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 مستخلص البحث
 

الشةراح  المممة   ةل المجتمةلذ الةرين يةرت    ةو  الجامعة  حدةد  يشكل تدريسيو  
ومةن المسةمم  ة   .أمةام  عاليةاتمم اليومية  والري يقة  ااحقةا   ذأداحمم  أدد مظاهر التعب

وامةةص ااداب  شةةكل  الةةره ل امةةص العةةد  امومةةا  أن الضةةرر الةةري يترتةةب اةةن التعةةب 
حلص ممارس   شا ات جسمي  أو اقمية  أو  سسةي   ةية  مع  الجا ليد ل تدريسي ذخاص

خسضةة ذ وتتةةراوح هةةرا ال شةةا ات  ةةين مةةاهو ايجةةا ل  ةةل تةةأأيرا ويخةةر سةةم ل التةةأأير  ةةل 
 الره ل.الجسم و ل ال شا  

لةةةةرل الكشةةة  اةةةن ظةةةاهرة التعةةةب الةةةره ل واسةةةتخدام أسةةةاليب خسضةةة  لةةةد  و  
عةةب الةةره ل مظةةاهر الت م  ضةةلةةري تدريسةةيل الجامعةة ذ تةةم   ةةاب مقيةةاذ التعةةب الةةره ل وا

الدسةةةل و ةةةل ا  ت ةةةاا و ةةةل  را العاحةةةد حلةةةص يعةةةور  ةةةل ااد المتمأمةةة   تةةةدهور اادرا 
ممارسةةة   شةةةا ات جسةةةمي   م  ضةةةب مقيةةةاذ خسةةةل التعةةةب الةةةره ل والةةةري التةةةركرذ و  ةةةا

 واقمي  و سسي .
ولةةةرل الويةةةو  امةةص تةةةأأير هةةةرين المتةيةةرين  ةةةل العمميةةةات العقميةة ذ تةةةم   ةةةاب  

ولكةةةل  قةةةرة أ أةةة   ةةةداحل حدةةةداها هةةةو  ذمةةةن  قةةةراتن الةةةري تكةةةو  دةةةل المشةةةك ت   ةةةاراخت
ومةةةن خةةة ل ت  يةةةم هةةةرين المقياسةةةين وا خت ةةةار سةةةعص ال دةةةث حلةةةص  .ال ةةةديل العةةةدي 
 -تدقيم اآلتل:

 كش  السروم  ل التعب الره ل  دسب متةير الج ذ والعمر والتخعص. -1
تةير الجة ذ والعمةر كش  السروم  ل أساليب خسل التعب الره ل  دسب م -2

 والتخعص.

 كش  السروم  ل دل المشك ت  دذ متةير الج ذ والعمر والتخعص. -3

كشةة  السةةرم مةةا ين روي التعةةب الةةره ل العةةالل وروي التعةةب الةةره ل الةةوا    -4
  ل استخدام أساليب خسل التعب الره ل.

كشةة  السةةرم مةةا ين روي التعةةب الةةره ل العةةالل وروو التعةةب الةةوا    ةةل دةةل  -5
 ت.المشك 



كش  السروم ما ين روي استخدام أساليب خسل التعب الره ل العةالل وروي  -6
 ك ت.شل التعب الره ل الوا    ل دل المخساستخدام أساليب 

وا ةةة ع مةةةل  -حلةةةص تسااةةةل مسةةةتويل تعةةةب ره ةةةل  اةةةالكشةةة  السةةةروم العاحةةةدة  -7
 .وا  ع  ل دل المشك ت -مستويل خسل التعب الره ل  اال

ة أامص اي ات متعددة من أاضاب المية ر دل المشك تخت ا  م المقياسان وأ
السةةةةةايكومتري   ألجةةةةةل اسةةةةةتخراج الخعةةةةةاحص  التدريسةةةةةي   ةةةةةل الجامعةةةةة  المست عةةةةةري .

