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 العوامل المؤدية للتفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهنيًا ودور الممارسة العامة في تدعيمها 

 م29/4/2022: تاريخ النشرم              25/3/2022: تاريخ إستالم البحث

 ملخص الدراسة: 
أصبحت العناية بالمتفوقين والموهوبين والكشف عنهم ودراستهم ومعرفة خصائصهم 

جاتهم وظروف تنشئتهم من االهتمامات الجوهرية في المجتمعات المتقدمة ومشكالتهم وحا
ية وثروة بوبعض المجتمعات النامية ويأتي اهتمام الدول بهذه الفئة من منطلق أنها فئة ذه

 العوامل تحديد.1، لذلك إستهدفت الدراسة: قومية باإلضافة إلى أنه أفضل أنواع االستثمار
 من مقترح تصور إلى التوصل.2 .ذهنياً  المعاقين  لالطفال يالرياض التفوق  إلى المؤدية
 رئيسى تساؤلوقد حددت الدراسة التساؤالت األتية:  .تدعيمها في العامة الممارسة منظور
 اؤلالتس من ويتفرع(  ذهنياً  المعاقين) لألطفال الرياضي التفوق  إلى المؤدية العوامل ما مؤداه 

 لألطفال الرياضي التفوق  إلى المؤدية العوامل ما.1 :يةالتال الفرعية التساؤالت الرئيسى
 لألطفال الرياضي التفوق  إلى المؤدية العوامل ما.2 .المعاق بنسق الخاصة ذهنياً  المعاقين
 لألطفال الرياضي التفوق  إلى المؤدية العوامل ما.3 .األسرة بنسق الخاصة ذهنياً  المعاقين
 لألطفال الرياضي التفوق  إلى المؤدية العوامل ما.4 .المؤسسة بنسق الخاصة ذهنياً  المعاقين
 التفوق  تدعيم إلى تؤدي التي المقترحات ما.5 .المجتمع بنسق الخاصة ذهنياً  المعاقين
وتوصلت ، االجتماعية للخدمة العامة الممارسة منظور من ذهنياً  المعاقين لألطفال الرياضي

ق ترجع إلى نس ذهنياً  المعاقين لألطفال ياضيالر  التفوق  إلى المؤدية الدراسة إلى أن العوامل
 المجتمع. نسق ،المؤسسة نسق ،األسرة نسق ،المعاق

 التفوق الرياضي، المعاقين ذهنيا، الممارسة العامة.الكلمات المفتاحية: 
Factors leading to athletic excellence for mentally handicapped 

children and the role of general practice in supporting them 

Abstract: 

Taking care of the gifted and talented, discovering and studying 

them, and knowing their characteristics, problems, needs and 

conditions of their upbringing have become a fundamental concern in 

advanced societies and some developing societies. Objectives of the 

study: 1- Determining the factors that lead to the athletic excellence of 

mentally handicapped children. 2- Reaching a proposed conception 

from the perspective of general practice in supporting it. Study 

questions: A main question leads to what are the factors that lead to the 

athletic excellence of children (mentally handicapped) and branch out 

from the main question the following sub-questions: 1- What are the 
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factors that lead to the athletic excellence of mentally handicapped 

children related to the handicapped format? 2- What are the factors that 

lead to the athletic excellence of mentally disabled children related to 

the family system? 3- What are the factors that lead to the athletic 

excellence of mentally handicapped children related to the 

organization's format? 4- What are the factors that lead to the sporting 

excellence of mentally handicapped children related to the community 

system. 5- What are the proposals that lead to strengthening the athletic 

excellence of mentally handicapped children from the perspective of 

the general practice of social work? The study concluded that the 

factors that lead to the athletic excellence of mentally handicapped 

children are due to the handicapped's system, the family's pattern, the 

institution's pattern, and the society's pattern. 

Keywords: athletic excellence, mentally handicapped, general practice. 
 أواًل: مشكلة الدراسة:

لقدددد حظدددى المعددداقون باهتمدددام محلدددي ودولدددي وعدددالمي مدددن  افدددة التخصصدددات وبدددذلت 
فددة ماعيددة الصددحية والنفسددية والتربويددة والتأهيليددة مددن  االجهددود لالرتقدداس بمسددتوم الخدددمات االجت

التخصصددددات التددددي تعمددددل فددددي مجددددال رعايددددة المعدددداقين لتحقيددددق األهددددداف الوقائيددددة والعالجيددددة 
والتنموية وتبلور ذلك االهتمام في ظهور عديد من االتجاهات المعاصرة للتعامدل معهدم بعضدها 

احتياجدداتهم أو التخطددديب لحدددل مشدددكالتهم  يددرتبب بتحديدددد أسدددلول التعامددل مدددع المعددداقين ال دددباع
وبعضددها يددرتبب باالهتمددام باعددداد المجتمددع وتهيئتدده لتددوفير أسدداليا وقائيددة فددي هددذا المجددال أو 

)علي،جددددوهر،  اسددددتراتيجيات للتدددددخل المهنددددي مددددن جانددددا مهنددددة الخدمددددة الخدمددددة االجتماعيددددة.
 (333، ص.2000

وفير مدددا يلدددنمهم مدددن خددددمات إن رعايدددة المجتمدددع ألبنددداسه خاصدددة المعددداقين مدددنهم وتدددو 
وإتاحدددة الفددددرص لهدددم لالندددددمام فدددي األنشددددطة المجتمديددددة للمشدددار ة فددددي الجهدددود التنمويددددة هددددي 

، 2004)أبدو النصدر، مؤ رات هامة على المسدتوم الحضداري الدذي وصدل إليده ذلدك المجتمدع.
 (17ص.

تعتبدددددر األسدددددرة مدددددن أهدددددم الجماعدددددات اإلنسدددددانية وأعظمهدددددا تدددددأثيرًا فدددددى حيددددداة األفدددددراد و 
يدة والجماعات وأنها الوحدة البنائية األساسية التى تنشأ عن طريقها مختلف التجمعات االجتماع

وهى التى تقوم بالدور الرئيسى فى بناس صدرح المجتمدع وتددعيم وحدتده وتماسدكه وتنظديم سدلو  
 (311، ص.2003)جبريل وأخرون،  أفراده بما يتالسم مع األدوار االجتماعية المختلفة.
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ة ي على األسرة أن تنظر إلى المعاق على قدم المساواة مع باقي أفراد األسر ينبغلذلك 
هم وأال تبالغ في حمايته وأال تجعله يشعر بقلة  أنه بسدبا االعاقدة وعلدى األسدرة أيضدًا أن تسدا

فددي تعليمدده علدددى أداس أكبددر قددددر ممكددن مدددن األنشددطة حتددى يصدددب  عضددوًا نشددديطًا فددي األسدددرة 
 يضددًا أن تددتفهم االعاقددة وأسددبابها وتسدداعد إبنهددا المعدداق علددى أن يثددقوالمجتمددع، وعلددى األسددرة أ

بنفسدده وتتددي  الفددرص لدده  املددة ألن يلعددا ويددتعلم ويشددار  ويعمددل وينددت  مثددل األ ددخاص  يددر 
 (20، ص.2004)أبو النصر، المعاقين.

حيث ان اإلعاقدة حالدة اجتماعيدة يخلقهدا المجتمدع وان إعاقدة الفدرد جسدميا أونفسديا أو 
تصب   ذلك فقب حينمدا يراهدا المجتمدع أو الفدرد ذاتده علدي أنهدا واقدع يشدكل اخدتالف أو  سلو يا

 (23،ص.2206، النشرة الدورية)عيول  ير مر ول فيه من اآلخرين. 
 عبارة عن بنية اجتماعية وقد يكون البنداس االجتمداعي لألطفدال ذوي االعاقدة كما انها

ن مددا يددتم تعددريفهم بددأنهم يشددكلون مشددكلة أو يعددانون فددي حددد ذاتدده عائقددًا أمددام المشددار ة و البددًا مدد
مشددددكلة مددددا وهددددو بالتددددالي ير ددددن علددددى مددددا يسددددتطيعون ال يددددام بدددده بدددددال مددددن التر يددددن علددددى مددددا 

يسدددتطيعون ال يدددام بددده. وينظدددر إلدددى االعاقدددات فدددي  ثيدددر مدددن األحيدددان بأنهدددا أمدددر يمندددع مدددن ال
 (24،ص.2014)اليونيسيف،المشار ة.

نسددان ذوي االعاقددة فددي اتفاميددة األمددم المتحدددة لحقددوق تددم التأكيددد علددى حقددوق االوقددد 
تعنددي االلتددنام الفددوري بضددمان الخقددوق الفرديددة و 2006 (CRBD) اال ددخاص ذوي االعاقددة 

 (24،ص.2014)اليونيسيف،لجميع األطفال ذوي االعاقة وانقاذ حقوقهم بشكل تدريجي.
ة وقايدة الطفدل : تكفدل الدولد75فدى مادتده 2008لسدنة  126ويشير قانون الطفل رقم 

 مدن اإلعاقددة وتتخددذ التدددابير المناسددبة فددي مجدال الوقايددة مددن اإلعاقددة والتبصددير بحقددوق األطفددال
 المعاقين وتوعيتهم والقائمين علي رعايتهم مما ييسر إدماجهم في المجتمع.

نفسدية  –صدحية  –للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية  76مادة 
.)قددددددددددددانون نفسدددددددددددده وتيسددددددددددددر اندماجدددددددددددده ومشددددددددددددار ته فددددددددددددي المجتمع تنمددددددددددددي اعتمدددددددددددداده علددددددددددددي

 (32،ص.2008الطفل،
إلى ضرورة التأكيد على حقوق  2003دراسة  مال سالم سيسالم  وهذا ما ا ارت اليه

هددم لالمعدداقين ذهنيددًا فددي أن ينشددأوا فددي بيئددة طبيديددة مددع أفددراد األسددرة واألقددران والجيددران فيتدداح 
 (85،ص.2003سالم، . )سيالتفاعل والمشار ة والنجاح

إلدددى أن  (Markklein Basquill,2004)كمدددا تهددددف دراسدددة مدددار لين باسدددكويل 
اإلعاقددة الذهنيددة مددن المشددكالت اإلنسددانية التددي تصدديا األسددرة فددي أحددد أو بعددض أطفالهددا ومددا 
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يرتبب بها من عجن الدبعض عدن حدل المشدكالت االجتماعيدة، وتوصدلت الدراسدة إلدى أن هندا  
ة لكيفية مساعدتهم أو تددريبهم علدى التعامدل مدع المشدكالت التدي تعترضدهم نماذم علمية وعملي

 فعاًل. 
التعدددرف علدددى  ((Heidi Strickler, 2001واسدددتهدفت دراسدددة هايددددي سدددتريكلر 

السدددمات التدددي تميدددن المعددداقين ذهنيدددًا علدددى مسدددتوم األسدددرة وإلقددداس الضدددوس علدددى أنمدددا  وصدددور 
لدراسة ان المعاقين ذهنيًا وبين أفراد األسرة، وتوصلت التفاعل والعالقات اإلنسانية التي تربب بي

 إلى أن هنا  صلة أو عالقة ما بين العنف األسري وبين اإلصابة باإلعاقة الذهنية.
والتددي اسددتهدفت التعددرف علددى المسددتويات  ((Keith Warren, 2004ودراسددة  يددث واريددن 

نل أو ذهنية والتر ين على عالقة المنالعديدة من السلو يات العدوانية بين المصابين باإلعاقة ال
 البيت بظهور أو تنايد السلو  العنيف لدم المصال باإلعاقة الذهنية.

إن من بين ذوي االحتياجات الخاصة هنا   ثيدر مدن األطفدال المعداقين موهوبدون أو 
متفوقون إال أن قدرات ومهارات هؤالس عادة ما تكون مهملة أو  به مهملة مدن قبدل المختصدين 

 ربمددا يعددود ذلددك إلددى الفكددرة النمطيددة الشددائعة التددي يحملهددا الددبعض حددول األطفددال بددأنهم  البدداً و 
 (32،ص.2002)الشربيني،صادق، متأخرون في بعض القدرات أو عاديون على األكثر.

وفدي  ثيدر مددن األحيدان يكدون األطفددال ذوي االعاقدة هدم األكثددر عرضدة للبيئدات  يددر 
ويقلددم مددن الفددرص المتاحددة لهددم للتعلدديم والمشددار ة بطددرق الداعمددة وهددو مددا ينيددد مددن ضددعفهم 
 (26،ص.2014،. )اليونيسيفمجدية ولهذه العوامل الدينامية تأثير

ويشمل مصدطل  األ دخاص ذوي االعاقدة  دل مدن يعدانون مدن عاهدات طويلدة األجدل 
ة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قدد تمدنعهم لددم التعامدل مدع مختلدف الحدواجن مدن المشدار 

تمكدددين األ دددخاص ذوي  بصدددورة  املدددة وفعالدددة فدددي المجتمدددع علدددى قددددم المسددداواة مدددع اآلخدددرين،
االعاقددة مددن الددديس فددي اسددتقاللية والمشددار ة بشددكل  امددل فددي جميددع جوانددا الحيدداة علددى قدددم 

 (75،ص.2009)األمم المتحدة،المساواة مع  يرهم.
تعدددرف علدددى ال ((Carol Mcnellis, 2000واسددتهدفت دراسدددة  دددارول مددداكنيل  

السدمات الشخصددية التددي تميددن المصددابين باإلعاقددة الذهنيدة ومشددكالت عدددم التكيددف والتددأقلم مددع 
 البيئة والمجتمع المحيب بهم ووضع نموذم للتعامل مع هذه المشكالت السلو ية والمعرفيدة لددم

 والمجتمع.   األطفال المعاقين ذهنيًا بما يمكنهم من التكيف مع األسرة 
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التعدويض عدن العجدن مدن الممكدن رة المعاق عن نفسه وااليحاس إليه بأنه إن تغير فكو  
البدددددني مددددثاًل فددددي مجددددال يتفددددوق فيدددده  المجددددال العقلددددي أو المعرفددددي أو االجتمدددداعي أو المجددددال 

 (27،ص.2003)يوسف،الرياضي.
اإلنسان هو  اية التنمية وصانعها ومن ثم فإن الرعاية االجتماعيدة حدق مدن  وبما ان

سية وفى نفد  الوقدت تعدد مددخاًل لتنميدة طاقاتده وإمكاناتده للوصدول إلدى أقصدى مدا حقوقه األسا
يمكددددددددددن الوصددددددددددول إليدددددددددده وتوظيددددددددددف هددددددددددذه الطاقددددددددددات واإلمكانددددددددددات فددددددددددى مجدددددددددداالت الفعددددددددددل 

 (25،ص.2001.)سرحان،اإلنسانى
قدددددد أصدددددبحت العنايدددددة بدددددالمتفوقين والموهدددددوبين والكشدددددف عدددددنهم ودراسدددددتهم ومعرفدددددة ف

وظدروف تنشدئتهم مدن االهتمامدات الجوهريدة فدي المجتمعدات  خصائصهم ومشدكالتهم وحاجداتهم
ة المتقدمة وبعض المجتمعات الناميدة ويدأتي اهتمدام الددول بهدذه الفئدة مدن منطلدق أنهدا فئدة ذهنيد

 (32،ص.2002)الشربيني،صادق، .روثروة قومية باإلضافة إلى أنه أفضل أنواع االستثما
سدددتوم التوجددده نحدددو أبعددداد التعدددرف علدددى م 2017واسدددتهدفت دراسدددة عيسدددى صدددوا  

التفددوق الرياضددي حيددث تحمددل المسددئولية وضددبب الددنف  واالهتمددام بالجوانددا النفسددية والسددلو ية، 
وتولت إلى أن هنا  أبعداد للتفدوق الرياضدي وبوجده ايجدابي حيدث يمكدن توجيده السدلو  وتعديلده 

 (252-233 :ص ص ،2017.)صوا ،أثناس فترات التدريا
داية ظهور نظرة جديدة إلى التفوق الرياضدي عندد األطفدال  هدت السنوات األخيرة بو 

وأن التفوق الرياضي أصب  يحدد في ضوس مستوم أداس رياضي فعلي الذي وصدل إليده التلميدذ 
 .سواس في المجال الرياضي بصفة عامة أو في مجال لعبته

إلى تعديل السلو  االجتماعي لدم األطفال المعاقين  (2001 ،حسن)وتهدف دراسة 
هنيدددًا عدددن طريدددق نشدددا  رياضدددي مدرسدددي، وتوصدددلت إلدددى التدددأثير االيجدددابي للنشدددا  الرياضدددي ذ

 المدرسي على المعاقين ذهنيًا وإحداث تحسنًا في النواحي السلو ية والمهارات الرياضية.
وتلعدا الظددروف االجتماعيددة بجانددا العوامددل الشخصدية دورًا هامددًا فددي ظهددور التفددوق  

ن البدداحثين علددى أهميددة العوامددل االجتماعيددة فددي تنميددة االبتكددار أو حجبدده حيددث يؤ ددد الكثيددر مدد
فإذا أمكن تحديد العوامل التدي تشدجع علدى االبتكدار فقدد يصدب  مدن الممكدن أن نقتدرح التغيدرات 
التي تعمدل علدى تنميتده حيدث أن التفدوق واالبتكدار ال يحددث فجدأة حيدث ينمدو التفدوق واالبتكدار 

مواجهتددددددددددددده للمواقدددددددددددددف والمشدددددددددددددكالت  عندددددددددددددد الشدددددددددددددخم تددددددددددددددريجيا وذلدددددددددددددك عدددددددددددددن طريدددددددددددددق
 (582،ص.2010)حبيا،المختلفة.
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التعددرف علددى اتجاهددات التفددوق الرياضددي مددن  2013واسددتهدفت دراسددة بلقاسددم دودو 
خدالل ربطده بعامدل التنشدئة االجتماعيدة والمتمثدل فدي األسدرة ودورهدا فدي هدذا التفدوق مدن خدالل 

عالقددة بأسددلول التنشددئة لدده الرياضددي  أسدداليا التنشددئة، وتوصددلت الدراسددة إلددى أن أبعدداد التفددوق 
االجتماعيددة المتبددع مددن قبددل الوالدددين ويختلددف باختالفدده وأن النجدداح الرياضددي يددرتبب باألوسددا  

 (119-105ص ص  ،2013)دودو،االجتماعية وأهمها األسرة.
إلدى تدأثير عمليدة  (Gazmin Stefanie, 2021)وأ دارت دراسدة جدا من سدتيفان    

لدددى االعددددادات الرياضدددية حيدددث أن النتدددائ  االيجابيدددة للفدددرد تعتمدددد علدددى التنشدددئة االجتماعيدددة ع
دمجدده  مددا أكدددت علددى أهميددة الدددعم لتقليددل الضددغو  لمسدداعدة الرياضددي علددى عمليددة االعددداد 

 لتحديد االتجاهات المستقبلية.
والتددي اسددتهدفت التعددرف علددى مسددتوم رأ   (2021 ،المطيددري )دراسددة منصددور امددا و 

