
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٠٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

  

  عيسى أحمد كرم لفته ثـــــاسم الباح
  تقويم عملية التوجيه في التربية الرياضية بالكويت  ثــــعنوان البح

  حلوان ةـــــــجامع
  التربية الرياضية للبنين بالقاهرة ةــــــــكلي
  ية والترويحأصول التربية الرياض م ــــــــقس

  )م١٩٨٤(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  :هدف البحث إلى
 اإلجابـة تقويم عملية التوجيه في التربية الرياضية من خال محاولة          

  :على التساؤالت اآلتية
ما مدى االختالف بين أراء كل من المعلمين والموجهين حول كل مفاهيم             .١

  .ومبادئ التوجيه
ثر األساليب المتبعة في عملية التوجيه ؟ ومدى تقبل المعلمـين           ما هي أك   .٢

  لهذه األساليب ؟
هل توجد عالقة بين التوجيه واالرتقاء بمستوى البرنامج المدرسي للتربية        .٣

  الرياضية؟
  ما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر على المعلم في عملية التوجيه؟ .٤
  في عملية التوجيه؟ما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر على الموجه  .٥



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٠٨ فريح العنزي. د.إعداد أ

ما هي وجهات نظر المعلمين والموجهين في التعليم الثانوي في األبعـاد             .٦
  .الموضوعة لعملية التوجيه

  منهج الدراسة
تم اختيار عينـة    ) الدراسات المسحية (استخدم الباحث المنهج الوصفي     

  .البحث من مجتمع المعلمين والموجهين بوزارة التربية بدولة الكويت
  الدراسةاستنتاجات 

 إجراء اختبارات بغرض التعرف على الفروق الفردية للمعلمين         -١
  .حتى يمكن للموجه مراعاتها عند تقومهم

 العمل على تجريب بعض الوسائل وأساليب التوجيه غير المتبعة          -٢
في الوضع الراهن للواقع الميداني مثل كتابة التقارير التي يقدمها المعلـم            

 العام وتبادل زيارات المعلمين لفصولهم داخل       عن أعماله وانجازاته هالل   
  .المدرسة أو المدارس األخرى

 وضع خطة زمنية يقوم خاللها الموجه بتنـسيق البـرامج فـي             -٣
التربية الرياضية ومراجعة األهداف والوسائل للتأكد من سالمة الخطـة          

  .وذلك بالمشاركة مع جميع المهتمين بعملية التوجيه
ي اعتبـارهم جوانـب برنـامج التربيـة          أن يضع الموجهين ف    -٤

الرياضية ونسبة التالميذ المستفيدين منه والوقت الذي يستغل من الحصة          
  .في النشاط الحركي للتالميذ عند تقويم المعلمين



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٠٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

تشجيع المعلمين على التجريب واإلبداع فيما يتعلق بـأدائهم فـي          -٥
  .الدروس ووضع حوافز مادية ومعنوية لذلك

سات صقل تخصصية للموجهين القدامى للتعرف على        القيام بدرا  -٦
  .يد من مفاهيم ومبادئ وأساليب عملية التوجيه في التربية الرياضيةدالج

 محاولة تصميمي استمارة لتقويم معلم التربية الرياضـية بعـد           -٧
دراسة جميع النواحي التي يجب أن يتضمنها التقويم في ضـوء مفـاهيم             

ربية الرياضـية ومحاولـة تعزيـز هـذه         ومبادئ عملية التوجيه في الت    
االستثمار ببعض االختبارات والقياسات التي تعطي مـدلوال موضـوعيا          

  .لعملية التقويم
 العمل على تشجيع أجراء البحوث العلمية المتعلقة بعملية التوجيه          -٨

في التربية الرياضية والعائد منها في كل من إعداد الموجه والمعلم وفـي     
  . للتلميذ باعتباره محور عملية التعلمالتنمية الشمولية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  


