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 دراسة حول فعالية مهمة االولمبياد الخاص|  

2014 

  

 

 

 

 

توفير تدريبات ومسابقات رياضية على مدار العام، في مجموعة متنوعة من الرياضات األولمبية، وذلك لألطفال  :مهمة األولمبياد الخاص
متواصلة لتطوير لياقتهم البدنية، وإظهار ما يتميزون به من شجاعة، واكتساب الشعور والبالغين ذوي اإلعاقة الذهنية، األمر الذي يمنحهم فرصا 

رين بالسعادة، ومشاركة اآلخرين في االحتفاء بما يتميزون به من مواهب ومهارات، وتكوين الصداقات مع أسرهم، والعبي األولمبياد الخاص اآلخ
  .والمجتمع بأسره

 األولمبياد الخاص: في شارك تكيف  الرجاء تحديد 

 

 
 
 

    المهمة على  تركيزال:  1القسم 
 

 أعاله. تما ذُكركنشاطات األولمبياد الخاص الحالية تتماشى مع مهمة األولمبياد الخاص         .1

   1  2  3  4 

  ال اوافق بشدة              ال أوافق                  أوافق           أوافق بشدة                    

 
منها  لٌ اطات التالية وفقاً لمدى أهمية كأعاله، و بعدها قم بتقييم النشالمذكورة الرجاء إعادة قراءة مهمة االولمبياد الخاص  .2

 تحقيق مهمته.للألولمبياد الخاص 

 = ليس ضروري للمهمة) 4= ضروري جزئيا ً للمهمة ، 3= في الغالب ضروري للمهمة ،  2روري للغاية للمهمة ، = ض 1( 

 توفير تدريبات و منافسات أكثر و ذو نوعية أفضل لالعبين −

 تنمية فرص الرياضات الموحدة لالعبين و الشركاء −

   أسرهمالالعبين وو تقوي  بناء مجتمعات تهتم  −

 جدد ليصبحوا جزءًا من الحركة شبابتجنيد  −

 ليصبحوا جزءًا من الحركةتجنيد متطوعين جدد  −

 متنوعة، وموثوقة، تأمين مصادر تمويل مستقرة −

 األولمبياد الخاص في األماكن العامة التوعية عننشر  −

 و قادتهألولمبياد الخاص برامج اتوفير دعم أكثر ل −

 الذهنية ةلعامة) لدعم األفراد ذوي اإلعاقتغيير السياسات الحكومية (ا −

 تحسين صحة العبينا −

 "عدم إستخدام كلمة متخلفحملة "مثل  تغيير نظرة المجتمع عبر القيام بحمالت  −

 األولمبياد الخاص  مجناتقييم تأثير بر −

  العب   أسر   متطوع /مدرب  ممول/ متبرع

  مدير وطني / الرئيس التنفيذي / مجلس إدارة البرنامج  موظف في البرنامج   أخرى
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 اإلعاقات الذهنيةاالبحاث للمساعدة على تحسين حياة االفراد ذوي القيام ب −

  
  تكامل المهمة:  2القسم 

 مهمتنا.  ضمن دخلت التيإختيار المبادرة الرجاء  .1

  الرياضات التقليدية لألولمبياد الخاص    برنامج صحة الالعبين  برنامج األسر والالعبين صغار السن
  الموحدة لالولمبياد الخاصرياضات   االلعاب اإلقليمية   تفعيل دور  الشباب (المشروع الشباب الداعم)

  الالعبون القادة  حملة عدم إستخدام كلمة متخلف  
  شرايفر يوم يونيس كينيدي  االلعاب العالمية  

 

 : االتجاه اإلستراتيجي 3القسم 

   
محاور التي  5الخطة اإلستراتيجية لألولمبياد الخاص قائمة على 
 :تدعم  هدفنا األساسي في تحسين تجربة الالعبين

 

الخطة اإلستراتيجية الحالية لألولمبياد إلى أي مدى  .4
 الخاص مألوفة لك؟

1   2   3   4 

 غير مألوفة           مألوفة قليًال         مألوفة  مالوفة جدًا    
 

تقييم كل جانب منها من حيث أهميته في تحقيق مهمة قم بخذ بعين اإلعتبار جوانب خطتنا اإلستراتيجية الحالية، الرجاء  .5
 الخاص األولمبياد