 م التوجيه نحو التفوق الرياضي، وتوصدلت الدراسدة إلدى أن امدتال  األفدرادالمال النفسي ومستو 
فيددة رأ  المددال النفسددي االيجددابي يتددأثر بالعوامددل البيئيددة الخاصددة بددالفرد حيددث تددوفر البيئددة الثقا

  الرياضي. واالجتماعية التوجه نحو التفوق 
يدة تدوفير إلدى أهم (Concalves bith, 2018)كمدا أ دارت دراسدة  ونكدالفين بيدث 

بيئدددة ةمندددة بهددددف تعنيدددن العالقدددات االجتماعيدددة مدددع األقدددران بمدددا يسدددم   بددددمجهم فدددي الرياضدددة 
 توفير الدعم الذي من خالله يتم التفوق.و 

علدددى أهميدددة التفاعدددل ( (Craig Schmitt, 2014وتؤ دددد دراسدددة  دددراي   دددميت 
حتدددى يدددتم اكتسددددال االجتمددداعي ألنددده يدددرتبب بالمشدددار ة فدددي البدددرام  الرياضدددية وأهميدددة التفدددوق 

 المعرفة.
والتي استهدفت التعرف على تدأثير برندام  التعلديم  (2016 ،الدين وةخرون  عن)دراسة أما     

 علددم بعددض المهددارات األساسددية فددي  ددرة القدددم للمعدداقين ذهنيددًا القددابلين للدددم  مددنتالددذاتي علددى 
خدددالل التددددري  سدددنة، وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى داللدددة الفدددرق لل يدددا  البعددددي مدددن  (16 – 14)

 على بعض المهارات األساسية في  رة القدم. (التعليم الذاتي)بالبرنام  التعليمي 
إلدددى تحديدددد الخصدددائم  ((Hill colin, 2021وتوصدددلت دراسدددة هيدددل  دددولين 
تدم بالعوامل التي تدؤدي إلدى تحسدين سدلو ياتهم و  وعيهموالسلو يات للرياضيين المتفوقين و يادة 

 اسابيع من خالل مجموعة ضابطة واخرم تجريبية. التدخل معهم لمدة ستة
، اسددتهدفت التعددرف علددى تددأثير برنددام  ترويحددي (2020،ها ددم وةخددرون )دراسددة امددا 

الدراسدة  ترياضي على اتقان بعض المهارات فدي الجمبدا  الفندي لددم المعداقين ذهنيدًا، وتوصدل
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المعدداقين ذهنيددًا وتوعيددة إلددى أن الترويحيددة أدت إلددى تحسددين األداس المهدداري فددي الجمبددا  لدددم 
 ذهنيًا. أولياس األمور بأساليا التعامل مع المعاقين 

ولددذلك تعدددد مهندددة الخدمددة االجتماعيدددة مدددن المهددن والتخصصدددات اإلنسدددانية الموجدددودة   
بالمجتمع والتي تهتم بمساعدة األفراد والجماعات والمجتمعدات علدى مواجهدة المشدكالت وإ دباع 

بدين الرفاهية االجتماعية لهدم وتحقيدق التوافدق بدين الفدرد والجماعدة و الحاجات اإلنسانية وتحقيق 
البيئددة التددي يددديس فيهددا لددذا  ددان ال م عليهددا أن يكددون لهددا إسددهام  بيددر فددي مواجهددة مشددكالت 

 (415،ص.2002.)صال ،هؤالس األطفال المعاقين ذهنيًا وإ باع حاجاتهم اإلنسانية المختلفة
 انت تهدف إلى اختبار العالقدة بدين الممارسدة والتي ( 2008 ،حسن)وتهدف دراسة 

العامددددة فددددي الخدمددددة االجتماعيددددة وتنميددددة وعددددي األمهددددات باالحتياجددددات االجتماعيددددة والنفسددددية 
ًا ألطفالهن المعاقين ذهنيَا، وتوصلت نتائجها إلى وعي األمهات بحاجة أطفدالهن المعداقين ذهنيد

 ية واالستقرار والشعور بالمساواة.إلى التقدير االجتماعي والمشار ة في الحياة الجماع
اسدتهدفت تحديدد مدددي ميدام األخصدائي االجتمدداعي  (2011 ،محمددود)أمدا دراسدة   

كممددار  عددام  بدددوره فددي التوعيددة بحقددوق الطفددل المعدداق ذهنيددا بمدددار  الدددم  و ددذلك التوعيددة 
ل ويحيدة  للطفددوالتر   -االجتماعيدة  –الصددحية  –بدالحقوق النمائيدة والتوعيددة بدالحقوق التعليميدة 

المعدداق ذهنيددا وتوصددلت الدراسددة إلددي إن دور األخصددائي االجتمدداعي ير ددن علددي تنميددة الددوعي 
 بحقوق المعاقين ذهنيا وتوصلت  أيضًا لبرنام  مقترح من منظور الممارسة العامة فدي التوعيدة

 بحقوق الطفل المعاق ذهنيا.
ات اسددتفادة المعدداقين اسددتهدفت الدراسدة تحديددد معوقدد(، 2013ن،سددليما)و دذلك دراسددة 

مددن جمديددات التأهيددل االجتمدداعي للمعدداقين والتددي ترجددع إلددي أنسدداق المعدداق، األسددرة، الجمديددة 
والمجتمع وتوصلت إلى تصور مقترح لبرنام  التدخل المهندي لألخصدائي االجتمداعي  ممدار  

 عام للحد من معوقات استفادة المعاقين من جمديات التأهيل االجتماعي.
وضدع برندام  مقتدرح لجماعدات األطفدال المعداقين  (2002 ،محمدد)راسدة واستهدفت د

ذهنيدددًا والدددذي يعمدددل علدددى إ دددباع حاجددداتهم وفدددق قددددراتهم وإمكانددداتهم ليستر دددد بددده األخصدددائيين 
ا االجتمداعيين الممارسددين مددع هددذه الفئددة وتوصددلت نتائجهدا إلددى أن المهددارات الفنيددة التددي يتطلبهدد

 الفئددة هددي مهددارة تكددوين عالقددات اجتماعيددة ومهددارة االتصددال ثددم إعددداد وتنفيددذ وتقددويم بددرام  هددذه
 مهارة المشار ة الجماعية ومهارة توظيف إمكانات وموارد األطفال المعاقين ذهنيًا.

ولقدددد أصدددب  لمهندددة الخدمدددة االجتماعيدددة فدددي المجتمدددع المعاصدددر مسدددئولياتها بجاندددا 
تددى يكددون قددادرًا علددى أداس أدواره المهددن األخددرم لتدددعيم وتحسددين األداس االجتمدداعي ل نسددان ح
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االجتماعيددة التددي يتطلبهددا مندده المجتمددع وأن تتطددور الممارسددة المهنيددة واحتوائهددا بصددفة مسددتمرة 
على نماذم وأساليا متطورة تعطي األخصدائي االجتمداعي المروندة فدي التطبيدق ويجدد فيهدا مدا 

يهددا مددا يمكندده مددن مسدداعدة يحقددق لدده أهددداف مددن نجدداح العمددل المهنددي واالرتقدداس بمسددتواه ويجددد ف
 (2002،415.)صال ،العمالس أفضل مساعدة ممكنه

 أن للخدمة االجتماعيدة دورًا هامدًا فدي رعايدة المتفدوقين مدن خدالل خددماتها وأنشدطتهاو 
. المتعدددددة حيدددث تسددداهم فدددي خلدددق جدددو مناسدددا للمتفدددوق بصدددفة عامدددة والمعددداق بصدددفة خاصدددة

 (583،ص.2010)حبيا، 
ريددة ونتددائ  بعددض البحددوث والدراسددات العربيددة واالجنبيددة فددي وممددا سددبق عرضدده الراس نظ
اهتمدددام بالمعددداقين بصدددفة يتضددد  ان هندددا   (المعددداقين ذهنيددداً )مجدددال التفدددوق الرياضدددي لألطفدددال 

 عامة والمتفوقين منهم بصفة خاصة.
مددا وهددو مددا تحدداول الدراسددة الوصددول إليدده لددذا تتحدددد مشددكلة الدراسددة فددى تسدداؤل رئيسددى مددؤداه 

سددى ويتفددرع مددن التسدداؤل الرئي (المعدداقين ذهنيدداً )لمؤديددة إلددى التفددوق الرياضددي لألطفددال العوامددل ا
 التساؤالت الفرعية التالية:

مدددا العوامدددل المؤديدددة إلدددى التفدددوق الرياضدددي لألطفدددال المعددداقين ذهنيدددًا الخاصدددة بنسدددق  -1
 .المعاق

بنسدددق مدددا العوامدددل المؤديدددة إلدددى التفدددوق الرياضدددي لألطفدددال المعددداقين ذهنيدددًا الخاصدددة  -2
 األسرة.

مدددا العوامدددل المؤديدددة إلدددى التفدددوق الرياضدددي لألطفدددال المعددداقين ذهنيدددًا الخاصدددة بنسدددق  -3
 .المؤسسة

مدددا العوامدددل المؤديدددة إلدددى التفدددوق الرياضدددي لألطفدددال المعددداقين ذهنيدددًا الخاصدددة بنسدددق  -4
 .المجتمع

مددا المقترحددات التددي تددؤدي إلددى تدددعيم التفددوق الرياضددي لألطفددال المعدداقين ذهنيددًا مددن  -5
 ظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية.من

 : أهمية الدراسة: ثانياً 
 تنايد االهتمام العالمي والمحلي بالفئدات الخاصدة بصدفة عامدة والمعداقين ذهنيدَا بصدفة -1

 خاصة.
 توفير بيئة  املة داعمة لعملية دم  ذوي االعاقة. -2
 صة به.أهمية مجال التفوق الرياضي وضرورة تقديم المنيد من الدراسات الخا -3
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 .منحوه االيجابيةالوعي برعاية المتفوقين وتنمية االتجاهات  -4
 االهتمام بالمتفوقين بصفة عامة والمتفوقين الرياضيين وخاصة المعاقين منهم. -5
النددرة الواضددحة فددى الدراسدات والبحددوث خاصددة مددن منظدور الممارسددة العامددة للخدمددة  -6

 ضيًا.فئة المعاقين المتفوقين ريااالجتماعية للتعامل مع 
 : أهداف الدراسة: ثالثاً 

 تحاول الدراسة تحقيق األهداف التالية:
 تحديد العوامل المؤدية إلى التفوق الرياضي لالطفال  المعاقين ذهنيًا . -1
 التوصل إلى تصور مقترح من منظور الممارسة العامة في تدعيمها. -2
 تساؤالت الدراسة:رابعًا: 

إلدددى التفدددوق الرياضدددي لألطفدددال )المعددداقين تسددداؤل رئيسدددى مدددؤداه مدددا العوامدددل المؤديدددة 
 ويتفرع من التساؤل الرئيسى التساؤالت الفرعية التالية: (ذهنياً 

 ما العوامل المؤدية إلى التفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهنيًا الخاصة بنسق -1
 المعاق.

 ما العوامل المؤدية إلى التفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهنيًا الخاصة بنسق -2
 سرة.األ

 ما العوامل المؤدية إلى التفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهنيًا الخاصة بنسق -3
 المؤسسة.

 ما العوامل المؤدية إلى التفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهنيًا الخاصة بنسق -4
 المجتمع.

ما المقترحدات التدي تدؤدي إلدى تددعيم التفدوق الرياضدي لألطفدال المعداقين ذهنيدًا  -5
 مارسة العامة للخدمة االجتماعية.من منظور الم

 : مفاهيم الدراسة وإطارها النظرى: خامساً 
 تعريف المعاق:

يعرف الشخم المعوق على أنه  ل  خم تعوقه أسبال بدنية أو حسدية أو فكريدة عدن 
 ا باع احتياجاته واستكمال تعليمه بالطرق العادية في التربية.

يمدا يدراه ةخدرون علدى أنده فدرد مختلدف عمدن كما أنه فرد نقصت إمكانياته إلى حدد  بيدر ف
يطلددق عليدده سددوي أو عددادي جسددميًا أو نفسدديًا أو عقليددًا أو اجتماعيددًا إلددى الحددد الددذي يسددتوجا 
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،ص 2006)حنا وأخددرون،عمليددات تأهيليدده خاصددة حتددى تحقددق تكيددف يشددبع بدده قدراتدده الباميددة.
 (166-165ص:

تعوقه أسبال جسمية أو كما تعرف نظيمة سرحان الشخم المعاق على أنه  ل  خم 
 حسية أو عقلية أو نفسية أو اجتماعيدة عدن إ دباع احتياجاتده واسدتكمال تعليمده بدالطرق العاديدة
فددددي التربيددددة وعلددددى أداس عمددددل مناسددددا واالسددددتقرار فيدددده نتيجددددة إلددددي سددددبا أو أكثددددر مددددن هددددذه 

 (23-22، ص ص:2006.)سرحان، األسبال
 تعريف االعاقة الذهنية:

: جملة من االعراض والسلو يات المصحوبة في معظم oxfordمن قامو  اكسفورد 
الحاالت بتدهور فدي الشخصدية والوظدائف النفسدية والجسددية الطبيديدة وهدي تعبدر عدن انحدراف 

 (Andrew M.colman,2001,p.440)السوي للفرد.  في السلو 
 وتعرفهدا االكاديميدة األمريكيدة علدى أنهدا عددرض أو اعاقدة تتميدن بوجدود قيدود أو حدددود
للوظدددائف الفكريدددة أو العقليددددة للفدددرد ووجددددود عجدددن لددددم المصددددال عدددن التكيددددف السدددلو ي  مددددا 
يصاحبه أيضًا تدهور ملحوظ في قدرة الفدرد علدى اكتسدال أو الحفداظ علدى المهدارات األساسدية 

 ((Dekk louhiala,2004, p.19 لديه أو توظيفها التوظيف الطبيعي.
عن نقم التعلم والتكيدف مدع البيئدة علدى  نقم في الذ اس الذي ينشأكما تعرف أنها 

 حددد أعلددى لهددؤالس  %70أن يبدددأ ذلددك قبددل بلددو  الثددامن عشددر مددن العمددر وحدددد معامددل الددذ اس 
 (20،ص.1999.)عبدالحميد،األطفال المعاقين ذهنياً 
  :تعريف التفوق الرياضي

 إن التفددددوق الرياضددددي بالنسددددبة للفددددرد يعنددددي مددددا وصددددل إليدددده الفددددرد فددددي أدائدددده رياضددددته 
التخصصدددية إلدددى مسدددتوم أعلدددى مدددن مسدددتوم أمثالددده العددداديين فدددي ذات المجدددال الرياضدددي. إن 

 التفوق الرياضي مفهوم نسبي يختلف من فرد إلى ةخر بإختالف مستويات الممارسة. 
المتفوق رياضيًا هو ذلدك الفدرد أو الشدخم الدذي وصدل إلدى مسدتوم معدين فدي أدائده 

ه مدددن طاقدددات رياضدددية ووظيفيدددة ونفسدددية وعقليدددة والدددذي اسدددتطاع أن يحقدددق مدددن خدددالل مدددا لديددد
 وصحية ممتا ة ما لم يستطع أمثالهم تح يقه.

وهدددم هدددؤالس الدددذين أمتلكدددوا هدددذه الطاقدددات واسدددتثمروها بحيدددث يصدددلون إلدددى مسدددتويات 
مرتفعددددددددددددة مدددددددددددددن أدائهدددددددددددددم فددددددددددددي مجددددددددددددداالت أنشدددددددددددددطة معينددددددددددددة تدددددددددددددرتبب بدددددددددددددالتكوين الكامدددددددددددددل 

 (19،ص.2006)حسن،للفرد.
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لقوميددددة للدراسددددات الرياضددددية أوضددددحت أن الطفددددل الموهددددول إن الجمديددددة األمريكيددددة ا
شدا  نرياضيًا أو الطفل المتفوق رياضيًا هو ما يظهر إمتيا ًا مستمرًا فدي أدائده فدي أي لدبدة أو 

 يحبه وله ميمة بالنسبة له.
التفوق الرياضي هو امتيا  أو تفدوق أو ارتفداع فدي مسدتوم األداس لددم فدرد أو بعدض 

لمقارنددة مددع اآلخددرين فددي نفدد  المرحلددة السددنية وذلددك فددي مجددال اللدبددة أو أفددراد مددن الجماعددة با
 نشا  رياضي اختاره الفرد طواعية أو وجه إليه من قبل المسئولين.

يعدرف الطفددل أو الفدرد المتفددوق رياضديًا بأندده ذلددك الطفدل الددذي لديده مددن االسددتعدادات 
ى فدي مسدتقبل حياتده مدن الوصدول إلد البدنية والوظيفية والعقلية والنفسدية والصدحية مدا قدد يمكنده

ها مستويات أداس فنية مرتفعة في لدبدة معيندة اختارهدا بدين األلعدال أو األنشدطة الرياضدية فيقددر 
 .(19،ص.2006)حسن،مسئولي المؤسسات الرياضية.

 
 

 التعريف االجرائى للطفل المتفوق رياضياالمعاق ذهنيا
نسدبة الدذ اس تتدراوح   16-13ر مدنويتدراوح العمد هو فرد  ير مكتمل في نموه العقلدي

ويمار  إحدم الرياضات ومتفوق فيها ويفوق فدي  )اعاقة ذهنية بسيطة( %70: %50ما بين 
 مستوم االداس بالمقارنة مع االخرين في نشا  رياضي.

 لتفوق الرياضي لرئيسية المتطلبات ال
 –ة الوظيفيد –دنيدة الب)يرتبب النشا  الذي الذي اختاره الفرد ويقدوم بده بدالتكوين العدام  -1

 .(االجتماعية –الصحية  –النفسية  –العقلية 
 أن يكون هذا النشا  في لدبة أو نشا  ينال تقدير المجتمع ومسئوليه. -2
 أن يصل الفرد في أدائه إلى مستوم معين. -3

 العوامل المؤثرة والمرتبطة بالتفوق الرياضي:
 ميول الفرد وميمه. -1
 ا .اتجاهاته االجتماعية نحو أوجه النش -2
 البيئة التي يديس فيه الفرد. -3
 الثقافة التي تسود تلك البيئة. -4
 المستوم الثقافي لألسرة التي يديس فيها. -5
 التشكيل أو التكوين األسري الذي ينمو فيه الفرد. -6
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التددي تعمددل علددى تكددوين دوافددع ايجابيددة نحددو و مددا يسددود األسددرة مددن ال دديم والمثددل العليددا  -7
 النشا  والفرد.

ي واالقتصدددددددددددددددددادي لألسدددددددددددددددددرة  عامدددددددددددددددددل مدددددددددددددددددن عوامدددددددددددددددددل المسدددددددددددددددددتوم االجتمددددددددددددددددداع -8
 (25،ص.2006)حسن،. التفوق.

