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 ملخص البحث:
هرية بين إدراك طالب الدراسات هدف البحث الحالى إلى التحقق من وجود عالقة جو      
ألنواع الدعم المقدم من قبل أعضاء هيئة التدريس من بكلية التربية جامعة المنوفية العليا 

ضوء متطلبات الجودة خالل أهميته بالنسبة لهم ومعدل تلقيهم لألنماط المختلفة للدعم  فى 
لطالب الدراسات  التدريسأعضاء هيئة  والعالقة بين أنواع الدعم المقدم من قبل الشاملة،
والكشف عن الفروق بين أفراد العينة فى أبعاد مقياسى دعم  اإلجهاد األكاديمي لهم،العليا، و 

أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا و مقياس اإلجهاد األكاديمى وفقًا للمتغيرات 
نامج المقيد عليه فأكثر(، نوع البر -23(، )23-32( ، )32-32النوع )ذكور/إناث(، العمر )

)دبلوم مهنى، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه(.و أخيرا الكشف عن القيمة التنبؤية لدرجات 
على  باألداءعلى مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا  أفراد العينة

 مقياس اإلجهاد األكاديمى المستخدم فى البحث .
ى االرتباطى التنبؤى والوصفى المقارن وذلك للتحقق اتبع البحث كل من المنهج الوصف    

( طالب وطالبة والمنتمين لبرامج 332وتكونت عينة الدراسة من ) من فروض الدراسة،
دبلوم مهنى، دبلوم خاص، ماجستير، -( 3332/3332الدراسات العليا فى العام الجامعى )

(عام،  2242قدره ) سنة( بمتوسط حسابى23-32دكتوراه، وقد تراوحت أعمارهم بين )
 (. 332)  اإلناث( وعدد 333( ، عدد الذكور)32422وانحـراف معيارى قدره )

وتمثلت أدوات البحث فى مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى 
ومعدل تلقى الدعم بأبعاده )الدعم  ضوء متطلبات الجودة الشاملة من حيث أهمية الدعم،

ومقياس اإلجهاد  األدائي، الدعم المعلوماتي ،الدعم التقويمي( إعداد الباحثة،العاطفى، الدعم 
 الفسيولوجية، األكاديمى لطالب الدراسات العليا إعداد الباحثة ويشمل )التاثيرات الوجدانية،
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والمعرفية( وتم تطبيق األدوات بعد حساب المحددات السيكومترية لهذه المقاييس  والسلوكية،
إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا فى بعض أبعاد مقياس دعم أعضاء هيئة وتوصل البحث 

التدريس لطالب الدراسات العليا الدعم األدائي والدعم المعلوماتي والدعم التقويمي من حيث 
ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين أبعاد دعم   ،جانبى أهمية الدعم)إدراكه( ومعدل تلقى الدعم

 ب الدراسات العليا وأبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمى للطالب،أعضاء هيئة التدريس لطال
وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا فى متوسطات أبعاد مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس 
لطالب الدراسات العليا بكلية التربية جامعة المنوفية فى ضوء متطلبات الجودة، وفقًا 

فأكثر(، باستثناء وجود -23(، )23-32) ( ،32-32للمتغيرى النوع )ذكور/إناث(، العمر )
فى بعدى الدعم األدائى، والدعم المعلوماتى وفقا لنوع البرنامج  إحصائيةفروق ذات داللة 

المقيد عليه )دبلوم مهنى، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه(، ووجود  فروق دالة إحصائيًا فى 
نامج المقيد عليه لصالح طالب االكاديمى، وفقا لنوع البر  اإلجهادمتوسطات أبعاد مقياس 

 اإلجهادالماجستير والدكتوراه، فى حين ال توجد فروق فى متوسطات أبعاد مقياس 
فى متغير النوع فى البعد  إحصائيةاالكاديمى، وفقا للنوع، والعمر باستثناء فروق ذات داللة 

ى دعم أعضاء هيئة األكاديمى ممثال ف باإلجهادالمعرفية، كما أمكن التنبؤ  بالتأثيراتالخاص 
الدعم  التدريس لطالب الدراسات العليا )الدعم األدائي، الدعم العاطفي، الدعم المعلوماتي،

 التقويمي(.
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 املقدمة:
تشــهد الســاحة التعليميــة فــى مصــر توايــدًا ملحو ــًا فــى أعــداد الخــريجين ، حيــث بلغــت 

م مـا يقـرب 3333/3332أعدادهم على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة للعام الجامعى 
يـــة، بينمـــا بلـــال عـــدد الطـــالب المقيـــدين ( خـــريج فـــى كافـــة التخصصـــات العلم3224322مـــن )

( )المجلــس األعلــى 234203بالدراســات العليــا )دبلومــات، ماجســتير، دكتــوراه( مــا يقــرب مــن )
( وهو عدد قليل إذا ما قورن بمجموع أعداد الخريجين رغم أهمية الدراسات 3332للجامعات ،

ة لمهام البحث العلمى والتطور العليا فى توفير الكوادر التى تشكل عماد الثروة البشرية الالزم
 التكنولوجى وبهذا يكون هناك حالة من الفقد والهدر األكاديمى.

ولقد تناول الكثيـر مـن البـاحثين هـذه الةـاهرة وكانـت نتـائج الكثيـر مـن دراسـاتهم تشـير 
إلــى أن العــووف النســبى عــن إكمــال الدراســات العليــا، إنمــا يرجــع إلــى عــاملين رئيســيين همــا 

  (التـى أاـار إليهـاLovitts, 2001،دراسـة ) Academic Stress كـاديمى  اإلجهـاد األ
Jairam & KahI, 2012)  ،ni ومشـاعر العولـة االجتماعيـة )Social isolation  مثـل

 .Ali & Kohum, 2006) دراسة )
وفى سبيل الكشف عن أسـباب اإلجهـاد األكـاديمى وسـبر أغـواره وتقليـل فـرص تعـرض 

التـى كشـفت نتائجهـا عـن  (Esping, 2010)اسات عديدة مثل دراسـة الدارسين له أجريت در 
أن اإلجهــاد األكــاديمى لطــالب الدراســات العليــا إنمــا تكــون نتيجــة لكثــرة المطالــب األكاديميــة 
والتى تحتاج إلى الكثير من الوقت، والجهد، والذكاء، والقدرة على التحمل والصبر، باإلضـافة 

أن المســـتويات العاليـــة مـــن اإلجهـــاد التـــي  (Lee, 2009)إلــى المهـــارات التنةيميـــة، ويـــرى 
يتعرض لهـا الباحـث كنتيجـة حتميـة للضـغوطات المسـتمرة والقلـق واألرق والخـوف مـن الفشـل، 
قد يشـكل تحـديًا أكاديميـًا ال يقـدر عليـه الكثيـرون، فيقعـون تحـت تـأثير مشـاعر سـلبية وحـاالت 
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تعـــاملهم مـــع افخـــرين فـــى المحـــيط  نفســـية ســـيئة، تةهـــر فـــى صـــورة ردود فعـــل ســـلبية خـــالل
 األسرى والمهنى واألكاديمى.

 & Ali)ويتمثــل العامــل الثــانى فــى مشــاعر العولــة االجتماعيــة التــي تشــير دراســات 
(Kohum, 2006   إلى أن مردها إلى تلك االتصاالت االجتماعيـة المنتقـدة مـع الـومالء مـن

 الطالب وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء العمل.
اك فيه أن الحفاظ على ابكة االتصاالت الهادفـة المحققـة المسـاندة االجتماعيـة  ومما ال

بطريقة سليمة يعد أمـرًا هامـًا وضـروريًا، وهـذا يحتـاج إلـى عمـل دؤوب وجهـد مسـتمر، فـ ذا مـا 
 تضاربت خطوط ومسارات هذه العالقات ف نها تسبب اإلرهاق والتوتر واإلجهاد.

عالقات االجتماعية تعتبر أمرًا أساسيًا وضروريًا من المنةور وبالنةر إلى أن حاجة األفراد لل
   السيكولوجى، ف ن جودة  ونوعية هذه العالقات هذه تعد أمرًا ضروريًا ومؤثرًا على النواحى 

الجسمية والنفسية والسالمة النفسية مما يدعو إلى القول بأن التكيف الناجح للطالب فى 
            .على تطوير العالقات وابكات المساندة االجتماعيةالكلية يكون مرهونًا  بقدراتهم 

أن  (Misra, , McKean West, & Russo, 2000) وفى هذا السياق يرى       
ابكات المساندة االجتماعية مثل األسرة ،األصدقاء، الرؤساء، زمالء العمل إنما يلجأ إليها 

 الشخص فى أوقات اإلجهاد.
امًا كبيرًا من قبل الباحثين بدراسة أنماط المساندة االجتماعية التى وقد لوحظ أن هناك اهتم 

تقدمها ابكات األصدقاء واألسرة وانعكاساتها اإليجابية على السالمة النفسية وانخفاض 
 االكتئاب والقلق لدى طالب الجامعة، باإلضافة إلى دورها في خفض حدة االضطراب العقلى

 ,Davis, Morris, & Kraus , 1998 ; Chou, 2000 ;Clara )   دراسات     ومنها
Cox , Murray & Torgudc, 2003 ; Williams, 2005 ; Whitney, 2010 ; 

Tamasbipour & Tahem, 2012) 
إلى أن هناك ندرة (,Ryan, Deci & Jang,  Reeve (2013ومع هذا ; فقد أاار

رون على فهم االحتياجات فى الدراسات الخاصة بدعم أعضاء هيئة التدريس رغم أنهم قاد
العاطفية للطالب والتى  تنعكس بدورها على نةرتهم اإليجابية للبيئة التعليمية لتصبح أكثر 
مالءمة للتعلم حيث يشعرون باألمان، االحترام، الثقة، ويصبحون أكثر حماسة للتعلم وأكثر 

 فعالية.
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ب الدراســات وفــى ضــوء مــا ســبق فــ ن المســاندة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التــدريس لطــال
العليا يتوقـع أن تـؤدى إلـى توعيـة الباحـث بمـا عليـه مـن مهـام وتحقـق نتـائج إيجابيـة فـى تقليـل 
ذلــك الفقــد األكــاديمى، غيــر أن الدراســات النفســية عمومــًا والعربيــة منهــا خاصــة والتــى تناولــت 

رتـب ومـا يت -كمـا يـدركها الطـالب أنفسـهم -أثـر هـذه المسـاندة مـن قبـل أعضـاء هيئـة التـدريس
عليهـــا مـــن خفـــض لمشـــاعر اإلجهـــاد البـــدنى والنفســـى تبـــدو نـــادرة رغـــم اهتمـــام الهيئـــة القوميـــة 
للجــودة واالعتمــاد بهــذا األمــر فــى ســياق اهتمامهــا بالفاعليــة التعليميــة ألعضــاء هيئــة التــدريس 
والدراســـات العليـــا )المعيـــار الخـــامس، الســـابع ، الثـــامن( والـــذى تؤكـــد فيهمـــا علـــى أهميـــة دعـــم 

( كأحد عناصر تلك الفاعلية، وكذا أهمية التفاعل مـع الطـالب 3-2د الطالب )المؤار وإراا
علــى تحســـين جــودة البـــرامج التــى تقـــدم  وأيضـــا( 2-2والتعامــل االجتمــاعى والنفســـى )مؤاــر 

المرجــوه المحــور الســابع باإلضــافة الــى تــوفير أنماطــا مــن  األهــدافللدراســات العليــا لتحقيــق 
ميـــة يوتوافقهـــا مـــع احتياجـــات المجتمـــع والتطـــورات األكاد (2/3المؤاـــرالـــتعلم غيـــر التقليـــدى )

تــــذليل العقبــــات التــــى تواجــــه الطــــالب   باإلضــــافة( 2/3/2(، )المؤاــــر2/3/3الحديثة)المؤاــــر
أســـاليب متنوعـــة لتقــويم طـــالب الدراســـات العليـــا مـــن خـــالل  اســـتخدام(  وكـــذالك 2/2)المؤاــر

ـــــــــيم مـــــــــدى رضـــــــــاء طـــــــــالب الدراســـــــــات وت (2/2)المؤاـــــــــر التقـــــــــويم المســـــــــتمر والنهـــــــــائى قي
الســـتفادة مـــن نتـــائج التقـــويم فـــى وضـــع خطـــط لتحســـين وتعويـــو الفاعليـــة و ( 2/2العليا)المؤاـــر

 (3333)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،  التعليمية )المحور الثامن(
ة وعلى هذا ف ن الباحثة تسعى من خالل هـذا البحـث إلـى محاولـة التعـرف علـى عالقـ

كمـــا يـــدركها  –أنمــاط المســـاندة المقدمـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لطـــالب الدراســـات العليـــا 
 فى ضوء متطلبات الجودة الشاملة وأثرها على مشاعر اإلجهاد األكاديمى لهم. -الطالب

 مشكلة البحث:
ال اك أن البحث العلمـي يتطلـب دأبـا وجهـدا مـن قبـل الباحـث ممـا قـد يتسـبب فـي بعـض 

ذي يبــدو أمــرا طبيعيــا محــتمال، بــل ومطلوبــا أحيانــا إلثبــات جديــة الباحــث واهتمامــه اإلجهــاد الــ
، والتحفيـو (Lazarus & Folkman, 1984)بموضوع بحثه، وربما يكون للتحفيو والتحدى 

يؤدى إلى نتائج إيجابية مثل تحسين أداء المهام والمتطلبات األكاديمية)نمو ذاتى(، كما يشير 
(Stevenson & Harper, 2006)  إلـى أن إجهـاد األفـراد فـي المؤسسـات األكاديميـة قـد

يكــون لــه تــأثيرات إيجابيــة بقــدر مــا يكــون لــه مــن تــأثيرات ســلبية لمــا ينطــوى عليــه مــن تنــافس، 
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فمقارنة الفرد أدائه األكـاديمى بـأداء افخـرين وحاجتـه الملحـة فـى تطـوير واكتسـاب المعلومـات 
 ة المهنية تتطلب استمرار المثابرة وبذل الجهد.والمهارات الالزمة للتنافس فى الحيا

غير أن هذا اإلجهاد ربمـا يشـكل تهديـدًا يعـوق حسـن األداء األكـاديمي للباحـث، فـ ذا زاد  
اإلجهــاد ف نــه يــؤدى إلــى القلــق واالكتئــاب والخلــل الــو يفى ومشــاكل فــى النــوم والراحــة، وربمــا 

فـ ن أى مؤسسـة أكاديميـة تحـاول أن تجعـل اإلنهاك والعووف عن اكمال المهام البحثيـة، ولـذا 
البيئة األكاديمية بيئة أفضـل للـتعلم مـع التركيـو علـى االحتياجـات الشخصـية للطـالب، ولكـون 
الطــالب عــادة مــا يكــون لــديهم مــن التوقعــات واألهــداف والقــيم مــا يتطلعــون إلــى تحقيقــه فــ نهم 

لـى االنسـحاب والتسـرب مـن كثيرًا مـا يواجهـون صـراعات وعوامـل إجهـاد وضـغوط قـد تـدفعهم إ
المسار األكاديمى ما لم تكن المؤسسة التعليمية األكاديميـة ذات منـاع عـام يعـين علـى تجـاوز 