 = ليس ضروري للمهمة) 4= ضروري جزئيا ً للمهمة ، 3= في الغالب ضروري للمهمة ،  2= ضروري للغاية للمهمة ،  1( 

 او برامج التدريب المنزلية شخصية الالعبين في برامج تدريب  زيادة مشاركة −
 توفير فرص منافسات ذات نوعية جيدة كل ثالثة أشهر لكل العب −
 اإلجمالي للمدربين و زيادة عدد المدربين المعتمدينزيادة العدد  −
 الدامجةتسريع نمو فرص الرياضات الموحدة و فرص الرياضات  −
 زيادة عدد الالعبين بمواقع قيادية فّعالة −
 و إشراك األسر على كافة األصعدة  فعيل، تتحسين تدريب −
 برنامج الالعبين صغار السن ونشر توسيع  −
 األصعدة في حركة األولمبياد الخاص ةكاف علىالشباب دور تفعيل  −
 رفاهية الالعبينتحسين صحة و −
 الفاعلة  و المنظمات القادةإشراك  −
 تنمية مصادر إيراداتنا الحالية  −
 بناء مصادر إيرادات جديدة −
 قويةبناء عالمة تجارية  −
 ولمبياد خاص و زيادة عدد "المعجبين"إجتماعية لألإنشاء شبكة  −
  امج األولمبياد الخاصلقادة  بر  القيادةعلى  دعم و تدريب ،توفير −
 التقارير و متابعةال تحسين أنظمة −
 لبرامج األولمبياد الخاص الجيداألداء لتقدير نظام عالمي   مينتأ −
 لألولمبياد الخاص العامةتأمين تفهم و تطبيق القوانين  −
 ذوي اإلعاقات الذهنيةنشاطات األولمبياد الخاص و األفراد  لالعمل مع الشركاء لتوسيع أبحاثنا حو −
 األنظمة مثل معلومات التكنولوجيا في كلفة  مشاركة لالتعاون ل −

      الداعمين جذب
 التبرعاتو جمع 

 بناء المجتمعات

 تطوير برنامج القيادة

 تعزيز القدرات الدائمة

الرؤية، القيم مؤسسة األولمبياد الخاص: المهمة،   

 ومسابقاتألعاب 
 ذات جودة عالية

 تجربة الالعبتحسين  
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 فراد ذوي اإلعاقات الذهنيةإجراء األبحاث للمساعدة في تحسين حياة األ −
 ، المعلومات و افضل التجارببنشر االخبارتحسين التواصل الداخلي للمساعدة  −
 ، المتطوعين)(مثال: الالعبين المجموعات اصل مع كافةالتوالبيانات و  المحافظة علىتطوير طريقة  −

 

 ؟القادمة او الجديدة التي علينا إدارجها  ضمن خطتنا اإلستراتيجية  ما هي الجوانب اإلضافية .6

 

 

 

 

 

 تعليقات اخرى : .7

 

 

 

 

 

 

 

  .أراؤكم تهمناالوقت إلكمال هذه الدراسة. لتوفيركم شكرأ 

 missionsurvey@specialolympics.orgالرجاء إرسال البحث المعبأ على العنوان االلكتروني التالي: 

، إلنتباه  عبر صندوق البريد: األولمبياد الخاص الدوليز) أو (إلنتباه: سوزان جون  12028240354 +التالي :  أو على رقم الفاكس
  20036، واشنطن ، العاصمة شمال/غرب 19شارع  1133، زسوزان جون

)Special Olympics International, Attn: Susan Jones, 1133 19th St NW, Washington, DC 20036( 

  

لتقييم مدى فعالية البرنامج الحالي و   للمستفدين الرئيسين اً بدراسة دوريالقيام مالحظة: يتطلب النظام الداخلي لألولمبياد الخاص الدولي 
االولمبياد الخاص  بما في هذه الدراسة من قبل أي شخص في  تمأل مبادرات األولمبياد الخاص في المساعدة على إنجاز مهمتنا. يمكن أن

 لس اإلدارة. أعضاء مج، الموظفين و طوعين، المتاء األسرضذلك الالعبين، أع

 

 

mailto:missionsurvey@specialolympics.org
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