السمات الشخصية وعاقتها باتجاهات طالبات معهد التربية البدنية
والرياضية نحو التربية البدنية والرياضية كمهنة
د .ق دز علي  -معهد الربية البدنية والراضية  -جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.

 -1مقدمة وإشكالية البحث:
تعد مه ة الربية البدنية والراضية من امهن ذات اأصول الربوية ال تست د إ
موعة من اأسس العلمية والعملية ح تسهم ي اارتقاء مستوى الفرد واجتمع
وزادة كفاءته اإنتاجية من خال موعات متعددة من اأنشطة ،تتفاعل مع بعضها
البعض لتشكيل الفرد امتزن امتكامل القادر على التكيف مع بيئته و تمعه.
فالربية البدنية والراضية وسيلة تربوية تعمل على تطوير الفرد واجتمع ولذلك تعددت
ااها وتشعبت ما دعي إ ضرورة توفر قيادات تشغل مهام متعددة قق دورها
ي تطوير امه ة واجتمع وتشكيل أفراد وماعاته ومؤسساته؛ ووفق لل ظام امتبع ي
ا زائر لإعداد والتكوين مختلف امهن من خال التعليم ا امعي ،ضع ااختيار
والتوجيه مختلف امعاهد وامدارس العليا لأساتذة إ اأسلوب اإنقاء حسب ما
حصل عليه الطالب ي الباكالورا ،وكذا بعض امعاير اأخرى لاختيار مثل
اختبارات القدرات البدنية ب سبة للتوجيه معاهد الربية البدنية والراضية.
ومن ال احية ال فسية فإن الرضا عن الدراسة والعمل ا يتحقق إا إذا توافر للفرد
التوجيه الربوي وامه امب على أسس علمية ،ويدخل ضمن هذا مفهوم الشخصية
ما تويه من نواحي معرفية وجدانية وال

توي على ميول وقيم وا اهات نفسية

وكلها صفات مكتسبة نتيجة لتفاعل الفرد مع بيئته.

ومن خال ااطاع على عدد من امراجع واأ اث؛ أمكن التعرف على أن اا ابية
والسلبية ي اا ا امه يرتبط التوجيه الربوي وامه على أسس سلمية والذي
يعتمد على أسس عديدة تشمل الشخصية مفهومها الشامل كما يعرفها "فؤاد
أبوحطب" أ ها "ال مط الكلي الفريد للسمات الذي ميز الشخص عن غر من
اافراد" أي أن الشخصية تتألف من مكوات عديدة معرفية ووجدانية.
وقد حظيت ا وانب امعرفية وخاصة الذكاء والقدرات العقلية ي عاقتها التوجيه
الربوي وامه اهتمام معظم الباحثن.
أما ا انب الوجداي فقد إهتم الباحثون فيه مدخل اميول أكثر من غر من ا وانب
الوجدانية ااخرى وم ها اا اهات ال تعتر من الركائز اهامة ي التوجيه الربوي
وامه ؛ وقد اشارت العديد من اا اث إ

زادة ااهتمام امظاهر ا ارجية

للشخصية وما يرتب عليها من سلوك يؤثر على اافراد ويرجع ذلك لسهولة قياس
السلوك الظاهر وقد اهلوا امظاهر الداخلية للشخصية حيث تتضمن ا اهات قيم
دوافع وغرها من امكوات ال ا تظهر بصورة مباشرة.
ومن هذا نشأت فكرة هذ الدراسة كمحاولة التعرف على العاقة بن مات
الشخصية وا اهات طلبات الربية البدنية والراضية و مارستها كمه ة.
التساؤل العام:
هل توجد عاقة بن مات الشخصية لطالبات وبن ا اهاهم و اات مه ة
الربية البدنية والراضية؟
التساؤات ا زئية:
 _1هل توجد فروق ي مات الشخصية لدى الطالبات ي ميع التخصصات؟