  (Goodman, 1993)هذه الصراعات ويقلل حدة اإلجهاد األكاديمى. 
وقــــد تعــــددت الدراســــات التــــى تناولــــت العوامــــل الضــــاغطة علــــى الطالــــب فــــى مســــاره 

التـي تناولـت تـأثير كثـرة  (Fairbrother & Warn, 2003)مـن كـل  األكـاديمى مثـل دراسـة
الواجبات وثقل المهام والعالقات المتشابكة بين الطالب وأعضاء هيئـة التـدريس علـى اإلجهـاد 

قـــد  -ســـواء داخـــل المؤسســـة أو خارجهـــا–األكـــاديمي، وأكـــدت علـــى أن العالقـــات االجتماعيـــة 
 وامه بتحقيق أهدافه األكاديمية . تؤثر على الحياة الشخصية للفرد وعلى مدى الت

مــن أن طــالب الدراســات العليـــا  (Goodman, 1993)ويؤكــد هــذا مــا ذهــب إليــه 
يتعرضــون لمصــادر مــن اإلجهــاد النــوعى قــد ال يتعــرض لــه غيــرهم بســبب مــا قــد يعتــريهم مــن 
مشــاعر تســلط بعــض أعضــاء هيئــة التــدريس وإســاءة اســتخدامهم للصــالحيات الممنوحــة لهـــم 

ـــر مـــا يتطلبـــه المســـار علـــى الطا ـــؤدى إلـــى اســـتنفاذ وقـــت الطالـــب وجهـــده فـــى غي لـــب، ممـــا ي
األكاديمى من مهـام أكاديميـة وتطـوير الـذات وبنـاء عالقـات طبيعيـة سـوية، باإلضـافة إلـى مـا 
قد يسيطر عليه من مشاعر الخوف مـن الفشـل الدراسـى وعـدم القـدرة علـى الوفـاء بالمتطلبـات 

 من حالة اإلجهاد وتداعياتها النفسية والجسدية واالجتماعية. والمهام األكاديمية بما يويد 
إلى أن عامل المساندة االجتماعيـة   Tamasbipour & Tahem, 201) 3ويشير) 

Social support   يعتبـر عـامال وقائيـا ضـد اإلجهـاد األكـاديمى ، كمـا يشـير جبرمحمـد جبـر
بيــة فــى علــم الــنفس بصــفة عامــة، ( إلــى أن هــذا العامــل يعتبــر أحــد المتغيــرات اإليجا3333)

علــى هــذا المعنــى  (Fairbrother, 2004)وعلــم الــنفس االجتمــاعى بصــفة خاصــة، ويؤكــد 
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بقوله أننا جميعًا بحاجة إلى مساندة ما من افخرين الذين يمكننـا االعتمـاد علـيهم فـى مختلـف 
القـــات يمثـــل الةـــروف الحياتيـــة الجيـــدة أو الســـيئة، وأن الحفـــاظ بطريقـــة ســـليمة علـــى هـــذه الع

 عاماًل ااقًا يتطلب جهدًا مستمرًا.
 .Yasin, M)،  (Chohen, S., 2000)العديـد مـن نتـائج الدراسـات مثـل  أاارتوقد 

& Dzulkifli, 2010)  ،(Fairbrother, 2004)  إلى أن المساندة االجتماعية تحمى الفـرد
ضـرة للسـالمة النفسـية من الةروف القاسية حيـث تقـوم بـدور العـازل للضـغوطات الحياتيـة والم

Well-being ألن تلقـــي الفـــرد المســـاندة المناســـبة مـــن اـــأنه أن يقلـــل مـــن مشـــاعر الضـــيق ،
ويــــؤدى إلــــى انخفــــاض الضــــغط النفســــى والتفاعــــل العــــاطفى الســــلبى، وخاصــــة إذا كــــان هــــذا 
االحتيـــاج للمســـاندة متوقعـــًا ومتوافقـــًا مـــع معتقداتـــه وأهدافـــه الشخصـــية وبـــذا تعتبـــر اســـتراتيجية 

واجهــة ينـــتج عنهـــا اثـــار إيجابيــة نفســـية واقتصـــادية وصـــحية باعتبارهــا مصـــدرا مـــن مصـــادر م
( أمــا إذا كانــت هــذه المســاندة غيــر مهمــة 3333األمــن النفســى األخالقــى )جبــر محمــد جبــر، 

 الحتياجات المتلقى ف ن اثارها تكون ضارة وسلبية.
 Wei, Shjuan & Qibo)( ، 3333محمـد جبـر،  وفـى هـذا السـياق يؤكـد )جبـر

علــى ضــرورة المســاندة االجتماعيــة التــى يــدركها الفــرد بصــورة إيجابيــة فــى التصــدى  (2011,
لآلثار السلبية للضغوطات التى يتعرض لهـا، وتقلـل مـن اثارهـا كـالتعثر الدراسـة والتـدريب، أو 
عنـد اإلحبــاط فــى تحقيــق الطموحــات وزيــادة الدافعيــة، ومـن ثــم يكــون لهــا دور مهــم فــى صــحة 

النفســـية واستشـــعاره بـــالخبرات اإليجابيـــة كالســـعادة والســـرور واألمـــل والتعـــاطف والتفـــاؤل الفـــرد 
والمودة واالنتماء والحب واالعتداد بالنفس وممارسة أنماط السلوك اإليجابى كاإلنجاز واإلبـداع 

 وتقدير الذات والقدرة على مقاومة الضغوط والسعى نحو تحقيق السالمة النفسية.
( مـن أن  Kim, Sherman & Taylor , 200 0أاـار إليـه  )وعلـى الـرغم ممـا 

الطالـب قـد ينةـر إلـى عضـو هيئـة التـدريس بشـب مـن اإلكبـار الـذى يحـول دون حريـة الحــوار 
ببساطة حتى فى مجال العلم نةرًا لتلك الهالة من القدسية التى يتصورها الطالب حول عضو 

، أو أن الطـالب يميلـون إلـى أن يحلـوا هيئة التدريس، ومن ثم ال يطلـب مسـاعدته إال مضـطراً 
مشـــاكلهم الشخصـــية واألكاديميـــة بأنفســـهم وبشـــكل مســـتقل دون أن يريقـــوا مـــاء وجههـــم ، فـــ ن 
هناك ما يؤكد أن المساندة وفق استراتيجيات معينة من قبل أعضـاء هيئـة التـدريس تـؤدي إلـى 

خصـية لتحقيـق اإلنجـاز خفض حدة التوتر واإلجهاد لدى الطالب ، بل وتـوودهم بالدافعيـة الش
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( ، وأن هـذه Hurtado& Carte,1994;Jairam &Kahi , 2012األكاديمي مثل دراسـة )
  .  المساندة االجتماعية تتوقف على إدراك الطالب لها(

وإذا كانــت الدراســات التــي تناولــت أثــر المســاندة علــى اإلجهــاد بشــكل عــام، واإلجهــاد 
فى البيئة العربية ، ف نه ــ في حدود علـم الباحثـة ـــ ال األكاديمى بشكل خاص تبدو قليلة نسبيًا 

توجد دراسات عربية تتناول مساندة أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا، وعليـه فـ ن 
البحث الحالى سوف يسـلط الضـوء علـى أهميـة المسـاندة ومـدى إدراك طـالب الدراسـات العليـا 

اء هيئة التدريس، وكذا معدل تلقى هذا الدعم وأثـره ألنماط المساندة التى يتلقاها من قبل أعض
على اإلجهاد األكـاديمى، حيـث يمكـن أن تسـاعد مثـل هـذه الدراسـة فـى تصـميم وتنةـيم بـرامج 
إراادية جيدة لمسـاعدة طـالب الدراسـات العليـا والتقليـل مـن مشـاكلهم النفسـية وفقـًا لمـا يتطلبـه 

ـــرامج الجـــودة فـــى التعلـــيم الجـــامعى، وبـــذا تقـــل  نســـبة التســـرب مـــن الخـــريجين مـــن مرحلتـــى ب
الليســـانس والبكـــالوريوس، وتنمـــو العقـــول المفكـــرة والمبدعـــة والتـــى هـــى عمـــاد الثـــروة البشـــرية، 
والوقــوف أمــام الــدور الفعــال الــذى يجــب أن يقــوم بــه عضــو هيئــة التــدريس فــي دعــم الطــالب 

 بمهارة وفاعلية حسب متطلبات الجودة.
فــــى محاولــــة الكشــــف عــــن العالقــــة بــــين أهميــــة الــــدعم وتتبلــــور مشــــكلة البحــــث الــــراهن  -

االجتماعى بالنسبة لطالب الدراسـات العليـا وعالقتـه باإلجهـاد األكـاديمى، باإلضـافة إلـى 
دراســـة معـــدل تلقـــى الـــدعم )الوضـــع الـــراهن( للطـــالب مـــن قبـــل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

ا،وإيجــاد الفــروق وعالقتــه باإلجهــاد األكــاديمى وذلــك فــى ضــوء متطلبــات الجــودة ومعاييره
 ونـوع البرنـامج المنتمـى لـه الطـالب، والمستوى العمرى، حسب النوع )الطلبة والطالبات(،

والتنبؤ باإلجهاد األكاديمى من خالل أبعاد دعم أعضاء هيئة التـدريس لطـالب الدراسـات 
 .العليا

 :تساؤالت البحث 
 تسعى الدراسة الحالية لإلجابة على التساؤالت افتية:

القــة بـين دعــم أعضــاء هيئـة التــدريس لطـالب الدراســات العليــا فـى ضــوء متطلبــات مـا الع .3
 الجودة من حيث أهمية الدعم ومعدل تلقى الدعم؟.

هـــل توجـــد عالقـــة بـــين دعـــم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لطـــالب الدراســـات العليـــا فـــى ضـــوء  .3
 متطلبات الجودة من حيث معدل تلقى الدعم واإلجهاد األكاديمى لهم؟.
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روق فى أبعاد الدعم المقدم من قبل أعضـاء هيئـة التـدريس وفقـًا لمتغيـر النـوع هل توجد ف .2
 )ذكور/ إناث( ؟.

 هل توجد فروق فى أبعاد الدعم من قبل أعضاء هيئة التدريس وفقًا لمتغير العمر؟. .2
هل توجد فروق فى أبعاد الدعم المقدم من قبل أعضاء هيئة التدريس وفقـًا لنـوع البرنـامج  .2

 دكتوراه( ؟. -ماجستير –دبلوم خاص  –د فيه الطالب )دبلوم مهنى الدراسى المقي
هــل توجــد فــروق فــى أبعــاد الــدعم مــن قبــل أعضــاء هيئــة التــدريس وفقــًا لمتغيــرات النــوع،  .2

 العمر والبرنامج المقيد فيه والتفاعل بينهم ؟.
هـــل توجـــد فـــروق فــــى أبعـــاد مقيـــاس اإلجهـــاد األكــــاديمى لطـــالب الدراســـات العليـــا وفقــــًا  .2

 متغيرات النوع، العمر، نوع البرنامج المقيدين عليه والتفاعل بينهم ؟ل
هل يمكن التنبؤ باإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا وفقـًا لمعـدل تلقـى الـدعم مـن  .0

 قبل أعضاء هيئة التدريس؟ 
 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالى على:
الدراسات العليا فى كلية التربيـة التعرف على مكونات دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب  -

 جامعة المنوفية فى ضوء متطلبات الجودة.
التعــرف علــى أبعــاد وصــور كــل مــن الــدعم المقــدم مــن أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب  -

 الدراسات العليا فى كلية التربية جامعة المنوفية واإلجهاد األكاديمى لهم.
ة التــدريس لطــالب الدراســات الكشــف عــن العالقــة بــين أبعــاد كــل مــن دعــم أعضــاء هيئــ -

 العليا واإلجهاد األكاديمى للطالب.
الكشف عن الفروق فى أبعاد كـل مـن الـدعم األكـاديمى مـن قبـل أعضـاء هيئـة التـدريس  -

ــــرات النــــوع،  ــــًا لمتغي ــــا وأبعــــاد اإلجهــــاد األكــــاديمى للطــــالب، وفق لطــــالب الدراســــات العلي
 التخصص، العمر.

ل أبعاد دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسـات التنبؤ باإلجهاد األكاديمى من خال -
 العليا فى كلية التربية ببرامجها المختلفة )دبلومات، ماجستير، دكتوراه(.
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 همية البحث:أ
 تساعد هذه الدراسة فى:

المساعدة فى خفض مشكلة اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا والحد من  اهرة  -
 تسربهم من البرامج الدراسية.

تســاهم هــذه الدراســة فــى عــالج مشــكلة اإلجهــاد األكــاديمى ومــا تترتــب عليــه مــن أضــرار  -
 مادية واجتماعية ونفسية وجسمية.

تســاهم فــى إلقــاء الضــوء علــى بعــض الســلبيات فــى طــرق تقــديم الــدعم مــن قبــل أعضــاء  -
هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا والتى تمثل نقطة خطيرة فى استمرارية الطالب فى 

 البرامج الدراسية.
تساعد فى تصميم البرامج اإلراادية لطالب الدراسات العليا والتى تعـرفهم بأنمـاط الـدعم  -

 الواجبة لهم، وكيفية االستفادة بها، وزيادة إدراكهم ألهميتها.
تســـاعد التربـــويين فـــى عمليـــة التخطـــيط لبنـــاء العقـــول المفكـــرة والمبدعـــة وكيفيـــة مراعاتهـــا  -

 وتطويرها.
 البحث:مصطلحات 

 أواًل: دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا حسب متطلبات الجودة واالعتماد :
ما يتوقعه طالب الدراسات العليا من عضو هيئة التدريس من التعاطف، والقبول، واالهتمام   

بـه خــالل أدائـه لمهامــه األكاديميـة ومــا يقدمـه لــه مـن إراــادات وتوصـيات ومعلومــات وخبــرات 
 اعد الطالب على حل مشكالته األكاديمية وتقويم أدائه .تس

 ثانيًا: اإلجهاد األكاديمى:
هــــو اــــعور الطالــــب باالســــتنواف االنفعــــالى والكســــل والمماطلــــة، ومــــا يصــــحبه مــــن تغيــــرات  

 على أدائه  للمتطلبات والمهام األكاديمية. فسيولوجية، تؤثر
 اإلطار النظرى:

 Social Supportالمساندة االجتماعية  
 هر مفهوم المساندة االجتماعية أول ما  هر على يد علماء االجتماع عند تحديـدهم 

، ففـى مسـح لتعريفـات المسـاندة قـام بـه Social networkلمفهوم ابكة العالقات االجتماعية 
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(Price, 1990) :تمكن من  تصنيف هذه التعريفات وحصرها فى ثالثة محاور كما يلى 
دة االجتماعية كتكوين و يفـى يعنـى بالو ـائف التـى تـتم مـن خـالل المحور األول: المسان .3

اــبكة العالقــات اإلنســانية المتبادلــة مــع األبنــاء، واالرتبــاط العــاطفى بالووجــة، واالنــدماج 
ــــل  ــــل افخــــرين، وتقب ــــه مــــن قب ــــومالء، وإدراك الشــــخص لقيمت االجتمــــاعى باألصــــدقاء وال

ـــذ ـــوق بـــه وال ى يعضـــدد توقـــع الشـــخص لمســـاندة النصـــيحة مـــن األكبـــر، والتحـــالف الموث
 افخرين له، واعوره بوجود اخرين مقربين يقفون بجانبه عند الحاجة.

