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بعض المتغيرات عمي  ذوي االحتياجات الخاصة تأثير العمل التطوعي مع
 النفسية واالجتماعية واالقتصادية

 هشامىمحمدىصليىصبدىاللهىمغربيى/د

 مقدمة ومشكمة الدراسة:
أشكااًل  قديـ الزمفاتخذ العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة منذ  
بيمة ويعد العمل التطوعي احد حيث بدأ بالجيود الفردية ثـ العائمية فالق متنوعو

النشاطات االجتماعية التي نشأت مع المجتمع اإلنساني وتطورت بتطوره عبر 
الزمف، وال تكاد تخمو حضارة إنسانية مف دور لمعمل التطوعي مع ذوي 
االحتياجات الخاصة بأشكالو وأساليبو وأنواعو المختمفة. وقامت وزارة العمل 

ىػ في المممكة العربية السعودية بتطبيق  8350والشئوف االجتماعية عاـ 
أنشأ أوؿ مركز لمتنمية وتـ ذلؾ عندما أسموب تنمية المجتمع المحمي 

يبعد االجتماعية في مدينة الدرعية الذي يعني بذوي االحتياجات الخاصة و 
المياـ  المركز العديد مف وتضمف ،كـ 80الرياض تقريبًا  المركز عف مدينة

 في مجاالت العمل التطوعي يتـاف أىمية متخصصة تتشكيل لجكاألساسية 
الوزارة  حيث أىتمتكما أف الجمعيات الخيرية لـ تكف حديثة عيد  المختمفة،

عند إنشائيا قامت بتنظيـ صناديق البر الخيرية الموجودة وسجمتيا كجمعيات 
جراءات تأسيسيا إلى أف صدرت الئحة  خيرية وفق لوائح نظمت عمميا وا 

 في 804ة بقرار مجمس الوزراء رقـ لمؤسسات الخيريالجمعيات وا
يتـ تطبيق (. و 4في ىذا المجاؿ )لتشجيع والتوسع و االستمرار  ىػ52/3/8180

العمل التطوعي في المممكة العربية  فيمبادئ وتعاليـ الديف اإلسالمي الحنيف 
بدعـ الدولة وتشجيعيا ورعايتيا وبتضافر  العمل التطوعي و حظي .السعودية

أصبح لمعمل االجتماعي مكانتو في برامج  حتي الحكوميةو  لجيود األىميةا
سيمة التنمية ىوو دولة التي ركزت بأف يكوف المواطف السعودي لمخطط التنمية و 

توفر مناخ إيجابي يساعد عمى تطوير العديد مف الوسائل ك وغايتيا مف خالؿ
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سالمي نجد الكثير مف ففي التاريخ اإل. مواطني الدولةالخدمات المقدمة لجميع 
الصيغ والممارسات التي مثمت صورا تمقائية لمعمل التطوعي وارتبطت 
بالتطورات االجتماعية وبمقومات االنتماء واليوية العربية الحضارية. وتشير 
التعاليـ اإلسالمية عمى العمل التطوعي، ومف تمؾ اإلشارات الكريمة قولو 

 (.8) لُو". صدؽ هللا العظيـ تعالى: "َفَمف َتَطًوع خيرًا فيو خير  
ومف خالؿ الدعـ المقدـ المتمثل في االنشطة االجتماعية تـ انشاء   

 إدارة عامة لممؤسسات والجمعيات األىمية المعنية بذوي االحتياجات الخاصة
. وكناتج ألنشاء االدارات السابقة تـ تنظيـ إدارة عامة لمتنمية االجتماعيةوايضا 
ذوي  لمقابمة احتياجات مع الجيود المقدمة مف الدولة اعاتاألفراد والجمجيود 

 ودمجيـواالنتفاع بإمكاناتيـ وطاقاتيـ  وحل مشكالتيـ االحتياجات الخاصة
بينيا  التناغـاالقتصادية لممجتمع وتحقيق و  نيوض بجوانب الحياة االجتماعيةلم

سات عف طريق المؤسو ذلؾ االقتصادي لمدولة و  مف أجل التقدـ االجتماعي
حداث تغيير ، وكنتيجة لذؾ يتـ التطوعية األىمية الرفع مف مستوى الحياة وا 

في أسموب العمل والمعيشة في المجتمعات )ريفية وحضرية(  ايجابي
 لالستفادة منيا اإلمكانات المادية لتمؾ المجتمعات وطاقاتيا البشريةوتسخير 

األفراد مف ذوي  بيف حاجات المجتمع واالستفادة مف إمكانات يتوافقبأسموب 
 (.85(، )80) (،2) االحتياجات الخاصة  وتقاليده وقيمو الدينية والحضارية

وتعتبر قضية االعاقة واحدة مف القضايا االجتماعية ذات االبعاد  
التربوية واالقتصادية التي اصبحت محط اىتماـ االمجتمعات المختمفة وعنايتيا. 

ة فحسب بل تمتد لمتطاؿ قطاع كبير فاالعاقة التشكل عبئا عمي المعوؽ واسرت
مف المجتمع وعمية البد مف اصاد القوانيف والتشريعات التي تحدد مسؤلية 

 (.56(، )3) المجتمع حياؿ االفراد ذوي االحتياجات الخاصة

متطوعة مسئولة عف العمل مع ذوي االحتياجات  إف غياب ىيئات 
األفراد وتؤثر فييا مف الخاصة الميداني في جميع المجاالت التي تمس حياة 
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ناحية التخطيط والتنظيـ واالتصاؿ إلنجاح العمل مع ذوي االحتياجات 
يمكف مف خالليا ألفراد المجتمع ممارسة أنشطة تخدـ  وتطويره ،الخاصة

شخصيتيـ وىو أمر أصبح ضرورة، خاصة في  مجتمعيـ وتستغل وقتيـ وتنمي
مجتمعات العربية واإلسالمية ال ىذا الوقت الذي ُينظر فيو لمعمل التطوعي في

وضعف مردودة. غياب التشريعات في  بشيء مف الريبة بسبب عدـ جدواه
والحاجة  مجاؿ العمل التطوعي مع ذوي االحتياجات الخاصة بمختمف إعاقاتيـ،

االقتصادي لمعمل،  إلى تنسيق الجيود المبعثرة والتقمبات االقتصادية والعائد
ذوي  في المجتمع، حيث ُيعّد العمل مع وارتباط التطوع بتحقيق األمف

االحتياجات الخاصة استثمار أمني فمساىمة الفرد في األعماؿ التطوعية يزيد 
ومسؤوليتو ودوره في بناء مجتمعو والمحافظة عمى مكتسباتو  مف إحساسو بقيمتو

وحمايتو، كما أّف العمل التطوعي مصدر الكتساب المعارؼ الخبرات 
ختصاص في العمل التطوعي وعدـ انتظاـ تنظيـ دورات والميارات. غياب اال

تكوينية لألطفاؿ والشباب عمى حد السواء وعدـ التشجيع المعنوي بإسناد 
(. 55(، )30األوسمة الشرفية لكل مف يساىـ في أعماؿ تطوعية مجتمعية )