 _2هل توجد فروق ي اا اهات و اات مه ة الربية البدنية والراضية لدى
الطالبات ي ميع التخصصات؟
 -3هل توجد عاقة ذات دالة احصائيا بن مات الشخصية وا اهاهم و
اجاات امه ية للربية البدنية والراضية؟
 -2الفرضيات:
الفرضية العامة :توجد عاقة بن مات الشخصية واا اهات و اات مه ة
الربية البدنية والراضية لدى طالبات ي ميع التخصصات.
الفرضيات ا زئية:
 -1وجود فروق دالة إحصائيا ي السمات الشخصية لدى طالبات معهد الربية
البدنية والراضية ي كل التخصصات.
 -2وجود فروق دالة إحصائيا ي ا اهات و اات مه ة الربية البدنية والراضية
لدى طالبات امعهد ي كل التخصصات.
 -3وجود عاقة ذات دالة إحصائيا بن السمات الشخصية وا اهاهم و اجاات
امه ية للربية البدنية والراضية.
 -3أهداف البحث:
يهدف البحث أساسا إ التعرف على طبيعة العاقة بن السمات الشخصية
واا اهات و ال مه ة الربية البدنية لدى طالبات عي ة البحث ويتطلب ذلك
قيق اأهداف الفرعية التالية:
 -1السمات الشخصية كما يقيسها مقياس الروفيل الشخصي وردون لدى
طالبات عي ة البحث.

 -2اا اهات و ال مه ة الربية البدنية والراضية لدى طالبات عي ة البحث.
 -3العاقة بن مات الشخصية واا اهات امه ية لدى طالبات عي ة البحث.
 -4ديد امصطلحات:
السمة :عرفها جليفورد  GULIFORDأها طريقة متميزة ابتة نسبيا يتميز ها
الفرد عن غر من اأفراد.
الشخصية :يصفها علماء ال فس على أها هي ااستعدادات الداخلية والعوامل
ا ارجية ال تتفاعل مع بعضها فتكون الشخصية ،وم ها ما يؤكد الصحة ال فسية
في ظر إ الشخصية من زاوية مط التوافق الفردي امتميز ،فرى أن ما دد الشخصية
هو تلك اأفعال ال نقوم ها على احافظة على توازن ا وتكيف ا مع الظروف ال
يط ب ا وم ها ما يرى أن تعريفها يكون اأثر الذي يركه الفرد ي اآخرين.
امه ة :عرفتها ليلى زهران على أها عمل يتطلب علوم صصية توجهها للمبادئ
و تاج إعداد أكادمي طويل ومركز.
اا ا  :عرفه بوجاردس  BOGARARDUSأنه ميل الفرد الذي ي جو
بسلوكه ا ع اصر البيئة ا ارجية قريبا م ها أو بعيدا ع ها متأثرا ي ذلك امعاير
اموجبة أو السالبة ال تفرضها هذ البيئة.
اميل إ الشعور أو السلوك أو التفكر بطريقة دودة إزاء ال اس اآخرين أو اأمور
ذات الطبيعة البسيطة ويكون اا ا من ثاث ع اصر :الشعور ،السلوك ،التفكر.
تعريف الربية البدنية والراضية :هي أحد فروع الربية اأساسية وال تستمد
نظراها من العلوم امختلفة حيث أنه عن طريق ال شاط البدي امختار وام ظم واموجه

أعداد الفرد إعدادا متكاما بدنيا واجتماعيا وعقليا كما أها تكيف الفرد ما يتاءم
مع حاجاته واجتمع الذي يعيش فيه.
 -5الدراسة ااستطاعية:
لقد قم ا بتوزيع مقياس الروفيل الشخصي لسمات الشخصية "ليوارد جوردون" وقام
"جابر عبد ا ميد وفؤاد أبو حطب" وكذلك مقياس اا اهات و مه ة الربية
البدنية والراضية ل"ليلى عبد السام" على عي ة قوامها 10طالبات.
 -6م هج البحث:
يرتكز استخدام الباحث م هج ما دون غر على طبيعة اموضوع الذي يود دراسته
وتبعا للمشكلة امطروحة ،ي دراست ا هذ ارأيت أن ام هج الوصفي امقارن هو
ام هج امائم.
 -7جتمع البحث:
لقد حددا تمع البحث الذي تقوم عليه دراست ا طالبات معهد الربية البدنية
والراضية امعة حسيبة بن بوعلي بشلف والبالغ عددهم بـ  99طالبة للموسم
الدراسي .2014-2013
 -8عي ة البحث:
لقد اعتمدا على عي ة قوامها  25طالبة بطريقة عشوائية بسيطة بواقع  5طالبات من
كل صص وبذلك مثل عي ة الدراسة حوا  25.25من اجتمع ااصلي للبحث.