المحور الثانى: ويتضمن الخصائص البنائية االجتماعية للدعم، أى الحكم والتركيـب، أو  .3
عـــدد وهويـــة األفـــراد داخـــل اـــبكة العالقـــات االجتماعيـــة ومـــدى وجـــود العـــدد الكـــافى مـــن 

 وق بهم حتى يتم الدعم االجتماعى.األاخاص الموث
ـــل فـــى الـــدعم االجتمـــاعى المـــدرك أى اـــعور الفـــرد وإدراكـــه بـــأن  .2 ـــث: ويتمث المحـــور الثال

 افخرين المساندين متاحين له وقت الحاجة سلوكيًا ووجدانيًا وعقليًا.
أن الدعم االجتماعى إن هو إال عملية ديناميكيـة للتعامـل  (Pickerring, 1992)ويرى 
 فراد ومصادر العون المتاحة لهم فى سياق بيئى معين.بين األ
الدعم االجتماعى باإلمكانيات العقليـة وإدراك الفـرد للمصـادر  (Lepore, 1994)ويربط 

المتاحة فى البيئة االجتماعية والتى يمكنه استخدامها للمساعدة فى أوقات الضيق، حيث 
جميــع األاــخاص الــذين لهــم  تــووده بالــدعم مــن خــالل عالقاتــه االجتماعيــة والتــى تضــم

اتصــال اجتمــاعى منــتةم بشــكل أو بــلخر معــه والتــي تضــم فــى الغالــب كــل مــن األســرة 
 واألصدقاء.

الــدعم االجتمــاعى علــى أنــه المتطلبــات الخاصــة بــالفرد  (Cohn, 1996)ويعــرف    
والتــى يطلبهــا مــن البيئــة االجتماعيــة المحيطــة بــه ســواء كــانوا أفــرادًا أم جماعــات تســاعده 

 على مواجهة األحداث الحياتية الضاغطة.
أن الــدعم االجتمــاعى يتحــدد بقــدر المعلومــات المتلقــاة مــن  (Seeman, 1996)ويــرى 

افخــرين ومشــاعر الحــب والرعايــة واالحتــرام المتبــادل كجــوء مــن اــبكة مــن االتصــاالت 
 وااللتوامات المتبادلة.

الجتمــاعى إلــى أنــه مفهــوم يعبــر ( فــى تعريفــه للــدعم ا3332ويــذهب اذار عبــد اللطيــف )    
عن مدى وجود أو توافر أاخاص يمكن للفرد أن يثق بهم ويعتقد أن فى وسعهم أن يعتنوا بـه 
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 ويحبوه ويقفوا إلى جانبه عند الحاجة.
( إلى أن الدعم االجتماعى يتنضـمن كـل مـا يتلقـاه 3333ويشير كل من المنصورى والبدرى )
ى ومادى من خالل افخرين فى بيئة اجتماعية خاصـة الفرد من دعم وجدانى ومعرفى وسلوك

 عندما يواجه أحداثًا أو مواقف يمكن أن تشق عليه أو تسبب له بعض المتاعب.
( فـي تعريفـه للـدعم االجتمـاعي علـى مـا يتوقعـه الفـرد ويدركـه 3333ويؤكد جبر محمـد جبـر )

و غيـر رسـمى عنـد وينتةره من دعم اجتماعى من قبل افخـرين المحيطـين بـه بشـكل رسـمى أ
 حاجته لهم، باعتبار التوقع كالفرص ثم يكون اإلدراك كنتيجة.

ـــرد مـــن  ـــة الحاليـــة إلـــى أن تعريـــى الـــدعم االجتمـــاعى يتمثـــل فيمـــا يتوقعـــه الف وقـــد رأت الباحث
التعــاطف، والقبـــول، واالهتمـــام مــن خـــالل الآلخـــرين ومــا يقـــدموه لـــه مــن إراـــادات وتوصـــيات 

 حل مشكالته الحياتية . ومعلومات وخبرات تساعده على
 -أنماط الدعم االجتماعى:

مــن نمــوذج نةــرى مقتــر   (Cohen, 1985)إلــى مــا قدمــه  (Shecter, 1994)أاــار    
يتكـــون مـــن أربعـــة أنـــواع مختلفـــة مـــن المســـاعدات النفســـية العاطفيـــة والتـــى بـــدورها تعـــوز مـــن 

من أن يقتصـر الـدعم علـى  فيمكن االستماع تعاطفًا بدالً  well-beingالسالمة النفسية للفرد 
المســاعدة الماديــة والمعلوماتيــة، كمــا أاــاروا إلــى أن الــدعم النفســي يتضــمن أربعــة أنــواع مــن 

 الدعم كافتى:
وهو تقـديم العـون مـن اـخص مماثـل فيقلـل ذلـك مـن  Appraisal supportدعم التقييم  .3

 خجل الفرد المتلقى للدعم واعوره بالذنب.
 ينطوى على المساعدات التى تشجع الفـرد self-esteem supportدعم احترام الذات  .3

 فيها على الكفاءة الذاتية له.
وهــــو تعويــــو اــــعور الفــــرد بعالقاتــــه الوثيقــــة مــــع  Belonging supportدعــــم االنتمــــاء  .2

 افخرين.
 ويتمثل فى اكل الموارد المادية أو المعلوماتية.  Tangible supportالدعم الملموس  .2

(  على أن هناك خمسة أبعاد أساسية للمساندة تةهـر 3333)ويؤكد رضوان، هريدى 
 فى معةم النماذج وهى:

 المساندة الوجدانية .. وتبدو فى إ هار الشعور بالراحة. .3
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التكامـــل االجتمـــاعى: ويشـــير إلـــى مســـاندة اـــبكة العالقـــات االجتماعيـــة )كالعضـــوية فـــى  .3
 جماعة ما( .

 الكفاءة الشخصية وتقدير الذات.مساندة التقدير: من خالل دعم افخرين للشعور ب .2
 المساندة المادية: وتتمثل فى تقديم خدمات أو أاياء عينية. .2
 المساعدة المعرفية: مثل التوجيه وإعطاء النصيحة. .2

نموذجـًا يشـتمل علـى أربعـة أنـواع رئيسـية مـن الـدعم  (Fairbrothar, 2004)  ويقـدم
 االجتماعى:

لبًا ما يفكر فيه األفراد عندما يتحدثون : وهو غاEmotional supportالدعم العاطفى  .3
 عن الدعم، فالشخص الداعم هو الذى يهتم بشؤوني ويحسن الةن بي .

: وتتضمن ما يقدمه األفراد الذين يهتمون بافخرين Practical helpالمساعدة العملية  .3
 ويعطونهم مساعدات عملية تساعدهم على إكمال األساسيات لمهام الحياة اليومية.

ـــة حـــول Sharing informationالمعلومـــات  تبـــادل .2 : وهـــى إعطـــاء معلومـــات واقعي
 األحداث المجهدة.

: أي تقديم وجهة النةر حول بعض Sharing points of viewتقاسم وجهات النةر  .2
القضايا التى يمكن أن تؤدي إلى تطوير أفضل للشخص، ووضع أفضل للتعامـل تتبـادل 

 الرأىت.
( مصــطلح المســاندة االجتماعيــة 3333اء البــدرى  )كمــا يســتخدم أمــل المنصــوري، هنــ

من نموذج ألهـم  (House, 1981)كبديل لمصطلح الدعم االجتماعي مشيرين إلى ما قدمه 
 السلوكيات الخاصة بالمساندة االجتماعية أو الدعم االجتماعي والتى تشمل:

 كالتعاطف والقبول.  Emotional supportالمساندة الوجدانية  .3
كالمســـاعدة فـــى أداء عمـــل أو مهمـــة   Instrumental supportدائيـــة  األ المســـاندة .3

 صغيرة.
مثــل إعطــاء المعلومــات المســاعدة فــى حــل   Cognitive supportالمســاندة المعرفيــة   .2

 المشكالت.
وهـــى إعطـــاء الشـــخص المعلومـــات التـــى   Evaluation supportالمســـاندة التقويميـــة  .2

 تساعده على تقويم أدائه.



 أمناط دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا وعالقتها باإلجهاد األكادميي  

             (233)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة          

أن هذه السلوكيات واألنماط األربعة تـرتبط بعضـها بـبعض وإن جميعهـا  كما أاار إلى
 مرئية ما عدا الدعم العاطفى فهو غير مرئى تغير خاضع للمالحةة المباارةت.

( إلى اتفاق العلماء والباحثين على خمسـة أنـواع 3333وأاار أيضًا جبر محمد جبر )
 للمساندة االجتماعية كما يلي:

: تتضــمن التعــاطف مــع الفــرد، Emotional supportأو العاطفيــة المســاندة الوجدانيــة  .3
 وتدعيمه ليتمكن من االستمرار في الحياة.

: وتتضمن ما يتوقعه الفرد مـن افخـرين كتمكينـه support eliinnaTالمساندة األدائية  .3
 من االلتحاق بعمل مناسب أو مساعدته ماليًا أو تعلميه مهارة حرفية.

:  كالنصائح والمساعدة علـى االستبصـار Information support المساندة المعلوماتية .2
 بحل المشكالت وسبل تخطى األزمات ومواجهة المواقف الضاغطة.

مساندة األهل واألصدقاء أو التكامل االجتماعى مـن خـالل مـا يقدمونـه لبعضـهم الـبعض  .2
 من مساعدات عند الشدائد.

ة مثـــل تـــدعيم الثقـــة بـــالنفس وتقـــدير المســـاندة النفســـية: تتضـــمن جوانـــب ســـلوكية ووجدانيـــ .2
 الذات وفاعليتها، والتقبل من افخرين.

 إلى أن أاكال الدعم تتضمن: (Jairam & Kahi, 2012)وقد أاارت دراسة 
محــــاوالت التخفيــــف مــــن حــــدة التــــأثير الســــلبى  support latontilaالــــدعم العــــاطفى  .3

 للمواقف الضاغطة.
 ضمن التوجيه واإلرااد.ويت Professional supportالدعم الفنى  .3
 ويتضمن المال أو المساعدة فى إنجاز المهام . Practical supportالدعم العملى  .2

وفــي ضــوء مــا ســبق ف نــه يمكــن القــول بــأن الــدعم العــاطفى يعــد مــن أهــم أنــواع الــدعم 
فـــي تناولـــه للمفهـــوم التكـــاملى للـــدعم والـــذي  (Eggert,1984)االجتمـــاعى ; وهـــذا مـــا يؤكـــده 

مـــن الـــدعم العـــاطفى والوســـيلى والمعلومـــاتى والتقييمـــى، إذ علـــى الـــرغم مـــن وجـــود يشـــمل كـــال 
 (Beehe,1985)تمـايو بينهـا إال أن كلهـا ذات مكــون عـاطفى، كمـا يتمشــى مـع وجهـة نةــر 

 التى يشير فيها إلى أن الدعم العاطفى يتضمن توفير العاطفة باإلضافة إلى السلوك المساند.
إلــى تعريــى  (Jairam & Kaht,2012)يشــير وبصــدد تعريــى الــدعم العــاطفي 

(Tieller & Rook, 1997)   باعتبـاره تلـك المحـاوالت التـى يبـذلها الفـرد للتخفيـف مـن حـدة
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 التوتر لشخص اخر يقدم له الرعاية.
الـدعم العـاطفى علـى أنـه المجهـود الـداخلى الـذى يبــرزه  (Burleson,2003)ويعـرف 

التكيف مع حالة الحون التى يمر بها، وأكد أيضًا  الشخص الداعم لكى يساعد فردا اخرا على
إلــى أنــه مــن المفيــد النةــر إلــى الــدعم العــاطفى باعتبــاره خطوطــا محــددة مــن الســلوك يقــوم بــه 
الفــرد لتقــديم مســاعدة فعالــة لفــرد اخــر يعــانى مــن محنــة عاطفيــة، فيــنعكس علــى الفــرد بنتــائج 

 إيجابية سواء من الناحية النفسية أو الجسمية. 
(  ,MacGeorge, Samter & Gillihanأكيـدا ألهميـة هـذا الـدعم العـاطفي يـرى كـل مـنوت

2005; Aittenour & Martin, 2008)   أن الـدعم العـاطفى يلعـب دورا هامـا  فـى عمليـة
 التفاعل اإلنسانى وتطوير ابكة العالقات الشخصية واالجتماعية مع افخرين.

ر اإليجـابي للـدعم العـاطفي علـى اليـة التـأث (Jones & Wifrtz, 2007)ويوضـح 
أساس أنه عند تلقى الشخص دعمًا عاطفيًا إيجابيًا، ف ن هذا من اأنه أن يحسن من مهـارات 

 الفرد التكيفية وصحته الجسمانية والعقلية والنفسية.
إلى أن الدعم العاطفى مفيد كذلك فـى عمليـة التعلـيم إذ  (Joiner, 2009)كما يشير 

من الرفاهية للطالب، ويقلل من تأثير ما يتعرضون لـه مـن الضـغط  يساعد على إحداث نوعا
 عند مرورهم بأوقات عصيبة قد تعوق تكيفهم.

  Informational supportالسابق أيضا أهمية الدعم المعلوماتى   ويتبين من العرض   
وتأثيراتــه اإليجابيــة، إذ توجــد فتــرات كثيــرة فــى حيــاة الفــرد يحتــاج فيهــا إلــى النصـــيحة 

شــأن مســتقبله ويكــون الحصــول علــى المعلومــات بهــذا الشــأن أمــرا ضــروريا وحيويــا، وهــذا مــا ب
حيث يشير إلى أهمية اإلمداد بالمعرفـة المفيـدة فـى حـل المشـكالت،  (Wills, 2000)يؤكده  

مثل اإلمداد بالمعلومات بشأن مصادر الخدمات فى المجتمـع ، أو إعطـاء النصـيحة واإلراـاد 
 ى يمكن اتخاذها في مواجهة األزمات والةروف الضاغطة.بشأن البدائل الت

مـن أن   ((MacGeorge, Samter & Gillihan,  2005 ويتفـق هـذا مـع مـا يـراه 
أهميــة الــدعم المعلومــاتى متمثلــة فــى المعلومــات والنصــائح التــى تســاعده فــي حــل المشــكالت 

 وتعد سلوكا داعما للفرد ليجتاز هذه المشكالت.
 ( بين مجالين مختلفين للمساندة االجتماعية هما:3333ير )ويميو جبر محمد ج 
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  :أواًل: تلقى المساندة
تشير إلى سلوك المساعدة التـى يحـدث تلقائيـًا مثـل تقـديم النصـيحة أو الطمأنينـة مـن قبـل 

 األهل واألصدقاء )أعضاء الشبكة االجتماعية( للفرد.
  :ثانيًا: المساندة المدركة   

فرد أنه سوف يلقى المسـاندة بكـل أنواعهـا مـن األهـل إلـى اعتقـاد الفـرد أنـه وتشير إلى اعتقاد ال
 سوف يتلقى المساندة بكل أنواعها من األهل واألصدقاء عندما يحتاجها الفرد.

 دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا:
مرحلتــى لقــد توايــد االهتمــام فــى افونــة األخيــرة بدراســات الــدعم االجتمــاعي للطــالب فــى 

البكالوريوس والليسانس، ومع التسليم بأهمية هذا الدعم المقدم مـن قبـل أعضـاء هيئـة التـدريس 
للطـــالب بشـــكل عـــام، إال أنـــه يبـــدو أكثـــر أهميـــة بالنســـبة  لطـــالب الدراســـات العليـــا، تعةيمـــا 
ث لالستفادة المنتةرة من أدائهم األكاديمي لكونهم أفضـل الطـالب وعمـاد الثـروة العلميـة والبحـ

العلمــى والعقــول المفكــرة فــى المجتمــع  ولــذا فــ ن أن جميــع طــالب الجامعــات فــى حاجــة عــن 
علـى  (Regrefiz, 2001)لدعم االجتماعى بغض النةر عن النوع أو العرق، وتأكيـد نتـائج 

 ,MacGeorge)وجـود عالقــة بــين الـدعم االجتمــاعى والنجــا  األكــاديمى للطـالب. وإاــارة 
Samter & Gillihan,  2005)  إلـى أهميـة الـدعم المعلومـاتى و المهنـى واعتبرهمـا أداة

 (Lee, 2009)مفيدة فى حرم الجامعة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب ،ف ن نتائج دراسـة
تشـير إلـى أهميـة تـوافر التعـاطف والتفـاهم والمشـورة والتوجيـه لطـالب الدراسـات العليـا مـن قبــل 

ق التوازن بين عملهم األكاديمى والمهنى واألسرى أعضاء هيئة التدريس لمساعدتهم على تحقي
إلى دور مساندة أعضاء هيئة التدريس فـى التحفيـو  (Castro, 2011)، كما كشفت دراسة  

 والمثابرة والدافعية اإليجابية لطالب الدكتوراه.
نـوعين مـن الـدعم االجتمـاعى المقـدم مـن قبـل  (Jairam & Kahi, 2012)ويحـدد 

 أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا هما:  األصدقاء، األسرة ،
ويتضمن ثالثـة أنـواع  support Positive social أوال: الدعم االجتماعى اإليجابى 

ـــوة وهـــى: الـــدعم العـــاطفى، الـــدعم العملـــى، الـــدعم المهنـــى لكـــل فئـــة مـــن فئـــات الشـــبكة  متمي
 االجتماعية.

ويكـــون ذلـــك مـــن   support aTiloniT stenlaثانيـــًا: الـــدعم االجتمـــاعى الســـلبى  
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خـــالل المنافســـة الجـــادة بـــين الـــومالء، والتـــى قـــد تبـــدو كســـلوكيات عدوانيـــة ذات تـــأثير ســـلبي، 
ولكنهـا تويــد مـن مســتويات القلـق األكــاديمي بمـا يــدفع الطالـب الســتكمال دراسـته بنجــا  ، كمــا 

ر الغيـرة السـتحواذ يتمثل فيما قد يعانيه طالب الدراسـات العليـا فـي المحـيط األسـري مـن مشـاع
المهــام األكاديميــة علــى وقتــه واهتمامــه واســتنوافه ماديــا علــى حســاب األســرة التــي قــد ال يتــوفر 

المطلوبة منه وتبعاتها، دون  هور مميوات وفرص مهنية  األكاديميةلديها دراية كافية بالمهام 
اإلصــرار علــى تعويضــية ، ممــا قــد يولــد لديــه رو  التحــدي وإثبــات صــحة توجهــه األكــاديمي ب

 إنجاز البرنامج )الدكتوراه( وتحقيق النجا .
( ;Singh & Shiffette, 1996 Singh & Billingsley, 1998وقـد أوضـح كـل مـن)

أن دور زمالء الدراسة يتمثل في توفير الدعم العاطفى من خالل التعاطف والتشجيع والتمتع، 
لتـى يتعـرض لهـا طـالب الدراسـات ألنهم يعانون مـن نفـس الصـراعات مـع المتطلبـات البحثيـة ا

العليا وبذلك يكون هـو )زميـل الكليـة( الـذى يعطـى النصـائح المفيـدة  بشـأن كيفيـة التعامـل مـع 
الضغوط، والمساعدة فى كتابة الملخصات وتقـديم المراجـع، باإلضـافة إلـى األنشـطة الترفيهيـة 

م المشــورة فــي إدارة الوقــت لتحقيــق األهــداف ، هــذا باإلضــافة إلــى تــوفير التغذيــة المرتــدة وتقــدي
وحـــل المشـــكالت األكاديميـــة ، وتـــوفير المســـاعدة فـــى القضـــايا البحثيـــة وطـــرق كتابـــة البحـــث، 

 وذلك من خالل التفاعل واإلبداعات واإلنجازات الجماعية.
ويتمثــل دعــم األســرة اإليجــابي فــي تقــديم الــدعم العــاطفى بشــكل يختلــف عــن مــا يقدمــه 

مل، وبنــاء الثقــة والمحبــة فــى أثنــاء الحــديث مــع األســرة، والفخــر الــومالء فيشــمل التشــجيع الشــا
باإلنجــازات ويلهمهــم التحلــى بالصــبر والهــدوء، لــذلك فــ ن الــدعم العــاطفى العــائلى يبــدو وثيــق 
الصلة بالدعم العملى، وذلك من خـالل تقـديم الجانـب المـالى والهـدايا والمسـاعدة فـى األعمـال 

 هو منطقة عازلة ضد اإلكتئاب والرو  المعنوية السلبية.المنولية والمسؤوليات األسرية، ف
إلـــى افثــار اإليجابيـــة لـــدعم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  (Deveis, 1991)وقــد أاـــار 

للطــالب موضــحا أن التفــاعالت التــى تــتم بــين الطــالب فــى الجامعــة وأعضــاء هيئــة التــدريس، 
ـــذا ـــى احتـــرام ال ـــى هـــويتهم والمـــو فين داخـــل الحـــرم الجـــامعى تـــؤدى بـــالطالب إل ت وتـــؤثر عل

 االجتماعية، وارتفاع مستوى تحصيلهم الدراسى.
ويركو الـدعم العـاطفى مـن أعضـاء هيئـة التـدريس علـى تـوفير التشـجيع الـالزم والوفـاء 
بااللتوامات األكاديمية، باإلضافة إلى الدعم المهنى المتمثل فى ردود األفعـال الجيـدة تجـاه مـا 
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هــذا باإلضــافة إلــى تقــديم المشــورة والمســاعدة مــع التركيــو  ينجــوه الطالــب مــن مهــام أكاديميــة،
على المشكالت األكاديمية  وما يقوم به من دور حاسـم فـى اسـتكمال الطالـب للبرنـامج المقيـد 
فيه بنجا ، أما إذا كان االتصال غير مناسب لتكوين عالقـات اخصـية بـين الطالـب وعضـو 

ق وبشــكل علنــى يثيــر الخجــل ويســبب هيئــة التــدريس بحيــث يتصــرف األخيــر بشــكل غيــر الئــ
الحـــرج للطالـــب فـــ ن هـــذا مـــن اـــأنه أن يشـــكل تهديـــدا لـــه، ومـــن ثـــم تنشـــا المخادعـــة والســـلوك 

 في إكمال الدراسة. ورغبتهالعدوانى، مما يفقد الطالب حماسته وحرصه 
تقــــدم، رأت الباحثـــة فــــى تصــــميم مقيـــاس دعــــم أعضــــاء هيئـــة التــــدريس لطــــالب  وممـــا

 ضوء متطلبات الجودة أن يتضمن أربعة أنواع تتمثل فى: الدراسات العليا فى
 الدعم العاطفي )التعاطف والقبول واالهتمام(. .3
 الدعم  األدائي اإلجرائية )المساعدة فى أداء مهمته(. .3
 االدعم المعلوماتي )إعطاء المعلومات لحل المشكالت األكاديمية(. .2
 اء(.الدعم التقويمي )إعطاء معلومات تساعد على تقويم األد .2

واعتمدت على بعدين  للدعم االجتماعى األول معدل تلقى الدعم ،والثانى أهمية الدعم )الدعم 
 المدرك( .

ومـــن ثـــم; فـــ ن مـــن األهميـــة بمكـــان التحقـــق مـــن أنـــواع المســـاندة االجتماعيـــة لطـــالب 
 الدراسات العليا والتى يقدمها أعضاء هيئة التدريس والتى تعد األكثر فائدة له. 

 ألكاديمى:اإلجهاد ا
 اإلجهـاد ((Misra, McKean, West & Russo, 2000,237لقد عرف كـل مـن 

األكاديمى على أنه ت أداء المهام فى إطار الوقت الضيق والمواعيد النهائيـة، ووجـود عـدد مـن 
المهــام المطلوبــة فــى ان واحــد، بســبب ذلــك توقــع بعــدم القــدرة علــى إتمــام المهــام وصــعوبة فــى 

يئــة التــدريس، ممــا يشــعره بالصــراعات واإلحباطــات، ويتوقــف ذلــك علــى التعامــل مــع أعضــاء ه
عـــدم التطـــوير فـــى اليـــات التكيـــف والتعامـــل مـــع اإلجهـــاد، وبالتـــالى لديـــه مـــوارد أقـــل فـــى إدارة 

 اإلجهاد والقلق من المطالب األكاديميةت . 
إلى اإلجهـاد بأنـه ت متاعـب  (Rayle & Chung, 2008,22)وأاارا  ايضا كل من 

للطـالب  Well-beingة صغيرة نسـبيًا، قـد يكـون لهـا اثـار مـدمرة علـى السـالمة النفسـية يومي
اإلجهـاد النفسـى بأنـه ت مـويج مـن  Wilks, 2008,107) (فى البيئات األكاديميـة ت ، وعـرف 
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ـــــب لشـــــعوره بـــــالتكيف. والشـــــعور  المطالـــــب األكاديميـــــة التـــــى تتجـــــاوز المـــــوارد المتاحـــــة للطال
 (Masten, 2001)تـؤثر علـى صـحته الجسـميةت، وكـذلك أوضـح  باألعراض المرضـية ممـا 

ــة  افثــار الناتجــة عــن اإلجهــاد األكــاديمى واعتبرهــا أحــد عوامــل الخطــر التــى تــؤدى إلــى العول
 Psychological distressاالجتماعيـة والنتـائج الصـحية الســلبية وخاصـة الضـيق النفسـى 

إلى أن  هناك ندرة فى  (Tugade, Fredrickson & Barrett, 2004)أاارومع ذلك فقد 
الدراســات التــى تناولــت اســتراتيجيات لتخفيــف هــذا الخطــر. وأحــداث الصــالبة النفســية لتجنــب 
األمراض النفسية رغم الصعوبات التى تواجه الفـرد ومـن ثـم، أصـبح الـدعم االجتمـاعى عـامال 

 وقائيا من خطر اإلجهادات األكاديمية.
 ;Anthur, 1998 ; Tennant, 2002)وقــد أاــارت نتــائج أبحــاث كـــل مــن

(MacGeorge, Samter & Gillihan,  2005)   إلـى أن العديـد مـن االمواقـف المجهـدة
فــى حيــاة الطــالب بشــكل عــام باإلضــافة إلــى المتطلبــات األكاديميــة لهــم تويــد مــن األعــراض 

  لــدى طــالب الدراســات العليــا أوضــحوتكــون بصــورة  -الجســمية والعقليــة والصــحية -الســلبية 
حيـــث تويـــد اإللتوامـــات األســـرية  والمتطلبـــات االكاديميـــة فيـــنعكس علـــى الشـــعور بالمســـتويات 

 ,Cohen & Wiils)إلـى تصـور  (Jairam & Kahi, 2012)العالية من اإلجهـاد. وأاـار 
لإلجهاد األكاديمى على أنه  نتاج تراكمـات تعيـق قـدرة الطالـب علـى حـل المشـكالت  (1985

الــذين يتعرضــون لإلجهــاد بشــكل مســتمر نتيجــة للضــغوط األكاديميــة  األكاديميــة، وأن الطــالب
كعــــدم القــــدرة علــــى الوفــــاء بالمواعيــــد النهائيــــة للمطالــــب األكاديميــــة والبحثيــــة، باالضــــافة إلــــى 
ــــدعم  الضــــغوط العائليــــة كرعايــــة األطفــــال، والواجبــــات المنوليــــة، والمتطلبــــات الماليــــة، فــــ ن ال

الدراســات العليــا بوجهــة خــاص يكــون مــن األهميــة  االجتمــاعى للطــالب بصــفة عامــة وطــالب
بمكــــان ألنــــه يســــاعدهم علــــى تقيــــيم اإلجهــــاد بشــــكل صــــحيح، فيــــنعكس علــــى أداء التوامــــاتهم 
 ومطــالبهم األكاديميــة، أمــا إذا قــل الــدعم االجتمــاعى، فــ نهم يشــعرون بــالعجو وفقــدان التقــدير،

األكاديميـــة فتـــنخفض الثقـــة  ومشـــاعر اليـــأس بســـبب عـــدم القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع المتطلبـــات
 بالنفس ويكون غير قادر على األحداث المجهدة.

بـين اإلجهـاد األكـاديمى واإلجهـاد  (Stevenson & Harper, 2006)وقـارن كـل مـن 
غيـر األكـاديمى وأاــارا إلـى وجــود اختالفـات مـن حيــث األعـراض والمســببات والنتـائج المترتبــة 

إلى ضرورة دعـم أعضـاء ) (Chang & Lee, 2007على نوعى اإلجهاد، ولذا أكد كل من 
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هيئة التدريس بالجامعة من خالل االهتمام بتعليم الطـالب كيفيـة اكتسـاب المعـارف والمهـارات 
الالزمــة للحفــاظ علــى تــوازن البيئــة األكاديميــة والتركيــو علــى االحتياجــات الشخصــية للطــالب  

 والوفاء بالتوقعات واألهداف والقيم .
ت نتائج الدراسات حول األسباب التـى تـؤدى إلـى اإلجهـاد األكـاديمى لطـالب ولقد اختلف      

( فمــنهم مـــن أكــد علـــى أســـباب Acadimic Worriesالدراســات العليـــا الهمــوم األكاديميـــة )
داخليــــة خاصــــة بشخصــــية الطالــــب، ومــــنهم مــــن أكــــد علــــى أســــباب خارجيــــة خاصــــة بالبيئــــة 

 إجمالى األسباب: األكاديمية المحيطة بالطالب. وبصفة عامة يمكن
 ; Kohn & Frazer, 1986 ; Abouserie, 1994)وبمراجعـة دراسـات كـل مـن 

Mari, 2000; Stevenson & Harper, 2000; Erkutlu & Chafra, 2006 ; 
Chen, Lin, & Tu, 2006 ; Rayle &Chung, 2008 ; Mattanah, Ayers, 

Brand& Brooks, 2010)  سـببا فـي إجهـاد الطـالب حـول األسـباب التـي يمكـن أن تكـون
 األسباب الداخلية وتشمل: ف نه يمكن تصنيفها إلى فئتين، تتضمن الفئة األولى تلك

 الخوف من الفشل. -
 عدم القدرة على العمل ضمن فريق. -
 الشعور بالعجو تجاه ممارسات أعضاء هيئة التدريس. -
 عدم وجود الوقت الكافى للتطوير فى العالقات الشخصية. -
 حضير الذى يقلل فى إنجازات التعلم والتكيف.االحباطات والت -
 مشاكل احترام الذات. -
 التوتر المومن فى حياة الطالب. -

وأمـــا الفئــــة الثانيـــة فتتضــــمن األســــباب الخارجيـــة المتعلقــــة بالبيئـــة األكاديميــــة للطالــــب 
 وتشمل:

 _ الضغوط المتعلقة بالمحتوى الدراسى. 
 يئة التدريس.طرق وأساليب التدريس المتبعة من قبل أعضاء ه -
 وااللتوامات األكاديمية(. المهنيةصراع الدور )االلتوامات  -
 كثرة الواجبات والمهام )المتطلبات األكاديمية( -
 عدم وضو  المهام وفهم التعليمات من قبل أعضاء التدريس. -
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 اإلتقان فى وقت قصير  -
 Holestagnationدور الركود  – -
 غموض طرق التقييم وتغيرها. -
 العالقات األسرية( –تماعى )الدور الوائد قلة الدعم االج -
 نةام الدراسة واالمتحانات والمشاريع. -
 نقص المهارات الالزمة إلنجاز المهام. -
 عدم إدارة الوقت بشكل صحيح. -
 العبء الوائد. -
 اإلجهاد التنةيمى الخاص بالمؤسسة األكاديمية. -
 االفتقار إلى العالقات مع أعضاء هيئة التدريس. -
 مشاكل مالية. -
 دم الوفاء بالتوقعات واألهداف والقيم الشخصية. ع -

علــى أن أهــم مصــادر اإلجهــاد األكــاديمى تتمثــل فــى  Wilks, 2008)هــذا، كمــا أكــد )
الصراعات النفسية، وعدم الثقة بـالنفس، وقلـة الـدعم العـاطفى مـن قبـل األصـدقاء، وردود فعـل 

 لبرنامج  المقيد فيه.أعضاء هيئة التدريس المحدودة ، وردود الفعل السلبية  نحو ا
ومـــن ثـــم ،فهنـــاك  حاجـــة طـــالب الدراســـات إلـــى الحـــوار مـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــى 
الناحية األكاديميـة والمهنيـة المسـتقبلية، مـن خـالل السـاعات المكتبيـة أو أثنـاء إقامـة المشـاريع 

وة تـدفع البحثية ، وإلى ضرورة تعويو هذه العالقات وخلق جو من الود واعتبارهم مراـدين وقـد
 بهم نحو التعلم.