ومف جانب أخر فأف المؤسسة المعنية باستقباؿ طمبات العمل التطوعي ترغب 
اؾ التزاما مف قبل المتطوع بحيث ال يعيد النظر بتطوعو أثناء باف يكوف ىن

تأديتو لعممة، كما ترغب ىذه المؤسسة بالتزاـ كامل مف قبل المتطوع. إف 
االندماج الفعمي لممتطوع مع الجية التي يتطوع فييا وجديتو ومصداقيتو في 

 ييا. والعمل ستؤدي إلى تحقيق الغايات التي تتطمع إلييا الجية المتطوع ف
ال تستطيع تحقيق  في الدولة وحدىا أف األجيزة الرسمية السابقة أثبتت التجارب

مواطنيف مف ال مشاريع التنمية دوف المشاركة التطوعية الفعالةالخطط و ال
والجمعيات األىمية التي تعمل مع اإلعاقة الحركية والذىنية والبصرية والتوحد 

ذلؾ قامت الدوؿ ساعدة المعاقيف. وليمكنيا اإلسياـ بدور فاعل في عمميات م
بيذا الجانب لمعالجة مشاكل العصر ذات الحديثة بدعـ وتسييل العقبات 
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مف الظروؼ، في منظومة  العديدالعالقة باإلعاقات المختمفة والتغمب عمى 
 (. 5التحالف والتكاتف بيف القطاع الحكومي والقطاع األىمي ) خالؿ مف مميزه

( بأف "العمل التطوعي يعرؼ بأنو الجيد 56: 8651ويذكر المحياني ) 
الذي يبذلو أي إنساف بال مقابل لمجتمعو بدافع منو لإلسياـ في تحمل مسئولية 

كما يعرفو العمي  ،المؤسسة التي تعمل عمى تقديـ الرعاية االجتماعية"
أو فكري يقدمو المسمـ عف رضا  ىػ(: بأنو "بذؿ مالي أو عيني أو بدني8183)

دافع مف دينو، بدوف مقابل بقصد اإلسياـ في مصالح معتبرة شرعًا، وقناعة، ب
 (. 4يحتاج إلييا قطاع مف المسمميف" )

وفي المممكة العربية السعودية ارتبط العمل التطوعي منذ قديـ الزماف  
 الحراـ بالدور الخاص المنوط بالمجتمع السعودي في خدمة حجاج بيت هللا

الخاصة. وضرب المغفور لو الممؾ عبد العزيز  الزائريف مف ذوي االحتياجاتو 
أروع األمثمة في العمل التطوعي حيث أرسي قواعد األمف بالمممكة وتوج الجيود 
 .السعودية التطوعية التي كاف يبذليا المواطنيف في خدمة حجاج بيت هللا الحراـ

ومف ىذه البدايات المشرقة توسعت األعماؿ التطوعية داخل المممكة بفضل 
القطاعيف العاـ والخاص، وامتدت   جمعيات الخيرية التي ساىـ في إنشائياال

عددًا كبيرًا مف الدوؿ العربية واإلسالمية  خارج المممكة لتغطى  خدماتيا إلى
واألجنبية. وقد كاف ليذه المبادرات الجميمة الدور المشيود في تطوير العمل 

ف العمل التطوعي ىو التطوعي داخل المممكة وخارجيا، وساعد عمى ذلؾ أ
 (. 5جزء مف طبيعة وتكويف المجتمع السعودي )

 العمل الحكومي لصالح المجتمع دعـوتكمف أىمية العمل التطوعي في  
مف أو توسيعيا، وتوفير خدمات  المقدمو عف طريق رفع مستوى الخدمة وخدمتو

اإلدارة الحكومية خصوصا مع ذوي االحتياجات  الممكف عدـ تقديميا مف
خاصة مف الناحية النفسية واالجتماعية و المعرفية والتي ترتبط بخبرات الفشل ال

الدونية التي بعدـ الثقة بالنفس و المتكررة في تجاربيـ ويؤدي ذلؾ إلي شعورىـ 
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(. والبد مف اإلشارة أف 5تزيدىا سوء معاممة أفراد األسرة و المجتمع ليـ )
يولة التنقل مف مكاف إلي أخر، اإلعاقة الحركية التي تتطمب مرافق مجيزة لس

خبراء متطوعيف وصنع قنوات اتصاؿ مع  عف طريقباستخداـ أسموب عممي 
رسمي واالستفادة مف تجاربيا الناجحة االلتزاـ الأخرى مف دوف  بدوؿ منظمات

إلى قطاع التطوع لذوي االحتياجات الخاصة  ر الكثير. وينظالتي يمكف تطبيقيا
ياز مستقل وصغير الحجـ، األمر الذي يساعده جألنو عمى أنو قطاع رائد 

بدوف  ،تغيير وتحسيف األمور القائمةوبدوره يؤدي الي عمى تجريب أمور جديدة 
أف تكوف ىناؾ أي صعوبات. األمر الذي ال يتوفر في جياز كبير وبيروقراطي 

(. فانو بالرغـ مما يتسـ بو العمل االجتماعي مف أىمية 1) كاالجيزه الحكومية
إال أننا نجد  ،و في تنميو المجتمعات مف خالؿ تنميو وتطوير قدرات األفرادبالغ

نسبو ضئيمة جدا مف شرائح المجتمع تمارس العمل االجتماعي، حيث أف ىناؾ 
المشاركة بمف قبل العديد مف أفراد المجتمع وخاصة الشباب  عدـ أقباؿ أو رغبو

الثقافة واالنتماء و  مف الفكرر بقدركبيفي العمل التطوعي بالرغـ مف أنيـ يتمتعوف 
وتوفر البرنامج والجوائز التي تشجعيـ عمى المشاركة بشكل فاعل في تنمية 

 (. 84(، )5) مجتمعيـ
ويتضح أف أىمية العمل التطوعي تتمثل في العديد مف النقاط ومنيا  

غرس مبادئ المواطنة في نفوس المواطنيف، تكويف قاعدة بشرية مف المواطنيف 
يـ في أي مشروع خيري وتوفير المبالغ المالية التي تصرؼ عمى يستعاف ب

أفراد المجتمع، جميع تحقيق التكافل والتكامل االجتماعي بيف  ،بعض الخدمات
الخير، القضاء عمى و  الحث عمى أعماؿ البرمف خالؿ تعميق مفاىيـ اإلسالـ 

طوعية مف أوقات الفراغ التي يعاني منيا الشباب بما توفره ليـ األنشطة الت
ع المحبة في المجتمع جبرامج تشغل وقت فراغيـ، التطوع ومساعدة اآلخريف يش

ويزرع الوئاـ، التعرؼ عمى الفجوات الموجودة في نظاـ الخدمات في كل 
  (. 5مجتمع )
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 أهداف البحث:
التعػػرؼ عمػػػى بعػػػض  الخصػػػائص النفسػػػية لمعػػػامميف مػػػع ذوي االحتياجػػػات  -8