 -9جاات البحث:
اجال الزمي:
قم ا ي إ از هذا البحث ي مدة قدرها  05أشهر من بداية  15مارس 2014
إ بداية شهر  15أوت  .2014خصصت امدة اأو (مارس / 2014بداية شهر
ماي  )2014مع وتوفر امادة العلمية ،وامدة امتبقية من جوان إ أوت فقد
خصص اها للعمل ي ا انب التطبيقي امتمثل ي عرض و ليل ال تائج.
اجال امكاي:
م إجراء البحث ي معهد الربية البدنية والراضية امعة حسيبة بن بوعلي أواد
فارس  -الشلف.
 -10أدوات وتق يات البحث:
لتحقيق أهداف هذ الدراسة استعان الباحث ي مع بيااته اأدوات التالية:
 مقياس الروفيل الشخصي لسمات الشخصية:قام بتصميم هذا امقياس ليوارد جوردون  leonard.v.gordonوقام جابر عبد
ا ميد وفؤاد أبو حطب برمته ا العربية.
ويقيس أربعة مات هي:
 -السيطرة  -امسؤولية  -ااتزان اانفعا  -ااجتماعية

.

 مقياس اا اهات و مه ة الربية البدنية الراضية ل ليلى عبد السام:قامت بتصميم هذا امقياس ليلى عبد السام عام  1978ويت اول ليل مه ة الربية
البدنية والراضية ليست اات علمية هي:
 -التدريس – اإشراف  -التوجيه  -اإعام  -التدريب  -العاقات العامة.

ولكل ال من اجاات السابقة ثاثة أبعاد رئيسية تتمثل ي:
 بعد ف  :يتعلق ال واحي الف ية والتك يكية ا اصة بكل ال. بعد إداري :يتعلق ال واحي الت ظيمية واادارية وما تشمله من طيط وتوجيهوإشراف تتعلق بكل ال.
 بعد تربوي :هو بعد يتعلق ال واحي الربوية وا لقية واانفعالية.وترتبط هذ اأبعاد الثاثة معا كوحدة متكاملة داخل كل ال.
 -11خطوات البحث:
بعد ديد م هج وعي ة البحث ،وأدوات مع بيااته ،قام الباحث ا طوات التالية:
-1

إجراء دراسة استطاعية ساب امعامات ااحصائية أدوات مع

البياات:
صدق اأدوات :است د الباحث ي اختيار اختباري البحث إ قبول مستوى
الصدق الذي عرضه كل من جابر عبد ا ميد وفؤاد أبو حطب مقياس السمات
الشخصية وليلى عبد السام لقياس اا اهات و امه ة وال ميز ها ااختبارين من
خال تطبيقهما على عي ات مثل تمع الدراسة ا الية.
ثبات اأدوات :ساب ثبات اختباري البحث قام الباحث بتطبيقهما على عي ة
قوامها  10طالبات مثل اجتمع ومن خارج العي ة وذلك بطريقة ااختبار واعادة
تطبيقه ،وذلك بفارق زم مقدار أسبوعان ،وإ اد معامل اارتباط بن مري التطبيق
لكل من مات الشخصية ،واا اهات و اجاات امه ية ،م قام إ اد معامات
الصدق الذاي أبعاد امقاييس عن طريق معامل الثبات للتأكد من صدق ااجراءات.

جدول رقم ( :)01معامل اارتباط بن تطبيق أبعاد مات الشخصية كما يقيسها (جوردون) للعي ة
ااستطاعية (ن =)10
أبعاد امقياس

التطبيق الثاي

التطبيق اأول

الصدق

قيمة)ر)
ا دولية

الذاي

س

ع

س

ع

احسوبة

السيطرة

22.52

4.98

23.66

4.08

50.89

0.89

امسؤولية

22.9

4.29

23.88

4.56

50.61

0.78

اإتزان اإنفعا

21.18

4.92

22.02

4.17

50.65

ااجتماعية

22.24

5.13

23.6

4.98

50.73

عد
()0.05

0.29

0.81
0.86

جدول رقم( :)02معامل الثبات بن كل جال على حدى ي مري التطبيق مقياس اا ا حو مه ة الربية
الراضية (ن=)10
أبعاد امقياس

التطبيق الثاي

التطبيق ااول

صدق

قيمة ()t

س

ع

س

ع

احسوبة

التدريس

17.76

4.09

17.78

3.70

50.71

0.84

التوجيه

19.36

3.64

19.16

3.42

50.64

0.8

التدريب

18.9

3.55

19.1

3.84

50.62

اإشراف

21.08

2.86

21.68

2.16

50.38

0.61

اإعام

19.04

3.48

20.12

3.54

50.77

0.89

العاقات

18.7

4.52

18.24

4.86

50.82

0.91

العامة

 -12ليل وم اقشة ال تائج:

ا دولية

الذاي

0.29

0.79

 .1السمات الشخصية لدى طالبات عي ة البحث ي التخصصات كما يقيسها مقياس
الروفيل الشخصي " وردن".
جدول رقم ( :) 03ليل التباين متوسطات مات الشخصية لدى طالبات عي ة البحث ي التخصصات
(ن=)25
أبعاد مقياس الروفيل

قيمة "ف"

جموع

درجات

متوسطات

الشخصي

مصدر التباين

امربعات

ا رية

امربعات

السيطرة

بن اجموعات

176.120

4

9.53

2.96

داخل اجموعات

489

21

9.41

2.93

بن اجموعات

116.22

4

6.62

2.95

داخل اجموعات

111.05

21

5.89

2.94

بن اجموعات

122.85

4

2.13

3.33

داخل اجموعات

60.63

21

3.04

2.94

بن اجموعات

184.15

4

3.18

3.12

داخل اجموعات

116.63

21

3.01

2.98

احسوبة

ا دولية
عد
0.05

امسؤولية
ااتزان اانفعا
ااجتماعية

3.42

يتضح من ا دول ( )03ما يلي:
* وجود فروق دالة احصائيا ي كل من السمات :السيطرة ،امسؤولية ،ااتزان
اانفعا  ،ااجتماعية ،لدى طالبات عي ة البحث ي التخصصات ا مسة حيث أن
قيمة (ف) احسوبة أكر من قيمتها ا دولية ع د مستوى دالة  0.05وقد يرجع
ذلك إ استجابة هذ السمات من متطلبات التفاعل بن خرات ا ماعية للرامج
الدراسي وضرورة ااستجابة أساليب ت فيذها وتستهدف هذ ا رات عادة استثارة
هذ السمات من خال تعرض الطالبات مواقف متباي ة يتبعها ااستجابة لسلوك

يت اسب مع امتطلبات ولتعرف على موقع التباين دال إحصائيا بن السمات
الشخصية و صصات الدراسية ا مسة تقوم الباحثتان بعمل موازنة مع أقل فرق
مع وي سوب كما يوضحه ا دول (.)03
م اقشة ال تائج الفرضية اأو :
من ا دول رقم ( )03تتحقق الفرضية اأو للبحث والذي يتعلق السمات
الشخصية لدى طالبات عي ة البحث ي التخصصات ا مسة حيث تبن وجود فروق
دالة احصائيا ي كل من السمات الشخصية لدى طالبات عي ة البحث ما قد يشر
إ وجود ارتباط بن هذ السمات حيث ا يستطيع الفرد تكوين عاقة انسانية وهو
ي حالة قلق وتوتر انفعا ما يؤكد على الدور الذي تلعبه الرامج الدراسية وتفاعلها
مع سلوكيات الطالبة انب أن اانسان الذي ا يستطيع السيطرة على نفسه فا
يستطيع مل امسؤولية.
وتتفق هذ الدراسة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات مثل دراسة مصطفى
الركي ،أثر مارسة اأنشطة الراضة على السمات الشخصية لدى اأحداث ،وكانت
ال تائج كالتا  :برامج اأنشطة الراضية امقرح م دث أثر على العبارات كل
ور من اور امقياس امستخدم.
 الرامج امقرح من قبل الباحث أدى ا ّ إحداث أثرات على احاور ككلولكل أبعاد امقياس امستخدم.

 .2ا اهات طالبات معهد الربية البدنية والراضية حو جاات مه ة الربية
البدنية والراضية كما ي مقياس "ليلى عبد السام".
جدول رقم ( :)04ليل التباين بن امتوسطات ا سابية لدى طالبات عي ة البحث ي التخصصات ي
ا اهاهن حو جاات مه ة الربية البدنية والراضية( :ن=)25
جموع

