحلول العلمي معه للوقوف علي االيجابيات والسلبيات ويمكن ةالفرص
، ص  0107، الشافعي ) "ان يكون عليها القائد الرياضي المتطوعالمفترض  من والتي ةإلى التوصل للمواصفات المتطلب ةالنهاي
017.) 

او مدير االتحاد او النادي او  ةيكون رئيس مجلس االدار المتطوع يمكن ان يتولي القياده ف"ان  (0555) ويذكر ابراهيم
د يكون قاو المشروع الرياضي كما  ةار او االد ة، او كل من يقود جماعته في اطار الهيئاو رئيس فريق او رئيس القسم ةمدير االدار 

 (.87ص )  "ايضا المدير الفني او المدرب
والرياضات  ةدث لما تقدمه من برامج رياضيحاالهتمام ببرامج االولمبياد الخاص وهي اال زاد ة فقداالخير  ةوفي االون"

من الالعبين وبرامج المدارس والشباب  متطوعينلامج اعداد اوبر  بين الالعبين والالعبين المتطوعين من االسوياء ةالدامج ةالموحد
لما اثبتته قدراتهم علي التكيف مع  ةالتي تقدم لالشخاص ذوي االعاقمن البرامج والمبادرات  اوغيرهودعم االسر  ةامج قيادوبر 

 .(10، ص  0107، راهيم إب) "وتواجدهم الفعال محليا ودوليا وعالميا ةالمختلف ةالرياضي ةفي االنشط ةالفعال ةاعاقتهم والمشارك
 ةالذهني ةبذوي االعاق ةالخاص ةهي احدي البرامج الرياضي -Special Olympics -وتعتبر برامج االولمبياد الخاص "

اخت الرئيس  _ س كنيدي ييون_  ةبواسط 0581في السنوات االخيره، منذ بدء تأسيسها في شيكاغو عام  التي لقيت اهتماما كبيراً 
رياضيات  ةفاكثر بامكانيات اللعب وايضا ممارس –سنوات  8 –وذلك لتزويد االطفال المعاقين ذهنيا من سن  االمريكي السابق
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، الفولى )  "ر السلوك والمساواه في الحقوقيوايضا كوسيله للتوعيه وتغي ةفي مستويات مختلف ةوعالمي ةودولي ة، والعاب محليةكثير 
 (.18 ص  0103

 لبذل الجهد والنجاح ةبياايج ةتساعد ذوي االعاقه ليطوروا مهاراتهم ويحصلوا علي قدر وقد صممت هذه البرامج لكي "
والمنافسات علي مدار العام في شكل رياضات  ةالرياضي ةاالولمبياد الخاص هو االهتمام باالنشط ة، ومهمبالتعاون مع المتطوعين

واالستمتاع  ةوالشجاع ةويطورا من لياقاتهم البدني اكي يزيدو ل ةلالفراد الصغار والكبار، حيث يتم منحهم مميزات مستمر  ةاولمبي
المهارات وتكوين الصداقات مع غيرهم من المتسابقين ومن افراد  ةفي الجوائز وتنمي ةاالستمتاع بالمشاركاالبداع و و  ةبالخبر 

 .(38، ص  0110،  صبحي)  "المجتمع
ولكنها لعب وعالج وترويح واكساب مهارات وتعديل سلوك  ةوترفي ليست مجرد لعب ات األولمبياد الخاص المصريورياض"

في  ةالذهني ةهم وسائل دمج ذوي االعاقأيمكن تطوير االداء لالطفال المعاقين وهي احدي  ةالرياضي ةاالنشط ةفمن خالل ممارس
مشاركتهم في البرامج  لال للمعاقين ذهنيا واالسوياء من خ ةالرياضي ةتعمل علي توسيع فرص الممارس ةالموحد ةالمجتمع فالرياض

كما تتيح لغير المشاركين في ايه  والعمل علي تقبل االخر اندماج المعاقين في المجتمع ةوتساعد علي عملي ةالمختلف ةالرياضي
)  "في مثل هذه البرامج من خالل االشتراك في االولمبياد الخاص الذي يقوم بتنظيم تلك البرامج ةالمشارك ةفرص ةبرامج رياضي

 (.007، ص  055، داود و  ينحس
باالولمبياد  ةالذهني ةوالوصول لتحقيق الهدف لمخرجات هذه البرامج التي تقدم لالشخاص ذوي االعاق ةولضمان الجود

ري الباحثان انه من في ،(التي تتم مع دمج الالعبين مع الالعبين المتطوعين من االسوياء ةالرياضات الموحد) الخاص المصري
، وذلك للكشف علي نقاط الضعف ونقاط المصري  الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق المشكالت التي تحديدالضروري 

 ةهل تم التوصل للنتيج ةعالج القصور في ذلك، ولمعرف ةالقوه في تنفيذها وهل يمكن لها ان تستمر او تعدل او تطور، وامكاني
 ةمن خالل دراس التعرف علي اداء المتطوعينذه البرامج اذ تتم عمليه ي وضعت من اجلها هتومن تحقيق االهداف ال ةالمرجو 

التي وضعت للتنفيذ والوقوف  ةوالمادي ةالتنفيذ واالمكانيات البشري ةتنفيذه والقائمين علي عملي ةاهداف البرنامج والتخطيط وطريق
 .بالهدف ةلنجاح مخرجات هذه البرامج وارتباط النتيج ةعلي نواحي الضعف والقو 

 ةوالشبابي ةعن تقديم الخدمات الرياضي ةالمسئولكافة األنشطة و لألحداث الرياضية  هذا النوع من التطوع ولما كان
 ةلقي الضوء علي هذه النوعييقد  ا البحثهذ جفإن نتائ بالالعبين والالعبات االكفاء، ةللمجتمع ككل وكذلك امداد المنتخبات القومي

والتي المشكالت التي تعوق أداء المتطوعين ومقترحات حلولها  خاص المصري وذلك للوقوف عليفي االولمبياد ال المتطوعينمن 
وع بما يسهم في تفعيل دوره في االرتقاء بمستوي طمثل لما يجب ان يكون عليه القائد المتتساعد في التوصل إلى الشكل األ

 .التي يقودها ةالرياضي ةالمؤسس
 :مشكلة البحث
عدة  توجد هإال أن االولمبياد الخاص المصريوأحداث برامج في نجاح واستمرارية  دور رئيسي المتطوعين اداءيلعب 
االمكانيات المصري منها نقص في عددهم إضافة إلى نقص  الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء ونجاح عمل مشكالت تعوق

ن مواقف تمثل ضغط اثناء المساعدة في احداث التي تساعدهم وكذلك نقص خبراتهم وخضوعهم للعديد م والمعدات واالدوات
 .األولمبياد الخاص

الهمم  ىلذو  من المتطوعين  لتطوير مامن شأنه ان يرتقي بما يقدم ةان تواكب الجهود المبذولمن الضروري ولما كان 
التطوع باالولمبياد  ةعملي ةهميأب اً وايمان ةمصر العربي ةداخل جمهوري علي يد المتطوعين ةمن برامج مختلف ةالذهني ةمن االعاق

كان البد من التعرف . من برامج االولمبياد الخاص المصري ةاالمثل والوصول إلى النتائج االيجابي ةالخاص المصري علي الوج
فيها وتعديل مايمكن تعديله السلبية النواحي للكشف عن  المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء على المشكالت التي تعوق

 .هالتي تقدم الهدف المصمم من اجل ةالمرجو  ةللمتطوعين لتحقيق النتيج ةرامج المعدبمن نقاط القوه وحتي تصل بال ةاالستفادو 
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ة وجود نقص في اعداد المتطوعين تجعل تناول ظاهر والتي  ةالذهني ةاالعاق ةنسب ةبزياد ةبالنظر إلى المؤشرات االحصائيو 
اذ انها تتصدر لمواجهتها تحتاج إلى تضافر الجهود  ةضرور  ةمصر العربي ةفي جمهوري وما يتعلق بها من مشكالت وكفاءتهم

االحتياجات والسلبيات التي يتم فيه مناقشة الهمم والذي  ىباالحتفال السنوي في شهر ديسمبر لذو  ةالمصري ةاهتمامات الدول
 .تعوقهم

االطالع صين في برامج األولمبياد الخاص المصري ، و والخبرات العملية ومقابالت المتخص ةالدراسات العلميومن خالل 
لألولمبياد الخاص تبين أهمية  0105سنه  ةفي االلعاب االقليمي مصر ةباالولمبياد الخاص ومشارك ةعلي التقارير والوثائق الخاص

من خالل البحث ، كما أنه دور المتطوعين في األولمبياد الخاص المصري ، وأن هذا الدور يقابله عدد من المشكالت التي تعوقه 
 اً واستناد،  المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري لمشكالتتعرضت  ةوجد دراستانه ال الحظ الباحثان  ةالمرجعي للدراسات السابق

 الخاص االولمبياد في المتطوعين داءأ تعوق التي للتعرف على المشكالت الحالي البحثجراء إضحي من الضروري أإلى ماسبق 
 .ي والعمل على حلها المصر 

 :يستهدف البحث التعرف علي : أهداف البحث
 .بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري ةااللتزامات المتعلق -0
 .المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي المشكالت -0
 .المصري اصالخ االولمبياد في المتطوعين داءأ تعوق التي التنظيم المقترح لعالج المشكالت -3

 

:مصطلحات البحث   
جل تعزيز المسؤولية االجتماعية ويساعد أوالتزام شخصي ذاتي من  ةهو النشاط الخدمي الذي يقوم به الفرد بدافع ومبادر ": التطوع 

 .(55، ص  0111، شتيوي )  "فضلأخرين ويسهم في تحقيق حياه األ
الرغبة للمساعدة في األعمال  هتوجيه جزء من وقته وجهده ولدي هو الشخص الذي يملك قدرة أو مهارة تمكنه من": المتطوع

 .(001، ص  0105، عبدالقادر )  "التطوعية باألحداث الرياضية الخاصة على المستويين المحلى والدولي دون مقابل
من جميع الذهنية  ةشخاص من ذوي االعاقلأل اً برامج رياضية صممت خصيص"  :Special Olympics: ولمبياد الخاص األ 

 ةرياضات كثير  ةمكانيات اللعب وممارسإكثر بأسنوات ف 8طفال المعاقين ذهنيا بدءًا من سن االعمار فى بلدان العالم لتزويد األ
، إبراهيم )  "وتغير السلوك والمساواة في حقوق االفراد ةللتوعي ةوكوسيل ةفي مستويات مختلف ةوعالمي ةودولي ةوألعاب محلي

 .(83، ص  0107
داء نخفاض واضح في مستوي األإ"نها أب - AAIDD –عرفتها الرابطة االمريكية :   mental disabilities:  ةالذهني ةعاقاال

، ة سرياأل ةالعام ويصحبه عجز في مجالين أو اكثر من مجاالت السلوك التكيفي االجتماعي مثل التواصل، العنايه بالذات، الحيا
 .(007، ص  0108، فراج )  "الذاتي، المهارات االكاديمية والوظيفية ةعية، التوجيالصحة والسالمة، المهارات االجتما

  : البحثإجراءات 
 .لطبيعة البحث  هإستخدم الباحثان المنهج الوصفى باإلسلوب المسحى وذلك لمناسبت: منهج البحث : أواًل 
 :مجتمع وعينة البحث : ثانيا
 : مجتمع البحث -0

ى فى فئة المتطوعين من المشاركين بالبرامج المحلية لالولمبياد الخاص المصري بمحافظات يتحدد مجتمع البحث الحال
، االسكندرية ، اسيوط ، بورسعيد ، االسماعيلية ، الشرقية ،  ة، الجيز  ةالقاهر )برنامج في  00جمهوريه مصر العربية ، وعددهم 

المتطوعين المشاركين بالبطوالت الوطنية والدولية لألولمبياد الخاص ، وكذلك ( المنوفية ، الغربية ، مرسي مطروح ، الوادي الجديد
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، ( مديريات الشباب والرياضة)المصري ، وأيضًا فئة المسئولين باألولمبياد الخاص ، والمسئولين من الجهات اإلدارية المختصة 
وقد بلغ العدد اإلجمالي  الخاص المصري بالمحافظات، والمدربين باالولمبياد ( وزارة الشباب والرياضة)ومن الجهة اإلدارية المركزية 