 الخاصة في المدينة المنورة.
التعػػػرؼ عمػػػى بعػػػض  الخصػػػائص االجتماعيػػػة لمعػػػامميف ذوي االحتياجػػػات  -5

 الخاصة في المدينة المنورة.
التعػػػرؼ عمػػػى بعػػػض  الخصػػػائص االقتصػػػادية لمعػػػامميف ذوي االحتياجػػػات  -3

 الخاصة في المدينة المنورة.
التعػػرؼ عمػػي  معوقػػات العمػػل مػػع ذوي االحتياجػػات الخاصػػة فػػي المدينػػة  -1

 المنورة.
 اسات السابقة:الدر 
دعوم "بعنػواف  ) Choma & Ochocka, 2009)شووما واوشووكا "دراسة  -8

وىػدفت الدراسػة  "نهج المجتمع لألفراد ذوي االحتياجوات الخاصوة -التطوع
لمتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػي اثػػػػػػر انخػػػػػػراط المجتمػػػػػػع مػػػػػػع العمػػػػػػل التطػػػػػػوعي مػػػػػػع ذوي 
االحتياجػػػات الخاصػػػة والتعػػػرؼ عمػػػي تػػػأثير المتطػػػوعيف عمػػػي األفػػػراد ذوي 

الحتياجات الخاصة. وقػاـ البػاحثيف بدراسػة برنػامج لػدعـ المتطػوعيف لمػدة ا
سػػنتيف وتقيمػػو، وكانػػت أسػػاليب جمػػع البيانػػات متعػػددة مػػف مراجعػػة جميػػع 
المسػػتندات الخاصػػة بالبرنػػامج وأجػػراء مقػػابالت لجميػػع العػػامميف بالبرنػػامج 

أىػـ فػردا. وكانػت  553باستخداـ استبياف عمي عينة الدراسة وكاف عػددىـ 
المتطػػػوعيف يجػػػب أف يكػػػوف لػػػدييـ إلمػػػاـ بطبيعػػػة  نتػػػائج الدراسػػػة كالتػػػالي:

عمميـ وىذا يتحقق عف طريق االجتماعات و الدورات التدريبية لتجنػب أي 
يجػػب أف ، مخػػاطر خصوصػػا أف الفئػػة ىػػي مػػف ذوي االحتياجػػات الخاصػػة

يكوف ىناؾ اتصاالت مستمرة، ومفتوحػة بػيف المتطػوعيف والمػوظفيف )عمػى 
ل المثػػػاؿ منسػػػق المتطػػػوعيف(، والمػػػدربيف )إذا وجػػػدت( فػػػي بيئػػػة  منػػػة سػػػبي

ومرحبػػة. ويقػػع عمػػى عػػاتق وكػػاالت ذوي االحتياجػػات الخاصػػة خمػػق بيئػػة 
تمكػػػف سػػػيولة التواصػػػل وينبغػػػي عمػػػي الوكػػػاالت واتحػػػاد ذوي االحتياجػػػات 
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، الخاصػػػة اسػػػتخداـ فػػػرص التواصػػػل لمتأكيػػػد عمػػػى أىميػػػة عمػػػل المتطػػػوعيف
ظمة بيف المتطوعيف والوكاالت توفر مكانا لمناقشػة األداء االتصاالت المنت

الوظيفي وتطويره. كمػا أنػو يسػاعد عمػى اكتشػاؼ االسػتياء و السػمبيات فػي 
ىنػاؾ حاجػة لمحصػوؿ عمػى الػدعـ ، العمل ومحاولة إيجاد الحمػوؿ المناسػبة

والتػػػػدريب المسػػػػتمر المقػػػػدـ مػػػػف خػػػػالؿ برنػػػػامج وكػػػػاالت واتحػػػػادات قبػػػػوؿ 
ع النػػػواحي التربػػػوي منػػػة خػػػالؿ حمقػػػات العمػػػل التػػػي تنػػػاقش رفػػػ، المتطػػوعيف

مواضػػػيع مثػػػل مػػػنيج التواصػػػل الفعػػػاؿ، وقػػػرارات النػػػزاع، وتقيػػػيـ الوظػػػائف، 
 وأىمية وجود ثقافة مكاف العمل الشامل. 

"  ,Meungguk, Brian & Donnaميونجووك  رور،ن  دونوا "دراسػة  -5
ب متطوووووعين فعاليووووة خدمووووة العانووووات العامووووة لجووووذ"( بعنػػػػواف (2008

وكػػػاف الغػػػرض مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة توجيػػػو رسػػػائل مػػػف  ،"لألولمريووواد الخوووا 
خػػػالؿ اإلعالنػػػات )التعػػػاطف وسػػػبب لمتطػػػػوع(، ولقػػػد تػػػـ تصػػػميـ اسػػػػتبياف 
لمتعػػػػرؼ عمػػػػي الػػػػدوافع لمتطػػػػوع ومػػػػدي أثػػػػر اإلعالنػػػػات عمػػػػي المتطػػػػوعيف. 

فرد ممف تطوعوا في السابق، وكانػت أىػـ النتػائج  558وشارؾ في الدراسة 
ف المتطػػػػوعيف يقومػػػػوف بيػػػػذه األعمػػػػاؿ بسػػػػبب التعػػػػاطف الكبيػػػػر مػػػػع ذوي أ

حساسيـ بالنقص.   االحتياجات الخاصة ولمساعدتيـ لتخفيف أوجاعيـ وا 
وزارة الشوونون اتجتماعيووة شووعبة الدراسووات و البحوووث "دراسػػة قامػػت بيػػا  -3

 "المشوواركة فووي العموول االجتموواعي التطوووعي"( بعنػواف 5080) "واتحصووا 
سػػتطالع رأي افػػراد العينػػة حػػوؿ اىميػػة المشػػاركة بالعمػػل لدراسػػة الوىػػدفت ا

التطػػوعي، التعػػرؼ عمػػى الخصػػائص الشخصػػية التػػي يتمتػػع بيػػا القػػائموف 
عمػػػى العمػػػل التطػػػوعي، الوقػػػوؼ عمػػػى أىػػػـ االسػػػباب التػػػي تعيػػػق المشػػػاركة 
بالعمػػػػل التطػػػػوعي، و التعػػػػرؼ عمػػػػي مػػػػا ىػػػػو دور االعػػػػالـ باىميػػػػة العمػػػػل 

ة المجتمع اليو. وأستيدفت الدراسة جميع العامميف في التطوعي ومدى حاج
مؤسسػػػػات االتحاديػػػػة والمحميػػػػة فػػػػي دولػػػػة االمػػػػارات العربيػػػػة المتحػػػػدة لمعػػػػاـ 

موظػػف وموظفػػة. وكانػػت أىػػـ نتػػائج الدراسػػة  100ـ وكػػاف عػػددىـ 0202
% مػػػػف أفػػػراد العينػػػة يػػػروف أف وسػػػػائل 54كمػػػا يمػػػي: أظيػػػرت الدراسػػػة اف 
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% مػف أفػراد العينػة 11، بأىميػة العمػل التطػوعي اإلعالـ مقّصرة بػالتعريف
يواجيػػػػوف صػػػػعوبات تحػػػػوؿ دوف االنخػػػػراط فػػػػي االعمػػػػاؿ التطوعيػػػػة )كثػػػػرة 