 األطفال المتفوقين المعاقين ذهنياً دور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع 
الممارسدة العامدة علدي أنهدا قددرة األخصدائيين االجتمداعيين علدي  talsonيعرف تلسون 

ماعددات الصددغيرة والمجتمعددات مسددتخدمين العمددل مددع مختلددف األنسدداق مثددل األفددراد واألسددر والج
 .Talson,1998,p).انسددا األسدداليا واالسددتراتيجيات للتدددخل مددع األنسدداق لحددل  المشددكالت

55) 
جمددال  ددحاتة أن الممارسددة العامددة للخدمددة االجتماعيددة لهددي نددوع مددن الممارسددة  م ويددر 

مهنيددة مددن جملدده المهنيددة للخدمددة االجتماعيددة تعتمددد علددي انتقدداس بعددض المددداخل أو النمدداذم ال
هني النماذم والمداخل العلمية المتاحة أمام األخصائيين االجتماعين واستخدامها في التدخل الم

مع نسق الهدف بما يتناسا مع نسدق العميدل ونسدق حدل المشدكلة أي الممارسدة العامدة للخدمدة 
هدي الخدمدة  االجتماعية التقليدية بنماذجها المرتبطة بكل طريقة ولكن تر دن علدي طريقده واحددة

 (27،ص.2008،)حبيااالجتماعية ومر ن اهتمامها نسق العميل ونسق المشكلة.
وتشير نظيمة سرحان إلي أنل الممارسة العامة للخدمة االجتماعيدة تهدتم بالممارسدة مدع 

المجتمدددع  –المؤسسدددة  –الجماعدددة الصدددغيرة  –األسدددرة  –النوجدددان  –مختلدددف الوحددددات )الفدددرد 
ي( أي الممارسددددة علددددي مسددددتوي الوحدددددات الصددددغرم وعلددددي مسددددتوي المجتمددددع القددددوم –المحلددددي 

الوحددددات المتوسدددطة وعلدددي مسدددتوي الوحددددات الكبدددرم مدددع المواقدددف والمشدددكالت المختلفدددة دون 
التر يددن علدددي طريقددده بعينهدددا وعلدددي نسدددق بعيندده لتحقيدددق األهدددداف الوقائيدددة والعالجيدددة والتنمويدددة 

 (73،ص.2006.)سرحان،واإلنشائية للخدمة االجتماعية
أن الممارسة  العامة للخدمة االجتماعية   pamelea landonترم باميال الندون كما 

اتجدددداه يؤ ددددد علددددي الجوانددددا العامددددة مددددن المعددددارف والمهددددارات التددددي تتصددددل بتقددددديم الخدددددمات 
االجتماعية من خالل استخدام الممار  العام ألساليا متعددة للتدخل المهندي مدع  افدة أنسداق 

ا تضديف بداميال النددون أن الممارسدة العامدة هدي منظدور لطبيعدة الممارسدة التدخل المهني،  مد
يسددددعى إلددددي تحقيددددق العدالددددة االجتماعيدددده حيددددث ير ددددن فيدددده الممددددار  العددددام علددددي المشددددكالت 
االجتماعية واالحتياجات اإلنسانية دون التر ين علي طريقه معينده  للممارسده بدل بالتأكيدد علدي 

د المشددكلة، واختيددار النظريددات والطددرق المالئمددة للتدددخل عمددا يجددا اتخدداذه إجددراسات مددن تحديدد
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 ,Pamela)معتمدددًا علددي منظددور النسددق االيكولددوجي وعمليددات حددل ا لمشددكله  أسددا  لعملدده.
1995,p.1101)   

ن منظور االنساق االيكولوجية ير دن علدى التفاعدل بدين اال دخاص والبيئدة إوعلى ذلك ف
......( -اجتماعيددة  –نفسددية  –بيولوجيددة  حيددث يددرم ان الشددخم عبددارة عددن انسدداق )جوانددا

والبيئدددددددددة نسدددددددددق يتكدددددددددون مدددددددددن جدددددددددنئين اساسددددددددديين وهمدددددددددا االسدددددددددرة واالصددددددددددقاس والمؤسسدددددددددات 
 (Elizabeth,2002,p.22).والمنظمات

فددالمنظور االيكولددوجى يسدداعد علددى فهددم التعددامالت مددع البيئددة االجتماعيددة ويؤ ددد علددى 
. علدى التكيدف مدع ظدروف البيئدة المحيطدة الحصول على الخدمات وا باع االحتياجدات والقددرة

(Karen k.kirst,2002, p.12) 
حيث تؤثر المشاكل االجتماعية علدى االداس االجتمداعى وبالتدالى يدتم تفسدير المشدكالت 
االجماعيدددة فدددى ضدددوس السدددياق البيئدددى ومدددن ثدددم يوجددده االخصدددائيين االجتمددداعيين جهدددودهم نحدددو 

 (Brenda dubis,2005, p.66).تغيير الفرد او تكيف االفراد مع البيئات
 اإلجراءات المنهجية للدراسة:سادسًا: 

ندوع  تنتمي هذه الدراسة إلى نمب الدراسات الوصفية للظواهر المختلفة وتدم تحديدد نوع الدراسة:
الدراسدددة ارتباطدددًا بمشدددكلة الدراسدددة والهددددف مدددن دراسدددتها حيدددث تهددددف تلدددك الدراسدددة إلدددى تحديدددد 

سدة والتعامدل معهدا مدن منظدور الممار  ياضي لألطفدال المعداقين ذهنيداً العوامل المؤدية للتفوق الر 
 العامة للخدمة االجتماعية 

ضديًا األطفال المتفدوقين ريالتحديد مجتمع الدراسة من  بالعينةالمس  االجتماعي منهج الدراسة:
 المعاقين ذهنيًا.
 :اعتمدت الدراسة على االداه االتيه:أدوات الدراسة

 طفال المتفوقين رياضيًا المعاقين ذهنيًا.م يا  مطبق على األ
 مراحل إعداد المقياس

 أواًل: تحديد موضوع المقياس وأبعاده:
قامددت الباحثددة بإعددداد الم يددا  بعددد االطددالع علددى الجددنس النظددري الخدداص بالدراسددة واالطددالع 

 على المقايي  المتشابهة وفي ضوس ذلك تم تحديد االبعاداالتيه:
                        مل الخاصة بنسق المعاق.العواالبعد األول:  

  . األسرةالبعد الثاني: العوامل الخاصة بنسق  
  . المؤسسةالبعد الثالث: العوامل الخاصة بنسق 
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 . . المجتمعالبعدالرابع: العوامل الخاصة بنسق  
 ن ذهنيًا.مقترحات لتدعيم العوامل المؤدية للتفوق الرياضي لألطفال المعاقيالبعدالخام : 

 ثانيًا: جمع عبارات المقياس:
بعدد االطددالع علدى الجددنس النظدري الخدداص بالدراسددة واالطدالع علددى المقدايي  المتشددابهة  ونددت 

 الباحثة الم يا  في صورته األولية  اآلتي:
 عبارة. 11البعد األول:  العوامل الخاصة بنسق المعاق وتضمن 

 عبارة. 12ة وتضمنالبعد الثاني: العوامل الخاصة بنسق األسر 
 عبارة. 13البعد الثالث: العوامل الخاصة بنسق المؤسسة وتضمن 
 عبارة. 12البعدالرابع: العوامل الخاصة بنسق المجتمع وتضمن 

البعددددالخام : مقترحدددات لتددددعيم العوامدددل المؤديدددة للتفدددوق الرياضدددي لألطفدددال المعددداقين ذهنيدددًا 
 عبارة. 48وتضمن 

 ثالثًا: مرحلة التحكيم:
د أن قامددت الباحثددة بإعددداد دليددل الم يددا  فددي صددورته األوليددة قامددت بعرضدده علددي بعدد

بعددددض المحكمددددين مددددن السددددادة األكدددداديميين المتخصصددددين فددددي الخدمددددة االجتماعيددددة والبحددددث 
ارتبدددا   دددل عبدددارة بالبعدددد المدددراد .1 وتدددم تحكددديم الم يدددا  مدددن حيدددث: (8)االجتمددداعي وعدددددهم 

حددذف أي عبددارة  يددر مناسددبة أو -4 وضددوح الدبددارة. .3سددالمة صدديا ة الدبددارة.  -2مياسدده. 
 مرتبطة بالبعد وإضافة بعض الدبارات التي يرونها مناسبة.

مدن  %80وقد قامت الباحثة نتيجة لهذا التحكيم بحذف الدبارات التي لم يتفدق عليهدا 
المحكمين  ما تم إضافة بعض الدبارات األخرم وإعادة صيا ة بعدض الدبدارات وبدذلك أصدب  

 يا  في صورته النهائية  ما يلي:الم 
 عبارة. 9البعد األول:  العوامل الخاصة بنسق المعاق وتضمن 
 عبارة. 9البعد الثاني: العوامل الخاصة بنسق األسرة وتضمن

 عبارة. 14البعد الثالث: العوامل الخاصة بنسق المؤسسة وتضمن 
 عبارة. 10البعدالرابع: العوامل الخاصة بنسق المجتمع وتضمن 

البعددددالخام : مقترحدددات لتددددعيم العوامدددل المؤديدددة للتفدددوق الرياضدددي لألطفدددال المعددداقين ذهنيدددًا 
 عبارة. 42وتضمن 

 وقد وضعت الباحثة تدرجًا ثالثيًا لتصحي  الم يا  وهي: 
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درجدات إلدى نعدم ودرجتدان إلدى حدد مدا ودرجدة واحددة  3بحيث تعطدي  (ال –إلي حد ما  –نعم )
 يجابية والعك  بالنسبة للدبارات السلبية.لال بالنسبة للدبارات اال

 رابعًا: ثبات أدوات المقياس:
االطفدددال مدددن  (15)تدددم إجدددراس ثبدددات الم يدددا  باسدددتخدام إعدددادة االختبدددار علدددى عددددد 

يددوم واسددتخدام معامددل سدديبرمان وتددم حسددال معامددل ثبددات  15خددالل  المتفددوقين المعدداقين ذهنيددا
 بالجدول التالي: أبعاد الم يا  والم يا   كل  ما هو موض 

 يوض  معامالت ثبات وصدق أبعاد الم يا   كل (1)جدول 
 م

 

 المعامالت اإلحصائية           

 األبعاد  األبعاد

 معامل 

 الثبات

 معامل الصدق اإلحصائي

1 

2 

3 

4 

5 

 البعد األول

 البعد الثاني

 البعد الثالث

 البعدالرابع

 البعدالخامس

0.92 

0.95 

0.93 

0.96 

0.91 

0.96 

0.97 

0.96 

0.98 

0.95 

 0.96 0.93 المقياس ككل 

 *تم حسال معامل الصدق اإلحصائي باستخدام الجذر التربيعي للثبات.
*وتبددين مددن الجدددول السددابق أن أبعدداد الم يددا  والم يددا   كددل يتسددم بدرجددة عاليددة مددن الصدددق 

 0.96ومعامل الصدق  0.93والثبات حيث بلغ معامل الثبات الكلي  
 لمعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:خامسًا: ا

تم استخدام اسلوبي اإلحصاس الوصفي واإلحصاس التحليلي من خالل المعامالت 
 اإلحصائية التالية: 

الوسب الحسابي للمتغيرات الكمية في وصف مجتمع الدراسة، حسال األو ان ومتوسب  -
 الدراسة. األو ان والقوم النسبية للدبارات واألبعاد الخاصة بأداة 

 : مجاالت الدراسة:سابعاً 
 مر ن  بال حلمية النيتون وذلك ألن المر ن يتعامل مع تلك الفئة.المجال المكاني: 
 (63)وبلغ عددهم  عينة من األطفال المتفوقين رياضيًا المعاقين ذهنياً  -المجال البشري: 
 وفقًا للشرو  اآلتية: وقت اجراس الدراسة

 سنة. 16: 13أن يكون السن من  -1
 % لاعاقة ذهنية بسيطة ل. 70: %50أن يكون نسبة الذ اس  -2
 يمار  رياضة ما، أن يكون متفوقًا في تلك الرياضة .  -3
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 مفردة. 11العاملين بالمر ن بلغ عددهم  -4
  /30إلى    2021/ 12  /15: فترة جمع البيانات في الفترة من المجال الزمني -

12 /2021. 
 واألطفال المعاقين ذهنياً  فريق العملمن يوضح خصائص عينة البحث  (2)جدول 

 (63ن = )األطفال المعاقين ذهنياً  (11ن = )فريق العمل 

 % عدد المتغير % عدد المتغير

 النوع

 ذكر

 أنثى

 

9 

2 

 

82 % 

18 % 

 الفئة العمرية

 سنة 13

 سنة 14

 سنة 15

 سنة 16

 

9 

22 

20 

12 

 

14 % 

35% 

32% 

19% 

 الفئة العمرية

25 -  

35 – 

 كثرفأ 45

 

6 

4 

1 

 

55 % 

36 % 

9 % 

 عدد أفراد األسرة

3 

4 

5 

 فاكثر 6

 

15 

22 

18 

8 

 

24 % 

35 % 

29 % 

12% 

 الحالة التعليمية

 مؤهل عال

 ماجستير

 

10 

1 

 

 

91 % 

9 % 

 

 الحالة التعليمية لألب

 أمي

 يقرأ وتكتب

 مؤهل متوسط

 مؤهل فوق المتوسط

 مؤهل عال

 

4 

9 

12 

15 

23 

 

6 % 

14 % 

19 % 

24 % 

37 % 

 مدة العمل

2- 

4- 

 فأكثر 6

 

4 

5 

2 

 

36 % 

46 % 

18 % 

 الدخل الشهري لألسرة

 جنيه 1000أقل من 

1000 - 

2000 - 

3000 – 

 فأكثر 4000

 

4 

9 

12 

22 

16 

 

6 % 

14 % 

19 % 

35 % 

26 % 

 الحصول على دورات

 نعم

 ال

 

11 

0 

 

100 % 

0 

   

 عدد الدورات

 دورة واحدة

 دورتان

 دورات فأكثر 3

 

4 

5 

2 

 

36 % 

46 % 

18 % 

   

 فريق العملبالنسبة لعينة الدراسة من  
وأن   إنددداث %18و ذ دددورعيندددة الدراسدددة  مدددن %82يتضددد  مدددن الجددددول السدددابق أن  

سدنة بينمدا  35إلدى أقدل مدن  25% من عيندة الدراسدة تقدع فدي الفئدة العمريدة مدا بدين  55نسبة 
%  وأخيدرًا مدن  36بنسدبة  ةسدن 45إلى أقدل مدن  35جاس في الترتيا التالي الفئة العمرية من 

% بينمددا نسددبة الحاصددلين علددى مؤهددل عددال  جدداست فددي الترتيددا  9بنسددبة فددأكثر سددنة  45مددن 
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%  9    % ثددم يددأتي فددي الترتيددا الثدداني الحاصددلين علددى الماجسددتير بنسددبة 91األول بنسددبة  
ين % ومددة مدن سدنت 46سنوات بلغت نسدبتهم  6سنوات إلى أقل من  4كما أن مدة العمل من 

سددنوات فددأكثر فددي الترتيددا  6% ومددن  36فددي الترتيددا التددالي بنسددبة سددنوات  4إلددى أقددل مددن 
%، وأتضدددد  أن جميددددع عينددددة الدراسددددة حصددددلوا علددددى دورات بنسددددبة بلغددددت  18التددددالي بنسددددبة 

%  46جدداس فددي الترتيددا األول بنسددبة  دورتددين% بينمددا وجددد أن نسددبة الحاصددلين علددى  100
% وأخيدددرًا الحاصدددلين علدددى  36ة فدددي الترتيدددا التدددالي بنسدددبة وجددداس الحاصدددلين علدددى دورة واحدددد

 %. 18دورات فأكثر بنسبة  ثالث
  األطفال المعاقينأما بالنسبة لعينة الدراسة من  

 14تبلدغ مددن العمددر % مدن عينددة الدراسددة  35يتضد  مددن الجددول السددابق أن  نسددبة 
 16وفدي الترتيدا الثالدث  %32 بنسبة سنة 15بينما جاس في الترتيا التالي الفئة العمرية  سنة

لعدددد أفددراد األسددرة لعينددة % وبالنسددبة  14سددنة بنسددبة  13% ثددم يددأتي بعدددها  19سددنة بنسددبة 
 3ثددم  %29بنسددبة  5ثددم عدددد أفددراد األسددرة  4عدددد أفددراد األسددرة  %35الدراسددة وجددد أن نسددبة 

ل ة التعليميددة لددأل% أمددا الحالدد 12فددأكثر بنسددبة  6واخيددرًا عدددد أفددراد األسددرة  %24أفددراد بنسددبة 
ثدم  %24بنسدبة مؤهل فدوق المتوسدب ويليها  %37فجاست النسبة األكبر للمؤهل العالي بنسبة 

%، أمدا بالنسدبة  6واخيرًا األمية بنسبة  %14ثم يقرأ ويكتا بنسبة  %19مؤهل متوسب بنسبة 
جنيددده بنسدددبة  4000إلدددى أقدددل مدددن  3000للددددخل الشدددهري لألسدددرة فاأل لبيدددة  اندددت لددددخل مدددن 

جنيده  3000إلى أقل مدن  2000% يليها من  26فأكثر بنسبة  4000% ثم الدخل من  35
جنيده  1000% وأخيدرًا أقدل مدن  14بنسدبة  2000إلدى أقدل مدن  1000% ثم من  19بنسبة 
 %. 6بنسبة 
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 : نتائج الدراسة ثامناً 
لمعاقين رياضي لألطفال االعوامل المؤدية للتفوق ال ماالنتائ  الخاصة بالتساؤل األول ومؤداه 

 ؟ ذهنياً 
 من وجهة نظر المعاق:

 ؟العوامل الخاصة بنسق المعاق النتائج الخاصة بالتساؤل الفرعى االول ما-1
 63ن =  العوامل الخاصة بنسق المعاق (3)جدول 

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 7 0.81 2.43 153 4 28 31 ق لذاتهتقبل المعا 1

 4 0.905 2.71 171 2 14 47 اختيار الرياضة المالئمة لقدراته 2

قدراته الصحية تؤهله لممارسة  3

 الرياضة
18 45 0 142 2.25 0.751 9 

 8 0.778 2.33 147 3 36 24 اقبال الطفل على ممارسة الرياضة 4

 3 0.921 2.76 174 0 15 48 الشعور بالفخر عند الفوز 5

 2 0.937 2.81 177 0 12 51 الرغبة في النجاح 6

الشععععععور بعععععالتميع واالخعععععتال  ععععععن  7

 اآلخرين
57 3 3 180 2.86 0.952 1 

 5 0.868 2.6 164 4 17 42 الشعور باألمن للطفل المعاق 8

 6 0.825 2.48 156 8 17 38 لديه مهارات في االتصال والتفاعل 9

  7.747  1464 24 187 356 المجموع 

  0.86  162.7 2.7 20.8 39.6 المتوسط الحسابي 

     4.2 33 62.8 %()النسبة  

 % 86 القوة النسبية 

يتضدد  مددن الجدددول السددابق والخدداص بالبعددد األول )العوامددل الخاصددة بنسددق المعدداق( 
( 1464حيددددث بلددددغ المجمددددوع الددددو ني  ) مرتفددددعان اسددددتجابات عينددددة الدراسددددة جدددداست بمسددددتوم 