فرد من المسئولين والمتطوعين ، والجدول التالي يوضح العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة من المتطوعين ( 2522)لمجتمع البحث 
 والمسئولين باألولمبياد المصري الخاص

 لمسئولين باألولمبياد المصري الخاصبيان بالعدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة من المتطوعين وا( 0)جدول 
 مجموع متطوعين الفئة

 المتطوعين
  مسئولين

 مجموع
 المسئولين

 
  اإلجمالي

 الوصف
بااللعاب  محلى

الوطنية 
0101 

باأللعاب 
 االفريقية

بوزارة 
الشباب 
 والرياضة

باالولمبياد 
 الخاص
 

بمديريات 
الشباب 
 والرياضة

من 
 المدربين

 0500 011 031 50 11 1 7501 151 051 775 العدد
 

وقد بلغ اإلجمالي األولمبياد الخاص المصري العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة من المتطوعين والمسئولين ب( 0)يوضح جدول 
، ومسجلين باأللعاب األفريقية ، كما بلغ العدد ( 0101)متطوع محلى ومسجلين باأللعاب الوطنية ( 0175)فرد منهم ( 0500)

، بمديريات الشباب والرياضة ، من األولمبياد الخاص المصري بوزارة الشباب والرياضة ، ب)مسئول ( 011)للمسئولين اإلجمالي 
 (المدربين

 :عينة البحث -0
المصـري سـواء المتطـوعين  قام الباحثان بإختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية من المتطوعين باألولمبياد الخـاص

 ، والمســجلين باأللعــاب األفريقيــة ، وكــذلك المســئولين عــن األولمبيــاد الخــاص( 0101)جلين باأللعــاب الوطنيــة المحليــين والمســ
المصري سواء المسئولين بوزارة الشباب والرياضة ، وباألولمبياد الخاص المصري ، وبمديريات الشباب والرياضة ، والمسـئولين مـن 

مســئول ولهـم نفــس ( 051)متطـوع ، ومــن المسـئولين ( 303)ســية مـن المتطــوعين وقـد بلــغ حجـم عينــة الدراسـة األسا، المـدربين 
لتحديـد حجـم عينـة الدراسـة األساسـية بمعرفـة " ماسـون روبيـرت"صفات وخصائص المجتمـع األصـلي للدراسـة ، وذلـك وفقـًا لمعادلـة 

 .المجتمع األصلي
االلعاب والمسابقات المحلية لألولمبياد الخاص مجتمع الدراسة من المتطوعين المسجلين ب يوضح توصيفالتالي والجدول 

 .الخاصة بمديريات الشباب والرياضة االحتياجات المصري بالمحافظات ، والمسئولين بمكاتب
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مجتمع البحث من المتطوعين المسجلين بالمسابقات المحلية لألولمبياد الخاص المصري بالمحافظات ،  توصيف(  0)جدول 
 الخاصة بمديريات الشباب والرياضة  االحتياجات اتبوالمسئولين بمك

 المتطوعين المسجلين بااللعاب والمسابقات المحلية المسئولين بمكتب االحتياجات الخاصة الجهات اإلدارية المختصة م
 لألولمبياد الخاص المصري بالمحافظات 

 011 1 القاهرة 0
 011 3 الجيزة 0
 051 0 االسكندرية 3
 11 3 اسيوط 1
 55 0 بورسعيد 5
 05 0 االسماعيلية 1
 31 3 الشرقية 7
 01 3 المنوفيه 8
 011 0 الغربية 5
 31 0 مطروح 01
 05 0 الوادي الجديد 00
-  0 السويس 00
-  0 دمياط 03
-  0 الدقهلية 01
-  0 كفر الشيخ 05
-  0 جنوب سيناء 01
-  0 شمال سيناء 07
-  0 البحر االحمر 08
-  3 ليوبيهالق 05
-  0 بني سويف 01
-  0 الفيوم 00
-  0 البحيرة 00
-  0 اسوان 03
-  0 االقصر 01
-  0 قنا 05
-  0 سوهاج 01
-  0 المنيا 07

 775 50 اإلجمالي
 



- 218 - 
 

بالمسابقات المحلية لألولمبياد الخاص المصري  من المتطوعين المسجلين البحثمجتمع توصيف ( 0)يوضح جدول 
المتطوعين بمحافظات مصر من واقع البيانات بيان عددى وجغرافى يوضح توزيع كمتطوع ( 775)وقد بلغ عددهم بالمحافظات 

( 50)بلغ عدد المسئولين بمكاتب االحتياجات الخاصة بمديريات الشباب والرياضة كما ، المسجلة باالولمبياد الخاص المصري 
 .مسئول

 
 طبقًا لنوع اللعبة  ( 0105 أولمبياد خاص بطوالت)لمسجلين بالمحافظات من المدربين ا البحثتوصيف مجتمع ( 3)جدول 

 
 م

 
 المحافظات

  النشاط
 اإلجمالي

 
Governorates تنس  كرة السلة كرة القدم

 أرضي
تنس 
 الطاولة

العاب 
 قوي

 السباحة

 Cairo 17 31 01 01 3 1 1 القاهرة 0
 Alexandria 05 7 1 0-  0-  االسكندرية  0
 Giza 03 01 5 5-  0 0 جيزةال 3
 Port Said 5 1 0 0-  0 0 بورسعيد 1
 Gharbia 00 8 3- - - -  الغربية  5
 Menoufia 3 0 0- -  0-  المنوفيه 1
 Bani Sweif 0- - - -  0 0 بني سويف 7

 Total 031 11 08 08 3 00 5 اإلجمالي
طبقًا ( 0105 أولمبياد خاص بطوالت)جلين بالمحافظات المدربين المستوصيف مجتمع الدراسة من ( 3)يوضح جدول  

 .محافظات ( 7)مدرب مسجلين لعدد ( 031)وقد بلغ عددهم ، لنوع اللعبة 
 

 المصري واالستطالعية من المتطوعين والمسئولين في األولمبياد الخاص توصيف عينة البحث االساسية( 1)جدول 
 

 الفئة
 

 م
 

 الوصف
 

 العدد 
 

 العينة االساسية
 العينة اإلستطالعية

 من األساسية%( 01)
 

 متطوعين
 01 015 775 متطوع محلى 0
 5 17 051 0101متطوع العاب وطنية  0
 00 000 151 متطوع العاب افريقية 3

 30 303 0175 إجمالي العـــدد
 
 

 مسئولين

 0 1 1 بوزارة الشباب والرياضة 
 3 30 50 بمديريات الشباب والرياضة 
 لمبياد الخاصباالو  

 وفق الهيكل التنظيمي
11 31 3 

 8 78 031 من المدربين 
 05 051 011 إجمالي العـــــدد
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المصــري حيــث بلــغ  مــن المتطــوعين والمســئولين فــي األولمبيــاد الخــاص توصــيف عينــة البحــث االساســية( 1)يوضــح جــدول        
مسـئول ، بينمـا بلـغ ( 051)لـغ إجمـالي العينـة األساسـية للمسـئولين متطـوع ، بينمـا ب( 303)إجمالي العينة األساسية للمتطـوعين 
مسئول بما يمثل نسبة ( 05)متطوع ، بينما بلغ إجمالي العينة اإلستطالعية للمسئولين ( 30)حجم العينة اإلستطالعية للمتطوعين 

 .من إجمالي العينة األساسية ومن خارجها %( 01)
 وسائل جمع البيانات : ثالثا
تم اإلطالع علي المراجع والوثائق وذلك بدراسة األدبيات والبحوث المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة والتطوع : ل الوثائق تحلي -0

 .والرياضات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة واالعاقة الذهنية وتنظيم البطوالت
ن ببرامج االولمبياد الخاص المصري للحصول علي وذلك بإجراء المقابالت مع بعض المتطوعين والمسئولي: المقابلة الشخصية -0

 . البيانات التي تفيد الدراسة 
حيث قام الباحثان بتصميم إستمارة إستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات التى يمكن من خاللها تحقيق أهداف : االستبيان  -3

 .الدراسة
 خطوات تصميم إستمارة اإلستبيان: رابعا 

االدارة )ث ومن خالل المالحظة والمقابلة واإلطالع على المراجع العلمية المتخصصة فى مجاالت ف البحافى ضوء أهد
وفى ضوء نتائج الدراسات والبحوث المرتبطة، إستطاع ( الرياضية والترويح ، التطوع ، االلعاب الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة

ة اإلستبيان وعددها ثالثة محاور ، حيث قاما الباحثان بعرض المحاور الباحثان أن يحددا المحاور الرئيسية المقترحة إلستمار 
 .المقترحة على الخبراء إلبداء الرأى حول مدى مناسبة المحاور ومدى كفايتها لبناء إستمارة اإلستبيان 

  ةالدراسة االستطالعي: خامسا

ى عينة عشوائية مـن المجتمـع األصـلى عل 0/0/0101 إلىم 08/0/0101تم إجراء الدراسة االستطالعية في الفترة من 
متطوع ، بينما ( 30)، حيث بلغ حجم العينة اإلستطالعية للمتطوعين  ومن خارج الدراسة األساسية ولها نفس الخصائص والشروط

  .مسئول ( 05)بلغ إجمالي العينة اإلستطالعية للمسئولين 
   :إلستمارة اإلستبيانالمعامالت العلمية : سادسا

 عامل الصدقحساب م -0
، وذلـك إلبـداء الـرأي " إستطالع رأى الخبـراء"تم عرض محاور وعبارات الدراسة على الخبراء من خالل استمارة : صدق المحتوى  -أ

حـول مناسـبة المحـاور المقترحـة ، ومـدى مناسـبة العبـارات المقترحـة ومـدى تحقيقهمـا ألهـداف البحـث ووضـوح األسـئلة وصـياغتها 
للمحـور التـابع لـه ، وذلـك مـن خـالل التعـديل أو الحـذف أو اإلضـافة الالزمـة فـى المحـاور والعبـارات ، إلـى  ومدى مالئمة كل سـؤال

فر اممـن تـو خبـراء ( 7)، حيـث بلـغ عـدد الخبـراء ( نعـم ، إلـى حـد مـا ، ال ) جانب التعرف على مدى مناسبة ميزان التقدير المقترح 
كالهما معا وذلـك  أوالرياضية  اإلدارة لتنفيذي باألولمبياد الخاص المصري أو تخصصالعمل ا فيالمهنية  وأ األكاديميةفيهم الخبرة 

، حيث اشترط الباحثان المواصفات والشروط اآلتية عند اختيـار الخبيـر  05/0/0101 إلى 00/00/0105خالل الفترة الزمنية  في
: 
  . الرياضية خصص اإلدارةت في األقلعلى  أستاذيكون حاصل على درجة  أن :الخبراء األكاديمين  -
اإلدارية باألولمبياد الخاص المصري ، ولديه خبرة في مجال التطوع مدة ال مناصب أحد اليكون قد تولى  أن : تنفيذيينالخبراء ال -

خمس ، أو لدية خبرة في مجال الدمج المجتمعي بين ذوي االحتياجات الخاصه ومتطوعين مدة ال تقل عن  خمس سنواتتقل عن 
 .تسنوا
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غيـر ،  درجـة=  مناسـب: ) ثنـائيميـزان تقـدير  للمحـاور والعبـارات الخبراء رأىاستمارة استطالع  فيوقد استخدم الباحثان  
 فـأكثر%(  75)الباحثـان نسـبة  ىوارتضـ، اسـتمارة االسـتبيان وعبـارات ، وذلـك لحسـاب النسـبة المئويـة لمحـاور ( صـفر=  مناسب

الخبـراء حـول مناسـبة المحـاور  رأىنتـائج اسـتطالع ( 5)المقترحـة ، ويوضـح جـدول  العبـاراتو  كنسبة اتفاق للخبراء على المحـاور
 .ستبيان ستمارة اإلالمقترحة أل

 (7= ن )النسبة المئوية لموافقة الخبراء على محاور إستمارة اإلستبيان       (5)جدول 

 مناسبة  المحاور م
غير 
 مناسب

النسبة 
 المئوية

 % 011 - 7 بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري االلتزامات المتعلقة 0
 % 011 - 7 المشكالت التي تعوق اداء المتطوعين في االولمبياد الخاص المصري  0