عػػػػدـ وجػػػػود حػػػػوافز تشػػػػجيعية بنسػػػػبة %، 18المسػػػػؤوليات العائميػػػػة بنسػػػػبة 
%، كثػرة 80%، االنشغاؿ بالدراسة بنسػبة 85%، نقص الميارة بنسبة 55

% مػػػف أفػػػراد العينػػػة يػػػروف أف مػػػف 65، %18المسػػػؤوليات العائميػػػة بنسػػػبة 
الضػػػروري اف يتسػػػػـ القػػػائـ بالعمػػػػل التطػػػػوعي بخصػػػائص شخصػػػػية مميػػػػزة 
كاقناعتػػػو بأىميػػػة العمػػػػل التطػػػوعي، الثقافػػػة، الخبػػػػرة والكفػػػاءة، الرغبػػػة فػػػػي 
العمػػػػل، االمانػػػػة والسػػػػرية، التمتػػػػع بالصػػػػحة النفسػػػػية، القػػػػدرة عمػػػػى التفاعػػػػل 

 .(6) االخريفاالجتماعي وتكويف عالقات اجتماعية مع 
 : إجرا ات البحث
 منهج الدراسة: 

 تـ استخداـ المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسة.  
  مجتمع الدراسة:

جميع العامميف والمتطوعيف في المؤسسات واألندية واالتحادات  
 .السعودية في المدينة المنورةالرياضية في 
 :المجال البشري 

وعيف في األندية ومراكز ذوي جميع األفراد العامميف والمتط  
 .االحتياجات الخاصة في المدينة المنورة

 المجال الزمني :
ي تـ إجراء تجربة البحث خالؿ الفصل الدراسي الثاني لمعاـ الدراس 
 ـ.5085

 المجال المكاني: 
 بالمدينة المنورة.ذوي االحتياجات الخاصة  نادي  

 عينة الدراسة: 



322 

 

 
ىمجلةىأسووطىلعلومىوفنونىالتربوةىالرواضوة

ى

مارس في مجاؿ ذوي االحتياجات م 26اشترؾ في عينة الدراسة  
( يوضح 8الخاصة ممف ليـ خبرة في العمل في المؤسسات الرياضية والجدوؿ )

 ذلؾ :
 (0جدول )

 (59)ن=  عينة الدراسةتوصيف 
 النسبة العدد الفئة المتغور

 41.0 11 سنتيف فما دوف  

 53.0 82 أكثر مف سنتيف مدة العمل لدى المؤسسة

 800.0 26 المجموع 

 ؿ العمل المؤسسةمعد

 10.4 51 مرة أو أكثر مف مرة كل أسبوع

 26.3 32 أقل مف مرة كل أسبوع

 800.0 26 المجموع

 أداة جمع ريانات الدراسة:
قاـ الباحث بتصميـ استبانو لتحقيق الغرض مػف اجػراء دراسػتو لمناسػبتيا  

 لطبيعة وأىداؼ الدراسة.
 الخطوات المتبعة في تصميم االستبانه: -0

تبػػػػع الباحػػػػث فػػػػي بنػػػػاء االسػػػػتبانة المعػػػػدة لتحقيػػػػق الغػػػػرض مػػػػف الدراسػػػػة ا
 الخطوات التالية:

القػػػػػراءات النظريػػػػػة فػػػػػي المراجػػػػػو العمميػػػػػة فيمػػػػػا يػػػػػرتبط بموضػػػػػوع متغيػػػػػرات  -
الدراسػة، وبكيفيػػة بنػػاء أو تصػػميـ االسػػتبانة، وبمػا يجػػب مراعاتػػو مػػف أسػػس 

 عممية.
 وضوع الدراسة.االطالع عمي الدراسات السابقة المرتبطة بم -
 تصميـ مبدئي لمحاور الدراسة الرئيسية وىي: -
 .تأثير التطوع الرياضي عمي الجانب النفسي 

 .تأثير التطوع الرياضي عمي الجانب االجتماعي 

 تأثير التطوع الرياضي عمي الجانب االقتصادي 

 .معوقات العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة بالمدينة المنورة 
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لتػػػػي تعبػػػػر عػػػػف كػػػػل محػػػػور مػػػػف تمػػػػؾ المحػػػػاور السػػػػتة تحديػػػػد المفػػػػردات ا -
 لالستبانو.

( فقػرات، 88( فقػرات، والمحػور الثػاني )6وقد أشتمل المحػور األوؿ عمػي ) -
 ( فقرات.2الرابع عمي )أشتمل المحور ( فقرات، و 6والمحتوي الثالث عمي )

( عمي مجموعة مف الخبراء 8تـ عرض التصميـ المبدئي لالستبانو )مرفق  -
جاؿ التربية البدنية في جامعة طيبة البداء الرأي في مناسػبة المحػاور في م

 .لموضوع الدراسة، وكذلؾ الفقرات
قػػاـ الباحػػث فػػي ضػػوء أراء الخبػػراء بػػأجراء التعػػديالت فػػي صػػياغة الفقػػرات  -

 وحذؼ بعضيا وأضافة البعض.
القيػػػاـ بدراسػػػة اسػػػتطالعية عمػػػي مجموعػػػة مػػػف طػػػالب جامعػػػة طيبػػػة وذلػػػؾ  -

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى   مف أسموبيا المغوي ومدي فيميـ ليا، ومقدار الوقتلمتأكد 
 يستغرقة تعبئة االستبانة.

 اختبار صدق االستبانه: -0

قاـ الباحث باختبار صدؽ االستبانة لمتأكػد مػف أنيػا تقػيس الغػرض الػذي  
صػػممت مػػف أجمػػة، وأختبػػار ثباتيػػا لمتأكػػد مػػف أف فقػػرات محاورىػػا متجانسػػة فيمػػا 

 باحث طريقتيف الختبار صدؽ االستبانة، وىما كالتالي:تقيسة وقد أستخدـ ال
طريقػػػػة صػػػػدؽ المحتػػػػوي وطريقػػػػة المحكمػػػػيف، التػػػػي تيػػػػتـ بفحػػػػص محتػػػػوي  -

االسػػتبانة وتحميػػل فقراتيػػا لمعرفػػة مػػدي تمثيميػػا لممحػػورالمراد قياسػػيا، اذ اف 
تػوافر الصػػدؽ لالسػػتبانة يعبػػر عػػف تمثيػػل فقراتيػػا بطريقػػة جيػػدة لمظػػواىر أو 

( المسػتخدمة 8لمراد دراستيا، حيث تـ عػرض االسػتبانة )مرفػق المجاالت ا
فػػػي جمػػػع بيانػػػات الدراسػػػة عمػػػي الخبػػػراء فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة الرياضػػػية مػػػف 
أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بقسػػـ التربيػػة البدنيػػة وعمػػـو الرياضػػة بجمعػػة طيبػػة 
وذلػػػػؾ البػػػػداء رأييػػػػـ فػػػػي المحػػػػاور والفقػػػػرات، وقػػػػد قػػػػاـ الباحػػػػث بصػػػػياغة 