 دراسات سابقة:
 االجتماعيـةلقد تعددت الدراسات التى تناولت الـدعم االجتمـاعى مـن قبـل أعضـاء الشـبكة 

االكـاديمى، والنـادر  باإلجهـاد( للطـالب بصـفة عامـة فـى عالقتهـا  األسـرةبصفة )األصـدقاء ، 
مـا تنـاول دعـم  -الباحثـة منها على المستوى الدراسـات فـى البيئـة المصـرية _ فـى حـدود علـم 

أعضــــاء هيئــــة التــــدريس لطــــالب الدراســــات العليــــا وفقــــا لمعــــايير الجــــودة واالعتمــــاد وعالقتهــــا 
 االكاديمى . باإلجهاد

 وفيما يلى بعض الدراسات التى تناولت الدعم االجتماعى وعالقته باإلجهاد األكاديمى.
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سـرة، ودعـم الكليـة ، بدراسـة دعـم األ (Mallinckrodt & Leon, 1992)قـام كـل مـن 
لبرنـامج الدراســات العليــا بعالقتهــا باإلجهــاد النفســى لــدى طــالب الدراســات العليــا، حيــث كانــت 

( طالـب وطالبـة مـن طـالب الدراسـات العليـا. وأسـفرت النتـائج 322عينة الدراسـة مكونـة مـن )
هـــا عـــن وجـــود عالقـــة بـــين الـــدعم االجتمـــاعى )األســـرة، الكليـــة( والضـــغوطات التـــى يعـــانى من

طــالب الدراســات العليــا. وأاــارت النتــائج أيضــًا االختالفــات بــين الطلبــة والطالبــات; حيــث أن 
الطالبات يواجهن مويدًا من اإلجهاد نتيجة لإللتوامات العالية على عكس الطلبة ف نهم يعـانون 

 من إجهاد نفسى أقل.
المتاحـة  ( بتقيـيم الـدعم االجتمـاعى(Davis, Morris & Kraus, 1998واهـتم كـل مـن 

أعضــاء  –الووجــة أو الحبيبــة  –األصــدقاء  –لطــالب الجامعــة عبــر أربعــة مجــاالت )األســرة 
هيئة التـدريس(، وأسـفرت النتـائج عـن أن األصـدقاء أقـوى مصـدر للـدعم تليهـا األسـرة ، ويليهـا 
ـــأثيره ضـــعيف  ـــة التـــدريس ت ـــدعم المقـــدم مـــن أعضـــاء هيئ ـــة، فـــى حـــين أن ال الووجـــة أو الحبيب

 بالمجاالت األخرى .بالمقارنة 
راسـة علـى ( بد(Rawason, Bloomer & Kendall, 1999 كمـا أجـرى كـل مـن 

( طالب من طالب المرحلة الجامعية لدراسة العالقة بين معدل تلقى الدعم االجتمـاعى 302)
بصــــفة عامــــة واإلجهــــاد األكــــاديمى. وأســــفرت النتــــائج علــــى وجــــود عالقــــة ســــلبية بــــين الــــدعم 

األكــاديمى، فــالطالب الــذين يتلقــون دعمــا اجتماعيــا جيــدا تميــل درجــاتهم  االجتمــاعى واإلجهــاد
إلــى االنخفــاض فــى اإلجهــاد مقارنــة بــالطالب الــذين يتلقــون دعمــا اجتماعيــا منخفضــا، وبــذلك 
يكـــون الســـلوك الـــداعم يخفـــف مـــن اثـــار اإلجهـــاد فـــى الناحيـــة األكاديميـــة ويقلـــل مـــن اســـتخدام 

 االنسحاب. استراتيجيات المواجهة السلبية مثل
بدراسـة اثـار الـدعم االجتمـاعى  (Bolger & Amaral, 2007)وسـعت دراسـة كـل مـن 

على التكيف مع اإلجهاد. فأاارت النتائج إلى أن األفعال الداعمة والتى يتم إنجازها فى خفية 
للمتلقــــى والتــــى ال تلفــــت األنةــــار )بطريقــــة غيــــر علنيــــة( أكثــــر فاعليــــة مــــن  الــــدعم بصــــورته 

 ساعد الطالب على التكيف، وبالتالى تنعكس على إضعاف الشعور باإلجهاد.الصريحة، وت
بدراسة الدعم   (Friedlander, Reid, Shupak & Cribbie,2007 )وقام كل من 

االجتماعى لطالب المرحلة الجامعية وعالقته بعدد من المتغيرات )اإلكتئاب، القلق، اإلجهاد، 
اكل االجتماعية، احترام الذات(، وذلك على عينة مشاكل االنتباه، مشاكل التفكير، المش
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( طالبا من طالب الفرقة األولى فى المرحلة الجامعية. وأسفرت النتائج عن أن 330قوامها )
الطالب الذين يتلقون دعما اجتماعيا جيدا ودعما عاطفيا، وتقديم المشورة، وأساليب التشجيع 

لمختلفة وتسهل من عملية التكيف الفعال يكون لديهم القدرة على التعامل مع الضغوطات ا
 ومواجهة التعامل مع األحداث المجهدة مما ينعكس على احترام الذات لديهم.

فقــد قــام بدراســة العالقــة بــين اإلجهــاد األكــاديمى والصــمود  (Wilks, 2007)أمــا دراســة 
عــة ( طالــب وطالبــة مــن طــالب الجام232النفســى والــدعم االجتمــاعى لــدى عينــة تتــألف مــن )

( مـــن اإلنـــاث، مـــن 323( مـــن الـــذكور، )322الـــذين يدرســـون فـــى مجـــال االجتمـــاعى مـــنهم )
ثالث مدارس فى جنوب الواليات المتحدة، وقد تـم جمـع بيانـات لـبعض العوامـل الديموجرافيـة، 

واختبـار الصـمود النفسـى، واختبـار يقـيس دعـم  مستخدمًا فـى ذلـك اختبـار اإلجهـاد األكـاديمى،
. مســـتخدما فـــى ذلـــك أســـلوب التحليـــل االنحـــدارى الهرمـــى إل هـــار تـــأثير األســـرة واألصـــدقاء

العوامــل الديموجرافيــة علــى الصــمود النفســى; ثــم اســتخدام تحليــل االنحــدار للمتغيــرات الثالثــة 
)اإلجهــاد األكــاديمى والــدعم االجتمــاعى والصــمود النفســى(. أســفرت النتــائج عــن أن اإلجهــاد 

االجتماعى والصمود النفسـى، وأن الـدعم االجتمـاعى لـه اثـر  األكاديمى يؤثر سلبًا على الدعم
 إيجابى على الصمود النفسى.

بدراسـة تهـدف إلـى اكتشـاف العالقـة بـين  (Rayle & Chung, 2008)قامـا كـل مـن  
اإلجهاد األكاديمى والدعم االجتماعى من قبل األصدقاء واألسـرة، وهـل يمكـن التنبـؤ باإلجهـاد 

األصدقاء واألسرة، ومدى االختالف بين الطلبة والطالبات فى تلقى األكاديمى من خالل دعم 
( مــن 222الــدعم االجتمــاعى ومســتويات اإلجهــاد األكــاديمى، وقــد تألفــت عينــة البحــث مــن )

طـالب المـدارس األمريكيـة فـى الواليـات الجنوبيـة الغربيــة فـى السـنة األولـى مـن كليـات التربيــة 
وتــــــــم اســـــــتخدام اختبــــــــار الـــــــدعم االجتمــــــــاعى ( طالبـــــــة 222( طالــــــــب، )323مـــــــن بيـــــــنهم )

(Procidano & Heller, 1983)  لألســرة(  33لألصــدقاء،  33بنــد ) 23المكــون مــن
 ,Schafer)والـذى طـوره  Daily Hassles Index for College Stressومقيـاس 
وذلك لقياس اإلجهاد األكاديمى للطالب. وقد أاارت النتائج إلى أن مستويات الدعم  (1987

جتمـــاعى تكـــون أعلـــى مـــن قبـــل األصـــدقاء، ثـــم تليهـــا األســـرة وأنـــه يمكـــن التنبـــؤ باإلجهـــاد اال
 األكاديمى من خالل الدعم االجتماعى لألصدقاء واألسرة ألنه يسمح باإلندماج االجتماعى.

فـى نتـائج دراسـتهم  (Misra, McKean, West & Russo, 2000)وهـذا مـا أكـده 
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واألصــــدقاء يســــاعد طــــالب الجامعــــة علــــى التعامــــل علــــى أن الــــدعم االجتمــــاعى مــــن األهــــل 
 اإلجهاد األكاديمى، وأن الطالبات أكثر دعمًا اجتماعيًا من قبل األسرة واألصدقاء من الطلبة.

دراسة استطالعية لألفراد الـذين اسـتكملوا بنجـا  درجـة الـدكتوراه،  (Lee, 2009)وأجرى 
تجربتهم فى الحصول على الدكتوراه فى وأعضاء هيئة التدريس الذى وصفوا الجوانب السلبية ل

مــن  مخيــف(. وأاــارت النتــائج إلــى أن -مــؤلم -محــبط -صــعب -صــورة وصــف مثــل )مرهــق
بــين العوامــل التــى ســاعدتهم فــى الحصــول علـــى درجــة الــدكتوراه هــو دعــم األســرة والعالقـــات 

بـــين  اإليجابيـــة مـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس. وأســـفرت النتـــائج أيضـــًا إلـــى وجـــود عالقـــة ســـلبية
ـــة  مســـتويات الـــدعم االجتمـــاعى واإلجهـــاد األكـــاديمى لـــدى طـــالب الـــدكتوراه. وأكـــد علـــى أهمي
ابكات الدعم االجتماعى تتمثل فى األسرة واألقـران وأعضـاء هيئـة التـدريس. وأن المسـؤوليات 
المتعددة فى الحياة والمسائل المالية والعالقات الصـعبة مـع أعضـاء هيئـة التـدريس تمثـل أكثـر 

 مل المجهدة لطالب الدكتوراه.العوا
دراســة اثــار  (Mattanah, Ayers, Brand, Brooks, 2010)وتنــاول كــل مــن 

األقران( على التكيف لدى  –المو فين  –مجموعات الدعم االجتماعى)أعضاء هيئة التدريس 
( طالبـــًا فـــى الفرقـــة األولـــى وأخـــذوا بشـــكل 33الطـــالب داخـــل الكليـــة. وقـــد تألفـــت العينـــة مـــن )

، واختبـار لقيـاس التكيـف (Baker & Syrik, 1984)ئى مسـتخدمًا فـى ذلـك اختبـار عشـوا
. وأسـفرت النتـائج عـن أن مسـتويات (Cutrona & Russell, 1987)االجتمـاعى للطـالب 

وتـؤثر بشـكل إيجـابى علـى تكيــف  Lonelinessالـدعم االجتمـاعى تقلـل مـن الشـعور بالوحــدة 
 ره ممتد على المدى الطويل لما بعد التخرج.الطالب االجتماعى فى الجامعة ويكون أث

بدراسـة العالقـة بـين الـدعم االجتمـاعى  (Yasin & Dzulkifli, 2010)وقامـا كـل مـن 
اإلجهــاد(  –القلــق  –لألســرة واألصــدقاء وبعــض المشــاكل النفســية لطــالب الجامعــة )اإلكتئــاب 

( مــن الــذكور، 23( مــن طــالب الجامعــات قبــل التخــرج مــنهم )333وذلــك علــى عينــة تبلــال )
( مــن اإلنــاث، باإلضــافة إلــى دراســة تــأثير متغيــرى النــوع والعمــر، وقــد اســتخدما الباحثــان 23)

لقيـاس االكتئـاب والقلـق  Social Support Behaviour (SSB)مقيـاس الـدعم االجتمـاعى 
واإلجهاد بين الطالب، وقـد أسـفرت النتـائج عـن وجـود عالقـة سـلبية ذات داللـة إحصـائية بـين 

 اإلجهاد(. –القلق  –م االجتماعى والمشاكل النفسية )االكتئاب الدع
ـــــــدم  ـــــــدعم االجتمـــــــاعى لطـــــــالب الجامعـــــــة وتعـــــــاطيهم  (Whitney,2010)وق دراســـــــة لل
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للكحوليات، وأثره على اإلجهاد والرضـا عـن الحيـاة والـذكاء العـاطفى. وقـد أاـارت النتـائج إلـى 
والومالء يؤدى إلى انخفـاض فـى اإلجهـاد أن الدعم االجتماعى المقدم من األصدقاء المقربين 

وارتفــاع مســتوى كــًل مــن الرضــا عــن الحيــاة والــذكاء العــاطفى الــذى يشــمل المشــاعر الذاتيــة، 
 وتنةيم العاطفة، باإلضافة إلى تحسين األداء األكاديمى وانخفاض فى تعاطى الكحوليات.