التنظيم المقترح لعالج المشكالت التي تعوق اداء المتطوعين في االولمبياد الخاص  3
 المصري

7 - 011 % 

السادة الخبراء على المحاور المقترحة الستمارة االستبيان ، حيث اتفقت آراء جميع السادة  اتفاق آراء( 5)يوضح جدول         
 %( .75)، وهي نسبة مقبولة للباحث تجاوزت نسبة %( 011)الخبراء على قبول المحاور المقترحة لالستبيان بنسبة 

اور المقترحة قـام الباحثـان بجمـع وتحديـد المحمناسبة الخبراء حول  رأىاستطالع ب ما اوضحته النتائج الخاصةوفى ضوء 
 : وذلك من خالل العبارات لكل محور

 . واألجنبيةللكتب العربية  المرجعيالمسح  إلى باإلضافةالبحوث و ئج الدراسات المرتبطة انت -
 .مع عينة من الخبراء لمقابالت الشخصيةاحصل عليها الباحثان من خالل  التي اآلراءتحليل  -

 :الستبيان فى صورتها المبدئية صياغة استمارة ا -
قام الباحثان بتصـميم اسـتمارة االسـتبيان فـي صـورتها المبدئيـة حيـث تـم عرضـها مـرة أخـرى علـى السـادة الخبـراء للتأكـد مـن        

، درجـة واحـدة = مناسـبة )مناسبة العبارات المنتمية لكل محـور ومـدى وضـوح صـياغتها وقـد اسـتخدم الباحثـان ميـزان تقـدير ثنـائي 
إلـى ( 1)لحساب النسبة المئوية للعبـارات المنتميـة لكـل محـور مـن محـاور اسـتمارة االسـتبيان والجـداول مـن ( صفر= غير مناسبة 

 .توضح النسب المئوية لموافقة الخبراء على عبارات كل محور باالستبيان ( 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 211 - 
 

االلتزامات المتعلقة بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص "ول عبارات المحور األ  حولالخبراء  ألراءالنسبة المئوية  (1)جدول 
 (    7=ن ) "المصري

 

 

 م
 

 العبـــــــــارة
 

 موافق
 غير
 موافق

 

% 

تم تكوين اللجان الدائمة والمؤقته لبحث وتنظيم شئون المتطوعين من خالل اعضاء  0
 مجلس االدارة لالولمبياد

7 - 011%  

ة خاصة بالمتطوعين باالولمبياديجب عمل الئح 0  7 - 011%  
%011 - 7  لدي المتطوع الحرية لعرض ارائه داخل االولمبياد 3  
%011 - 7 . يتم العمل داخل االولمبياد وفقا لقوانين ولوائح 1  
%011 - 7 العبي االولمبياد القاده لديهم الكفاءه لتحمل المسؤليات 5  
ن في تنظيم االلعاب المحليةيتم االستعانة بالقادة الالعبي 1   7 - 011%  
%011 - 7 يصرح لالعبين القادة بالتطوع في جميع االنشطة المناسبة لهم 7  
%011 - 7 تقترح وضع نظام جديد للحوافز يعمل علي تشجيع المتطوعين 8  
%011 - 7 يتم توفير بدل للمواصالت او للتغذية عن التطوع 5  
لمتطوعينيتم توزيع زي موحد يميز ا 01   7 - 011%  
%011 - 7  من الممكن ان يتم ترشيح اي متطوع لمجلس ادارة االولمبياد 00  
%011 - 7  يلم المتطوع إلماما تامًا بأوجه انشطة االولمبياد واللوائح والقوانين المنظمة لها 00  
%011 - 7 يجب علي المتطوع ان يؤمن ويقدر قيمة عمله الذي يقوم به في االولمبياد 03  
%011 - 7 .علي المتطوع ان يحرص علي االلتزام بالمواعيد المخصصة لحضوره في االولمبياد 01  
جميع العلي المتطوع ان يكون لديه قدرة علي التعامل بروح العدل والمساواة بين  05  7 - 011%  
ل االولمبيادعلي المتطوع ان يقوم بالعطاء دون ملل وبذل مزيد من الجهد لتحقيق االهداف داخ 01   7 - 011%  
%011 - 7 .يجب علي المتطوع ان يعمل دائما وفق اللوائح والقوانين الخاصة باالولمبياد 07  

%011 - 7  يجب علي المتطوع ان يستمع جيدا لمطالب االعضاء والمرؤوسين ويعمل علي تلبيتها 08  
المختلفة ولوائحها التنظيمية علي المتطوع ان يلم بالمتطلبات الخاصة بالفعاليات واالنشطة 05 . 7 - 011%  
االلتزامات المتعلقة بأداء المتطوعين "النسبة المئوية وفقًا آلراء الخبراء حول مناسبة عبارات المحور األول ( 1)يوضح جدول       

، وبـذلك بلغـت % 75ن الباحثان بقبول جميع العبارات والتي حصلت علـى نسـبة أعلـى مـ ا، حيث قام " باالولمبياد الخاص المصري
 .عبارة( 05)عبارات المحور األول بعد أراء الخبراء 
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المتطوعين في االولمبياد الخاص  اداءتعوق  المشكالت التي" الثانيعبارات المحور  حولالخبراء  ألراءالنسبة المئوية  (7)جدول 
 (    7=ن ) " المصري

 

 

 م
 

 العبـــــــــارة
 

 غير موافق
 موافق

 

% 

%011 - 7 . تكفي الميزانية المقررة داخل االولمبياد لكافة اوجة االنشطة الخاصة بالمتطوعين 01  
االولمبياد طلب اعتمادات مالية اثناء تنفيذ الخطة عند احتياجك لهابيمكن للمسئولين  00   7 - 011%  
واالدوات يواجه المسئولين في االولمبياد نقصا في االمكانيات والمعدات 00  . 7 - 011%  
%011 - 7 .االفراد القائمين علي تنفيذ الخطة داخل االولمبياد يلقون تأهيل مناسب 03  
تقترح عقد مزيد من الدورات التدريبية لصقل المتطوعين وتدريبهم علي كل ماهو جديد في  01

 . مجال االعاقات العقلية والذهنية
7 - 011%  

ت التدريبية لتأهيل المتطوعين وتدريبهم علي كل ماهو جديد تقترح عقد مزيد من الدورا 05
  في مجال اإلعاقة والتطوع

7 - 011%  

%011 - 7 . تجد الوقت الكافي للتعرف علي المعوقات والعقبات التي تقابل تنفيذ االنشطة 01  
%011 - 7 تقابل ندرة في عدد المتطوعين مما يعوق تنفيذ الخطة 07  

ي لتنفيذ خطة تدريب المتطوعينتجد الوقت الكاف 08  . 7 - 011%  
%011 - 7 تعقد اجتماعات بصفة دورية للمتطوعين 05  
%011 - 7 تستطيع كمتطوع التغير من اعمالك الموكله إليك اذا كانت غير مالئمه لك 31  
%011 - 7  يتأثرالمتطوع سلبيا بما يقع عليه من ضغوط اثناء الحدث او النشاط داخل االولمبياد 30  

ــراء حــول مناســبة عبــارات المحــور ( 7)يوضــح جــدول         ــة وفقــًا آلراء الخب ــانيالنســبة المئوي  اداءتعــوق  المشــكالت التــي" الث
، % 75، حيث قام الباحثان بقبول جميع العبارات والتـي حصـلت علـى نسـبة أعلـى مـن  "المتطوعين في االولمبياد الخاص المصري

 .عبارة( 00)بعد أراء الخبراء  ثانيالوبذلك بلغت عبارات المحور 
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 المتطوعين اداء تعوق التي التنظيم المقترح لعالج المشكالت" الثالثعبارات المحور  حولالخبراء  ألراءالنسبة المئوية  (8)جدول 
 (    7=ن )" المصري الخاص االولمبياد في

 

 م
 

 العبـــــــــارة
 

 غير موافق
 موافق

 

% 

%011 - 7  يجب ان يكون العمل ببرنامج المتطوعين وفقا لهيكل تنظيمي محدد داخل االولمبياد 30  
%011 - 7 يتوافر مسئول للفريق التطوعي بكل نشاط داخل االولمبياد لالشراف العام 33  
%011 - 7  يكون المسئول عن فريق المتطوعين باالولمبياد متفرغ للعمل داخل االولمبياد 31  
%011 - 7 يتوافر مساعد او معاون للقائد داخل كل فريق عمل لالشراف في حالة عدم وجود قائد 35  
%011 - 7 يتوافر مساعد او معاون للقائد في الشئون االدارية لكتابة التقارير واالعمال المكتبية 31  
بحث وجمع يتوافر فريق للتخطيط والتنظيم معاون لقائد المتطوعين ويتبعه مباشرة لل 37

 المعلومات ووضع خطه العمل والتخطيط العام
7 - 011%  

تتوافر لجنة من المتطوعين من الالعبين القادة داخل االولمبياد تتبع مسئول المتطوعين  38
 مباشرة 

7 - 011%  

%011 - 7 تندرج فرق اخري تتبع فريق التنظيم والتخطيط لمعاونتهم 35  
ت المساندة لتسجيل االعضاء الجدد والتقييم ومعرفة يتوافر فريق متخصص في الخدما 11

 احتياجات المتطوعين
7 - 011%  

يتوافر فريق متخصص في العالقات العامة واالعالم للمخاطبات الرسمية والتمثيل ومشاركة  10
 اخبار الفريق في وسائل االعالم المختلفه

7 - 011%  

ذ االقتراحات والمشاركة الميدانيةيتوافر فريق متخصص في التنفيذ الميداني لتنفي 10   7 - 011%  
%011 - 7 يتوافر  فريق متخصص للصقل والتدريب لتدريب االعضاء وصقلهم بالمهارات الجديدة 13  
عند اقتراح اي مشروع يجب عمل دراسة جدوي له من قبل فريق العمل المقترح ويرفع الي  11

 قائد الفريق
7 - 011%  

فريق التخطيط واالشراف لمراجعته يدرس المقترح من قبل 15  7 - 011%  
%011 - 7 يتم وضع خطة عمل وجدول زمني من قبل فريق التخطيط واالشراف 11  
%011 - 7  يتم االعالن عن البرنامج في صورته النهائية للمتطوعين 17  
هيتم تكليف كل متطوع بمجال اختصاصه وتنفيذ البرنامج ومن ثم البدء بإجراءات تنفيذ 18  7 - 011%  

 التنظيم المقتـرح لعـالج المشـكالت " الثالثالنسبة المئوية وفقًا آلراء الخبراء حول مناسبة عبارات المحور ( 8)يوضح جدول        
، حيـث قـام الباحثـان بقبـول جميـع العبـارات والتـي حصـلت علـى نسـبة  "المصـري الخـاص االولمبيـاد في المتطوعين اداء تعوق التي

 .عبارة( 07)بعد أراء الخبراء  الثالث، وبذلك بلغت عبارات المحور  %75أعلى من 
عبــارة ، حيــث أجمــع ( 18)ووفقــًا آلراء الخبــراء فقــد بلــغ عــدد عبــارات االســتبيان فــي شــكله األولــى بعــد العــرض علــى الخبــراء       

صــورتها األوليــة لتطبيقهــا علــى عينــة الخبــراء علــى مناســبة صــياغة المحــاور والعبــارات وعلــى هــذا أصــبحت اإلســتمارة صــالحة فــى 
 .الدراسة اإلستطالعية
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 :  Internal Consistency Validity: صدق اإلتساق الداخلى  -ب
متطــوع  (30)، علــى  0/0/0101 إلــىم 08/0/0101 خــالل الفتــرة مــنقــام الباحثــان بتطبيــق الدراســة اإلســتطالعية        

من المسئولين بوزارة الشباب والرياضـة ، األولمبياد الخاص المصري عن ن المسئولين فرد م( 05)، و باألولمبياد الخاص المصري 
، ( 00)إلــى ( 5)، والجــداول أرقــام مــن  ، ومــديريات الشــباب والرياضــة ، والمســئولين مــن المــدربيناألولمبيــاد الخــاص المصــري و 

لها عن طريق حسـاب ( اإلتساق الداخلى)معامل الصدق توضح تطبيق اإلستمارة قيد البحث على عينة الدراسة اإلستطالعية إليجاد 
: 
  ( .00)وحتى جدول( 5)معامل االرتباط بين كل عبارة ومجموع درجات المحور المنتمية إليه ، ويتضح ذلك بالجداول من 