درجات

متوسطات

الشخصي

مصدر التباين

امربعات

ا رية

امربعات

أبعاد مقياس الروفيل

التدريس

بن اجموعات

245

5

9.8

داخل اجموعات

980

20

39.2

بن اجموعات

245

5

9.8

داخل اجموعات

980

20

39.2

التوجيه

التدريب

اإشراف

اإعام

العاقات العامة

بن اجموعات

490

5

19.6

داخل اجموعات

1960

20

78.4

بن اجموعات

816

5

32.64

داخل اجموعات

3264

20

130.56

بن اجموعات

941

5

36.56

داخل اجموعات

3656

20

146.24

1730

5

69.2

6920

20

276.8

بن اجموعات

قيمة "ف"
احسوبة

ا دولية ع د 0.05

30.6
30.6

58.80

3.62

97.92

109.86

207.6

داخل اجموعات

من ا دول رقم ( )04يتضح:
* وجود فروق ذات دالة احصائية بن ا اهات طالبات البحث ي التخصصات
ا مسة و اإعام ،اإشراف ،التدريس ،اإعام ،العاقات العامة ،التدريب
التوجيه للمجاات كمه ة الربية البدنية والراضية حيث أن قيمة (ف) سوبة أعلى
من قيمتها جدولية ع د مستوى دالة  0.05يرجع ذلك إ تعرف الطلبة على تلك
امفاهيم بطريقة صحيحة تستطيع من خاها ديدا ا اهاها و اات مه ة الربية
البدنية والراضية.

م اقشة ال تائج الفرضية الثانية:
من ا دول رقم ( )04تتحقق الفرضية الثانية للبحث والذي يتعلق اا اهات لدى
طالبات البحث و اات مه ة الربية البدنية والراضية حيث أوضحت ال تائج
بوجود فروق ذات دالة احصائية بن ا اهات طالبات التخصصات ا مسة و
اات التدريب ،التدريس ،اإشراف ،اإعام والعاقات العامة.
ما قد يشر إ وجود ارتباط بن هذ اجاات ما يؤدي ا تكوين وأهيل الطالبة
ي هذ امهن مستقبا واعدادها من خال الرامج الدراسية وامقاييس العملية ما
يؤكد على أمية الرامج الدراسية وطرق وأساليب ت فيذها من طرف اأساتذة بي ما ا
توجد فروق ذات دالة احصائية و اات التوجيه.
وتتفق هذ الدراسة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات مثل دراسة عمران عبد
ا ميد ،ا اهات طلبة كلية الربية امعة الراض و مه ة التدريس.
وكانت ال تائج كالتا  - :وجود فروق دالة بن متوسطات درجات ا اهات طاب
امستوى اأول والثاي ع د مستوى  0.05لصاح امستوى الثاي ،وي نفس الوقت
توجد فروق ذات دالة بن متوسطات درجات ا اهات طاب كل من امستوى
اأول وامستوين الثالث والرابع ع د مستوى  0.01لصاح امستوى اأول ،وهكذا
بن امستوين الثالث والرابع ولك ها ليست ذات دالة.
ودراسة فهمي مراد ،قياس ا اهات امعلمن و مه ة التدريس والعوامل امكونة ها.
وكانت ال تائج كالتا  - :وجود فروق بن متوسطات درجات طلبة الس ة اأو
والس ة الرابعة وهي فروق جوهرية ذات دالة إحصائية ع د مستوى  0.01ويرجع إ

أثر اإعداد العلمي واأكادمي والتخصصي ال يتعرض ها الطاب من خال
الرامج وامقررات أث اء دراسته الكلية.
 3-1العاقة بن السمات الشخصية واا اهات حو جاات مهن الربية البدنية
والراضية لدى طالبات عي ة البحث ي التخصصات.
جدول رقم ( :)05معامل اارتباط بن مات الشخصية واا اهات امه ية لدى طالبات عي ة البحث ي
التخصصات ن=.25
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من ا دول السابق رقم( )05يتضح:
* وجود عاقة ارتباطية ذات دالة احصائية لدى طالبات عي ة البحث ي
التخصصات ا مسة ي مة السيطرة وبن ا اهاهن و ال اإعام.
* وجود عاقة ارتباطية ا ابية ي مة امسؤولية وبن ا اهات الطالبات و اات
التدريس والعاقات العامة.
* حيث أن قيمة (ر) احسوبة أعلى م ها ع د مستوى ( )0.05ما يشر ا أن
ا رات ال تكتسبها الطالبة تشر مات الطالبة وتظهرها من خال اوها مع
موقف معن ي ا اإعام والتدريس والعاقات العامة ولتأكيد ارتباط العاقة بن
مات واا اهات د الباحث العاقة بي هما ي التخصصات ا مسة.
م اقشة ال تائج الفرضية الثالثة:

ومن ا داول السابقة تتحقق الفرضية الثالثة للبحث والذي يتعلق العاقة بن مات
الشخصية واا اهات