% . وبلددغ عدددد  86( و ددذلك بقدوة نسددبية بلغدت 7.747( وبدو ن مددرج  )162.7سدب بلددغ )بمتو 
( وبلدغ عددد مدن %62.8( مفدردة يمثلدون نسدبة )356)من أجابوا بنعم علدى عبدارات هدذا البعدد 

( مفدردة يمثلدون 24( وبلدغ عددد مدن أجدابوا بدال )%33( مفدردة بنسدبة )187أجابوا إلى حد ما )
نتائ  الجدول السابق أن عبدارة ل الشدعور بدالتمين واالخدتالف عدن  (.  ما أظهرت%2.7نسبة )

(. 0.952( وبدو ن مدرج  بلدغ )2.86اآلخرين ل جاست في الترتيا األول بمتوسب مرج  بلدغ )
( وبو ن مدرج  2.81وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل الرغبة في النجاح ل بمتوسب مرج  بلغ )

للدبدددارة ل الشدددعور بدددالفخر عندددد الفدددو  ل بمتوسدددب مدددرج  (. أمدددا الترتيدددا الثالدددث فكدددان 0.937)
(. وجدداس فددي الترتيددا الرابددع عبددارة ل اختيددار الرياضددة المالئمددة 0.921( وبددو ن مددرج  )2.76)

(. وبعدددد ذلدددك يدددأتي فدددي 0.905( وبدددو ن مدددرج  )2.71لقدراتددده ل وذلدددك بمتوسدددب مدددرج  بلدددغ )
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( وبدو ن نسددبي 2.6بمتوسددب مدرج  ) الترتيدا الخدام  عبدارة ل الشددعور بداألمن للطفدل المعداق ل
(.وجدداس فددي الترتيددا السدداد  عبددارة ل لديدده مهددارات فددي االتصددال والتفاعددل ل بمتوسددب 0.868)

(. أمدا الترتيدا السدابع فقدد جداست عبدارة ل تقبدل 0.825( وبدو ن مدرج  بلدغ )2.48مرج  بلدغ )
الثددامن جدداست (. وفددي الترتيددا 0.81( وبددو ن مددرج  )2.43المعدداق لذاتدده ل بمتوسددب مددرج  )

( وبدددو ن مدددرج  2.33عبدددارة ل امبدددال الطفدددل علدددى ممارسدددة الرياضدددة ل وذلدددك بمتوسدددب مدددرج  )
(. وجاس في الترتيا التاسع عبارة ل قدراته الصحية تؤهله لممارسة الرياضة ل بمتوسب 0.778)

واتفقددت هددذه الدراسددة مددع دراسددة  ددارول مدداكنيل   (.0.751( وبددو ن مددرج  بلددغ )2.25مددرج  )
2000 Carol Mcnellis دراسدددة أحمدددد سددديد حنفدددي حسدددن  و2017عيسدددى صدددوا  ودراسة
دراسددة  ونكددالفين بيددث و ددذلك  Gazmin stefanie 2021دراسددة جددا من سددتيفان و  2001

Concalves bith 2018 كدراي   دميت  وCraig Schmitt 2014دراسدة هيدل  دولين  و
Hill colin 2021 نبيل محمددد محمددود اسددةودلر   2020أحمد محمددد ها ددم وةخددرون ودراسددة

ال يدام بدده بدددال مددن التر يددن  المعدداقون  علددى مددا يسددتطيعون اندده يجددا التر يدن مدن حيددث و  2011
 مدن الممكدنيستطيعون ال يام به الن تغير فكرة المعاق عدن نفسده وااليحداس إليده بأنده العلى ما 

الجتمداعي أو التعويض عن العجن مثاًل في مجال يتفدوق فيده  المجدال العقلدي أو المعرفدي أو ا
التأثير االيجابي للنشا  الرياضي على المعداقين ذهنيدًا وإحدداث تحسدنًا  وايضا المجال الرياضي

 في النواحي السلو ية والمهارات الرياضية
 ؟األسرةما العوامل الخاصة بنسق  الثانيالنتائج الخاصة بالتساؤل الفرعى -2

 (63ن = )    العوامل الخاصة بنسق األسرة (4)جدول 
 العبارة م

 
إلى  نعم

 حد ما
مجموع  ال

 األوزان
المتوسط 
 المرجح

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

األسعععععرة تعععععوفر االحتياجعععععات الالزمعععععة  1

 لممارسة الطفل للرياضة
47 14 2 171 2.71 0.905 4 

ممارسة األسرة ألساليب تنشئة اجتماعية  2

 سوية مع الطفل
18 45 0 142 2.25 0.751 6 

 5 0.778 2.33 147 3 36 24 رياالستقرار االس 3

 3 0.921 2.76 174 0 15 48 تقبل االسرة للطفل المعاق 4

 2 0.937 2.81 177 0 12 51 سعي األسرة لحل المشكالت 5

وعععي االسععرة بالطريقععة السععليمة لمعاملععة  6

 األبن المعاق
57 3 3 180 2.86 0.952 1 

تشععجيع األسععرة للطفععل علععى االسععتمرار  7

 لرياضي في التفوق ا
51 12 0 177 2.81 0.937 2 

مسععاعدة الطفععل المعععاق علععى التكيعع  مععع  8

 قدراته
47 14 2 171 2.71 0.905 4 
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 العبارة م
 

إلى  نعم
 حد ما

مجموع  ال
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

ق واقعية األسرة إلى االهتمام بتنمية التفو 9

 الرياضي البناءهم
48 15 0 174 2.76 0.921 3 

  8.007  1513 10 166 391 المجموع 

  0.89  168.1 1.1 18.4 43.4 المتوسط الحسابي 

     1.8 29.3 68.9 %()النسبة  

 % 89 القوة النسبية 

يتضدد  مددن الجدددول السددابق والخدداص )العوامددل الخاصددة بنسددق األسددرة( ان اسددتجابات 
( 168.1)( بمتوسددب 1513حيدث بلددغ المجمدوع الددو ني  ) مرتفددععيندة الدراسددة جداست بمسددتوم 

. وبلدددغ عددددد مدددن أجدددابوا بدددنعم علدددى % 89( و دددذلك بقدددوة نسدددبية بلغدددت 8.007وبدددو ن مدددرج  )
( وبلددغ عدددد مددن أجددابوا إلددى حددد مددا %68.9( مفددردة يمثلددون نسددبة )391)عبددارات هددذا البعددد 

(. %1.8( مفدردة يمثلدون نسدبة )10( وبلغ عدد من أجابوا بال )%29.3( مفردة بنسبة )166)
لمعاملددة األبدددن  كمددا أظهددرت نتدددائ  الجدددول السددابق أن عبدددارة ل وعددي االسددرة بالطريقدددة السددليمة

(. 0.952( وبدو ن مدرج  بلدغ )2.86المعاق ل جداست فدي الترتيدا األول بمتوسدب مدرج  بلدغ )
تشدجيع األسدرة للطفدل علدى و ل وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل سعي األسرة لحل المشكالت ل 

 (.وفدي0.937( وبو ن مرج  بلغ )2.81بمتوسب مرج  بلغ )ل االستمرار في التفوق الرياضي 
واقدية األسدرة إلدى االهتمدام وعبارة ل الترتيا الثالث جاست عبارة ل تقبل االسرة للطفل المعاق ل 

(. 0.921( وبددو ن مددرج  بلددغ )2.76بمتوسددب مددرج  بلددغ )ل  بتنميددة التفددوق الرياضددي البندداسهم
ل وجدداس فددي الترتيددا الرابددع عبددارة ل األسددرة تددوفر االحتياجددات الال مددة لممارسددة الطفددل للرياضددة 

( وبدو ن 2.71بمتوسدب مدرج  بلدغ )ل مساعدة الطفدل المعداق علدى التكيدف مدع قدراتده وعبارة ل 
(.  مددا جدداست عبددارة ل االسددتقرار االسددري ل فددي الترتيددا الخددام  بمتوسددب 0.905مددرج  بلددغ )
(. بينمدددا جددداس فدددي الترتيدددا السددداد  عبدددارة ل 0.778( وبدددو ن مدددرج  بلدددغ )2.33مدددرج  بلدددغ )

( وبدو ن 2.25ليا تنشئة اجتماعية سوية مع الطفل ل بمتوسب مرج  بلدغ )ممارسة األسرة ألسا
 2003 مدددال سدددالم سيسدددالم دراسدددة (. وقدددد اتفقدددت نتدددائ  تلدددك الدراسدددة مدددع 0.751مدددرج  بلدددغ )

 Keith Warren idi Strickler 2004ودراسدة  يدث واريدن  Heدراسدة هايددي سدتريكلر و
 و دذلك2013دراسدة بلقاسدم دودو  وCarol Mcnellis 2000دراسدة  دارول مداكنيل   2001

 2020أحمددد محمددد ها ددم وةخددرون و Gazmin stefanie 2021دراسددة جددا من سددتيفان 
 واألسرة أن تنظر إلى المعاق على قدم المساواة مدع بداقي أفدراد األسدرة  يجا على النه  لذلكو 

أسبابها وتسداعد أن تتفهم االعاقة و  وتساهم في تعليمه على أداس أكبر قدر ممكن من األنشطة 
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إبنهددا المعدداق علددى أن يثددق بنفسدده وتتددي  الفددرص لدده  املددة ألن يلعددا ويددتعلم ويشددار  ويعمددل 
المسددتوم االجتمدداعي واالقتصددادي لألسددرة عامددل  كمددا انوينددت  مثددل األ ددخاص  يددر المعاقين.

 .تأثير عملية التنشئة االجتماعيةو ذلك  من عوامل التفوق 
 ؟المؤسسةما العوامل الخاصة بنسق  الثالثفرعى النتائج الخاصة بالتساؤل ال-3

 (63ن = )   العوامل الخاصة بالمؤسسة (5)جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

تعععععوافر االمكانيعععععات والمعععععوارد  1

بالمؤسسعععععة لتسعععععهيل ممارسعععععة 

 المعاق للرياضة

48 15 0 174 2.76 0.921 3 

تععععععوافر الخبععععععراء بالمؤسسعععععععة  2

لتسعععععععهيل ممارسعععععععة المععععععععاق 

 للرياضة

51 12 0 177 2.81 0.937 2 

تشجيع المؤسسة للطفعل المععاق  3

 على ممارسة الرياضة

57 3 3 180 2.86 0.952 1 

مسععععاعدة االسععععرة علععععى دعععععم  4

المعلومععععات الخااععععة بالمعععععاق 

 المتفوق

51 12 0 177 2.81 0.937 2 

لحععوافع للطفععل تقععديم المؤسسععة ا 5

 على ممارسة الرياضة

47 14 2 171 2.71 0.905 4 

تقععديم التوجيععه لالبععاء واالمهععات  6

 بأساليب المعاملة مع الطفل

48 15 0 174 2.76 0.921 3 

تعععديل بعععج الجوانععب السععلبية  7

 في شخصية المعاق

57 3 3 180 2.86 0.952 1 

المساهمة في العدعم االجتمعاعي  8

 لالسرة

51 12 0 177 2.81 0.937 2 

مسععاعدة المعععاق علععى التععدريب  9

 على الرياضة المالئمة 

47 14 2 171 2.71 0.905 4 

دععععععم عالقعععععات التععععععاو  بعععععين  10

المؤسسة وأسر المعاق المتفوق 

 لخدمة الطفل المعاق

48 15 0 174 2.76 0.921 3 

تحديعععععد االهتمامعععععات الخااعععععة  11

 بالطفل المعاق

48 15 0 174 2.76 0.921 3 

 1 0.952 2.86 180 3 3 57 تقييم مهارات الطفل وقدراته 12

تحديععععععد المؤسسععععععة الرياضععععععية  13

 المناسبة

51 12 0 177 2.81 0.937 2 

تععدريب المتعععاملين مععع المعععاق  14

 المتفوق

57 3 3 180 2.86 0.952 1 

  13.05  2466 16 148 718 المجموع 

  0.93  176.1 1.1 10.6 51.3 المتوسط الحسابي 

     1.8 16.8 81.4 %()النسبة  

 % 91 القوة النسبية 
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يتض  من الجدول السابق والخاص )العوامل الخاصة بالمؤسسة( ان استجابات عينة 
( وبدو ن 176.1( بمتوسدب )2466الدراسة جاست بمستوم مرتفع حيث بلدغ المجمدوع الدو ني  )

مدن أجدابوا بدنعم علدى عبدارات هدذا  % . وبلدغ عددد 91( وبقوة نسبية بلغدت    13.05مرج  )
( مفددردة 148( وبلددغ عدددد مددن أجددابوا إلددى حددد مددا )%81.4( مفددردة يمثلددون نسددبة )718)البعددد 

(. وأظهرت نتدائ  %1.8( مفردة يمثلون نسبة )16( وبلغ عدد من أجابوا بال )%16.8بنسبة )
رياضددة ل وعبددارة ل الجدددول السددابق أن عبددارة ل تشددجيع المؤسسددة للطفددل المعدداق علددى ممارسددة ال

 تعددديل بعددض الجوانددا السددلبية فددي  خصددية المعدداق ل و ل تقيدديم مهددارات الطفددل وقدراتدده ل و ل

( وبدو ن 2.86تدريا المتعاملين مع المعاق المتفوق ل احتلدت الترتيدا األول بمتوسدب مدرج   )
ممارسددة (. وجدداس فددي الترتيددا الثدداني عبددارة ل تددوافر الخبددراس بالمؤسسددة لتسددهيل 0.952مددرج  )

 المعاق للرياضة ل وعبارة ل مساعدة االسرة على دعم المعلومات الخاصدة بالمعداق المتفدوق ل و
ل المسدداهمة فددي الدددعم االجتمدداعي لالسددرة ل و ل تحديددد المؤسسددة الرياضددية المناسددبة ل بمتوسددب 

(. أمدددددا فدددددي الترتيدددددا الثالدددددث جددددداست عبدددددارة ل تدددددوافر 0.937( وبدددددو ن مدددددرج  )2.81مدددددرج  )
البداس يات والموارد بالمؤسسة لتسهيل ممارسة المعاق للرياضدة ل وعبدارة ل تقدديم التوجيده لاالمكان

واالمهات بأساليا المعاملة مع الطفل ل و ل دعم عالقدات التعداون بدين المؤسسدة وأسدر المعداق 
المتفددددوق لخدمددددة الطفددددل المعدددداق ل و ل تحديددددد االهتمامددددات الخاصددددة بالطفددددل المعدددداق ل وذلددددك 

(. وجدداس فددي الترتيددا الرابددع عبددارة ل تقددديم 0.921( وبددو ن مددرج  )2.76بلددغ ) بمتوسددب مددرج 
المؤسسة الحوافن للطفل على ممارسة الرياضة ل وعبارة       ل مساعدة المعداق علدى التددريا 

 (. 0.905( وبو ن مرج  بلغ )2.71على الرياضة المالئمة ل بمتوسب مرج  بلغ )
ودراسدة هيدل  Craig Schmitt 2014   دميت واتفقدت تلدك النتدائ  مدع دراسدة  دراي

و دراسددة أبددو  يددد عبدددالجابر 2011ودراسددةنبيل محمددد محمددود  Hill colin 2021كددولين 
مدددن حيدددث  أن للخدمدددة االجتماعيدددة دورًا هامدددًا فدددي رعايدددة المتفدددوقين مدددن خدددالل  2013سدددليمان

امددة والمعدداق خدددماتها وأنشددطتها المتعددددة حيددث تسدداهم فددي خلددق جددو مناسددا للمتفددوق بصددفة ع
 بصفة خاصة.
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 ؟المجتمعما العوامل الخاصة بنسق  الرابعالنتائج الخاصة بالتساؤل الفرعى -4
 (63ن = ) العوامل الخاصة بنسق المجتمع (6(جدول

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

تدعيم وسائل االعالم الخااة  1

 معاق المتفوقبال

43 12 8 161 2.56 0.852 3 

توفير الخبراء للتعامل مع المعاق  2

 المتفوق

31 28 4 153 2.43 0.81 4 

 8 0.646 1.94 122 18 31 14 تقدير المجتمع للمعاق المتفوق 3

 9 0.582 1.75 110 27 25 11 تقديم الرعاية الالزمة للمعاق المتفوق 4

معاق تطوير البرامج الخااة بال 5

 المتفوق

41 17 5 162 2.57 0.857 2 

نشر برامج التثقي  الخااة بالمعاق  6

 المتفوق

47 12 4 169 2.68 0.894 1 

المساهمة في تطوير التشريعات  7

 الخااة بالمعاقين

18 37 8 139 2.21 0.735 5 

مشاركة المنظمات االهلية في تدعيم  8

 التفوق للمعاق

31 14 18 130 2.06 0.688 7 

االستفادة من اور الدعم الذي تقدمه  9

 الدولة

12 43 8 130 2.06 0.688 7 

 6 0.725 2.2 137 20 12 31 توفير فرص االحتكاك والتفاعل 10

  7.477  1413 120 231 279 المجموع 

  0.75  141.3 12 23.1 27.9 المتوسط الحسابي 

     19 36.7 44.3 %()النسبة  

 % 75 القوة النسبية 

يتض  من الجدول السابق والخاص )العوامل الخاصة بالمجتمع( ان استجابات عينة الدراسة 
( وبو ن مرج  141.3( بمتوسب )1413حيث بلغ المجموع الو ني ) متوسبجاست بمستوم 

% . وبلغ عدد من أجابوا بنعم على عبارات هذا البعد  75    ( وبقوة نسبية بلغت7.477)
( مفردة 231( وبلغ عدد من أجابوا إلى حد ما )%44.3بة )( مفردة يمثلون نس279)

(. وأظهرت نتائ  %19( مفردة يمثلون نسبة )120( وبلغ عدد من أجابوا بال )%36.7)بنسبة
الجدول السابق أن عبارة ل نشر برام  التث يف الخاصة بالمعاق المتفوق ل احتلت الترتيا 

(. وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل 0.894( وبو ن مرج  )2.68األول بمتوسب مرج   )
(. 0.857( وبو ن مرج  )2.57تطوير البرام  الخاصة بالمعاق المتفوق ل بمتوسب مرج  )

أما في الترتيا الثالث جاست عبارة ل تدعيم وسائل االعالم الخاصة بالمعاق المتفوق ل وذلك 
الرابع عبارة ل توفير  (. وجاس في الترتيا0.852( وبو ن مرج  )2.56بمتوسب مرج  بلغ )

(. 0.81( وبو ن مرج  بلغ )2.43الخبراس للتعامل مع المعاق المتفوق ل بمتوسب مرج  بلغ )
كما جاست عبارة ل المساهمة في تطوير التشريعات الخاصة بالمعاقين ل في الترتيا الخام  
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ساد  عبارة (. بينما جاس في الترتيا ال0.735( وبو ن مرج  بلغ )2.21بمتوسب مرج  بلغ )
(. 0.725( وبو ن مرج  بلغ )2.2ل توفير فرص االحتكا  والتفاعل ل بمتوسب مرج  بلغ )

وعبارة  وجاس في الترتيا السابع عبارة ل مشار ة المنظمات االهلية في تدعيم التفوق للمعاق ل
( وبو ن مرج  2.06بمتوسب مرج  بلغ )ل االستفادة من صور الدعم الذي تقدمه الدولة  ل 

