
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥١٦ فريح العنزي. د.إعداد أ

  عدلة عيسى مطر ثـــــاسم الباح
  بناء إستراتيجية للتربية الرياضية بدولة الكويت ثــــعنوان البح

  حلوان ةـــــــجامع
  التربية الرياضية للبنات بالقاهرة ةــــــــكلي
  التربية الرياضية  م ــــــــقس

  )م١٩٩٣(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

ر التربية البدنية والرياضة بدولة الكويت مـن        بناء إستراتيجية لتطوي  
  :خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية

  . التعرف على فلسفة المجتمع-أ
  . تحديد الواقع التنفيذي لبرامج التربية البدنية والرياضية-ب
  . التخطيط لبناء اإلستراتيجية المقترحة-ج

  منهج الدراسة
أسلوب تحليل الوثـائق فـي      اتبعت الباحثة المنهج الوصفي المسحي و     

  :إنجاز هذه الدراسة التي تضمنت اإلجراءات التالية
وضع إطار نظري يرسم أبعاد التربية البدنية والرياضة التي يجـب     -١

 األهـداف  :تطويرها في ضوء ما يتحقق منها على المستوى الدولي من حيث    
ثة كمحـددات    المتعلم وهي األبعاد التي اعتمدتها الباح      – المعلم   – البرامج   –
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لإلستراتيجية المقترحة التي تضعها لتطوير التربية البدنية والرياضة ودعمت         
هذا اإلطار النظري بمجموعة الدراسات المرتبطة كمحـددات اإلسـتراتيجية          
وخاصة تلك الدراسات التي تناولت برامج التربية البدنيـة والرياضـة فـي             

  .الكويت أو في مراحل التعليم العم خارجها
قع التربية البدنية والرياضة في مراحل التعليم العام بهدف         ااسة و در-٢

التوصل إلى العوامل التي تؤثر في هذا الواقـع، ومعرفـة جوانـب القـوة               
والضعف فيه في ضوء المطالب الجديدة للمجتمع والفرد، من خـالل طـرح            

  .عدة استبيانات
  استنتاجات الدراسة

  .الفكر والرأي االستنتاجات الخاصة بآراء قادة :أوال
تبين من ترتيب العبارات التي حازت على موافقة قادة الفكر والـرأي أن            

 تؤكد اهتمام المجتمع ةهناك اتجاهات إيجابية نحو التربية البدنية والرياضي
الكويتي بها، وتبرز أهميتها في الحياة العامة للفرد، وهو ما يحدد اإلطار            

رت أراء  بوقد ع . لبدنية والرياضة المجتمعي إلستراتيجية تطوير التربية ا    
هؤالء الرجال عن االتجاهات اإليجابية نحو التربية البدنية والرياضـية،          

هو ما يمكن اعتباره تعبيرا عن مطالب المجتمع الكويتي مـن التربيـة             و
  .البدنية والرياضية

 استنتاجات أراء الخبرات حول وضوح صياغة أهداف التربية البدنية          :ثانيا
  ) ثانوي– متوسط –ابتدائي ( بمراحل التعليم المختلفة والرياضية

  :المرحلة االبتدائية -١
أهـداف للتربيـة البدنيـة      ) ٣(أفاد الخبراء حول وضوح صـياغة       

 .من مجموع أهداف المرحلة% ٢٣والرياضة في المرحلة وبنسبة 



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  
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أهـداف  ) ١٠(وأجمعت أراء الخبرات حول عدم وضوح صـياغة         
أي ما نسبته   .  هدفا للتربية البدنية والرياضية    ١٣صل  للمرحلة االبتدائية من أ   

  .من مجموع أهداف المرحلة% ٧٧,٠
  : المرحلة المتوسطة-٢

أهـداف للتربيـة البدنيـة      ) ٦(أفاد الخبراء حول وضوح صـياغة       
  .من مجموع أهداف المرحلة % ٣٣والرياضية بالمرحلة المتوسطة وبنسبة 

هدفا للتربية  ) ١٢ (أجمعت أراء الخبراء حول عجم وضوح صياغة      
  %.٦٧هدفا أي بنسيبة ) ١٨(البدنية والرياضة بالمرحلة المتوسطة من أصل 

  :نويةالمرحلة الثا -٣
أهداف للتربية البدنية والرياضة بالمرحلة أي      ) ٩(أفاد الخبراء بوضوح     -

  %.٦٩بنسبة 
أهـداف للتربيـة    ) ٤(أجمعت أراء الخبراء حول عدم وضوح صياغة         -

أي . هـدفا ) ١٣( بالمرحلـة الثانويـة مـن أصـل          البدنية والرياضة 
  %٣١بنسبة

 االستنتاجات الخاصة بتحقيق أهداف التربية البدنية والرياضـة مـن           :ثالثا
  . والموجهين والموجهاتتوجهة نظر المعلمين والمعلما

 
 ونا المعلم ا يراه  تحليل واقع التربية البدنية والرياضة كم      ات استنتاج :رابعا

 .والمعلمات