  (.00)معامل االرتباط بين مجموع كل محور والمجموع الكلى لالستبيان وهذا ما يوضحه جدول 
 Reliability: الثبات  -0
عادة التطبيق  -أ  :تطبيق اإلستمارة قيد البحث وا 

عـادة تطبيقـه بفاصـل زمنـى قـدرة          قام الباحثان بحساب معامل الثبات الستمارة االستبيان باسـتخدام طريقـة تطبيـق اإلختيـار وا 
، حيــث اعتبـر الباحثــان  8/0/0101يـوم علـى عينــة الدراسـة اإلســتطالعية قيـد البحـث ، حيــث تـم إجــراء التطبيـق األول فـى ( 05)

، كمـا 03/0/0101تطبيق اإلستمارة على العينة اإلستطالعية إليجاد اإلتساق الداخلى هو التطبيق األول للثبات ، والتطبيق الثـانى 
لتوضـيح معامـل ( 00)، لتوضـيح معامـل الثبـات للعبـارات ، والجـدول رقـم ( 00)وحتـى الجـدول ( 5)يتضح ذلك بالجداول أرقـام مـن 

 . (03)ومعامل ثبات اإلستمارة ككل بجدول  للمحاور مع االستبيان ، لثباتا
االلتزامات المتعلقة بأداء المتطوعين "المحور األول  لعبارات قيم معامالت صدق االتساق الداخلى ومعامل الثبات (5)جدول 

 (05= 0ن)(30= 0ن) "باالولمبياد الخاص المصري
ــارةالعبــــــــــــــــــــــــــ م  معامل الثبات الصدق معامل العيــــــــــــنة 

يتم تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لبحث وتنظيم شئون  0
 المتطوعين من خالل اعضاء مجلس االدارة لالولمبياد

*1.773 متطوع  1.885*  
*1.757 مسئول  1.805*  

0 
 يجب عمل الئحة خاصة بالمتطوعين باالولمبياد

*1.805 متطوع  1.500*  
*1.810 مسئول  1.871*  

3 
 لدي المتطوع الحرية لعرض ارائه داخل االولمبياد 

*1.711 متطوع  1.858*  
*1.711 مسئول  1.711*  

1 
.يتم العمل داخل االولمبياد وفقا لقوانين ولوائح   

*1.751 متطوع  1.811*  
*1.730 مسئول  1.850*  

5 
تحمل المسؤلياتالعبي االولمبياد القاده لديهم الكفاءه ل  

*1.810 متطوع  1.857*  
*1.708 مسئول  1.800*  

يتم االستعانة بالقادة الالعبين في تنظيم االلعاب  1
 المحلية 

*1.808 متطوع  1.871*  
*1.517 مسئول  1.773*  
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مات المتعلقة بأداء المتطوعين االلتزا"المحور األول  لعبارات قيم معامالت صدق االتساق الداخلى ومعامل الثبات (5)جدول تابع 
 (05= 0ن)(30= 0ن) "باالولمبياد الخاص المصري

 معامل الثبات الصدق معامل العيــــــــــــنة العبــــــــــــــــــــــــــــارة م
يصرح لالعبين القادة بالتطوع في جميع االنشطة  7

 المناسبه لهم
*1.505 متطوع  1.135*  
*1.713 مسئول  1.871*  

تقترح وضع نظام جديد للحوافز يعمل علي تشجيع  8
 المتطوعينك

*1.750 متطوع  1.815*  
*1.813 مسئول  1.881*  

5 
 يتم توفير بدل للمواصالت او للتغذية عن التطوع

*1.517 متطوع  1.718*  
*1.588 مسئول  1.150*  

01 
 يتم توزيع زي موحد يميز المتطوعين 

*1.175 متطوع  1.785*  
ولمسئ  1.715*  1.857*  

من الممكن ان يتم ترشيح اي متطوع لمجلس ادارة  00
 االولمبياد 

*1.711 متطوع  1.853*  
*1.751 مسئول  1.815*  

يلم المتطوع إلماما تامًا بأوجه انشطة االولمبياد واللوائح  00
 والقوانين المنظمة لها 

*1.717 متطوع  1.800*  
*1.700 مسئول  1.831*  

لي المتطوع ان يؤمن ويقدر قيمة عمله الذي يجب ع 03
 يقوم به في االولمبياد

*1.881 متطوع  1.510*  
*1.700 مسئول  1.831*  

علي المتطوع ان يحرص علي االلتزام بالمواعيد  01
.المخصصة لحضوره في االولمبياد  

*1.851 متطوع  1.875*  
*1.135 مسئول  1.713*  

قدرة علي التعامل بروح علي المتطوع ان يكون لديه ال 05
العدل والمساواة بين جميع المتطوعين والقادة 
.والالعبين  

*1.807 متطوع  1.817*  

*1.715 مسئول  1.785*  

علي المتطوع ان يقوم بالعطاء دون ملل وبذل مزيد من  01
 الجهد لتحقيق االهداف داخل االولمبياد 

*1.850 متطوع  1.857*  
*1.117 مسئول  1.750*  

يجب علي المتطوع ان يعمل دائما وفق اللوائح والقوانين  07
.الخاصة باالولمبياد  

*1.553 متطوع  1.718*  
*1.703 مسئول  1.811*  

يجب علي المتطوع ان يستمع جيدا لمطالب االعضاء  08
 والمرؤوسين ويعمل علي تلبيتها 

*1.718 متطوع  1.883*  
*1.175 مسئول  1.781*  

ع ان يلم بالمتطلبات الخاصة يجب علي المتطو  05
.بالفعاليات واالنشطة المختلفة ولوائحها التنظيمية  

*1.558 متطوع  1.715*  
*1.815 مسئول  1.857*  

 

( = 23=  2ن) ، 8.83الجدولية عند مستوى  ( ر)قيمة          8.733(  = 72= 2ن) ، 8.83الجدولية عند مستوى ( ر)قيمة 

8.324 

المتطوعين والمسـئولين فـي األولمبيـاد الخـاص عينة الستبيان " الصدق"أن قيم معامالت االتساق الداخلي  (5)يوضح جدول        
جــاءت دالــة عنــد  ،"االلتزامــات المتعلقــة بــأداء المتطــوعين باالولمبيــاد الخــاص المصــري  " األولفــي عبــارات المحــور   -المصــري 

ــي لعينــة المتطــوعين ، وتراوحــت( 1.15)مســتوى معنويــة  ــين  (*1.881)و ( *1.505)ن ب و ( *1.517)، ولعينــة المســئولين ب
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فـي التطبيقـين  نفـس المحـور لعبـاراتمعامـل الثبـات ، مما يدل على صدقها واتساقها مع محورها ، كما يوضح الجدول ( *1.815)
إحصــائيا عنــد مســتوى معنويــة  دالــة" الثبــات" رتبــاط للعبــارات بــين التطبيقــين األول والثــاني ، حيــث جــاءت جميــع قــيم ومعــامالت اإل 

ممــا  (*1.857)و ( *1.150)، ولعينــة المســئولين بــين  (*1.500)و ( *1.135)بــين  لعينــة المتطــوعين ، وتراوحــت( 1.15)
 "االلتزامــات المتعلقــة بــأداء المتطــوعين باالولمبيــاد الخــاص المصــري  " األول محــورالوبــذلك يكــون عــدد عبــارات يـدل علــى ثباتهــا ، 

  . ةعبار ( 05)
المتطوعين في  اداءتعوق  المشكالت التي"الثاني المحور  لعبارات قيم معامالت صدق االتساق الداخلى ومعامل الثبات (01)جدول 

 (05= 0ن)(30= 0ن) "االولمبياد الخاص المصري
 معامل الثبات الصدق معامل العيــــــــــــنة العبــــــــــــــــــــــــــــارة م
ميزانية المقررة داخل االولمبياد لكافة اوجه تكفي ال 01

.االنشطة الخاصة بالمتطوعين   
*1.100 متطوع  1.735*  
*1.758 مسئول  1.815*  

يمكن للمسئولين في االولمبياد طلب اعتمادات مالية  00
.اثناء تنفيذ الخطة عند احتياجك لها   

*1.750 متطوع  1.813*  
*1.801 مسئول  1.851*  

لمسئولين في االولمبياد نقصا في االمكانيات يواجة ا 00
.والمعدات واالدوات   

*1.111 متطوع  1.750*  
*1.105 مسئول  1.707*  

االفراد القائمين علي تنفيذ الخطة داخل االولمبياد  03
.يلقون تأهيل مناسب  

*1.705 متطوع  1.835*  
*1.807 مسئول  1.881*  

بية لصقل تقترح عقد مزيد من الدورات التدري 01
المتطوعين وتدريبهم علي كل ماهو جديد في مجال 
 االعاقات العقلية والذهنية 

*1.700 متطوع  1.813*  

*1.111 مسئول  1.710*  

تقترح عقد مزيد من الدورات التدريبية لتأهيل  05
المتطوعين وتدريبهم علي كل ماهو جديد في مجال 

 اإلعاقة والتطوع 

*1.758 متطوع  1.811*  

ئولمس  1.570*  1.181*  

تجد الوقت الكافي للتعرف علي المعوقات والعقبات التي  01
.تقابل تنفيذ االنشطة   

*1.110 متطوع  1.785*  
*1.851 مسئول  1.850*  

07 
 تقابل ندره في عدد المتطوعين مما يعوق تنفيذ الخطة

*1.708 متطوع  1.710*  
*1.100 مسئول  1.710*  

08 
.تنفيذ خطة تدريب المتطوعين تجد الوقت الكافي ل  

*1.711 متطوع  1.811*  
*1.518 مسئول  1.157*  

05 
 تعقد اجتماعات بصفة دورية للمتطوعين

*1.115 متطوع  1.751*  
*1.110 مسئول  1.703*  

تستطيع كمتطوع التغيير في اعمالك الموكلة إليك اذا  31
 كانت غير مالئمة لك

*1.155 متطوع  1.718*  
*1.710 مسئول  1.751*  

يتأثرالمتطوع سلبيا بما يقع عليه من ضغوط اثناء  30
 الحدث او النشاط داخل األولمبياد 

*1.105 متطوع  1.711*  
*1.800 مسئول  1.871*  



- 217 - 
 

( = 23=  2ن) ، 8.83الجدولية عند مستوى  ( ر)قيمة          8.733(  = 72= 2ن) ، 8.83الجدولية عند مستوى ( ر)قيمة 

8.324 

ــداخلي ( 01)يوضــح جــدول         ــيم معــامالت االتســاق ال ــة الســتبيان " الصــدق"أن ق ــاد عين المتطــوعين والمســئولين فــي األولمبي
جـاءت  ،" المتطـوعين فـي االولمبيـاد الخـاص المصـري اداءتعـوق  المشـكالت التـي" الثـانيفي عبـارات المحـور   -الخاص المصري 

ـــة عنـــد مســـتوى معنويـــة  ـــة المســـئولين بـــين  (*1.711)و ( *1.100)بـــين  لعينـــة المتطـــوعين ، وتراوحـــت( 1.15)دال ، ولعين
 نفـس المحـور لعبـاراتمعامل الثبات ، مما يدل على صدقها واتساقها مع محورها ، كما يوضح الجدول ( *1.851)و ( *1.518)

دالة إحصائيا عنـد مسـتوى " الثبات" يقين في التطبيقين األول والثاني ، حيث جاءت جميع قيم ومعامالت االرتباط للعبارات بين التطب
 (*1.850)و ( *1.157)، ولعينة المسئولين بـين  (*1.811)و ( *1.735)بين  لعينة المتطوعين ، وتراوحت( 1.15)معنوية 

ص المتطــوعين فــي االولمبيــاد الخــا اداءتعــوق  المشــكالت التــي " الثــاني محــورالوبــذلك يكــون عــدد عبــارات ممــا يــدل علــى ثباتهــا ، 
  . ةعبار ( 00) " المصري
 تعوق التي التنظيم المقترح لعالج المشكالت"الثالث المحور  لعبارات قيم معامالت صدق االتساق الداخلى ومعامل الثبات (00)جدول 
  (05= 0ن)(30= 0ن)" المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء

ــــنةالعيــــــــ العبــــــــــــــــــــــــــــارة م  معامل الثبات الصدق معامل 
يجب ان يكون العمل ببرنامج المتطوعين وفقا لهيكل  30