ل تقدير المجتمع للمعاق المتفوق ل بمتوسب   (. وجاس في الترتيا الثامن عبارة 0.688بلغ )
(. وجاس في الترتيا التاسع عبارة ل تقديم 0.646( وبو ن مرج  بلغ )1.94مرج  بلغ )

(. 0.582( وبو ن مرج  بلغ )1.75الرعاية الال مة للمعاق المتفوق ل بمتوسب مرج  بلغ )
أحمد محمد ها م و Carol Mcnellis 2000لدراسة دراسة  ارول ماكنيل  وقد اتفقت تلك ا

وإن رعاية المجتمع ألبناسه خاصة المعاقين منهم وتوفير ما يلنمهم من   2020وةخرون 
خدمات وإتاحة الفرص لهم لالندمام في األنشطة المجتمدية للمشار ة في الجهود التنموية هي 

 الذي وصل إليه ذلك المجتمع.  مؤ رات هامة على المستوم الحضاري 
 :فريق العملمن وجهة نظر 

 النتائج الخاصة بالتساؤل الفرعى االول ما العوامل الخاصة بنسق المعاق؟-1
 (11ن = ) العوامل الخاصة بنسق المعاق (7)جدول 

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 3 0.939 2.82 31 0 2 9 معاق لذاتهتقبل ال 1

 2 0.97 2.91 32 0 1 10 اختيار الرياضة المالئمة لقدراته 2

قدراتععه الصععحية تؤهلععه لممارسععة  3

 الرياضة

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

اقبعععععال الطفعععععل علعععععى ممارسعععععة  4

 الرياضة

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

 2 0.97 2.91 32 0 1 10 الشعور بالفخر عند الفوز 5

 2 0.97 2.91 32 0 1 10 الرغبة في النجاح 6

الشعععور بععالتميع واالخععتال  عععن  7

 اآلخرين

11 0 0 33 3 1 1 

 1 1 3 33 0 0 11 الشعور باألمن للطفل المعاق 8

لديعععععه مهعععععارات فعععععي االتصعععععال  9

 والتفاعل

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

  8.546  282 2 11 86 المجموع 

  0.95  31.3 0.2 1.2 9.6 المتوسط الحسابي 

     2 11.1 86.9 %()النسبة  

 % 95 القوة النسبية 
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ان استجابات  (العوامل الخاصة بنسق المعاق)يتض  من الجدول السابق والخاص 
( 31.3( بمتوسب بلغ )282حيث بلغ المجموع الو ني  ) مرتفععينة الدراسة جاست بمستوم 

% . وبلغ عدد من أجابوا بنعم على  95 ( و ذلك بقوة نسبية بلغت8.546وبو ن مرج  )
( 11( وبلغ عدد من أجابوا إلى حد ما )%86.9( مفردة يمثلون نسبة )86)عبارات هذا البعد 

(.  ما أظهرت %2( مفردة يمثلون نسبة )2( وبلغ عدد من أجابوا بال )%11.1مفردة بنسبة )
 الشعوروعبارة  ل ن اآلخرين ل نتائ  الجدول السابق أن عبارة ل الشعور بالتمين واالختالف ع

( وبو ن مرج  بلغ 3جاست في الترتيا األول بمتوسب مرج  بلغ )ل باألمن للطفل المعاق 
خر الشعور بالف و ل (. وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل اختيار الرياضة المالئمة لقدراته ل1)

بمتوسب مرج  ل ل والتفاعل لديه مهارات في االتصال و ل الرغبة في النجاح ل و ل عند الفو  
(. أما الترتيا الثالث فكان للدبارة ل تقبل المعاق لذاته ل 0.97( وبو ن مرج  )2.91بلغ )

(. وجاس في الترتيا الرابع عبارة ل قدراته 0.939( وبو ن مرج  )2.82بمتوسب مرج  )
(. 0.879( وبو ن مرج  بلغ )2.64الصحية تؤهله لممارسة الرياضة ل بمتوسب مرج  بلغ )

كما جاست عبارة ل امبال الطفل على ممارسة الرياضة ل في الترتيا الخام  بمتوسب مرج  
(. واتفقت هذه الدراسة مع دراسة  ارول ماكنيل  0.848( وبو ن مرج  بلغ )2.55بلغ )

2000 Carol Mcnellis   و دراسة أحمد سيد حنفي حسن 2017ودراسةعيسى صوا
و ذلك دراسة  ونكالفين بيث  Gazmin stefanie 2021ودراسة جا من ستيفان  2001

Concalves bith 2018  و  راي   ميتCraig Schmitt 2014 و دراسة هيل  ولين
Hill colin 2021  ودلراسةنبيل محمد محمود   2020ودراسةأحمد محمد ها م وةخرون

 ين على ما ومن حيث انه يجا التر ين على ما يستطيعون ال يام به بدال من التر  2011
يستطيعون ال يام به الن تغير فكرة المعاق عن نفسه وااليحاس إليه بأنه في وسعه التعويض 
عن العجن مثاًل في مجال يتفوق فيه  المجال العقلي أو المعرفي أو االجتماعي أو المجال 

في الرياضي وايضا التأثير االيجابي للنشا  الرياضي على المعاقين ذهنيًا وإحداث تحسنًا 
 النواحي السلو ية والمهارات الرياضية
بلغت فريق العمل  بينما من وجهة نظر %86 نسق المعاقويالحظ أن القوة النسبية من وجهة 

95%. 
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 ؟األسرة ما العوامل الخاصة بنسق  الثانيالنتائج الخاصة بالتساؤل الفرعى -2
 (11ن = ) العوامل الخاصة بنسق األسرة (8)جدول 

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

الترتي

 ب

األسرة توفر االحتياجات الالزمة  1

 لممارسة الطفل للرياضة

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

ممارسة األسرة ألساليب تنشئة  2

 اجتماعية سوية مع الطفل

9 2 0 31 2.82 0.939 3 

 5 0.848 2.55 28 1 3 7 االستقرار االسري 3

 5 0.848 2.55 28 1 3 7 تقبل االسرة للطفل المعاق 4

 4 0.879 2.64 29 1 2 8 سعي األسرة لحل المشكالت 5

وعي االسرة بالطريقة السليمة  6

 لمعاملة األبن المعاق

11 0 0 33 3 1 1 

تشجيع األسرة للطفل على  7

 االستمرار في التفوق الرياضي 

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

اعدة الطفل المعاق على مس 8

 التكي  مع قدراته

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

واقعية األسرة إلى االهتمام بتنمية  9

 التفوق الرياضي البناءهم

11 0 0 33 3 1 1 

  8.333  275 4 14 81 المجموع 

  0.93  30.6 0.4 1.6 9 المتوسط الحسابي 

     4.1 14.1 81.8 %()النسبة  

 % 93 القوة النسبية 

يتض  من الجدول السابق والخاص )العوامل الخاصة بنسق األسرة( ان استجابات 
( وبو ن 30.6( بمتوسب )275عينة الدراسة جاست بمستوم مرتفع حيث بلغ المجموع الو ني )

%. وبلغ عدد من أجابوا بنعم على عبارات   93  ( و ذلك بقوة نسبية بلغت8.333مرج  )
( مفردة 14( وبلغ عدد من أجابوا إلى حد ما )%81.8ثلون نسبة )( مفردة يم81هذا البعد )

(.  ما أظهرت %4.1( مفردة يمثلون نسبة )4( وبلغ عدد من أجابوا بال )%14.1بنسبة )
و ل  نتائ  الجدول السابق أن عبارة ل وعي االسرة بالطريقة السليمة لمعاملة األبن المعاق ل

جاست في الترتيا األول  ل لتفوق الرياضي البناسهمواقدية األسرة إلى االهتمام بتنمية ا
(. وجاس في الترتيا الثاني عبارةل األسرة توفر 1( وبو ن مرج  بلغ )3بمتوسب مرج  بلغ )

تشجيع األسرة للطفل على االستمرار في و ل االحتياجات الال مة لممارسة الطفل للرياضة ل 
وفي الترتيا الثالث  (.0.97ن مرج  بلغ )( وبو  2.91بمتوسب مرج  بلغ )ل التفوق الرياضي 

جاست عبارة ل ممارسة األسرة ألساليا تنشئة اجتماعية سوية مع الطفل ل بمتوسب مرج  بلغ 
(. وجاس في الترتيا الرابع عبارة ل سعي األسرة لحل 0.939( وبو ن مرج  بلغ )2.82)

( 2.64متوسب مرج  بلغ )ب المشكالت ل و ل مساعدة الطفل المعاق على التكيف مع قدراته ل
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تقبل االسرة للطفل ل (.  ما جاست عبارة ل االستقرار االسري ل و 0.879وبو ن مرج  بلغ )
( وقد 0.848( وبو ن مرج  بلغ )2.55المعاق ل في الترتيا الخام  بمتوسب مرج  بلغ )

راسة ود Heودراسة هايدي ستريكلر  2003اتفقت نتائ  تلك الدراسة مع  مال سالم سيسالم 
 2000دراسة  ارول ماكنيل   Keith Warren idi Strickler 2001 2004كيث وارين 

Carol Mcnellis و ذلك دراسة جا من ستيفان 2013و دراسة بلقاسم دودو Gazmin 
stefanie 2021 ولذلك النه  يجا على األسرة أن  2020و أحمد محمد ها م وةخرون

باقي أفراد األسرة و تساهم في تعليمه على أداس أكبر تنظر إلى المعاق على قدم المساواة مع 
قدر ممكن من األنشطة و أن تتفهم االعاقة وأسبابها وتساعد إبنها المعاق على أن يثق بنفسه 
وتتي  الفرص له  املة ألن يلعا ويتعلم ويشار  ويعمل وينت  مثل األ خاص  ير 

رة عامل من عوامل التفوق و ذلك المعاقين.كما ان المستوم االجتماعي واالقتصادي لألس
 .تأثير عملية التنشئة االجتماعية

بينما من وجهة نظر فريق العمل بلغت  %89ويالحظ أن القوة النسبية من وجهة نسق المعاق 
93%. 
 ؟المؤسسةما العوامل الخاصة بنسق  الثالثالنتائج الخاصة بالتساؤل الفرعى -3

 (11= ن ) العوامل الخاصة بالمؤسسة (9)جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

تعععععوافر االمكانيعععععات والمعععععوارد  1

بالمؤسسعععععة لتسعععععهيل ممارسعععععة 

 المعاق للرياضة

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

تعععععععوافر الخبعععععععراء بالمؤسسعععععععة  2

لتسععععععععهيل ممارسععععععععة المعععععععععاق 

 للرياضة

11 0 0 33 3 1 1 

ؤسسعة للطفعل المععاق تشجيع الم 3

 على ممارسة الرياضة

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

مسعععععاعدة االسعععععرة علعععععى دععععععم  4

المعلومععععات الخااععععة بالمعععععاق 

 المتفوق

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

تقععديم المؤسسععة الحععوافع للطفععل  5

 على ممارسة الرياضة

11 0 0 33 3 1 1 

تقععديم التوجيععه لالبععاء واالمهععات  6

 ع الطفلبأساليب المعاملة م

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

تعععديل بعععج الجوانععب السععلبية  7

 في شخصية المعاق

9 2 0 31 2.82 0.939 3 

المساهمة في العدعم االجتمعاعي  8

 لالسرة

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

 5 0.848 2.55 28 1 3 7مسععاعدة المعععاق علععى التععدريب  9
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 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 على الرياضة المالئمة 

 دععععععم عالقعععععات التععععععاو  بعععععين 10

المؤسسة وأسر المعاق المتفعوق 

 لخدمة الطفل المعاق

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

تحديعععععد االهتمامعععععات الخااعععععة  11

 بالطفل المعاق

11 0 0 33 3 1 1 

 2 0.97 2.91 32 0 1 10 تقييم مهارات الطفل وقدراته 12

تحديععععععد المؤسسععععععة الرياضععععععية  13

 المناسبة

9 2 0 31 2.82 0.939 3 

لين مععع المعععاق تععدريب المتعععام 14

 المتفوق

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

  13  429 6 21 127 المجموع 

  0.93  30.6 0.4 1.5 9.1 المتوسط الحسابي 

     3.9 13.6 82.5 %()النسبة  

 % 93 القوة النسبية 

يتض  من الجدول السابق والخاص )العوامل الخاصة بالمؤسسة( ان استجابات عينة 
( وبدددو ن 30.6( بمتوسدددب )429وم مرتفدددع حيدددث بلدددغ المجمدددوع الدددو ني )الدراسدددة جددداست بمسدددت

% . وبلددغ عدددد مددن أجددابوا بددنعم علددى عبددارات هددذا البعددد  93( وبقددوة نسددبية بلغددت 13مددرج  )
( مفددردة بنسددبة 21( وبلددغ عدددد مددن أجددابوا إلددى حددد مددا )%82.5( مفددردة يمثلددون نسددبة )127)
(. وأظهرت نتائ  الجددول %3.9يمثلون نسبة )( مفردة 6( وبلغ عدد من أجابوا بال )13.6%)

تقددديم وعبددارة ل السددابق أن عبددارة ل تددوافر الخبددراس بالمؤسسددة لتسددهيل ممارسددة المعدداق للرياضددة ل 
تحديدددد االهتمامدددات الخاصدددة بالطفدددل ل و ل المؤسسدددة الحدددوافن للطفدددل علدددى ممارسدددة الرياضدددة 

(. وجددداس فدددي الترتيدددا 1مدددرج  ) ( وبدددو ن 3احتلدددت الترتيدددا األول بمتوسدددب مدددرج   )ل المعددداق 
تقديم التوجيه لالباس و ل الثاني عبارة ل تشجيع المؤسسة للطفل المعاق على ممارسة الرياضة ل 

بمتوسدددب مدددرج  ل تقيددديم مهدددارات الطفدددل وقدراتددده ل و ل  واالمهدددات بأسددداليا المعاملدددة مدددع الطفدددل
ل تعدديل بعدض الجواندا (. أمدا فدي الترتيدا الثالدث جداست عبدارة 0.97( وبو ن مرج  )2.91)

وذلدك بمتوسددب مددرج  ل تحديدد المؤسسددة الرياضدية المناسددبة و ل السدلبية فددي  خصدية المعدداق ل 
(. وجدددداس فددددي الترتيددددا الرابددددع عبددددارة ل تددددوافر االمكانيددددات 0.939( وبددددو ن مددددرج  )2.82بلددددغ )

مسددددداعدة االسدددددرة علدددددى دعدددددم و ل والمدددددوارد بالمؤسسدددددة لتسدددددهيل ممارسدددددة المعددددداق للرياضدددددة ل  
دعددم عالقددات التعدداون بددين المؤسسددة وأسددر المعدداق ل و ل المعلومددات الخاصددة بالمعدداق المتفددوق 

بمتوسددب مددرج  ل تدددريا المتعدداملين مددع المعدداق المتفددوق ل و ل المتفددوق لخدمددة الطفددل المعدداق 
لالسدرة  (.  ما جاست عبارة ل المساهمة في الددعم االجتمداعي 0.879( وبو ن مرج  )2.64)
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فددي الترتيددا الخددام  بمتوسددب ل ة المعدداق علددى التدددريا علددى الرياضددة المالئمددة مسدداعدو ل  ل 
 (. 0.848( وبو ن مرج  بلغ )2.55مرج  بلغ )

ودراسدة  Craig Schmitt 2014تلك الدراسة مع دراسدة  دراي   دميت  نتائ  واتفقت
بر و دراسدة أبدو  يدد عبددالجا2011ودراسدةنبيل محمدد محمدود  Hill colin 2021هيدل  دولين 

مدددن حيدددث  أن للخدمدددة االجتماعيدددة دورًا هامدددًا فدددي رعايدددة المتفدددوقين مدددن خدددالل  2013سدددليمان
خدددماتها وأنشددطتها المتعددددة حيددث تسدداهم فددي خلددق جددو مناسددا للمتفددوق بصددفة عامددة والمعدداق 

 بصفة خاصة.
بينما من وجهة نظر فريق  %91ويالحظ أن القوة النسبية من وجهة نسق المعاق 

 .%93العمل بلغت 
 ؟المجتمعما العوامل الخاصة بنسق  الرابعالنتائج الخاصة بالتساؤل الفرعى -4

 (11ن = ) العوامل الخاصة بنسق المجتمع (10)جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

تدعيم وسائل االعالم الخااة  1

 بالمعاق المتفوق

10 1 0 32 2.91 0.97 1 

توفير الخبراء للتعامل مع  2

 المعاق المتفوق

9 2 0 31 2.82 0.939 2 

 4 0.879 2.64 29 1 2 8 تقدير المجتمع للمعاق المتفوق 3

تقديم الرعاية الالزمة للمعاق  4

 المتفوق

7 2 2 27 2.45 0.818 6 

تطوير البرامج الخااة  5

 بالمعاق المتفوق

8 3 0 30 2.73 0.909 3 

نشر برامج التثقي  الخااة  6

 بالمعاق المتفوق

10 1 0 32 2.91 0.97 1 

المساهمة في تطوير  7

 التشريعات الخااة بالمعاقين

9 2 0 31 2.82 0.939 2 

مشاركة المنظمات االهلية في  8

 تدعيم التفوق للمعاق

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

االستفادة من اور الدعم الذي  9

 تقدمه الدولة

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

توفير فرص االحتكاك  10

 والتفاعل

9 1 1 30 2.73 0.909 3 

  9.029  298 6 20 84 المجموع 

  90  29.8 0.6 2 8.4 المتوسط الحسابي 

     5.4 18.2 76.4 %()النسبة  

 % 90 القوة النسبية 

عيندة  يتض  من الجدول السابق والخاص )العوامل الخاصة بالمجتمع( ان استجابات
( وبدددو ن 29.8( بمتوسدددب )298الدراسدددة جددداست بمسدددتوم مرتفدددع حيدددث بلدددغ المجمدددوع الدددو ني )
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% . وبلددغ عدددد مددن أجددابوا بددنعم علددى عبددارات هددذا  90( وبقددوة نسددبية بلغددت 9.029مددرج  )
( مفدردة بنسدبة 20( وبلغ عدد من أجابوا إلى حد ما )%76.4( مفردة يمثلون نسبة )84)البعد 

(. وأظهرت نتائ  الجددول %5.4( مفردة يمثلون نسبة )6من أجابوا بال ) ( وبلغ عدد18.2%)
نشدر بدرام  التث يدف و ل السابق أن عبدارة ل تددعيم وسدائل االعدالم الخاصدة بالمعداق المتفدوق ل 

( وبددددو ن مددددرج  2.91احتلددددت الترتيددددا األول بمتوسددددب مددددرج   )ل الخاصددددة بالمعدددداق المتفددددوق 
عبددارة ل تددوفير الخبددراس للتعامددل مددع المعدداق المتفددوق ل و ل  (. وجدداس فددي الترتيددا الثدداني0.97)