 –ألصدقاء األسـرة دراسة أثر الدعم االجتماعى المقدم من )ا (Esping, 2010)وتناول 
ـــدكتوراه، وأثـــر ذلـــك علـــى اإلجهـــاد   stress-buffesأعضـــاء هيئـــة التـــدريس( لـــدى طـــالب ال

( طالبــا مــن الملحقــين ببــرامج الــدكتوراه ، وااــارت 23والنجــا  األكــاديمى. وقــد اــملت العينــة )
صـى النتائج إلى أن جميع مصادر الدعم االجتماعى تقدم الدعم سواء اإليجابى أوالسلبى، وأو 

بضــرورة المواءمــة مــع عــدد قليــل مــن األصــدقاء األكــاديميين وتثقيــف أفــراد األســرة باحتياجــات 
 طالب الدكتوراه، وإقامة عالقة جيدة مع أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على الرسالة.

بدراسة استكشافية لتحليل العالقـة بـين  (Wilks & Spivey, 2010)وقام أيضًا كل من 
ــــد مــــا إذا كــــان الــــدعم اإلجهــــاد األكــــاديم ى والصــــمود النفســــى لــــدى طــــالب الجامعــــة، وتحدي

االجتماعى لألسرة واألصدقاء يمثالن عامال وقائيا وسط هذه العالقة. وقد كانت العينة تتـألف 
ــًا مــن طــالب الجامعــة. وأســفرت النتــائج عــن إلــى وجــود عالقــة ســالبة دالــة 322مــن ) ( طالب

ــــة مــــن ــــين المســــتويات المعتدل اإلجهــــاد األكــــاديمى والــــدعم االجتمــــاعى )األســــرة،  إحصــــائيًا ب
األصــدقاء( والقــدرة علــى التكيــف والصــمود النفســى، باإلضــافة إلــى أن الــدعم االجتمــاعى مــن 

 قبل األصدقاء له أثر كبير على إدارة اإلجهاد األكاديمى والصمود.
حيــث هــدفت الدراســة علــى  (Jairam & Kohi, 2012)هــذا; باإلضــافة إلــى دراســة 

ديـــد أنـــواع الـــدعم االجتمـــاعى اإليجابيـــة والســـلبية لـــدى طـــالب الـــدكتوراه، وذلـــك مـــن خـــالل تح
 وأثرهــافحــص اــبكات الــدعم االجتمــاعى )أصــدقاء الدراســة، األســرة، أعضــاء هيئــة التــدريس( 

والحصول على درجـة الـدكتوراه. وقـد كانـت العينـة تتـألف مـن  Stress buffesعلى اإلجهاد 
ـــــد23) ـــــب مـــــن طـــــالب ال ـــــاث، )33كتوراه )( طال ـــــف 33( مـــــن اإلن ـــــذكور مـــــن مختل ( مـــــن ال

(ســنة ، وقــد قامــا بتطبيــق اســتمارة اســتطالع 22-33التخصصــات ويتــراو  أعمــارهم مــا بــين )
علـــى االنترنيـــت للبـــاحثين الـــذين أكملـــوا درجـــة الـــدكتوراه، وباســـتخدام تحليـــل محتـــوى اإلجابـــات 

ة فى األصدقاء واألسـرة وأعضـاء هيئـة أسفرت النتائج عن أن ابكة الدعم االجتماعى والمتمثل
التــدريس، كــان فــى المرتبــة األولــى دعــم األصــدقاء ثــم تليهــا دعــم األســرة وأخيــرًا دعــم أعضــاء 
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هيئة التدريس. هذا; باإلضافة إلى أن مصـادر الـدعم تقـدم مـن قبـل اـبكات الـدعم سـواء كـان 
ى اإلعاقـــة، يكــون بمثابـــة الــدعم  الســلبى المتمثـــل فــ الــدعم اإليجــابى المتمثـــل فــى التيســـير أو

عــازل عــن اإلجهــاد ويخفــض مــن مســتويات التــوتر، وبالتــالى يســتطيع الطالــب إدارة الضــغط 
والقلق، ويقيمه بشكل موضوعى. وأاارت النتائج عن أيضا إلى أن اإلجهـاد هـو أحـد العوامـل 

األصـدقاء  الرئيسية التى تسبب االستنواف االنفعالى فى مرحلة الـدكتوراه، وإن تلقـى الـدعم مـن
 واألسرة وأعضاء هيئة التدريس يكون له األثر الكثير فى خفض مشاعر االستنواف.

فهـى تهــدف إلــى  (Sivan dani, Koohbanani & Vahidi, 2013)أمـا دراســة 
معرفــــة العالقــــة بــــين الــــدعم االجتمــــاعى والفاعليــــة الذاتيــــة واإلنجــــاز األكــــاديمى والرضــــا عــــن 

( 33( طالـــب تـــم اختيـــارهم مـــن قبـــل )323العينـــة مـــن ) المدرســـة لـــدى الطـــالب، وقـــد تألفـــت
مدارس ، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إيجابية بين التحصيل األكاديمى والفاعلية الذاتية، 
وعــدم وجــود عالقــة بــين الــدعم األكــاديمى واإلنجــاز األكــاديمى فــى حــين وجــدت النتــائج وجــود 

 المدرسة.عالقة إيجابية بين الدعم االجتماعى والرضا عن 
دراسـة للـدعم االجتمـاعى للطـالب  ),Ryan, Deci, & Jang,  Reeve(2013وقـدم

ـــات التكيـــف مـــع  ـــار ذلـــك مـــن الي ـــدريس باعتب ـــة الت ـــل أعضـــاء هيئ ـــة التمـــريض مـــن قب فـــى كلي
( من طالب التمريض، وقام باستخدام مقياس الدعم 332اإلجهاد. وقد أجريت الدراسة على )

 Deakin Coping)ومقياس استراتيجيات التـأقلم  (Ziment, 1988)االجتماعى المتصور 
Scale)  ــــــدعم االجتمــــــاعى ــــــاة الطالبيــــــة  (Sarason,1987)، واســــــتبيان ال واســــــتبيان الحي

وقـد أسـفرت النتـائج  Student life stress Inventory (Gadzella, 1994)الضـاغطة 
ض الــذين يعــانون مــن إلـى عــدم كفايــة الـدعم المقــدم مــن أعضــاء هيئـة التــدريس لطــالب التمـري

 مستويات عالية من القلق واالكتئاب بسبب اإلجهاد.
وقــد أوصــى فــى نهايــة دراســته إلــى ضــرورة تشــجيع أعضــاء هيئــة التــدريس لتقــديم الــدعم 
للطالب ومساعدتهم فى تطوير استراتيجيات المواجهـة اإليجابيـة وتحسـين مهـاراتهم للتـأقلم مـع 

 متطلبات المهنة مستقباًل.
 الدراسات السابقة: تعقيب على

ـــة  ـــل الشـــبكات االجتماعي ـــدعم االجتمـــاعى المقـــدم مـــن قب تناولـــت الدراســـات الســـابقة ال
)األســــرة، األصــــدقاء، أعضــــاء هيئــــة التــــدريس( للطــــالب الجــــامعيين بصــــفة عامــــة، وطــــالب 
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الدراسات العليا بصفة خاصة، فى عالقاتها بعدد من المتغيرات النفسـية مثـل االكتئـاب والقلـق 
االنتبـــاه ومشـــاكل التفكيـــر، المشـــاكل االجتماعيـــة واحتـــرام الـــذات، األحـــداث المجهـــدة  ومشـــاكل

والفاعليـــــة الذاتيـــــة واإلنجـــــاز األكـــــاديمى والرضـــــا عـــــن الدراســـــة والشـــــعور بالوحـــــدة، اإلجهـــــاد 
ومشــاعر االســتنواف، والرضــا عــن الحيــاة، الــذكاء العــاطفى وتعــاطى المخــدرات ،  األكــاديمى،
 & ,Bolger & Amarak, 2007; Friedlander, Reid, Shupak)مثـل دراسـة 

Cribbie,2007; Mattanah, Ayers, Brand & Brooks,2010;Yasin& 

Dzulkifli,2010 ; Whitney, 2010; Sivan dani, Koohbanani& Vahidi, 

والتـى أاـارت نتائجهــا إلـى أن الــدعم االجتمـاعى مــن قبـل الشــبكات االجتماعيـة تــؤثر  (2013
ابيًا على تكيف الطالب، ورضاهم عن الحياة والتقليل من األحداث المجهـدة، ارتفـاع تأثيرًا إيج

الـــذكاء العـــاطفى لهـــم، باإلضـــافة إلـــى إضـــعاف الشـــعور باإلجهـــاد بشـــكل عـــام وانخفـــاض فـــى 
تعاطى الكحوليـات، باإلضـافة إلـى مـا أكدتـه إحـدى الدراسـات علـى أن األفعـال الداعمـة الغيـر 

 من الدعم الصريح. معلنة  تكون أكثر فاعلية
ومــــن جهــــة أخــــرى فــــ ن الدراســــات التــــى تناولــــت الــــدعم االجتمــــاعى مــــن قبــــل الشــــبكات 
االجتماعيـــــة للطـــــالب، األســـــرة، األصـــــدقاء، أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس مثـــــل دراســـــة كـــــل مـــــن 
(Mallinckrodt & Loong, 1992; Wilks, 2007; Rayle & Chung, 2008; 

Wilks& Spivery, 2010; Misra, McKean, West & Russo, 2000; Esping, 
2010; Kohi, 2012)  قــد أكــدت نتائجهــا إلــى أن دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس يــأتى فــى

المرتبــة الثالثــة )ضــعيف( بالنســبة لألصــدقاء واألســرة. وأكــدت النتــائج إلــى أن دعــم األصــدقاء 
 ودعم األسرة يمكن اعتبارهما من أهم العوامل المنبئة باإلجهاد األكاديمى.

;Reeve, Ryan, Deci&Esping, 2010 2013 غيـر أن نتـائج دراسـة كـل مـن )

,Jang)   ،قـــد أكــــدتا علــــى دور الــــدعم االجتمــــاعى المقــــدم مــــن قبــــل أعضــــاء هيئــــة التــــدريس
والعالقات اإليجابية مع طالب الـدكتوراه، ودوره فـى إنخفـاض اإلجهـاد األكـاديمى والقـدرة علـى 

 مع هذا اإلجهاد.  استخدام استراتيجيات مواجهة للتكيف
التـي تناولـت دراســة  -فـى حـدود علـم الباحثـة–هـذا; ويتضـح أيضـًا غيـاب البحـوث العربيـة

الـــــدعم  الـــــدعم اإلجرائــــى أو األدائـــــى، الـــــدعم العــــاطفى، –الــــدعم االجتمـــــاعى بكافــــة صـــــوره 
والمقـــدم مـــن قبـــل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لطـــالب  -المعلومـــاتي، الـــدعم التقـــويمى التقـــويميى

ت العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة الشــاملة بعالقتهــا باإلجهــاد األكــاديمى، وأن هــذه الدراســا
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مــن قبــل البــاحثين فــى ضــوء متطلبــات  واهتمــامالعالقــة مازالــت فــى حاجــة إلــى توضــيح  أكثــر 
تجويد التعليم العالى، واالطالع علـى الوضـع الفعلـى للـدعم االجتمـاعى ومـدى إدراك الطـالب 

 ومعدل تلقيه من قبل أعضاء هيئة التدريس.  هميته،لهذا الدعم من خالل أ 
 فروض البحث:

 والدراسات السابقة تتحدد فروض البحث الحالي فيما يلي: بمراجعة األدبيات،     
توجـــد عالقـــة موجبـــة دالـــة إحصـــائيًا بـــين درجـــات مقيـــاس دعـــم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  .3

هميــة الــدعم ودرجــات لطــالب الدراســات العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة مــن حيــث أ 
مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا بكلية التربية جامعـة المنوفيـة 

 فى ضوء متطلبات الجودة من حيث معدل تلقى الدعم.
توجد عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين درجات  الطـالب علـى مقيـاس دعـم أعضـاء هيئـة  .3

تطلبات الجودة من حيث معدل تلقى الدعم التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضوء م
ودرجاتهم على مقياس اإلجهـاد األكـاديمى لطـالب الدراسـات العليـا بكليـة التربيـة جامعـة 

 المنوفية.
توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا فـــى متوســـطات أبعـــاد مقيـــاس دعـــم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  .2

طلبــات الجــودة، وفقــًا لطــالب الدراســات العليــا بكليــة التربيــة جامعــة المنوفيــة فــى ضــوء مت
فـــــأكثر(، نـــــوع -23(، )23-32( ، )32-32للمتغيـــــرات النـــــوع )ذكور/إنـــــاث(، العمـــــر )

 البرنامج المقيد عليه )دبلوم مهنى، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه(.
توجد فروق دالة إحصائيًا فـى أبعـاد مقيـاس اإلجهـاد األكـاديمى لطـالب الدراسـات العليـا  .2

( ، 32-32نوفيــة وفقــًا للمتغيــرات النــوع )ذكور/إنــاث(، العمــر )بكليــة التربيــة جامعــة الم
ــــوم خــــاص، -23(، )32-23) ــــوم مهنــــى، دبل ــــه )دبل ــــد علي ــــامج المقي ــــوع البرن فــــأكثر(، ن

 ودكتوراه( والتفاعل بينهم. ماجستير
يمكــن التنبــؤ باإلجهــاد األكــاديمى لطــالب الدراســات العليــا بكليــة التربيــة جامعــة المنوفيــة  .2

دعم مــن قبـل أعضــاء هيئــة التــدريس لــدى عينـة مــن الــذكور واإلنــاث وفــى ومعـدل تلقــى الــ
 ضوء برامجها الدراسية )دبلوم مهنى، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه(.
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 إجراءات الدراسة:
 أوال :عينة الدراسة

 تكونـــت عينـــة التأكـــد مـــن الشـــروط الســـيكومترية ألدوات البحـــث )مقيـــاس دعـــم أعضـــاء
راســــات العليــــا فــــى ضــــوء متطلبــــات الجــــودة( و )مقيــــاس اإلجهــــاد هيئــــة التــــدريس لطــــالب الد

ــا( مــن ) ( طالــب وطالبــة مــن طــالب الدراســات العليــا 302األكــاديمى لطــالب الدراســات العلي
بكليـــة التربيـــة جامعـــة المنوفيـــة المنتمـــين لبـــرامج الدراســـات العليـــا)دبلوم مهنـــى، دبلـــوم خـــاص، 

( طالــب وطالبــة 332األساســية والتــى بلغــت )ماجســتير، دكتــوراه(، كمــا ااــتملت عينــة البحــث 
دبلــوم مهنــى، دبلــوم  -(3332/3332والمنتمــين لبــرامج الدراســات العليــا فــى العــام الجــامعى )

سـنة( بمتوسـط حسـابى قــدره 23-32خـاص ، ماجسـتير، دكتـوراه، وقـد تراوحـت أعمــارهم بـين )
 نة الدراس( يوضح خصائص عي3( وجدول )32422سنة، وانحـراف معيارى قدره )2242

 (3جدول )
 (332توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الديموجرافية محل الدراسة حيث )ن=

 النسبة % العدد المتغيرات الديموجرافية
 ذكور - النوع -3

 إناث -
333 
332 

2242% 
2242% 

 العمر -3
 

 23-33من  -
 22-23من  -
 فأكثر 22 -

323 
30 
33 

2343% 
243% 
3340% 

المقيـــــد  نـــــوع البرنـــــامج -2
 .عليه

 دبلوم مهنى
 دبلوم خاص

 ماجستير ودكتوراه 

332 
332 
2 

2342% 
2242% 
342% 

 ثانيًا: أدوات البحث:
 قامت الباحثة ب عداد أدوات الدراسة التالية:

