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  عبد المحسن مبارك راشد العازمى  اســم الباحـث
تقويم إنجازات التربية البدنية والرياضية فى عهد الشيخ   عـنـوان البحث

  جابر األحمد الصباح األمير الراحل لدولة الكويت
  الزقازيق  جـامـعــــة
  نينالتربية الرياضية للب  كـلـيـــــة
  العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 الدراسة إلى تقييم إنجازات التربية البدنية والرياضية فى دولة تهدف
 –الكويت فى عهد سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح 

 من خالل التعرف على سياسته التى تحقق –لدولة الكويت األمير السابق 
  .انجازات التربية البدنية والرياضة فى دولة الكويت خالل عهده

  منهج الدراسة
  .استخدم الباحث المنهج التاريخى الوثائقى لمالئمته لطبيعة البحث

  استنتاجات الدراسة
  : الجابر الصباح أن  المغفور له بإذن اهللا سمو األمير الشيخ جابر األحمد

كان دائم التوجيه واإلرشاد لجميع المرؤوسين من الوزراء والشيوخ  -١
 .والمسئولين عن قطاع الشباب والرياضة فى كافة المجاالت المختلفة

حريصا على تقديم االقتراحات الجديدة بالمؤسسات الرياضية المختلفة  -٢
 .بدولة الكويت من خالل التجديد والتحديث والتطوير
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خل بوقت أو مجهود فى سبيل رفع مكانة الرياضة الكويتية لم يب -٣
داخليا وخارجيا، وكان دائم التوجيه على أهمية االستفادة من 
المعلومات الحديثة فى مجاالت التنمية الفنية واإلدارية والتى تتناسب 

 .مع الرياضة بالكويت

 كان دائما يوجه المسئولين من ضرورة االبتعاد عن األعمال المعقدة -٤
 .والروتينية والتى تعطل مسيرة تقدم الرياضة الكويتية

كانت لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة مع كل موقف يقابله  -٥
يتعلق بالرياضية الكويتية، وال يتردد فى أخذ أى قرارات حاسمة فى 

 .هذا االتجاه

كانت لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة مع كل موقف يقابله  -٦
لق بالرياضة الكويتية، وال يتردد فى أخذ أى قرارات حاسمة فى يتع

 .هذا االتجاه

يستخدم الشورى كأسلوب فى اتخاذ القرارات مع حرصه على  -٧
 .ضرورة اتباع التسلسل الوظيفى واإلدارى

كان حريصا على تبنى ممارسة الرياضة فى جميع قطاعات المجتمع  -٨
ؤية لممارسة الرياضة الكويتى، وكان فى عهده ألول مرة تم وضع ر

  .النسائية بمختلف األنشطة
 
  
  
  
  
  