تقدددوم الجمديدددة بتو يدددع المدددواد الغذائيدددة فدددى المناسدددبات االجتماعيدددة ل و ل المسددداهمة فدددي تطدددوير 
(. أمدددا فدددي 0.939( وبدددو ن مدددرج  )2.82التشدددريعات الخاصدددة بالمعددداقين ل بمتوسدددب مدددرج  )

تدددوفير فدددرص و ل  الخاصدددة بالمعددداق المتفدددوق لالترتيدددا الثالدددث جددداست عبدددارة ل تطدددوير البدددرام  
(. وجدداس فددي 0.909)( وبددو ن مددرج  2.73وذلددك بمتوسددب مددرج  بلددغ )ل  االحتكددا  والتفاعددل

( وبدو ن 2.64الترتيا الرابع عبارة ل تقديم الرعاية الال مة للمعداق المتفدوق ل  بمتوسدب مدرج  )
و ة في تددعيم التفدوق للمعداق ل (.  ما جاست عبارة ل مشار ة المنظمات االهلي0.879مرج  )

فدددي الترتيددا الخدددام  بمتوسدددب مدددرج  بلدددغ ل االسددتفادة مدددن صدددور الددددعم الددذي تقدمددده الدولدددة ل 
ل تقددددديم الرعايدددة الال مددددة للمعدددداق  (.  مددددا جدددداست عبدددارة 0.848( وبدددو ن مددددرج  بلدددغ )2.55)

 (.0.818( وبو ن مرج  بلغ )2.45بمتوسب مرج  بلغ ) الساد المتفوق ل في الترتيا 
وأحمددد  Carol Mcnellis 2000وقددد اتفقددت تلددك الدراسددة دراسددة  ددارول مدداكنيل  

وإن رعايددة المجتمددع ألبنددداسه خاصددة المعدداقين مدددنهم وتددوفير مدددا   2020محمددد ها ددم وةخدددرون 
يلنمهم من خدمات وإتاحة الفرص لهدم لالنددمام فدي األنشدطة المجتمديدة للمشدار ة فدي الجهدود 

 على المستوم الحضاري الذي وصل إليه ذلك المجتمع  التنموية هي مؤ رات هامة
بينمددا مددن وجهددة نظددر فريددق  %75ويالحددظ أن القددوة النسددبية مددن وجهددة نسددق المعدداق 

 .%90العمل بلغت 
عيم ومؤداه ماا المتترحاات التاي تاؤدى إلاى تاد الفرعي الخامسالنتائج الخاصة بالتساؤل -5

 ؟ ماعيةمنظور الممارسة العامة للخدمة االجتالتفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهنيًا من 
 المعاق:وجهة نظر من 
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 (63ن = ) تدعيم العوامل الخاصة بنسق المعاق (11)جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 3 0.81 2.43 153 4 28 31 المساعدة على تقبل المعاق لذاته 1

المسععععععاعدة فععععععي اختيععععععار الرياضععععععة  2

 المالئمة لقدراته

47 14 2 171 2.71 0.905 2 

تععععععدعيم قدراتععععععه الصععععععحية لتؤهلععععععه  3

 لممارسة الرياضة

18 45 0 142 2.25 0.751 5 

تعععدعيم اقبععععال الطفععععل علععععى ممارسععععة  4

 الرياضة

24 36 3 147 2.33 0.778 4 

مسععاعدته علععى الشعععور بععالفخر عنععد  5

 الفوز

48 15 0 174 2.76 0.921 1 

 5 0.751 2.25 142 0 45 18 تدعيم الرغبة في النجاح 6

تدعيم الشعور بالتميع واالختال  عن  7

 اآلخرين

18 45 0 142 2.25 0.751 5 

 3 0.81 2.43 153 4 28 31 تدعيم الشعور باألمن للطفل المعاق 8

 2 0.825 2.48 156 8 17 38 تنمية مهارات في االتصال والتفاعل 9

  7.302  1380 21 273 273 المجموع 

  0.81  153.3 2.3 30.3 30.3 المتوسط الحسابي 

        %()النسبة  

 % 81 القوة النسبية 

يتضددد  مدددن الجددددول السدددابق والخددداص بالبعدددد األول )تددددعيم العوامدددل الخاصدددة بنسدددق 
الددددو ني  حيددددث بلددددغ المجمددددوع متوسددددبالمعدددداق( ان اسددددتجابات عينددددة الدراسددددة جدددداست بمسددددتوم 

% .  81( و ددذلك بقددوة نسددبية بلغددت 7.302( وبددو ن مددرج  )153.3( بمتوسددب بلددغ )1380)
( وبلدغ %30.3( مفدردة يمثلدون نسدبة )273)وبلغ عدد من أجابوا بنعم على عبارات هذا البعدد 

( 21( وبلددغ عدددد مددن أجددابوا بددال )%30.3( مفددردة بنسددبة )273عدددد مددن أجددابوا إلددى حددد مددا )
(.  مددا أظهددرت نتددائ  الجدددول السددابق أن عبددارة ل مسدداعدته علددى %2.3سددبة )مفددردة يمثلددون ن

( وبدددو ن 2.76الشدددعور بدددالفخر عندددد الفدددو  ل جددداست فدددي الترتيدددا األول بمتوسدددب مدددرج  بلدددغ )
(. وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل المساعدة فدي اختيدار الرياضدة المالئمدة 0.921مرج  بلغ )

( وبدو ن مدرج  2.48بمتوسدب مدرج  بلدغ )ل االتصال والتفاعدل  تنمية مهارات فيو ل لقدراته ل 
تدددعيم و ل (. أمددا الترتيددا الثالددث فكددان للدبددارة ل المسدداعدة علددى تقبددل المعدداق لذاتدده ل 0.825)

(. وجددداس فدددي 0.81( وبدددو ن مدددرج  )2.43بمتوسدددب مدددرج  )ل الشدددعور بددداألمن للطفدددل المعددداق 
علددى ممارسددة الرياضددة ل وذلددك بمتوسددب مددرج  بلددغ الترتيددا الرابددع عبددارة ل تدددعيم امبددال الطفددل 

(. وبعددد ذلددك يددأتي فددي الترتيددا الخددام  عبددارة ل تدددعيم قدراتدده 0.788( وبددو ن مددرج  )2.33)
تددعيم الشدعور بدالتمين ل و ل تددعيم الرغبدة فدي النجداح و ل الصحية لتؤهله لممارسة الرياضة ل 
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(. واتفقددددت هددددذه 0.751نسددددبي )( وبددددو ن 2.25بمتوسددددب مددددرج  )ل واالخددددتالف عددددن اآلخددددرين 
و 2017ودراسةعيسدى صدوا   Carol Mcnellis 2000الدراسة مع دراسة  دارول مداكنيل  

 Gazmin stefanie 2021ودراسدة جدا من سدتيفان  2001دراسدة أحمدد سديد حنفدي حسدن 
 Craig Schmittو  دراي   دميت  Concalves bith 2018و دذلك دراسدة  ونكدالفين بيدث 

  2020ودراسددةأحمد محمددد ها ددم وةخددرون  Hill colin 2021 ددولين  و دراسددة هيددل2014
ومدن حيددث انده يجددا التر يدن علددى مدا يسددتطيعون ال يدام بدده  2011ودلراسدةنبيل محمدد محمددود 

بددال مدن التر يدن علدى مدا يسدتطيعون ال يدام بدده الن تغيدر فكدرة المعداق عدن نفسده وااليحداس إليدده 
في مجال يتفدوق فيده  المجدال العقلدي أو المعرفدي أو بأنه في وسعه التعويض عن العجن مثاًل 

االجتماعي أو المجال الرياضي وايضا التأثير االيجدابي للنشدا  الرياضدي علدى المعداقين ذهنيدًا 
 وإحداث تحسنًا في النواحي السلو ية والمهارات الرياضية 

 (63ن = ) تدعيم العوامل الخاصة بنسق األسرة  (12)جدول 
 العبارة م

 

لى حد إ نعم

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

مساعدة األسرة في توفير االحتياجات  1

 الالزمة لممارسة الطفل للرياضة

24 36 3 147 2.33 0.778 5 

تدعيم ممارسة األسرة ألساليب تنشئة  2

 اجتماعية سوية مع الطفل

18 45 0 142 2.25 0.751 6 

 5 0.778 2.33 147 3 36 24 الستقرار االسريالمساعدة على ا 3

المساعدة على تقبل االسرة للطفل  4

 المعاق

48 15 0 174 2.76 0.921 3 

 2 0.937 2.81 177 0 12 51 تدعيم سعي األسرة لحل المشكالت 5

تدعيم وعي االسرة بالطريقة السليمة  6

 لمعاملة األبن المعاق

57 3 3 180 2.86 0.952 1 

تشجيع األسرة للطفل على تدعيم  7

 االستمرار في التفوق الرياضي 

18 45 0 142 2.25 0.751 6 

مساعدة الطفل المعاق على التكي   8

 مع قدراته

47 14 2 171 2.71 0.905 4 

تدعيم واقعية األسرة إلى االهتمام  9

 بتنمية التفوق الرياضي البناءهم

18 45 0 142 2.25 0.751 6 

  7.524  1422 11 251 305 المجموع 

  0.84  158 1.2 27.9 33.9 المتوسط الحسابي 

     1.9 44.3 53.8 (%)النسبة  

 % 84 القوة النسبية 

يتض  من الجدول السابق والخاص )تدعيم العوامل الخاصة بنسق األسرة( ان 
 ( بمتوسب1422حيث بلغ المجموع الو ني  ) متوسباستجابات عينة الدراسة جاست بمستوم 

%. وبلغ عدد من أجابوا بنعم  84( و ذلك بقوة نسبية بلغت 7.524( وبو ن مرج  )158)
( وبلغ عدد من أجابوا إلى حد ما %53.8( مفردة يمثلون نسبة )305)على عبارات هذا البعد 
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(. %1.9( مفردة يمثلون نسبة )11( وبلغ عدد من أجابوا بال )%44.3( مفردة بنسبة )251)
الجدول السابق أن عبارة ل تدعيم وعي االسرة بالطريقة السليمة لمعاملة كما أظهرت نتائ  

( وبو ن مرج  بلغ 2.86األبن المعاق ل جاست في الترتيا األول بمتوسب مرج  بلغ )
(. وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل تدعيم سعي األسرة لحل المشكالت ل بمتوسب 0.952)

(.وفي الترتيا الثالث جاست عبارة ل المساعدة 0.937( وبو ن مرج  بلغ )2.81مرج  بلغ )
(. 0.921( وبو ن مرج  بلغ )2.76على تقبل االسرة للطفل المعاق ل بمتوسب مرج  بلغ )

وجاس في الترتيا الرابع عبارة ل مساعدة الطفل المعاق على التكيف مع قدراته ل بمتوسب 
رة ل مساعدة األسرة في توفير (.  ما جاست عبا0.905( وبو ن مرج  بلغ )2.71مرج  بلغ )

في ل المساعدة على االستقرار االسري و ل االحتياجات الال مة لممارسة الطفل للرياضة ل 
(. بينما جاس في 0.778( وبو ن مرج  بلغ )2.33الترتيا الخام  بمتوسب مرج  بلغ )

و ل مع الطفل ل الترتيا الساد  عبارة ل تدعيم ممارسة األسرة ألساليا تنشئة اجتماعية سوية 
تدعيم واقدية األسرة إلى و ل  لتشجيع األسرة للطفل على االستمرار في التفوق الرياضيتدعيم 

( وبو ن مرج  بلغ 2.25بمتوسب مرج  بلغ )ل االهتمام بتنمية التفوق الرياضي البناسهم 
ودراسة هايدي  2003(. وقد اتفقت نتائ  تلك الدراسة مع  مال سالم سيسالم 0.751)

دراسة  Keith Warren idi Strickler 2001 2004ودراسة  يث وارين  Heستريكلر 
و ذلك دراسة جا من 2013و دراسة بلقاسم دودو Carol Mcnellis 2000كارول ماكنيل  

ولذلك النه  يجا  2020و أحمد محمد ها م وةخرون  Gazmin stefanie 2021ستيفان 
المساواة مع باقي أفراد األسرة و تساهم في تعليمه  على األسرة أن تنظر إلى المعاق على قدم

على أداس أكبر قدر ممكن من األنشطة و أن تتفهم االعاقة وأسبابها وتساعد إبنها المعاق 
على أن يثق بنفسه وتتي  الفرص له  املة ألن يلعا ويتعلم ويشار  ويعمل وينت  مثل 

القتصادي لألسرة عامل من عوامل األ خاص  ير المعاقين.كما ان المستوم االجتماعي وا
 .التفوق و ذلك تأثير عملية التنشئة االجتماعية

 (63ن = ) تدعيم العوامل الخاصة بالمؤسسة (13)جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

المسعععععععععاعدة فعععععععععي تعععععععععوافر  1

االمكانيعععععععععععات والمعععععععععععوارد 

يل ممارسععة بالمؤسسععة لتسععه

 المعاق للرياضة

48 15 0 174 2.76 0.921 3 

المساعدة فعي تعوافر الخبعراء  2

بالمؤسسععة لتسععهيل ممارسععة 

18 45 0 142 2.25 0.751 6 
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 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 المعاق للرياضة

تععععععدعيم تشععععععجيع المؤسسععععععة  3

للطفل المععاق علعى ممارسعة 

 الرياضة

24 36 3 147 2.33 0.778 5 

تععدعيم مسععاعدة االسععرة علععى  4

علومععععات الخااععععة دعععععم الم

 بالمعاق المتفوق

51 12 0 177 2.81 0.937 2 

تعععععععدعيم تقعععععععديم المؤسسعععععععة  5

الحوافع للطفل على ممارسة 

 الرياضة

47 14 2 171 2.71 0.905 4 

المسععاعدة فععي تقععديم التوجيععه  6

لالبععععاء واالمهععععات بأسععععاليب 

 المعاملة مع الطفل

48 15 0 174 2.76 0.921 3 

 المسععاعدة فععي تعععديل بعععج 7

الجوانععععععععب السععععععععلبية فععععععععي 

 شخصية المعاق

57 3 3 180 2.86 0.952 1 

تععدعيم المسعععاهمة فعععي العععدعم  8

 االجتماعي لالسرة

51 12 0 177 2.81 0.937 2 

تععدعيم مسععاعدة المعععاق علععى  9

التععععععدريب علععععععى الرياضععععععة 

 المالئمة 

47 14 2 171 2.71 0.905 4 

المسععاعدة فععي دعععم عالقععات  10

أسعر التعاو  بين المؤسسعة و

المعععععععاق المتفععععععوق لخدمععععععة 

 الطفل المعاق

24 36 3 147 2.33 0.778 5 

المسعععععععععاعدة فعععععععععي تحديعععععععععد  11

االهتمامعات الخااععة بالطفععل 

 المعاق

48 15 0 174 2.76 0.921 3 

المسععاعدة فععي تقيععيم مهععارات  12

 الطفل وقدراته

57 3 3 180 2.86 0.952 1 

المسعععععععععاعدة فعععععععععي تحديعععععععععد  13

 المؤسسة الرياضية المناسبة

24 36 3 147 2.33 0.778 5 

المسععععععععاعدة فععععععععي تععععععععدريب  14

المتععععععععاملين معععععععع المععععععععاق 

 المتفوق

57 3 3 180 2.86 0.952 1 

  12.388  2341 22 259 601 المجموع 

  0.88  167.2 1.6 18.5 42.9 المتوسط الحسابي 

     2.5 29.4 68.1 %()النسبة  

 % 88 القوة النسبية 

والخاص )تدعيم العوامل الخاصة بالمؤسسة( ان يتض  من الجدول السابق 
( بمتوسب 2341حيث بلغ المجموع الو ني  ) متوسباستجابات عينة الدراسة جاست بمستوم 

% . وبلغ عدد من أجابوا بنعم  88( وبقوة نسبية بلغت 12.388( وبو ن مرج  )167.2)
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د من أجابوا إلى حد ما ( وبلغ عد%68.1( مفردة يمثلون نسبة )601)على عبارات هذا البعد 
(. %2.5( مفردة يمثلون نسبة )22( وبلغ عدد من أجابوا بال )%29.4( مفردة بنسبة )259)

وأظهرت نتائ  الجدول السابق أن عبارة ل المساعدة في تعديل بعض الجوانا السلبية في 
تدريا  المساعدة فيل و ل المساعدة في تقييم مهارات الطفل وقدراته و ل  خصية المعاق ل 

( وبو ن مرج  2.86احتلت الترتيا األول بمتوسب مرج   )ل المتفوق  المتعاملين مع المعاق 
(. وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل تدعيم مساعدة االسرة على دعم المعلومات 0.952)

بمتوسب مرج  ل تدعيم المساهمة في الدعم االجتماعي لالسرة و ل الخاصة بالمعاق المتفوق ل 
(. أما في الترتيا الثالث جاست عبارة ل المساعدة في توافر 0.937( وبو ن مرج  )2.81)

المساعدة في تقديم و ل االمكانيات والموارد بالمؤسسة لتسهيل ممارسة المعاق للرياضة ل 
المساعدة في تحديد االهتمامات ل و ل التوجيه لالباس واالمهات بأساليا المعاملة مع الطفل 

(. وجاس 0.921( وبو ن مرج  )2.76وذلك بمتوسب مرج  بلغ )ل المعاق  الخاصة بالطفل
و ل في الترتيا الرابع عبارة ل تدعيم تقديم المؤسسة الحوافن للطفل على ممارسة الرياضة ل 

( 2.71بمتوسب مرج  بلغ )ل تدعيم مساعدة المعاق على التدريا على الرياضة المالئمة 
ست عبارة ل تدعيم تشجيع المؤسسة للطفل المعاق على (.  ما جا0.905وبو ن مرج  بلغ )
المساعدة في دعم عالقات التعاون بين المؤسسة وأسر المعاق المتفوق و ل ممارسة الرياضة ل 

في الترتيا ل المساعدة في تحديد المؤسسة الرياضية المناسبة ل و ل لخدمة الطفل المعاق 
(. بينما جاس في الترتيا 0.778لغ )( وبو ن مرج  ب2.33الخام  بمتوسب مرج  بلغ )

الساد  عبارة ل المساعدة في توافر الخبراس بالمؤسسة لتسهيل ممارسة المعاق للرياضة ل 
(. واتفقت تلك الدراسة مع دراسة  راي  0.751( وبو ن مرج  بلغ )2.25بمتوسب مرج  بلغ )

سةنبيل محمد ودرا Hill colin 2021ودراسة هيل  ولين  Craig Schmitt 2014 ميت 
من حيث  أن للخدمة االجتماعية  2013و دراسة أبو  يد عبدالجابر سليمان2011محمود 

دورًا هامًا في رعاية المتفوقين من خالل خدماتها وأنشطتها المتعددة حيث تساهم في خلق جو 
 مناسا للمتفوق بصفة عامة والمعاق بصفة خاصة.