% مػف المحكمػيف وبػذلؾ 42صورتو النيائية كما اتفق عمييػا االستبانة في 
 تحقق صدؽ االستبانة.
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قد أستخدـ الباحث التحميل االحصائي لتأكيد صدؽ االسػتبانة فػي صػورتيا  -
النيائية مف خالؿ صػدؽ المحتػوي أي عالقػة عبػارات االسػتبانو بمحاورىػا، 

الدراسػػػة ( طالبػػػا مػػػف مجتمػػػع 30وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ عينػػػة عشػػػوائية عػػػددىا )
اسػػػتبانة كػػأداة لمدراسػػػة مكونػػػو مػػػف وخػػارج عينػػػة الدراسػػػة، وقػػد تػػػـ أسػػػتخداـ 

مجموعػة مػف المحػاور، وصػممت ىػذه األسػتبانة لتتناسػب مػع العػامميف فػي 
 (2)عمػي  (8)مرفػق  مجاؿ ذوي األحتياجات الخاصة، وعرضت األستبانة

 محكمػػػػف فػػػػي مجػػػػاؿ التخصػػػػص ممػػػػف لػػػػدييـ الخبػػػػرة األكاديميػػػػة والميدانيػػػػة
وكانت قيـ الصدؽ لجميع المحكمػيف  ،وسبق ليـ العمل مع اعاقات مختمفة

وبيػػػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػػػة  0.54( وبمحصػػػػػػػػػػػمة 0.62 ،0.6 ،0.5 ،0.5 ،0.6)
 (.53(، )86نستطيع أستخداـ األستبياف في الدراسة )

 :توز،ع الدرجات
اليػػػػة توزيػػػػع الػػػػدرجات النسػػػػبية عمػػػػي محػػػػاور الدراسػػػػة تمػػػػت بالشػػػػكل أعتد 

 ،توسػط: م26 -10 : ضػعيف،  36 - 50: ضػعيف جػدا،  86 - 8التػالي: )
 (جدا : مرتفع 800 - 50، مرتفع: 46 -30
 :االستبانهثبات 

متطػػوعيف مػػف خػػارج ىػػذه الدراسػػة  (1)تػػـ تطبيػػق اسػػتمارة الدراسػػة عمػػى  
% بعػد إجػراء 43.5وأعيدت عمػييـ بعػد أسػبوع وقػد تبػيف إف نسػبة الثبػات بمغػت 

 (.53(، )86)كرونباخ اختبار 
 (0جدول )

 نتائج ثبات مجاالت المفهوم التعميمي لمتطوع لذوي االحتياجات الخاصة
 قومةىالفاىكرونباخ صددىالفقرات المجال م

 0.451 6 النفسي 8

 0.511 88 الروابط االجتماعية 5

 0.405 6 االقتصادي 3

 0.508 2 المعوقات 1
 0.435 31 الكمي لالستبياف 

لمفيػػػػػػػػوـ التعميمػػػػػػػػي لمتطػػػػػػػػوع الرياضػػػػػػػػي ( مجػػػػػػػػاالت ا5يبػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػدوؿ )
تتمتػػع بقػيـ اتسػػاؽ داخمػػي )الفػػا كرونبػاخ(  بالمؤسسػات الرياضػػية بالمدينػة المنػػورة
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لمجػػػػػاؿ النفسػػػػػي  (0.31) بدرجػػػػػة عاليػػػػػة حيػػػػػث تراوحػػػػػت قػػػػػيـ الثبػػػػػات مػػػػػا بػػػػػيف
 .(0.435) كما بمغت لالستبياف ككل الروابط االجتماعيةلمجاؿ ( 0.31)و

  المعالجات الحصائية:
تخدـ الباحػػػث المتوسػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػات المعياريػػػة وقيمػػػة ت أسػػ 

 الدالة عمى الفروؽ.
 عرض ومناقشة النتائج :

تػأثير عرض ومناقشة النتائج سوؼ تناقش العناويف التالية عمي التػوالي: 
التطػػوع الرياضػػي عمػػي الجانػػػب النفسػػي، تػػأثير التطػػػوع الرياضػػي عمػػي الػػػروابط 

وع الرياضػػي عمػػي الجانػػب األقتصػػادي، معوقػػات العمػػل الجتماعيػػة، تػػأثير التطػػ
 التطوعي مع ذوي االحتياجات الخاصة.

 المحور االول: تأثير التطوع الر،اضي عمي الجانب النفسي
 (3جدول )

 (59تأثير التطوع الر،اضي عمي الجانب النفسي )ن=
 الفقرة م

ىالمتوسط
 الحسابي

ىاالنحراف
 المعواري

األهموةى
 النسبوة

 لرتبةا المستوى

 8 مرتفع 54.00 0.65 1.53 االلتحاؽ بالدورات التدريبية النفسية 8

 5 متوسط 45.00 0.65 3.31 الذىاب لممناسبات االجتماعية 5

 4 متوسط 35.10 8.35 3.18 المشاركة الخارجية مف خالؿ السفر 3
 3 متوسط 48.00 8.30 3.12 تطور الثقة بالنفس واحتراـ الذات 1

 2 متوسط 40.50 8.55 3.31 الذاتية تطور االداة 2

 (3جدول )تابع 
 (59تأثير التطوع الر،اضي عمي الجانب النفسي )ن=

 الفقرة م
ىالمتوسط
 الحسابي

ىاالنحراف
 المعواري

األهموةى
 النسبوة

 الرتبة المستوى

 5 متوسط 31.50 8.35 3.61 النشاط والحيوية بوجو عاـ 3

 6 متوسط 33.50 8.30 3.46 لمغير ولمنفسشغل وقت الفراغ بما يعود بالمنفعة  4

 3 متوسط 40.50 8.54 3.18 تعمـ ميارات جديدة 5

 3 متوسط 48.00 8.32 3.32 تحسيف ميارات تمتمكيا 6

( أف المفيػػػػػػػوـ التعميمػػػػػػػي لمتطػػػػػػػوع الرياضػػػػػػػي 3يالحػػػػػػػج مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ )
 كػػػػػاف متوسػػػػػطا. المجػػػػػاؿ النفسػػػػػيفػػػػػي بالمؤسسػػػػػات الرياضػػػػػية بالمدينػػػػػة المنػػػػػورة 
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ى

ا فيمػػا يتعمػػق بمجػػاؿ الػػدورات التدريبيػػة مػػع ذوي االحتياجػػات الخاصػػة وخصوصػػ
وىػذه النتػائج غيػر مسػتغربة لقمػة المراكػػز التػي تعنػي بػذوي االحتياجػات الخاصػػة 
فػػي مجػػاؿ التربيػػة الرياضػػية  وتكػػوف ىػػذه الػػدورات عادتػػا مخصصػػو لألشػػخاص 

طة لمفقػػرات العػػامميف فػػي مجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة. أيضػػا نالحػػج إف القػػيـ المتوسػػ
الميتمة بتعمـ الميارات أو شغل وقت الفراغ أو تطوير الميارات ويفسر ذلؾ بقمة 
اإلمكانػػات واألدوات واألجيػػػزة الرياضػػػية فػػػي مراكػػػز ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة. 