 تنظيمي محدد داخل االولمبياد 
*1.117 متطوع  1.758*  
*1.705 مسئول  1.831*  

يتوافر  مسئول للفريق التطوعي بكل نشاط داخل  33
 االولمبياد لالشراف العام

*1.511 متطوع  1.875*  
*1.110 مسئول  1.703*  

يكون المسئول عن فريق المتطوعين باالولمبياد  31
 متفرغ للعمل داخل االولمبياد 

*1.703 متطوع  1.805*  
*1.808 مسئول  1.881*  

يتوافر  مساعد او معاون للقائد داخل كل فريق عمل  35
 لالشراف في حالة عدم وجود قائد

*1.753 متطوع  1.785*  
*1.730 مسئول  1.751*  

يتوافر  مساعد او معاون للقائد في الشئون االدارية  31
 لكتابة التقارير واالعمال المكتبية

*1.110 متطوع  1.753*  
*1.183 مسئول  1.755*  

يتوافر  فريق للتخطيط والتنظيم معاون لقائد  37
المتطوعين ويتبعه مباشرة للبحث وجمع المعلومات 

 ووضع خطة العمل والتخطيط العام

عمتطو   1.750*  1.810*  

*1.807 مسئول  1.871*  

تتوافر  لجنة للمتطوعين من الالعبين القادة داخل  38
 االولمبياد تتبع مسئول المتطوعين مباشره

*1.550 متطوع  1.170*  
*1.711 مسئول  1.755*  

تندرج فرق اخري تتبع فريق التنظيم والتخطيط  35
 لمعاونتهم

*1.731 متطوع  1.718*  
*1.108 مسئول  1.780*  

يتوافر  فريق متخصص في الخدمات المساندة  11
لتسجيل االعضاء الجدد والتقييم ومعرفة احتياجات 

 المتطوعين

*1.710 متطوع  1.713*  

*1.710 مسئول  1.755*  

يتوافر  فريق متخصص في العالقات العامة واالعالم  10
في للمخاطبات الرسمية والتمثيل ومشاركة اخبار الفريق 

 وسائل االعالم المختلفه

*1.883 متطوع  1.857*  

*1.570 مسئول  1.705*  
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 التي التنظيم المقترح لعالج المشكالت"الثالث المحور  لعبارات قيم معامالت صدق االتساق الداخلى ومعامل الثبات (00)جدول تابع 
  (05= 0ن)(30= 0ن)" المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق

 معامل الثبات الصدق معامل العيــــــــــــنة العبــــــــــــــــــــــــــــارة م
يتوافر  فريق متخصص في التنفيذ الميداني لتنفيذ  10

 االقتراحات والمشاركة الميدانية 
*1.101 متطوع  1.715*  
*1.715 مسئول  1.858*  

يتوافر  فريق متخصص للصقل والتدريب لتدريب  13
ضاء وصقلهم بالمهارات الجديدة االع  

*1.758 متطوع  1.831*  
*1.700 مسئول  1.835*  

عند اقتراح اي مشروع يجب عمل دراسة جدوي له من  11
 قبل فريق العمل المقترح ويرفع الي قائد الفريق

*1.751 متطوع  1.811*  
*1.183 مسئول  1.751*  

يدرس المقترح من قبل فريق التخطيط واالشراف  15
 لمراجعته

*1.155 متطوع  1.731*  
*1.711 مسئول  1.835*  

يتم وضع خطة عمل وجدول زمني من قبل فريق  11
 التخطيط واالشراف

*1.578 متطوع  1.100*  
*1.715 مسئول  1.800*  

يتم االعالن عن البرنامج في صورته النهائية  17
 للمتطوعين 

*1.850 متطوع  1.871*  
*1.751 مسئول  1.813*  

يتم تكليف كل متطوع بمجال اختصاصه وتنفيذ  18
 البرنامج ومن ثم البدء بإجراءات تنفيذه

*1.151 متطوع  1.751*  
*1.750 مسئول  1.713*  

 

( = 23=  2ن) ، 8.83الجدولية عند مستوى  ( ر)قيمة          8.733(  = 72= 2ن) ، 8.83الجدولية عند مستوى ( ر)قيمة 

8.324 

ــداخلي ( 00)ل يوضــح جــدو        ــيم معــامالت االتســاق ال ــة الســتبيان " الصــدق"أن ق ــاد عين المتطــوعين والمســئولين فــي األولمبي
 االولمبيــاد فــي المتطــوعين اداء تعــوق التــي التنظــيم المقتــرح لعــالج المشــكالت " الثالــثفــي عبــارات المحــور   -الخــاص المصــري 

، ولعينـة  (*1.883)و ( *1.550)بـين  لعينة المتطوعين ، وتراوحت( 1.15)جاءت دالة عند مستوى معنوية  ،"المصري الخاص
معامــل الثبــات ، ممــا يــدل علــى صــدقها واتســاقها مــع محورهــا ، كمــا يوضــح الجــدول ( *1.807)و ( *1.570)المســئولين بــين 

دالـة " الثبـات" بين التطبيقين في التطبيقين األول والثاني ، حيث جاءت جميع قيم ومعامالت االرتباط للعبارات  نفس المحور لعبارات
ــة  ــد مســتوى معنوي ــة المتطــوعين ، وتراوحــت( 1.15)إحصــائيا عن ــين  لعين ــين  (*1.857)و ( *1.100)ب ــة المســئولين ب ، ولعين

 التـي التنظيم المقترح لعالج المشـكالت " الثالث محورالوبذلك يكون عدد عبارات مما يدل على ثباتها ،  (*1.881)و ( *1.705)
  . ةعبار ( 07) " المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اءاد تعوق
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 (05= 0ن)(30= 0ن)االستبيان ثبات لمحاور وال ت الصدقمعامالقيم   (00)جدول 
 
 م

 
 محاور االستبيان

 عدد
 العبارات

(0)التطبيق العيــــــــــــنة معامل  
 الصدق

(0)التطبيق  معامل 
 ع م ع م الثبات

لتزامات المتعلقة بأداء اال  0
المتطوعين باالولمبياد الخاص 

 المصري

*1.881 00.13 18.15 متطوع 05  50.31 01.83 1.501*  

*1.500 00.55 15.78 مسئول  51.73 01.17 1.557*  

المشكالت التي تعوق اداء  0
المتطوعين في االولمبياد 

 الخاص المصري

*1.811 7.85 31.11 متطوع 00  30.11 1.81 1.501*  

*1.783 7.30 30.11 مسئول  30.11 1.31 1.875*  

التنظيم المقترح لعالج المشكالت  3
التي تعوق اداء المتطوعين في 

"االولمبياد الخاص المصري  

*1.875 00.00 13.35 متطوع 07  15.51 5.15 1.550*  

*1.870 01.37 11.51 مسئول  15.35 5.10 1.501*  

 

( = 23=  2ن) ، 8.83الجدولية عند مستوى  ( ر)قيمة          8.733(  = 72= 2ن) ، 8.83مستوى الجدولية عند ( ر)قيمة 

8.324 

عينـة المتطـوعين والمسـئولين عـن األولمبيـاد الخـاص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحـاور اسـتبيان ( 00)ضح جدول و ي      
دالـة  والثبـات لعينـة المتطـوعين والثانى ، حيث جـاءت جميـع قـيم معـامالت الصـدق في التطبيقين األول - في صورته األولية -المصري 

االسـتبيان لعينـة  محـاور وثبـات ممـا يـدل علـى صـدق( *1.550)،  (*1.750)، وتراوحـت بـين ( 1.15)إحصائيا عند مستوى معنويـة 
لثبـات لعينـة المسـئولين عـن األولمبيـاد الخـاص وا معامالت الصـدققيم  كما جاءت .وتحقيقها للغرض الذي وضعت من أجله  المتطوعين
 محــاور وثبــات ممــا يــدل علــى صــدق( *1.557)،  (*1.783)، وتراوحــت بــين ( 1.15)دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى معنويــة المصــري 

 بمعامـلتتميـز  ممـا يوضـح أنهـا ، وتحقيقهـا للغـرض الـذي وضـعت مـن أجلـهاألستبيان لعينة المسئولين عن األولمبياد الخـاص المصـري 
 .وقابلة للتطبيق ثبات عال و  صدق
 Cronbach's alpha معامل الفا كرونباخ  إيجاد  -

لتحديد معامل ثبات االستبيان  Cronbach's alpha للتحقق من مدى ثبات االستبيان استخدم الباحثان طريقة  الفا كرونباخ         
لعينة المسئولين عن األولمبياد الخاص المصري ، وهى ( 1.507)بلغت لعينة المتطوعين ، بينما ( 1.510)حيث بلغت قيمة ألفا ، 

مكانية تطبيقه لعينات الدراسة  الجدول التالي لمعامل الثبات بطريقة الفا  يوضحه، وهذا ما نسب عالية تؤكد ثبات عبارات االستبيان وا 
 .كرونباخ 
 االستبيان بطريقة الفا لكرونباخ معامل ثبات (03)جدول 

 

اإلحصائيالبيان   
 

 العيــــــــــــنة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 

 قيمة الفا
 

*1.510 70.05 083.15 متطوع المجموع الكلى  
*1.507 13.07 051.05 مسئول  
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 لعينة المتطوعين ، كما بلغت( 1.510)قيمة معامل الفا كرونباخ لالستبيان ، حيث بلغت قيمة الفا ( 03)يوضح جدول        
 .، وهي نسب تؤكد امكانية استخدام االستبيان  لعينة المسئولين عن األولمبياد الخاص المصري( 1.507)
 

 إجمالي عدد عبارات محاور اإلستبيان في شكله النهائي بعد تطبيق المعامالت العلمية( 01)جدول 
 عدد العبارات بالشكل النهائي المحور م
عين باالولمبياد الخاص المصريااللتزامات المتعلقة بأداء المتطو  0  05 
 00 المشكالت التي تعوق اداء المتطوعين في االولمبياد الخاص المصري 0
 07 التنظيم المقترح لعالج المشكالت التي تعوق اداء المتطوعين في االولمبياد الخاص المصري 3

 18 اإلجمالي
ة المتطوعين والمسئولين باألولمبياد الخاص المصري في شكله النهائي عدد عبارات محاور اإلستبيان لعين( 01)يوضح جدول         

عبارة، وعلى ذلك فقد أصبحت اإلستمارة صالحة فى صورتها النهائية لتطبيقها ( 18)بعد تطبيق المعامالت العلمية وقد بلغت العبارات 
 . على عينة الدراسة األساسية

 

 :  الدراسة االساسية: سابعا
 إلىم 01/0/0101خالل الفترة من  معامالت الصدق والثبات قام الباحثان بتطبيق إستمارة اإلستبيانطمئنان لبعد اإل

من المسئولين عن ( 051)متطوع باألولمبياد الخاص المصري ، و( 303) على عينة البحث والبالغ قوامها 01/3/0101
المحلية لالولمبياد الخاص المصري علي مستوي  المتطوعين في البرامج يمثلون قطاعات األولمبياد الخاص المصري ، وهم

وكانت االستماره عن الطريق اليدوي واإللكتروني ،  نتهاء من تطبيق إستمارة اإلستبيان تم جمعها وتنظيمهاوبعد اإل ،  الجمهوريه
 .ستجابات إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبةاإل اإلستمارات قام الباحثان بتفريغ بياناتوقد 
 المعالجات اإلحصائية:  ثامنا

ستخدم الباحثان إ، وقد (SPSS)جتماعية حصائى للعلوم اإلستخدام البرنامج اإلإقام الباحثان بإجراء المعالجات اإلحصائية ب
 (، معامل اإلرتباط ، الوزن الترجيحي المتوسط الحسابي ، اإلنحراف المعياري النسبة المئوية)

 :عرض ومناقشة النتائج 
 "االلتزامات المتعلقه بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري"لتحديد  األول ومناقشة الهدف عرض: أواًل 
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اااللتزامات المتعلقة " األول المحور  عينات الدراسة في عبارات النسب المئوية والتكرارات وداللة الفروق الستجابات (05)جدول 
 (051= ن)(303= ن)" صريبأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص الم

 

 م

ــنة
ــــــــ
عيــ
ال

 

 مجموع ال إلى حد ما نعم
 الدرجة

 النسبة
 المئوية

 

