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 حنان جاعد غالب سلطان الديحانى اســم الباحـث

 استراتيجية مقترحة للنهوض برياضة السباحة فى إطار عـنـوان البحث
تطوير مناهج التربية البدنية للمرحلة االبتدائية بدولة 

 الكويت

 الزقازيق جـامـعــــة

 التربية الرياضية للبنات كـلـيـــــة

 المناهج وطرق التدريس والتدريب قـســــــم

 )م٢٠٠٩(الماجستير  الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

ج السباحة فى إطار هدف البحث إلى وضع صياغة مقترحة لمنها
  :تطوير مناهج التربية لتالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت من خالل

األهداف، المحتوى، أساليب التدريس، (التعرف على كل من  -١
الخاصة ) اإلمكانات المتاحة، االشتراطات الصحية، أساليب التقويم

بتدائية بمنهاج السباحة المقترح والتى تتناسب مع تالميذ المرحلة اال
  .بدولة الكويت

وضع خطة زمنية مقترحة لتنفيذ محتوى منهاج السباحة على تالميذ  -٢
 .المرحلة االبتدائية بدولة الكويت

التجريب المبدئى لوحدات منهاج السباحة على عينة من تالميذ  -٣
  .المرحلة االبتدائية للتأكد من صالحية المنهاج المقترح
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  منهج الدراسة
منهج الوصفى باألسلوب المسحى نظرا لمالئمته استخدمت الباحثة ال

لطبيعة البحث، كما أنها استعانت أيضا بالمنهج التجريبى كإجراء متبع عند 
  .تجريب وحدات المنهاج القمترح على عينة الدراسة من التالميذ

  استنتاجات الدراسة
فيما يخص محور أهداف منهاج السباحة لتالميذ المرحلة االبتدائية فقد  -١

ت النتائج إلى أن األهداف العامة لمنهاج السباحة لتالميذ المرحلة أشار
 : ٩٤,٤(االبتدائية بدولة الكويت قد تراوحت أهميتها النسبية بين 

أن يتمكن التالميذ " وقد احتلت أعلى أهمية نسبية بها كل من ) ٩٩,٤
من ضبط انفعاالتهم من خالل ممارسة رياضة السباحة، وأن يكتسب 

لعديد من مكونات اللياقة البدنية الخاصة برياضة السباحة التالميذ ا
  ".والعمل على تنميتها

فيما يخص محور محتوى منهاج السباحة لتالميذ المرحلة االبتدائية  -٢
فإن جميع مفردات محور محتوى منهاج السباحة ذات فروق معنوية 

ن دالة إحصائيا ولصالح االستجابات األكثر تكرارا للموافقين عليها م
القائمين على الرياضية المدرسية بدولة الكويت، حيث جاءت قيمة 

 لجميع المفردات، حيث أشارت ٠,٠٥ دالة عند مستوى معينة ٢كا
النتائج إلى أن محتوى منهاج السباحة أشتمل على العديد من 
التدريبات الخاصة بالتعود على الماء والتنفس وتفتيح العينين والقفز 

 .بالماء

  
  