األول: مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليـا فـى ضـوء متطلبـات الجـودة 
 دعم )إعداد / الباحثة(.من حيث أهمية الدعم، معدل تلقى ال

 الثانى: اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا )إعداد/ الباحثة(
 أواًل: مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة

 قامت الباحثة باإلطالع على بعض المقاييس التى تناولت المساندة االجتماعية بشـكل
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االجتمـاعى للطـالب  فـى الجامعـة بصـفة خاصـة ، وهـذه المقـاييس هـى: مقيـاس عام، والـدعم 
SPS the social provisions (Cutrona & Russell, 1987)  ومقيــاس الــدعم

المطــور مــن قبــل  Students Social Support Scale SSSSاالجتمــاعى للطلبــة 
(Nilten, 1994)   ومقيــاسPewrcevied Social Support Scale PSSS,       
 (Maton,Teti , Corns, Vieira-Baker, Lavine, 1996)الذي أعده كل من 
إلــى مــا قامــت بــه الباحثــة مــن إجــراء  دراســة اســتطالعية لقيــاس اســتعداد  ،باإلضــافة

الطـالب للحصـول علــى الـدعم االجتمــاعى بأنماطـه الـثالث األكــاديمى / الـو يفى/ الشخصــى 
جــة  الطالــب إلــى افخــرين )األصــدقاء( للحصــول مــن قبــل أعضــاء هيئــة التــدريس، ومــدى حا

% مــن الطـالب الحاصــين علــى 32أفــراد العينــة أعلـى  علـى الــدعم االجتمـاعى، وذلــك النتقـاء
( النسب المئوية للحصول علـى 3درجات مرتفعة فى االستعداد لتلقى الدعم. ويوضح جدول )

 أنماط الدعم الثالث.
 (3جدول )

 داد الطالب للحصول على أنواع الدعميوضح قيم النسبة المئوية الستع
 النسبة المئوية استعداد الطالب للحصول على أنواع الدعم

 الدعم األكاديمى .3
 الدعم الو يفى .3
 دعم الشخصية .2

22% 
32% 
33% 

يتضح من الجـدول السـابق مـدى حاجـة الطـالب إلـى الـدعم واسـتعدادهم لتلقـى الـدعم، 
%، 32%، والـدعم الـو يفى 22مى يصـل إلـى حيث أن استعداد الطالب لتلقى الدعم األكادي

% وهـــى نســـبة ضـــعيفة بالمقارنـــة بـــاألولى والثانيـــة ألنهـــا تتعلـــق بالحيـــاة 33ودعـــم الشخصـــية 
 الشخصية، والعالقات فى الحياة األسرية.

إلـى أهميـة الكشـف  ((MacGeorge, Samter & Gillihan,  2005 (ولقـد أاـار
مى متـوفر أم ال، ألنــه يـنعكس علــى نجاحـه ورضــاه عمـا إذا كـان إدراك الطالــب للـدعم األكــادي

عن حياته العملية الجامعيـة، وبالتـالى يـؤثر علـى إحساسـه باإلجهـاد األكـاديمى. ومـن ثـم كـان 
 من الضرورى إجراء هذه الدراسة االستطالعية.

فى ضوء المقاييس السابقة التى تناولت أعضاء هيئة التدريس واألطر النةرية،و دليل 
( قامـت الباحثـة الحاليـة بتحديـد أبعـاد دعـم أعضـاء 3333ؤسسات التعليم العـالى )االعتماد لم
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هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة إلــى أربعــة أبعــاد أساســية 
 تشمل:

 الدعم العاطفى:  -1
ويشير هـذا البعـد إلـى جوانـب التعـاطف والقبـول واالهتمـام والتقـدير الـذى يتلقـاه طـالب 

 لدراسات العليا من عضو هيئة التدريس.ا
 الدعم اآلدائى )اإلجرائى(:     -2

ويتضـــمن جوانـــب المســـاعدة التـــى يتلقاهـــا طـــالب الدراســـات العليـــا مـــن عضـــو هيئـــة 
 التدريس فى أداء المهام والمتطلبات األكاديمية.

 الدعم المعلوماتى:     -3
الدراسات العليا من عضو هيئـة ويتضمن جوانب اإلرااد والتوجيه التى يتلقاها طالب 

 التدريس فيما يتعلق بمصادر التعلم التى تمكنه من حل المشكالت األكاديمية.
 الدعم التقويمى:  -4

ويتضـــمن جوانـــب المســـاعدة التـــى يتلقاهـــا طـــالب الدراســـات العليـــا مـــن عضـــو هيئـــة 
أدائهـم ومهـامهم  التدريس فيما يتعلق ب عطائهم المعلومات والخبرات التى تساعدهم على تقـويم

 األكاديمية.
( أبعاد مقياس دعـم أعضـاء هيئـة التـدريس لطـالب الدراسـات العليـا 2ويوضح جدول )

 فى ضوء متطلبات الجودة وعدد العبارات التابعة لكل بعد.
 (2جدول )
 الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة أبعاد مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب

 عدد العبارات ــــــــدالبعـــــــــ م
3 
3 
2 
2 

 الدعم العاطفى .3
 الدعم األدائى .3
 الدعم المعلوماتى .2
 الدعم التقويمى .2

33 
33 
32 
30 

 22 المجموع
 

وهكـــذا; فـــ ن المقيـــاس يتكـــون مـــن أربعـــة أبعـــاد ينـــدرج تحـــت كـــل بعـــد فيهـــا عـــدد مـــن 
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ا على عينة تألفـت ( عبارة،وقد تم تطبيقه22مكونًا من ) )*(العبارات ليكون فى صورته األولية
( طالــب وطالبــة مــن طــالب الدراســات العليــا بكليــة التربيــة جامعــة المنوفيــة، وذلــك 302مــن )

للتأكـــد مـــن الشـــروط الســـيكومترية للمقيـــاس، وتعليمـــات المقيـــاس توضـــح طريقـــة اإلجابـــة علـــى 
عباراتــه التــى تــألف منهــا علــى جــانبين، الجانــب األول يوضــح أهميــة الــدعم )غيــر مهــم، مهــم، 

 دائمًا ، أحيانًا ، مطلقًا(.)هم جدًا( ، الجانب افخر يوضح معدل تلقى الدعم م
ويتم تصحيح المقياس بالنسبة ألهمية الدعم )غير مهم، مهـم، مهـم جـدًا( وفقـًا لطريقـة 

( بالنســبة للجانــب الثــانى المتمثــل فــى معــدل تلقــى الــدعم )دائمــًا، أحيانــًا، 2، 3، 3ثرســتون )
امت الباحثة بحساب ثبات وصدق المقياس من الجـانبين أهميـة الـدعم، (، وق3، 3، 2مطلقًا )

 معدل تلقى الدعم.
أواًل: حساااب اتااات مقياااأ دعاام أعضاااء هيئااة التاادريس لطااالب الدراسااات العليااا  ااى  ااوء 

 متطلتات الجودة  من حيث أهمية الدعم:
ضـوء تم حساب ثبات مقياس دعم أعضاء هيئة التـدريس لطـالب الدراسـات العليـا فـى 

 متطلبات الجودة من حيث أهمية الدعم بطريقتين:
 .Coefficient Alphaمعامل االرتباط تألفات  .3
 إعادة االختبار. .3

 Coefficient Alphaأواًل: معامل االرتتاط "ألفا": 
ويعتبر من أكثر الطرق المستخدمة فى تقييم الثبات وتتسم بدرجة عالية من الدقة من 

التساق فيما بين المحتويات المتعددة للقياس المستخدم، وقد حيث قدرتها على قياس درجة ا
تم تطبيق أسلوب معامل االرتباط تألفات أربعة مرات منفصلة، وذلك للتحقق من درجة 
االتساق الداخلى، ومن ثم مستوى الثبات فى كل ُبعد فرعى من المقياس المستخدم )الدعم 

 دعم التقويمى( .العاطفى، الدعم األدائى، الدعم المعلوماتى، ال
وقبـل إجـراء هـذا التحليـل، فقـد تقـرر اسـتبعاد أى بنـد يحصـل علـى معامـل ارتبـاط إجمــالى 

Total correlation Item ( بينه وبين باقى البنود فى المقياس نفسه.342أقل من ) 
( وبعد فحص معامالت االرتباط الكلية 2/2، 2/2، 2/3،  2/3ويوضح جدول رقم )

                                                 
)*(

( الصققةما اليل ققق لس  قق أ ضاقق  ئا قق د ي  ققق اللققامات للققيا الاماءقق   ال ل قق   قق   ققةد 3ملحققر م قق  ) 

 ملللب   الجةضا.
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د الفرعيــة المكونــة لمقيــاس دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات لكــل ُبعــد مــن األبعــا
العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة )مــن حيــث أهميــة الــدعم للطــالب( كــل علــى حــدة، وقــد تــم 

 استبعاد أى بند فى حالة عدم قدرته على الوفاء بهذا المعيار.
 حساب الثتات لتعد الدعم العاطفى: 4/1

إلاــارة إليــه بعــد فحــص قــيم معــامالت االرتبــاط للبنــود التــى بتطبيــق المعيــار الســابق ا
ت بنـــدًا تبــين أن هنـــاك بنـــد واحــد حصـــل علــى معامـــل ارتبــاط أقـــل مـــن 33اــمل عليهـــا البعــد ت

( بنـدًا بـداًل 30( ومن ثم تقرر استبعاده، وبذلك أصبح هذا البعد تالبعد العـاطفىت يضـم )342)
م درجــة االتســاق الــداخلى بــين محتويــات بعــد ( يوضــح تقيــي2/3( بنــدًا. وجــدول رقــم )33مــن )

 الدعم العاطفى باستخدام معامل االرتباط )ألفا(
 (2/3جدول )

 يوضح تقييم درجة االتساق الداخلى بين محتويات البعد
 تاألول تالدعم العاطفىت باستخدام معامل االرتباط تالفا

 30عدد البنود                                                           33عدد البنود 
 المحاول األولى رقم البند

 معامل االرتباط للبعد الكلى
 معامل ألفا
Alpha 

 المحاول الثانية
معامل االرتباط للبعد 

 الكلى

معامل 
 ألفا

Alpha 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
3 
33 
33 
33 
32 

34222 
34323 
34203 
34232 
34223 
34222 
34223 
34222 
34222 
34230 
34223 
34223 
34233 

34030 
34032 
34032 
34032 
34033 
34033 
34030 
34032 
34032 
34032 
34030 
34032 
34033 

34222 
-- 

34232 
34223 
34223 
34222 
34222 
34203 
34223 
34223 
34222 
34230 
34233 

34032 
-- 

34032 
34033 
34033 
34032 
34033 
34032 
34032 
34032 
34032 
34030 
34032 
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32 
32 
32 
32 
30 
33 

34233 
34222 
34220 
34233 
3223 
34233 

34032 
34032 
34032 
34032 
34030 
34033 

34223 
34223 
34233 
34233 
34203 
34223 

34033 
34033 
34032 
34030 
34033 
34033 

 34032  34033 ألفا الكلية
( ورغبــة فــى تحســين درجــة الثبــات للبعــد األول، 2/3وكمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )

فقد تقرر تطبيق أسلوب معامل االرتباط )ألفا( مرة ثانية، حيث ارتفع معامل )ألفا( للبعـد ككـل 
ن ( ويعكـــس معامــل ألفـــا الـــذى تــم التوصـــل إليـــه درجــة عاليـــة مـــ34032( إلـــى )34033مــن )

 الثبات بعد استبعاد البند الثانى.
 : حساب الثتات لتعد دعم المساندة األدائية:4/2

بتطبيــق المعيــار الســابق اإلاــارة إليــه بعــد فحــص قــيم معــامالت االرتبــاط للبنــود التــى 
( تبــين أنــه ال يوجــد قــيم معامــل االرتبــاط أقــل مــن 23: 33ت بنــدًا مــن )33اــمل عليهــا البعــد ت

 ( بندًا.33لبعد كما هو )( وبذلك أصبح ا342)
وفيما يلى جدول يوضح قيم درجـة االتسـاق الـداخلى بـين محتويـات البعـد الثـانى تدعـم 

 المساندة األدائيةت باستخدام معامل االرتباط تألفات.
 (2/3جدول )

مل الثانى تدعم المساندة األدائيةت باستخدام معا يوضـح تقييم درجة االتسـاق الداخلى بين محتويات البعد
 االرتباط تالفات

 Alphaمعامل ألفا  معامل االرتباط للبعد/ الكلى عدد البنود رقم البند
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
32 

33 34223 
34230 
34222 
34232 
34223 
34202 
34222 
34233 

34033 
34230 
34033 
34032 
34032 
34033 
34033 
34032 
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30 
33 
23 
23 

34222 
34232 
34203 
34232 

34233 
34033 
34033 

  34032 ألفا الكلى
 : حساب الثتات لتعد الدعم المعلوماتى:4/3

بتطبيــق المعيــار الســابق اإلاــارة إليــه بعــد فحــص قــيم معــامالت االرتبــاط للبنــود التــى 
ت تبـــين أنـــه ال يوجـــد قـــيم معـــامالت ارتبـــاط أقـــل مـــن 22:  23عبـــارة( مـــن ت 32اـــمل عليهـــا )

 ندًا.( ب32( وبذلك أصبح البعد كما هو )342)
وفيما يلى جدول يوضح قيم درجة االتساق الداخلى بين محتويات البعد الثالث تالـدعم 

 المعلوماتىت باستخدام معامل االرتباط تألفات.
 (2/2جدول )

 يوضـح تقييم درجة االتسـاق الداخلى بين محتويات البعد
 الثالث تالدعم المعلوماتىت باستخدام معامل االرتباط تالفات

 Alphaمعامل ألفا  معامل االرتباط للبعد/ الكلى عدد البنود رقم البند
23 
22 
22 
22 
22 
22 
20 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 

32 34200 
34232 
34233 
34222 
34222 
34223 
34232 
34222 
34230 
34223 
34222 
34233 
34232 
34233 
34223 
34232 

34023 
34020 
34022 
34022 
34020 
34023 
34023 
34022 
34023 
34023 
34022 
34023 
34023 
34023 
34023 
34023 

  34022 ألفا الكلى



 أمناط دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا وعالقتها باإلجهاد األكادميي  

             (333)    4102أبريل،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة          

 : حساب الثتات لتعد الدعم التقويمى:4/4
بتطبيــق المعيــار الســابق اإلاــارة إليــه بعــد فحــص قــيم معــامالت االرتبــاط للبنــود التــى 

( 342ت تبين أنه ال يوجد قيم معامالت ارتباط أقل مـن )22:  20عبارة( من ت 0امل عليها )
 ( بنود.0وبذلك أصبح البعد كما هو يحتوى على )

وفيما يلى جدول يوضح قيم درجة االتساق الداخلى بين محتويـات البعـد الرابـع تالـدعم 
 التقويمىت باستخدام معامل االرتباط تألفات.