 (63ن = ) تدعيم العوامل الخاصة بالمجتمع (14جدول )
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

تدعيم وسائل االعالم  1

 الخااة بالمعاق المتفوق

43 12 8 161 2.56 0.852 5 

المساعدة في توفير الخبراء  2

 للتعامل مع المعاق المتفوق

57 3 3 180 2.86 0.952 1 
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 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

تمع للمعاق تدعيم تقدير المج 3

 المتفوق

14 31 18 122 1.94 0.646 8 

المساعدة في تقديم الرعاية  4

 الالزمة للمعاق المتفوق

11 25 27 110 1.75 0.582 9 

المساعدة في تطوير البرامج  5

 الخااة بالمعاق المتفوق

41 17 5 162 2.57 0.857 4 

المساعدة في نشر برامج  6

التثقي  الخااة بالمعاق 

 المتفوق

47 12 4 169 2.68 0.894 3 

المساعدة في المساهمة في  7

تطوير التشريعات الخااة 

 بالمعاقين

18 37 8 139 2.21 0.735 6 

تدعيم مشاركة المنظمات  8

االهلية في تدعيم التفوق 

 للمعاق

31 14 18 130 2.06 0.688 7 

تدعيم االستفادة من اور  9

 الدعم الذي تقدمه الدولة

12 43 8 130 2.06 0.688 7 

المساعدة في توفير فرص  10

 االحتكاك والتفاعل

48 15 0 174 2.76 0.921 2 

  7.815  1477 99 209 322 المجموع 

  0.78  147.7 9.9 20.9 32.2 المتوسط الحسابي 

     15.7 33.2 51.1 %()النسبة  

 % 78 القوة النسبية 

الخاصددة بددالمجتمع( ان اسددتجابات عينددة  يتضدد  مددن الجدددول السددابق والخدداص )تدددعيم العوامددل
( وبدو ن 147.7( بمتوسدب )1477حيث بلغ المجموع الدو ني ) متوسبالدراسة جاست بمستوم 

% . وبلددغ عدددد مددن أجددابوا بددنعم علددى عبددارات هددذا  78( وبقددوة نسددبية بلغددت 7.815مددرج  )
( مفددردة 209( وبلددغ عدددد مددن أجددابوا إلددى حددد مددا )%51.1( مفددردة يمثلددون نسددبة )322)البعددد 
(. وأظهدرت نتدائ  %15.7( مفردة يمثلون نسدبة )99وبلغ عدد من أجابوا بال ) %33.2بنسبة 

الجدددول السددابق أن عبددارة ل المسدداعدة فددي تددوفير الخبددراس للتعامددل مددع المعدداق المتفددوق ل احتلددت 
(. وجددداس فدددي الترتيدددا الثددداني 0.952( وبدددو ن مدددرج  )2.86الترتيدددا األول بمتوسدددب مدددرج   )

( وبدو ن مدرج  2.76رة ل المساعدة في توفير فرص االحتكدا  والتفاعدل ل بمتوسدب مدرج  )عبا
(. أمدا فدي الترتيدا الثالدث جداست عبدارة ل المسداعدة فدي نشدر بدرام  التث يدف الخاصددة 0.921)

(. وجددداس فدددي 0.894( وبدددو ن مدددرج  )2.68بالمعددداق المتفدددوق ل وذلدددك بمتوسدددب مدددرج  بلدددغ )
لمساعدة في تطوير البرام  الخاصدة بالمعداق المتفدوق ل بمتوسدب مدرج  الترتيا الرابع عبارة ل ا

(.  مدا جداست عبدارة ل تددعيم وسدائل االعدالم الخاصدة 0.857( وبو ن مرج  بلدغ )2.57بلغ )
( وبددددو ن مددددرج  بلددددغ 2.56بالمعدددداق المتفددددوق ل فددددي الترتيددددا الخددددام  بمتوسددددب مددددرج  بلددددغ )
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ة ل المسدددداعدة فددددي المسدددداهمة فددددي تطددددوير (. بينمددددا جدددداس فددددي الترتيددددا السدددداد  عبددددار 0.852)
(. 0.735( وبدددو ن مدددرج  بلدددغ )2.21التشدددريعات الخاصدددة بالمعددداقين ل بمتوسدددب مدددرج  بلدددغ )

وجاس في الترتيا السابع عبارة ل تدعيم مشدار ة المنظمدات االهليدة فدي تددعيم التفدوق للمعداق ل 
( وبددو ن 2.06رج  بلددغ )بمتوسددب مد لتددعيم االسددتفادة مددن صدور الدددعم الددذي تقدمده الدولددةو ل 

(. وجاس في الترتيا الثامن عبارة ل تدعيم تقدير المجتمع للمعاق المتفدوق ل 0.688مرج  بلغ )
(. وجدداس فددي الترتيددا التاسددع عبددارة ل 0.646( وبددو ن مددرج  بلددغ )1.94بمتوسددب مددرج  بلددغ )

( وبو ن مرج  1.75المساعدة في تقديم الرعاية الال مة للمعاق المتفوق ل بمتوسب مرج  بلغ )
 Carol Mcnellis 2000وقددد اتفقددت تلددك الدراسددة دراسددة  ددارول مدداكنيل   (.0.582بلددغ )

وإن رعاية المجتمدع ألبنداسه خاصدة المعداقين مدنهم وتدوفير   2020وأحمد محمد ها م وةخرون 
مدددا يلدددنمهم مدددن خددددمات وإتاحدددة الفدددرص لهدددم لالنددددمام فدددي األنشدددطة المجتمديدددة للمشدددار ة فدددي 

 لتنموية هي مؤ رات هامة على المستوم الحضاري الذي وصل إليه ذلك المجتمع.الجهود ا
 :فريق العملمن وجهة نظر 

 (11ن = ) تدعيم العوامل الخاصة بنسق المعاق (15)جدول 
 العبارة م

 

إلى حد  نعم

 ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

المسععاعدة علعععى تقبععل المععععاق  1

 هلذات

9 2 0 31 2.82 0.939 3 

المساعدة في اختيار الرياضعة  2

 المالئمة لقدراته

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

تدعيم قدراتعه الصعحية لتؤهلعه  3

 لممارسة الرياضة

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

تعععععدعيم اقبعععععال الطفعععععل علعععععى  4

 ممارسة الرياضة

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

مساعدته على الشعور بالفخر  5

 الفوزعند 

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

 4 0.879 2.64 29 1 2 8 تدعيم الرغبة في النجاح 6

تعععععععدعيم الشععععععععور بععععععععالتميع  7

 واالختال  عن اآلخرين

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

تععدعيم الشعععور بععاألمن للطفععل  8

 المعاق

11 0 0 33 3 1 1 

تنميععة مهععارات فععي االتصععال  9

 والتفاعل

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

  8.303  274 4 15 80 لمجموعا 

  0.92  30.4 0.4 1.7 8.9 المتوسط الحسابي 

     4 15.2 80.8 %()النسبة  

 % 92 القوة النسبية 
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يتض  من الجدول السابق والخاص )العوامل الخاصة بنسق المعاق( ان استجابات 
( 30.4ب بلغ )( بمتوس274حيث بلغ المجموع الو ني  ) مرتفععينة الدراسة جاست بمستوم 

% . وبلغ عدد من أجابوا بنعم على  92( و ذلك بقوة نسبية بلغت 8.303وبو ن مرج  )
( 15( وبلغ عدد من أجابوا إلى حد ما )%80.8( مفردة يمثلون نسبة )80)عبارات هذا البعد 

(.  ما أظهرت %4( مفردة يمثلون نسبة )4( وبلغ عدد من أجابوا بال )%15.2مفردة بنسبة )
  الجدول السابق أن عبارة ل تدعيم الشعور باألمن للطفل المعاق ل جاست في الترتيا نتائ

(. وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل 1( وبو ن مرج  بلغ )3األول بمتوسب مرج  بلغ )
مساعدته على الشعور بالفخر عند وعبارة ل المساعدة في اختيار الرياضة المالئمة لقدراته ل 

( وبو ن مرج  2.91بمتوسب مرج  بلغ ) لة مهارات في االتصال والتفاعلتنميل و ل  الفو 
(. أما الترتيا الثالث فكان للدبارة ل المساعدة على تقبل المعاق لذاته ل بمتوسب مرج  0.97)
(. وجاس في الترتيا الرابع عبارة ل تدعيم قدراته الصحية 0.939( وبو ن مرج  )2.82)

( وبو ن 2.64بمتوسب مرج  بلغ )ل تدعيم الرغبة في النجاح ل و لتؤهله لممارسة الرياضة ل 
(.  ما جاست عبارة ل تدعيم امبال الطفل على ممارسة الرياضة ل و تدعيم 0.879مرج  بلغ )

( 2.55الشعور بالتمين واالختالف عن اآلخرين ل في الترتيا الخام  بمتوسب مرج  بلغ )
 Carol 2000دراسة مع دراسة  ارول ماكنيل  (... واتفقت هذه ال0.848وبو ن مرج  بلغ )

Mcnellis   ودراسة  2001و دراسة أحمد سيد حنفي حسن 2017ودراسةعيسى صوا
 Concalvesو ذلك دراسة  ونكالفين بيث  Gazmin stefanie 2021جا من ستيفان 

bith 2018  و  راي   ميتCraig Schmitt 2014 و دراسة هيل  ولينHill colin 
ومن  2011ودلراسةنبيل محمد محمود   2020سةأحمد محمد ها م وةخرون ودرا 2021

حيث انه يجا التر ين على ما يستطيعون ال يام به بدال من التر ين على ما يستطيعون ال يام 
به الن تغير فكرة المعاق عن نفسه وااليحاس إليه بأنه في وسعه التعويض عن العجن مثاًل في 

لعقلي أو المعرفي أو االجتماعي أو المجال الرياضي وايضا التأثير مجال يتفوق فيه  المجال ا
االيجابي للنشا  الرياضي على المعاقين ذهنيًا وإحداث تحسنًا في النواحي السلو ية والمهارات 

 الرياضية 
بينمددا مددن وجهددة نظددر فريددق  %81ويالحددظ أن القددوة النسددبية مددن وجهددة نسددق المعدداق 

 .%92العمل بلغت 
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 (11ن = ) تدعيم العوامل الخاصة بنسق األسرة (16)جدول 

 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

مساعدة األسرة في توفير  1

االحتياجات الالزمة لممارسة 

 الطفل للرياضة

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

تدعيم ممارسة األسرة ألساليب  2

 ة سوية مع الطفلتنشئة اجتماعي

9 2 0 31 2.82 0.939 3 

المساعدة على االستقرار  3

 االسري

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

المساعدة على تقبل االسرة للطفل  4

 المعاق

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

تدعيم سعي األسرة لحل  5

 المشكالت

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

تدعيم وعي االسرة بالطريقة  6

 األبن المعاقالسليمة لمعاملة 

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

تدعيم تشجيع األسرة للطفل على  7

 االستمرار في التفوق الرياضي 

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

مساعدة الطفل المعاق على  8

 التكي  مع قدراته

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

تدعيم واقعية األسرة إلى االهتمام  9

 بتنمية التفوق الرياضي البناءهم

11 0 0 33 3 1 1 

  8.09  267 6 18 75 المجموع 

  0.90  29.7 0.7 2 8.3  المتوسط الحسابي 

     6 18.2 75.8 %()النسبة  

 % 90 القوة النسبية 

يتضددد  مدددن الجددددول السدددابق والخددداص )تددددعيم العوامدددل الخاصدددة بنسدددق األسدددرة( ان 
( بمتوسدددب 267لدددو ني )اسدددتجابات عيندددة الدراسدددة جددداست بمسدددتوم مرتفدددع حيدددث بلدددغ المجمدددوع ا

%. وبلددغ عدددد مددن أجددابوا بددنعم  90( و ددذلك بقددوة نسددبية بلغددت 8.09( وبددو ن مددرج  )29.7)
( وبلدغ عددد مدن أجدابوا إلدى حدد مدا %75.8( مفردة يمثلون نسدبة )75على عبارات هذا البعد )

 (.  مددا%6( مفدردة يمثلدون نسدبة )6( وبلدغ عددد مدن أجددابوا بدال )%18.2( مفدردة بنسدبة )18)
أظهدددرت نتدددائ  الجددددول السدددابق أن عبدددارة ل تددددعيم واقديدددة األسدددرة إلدددى االهتمدددام بتنميدددة التفدددوق 

(. 1( وبو ن مرج  بلدغ )3جاست في الترتيا األول بمتوسب مرج  بلغ )  الرياضي البناسهم ل
وجددداس فدددي الترتيدددا الثدددداني عبدددارةل تددددعيم تشددددجيع األسدددرة للطفدددل علددددى االسدددتمرار فدددي التفددددوق 

وفي الترتيا الثالث جاست  (،0.97( وبو ن مرج  بلغ )2.91بمتوسب مرج  بلغ )الرياضي ل 
عبارة ل تدعيم ممارسة األسرة ألساليا تنشدئة اجتماعيدة سدوية مدع الطفدل ل بمتوسدب مدرج  بلدغ 

(. وجدداس فدددي الترتيددا الرابدددع عبددارة ل مسددداعدة األسددرة فدددي 0.939( وبددو ن مددرج  بلدددغ )2.82)
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 لممارسة الطفل للرياضة ل و ل تدعيم سعي األسرة لحل المشدكالت ل توفير االحتياجات الال مة
( وبو ن مدرج  2.64بمتوسب مرج  بلغ )ل مساعدة الطفل المعاق على التكيف مع قدراته و ل 
المسداعدة علدى تقبدل  ل(.  ما جاست عبارة ل المساعدة على االستقرار االسدري ل و0.879بلغ )

فددي ل وعددي االسددرة بالطريقددة السددليمة لمعاملددة األبددن المعدداق  تدددعيمو ل االسددرة للطفددل المعدداق ل 
( وقد اتفقت نتائ  تلك 0.848( وبو ن مرج  بلغ )2.55الترتيا الخام  بمتوسب مرج  بلغ )

 2004ودراسة  يث وارين  Heودراسة هايدي ستريكلر  2003الدراسة مع  مال سالم سيسالم 
Keith Warren idi Strickler 2001  2000ول مداكنيل  دراسدة  دار Carol Mcnellis و

و أحمدد Gazmin stefanie 2021و دذلك دراسدة جدا من سدتيفان 2013دراسدة بلقاسدم دودو 
ولددذلك الندده  يجددا علددى األسددرة أن تنظددر إلددى المعدداق علددى قدددم  2020محمددد ها ددم وةخددرون 

ألنشدطة و أن المساواة مع باقي أفراد األسرة وتساهم في تعليمه على أداس أكبر قدر ممكن من ا
تددتفهم االعاقددة وأسددبابها وتسدداعد إبنهددا المعدداق علددى أن يثددق بنفسدده وتتددي  الفددرص لدده  املددة ألن 
يلعا ويتعلم ويشار  ويعمل وينت  مثل األ دخاص  يدر المعاقين.كمدا ان المسدتوم االجتمداعي 

 واالقتصادي لألسرة عامل من عوامل التفوق و ذلك تأثير عملية التنشئة االجتماعية
بينما من وجهة نظر فريق  %84الحظ أن القوة النسبية من وجهة نسق المعاق وي
 .%90العمل بلغت 

 (11ن = )    تدعيم العوامل الخاصة بالمؤسسة (17)جدول 
 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

المسعععععععععاعدة فعععععععععي تعععععععععوافر  1

االمكانيععععععععععععات والمععععععععععععوارد 

المؤسسعععة لتسعععهيل ممارسعععة ب

 المعاق للرياضة

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

المسععاعدة فععي تععوافر الخبععراء  2

بالمؤسسعععة لتسعععهيل ممارسعععة 

 المعاق للرياضة

11 0 0 33 3 1 1 

تدعيم تشجيع المؤسسة للطفل  3

المعععععععععاق علععععععععى ممارسععععععععة 

 الرياضة

10 1 0 32 2.91 0.97 2 

تععدعيم مسععاعدة االسععرة علععى  4

معععععات الخااعععععة دععععععم المعلو

 بالمعاق المتفوق

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

تععععععععدعيم تقععععععععديم المؤسسععععععععة  5

الحوافع للطفل علعى ممارسعة 

 الرياضة

11 0 0 33 3 1 1 

المسععاعدة فععي تقععديم التوجيععه  6

لالبععععاء واالمهععععات بأسععععاليب 

10 1 0 32 2.91 0.97 2 
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 العبارة م

 

إلى  نعم

 حد ما

مجموع  ال

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

 المعاملة مع الطفل

المسعععاعدة فعععي تععععديل بععععج  7

ي شخصعية الجوانب السلبية فع

 المعاق

9 2 0 31 2.82 0.939 3 

تعععدعيم المسعععاهمة فعععي العععدعم  8

 االجتماعي لالسرة

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

تععدعيم مسععاعدة المعععاق علععى  9

التععععععدريب علععععععى الرياضععععععة 

 المالئمة 

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

المسعععاعدة فعععي دععععم عالقعععات  10

التعععاو  بععين المؤسسععة وأسععر 

لطفعل المعاق المتفوق لخدمة ا

 المعاق

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

المسعععععععععاعدة فعععععععععي تحديعععععععععد  11

االهتمامععات الخااععة بالطفععل 

 المعاق

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

المسععاعدة فععي تقيععيم مهععارات  12

 الطفل وقدراته

7 3 1 28 2.55 0.848 5 

المساعدة في تحديد المؤسسعة  13

 الرياضية المناسبة

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

ة فععععععععي تععععععععدريب المسععععععععاعد 14

المتععععععععاملين معععععععع المععععععععاق 

 المتفوق

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

  12.757  421 8 25 121 المجموع 

  0.91  30.1 0.6 1.8 8.6 المتوسط الحسابي 

     5.2 16.2 78.6 %()النسبة  

 % 91 القوة النسبية 

يتضددددد  مدددددن الجددددددول السدددددابق والخددددداص )تددددددعيم العوامدددددل الخاصدددددة بالمؤسسدددددة( ان 
( بمتوسدددب 421جابات عيندددة الدراسدددة جددداست بمسدددتوم مرتفدددع حيدددث بلدددغ المجمدددوع الدددو ني )اسدددت

% . وبلغ عدد من أجابوا بنعم على  91( وبقوة نسبية بلغت 12.757( وبو ن مرج  )30.1)
( وبلددغ عدددد مددن أجددابوا إلددى حددد مددا %78.6( مفددردة يمثلددون نسددبة )121عبددارات هددذا البعددد )

(. %5.2( مفددردة يمثلددون نسددبة )8بلددغ عدددد مددن أجددابوا بددال )( و %16.2( مفددردة بنسددبة )25)
وأظهدددرت نتدددائ  الجددددول السدددابق أن عبدددارة ل المسددداعدة فدددي تدددوافر الخبدددراس بالمؤسسدددة لتسدددهيل 

ل تدددعيم تقدديم المؤسسددة الحدوافن للطفددل علدى ممارسددة الرياضددة و ل ممارسدة المعدداق للرياضدة ل 
(. وجاس في الترتيا الثاني عبارة ل 1ن مرج  )( وبو  3احتلت الترتيا األول بمتوسب مرج   )

و ل المسددداعدة فدددي تدددوافر االمكانيدددات والمدددوارد بالمؤسسدددة لتسدددهيل ممارسدددة المعددداق للرياضدددة ل 
المساعدة فدي تقدديم التوجيده ل و ل  تدعيم تشجيع المؤسسة للطفل المعاق على ممارسة الرياضة
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(. 0.97( وبو ن مرج  )2.91وسب مرج  )بمتل لالباس واالمهات بأساليا المعاملة مع الطفل 
أما في الترتيا الثالث جاست عبارة ل المساعدة في تعديل بعض الجوانا السلبية فدي  خصدية 

(. وجداس فدي الترتيدا الرابدع 0.939( وبدو ن مدرج  )2.82المعاق ل وذلك بمتوسب مرج  بلدغ )
المسداعدة و ل ق المتفدوق ل  عبارة ل تدعيم مساعدة االسرة على دعم المعلومات الخاصة بالمعدا

ل و ل فدددي دعدددم عالقدددات التعددداون بدددين المؤسسدددة وأسدددر المعددداق المتفدددوق لخدمدددة الطفدددل المعددداق 
المسدداعدة فددي تدددريا المتعدداملين مددع ل و ل المسدداعدة فددي تحديددد المؤسسددة الرياضددية المناسددبة 

ة ل تددعيم (.  مدا جداست عبدار 0.879( وبو ن مدرج  )2.64بمتوسب مرج  )ل المعاق المتفوق 
تدددددعيم مسدددداعدة المعدددداق علددددى التدددددريا علددددى و ل المسدددداهمة فددددي الدددددعم االجتمدددداعي لالسددددرة ل 

ل و ل المسددددداعدة فدددددي تحديدددددد االهتمامدددددات الخاصدددددة بالطفدددددل المعددددداق ل و ل الرياضدددددة المالئمدددددة 
( 2.55فدي الترتيدا الخدام  بمتوسدب مدرج  بلدغ )ل المساعدة في تقييم مهدارات الطفدل وقدراتده 

 (. 0.848ج  بلغ )وبو ن مر 
ودراسدة هيدل  Craig Schmitt 2014واتفقت تلدك الدراسدة مدع دراسدة  دراي   دميت 

و دراسددة أبددو  يددد عبدددالجابر 2011ودراسددةنبيل محمددد محمددود  Hill colin 2021كددولين 
مدددن حيدددث  أن للخدمدددة االجتماعيدددة دورًا هامدددًا فدددي رعايدددة المتفدددوقين مدددن خدددالل  2013سدددليمان

المتعددددة حيددث تسدداهم فددي خلددق جددو مناسددا للمتفددوق بصددفة عامددة والمعدداق خدددماتها وأنشددطتها 
 بصفة خاصة.