أف األىتمػػػػػػاـ بالعػػػػػػػامميف بمجػػػػػػػاؿ ذوي  (Sherrill, 2004)حيػػػػػػث تػػػػػػػذكر  
يـ دورات تدريبية وورش عمل االحتياجات الخاصة مف خالؿ تطوير ادائيـ بتنظ

وتكػػػوف الػػػدورات بمختمػػػف األعاقػػػات  ،ميػػػـ جػػػدا لتطػػػوير ادائيػػػـ خاصػػػتا النفسػػػي
وذلػػػؾ الخػػػتالؼ التعامػػػل بػػػيف المعػػػاقيف حسػػػب االعاقػػػة ودرجتيػػػا وايضػػػا لوجػػػود 
فروؽ فردية بيف االفراد ذوي االحتياجات الخاصة. وايضا الرحالت الميدانية ليا 

اد ذوي االحتياجػػات الخاصػػة لمتواصػػل المباشػػر بػػيف دور ميػػـ لمتفاعػػل مػػع االفػػر 
 ;,.Nichols et al   (. ويضػػيف54األفػػراد ذوي االحتياجػػات الخاصػػة )

( أف التطػػػػػػوع فػػػػػػي النػػػػػػوادي الرياضػػػػػػية يجػػػػػػب أف يتواكػػػػػػب مػػػػػػع تطػػػػػػوير (2005
المتطػػوعيف مػػف خػػالؿ دورات وورش عمػػل حتػػي يتطػػور مسػػتواىـ خصوصػػا أف 

(. 51لنػوادي ولكػف تنقصػيـ الخبػرة الالزمػة)ىنػاؾ محبػيف لمتطػوع فػي مثػل ىػذه ا
فػػي الواليػػات (  Special Olympicsكمثػػاؿ لػػذلؾ مراكػػز االلعػػاب البرلمبيػػة )

انخػػراطيـ فػػي تػػدريب  المتحػػدة األمريكيػػة تقػػـو بأعػػداد العػػامميف والمتطػػوعيف قبػػل
العبػػي مسػػابقات الميػػداف والمضػػمار مػػف ذوي األعاقػػات العقميػػة والحركيػػة وذلػػؾ 

 (.52ودة التدريب والتعامل مف المتطوعيف والمدربيف )لحرصيـ بج
 المحور الثاني: تأثير التطوع الر،اضي عمي الروابط الجتماعية

( أف المفيػػوـ التعميمػػي لمتطػػوع الرياضػػي باألنديػػة 1يالحػػج مػػف الجػػدوؿ ) 
كػاف متوسػطا باسػتثناء فػرص  الػروابط االجتماعيػةفػي الرياضية بالمدينػة المنػورة 

الت وبناء شبكات جديدة لمعالقات العامة لمعامميف في ىذا المجاؿ كسب االتصا
بمعني أف معظـ العامميف يستغموف خدمتيـ لصػالحيـ الخػاص بينمػا فيمػا يتعمػق 
بالتفاعل والتواصل واإلحساس بتأدية الػدور االيجػابي كميػا جػاءت بقػيـ متوسػطة 
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ى

اصػػة فػػي مجػػاؿ لعػػدـ إدراؾ قيمػػت ىػػذا العمػػل الػػذي يقػػدـ لػػذوي االحتياجػػات الخ
التربيػػة البدنيػػة األمػػر الػػذي يسػػتدعي إجػػراء مجموعػػة مػػف الحمػػالت التوعيػػة لرفػػع 
مستوي ىذه القيـ وتوسػيعيا بػيف العػامميف فػي ىػذا المجػاؿ. وتتفػق ىػذه القػيـ فػي 

 Americanعقميػا ) مػا ورد مػف المنظمػة األمريكيػة لممعػاقيف الجدوؿ اعػاله مػع

Association on Mental Retardation; 2002  (  التي أوصت بضرورة
عقػػد الػػدورات واألجتماعػػات الدوريػػة لمعػػامميف لزيػػادة االتعػػارؼ فيمػػا بػػيف العػػامميف 
وتناقػػػل الخبػػػرات فيمػػػا بيػػػنيـ بمختمػػػف األعاقػػػات األمػػػر الػػػذي سػػػوؼ يخػػػدـ ذوي 
االحتياجػػػات الخاصػػػة فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة البدنيػػػة مػػػف تطػػػوير التػػػدريس والتػػػدريب 

(. خصوصا أف سر نجػاح اي عمػل ىػو روح 83جديدة )والتعرؼ عمي ميارات 
الفريػػق الواحػػد وعػػدـ تضػػارب االختصاصػػات وأف تكػػوف ىنػػات مػػودة والفػػة بػػيف 

فيجػػب تحديػػد ىػػدؼ محػػدد لتحقيقػػة كفريػػق لػػيس كشػػػخص. أف  ،أعضػػاء الفريػػق
االلفػػػة والمحبػػػة تػػػأتي مػػػف التعػػػارؼ ونقػػػل الخبػػػرات فيمػػػا بيػػػنيـ وتقريػػػب وجيػػػات 

 باالجتماعػػات الدوريػػة فػػي المدينػػة الواحػػدة ومػػف ثػػـ توسػػيع النظػػر وىػػذا اليػػتـ اال
   .الروابط االجتماعية لممنطقة بأكمميا

 
 (4جدول )

 (59تأثير التطوع الر،اضي عمي الروابط الجتماعية )ن=
ىالمتوسطىالفقرة م

 الحسابي

ىاالنحراف
 المعواري

األهموةى
 النسبوة

 الرتبة المستوى

 8 مرتفع 55.30 0.45 1.13 دةفرصة كسب اتصاالت وشبكات جدي 8

 3 متوسط 45.50 0.65 3.31 المشاركة في األنشطة المحمية 5

 5 مرتفع 43.50 8.83 3.36 زيادة التفاعل والتواصل مع اآلخريف 3

 4 متوسط 36.50 8.85 3.16 اإلحساس بتأدية دور ايجابي في المجتمع 1
 1 متوسط 40.10 8.88 3.25 حل المشاكل والمعضالت وخاصة وقت األزمات 2

 80 متوسط 36.00 8.50 3.12 اإلحساس باالنتماء لممجتمع 3

 5 متوسط 36.50 8.52 3.13 اإلحساس باالنتماء لميوية العرقية 4

 88 متوسط 31.50 8.30 3.58 زيادة الوعي المعرفي لميوية العقائدية أو الدينية 5

 5 سطمتو  36.50 8.84 3.13 تقدير ثقافات الشعوب األخرى  6

 3 متوسط 40.00 8.32 3.2 اإلحساس باالندماج داخل بمدؾ 80

 1 متوسط 40.10 8.85 3.25 أعماؿ ال تتوافق مع المظير االجتماعي  88
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 توثر بشكل جذري عمى عممؾ كمتطوع
  متوسط 48.30 0.24 3.25 الروابط االجتماعية 