ومعامةل التعةب الةره ل ومقيةاذ خسةل التعةب الةره ل  معامةل تمييةت السقةرات لمقياذ 
حة  ع اضةو هي222ا تسام الداخمل لمسقراتع   م المقياسةان امةص اي ة  مكو ة  مةن  

تةةةةدريذذ واجةةةةل اسةةةةتخراج معمةةةةل أ ةةةةات المقياسةةةةين   ريقتةةةةل تدميةةةةل الت ةةةةاين والتجتحةةةة  
 ع اضو هيح  تدريسي .122ال عسي    قا امص اي   مكو   من  

و سةةةتخراج الخعةةةاحص السةةةايكومتري   خت ةةةار دةةةل المشةةةك ت  معامةةةل تمييةةةت 
خا حة  لمسقةراتع   ةم ا خت ةار السمول  و اامية  ال ةداحل ال -السقرات ومعامل الععو  

واسةةتخرج معامةةل أ ةةات ا خت ةةار  ذع اضةةو هيحةة  تةةدريذ122مكو ةة  مةةن  امةةص اي ةة  
ع اضةةو هيحةة  52  ريقةة  التجتحةة  ال عةةسي   ت  يةةم ا خت ةةار امةةص اي ةة  مكو ةة  مةةن  

ولةةةةرل الوعةةةول حلةةةص  تةةةاحم ال دةةةث   ةةةم مقياسةةةا التعةةةب الةةةره ل وخسةةةل  .تةةةدريذ
ع اضةةةو هيحةةة  152المشةةةك ت امةةةص اي ةةة  مكو ةةة  مةةةن  التعةةةب الةةةره ل واخت ةةةار دةةةل 

ال يا ةةةات ال تةةةاحم تةةةدريذ  ةةةل الجامعةةة  المست عةةةري ذ وتمخةةةل اةةةن الت  يةةةم وتدميةةةل 
 -اآلتي :
وجةةةةةود  ةةةةةرم دال ادعةةةةةاحيا   ةةةةةل التعةةةةةب الةةةةةره ل  دسةةةةةب متةيةةةةةر التخعةةةةةص  -1

التخعةةةص ا  سةةةا ل أشةةةد ا سةةةا لعذ ديةةةث كشةةةست ال تةةةاحم أن روي  - اممةةةل
الةةره ل  التخعةةص العممةةلذ ولةةم تظمةةر  ةةروم  ةةل التعةةب تع ةةا  ره يةةا  مةةن روي

 الج ذ والعمر. ي دسب متةير 
ممارسة  اسةتخدامات خسةل التعةب الةره ل ادم وجود  ةرم دال ادعةاحيا   ةل  -2

  دسب متةير الج ذ والعمر والتخعص.

 -وجةةةود  ةةةرم دال ادعةةةاحيا   ةةةل دةةةل المشةةةك ت  دسةةةب التخعةةةص  اممةةةل -3
التخعص العممةل هةم ااامةص مسةتو   ا سا لعذ ديث كشست ال تاحم أن روي



 ةةةةل دةةةةل المشةةةةك تذ ولةةةةم تظمةةةةر  ةةةةروم  ةةةةل دةةةةل المشةةةةك ت دسةةةةب متةيةةةةر 
 الج ذ والعمر.

مةةةةا ين روي التعةةةةب الةةةةره ل العةةةةالل وروي التعةةةةب وجةةةةود  ةةةةرم دال ادعةةةةاحيا   -4
الةةةةره ل الةةةةوا    ةةةةل ممارسةةةة  أسةةةةاليب خسةةةةل التعةةةةب الةةةةره ل ديةةةةث كشةةةةست 

م ااكأةةةر ممارسةةة  اسةةةاليب خسةةةل العةةةالل هةةة الةةةره ل ال تةةةاحم أن روي التعةةةب
 التعب الره ل.

وجةةةةةود  ةةةةةرم دال ادعةةةةةاحيا  مةةةةةا ين روي التعةةةةةب الةةةةةره ل العةةةةةالل وروو التعةةةةةب  -5
 ةةةةل دةةةةل المشةةةةك تذ ديةةةةث كشةةةةست ال تةةةةاحم أن روي التعةةةةب الةةةره ل الةةةةوا   

 الره ل الوا   هم ااامص مستو   ل دل المشك ت.

اليب خسةةةةل التعةةةةب اةةةدم وجةةةةود  ةةةةرم دال ادعةةةةاحيا  مةةةا ين روي ممارسةةةة  أسةةةة -6
الةةره ل العةةالل وروي ممارسةة  أسةةاليب خسةةل التعةةب الةةره ل الةةوا    ةةل دةةل 

 المشك ت.

العاحةةدة حلةةص تسااةةل مسةةتويل اةةدم وجةةود  ةةرم دال ادعةةاحيا  مةةا ين التسةةاا ت  -7
 وا  ع  ل دل المشك ت. - االتعب ره ل 

د ضةةوب ال تةةاحم تقةةدم ال دةةث  عةةدد مةةن التوعةةيات والمقتردةةات التةةل يسيةة امةةصو 
 م ما أاضاب هيح  التدريذ الجامعل  ل مواجم  التعب الره ل.

 