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 05 10.03 575 08.13 85 55.10 081 00.01 38 متطوع 0
 05 10.33 071 08.11 10 11.11 51 00.11 08 مسئول

 00 75.05 711 05.01 75 03.51 75 51.81 055 متطوع 0
 00 71.17 331 01.11 35 01.11 31 51.11 75 مسئول

 0 50.15 871 1.17 05 5.51 30 81.10 013 متطوع 3
 0 50.17 107 1.11 5 01.11 05 81.11 001 مسئول

 03 71.33 158 30.55 010 00.80 37 55.55 071 متطوع 1
 01 73.33 331 31.11 50 00.11 08 51.11 80 مسئول

 07 18.01 110 15.37 010 1.17 01 51.01 057 متطوع 5
 07 18.11 311 11.11 15 1.11 1 51.11 75 مسئول

 08 11.81 115 18.01 050 8.51 08 10.80 031 متطوع 1
 08 11.11 088 51.11 75 8.11 00 10.11 13 مسئول

 5 78.80 711 03.51 75 05.15 15 11.38 085 متطوع 7
 8 78.17 351 01.11 31 01.11 01 11.11 51 مسئول

 01 73.15 150 03.01 10 50.70 015 31.05 017 متطوع 8
 03 71.11 333 00.11 08 51.11 80 31.11 50 مسئول

 00 75.80 700 31.17 51 00.08 35 58.05 080 متطوع 5
 00 75.33 335 30.11 18 01.11 05 58.11 87 مسئول

 1 83.11 785 01.53 53 05.33 18 17.73 000 متطوع 01
 1 81.11 378 01.11 01 01.11 01 18.11 010 مسئول

 05 70.81 181 33.03 011 05.10 17 50.75 010 متطوع 00
 05 70.17 307 31.11 50 01.11 00 50.11 78 مسئول

 0 50.57 873 1.75 05 00.51 31 83.70 010 متطوع 00
 0 53.33 101 1.11 1 00.11 08 81.11 001 مسئول

 1 80.17 715 05.80 10 05.57 51 11.00 010 متطوع 03
 1 80.33 311 01.11 31 01.11 01 11.11 51 مسئول
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اااللتزامات " األول المحور  عينات الدراسة في عبارات النسب المئوية والتكرارات وداللة الفروق الستجابات (05)جدول تابع 
 (051= ن)(303= ن)" اد الخاص المصريالمتعلقة بأداء المتطوعين باالولمبي

 

 م

ــنة
ــــــــ
عيــ
ال

 

 مجموع ال إلى حد ما نعم
 الدرجة

 النسبة
 المئوية

 

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 3 87.81 805 03.01 10 01.00 30 71.18 011 متطوع 01
 3 88.17 355 00.11 08 01.11 05 78.11 007 مسئول

 01 77.71 731 00.31 71 00.11 15 55.55 071 متطوع 05
 01 78.11 350 00.11 33 00.11 33 51.11 81 مسئول

 8 75.31 715 03.30 73 05.33 18 10.31 050 متطوع 01
 مكرر8 78.17 351 01.11 31 01.11 01 11.11 51 مسئول

 5 80.85 715 01.15 11 03.10 10 11.03 017 متطوع 07
 5 80.11 315 01.11 31 01.11 00 11.11 55 مسئول

 01 70.05 115 31.55 57 01.08 71 11.73 011 متطوع 08
 01 71.17 308 30.11 18 01.11 31 11.11 11 مسئول

 7 81.51 711 00.11 15 03.01 10 11.85 013 متطوع 05
 7 81.11 311 01.11 31 00.11 08 11.11 51 مسئول

 

األولمبياد الخاص عينة الدراسة من المتطوعين والمسئولين عن الستجاباتالتكرارات والنسب المئوية ( 05)ضح جدول و ي       
 حيث تراوحت النتائج وجاءت،"االلتزامات المتعلقة بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري"األولفي عبارات المحور المصري 

بينما %(  81.10 إلى%  00.01)ما بين األولمبياد الخاص المصري في  لعينة المتطوعين( نعم)النسب المئوية لإلستجابة 
، كما تراوحت النسبة المئوية لإلستجابة %( 81.11إلى%  00.11)ما بين األولمبياد الخاص المصري تراوحت للمسئولين عن 

%  1.11)ما بين األولمبياد الخاص المصري للمسئولين عن و %(  55.10إلى%  1.17)للمتطوعين ما بين ( إلى حد ما)
، وللمسئولين %(  18.01إلى%  1.75)للمتطوعين ما بين ( ال)، في حين تراوحت النسبة المئوية لإلستجابة (% 11.11إلى
، كما جاءت النسبة المئوية الكلية لمجموع الدرجات المقدرة لكل %( 51.11إلى%  1.11)ما بين األولمبياد الخاص المصري عن 

ما بين المصري  ، وللمسئولين عن األولمبياد الخاص%(  50.57ىإل%  10.03)عبارة في استجابات المتطوعين ما بين 
لمجموع الدرجات المقدرة لكل عبارة في  ، وقد تم ترتيب العبارات تنازليًا وفقًا للنسبة المئوية الكلية%(  53.33إلى%  10.33)

، المصري  مبياد الخاصعينة المسئولين عن األولاستجابات عينة المتطوعين في االولمبياد المصري الخاص، وكذلك 
 :وقد جاءت على النحو التالي، "االلتزامات المتعلقة بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري"موضحة

االلتزامات المتعلقة بأداء " للعبارات التي توضح  ةاستجاب ةمن المتطوعين والمسئولين علي ان اعلي نسب ةالدراس ةاتفقت اراء عين
 :علي الترتيب  ةهي العبارات التالي" اد الخاص المصريالمتطوعين باالولمبي

" لها ةاالولمبياد واللوائح والقوانين المنظم ةبأوجه انشط تاماً  لماماً إيلم المتطوع "والتي تنص علي انه ( 00) ةحصلت العبار  -0
 %(.53.33)وللمسئولين %( 50.57)علي نسبه مئويه بلغت للمتطوعين 

علي " لعرض ارائه داخل االولمبياد الخاص المصري  ةلدي المتطوع الحري" والتي تنص علي انه ( 3)بينما حصلت العباره رقم  -0
 %(.50،17) وللمسئولين %( 50،15)بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةنسب
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لحضوره في  ةعلي المتطوع ان يحرص علي االلتزام بالمواعيد المخصص" والتي تنص علي انه ( 01)رقم  ةحصلت العبار  كما -3
 %(.88،17)وللمسئولين %( 87،81)بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةعلي نسب" ياد الخاص المصري االولمب

Boezeman, E. J., & Ellemers, N. (0118 )ايليميـرز إن & إي . بوزمـان"دراسـة كـاًل مـن مـع النتائج  وتتفق هذه
ان المنظمات تعمـل بشـكل جيـد اهم نتائجها الي  والتي اشارت" للمتطوعين التنظيمي االلتزام في واالحترام الفخر" في دراستهما حول 

والتي تـؤثر  ةبين المتطوعين في المنظم ةالثق ةمشكل ةمعالج ةعلى اهمي ةكدت الدراسأبالمتطوعين و  ةخاص ةفي حال تطبيق سياس
 Boezeman & Ellemers (2008). على التطوع 
 .Taylor, T. P., & Mark Pancer, Sاس . رمـارك بانسـ& ت . تـايلور" دراسـة تتفـق هـذه الدراسـة مـع نتـائج كمـا 

 المتطــوعين الــى احتيــاجوالتــي اشــارت فــي اهــم نتائجهــا " بــالتطوع  وااللتــزام المجتمــع خدمــة خبــرات" فــي دراســتهما حــول ( 0117)
 .مهارات اخرى هملهم فضال عن اكتساباتقديم اعميتمكنوا من الكتساب مهارات وتدريب حتى 

) Taylor & Mark Pancer ،2007) 
االلتزامات " للعبارت التي توضح  ةاستجاب ةالدراسة من المتطوعين والمسئولين علي ان اقل نسب ةكما اتفقت اراء عين

 :هي العبارات التالية علي الترتيب"المتعلقه بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري 
لبحث وتنظيم شئون المتطوعين من خالل اعضاء  ةوالمؤقت ةيتم تكوين اللجان الدائم"والتي تنص علي انه ( 0)رقم  ةالعبار  -0

وللمسئولين %( 10،03) بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةعلي نسبحيث حصلت " مجلس االدارة لالولمبياد الخاص المصري 
(10،33.)%  

 ةعلي نسب" حليةالالعبين في تنظيم االلعاب الم ةبالقاد ةيتم االستعان"والتي تنص علي انه ( 1)رقم  ةحصلت العبار  كما -0
 %(.11،11)وللمسئولين %( 11،81)بلغت للمتطوعين  ةمئوي

لتحمل  ةلديهم الكفاء ةالعبي االولمبياد الخاص المصري القاد"والتي تنص علي انه ( 5)رقم  ةحصلت العبار  كذلك -3
 %(.18،11) وللمسئولين %( 18،01)بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةعلي نسب" المسئوليات 

وكان موضوعها عن تاثير سلوك القائد على Kellogg, C (0585 )" .  سي. كيلوج"دراسة  اسة مع نتائجوتتفق هذه الدر 
والتى أشارت أهم نتائجها إلى ان قيادات المتطوعين اكدت اهميه  "Arkansas " ةشعور المتطوعين بالرضا باعمالهم بجامع

هناك عالقه وطيده بين السلوك القيادي والشعور بالرضا عن ، ائي التدعيم الشرطي للسلوك القيادى اكثر من التوجيه االلي االجر 
 Kellogg (1985) .بكل من يكون له عامل مؤثر للقياده ةوعلي االستعان العمل

يجب ان يلم المتطوع إلمامًا "  المصري بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص ةااللتزامات المتعلق"ويفسر الباحثان ذلك بأن 
في عرض اراءه ويكون عليه االلتزام بما يطلب منه في ضوء متطلبات  ةاالولمبياد الخاص وان يكون له الحري ةانشطكبيرا بأوجه 

لتفعيل  ةباالولمبياد الخاص ويشكل اللجان الالزم ةاالحداث المتعلق ةاالولمبياد الخاص كما يجب العمل علي اشراك الالعبين في ادار 
 .والمدراس  ةودور الرعاي ةواالندي ةوالهيئات الحكومية واالهلي ةخالل دور الكليات المتخصص يمكن تحقيقها من ةذلك وهذه الرؤي

 .  "بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري ةااللتزامات المتعلق"  حول طبيعةاألول  الهدف التعرف علىتم يوبمجموع ما سبق 
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  :عرض ومناقشة الهدف الثاني: ثانيًا 
 " المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي المشكالت"لى طبيعة  التعرف ع

 

 المشكالت التي" الثاني المحور  عينات الدراسة في عبارات النسب المئوية والتكرارات وداللة الفروق الستجابات (01) جدول 
 (051= ن)(303= ن)"  ولمبياد الخاص المصريالمتطوعين في األ  اداءتعوق 

 

 م

ــنة
ــــــــ
عيــ
ال

 

 مجموع ال إلى حد ما نعم
 الدرجة

 النسبة
 المئوية

 

 % ك % ك % ك الترتيب
 01 11.15 518 10.80 031 30.50 013 01.08 71 متطوع 01

 01 55.33 017 11.11 11 31.11 50 00.11 33 مسئول
 8 10.83 551 33.87 011 13.77 037 00.31 71 متطوع 00

 8 10.33 071 31.11 51 11.11 11 01.11 31 مسئول
 3 51.81 853 00.01 38 3.05 01 81.11 015 متطوع 00

 3 50.33 100 00.11 08 0.11 3 81.11 005 مسئول
 1 11.55 105 30.30 58 31.10 001 30.07 010 متطوع 03

 1 11.11 057 30.11 18 38.11 57 31.11 15 مسئول
 0 51.07 513 1.51 3 5.58 31 85.11 081 متطوع 01

 0 55.33 105 0.11 3 01.11 05 88.11 030 مسئول
 5 17.10 135 31.17 51 35.78 000 33.55 015 متطوع 05

 5 11.17 311 30.11 18 31.11 51 30.11 18 مسئول
 00 55.01 555 11.51 017 08.75 51 01.08 71 متطوع 01