 يتأثير التطوع الر،اضي عمي الجانب اتقتصادالمحور الثالث: 
( أف المفيػػـو االقتصػػادي لممتطػػوع الرياضػػي فػػي 2مػػف الجػػدوؿ )ج حػػيال 

فقراتػو أي أف المجػاؿ االقتصػادي كػاف متوسػطا بجميػع فػي أندية المدينػة المنػورة 
العػػػػػامميف ال يسػػػػػعوف لجنػػػػػي األربػػػػػاح مػػػػػف وراء ىػػػػػذا العمػػػػػل او تأسػػػػػيس أعمػػػػػاؿ 

وير ىػذه القػيـ اقتصادية صغيرة مرتبطة في ىذا المجاؿ وباعتقاد الباحػث أف تطػ
سيؤدي إلي زيادة عدد المراكز الميتمة بحيث تشكل مصدر لمرزؽ والكسب لدي 
العػػامميف األمػػر الػػذي سػػوؼ يػػنعكس ايجابيػػا عمػػي الممارسػػيف فػػي تمػػؾ المراكػػز. 

التػدريب و  التعميمية الحديثػةالوسائل  أف استخداـ تدعـ حقيقة مف الباحثيف العديد
يؤدي إلى األرتقػاء  سوؼ االحتياجات الخاصةالمناسبة لمعامميف في مجاؿ ذوي 

لػػػذوي االحتياجػػػػات الخاصػػػػة  بمسػػػتوي لػػػػدييـ وىػػػذا بػػػػدورة يرفػػػع األداء الرياضػػػػي
دراسػػػػػة التػػػػػي قامػػػػػت بيػػػػػا وزارة (. وىػػػػػذا يتفػػػػػق مػػػػػع ال50(، )83(، )81(، )88)

التركيز (، بػػػ5080الشػػػؤوف األجتماعيػػػة شػػػعبة الدراسػػػات والبحػػػوث واألحصػػػاء )
ات التدريبية لممتطوعيف والمتطوعػات، باالضػافة الػي التوعيػة عمى البرامج والدور 

بأىميػػػة العمػػػل التطػػػوعي  فػػػي المػػػدارس والجامعػػػات لرفػػػع معػػػدؿ المشػػػاركة فػػػي 
 البرامج واالنشطة التطوعية.

 (5جدول )
 (59تأثير التطوع الر،اضي عمي الجانب اتقتصادي )ن=

 الفقرة م
ىالمتوسط
 الحسابي

ىاالنحراف
 المعواري

ىاألهموة
 النسبوة

 الرتبة المستوى

 8 مرتفع 53.00 0.65 1.35 احصل عمى التدريب بالمجاف 8

 5 متوسط 48.10 0.53 3.22 فرصتي بالحصوؿ عمى عمل بأجر متزايد 5

 1 متوسط 36.00 8.05 3.31 يتـ التعويض عف جميع النفقات التي أتحمميا كمتطوع 3

 2 متوسط 34.50 8.04 3.33 فتح باب لفرص عمل بمجاالت مختمفة 1

 تطوعؾ يساعد في دعـ اتجاه فكري وعقائدي ألحد  2
 5 متوسط 31.00 8.83 3.81 عناصر المؤسسة

 3 متوسط 32.50 8.58 3.34 تسييل األعماؿ القائمة لممؤسسة مف خالؿ تطوعؾ 3
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 3 متوسط 36.10 8.88 3.60 تحقيق أىداؼ خاصة مف خالؿ تطوعؾ 4

5 
 ة والترشيح لالنتخابات العمل التطوعي يقود لمشير 

 6 متوسط 38.30 8.82 3.50 البرلمانية

 3 متوسط 32.50 8.53 3.55 الشممية والمحسوبية كثيرة في المؤسسات التطوعية 6
  متوسط 35.30 0.23 3.36 االقتصادي 

 معوقات العمل التطوعي مع ذوي االحتياجات الخاصةالمحور الرابع: 
وقػػػات التػػػي تواجػػػو المتطػػػوع فػػػي أنديػػػة ( أف المع3مػػػف الجػػػدوؿ )يالحػػػج  

كػاف أيضػا متوسػطو بحيػث ال تشػكل عمػال مرضػيا  المعوقاتفي المدينة المنورة 
ومردود مالي متوسط يختمف مع مفيـو وأسموب المجتمع كذلؾ تبيف أف مف أىـ 
المعوقػػات عػػدـ تػػوفر الوقػػت الكػػافي لممتطػػوع خشػػية االرتبػػاؾ بتحمػػل المسػػؤولية. 

متوسػطات لممعوقػات كػاف بقػيـ جيػدة لكنيػا ال تمبػي تطمعػات عممػا بػأف مجمػوع ال
الباحث الذي عمل في ىذا المجاؿ لفترة زمنية طويمة. وىذا ما يتفق مػع الدراسػة 

مػف حيث ذكرت الدراسػة انػة  (،5080) االستطالعية لمركز البحوث واالحصاء
أو الضروري تقدير جيود المتطوعيف مف خػالؿ تشػجيعيـ بالمكافػات التشػجيعية 

مػػػػنحيـ شػػػػيادات تقػػػػدير أو ىػػػػدايا تذكاريػػػػة، تثمينػػػػا لجيػػػػودىـ المبذولػػػػة فػػػػي ىػػػػذا 
المجاؿ، باالضافة الي القيػاـ بحمػالت تعريفيػة عػف مفيػـو التطػوع واىميتػو لمفػرد 
والمجتمػػػع، مػػػف خػػػالؿ القيػػػاـ بزيػػػارت ميدانيػػػة أو إصػػػدار كتيبػػػات تعريفيػػػة عنػػػو. 

ة مسػػتوياتو ودوره فػػي تنميػػة وتسػػميط الضػػوء االعالمػػي عمػػى أىميػػة التطػػوع بكافػػ
 المجتمع، وخاصة لخدمة المعاقيف مف خالؿ القنوات الفضائية.