بينمددا مددن وجهددة نظددر فريددق  %88ويالحددظ أن القددوة النسددبية مددن وجهددة نسددق المعدداق
 .%91العمل بلغت 

 (63ن = ) تدعيم العوامل الخاصة بالمجتمع  (18)جدول 
 العبارة م

 
إلى  نعم

 حد ما
مجموع  ال

 األوزان
 المتوسط
 المرجح

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

تدعيم وسائل االعالم الخاصة  1
 بالمعاق المتفوق 

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

المساعدة في توفير الخبراس  2
 للتعامل مع المعاق المتفوق 

7 2 2 27 2.45 0.818 5 

تدعيم تقدير المجتمع للمعاق  3
 المتفوق 

8 2 1 29 2.64 0.879 4 

لرعاية المساعدة في تقديم ا 4
 الال مة للمعاق المتفوق 

7 2 2 27 2.45 0.818 5 
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 العبارة م
 

إلى  نعم
 حد ما

مجموع  ال
 األوزان

 المتوسط
 المرجح

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

المساعدة في تطوير البرام   5
 الخاصة بالمعاق المتفوق 

8 3 0 30 2.73 0.909 3 

المساعدة في نشر برام   6
التث يف الخاصة بالمعاق 

 المتفوق 

7 2 2 27 2.45 0.818 5 

المساعدة في المساهمة في  7
تطوير التشريعات الخاصة 

 لمعاقينبا

8 3 0 30 2.73 0.909 3 

تدعيم مشار ة المنظمات  8
 االهلية في تدعيم التفوق للمعاق

10 1 0 32 2.91 0.97 1 

تدعيم االستفادة من صور الدعم  9
 الذي تقدمه الدولة

9 2 0 31 2.82 0.939 2 

المساعدة في توفير فرص  10
 االحتكا  والتفاعل

9 1 1 30 2.73 0.909 3 

  8.848  292 9 20 81 المجموع 
  0.88  29.2 0.9 2 8.1 المتوسط الحسابي 
     8.2 18.2 73.6 (%)النسبة  
 % 88 التوة النسبية 

يتضددددد  مدددددن الجددددددول السدددددابق والخددددداص )تددددددعيم العوامدددددل الخاصدددددة بدددددالمجتمع( ان 
( بمتوسدددب 292اسدددتجابات عيندددة الدراسدددة جددداست بمسدددتوم مرتفدددع حيدددث بلدددغ المجمدددوع الدددو ني )

% . وبلدغ عددد مدن أجدابوا بدنعم علدى  88( وبقوة نسدبية بلغدت 8.848( وبو ن مرج  )29.2)
( 20( وبلغ عدد من أجابوا إلى حدد مدا )%73.6( مفردة يمثلون نسبة )81)عبارات هذا البعد 

(. وأظهدرت %8.2( مفدردة يمثلدون نسدبة )9( وبلغ عدد مدن أجدابوا بدال )%18.2مفردة بنسبة )
أن عبارة ل تدعيم مشدار ة المنظمدات االهليدة فدي تددعيم التفدوق للمعداق ل  نتائ  الجدول السابق

(. وجددداس فدددي الترتيدددا 0.97( وبدددو ن مدددرج  )2.91احتلدددت الترتيدددا األول بمتوسدددب مدددرج   )
( 2.82الثاني عبارة ل تددعيم االسدتفادة مدن صدور الددعم الدذي تقدمده الدولدة ل بمتوسدب مدرج  )

تيددا الثالددث جداست عبددارة ل المسدداعدة فددي تطددوير البددرام  (. أمددا فددي التر 0.939وبدو ن مددرج  )
 المساعدة في المساهمة في تطوير التشريعات الخاصة بالمعاقينو  الخاصة بالمعاق المتفوق ل

( 2.73وذلدددك بمتوسدددب مدددرج  بلدددغ )ل  المسددداعدة فدددي تدددوفير فدددرص االحتكدددا  والتفاعدددل ل و ل 
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ارة ل تددددعيم وسدددائل االعدددالم الخاصدددة (. وجددداس فدددي الترتيدددا الرابدددع عبددد0.909)وبدددو ن مدددرج  
( وبدو ن 2.64بمتوسب مرج  )ل  تدعيم تقدير المجتمع للمعاق المتفوق و ل بالمعاق المتفوق ل  

(.  ما جاست عبارة ل المساعدة في توفير الخبدراس للتعامدل مدع المعداق المتفدوق 0.879مرج  )
المسددداعدة فدددي نشدددر بدددرام  ل و ل المسددداعدة فدددي تقدددديم الرعايدددة الال مدددة للمعددداق المتفدددوق و ل ل 

( وبددو ن 2.45فددي الترتيددا الخددام  بمتوسددب مددرج  بلددغ )ل التث يددف الخاصددة بالمعدداق المتفددوق 
 (. 0.818مرج  بلغ )

وأحمددد  Carol Mcnellis 2000وقددد اتفقددت تلددك الدراسددة دراسددة  ددارول مدداكنيل  
ن مدددنهم وتددوفير مدددا وإن رعايددة المجتمددع ألبنددداسه خاصددة المعدداقي  2020محمددد ها ددم وةخدددرون 

يلنمهم من خدمات وإتاحة الفرص لهدم لالنددمام فدي األنشدطة المجتمديدة للمشدار ة فدي الجهدود 
 التنموية هي مؤ رات هامة على المستوم الحضاري الذي وصل إليه ذلك المجتمع 

بينمددا مددن وجهددة نظددر فريددق  %78ويالحددظ أن القددوة النسددبية مددن وجهددة نسددق المعدداق 
 .%88العمل بلغت 

دعيم : اإلطاار التصاورى المتتارن مان منظاور الممارساة العاماة للخدماة االجتماعياة لتاتاساعاً 
  :العوامل المؤدية إلى التفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهنياً 

تح يقددددًا للهدددددف االسددددتراتيجي للدراسددددة الراهنددددة وبندددداسًا علددددى اإلطددددار النظددددري للدراسددددة 
لدى إلتددعيم العوامدل المؤديدة  إلطار التصدوري المقتدرح ونتائجها الميدانية توصلت الباحثة إلى ا

 والتعامددل معهددا مددن منظددور الممارسددة العامددة للخدمددةالتفددوق الرياضددي لألطفددال المعدداقين ذهنيددًا 
 االجتماعية.

 أهداف اإلطار:
 يستهدف اإلطار تدعيم العوامل المؤدية إلى التفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهنيداً 

 منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية. والتعامل معها من
 أنساق التعامل في الممارسة العامة:

األخصدائي االجتمداعي الممدار   :Change Agent Systemنساق محادا التيييار   -1
العددام هددو نسددق محدددث التغييددر هددو الددذي يتعامددل مددع األنسدداق األخددرم لتدددعيم العوامددل المؤديددة 

 معاقين ذهنيًا.إلى التفوق الرياضي لألطفال ال
يتحددول النددا  إلددى جددنس مددن نسددق العمددالس عندددما  :Client Systemنسااق العماا ء  -2

يطلبون الخدمة من األخصائيين االجتماعيين أو عندما يتوقعون أنهم سوف يستفيدون مدن هدذه 
 .األطفالالخدمة ونسق العمالس هنا مجموعة 
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أو المؤسسددات المددراد التددأثير  وهددو النددا  أو األجهددنة :Target systemنسااق الهاادف  -3
 .ياً فيهن أو تغييرهم من أجل تدعيم العوامل المؤدية إلى التفوق الرياضي لألطفال المعاقين ذهن

نسدددق العمدددل هدددو الجهدددا  الدددذي يعمدددل مدددن خاللددده  :Action systemنساااق العمااال  -4
اخددل األخصدائي االجتمداعي  ممدار  عدام و  دذلك مدن يتعداون معهدم األخصدائي االجتمداعي د

 المؤسسة .
اضاي أدوار األخصائي االجتماعي كممارس عام فى تادعيم العوامال المؤدياة إلاى التفاوق الري

 اعية:لألطفال المعاقين ذهنيًا والتعامل معها من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتم
 دور الممار  العام  وسيب: وفي هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي:  -1
 ير وتوضي  حاجاتهم ومشكالتهم.التعب -
التددأثير علددي المسددئولين ومتخددذي القددرار فددي المجتمددع وفددي المؤسسددات التددي تقدددم الخدددمات  -

 ليكونوا أكثر استجابة المتفوقين المعاقين ذهنيًا.
وأي أنسدداق  (المتفددوق المعدداقحددل المشددكالت أو الصددعوبات التددي توجددد بددين نسددق العميددل ) -

  أخرم أو تنظيمات أخري.
 المتفدوقين المعدداقين ذهنيدًا ومصدادر الخدددمات فدي المجتمددع  دذلك األجهددنة إيجداد الدروابب بددين -

 والمؤسسات التي تقدمها.
 دور الممار  العام  ممكن: وفي مجال هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي: -2

ه نت  من عددم قدرتدمساعدة  المتفوقين المعاقين ذهنيًا على التخلم من مشاعره السلبية التي ت
 على تغيير واقعه ومواجهة مشكالته. 

غاللها مساعدة المتفوقين المعاقين ذهنيًا على فهم دوافعه واكتشاف قدراته وإمكانياته و يفيدة اسدت
 لصالحه. 

 دور الممار  العام  مقدم للتسهيالت: وفي هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي: -3
المتفدوقين ألطفال امتاحة في المجتمع التي يمكن أن تستفيد منها وضي  مصادر الخدمات ال -

 المعاقين ذهنيًا من قبل المراكن الصحية والتامين الصحى واالجتماعى.
توضدددي  إجدددراسات الحصدددول علدددى الخددددمات مدددن المؤسسدددات ومسددداعدة األطفدددال المتفدددوقين  -

 المعاقين ذهنيًا للحصول على خدمات هذه المؤسسات.
 ؤسسات المجتمع لتقديم خدماتها األطفال المتفوقين المعاقين ذهنيًا.استثارة م -
 دور الممار   معال : وفي هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي:  -4
  مشكالته مساعدة المتفوقين المعاقين ذهنيًا على حل -
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 مساعدة المتفوقين المعاقين ذهنيًا التخلم من مشاعره السلبية  -
 ر  العام  تربوي: وفي هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي: دور المما -5
فددددى مسددداعدة األطفددددال المتفددددوقين المعددداقين ذهنيددددًا علددددى اكتسددددال مهدددارات التكيددددف والتوافددددق  -

 .المجتمع
 .فوق العوامل المؤدية للتاألطفال المتفوقين المعاقين ذهنيًا بالمعارف والمعلومات عن  تنويد -
ل العوامدبم النددوات والمحاضدرات لتوعيدة األطفدال المتفدوقين المعداقين ذهنيدًا العمل علي تنظدي -

 المؤدية للتفوق.
 دور الممار  العام  منسق: وفي هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي:  -6
التنسدديق بددين الجهددود األهليددة والحكوميددة فددي المجتمددع لضددمان أكبددر فاعليددة ممكنددة للجهددود  -

 ة مشكالت المتفوقين المعاقين ذهنيًا. المبذولة لمواجه
 دور األخصائي االجتماعي  مطالا: وفي هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي  -7
  المتفوقين المعاقين بصفة خاصةبصفة عامة و  للمتفوقين إثارة الرأي العام -
 ن ذهنيًا.المعاقيبإجراس تغيرات وتعديالت على سياسات المنظمات والجمديات المهتمة  -
 دور األخصائي االجتماعي  مخطب: وفي هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي: -8
 ومشكالتهم وترتيبها حسا أهميتها. طفال المعاقين ذهنياً تحديد احتياجات األ -
حصدددر وتحديدددد المدددوارد واإلمكانيدددات والمؤسسدددات الموجدددودة سدددواس  اندددت بشدددرية أو ماليدددة أو  -

 .فى تدعيم العوامل المؤدية للتفوق الرياضى للمعاق ذهنيامادية الستخدمها 
 دور األخصائي االجتماعي  باحث: وفي هذه الدراسه يقوم الممار  العام بما يلي: -9
 ال يام بإجراس البحوث والدراسات التي تتعلق باالحتياجات واالسدتفادة منهدا فدي وضدع الخطدب -

 .دية للتفوق تدعم العوامل المؤ والبرام  والخدمات التي 
اضااى تاادعيم العواماال المؤديااة للتفااوق الريلاالسااتراتيجيات المسااتخدمة فااي التصااور المتتاارن 

 للمعاق ذهنيا والتعامل معها من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية:
 استراتيجيات اإلقناع والتوضي : ويتطلا تنفيذ هذه االستراتيجية التكتيكات التالية: -1
 م العوامل المؤدية للتفوق يرصة للمناقشات الواسعة بغرض تدعإتاحة الف -
 االستماع الجيد لما يبديه المتفوقين المعاقين ذهنيًا. من ةراس  -
 جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول ثقافة المجتمع فى التعامل معها.  -
 ةالتكتيكات التالياستراتيجية التدخل مع البيئة وتشمل: ويتطلا تنفيذ هذه االستراتيجية  -2
 استخدام موارد المؤسسة والمجتمع.  -
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 حث وتوجيه المسئولين على التغيير سواس في السياسات واإلجراسات في تقديم الخدمات.  -
ية استراتيجية التعبير الحر عن المشاعر واألفكار والحاجات: ويتطلا تنفيذ هذه االستراتيج -3

 التكتيكات التالية:
 قين المعاقين ذهنيًا. للتعبير عن مشاعره حول الضغو  المجتمدية المتفو  استثارة -
 استراتيجية إعادة البناس المعرفي: ويتطلا تنفيذ هذه االستراتيجية التكتيكات التالية -4
 العوامل المؤدية للتفوق المتفوقين المعاقين ذهنيًا. على اكتسال  مساعدة -
 للتفوق الرياضى لصحيحه والخاطئة  مساعدة العامل على التميين بين القواعد ا -

 مهارات الممارس العام فى تدعيم العوامل المؤدية للتفوق الرياضى للمعاق ذهنيا: 
ه أو أفدراد أسدرت المتفدوق المعداقعندد العمدل مدع مهارات الممارسة على المساتوى األصاير: -1

ت االجتماعيددة فددإن األخصددائي االجتمدداعي يسددتخدم مهددارات االتصددال ومهددارات تكددوين العالقددا
ومهددارات التعددداطف ومهددارات إجدددراس المقددابالت ثدددم مهددارات بنددداس خطددة التددددخل المهنددي  مهدددارة 

 التقدير وجمع المعلومات.  
عنددددما يعمدددل الممدددار  العدددام مدددع جماعدددات مهاااارات الممارساااة علاااى المساااتوى األوساااط:-2

إلدددي مهددددارات ويصدددمم بددددرام  لمواجهدددة المشدددكالت فهدددو فددددي حاجدددة أيضدددا  المتفدددوقين المعددداقين
 االتصال وإجراس المقابالت ومهارة المناقشة الجماعية ومهارة تحقيق وظيفة المؤسسة. 

عنددما يعمدل األخصدائي االجتمداعي مدع مجتمدع  مهارات الممارسة على المستوى األكبر: -3
المنظمدة وعندددما يعمددل مدع عدددد  بيددر مدن النددا  أو الجماعددات المجتمديدة فددإن الممددار  العددام 

 حاجة إلي مهارات تنظيم المشدار ة الجماهيريدة ومهدارة اكتشداف ال يدادات ومهدارة تنظديمهنا في 
 االجتماعات والندوات ومهارة المطالبة ومهارة الوساطة ومهارة تقديم المشورة.

اق تاادعيم العواماال المؤديااة للتفااوق الرياضااى للمعاالعواماال نجااان اإلطااار التصااورى المتتاارن 
 .ذهنياً 

 عداقينللمتفوقين المالمجتمدية واألجهنة المشار ة في برام  الرعاية المقدمه إيمان ال يادات  -1
 والعمل على التعاون فيمابينهم والعمل  فريق متعاون.

 .للمتفوقين المعاقين ذهنياً اعداد البحوث والدراسات فى مجال الرعاية االجتماعية  -2
   التفوق.نشر الوعى باهمية  -3
 لبرام  الرعاية االجتماعية للمتفوقين المعاقين ذهنيًا. التخطيب العلمي السليم -4
تفهدددم األخصدددائي االجتمددداعي لددددوره وأهميدددة العمدددل علدددى تددددعيم العوامدددل المؤديدددة للتفدددوق  -5

 الرياضى للمعاق ذهنيًا.
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تعدداون المؤسسددات األهليددة فيمددا بيددنهم مددن ناحيددة وتعاونهددا مددع المؤسسددات الحكوميددة علددى  -6
 حية أخرم في تدعيم العوامل المؤدية للتفوق الرياضى للمعاق ذهنيًا.المستوم المحلي من نا
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