 00 58.11 010 18.11 70 31.11 15 00.11 33 مسئول
 0 55.13 858 0.55 8 7.55 05 85.11 081 متطوع 07

 0 51.11 130 0.11 3 8.11 00 51.11 035 مسئول
 00 55.81 501 51.18 058 30.13 55 07.85 51 متطوع 08

 00 51.11 011 50.11 78 30.11 18 01.11 01 مسئول
 7 15.35 101 05.70 53 11.10 035 05.88 80 متطوع 05

 7 11.17 050 31.11 15 11.11 15 01.11 31 مسئول
 5 11.71 571 11.15 011 01.11 77 08.75 51 متطوع 31

 5 11.11 071 18.11 70 01.11 31 08.11 10 مسئول
 1 81.88 757 00.11 35 01.15 11 17.15 001 متطوع 30

 1 85.33 381 00.11 08 01.11 31 18.11 010 مسئول
األولمبياد الدراسة من المتطوعين والمسئولين عن  الستجابات عينةرارات والنسب المئوية التك( 01)يتضح من جدول 

حيث تراوحت ،"المشكالت التي تعوق اداء المتطوعين في االولمبياد الخاص المصري"الثانيفي عبارات المحور الخاص المصري 
 85.11 إلى%  07.85)ما بين ألولمبياد الخاص المصري افي  لعينة المتطوعين( نعم)النسب المئوية لإلستجابة  النتائج وجاءت

، كما تراوحت النسبة لإلستجابة %( 51.11إلى%  01.11)ما بين األولمبياد الخاص المصري بينما تراوحت للمسئولين عن %( 
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%  0.11)ما بين المصري  للمسئولين عن األولمبياد الخاصو %(  11.10إلى%  3.05)للمتطوعين ما بين ( إلى حد ما)
، وللمسئولين %(  51.18إلى%  1.51)للمتطوعين ما بين ( ال)، في حين تراوحت النسبة المئوية لإلستجابة %( 11.11إلى
، كما جاءت النسبة المئوية الكلية لمجموع الدرجات المقدرة لكل %( 50.11إلى%  0.11)ما بين األولمبياد الخاص المصري عن 

ما بين المصري  ، وللمسئولين عن األولمبياد الخاص%( 51.07إلى%  55.81)بين عبارة في استجابات المتطوعين ما 
لمجموع الدرجات المقدرة لكل عبارة في استجابات  وقد تم ترتيب العبارات تنازليًا وفقًا للنسبة الكلية %( 51.11إلى%  51.17)

المشكالت التي "موضحةالمصري  ألولمبياد الخاصعينة المسئولين عن اعينة المتطوعين في االولمبياد المصري الخاص، وكذلك 
 :وقد جاءت على النحو التالي، "تعوق اداء المتطوعين في االولمبياد الخاص المصري

 

المشكالت التي " للعبارات التي توضح  ةاستجاب ةعلي نسبأمن المتطوعين والمسئولين علي ان  ةالدراس ةاتفقت اراء عين
 :علي الترتيب  ةهي العبارات التالي" مبياد الخاص المصري ولتعوق اداء المتطوعين في األ 

لصقل المتطوعين وتدريبهم  ةتقترح عقد مزيد من الدورات التدريبي"والتي تنص علي انه ( 01)رقم  ةحيث حصلت العبار  -0
ما وبين%( 51،07)بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةعلي نسب"  ةوالذهني ةعلي كل ماهو جديد في مجال االعاقات العقلي

علي "  ةتقابل ندره في عدد المتطوعين مما يعوق تنفيذ الخط" والتي تنص علي انه( 07)للمسئولين حصلت العباره رقم 
 .%(51،11) بلغت للمسئولين  ةمئوي ةنسب

 ةعلي نسب"  ةتقابل ندره في عدد المتطوعين مما يعوق تنفيذ الخط"والتي تنص علي انه ( 07)حيث حصلت العباره رقم  -0
تقترح عقد مزيد " والتي تنص علي انه ( 73)رقم  ةوبينما للمسئولين حصلت العبار %( 51،11)بلغت للمتطوعين  ةمئوي

 ةعلي نسب"  ةوالذهني ةلصقل المتطوعين وتدريبهم علي كل ماهو جديد في مجال االعاقات العقلي ةمن الدورات التدريبي
 %(.55،33) بلغت للمسئولين  ةمئوي

يواجه المسئولين في االولمبياد نقصا في االمكانيات والمعدات " والتي تنص علي انه ( 00)رقم  ةبينما حصلت العبار  -3
 %(.50،33)وللمسئولين %( 51،81)بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةعلي نسب" واالدوات 

 

 فــي دعــم االجتمــاعيون األخصــائيون دور Mizrahi.T (0110). تــي. يحــامزر "وتتفــق هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة 
الخـدمات  أن إلـى الدراسـة أشـارت أهـم نتـائج، وقـد  االجتماعيـة لألعمـال الوطنيـة للجمعيـة االجتماعيـة الخدمة تقديم في المتطوعين

علـى اسـناد المهــام التـي تتناســب مـع مهــارات  ةحيــث تعمـل المؤسســ ة،برنــامج الخـدمات االنسـانيلالتطوعيـه الخيريـه عنصــر مكمـل 
 Mizrahi (2002) .من المهنيين ةمن خالل مجموع ةتدريبيالمتطوعين وكذلك تنظيم برامج 

 the" معوقات العمل التطوعي" حول موضوع  Crack. S ("0117). أس . اك كر " تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة كما 

obstacles facing voluntary work  " عيهم عدم و  هىاسباب عزوف الشباب عن التطوع اهم نتائجها أن في والتي اشارت
مقترحات وذلك من خالل تصميم برامج مختلفه لتنميه الهم اتحقيقها وتوصلت الى  سعى الىبمعنى التطوع واهميته واهدافه التي ي

  Crack (2007).الوعي للشباب
 المشكالت التي" للعبارت التي توضح  ةاستجاب ةمن المتطوعين والمسئولين علي ان اقل نسب ةالدراس ةكما اتفقت اراء عين

 :علي الترتيب  ةهي العبارات التالي" المصري تعوق اداء المتطوعين في االولمبياد الخاص
 ةمئوي ةعلي نسب" تدريب المتطوعين  ةجد الوقت الكافي لتنفيذ خطت"والتي تنص علي انه ( 08)رقم  ةحيث حصلت العبار  -0

 %(.51،11)وللمسئولين %( 55،81)بلغت للمتطوعين 
تجد الوقت الكافي للتعرف علي المعوقات والعقبات التي تقابل تنفيذ "والتي تنص علي انه ( 01)رقم  ةحيث حصلت العبار  -0

 (.58،11) وللمسئولين %( 55،01)بلغت للمتطوعين ةمئوي ةعلي نسب"  ةاالنشط
الخاصه  ةاوجه االنشط ةداخل االولمبياد لكاف ةالمقرر  ةتكفي الميزاني"والتي تنص علي انه ( 01)رقم  ةحيث حصلت العبار  -3

 %( .55،33)و للمسئولين %( 11،15) بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةعلي نسب" بالمتطوعين 
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وكان موضوعها عن تدريب الرياضين عقليا وبدنيا والتى أشارت أهم ( م0113" )جيم وجيل " وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 .لي اساليب المدربين وتظهر جودته ضروره وجود عناصر الخبرات السته لكي تنعكس عنتائجها إلى ان 

الشباب  ةمشارك ول دونالعوامل التي تح" حول دراستها بعنوان  (0118)درويش " مع نتائج دراسة  وتتفق هذه الدراسة
والتى أشارت  "في العمل التطوعي ةالشباب للمشارك ةالستثار  ةالجماع ةالجامعي في العمل التطوعي تصور مقترح من منظور خدم

اقتصاديه او او  ةالشباب في العمل التطوعي سواء كانت مجتمعي ةليل العوامل التي تحول دون مشاركذت ةمحاولتائجها إلى أهم ن
التي  ةتزيد من وعيهم ومشاركتهم في المشروعات التنموي ةادفه ةفي وضع برامج وانشط ةلمشاركلاستثاره الشباب . خال...ةريسا

 ( 0118)درويش . تهم المجتمع
والتى أشارت أهم ة االجتماعي ةالتراكم العلمي في الخدم " حول  (0113) "عويس"الدراسة مع نتائج دراسة  تفق هذهتكما 
الى عدم وجود  ةهذا باالضاف ةفي االنشط ةالشعبي ةوانخفاض معدل المشارك لاهمها التموي ةوجود عوائق متعددنتائجها إلى 

 (0113)عويس  .المتطوعينتدريب الفني للعاملين ال
يجب علي المسئولين في االولمبياد الخاص العمل علي عقد مزيد من الدورات التدريبية لصقل " ويفسر الباحثان ذلك بأنه 

وهذه الرؤية يمكن تحقيقها من خالل  المتطوعين وتدريبهم والعمل علي التعريف بدور المتطوعين في االولمبياد واهمية التطوع 
  .ات الحكومية واالهلية واالندية ودور الرعاية والمدراس دور الكليات المتخصصة والهيئ
وعين في االولمبياد المشكالت التي تعوق اداء المتط" حول طبيعة الثاني  الهدف التعرف علىتم وبمجموع ما سبق ي

 .  "الخاص المصري
 

 : عرض ومناقشة الهدف الثالث : ثالثًا 
 المصريك الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء عوقت التي التنظيم المقترح لعالج المشكالت وما ه

التنظيم المقترح لعالج "الثالث المحور  عينات الدراسة في عبارات النسب المئوية والتكرارات وداللة الفروق الستجابات (07)جدول 
 (051= ن)(303= ن) " المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي المشكالت

 
 م

عيــ
ال

ــنة
ــــــــ

 

 مجموع ال إلى حد ما نعم
 الدرجة

 النسبة
 المئوية

 

 % ك % ك % ك الترتيب
 3 81.31 750 7.35 03 30.07 010 11.38 085 متطوع 30

 3 81.11 378 8.11 00 30.11 18 11.11 51 مسئول
 7 73.11 181 03.10 10 53.55 015 30.55 010 متطوع 33

 8 70.11 301 01.11 00 51.11 81 31.11 15 مسئول
 0 85.78 813 1.70 00 07.05 51 71.11 038 متطوع 31

 0 51.11 115 1.11 5 08.11 07 71.11 001 مسئول
 0 85.51 817 8.55 08 01.08 71 11.77 015 متطوع 35

 0 85.33 381 01.11 05 01.11 31 11.11 55 مسئول
 00 71.51 110 35.01 001 08.00 57 11.15 011 متطوع 31

 00 71.11 305 31.11 51 08.11 07 11.11 15 مسئول
 5 71.05 701 05.07 11 30.50 013 17.50 051 متطوع 37

 5 75.33 335 01.11 31 31.11 50 11.11 15 مسئول
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التنظيم المقترح "لث الثاالمحور  عينات الدراسة في عبارات النسب المئوية والتكرارات وداللة الفروق الستجابات (07)جدول تابع 
 (051= ن)(303= ن)" المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي لعالج المشكالت

 
ــنة م

ــــــــ
عيــ
ال

 

 مجموع ال إلى حد ما نعم
 الدرجة

 النسبة
 المئوية

 

 % ك % ك % ك الترتيب
 1 78.71 735 01.08 71 05.33 18 11.38 085 متطوع 38

 1 78.11 351 01.11 31 01.11 01 11.11 51 مسئول
 00 15.33 150 05.51 81 11.85 008 33.55 015 متطوع 35

 00 18.17 315 01.11 35 10.11 13 30.11 18 مسئول
 8 70.10 181 01.81 81 05.17 50 11.15 038 متطوع 11

 7 70.17 307 01.11 35 31.11 15 11.11 11 مسئول
 1 71.03 157 00.11 15 33.03 011 11.73 011 متطوع 10

 1 71.11 333 00.11 33 31.11 50 11.11 11 مسئول
 01 70.78 171 08.00 88 08.13 85 13.15 031 متطوع 10

 5 71.17 308 31.11 15 08.11 10 10.11 13 مسئول
 03 15.50 105 35.78 000 31.17 51 33.55 015 متطوع 13

 03 15.33 051 31.11 51 30.11 18 30.11 18 مسئول
 5 70.88 175 31.51 018 05.31 18 51.01 057 متطوع 11