 (6جدول )
 المفهوم التعميمي لمتطوع الر،اضي لممعوقات لذوي االحتياجات الخاصة

 الفقرة م
ىالمتوسط
 الحسابي

ىاالنحراف
 المعواري

األهموةى
 النسبوة

 الرتبة المستوى

 8 متوسط 36.58 0.63 3.12 غير مرضية األعماؿ التطوعية القائمة 8

 3 متوسط 33.55 0.42 3.35 ليس ليذه األعماؿ مردود مالي 5

 1 متوسط 32.02 0.33 3.51 ال تتفق مع أسموب المجتمع 3

 5 متوسط 34.06 0.58 3.33 ليس لديؾ الوقت الكافي لمتطوع 1

 2 متوسط 31.14 0.53 3.58 خشية االرتباط بالمسؤولية 2
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 : عرض و مناقشة نتائج المحاور اتربعة و المقارنة رينهمخامسا
 (7جدول )

 مقارنة نتائج عبارات االربعة محاور المكونة لاستريان
 المجال م

ىالمتوسط
 الحسابيى

ىاالنحراف
 المعواريى

األهموةى
 النسبوة

 الرتب المستوى

 8 متوسط 41.30 0.24 3.25 الروابط االجتماعية 5

 5 متوسط 45.50 0.32 3.22 المجاؿ النفسي 8

 3 متوسط 36.10 0.23 3.13 االقتصادي 3

  متوسط 35.10 0.23 3.35 المعوقات 1
أف رتػب محػاور الدراسػة وقػد جػاءت عمػي النحػو  (4) يتضح مف الجدوؿ 

التػػػػػالي: الػػػػػروابط االجتماعيػػػػػة، المجػػػػػاؿ النفسػػػػػي، المجػػػػػاؿ االقتصػػػػػادي، بنسػػػػػب 
 & Chomaما واوشػػػوكا )شػػػػو متوسػػػطة لممعوقػػػات وىػػػذا يتػػػػق مػػػع دراسػػػة 

Ochocka, 2009) األمػػر الػػذي افترضػػتو الدراسػػة بػػأف الػػروابط االجتماعيػػة .
عند الميتميف في رياضة ذوي االحتياجات الخاصة ىـ األكثر ارتباطا والتصػاقا 
بيػػػذا الموضػػػوع. بينمػػػا تػػػأتي المجػػػاالت األخػػػرى بدرجػػػة متوسػػػطة أيضػػػا لكػػػف ال 

ف الضػرورة بمكػاف أف نعمػل عمػي تطػوير يمكف االعتمػاد عمػي ىػذه القػراءات ومػ
ىػػػذه األبعػػػاد مػػػف خػػػالؿ األعمػػػاؿ التطوعيػػػة واإلعالميػػػة والتوعيػػػة. حيػػػث أكػػػدت 

أف تكػػػػوف ىنػػػػاؾ اتصػػػػاالت مسػػػػتمرة، ومفتوحػػػػة بػػػػيف المتطػػػػوعيف الدراسػػػػة عمػػػػي 
 والموظفيف لسيولة التواصل وتطوير العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة.

 اتستنتاجات: 
االلتحػػػػاؽ  عبػػػػارةسػػػػتثناء اجػػػػاؿ النفسػػػػي بدرجػػػػة متوسػػػػطة بالنتػػػػائج فػػػػي الم -8

بالدورات النفسية التدريبية عنػد العػامميف مػع ذوي االحتياجػات الخاصػة فػي 
 المدينة المنورة.

النتػائج فػػي مجػػاؿ الػروابط االجتماعيػػة بدرجػػة متوسػطة  فػػي جميػػع الفقػػرات  -5
وي تشػػػكيل شػػػبكات اتصػػػاالت جديػػػدة عنػػػد العػػػامميف مػػػع ذ عبػػػارةسػػػتثناء اب

 .االحتياجات الخاصة في المدينة المنورة
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االلتحػػاؽ  عبػػارةسػػتثناء االنتػػائج فػػي المجػػاؿ االقتصػػادي بدرجػػة متوسػػطة ب -3
 بالدورات عند العامميف مع ذوي االحتياجات الخاصة في المدينة المنورة.

محػػاور عنػػد العػػامميف مػػع الالنتػػائج فػػي المعوقػػات بدرجػػة متوسػػطة لجميػػع  -4
 ة في المدينة المنورة.ذوي االحتياجات الخاص

 :التوصيات
العمل عمي زيادة الدورات النفسية التدريبة وورش العمل لمعامميف في مجػاؿ  -8

 ذوي االحتياجات الخاصة لالرتقاء بعمميـ.
تطػػػػوير وعقػػػػد مػػػػؤتمرات ولقػػػػاءات عمميػػػػة دوريػػػػة لمعػػػػامميف فػػػػي مجػػػػاؿ ذوي  -5

األخػػري وخػػػارج  االحتياجػػات الخاصػػة  فػػػي المدينػػة المنػػػورة ومػػدف المممكػػػة
 البالد.

توعيػػة أفػػراد المجتمػػع عػػف أىميػػة فئػػة ذوي األحتياجػػات الخاصػػة مػػف خػػالؿ  -3
 نشر كتيبات وممصقات ومنشورات.

تعمػػػػيـ نتػػػػائج ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػي القػػػػائميف عمػػػػي اتحػػػػاد ذوي االحتياجػػػػات  -1
ومػػدربيف االنديػػة الرياضػػية وجميػػع البػػاحثيف الميتمػػيف  ،الخاصػػة السػػعودي

 مجاؿ.في ىذا ال
ى((ىعــــــــــــــــــــــالمراج))ى

 :المراجعىالعربوةوال:ىأ

 .851اآلية  ،سورة البقرة القران الكر،م: -0
مجمس الغرفوة التجار،وة الصوناعية  –ادارت البحوث والدراسات االقتصادية -0

دور القطػػػػػػاع الخػػػػػػاص فػػػػػػي العمػػػػػػل  (:0220السووووووعودية )
 .              التطوعي، المؤتمر السعودي الثاني لمتطوع

دار الفكػػػر  ،رياضػػػة المعػػػاقيف. الطبعػػػة األولػػػي (:0222ر،ووواض أسوووامة ) -3
 القاىرة. ،العربي

جامعػػػة  ،التسػػػويق فػػػي المجػػػاؿ الرياضػػػي :(0227عوووادل  فاضووول )  عموووي -4
 كمية التربية الرياضية. -بغداد
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تنميػػػة المػػػوارد البشػػػرية والماليػػػة فػػػي  (:0406العموووي  سوووميمان رووون عموووي ) -5
 ظمات الخيرية، واشنطف: مؤسسة أماف.المن

المػدخل الػي التربيػة الخاصػة،  (:0220القر،وتي  السرطاوي  الصومادي ) -6
دار القمػػـ لمنشػػر والتوزيػػع، االمػػارات العربيػػة  ،الطبعػػة الثانيػػة

  المتحدة.
التطػػوع فػػي الػػدفاع المػػدني والحمايػػة  (:0994المحيوواني  مسوواعد منشووط ) -7

 الجمعة. المدنية، الرياض: مطابع

التربيػػػػػة البدنيػػػػػة لػػػػػذوي  (:0225المطووووور عرووووود الحكووووويم  حسووووون عوووووادل ) -8
 الطبعة األولي، ،االحتياجات الخاصة. جامعة الممؾ سعود

  اإلمارات العربية المتحدة. ،دار القمـ لمنشر والتوزيع  
 :(0202وزارة الشنون اتجتماعية شعبة الدراسات والبحوث واتحصوا  ) -9

مػػل االجتمػػاعي التطػػوعي. وىػػدفت الدراسػػة المشػػاركة فػػي الع
سػػػتطالع رأي افػػػراد العينػػػة حػػػوؿ اىميػػػة المشػػػاركة بالعمػػػل ال

 التطوعي، األمارات العربية المتحدة.
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