و اجاات امه ية لدى الطالبات عي ة البحث ي

التخصصات ا مسة.
 ومن خال العرض السابق قام الباحث بتحليل العاقة اإ ابية بن السيطرةامسؤولية ،ااتزان اانفعا  ،ااجتماعية؛ وبن ا اهات طالبات عي ة البحث و كل
من التدريس ،التدريب ،التوجيه ،اإشراف ،اإعام ،العاقات العامة.
 وجود عاقة ارتباطية ا ابية دالة احصائيا ي كل من مات السيطرة وامسؤوليةوااجتماعية وبن ا اهات طالبات عي ة البحث ي التخصصات ا مسة و اات
العاقات العامة والتدريس وااعام.
است تاج عـام :ي اطار ما أسفرت ع ه نتائج هذ الدراسة ،وي حدود عي ة البحث
وإجراءاته تقدم الباحث اإستخاصات التالية:
* وجود فروق ذات دالة إحصائية ي مات الشخصية لدى طالبات معهد الربية
البدنية و الراضية ،كما يقيسها مقياس الروفيل الشخصي " وردون".
* وجود عاقة ارتباطية ا ابية ذات دالة احصائية بن كل من مات الشخصية وبن
اا اهات و اجات امه ية للربية الراضية لدى طالبات معهد الربية البدنية
والراضية للب ات
* تتسم طالبات التخصص اأول ،ااجتماعية يليها السيطرة م امسؤولية فااتزان
اانفعا .
* تتسم طالبات التخصص الثاي ،ااجتماعية يليها السيطرة م ااتزان اانفعا
فامسؤولية.

* تتسم طالبات التخصص الثالث ،ااجتماعية يليها امسؤولية م ااتزان اانفعا
فالسيطرة.
* تتسم طالبات التخصص الرابع ،ااجتماعية يليها السيطرة م ااتزان اانفعا
فالسيطرة.
* تتسم طالبات التخصص ا امس ،ااجتماعية يليها السيطرة م امسؤولية فااتزان
اانفعا .
* تلف ترتيب مات الشخصية كما يقيسها "جوردون" لدى طالبات التخصص
وفقا للخرات الدراسية ال يتعرض ها كل صص.
* وتتجه طالبات التخصص اأول و اات التدريب يليها العاقات العامة م
التدريس فاإعام فاإشراف فالتوجيه.
* وتتجه طالبات التخصص الثاي و اات التدريب يليها اإعام م اإشراف
فالتوجيه م العاقات العامة فالتدريس.
* وتتجه طالبات التخصص الثالث و اات التدريب يليها العاقات العامة م
اإشراف فالتدريس م اإعام فالتوجيه.
* وتتجه طالبات التخصص الرابع و اات التدريب يليها العاقات العامة م
اإشراف فالتدريس م اإعام ،التوجيه.
* وتتجه طالبات التخصص ا امس و اات التدريب يليها العاقات العامة م
اإشراف فالتدريس م اإعام ،التوجيه.
* تلف ترتيب اجاات امه ية كما تقيسها "ليلى عبد السام" لدى طالبات
التخصصات وفقا لفهم هذ اجاات والقدرة على تطبيقها.

ااقراحات:
ي ضوء ما توصل اليه الباحث من نتائج واستخاصات يقرح الباحث ما يلي:
* ادخال بعض ااختبارات ضمن اختبارات القبول للمتقدمات معهد الربية البدنية
والراضية كاختبارات لا اهات امه ية والثقافية الراضية.
* ااهتمام مدرس الربية الراضية من حيث توفر ات علمية ي الربية الراضية،
اشراكهم ي دورات لصقل و ديد معلوماهم ومعرفة ا ديد ي ال صصهم.
* العمل على تطوير ام اهج امعهد وذلك إدخال بعض التعديات لتعطى ا اهات
تربوية ا ابية مرغوبة لدى الطالبات.
* ضرورة استمرار امواد الربوية بتطبيق امعلومات وتوجيه الطاب لكيفية استخدامها.
* تطوير برامج اإعداد امه لطالبات معهد الربية البدنية والراضية مع استخدام
أساليب حديثة للتدريس دث تفاعل بن ا رات ال ظرية والتطبيق مختلف امواد.
* زادة ااهتمام اإعام الراضي إظهار القيمة امه ية للربية الراضية.
ما يستثر البحث من دراسات مستقبلية:
* اا اهات امه ية لدى طالبات امتقدمات معهد الربية الراضية.
* السمات الشخصية لدى طالبات امتقدمات معهد الربية الراضية كأحد متغرات
ااختبارات والقدرات.
* امشكات امه ية واثرها على اا اهات امه ية.
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