 مكرر5 71.17 308 31.11 51 01.11 01 18.11 70 مسئول
 01 11.11 515 11.51 017 01.08 71 08.75 51 وعمتط 15

 01 11.11 071 18.11 70 01.11 31 08.11 10 مسئول
 05 15.08 103 00.10 17 10.31 050 07.05 51 متطوع 11

 مكرر03 15.33 051 01.11 31 11.11 51 01.11 01 مسئول
 07 55.11 511 50.11 010 08.00 57 31.35 55 متطوع 17

 07 58.11 010 51.11 80 08.11 07 08.11 10 مسئول
 01 15.11 101 08.75 51 15.15 013 05.51 81 متطوع 18

 05 11.17 050 31.11 15 11.11 15 01.11 31 مسئول
 

الدراســة مـن المتطــوعين والمسـئولين عــن األولمبيــاد  الســتجابات عينـةالتكــرارات والنسـب المئويــة ( 07)يتضـح مــن جـدول 
 الخـاص االولمبيـاد فـي المتطـوعين اداء تعـوق التـي التنظيم المقتـرح لعـالج المشـكالت " الثالثفي عبارات المحور المصري  الخاص
مـا بـين  المصـري فـي األولمبيـاد الخـاص لعينـة المتطـوعين( نعـم)النسـب المئويـة لإلسـتجابة  حيث تراوحت النتائج وجـاءت،"المصري

، كمـا %( 71.11إلـى%  01.11)ما بـين ين عن األولمبياد الخاص المصري بينما تراوحت للمسئول%(  71.11إلى%  07.05)
ــين ( إلــى حــد مــا)تراوحــت النســبة المئويــة لإلســتجابة  ــاد و %(  10.31إلــى%  05.31)للمتطــوعين مــا ب للمســئولين عــن األولمبي

 1.70)للمتطوعين ما بين ( ال)، في حين تراوحت النسبة المئوية لإلستجابة %( 11.11إلى%  01.11)ما بين الخاص المصري 
، كما جـاءت النسـبة المئويـة %( 51.11إلى%  1.11)ما بين المصري  ، وللمسئولين عن األولمبياد الخاص%(  50.11إلى% 
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ــارة فــي اســتجابات المتطــوعين مــا بــين  ، وللمســئولين عــن %( 85.78إلــى%  55.11)الكليــة لمجمــوع الــدرجات المقــدرة لكــل عب
لمجمـوع  ، وقد تم ترتيب العبارات تنازليًا وفقًا للنسبة المئوية الكليـة%( 51.11إلى%  58.11)ما بين ي األولمبياد الخاص المصر 

عينـة المسـئولين عـن األولمبيـاد المصري ، وكـذلك  الدرجات المقدرة لكل عبارة في استجابات عينة المتطوعين في االولمبياد الخاص
وقـد ، "المصـري الخـاص االولمبيـاد فـي المتطـوعين اداء تعـوق التـي ج المشـكالتالتنظـيم المقتـرح لعـال "، موضـحةالمصري  الخاص

  :جاءت على النحو التالي
التنظيم المقترح " للعبارات التي توضح  ةاستجاب ةمن المتطوعين والمسئولين علي ان اعلي نسب ةالدراس ةاتفقت اراء عين      

 :علي الترتيب ةهي العبارات التالي"  المصري الخاص لمبياداالو  في المتطوعين اداء تعوق التي لعالج المشكالت
يكون المسئول عن فريق المتطوعين باالولمبياد متفرغ للعمل داخل "والتي تنص علي انه ( 31)رقم  ةحيث حصلت العبار  -0

 %(.51،11) و للمسئولين %( 85،78)بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةعلي نسب" االولمبياد 
مساعد او معاون للقائد داخل كل فريق عمل لالشراف في  يتوافر"والتي تنص علي انه ( 35)رقم  ةحيث حصلت العبار  -0

 %(.85،33) وللمسئولين %( 85،51) بلغت للمتطوعين ةمئوي ةعلي نسب" حاله عدم وجود قائد 
ظيمي محدد يجب ان يكون العمل ببرنامج المتطوعين وفقا لهيكل تن" والتي تنص علي ( 30)رقم  ةبينما حصلت العبار  -3

 %(.81،11)وللمسئولين %( 81،31)بلغت للمتطوعين  ةمئوي ةعلي نسب" داخل االولمبياد

تـاثير سـلوك "موضـوعها عـن  فـي Kellogg, C (0585)" .  سـي. كيلـوج""هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة  نتـائج وتتفـق
االلي ليس له  هأهم نتائجها إلى ان التوجيفي ارت والتى أش " Arkansas " ةالقائد على شعور المتطوعين بالرضا باعمالهم بجامع

التـدعيم  ةقيـادات المتطـوعين اكـدت اهميـكمـا أن ،  ةوتـاثير ومشـارك ةعالقه باستخدام نظام هرمي للضبط والربط بما فيه من رسـمي
 والشعور بالرضا عن العمـل بين السلوك القيادي ةهناك عالقه وطيدوأن ، الشرطي للسلوك القيادى اكثر من التوجيه االلي االجرائي 

Kellogg,1985).) 
التنظيم المقترح " للعبارت التي توضح  ةاستجاب ةمن المتطوعين والمسئولين علي ان اقل نسب ةالدراس ةكما اتفقت اراء عين

 :علي الترتيب ةهي العبارات التالي" المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي لعالج المشكالت
 ةعلي نسب" للمتطوعين  ةيتم االعالن عن البرنامج في صورته النهائي"والتي تنص علي انه ( 17)رقم  ةث حصلت العبار حي -0

 %(.58،11)وللمسئولين %( 55،11)بلغت للمتطوعين  ةمئوي
 ةلي نسبع"  جعتهايدرس المقترح من قبل فريق التخطيط واالشراف لمر " والتي تنص علي انه( 15)رقم  ةحيث حصلت العبار  -0

 %(.11،11) وللمسئولين %( 11،11)بلغت للمتطوعين  ةمئوي
" عمل وجدول زمني من قبل فريق التخطيط واالشراف  ةيتم وضع خط"والتي تنص علي انه ( 11)حيث حصلت العباره رقم  -3

يتم " نهوالتي تنص علي ا( 18)رقم  ةحصلت العبار  وبينما للمسئولين%( 15،08) بلغت للمتطوعين ةمئوي ةعلي نسب
 %(.11،17)بلغت   ةمئوي ةعلي نسب"تكليف كل متطوع بمجال اختصاصه وتنفيذ البرنامج ومن ثم البدء بأجراءات تنفيذه

المتطوعين عالج اسمه التطوع  ةتنظيم وادار وكان موضوعها عن ( 0115)عبد المجيد  وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة
 تتوافرالتخطيط  فيجب ان  ةنتائجها الي ان عدم وجود ادوار ومعلومات يؤدي الي اعاقوالتي اشارت اهم  ةفي الجمعيات االهلي

 (  0115)عبد المجيد . لكل متطوع ةكما يجب عمل تكليفات محدد ةتنظيمي ةعملي
القطاع التطوعي واسهاماته في تحقيق " في موضوعها حول  (0110)بشير تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسةكذلك 

وعدم ، الوضاع االقتصاديههي ا تطوعالعلى  ةالعوامل المؤثر من اهم وقد اشارت اهم نتائجها الي ان " تخطيط االجتماعياهداف ال
بين الشباب وكذلك  ةوارتفاع معدالت البطال ةلموظفين بمشاكلهم االقتصادياشغال نوكذلك ا ةاشتراك االعضاء في المنظمات التطوعي

 ةه وعدم الوعي بالوظيفأالمر  ةوغياب مشارك، عدم اهتمام وسائل االعالم بالعمل التطوعي جتمع و في الم ةائدسال ةاالوضاع السلبي
  . (0110،بشير) ةاالجتماعي



- 229 - 
 

بفريق العمل من  ةيجب ان يكون لكل فريق من المتطوعين هيكل تنظيمي ينظم الشئون الخاص"  هويفسر الباحثان ذلك بأن
يمكن تحقيقها من خالل دور الكليات  ةوهذه الرؤي ل عليه داخل االولمبياد الخاص المصريبرنامج يتم العميتوافر المتطوعين وان 

 .والمدراس  ةودور الرعاي ةواالندي ةواالهلي ةوالهيئات الحكومي ةالمتخصص
 اداء تعوق التي التنظيم المقترح لعالج المشكالت"  حول طبيعةالثالث  الهدف التعرف علىتم مجموع ما سبق يوب

 " .المصري الخاص االولمبياد في وعينالمتط
 

 :االستخالصات 
 :فى ضوء نتائج البحث فقد توصل الباحثان إلى االستخالصات التالية

 

 :فقد أظهرت النتائج أنه بالنسبة لاللتزامات المتعلقة بأداء المتطوعين باالولمبياد الخاص المصري( أ)
 .لها ةولمبياد واللوائح والقوانين المنظماال  ةبأوجه انشط تاماً  لماماً إيلم المتطوع يجب أن  -0
 .لعرض ارائه داخل االولمبياد الخاص المصري ةلدي المتطوع الحري -0
 .لحضوره في االولمبياد الخاص المصري ةعلي المتطوع ان يحرص علي االلتزام بالمواعيد المخصص -3
 .يتم توزيع زي موحد يميز المتطوعين -1
 .للوائح والقوانين الخاصة باالولمبياديجب علي المتطوع ان يعمل دائما وفق ا -5
 

 :فقد أظهرت النتائج أن المتطوعين في االولمبياد الخاص المصري اداءتعوق  بالنسبة  للمشكالت التي (ب)
 ةلصــقل المتطــوعين وتــدريبهم علــي كــل مــاهو جديــد فــي مجــال االعاقــات العقليــ ةعقــد مزيــد مــن الــدورات التدريبيــ الحاجــة إلــى -0

 .التطوع وأعمال ةوالذهني
 .المصري الخاصة باألولمبياد الخاص طفي عدد المتطوعين مما يعوق تنفيذ الخط ةندر  وجود -0
 .يواجه المسئولين في االولمبياد نقصا في االمكانيات والمعدات واالدوات -3
 .الحدث او النشاط داخل االولمبياداثناء  سلبيا بما يقع عليه من ضغوط ر المتطوعيتأث -1
 . ةاالنشط قت الكافي للتعرف علي المعوقات والعقبات التي تقابل تنفيذالو  المتطوع جدال ي -5
 

 :فقد أظهرت النتائج " المصري الخاص االولمبياد في المتطوعين اداء تعوق التي بالنسبة للتنظيم المقترح لعالج المشكالت( ج)
 .ديجب ان يكون العمل ببرنامج المتطوعين وفقا لهيكل تنظيمي محدد داخل االولمبيا -0
 المصري الخاص يكون المسئول عن فريق المتطوعين باالولمبياد متفرغ للعمل داخل االولمبياد -0
 .عدم وجود قائد ةمساعد او معاون للقائد داخل كل فريق عمل لالشراف في حال يتوافر  -3
 لجنه من المتطوعين من الالعبين القادة داخل االولمبياد تتبع مسئول المتطوعين مباشره توافرت -1
العمـل والتخطـيط  ةفريق للتخطيط والتنظيم معاون لقائـد المتطـوعين ويتبعـه مباشـرة للبحـث وجمـع المعلومـات ووضـع خطـ افريتو  -5

 . العام
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 :وصى الباحثان بما يلى ي البحثفى ضوء نتائج : التوصيات 
لـذوي  ةوبالنسـب ةعامـ ةمجتمـع بصـفلل ةضرورة تقديم الرؤية العامة لالنشطة التي يقوم بها االولمبيـاد الخـاص المصـري بالنسـب -0

االولمبياد الخاص المصري عن المتطوع مع تقديم الشـرح الـوافى للمشـاركين عـن أهـداف  اءورؤس ةخاص ةبصف ةالذهني ةاالعاق
 .ةكل نشاط علي حد

وتعـديل البـرامج  فعاليـات االولمبيـاد الخـاص المصـري ةدار الظهار مهاراتهم ومواهبهم فـي ا ةلالعبين القاد ةفرص يتوافر يجب ان  -0
 .من الالعبين في االشراف علي المناسبات ةالقاد ةلمشارك ةلالولمبياد الخاص المصري لتكون مناسب ةالمختلف

 .االولمبياد الخاص المصرية داخل انشاء مركز تدريب خاص بالمتطوعين من االفراد ومن الالعبين القاد -3
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