 (2/2جدول )
 يوضـح تقييم درجة االتسـاق الداخلى بين محتويات البعد

 استخدام معامل االرتباط تالفاتالرابع تالدعم التقويمىت ب
 Alphaمعامل ألفا  معامل االرتباط للبعد/ الكلى عدد البنود رقم البند
20 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 

0 34223 
34222 
3423 
34232 
34222 
34232 
34223 
34223 

34203 
34232 
34033 
34033 
34033 
34033 
34003 
34232 

  34030 ألفا الكلى
ة النهائيــة كمقيــاس دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات وبالتــالى فــ ن الصــور 

( 2العليـا فـى ضــوء متطلبـات الجـودة )أهميــة الـدعم للطــالب( بعـد حسـاب الثبــات )ملحـق رقــم 
 يتضمن أربعة أبعاد كالتالى:

 بند. 30( أى 30-3البعد األول: الدعم العاطفى، ويعبر عنه بالعبارات من )
 بند. 33( أى 23-33ويعبر عنه بالعبارات من ) ة األدائية،البعد الثانى: دعم المساند

 بندًا. 32( أى 22-23البعد الثالث: الدعم المعلوماتى، ويعبر عنه بالعبارات من )
 بنود. 0( أى 22-22ويعبر عنه بالعبارات من ) البعد الرابع: الدعم التقويمى،
 ثانيًا: طريقة إعادة االختبار

(، وذلــك لكــل 302علــى عينــة التقنــين ) قــة إعــادة االختبــارتــم حســاب معامــل الثبــات بطري
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بعد من أبعاد المقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضـوء متطلبـات 
 (2الجودة من حيث تأهمية الدعمت، وتوصلت النتائج كما هى فى جدول رقم )

 (2جدول )
 هيئة التدريس لطالب يوضح قيم معامالت الثبات ألبعاد المقياس دعم أعضاء

 الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة تأهمية الدعمت بطريقة إعادة التطبيق
 (302)ن= 

 أبعاد المقياس
الدعم 
 العاطفى

دعم المساندة 
 األدائية

الدعم 
 المعلوماتى

الدعم 
 التقويمى

 االختبار ككل

 34030 34033 34023 34033 34033 معامل الثبات
السابق أن معامل ثبات ألبعاد مقيـاس دعـم أعضـاء هيئـة التـدريس  يتضح من الجدول

ــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة تأهميــة الــدعمت يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن  لطــالب الدراســات العلي
 ( يسمح باستخدامه بدرجة عالية من الثقة.3402:  340الثبات تتراو  ما بين )

اسـات العليـا فـى ضـوء متطلبـات حساب صدق مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطـالب الدر 
 الجودة من حيث أهمية الدعم:

تم حساب صدق مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضـوء 
 متطلبات الجودة بطريقتين كالتالى:

 صدق المحكمين. .3
 الصدق العاملى. .3

 أواًل: صدق المحكمين:
م الـــنفس التربـــوى تـــم عـــرض المقيـــاس علـــى ســـتة مـــن الســـادة المحكمـــين تخصـــص علـــ

لتحديــــد مالءمـــة كــــل عبــــارة كـــل بعــــد مــــن األبعـــاد التــــى ااــــتملت عليهــــا  )*(والصـــحة النفســــية
المقياس، ومعرفة مدى وضو  العبارات وأسـلوب صـياغتها، وقـد تـم تعـديل مـا تكـرم بـه السـادة 

( الصــورة النهائيــة للمقيــاس بعــد إجــراء 2المحكمــون مــن توجيهــات وتعــديالت، ويمثــل ملحــق )
ـــردة مـــن مفـــردات الت ـــى كـــل مف ـــين الســـادة المحكمـــين عل ـــاق ب ـــد بلغـــت نســـبة االتف عـــديالت، وق

 %(.333 -% 02المقياس تتراو  ما بين )
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 Factor Analysisاانيًا: الصدق العاملى 

لقـــد قامـــت الباحثـــة باســـتخدام التحليـــل العـــاملى االستكشـــافى باعتبـــاره مفيـــدًا مـــن حيـــث 
ـــ ـــرا  األبعـــاد الحقيقي ـــى إقت ـــى قدرتـــه عل ـــه عل ـــار، إضـــافة إلـــى قدرت ـــاس الخاضـــع لالختب ة للمقي

تخفـيض البيانــات خــالل إســتبعاد محتويــات المقيــاس التـى تحصــل علــى معــامالت تحميــل أقــل 
مــن المعـــامالت التــى تقررهـــا الباحثــة وأن تكـــون محملــة  علـــى أكثــر مـــن عامــل مـــن العوامـــل 

واعتمـد ت الباحثـة   Factor analysisالمستخرجة، وقـد تـم تطبيـق أسـلوب التحليـل العـاملى 
السـتخالص العوامـل بشـرط أال  Principal componentsعلى طريقـة المكونـات األساسـية 

لهــا عـــن الواحــد الصــحيح، وعلـــى طريقــة تــدوير المحـــاور  Eigen volueتقــل قيمــة ايجــن 
عند تـدوير هـذه العوامـل، وأال يقـل معامـل التحميـل تالتشـبعت علـى العوامـل  Varimaxبطريقة 

 (  مع عدم تحميل أى بند على أكثر من عامل بشكل معنوى.342د )عن
وقبل التعرض لنتائج التحليل العاملى قامت الباحثة بالتأكيد من مدى كفاية العينة مـن 

 (KMO)جهــة، وإمكانيــة التحليــل العــاملى مــن جهــة أخــرى. قامــت الباحثــة بتطبيــق اختبــار 
Kaiser-Meyer-Olkim Measure of Sampling Adequacy  لتحديـد مـدى كفايـة

 the observedمعــامالت االرتبــاط المشــاهدة  Magnitudesالعينــة حيــث يقــارن مقــادير

correlation coefficients  ــــى  the partialبمقــــادير معــــامالت االرتبــــاط الجوئ

correlation coefficients  ــــاس ــــر القيمــــة الصــــغيرة للمقي ــــى أن  KMOوتعتب مؤاــــرا إل
 املى ربما لم تكن فكرة جيدة فى الدراسة.إستخدام التحليل الع

( لالختبار وهـو أكبـر مـن الحـد 34020وأ هرت نتائج هذا االختبار أن قيمته تساوى )
األدنى المرغوب فى العلـوم اإلنسـانية وهـذا يـدل علـى كفايـة العينـة علـى نحـو جيـد، علمـًا بـأن 

 .(Julie Pallant, 2003)(، 34323الحد غير المقبول هو أقل من )
الختبـــار  Bartlett's Test of Sphericityكمــا قامــت الباحثـــة بــ جراء إختبــار 

المعنويــــة الكليــــة لكــــل االرتباطــــات داخــــل المصــــفوفة، ويســــتخدم للتحقــــق مــــن أن المصــــفوفة 
. بمعنــى أنهــا ليســت   Identity Matrixاالرتباطيــة للعينــة ليســت مــن نــوع مصــفوفة الوحــدة 

األبعـاد القطريـة مسـاوية للواحـد الصـحيح وبقيـة العناصـر من نوع المصفوفات التـى يكـون قـيم 
المحسـوبة كبيـرة ومسـتوى المعنويـة صـغير جـدًا  P-Valueصفرية، ف ذا كانـت قيمـة االختبـار 
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فيــدل ذلــك علــى عــدم تســاوى مصــفوفة االرتبــاط للعينــة مــع مصــفوفة البعــد وفــى  هــذه الحالــة 
 Chi-square( 3د علــى تحويــل )كــايوصــى باســتخدام التحليــل العــاملى، وهــذه القيمــة تعتمــ

Transformation  لمحــدد المصــفوفة بــدرجات حريــة ومســتوى معنويــةQ والتوزيــع التقريبــى ،
The Asymptotic Distribution  3433اإلحصــائية، وهــو دال بداللــة ال تقــل عــن  

(Jackson, 1991) . 
بيــــرة جــــدًا ( وهــــى قيمــــة ك22234222وأ هــــرت نتــــائج هــــذا االختبــــار أن قيمتــــه تســــاوى )

ومســتوى معنويــة صــغيرة وتصــل إلــى الصــفر ممــا يــدل علــى عــدم تســاوى مصــفوفة االرتبــاط 
 للعينة مع مصفوفة البعد مما تكفى الستخدام التحليل العاملى.

 (2جدول )
 لمقياس دعم أعضاء هيئة التدريس KMO and Barltett'sيوضح نتائج اختبار 

 جودة من حيث أهمية الدعملطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات ال
 محددات القيمة المدركة                                                    

 KMO 34020اختبار 
 22234222 (3مربع كاى )كا 

 34333 المعنوية Bartlett'sاختبار 
 وطبقًا لنتائج االختبارين السابقين فقد تقرر تطبيق التحليل العاملى

ــــ ) ( يوضـــح2وجـــدول ) ـــات  22نتـــائج التحليـــل العـــاملى ل ( بنـــد بعـــد إجـــراء عمليـــة الثب
الختبــار دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة مــن 

 حيث أهمية الدعم.
 (2جدول )

يوضح العوامل الرئيسية المستخرجة بأسلوب التحليل العاملى الختبار دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب 
 (302لدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة من حيث أهمية الدعم)ن=ا
 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية
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2 
2 
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2 
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- 
- 
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- 
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- 
- 
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- 
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- 
- 
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 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية
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 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية
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نسبة التباين الذى 
تم تفسيره لكل 
 عامل مستخرج

334222 334233 334232 24222 

النسبة المجمعة 
للعامل الذى تم 
تفسيره للعوامل 
 المستخرجة

334222 324332 224232 204022 

يتضح من الجدول السابق أن العوامل التى تم استخراجها من البنود األصلية الختبار 
دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة من حيث 

 أهمية الدعم تشمل:
، 32، 32، 33، 33العامل المستخرج األول )دعم المساندة األدائية( ويشمل البنود ) .3
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32 ،32 ،30 ،33 ،23 ،23.) 
 (.22، 22، 23، 23، 20العامل المستخرج الثانى: )الدعم التقويمى( وتشمل البنود ) .3

، 22، 22، 22، 23العامل المستخرج الثالث: )الدعم المعلوماتى( ويشمل البنود ) .2
22 ،20 ،23 ،23 ،23 ،22 ،22 ،22.) 

، 3، 0، 2، 2، 2، 3ويشمل البنود )العامل المستخرج الرابع )الدعم العاطفى(  .2
33 ،33 ،32 ،32 ،32 ،32 ،32 ،30 ،33.) 

( بندًا ، 22( بندًا بداًل من )22وقد أختول عدد البنود المستخرجة من العوامل األربع إلى )
 (.2) ملحق رقم

ثانيــًا: حســـاب ثبـــات مقيـــاس دعــم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لطــالب الدراســـات العليـــا فـــى ضـــوء 
 ودة من حيث معدل تلقى الدعم بطريقتين:متطلبات الج

 .coefficient Alphaمعامل االرتباط تألفات  .3
 إعادة االختبار. .3

 Coefficient Alphaأواًل: معامل االرتتاط "ألفا" 
قــد تــم تطبيــق أســلوب معامــل االرتبــاط تألفــات أربعــة مــرات منفصــلة، وذلــك للتحقــق مــن 

فــى كــل ُبعــد فرعــى مــن المقيــاس المســتخدم  درجــة االتســاق الــداخلى، ومــن ثــم مســتوى الثبــات
 )الدعم العاطفى، دعم المساندة األدائية ، الدعم المعلوماتى، الدعم التقويمى(.

( قــيم معــامالت االرتبــاط لألبعــاد الفرعيــة المكــون لمقيــاس 2، 3ويوضــح جــدول رقــم )
يـــث دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطـــالب الدراســات العليــا فــى ضـــوء متطلبــات الجــودة مــن ح

معدل تلقى الدعم كل على حدة، وقد تم استبعاد أى بند فى حالة عدم قدرته على الوفاء بهذا 
 المعيار.

 حساب الثتات لتعد الدعم العاطفى: 8/1
بتطبيــق المعيــار الســابق اإلاــارة إليــه بعــد فحــص قــيم معــامالت االرتبــاط للبنــود والتــى 

( وبـذلك 342م معـامالت االرتبـاط اقـل مـن )( بندًا، تبين أنه ال يوجـد قـي33امل عليها البعد )
 ( بندًا.33أصبح البعد كما هو )

وفيما يلى جدول يوضح قيم درجة االتساق الداخلى بـين محتويـات البعـد األول تالـدعم 
 العاطفىت باستخدام معامل االرتباط تألفات.
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 (0/3جدول )
 يوضـح قيم درجة االتسـاق الداخلى بين محتويات البعد

 (302دعم العاطفىت باستخدام معامل االرتباط تالفات  )ن=األول تال
 Alphaمعامل ألفا  معامل االرتباط للبعد/ الكلى عدد البنود رقم البند
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
3 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
32 
30 
33 

33 34232 
34230 
34223 
34220 
34223 
34233 
34232 
34222 
34233 
34232 
34222 
34232 
34233 
34232 
34233 
34222 
34202 
34222 
34220 

34023 
34023 
34022 
34020 
34023 
34022 
34022 
34020 
34022 
34022 
34020 
34022 
34023 
34023 
34023 
34023 
34022 
34023 
34022 

 34023  ألفا الكلى
 :: حساب الثتات لتعد دعم المساندة األدائية8/2

عــامالت االرتبــاط للبنــود التــى بتطبيــق المعيــار الســابق اإلاــارة إليــه بعــد فحــص قــيم م
( تبين أنـه ال يوجـد قـيم معـامالت االرتبـاط أقـل مـن 23-33( بندًا من )33امل عليه البعد )

 ( بندًا.33( وبذلك أصبح البعد كما هو )342)
وفيما يلى جدول يوضح قيم درجـة االتسـاق الـداخلى بـين محتويـات البعـد الثـانى تدعـم 

 عامل االرتباط تألفات.المساندة األدائيةت باستخدام م
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 (0/3جدول )
 الثانى تدعم المساندة األدائيةت باستخدام معامل االرتباط تالفات  يوضـح تقييم درجة االتسـاق الداخلى بين محتويات البعد

 Alphaمعامل ألفا  معامل االرتباط للبعد/ الكلى عدد البنود رقم البند
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
32 
30 
33 
23 
23 

33 34223 
34223 
34233 
34222 
34232 
34230 
34233 
34232 
34222 
34223 
34223 
34232 

34023 
34020 
34022 
34022 
34022 
34022 
34022 
34022 
34023 
34023 
34022 
34022 

 34022  ألفا الكلى

 :: حساب الثتات لتعد الدعم المعلوماتى8/3
االرتبــاط للبنــود التــى  بتطبيــق المعيــار الســابق اإلاــارة إليــه بعــد فحــص قــيم معــامالت

( تبين أنـه ال يوجـد قـيم معـامالت االرتبـاط أقـل مـن 22-23( بندًا من )32امل عليه البعد )
 ( بندًا.32( وبذلك أصبح البعد كما هو )342)

وفيما يلى جدول يوضح قيم درجة االتساق الداخلى بين محتويات البعد الثالث تالـدعم 
 اط تألفات.المعلوماتىت باستخدام معامل االرتب

 (0/2جدول )
 الثالث تالدعم المعلوماتىت باستخدام معامل االرتباط تالفات  يوضـح تقييم درجة االتسـاق الداخلى بين محتويات البعد

 Alphaمعامل ألفا  معامل االرتباط للبعد/ الكلى عدد البنود رقم البند
23 
22 
22 
22 
22 
22 
20 
23 
23 

32 34232 
34202 
34233 
34223 
34232 
34233 
34223 
34223 
34222 

34022 
34022 
34023 
34022 
3020 
34323 
34022 
34023 
34023 
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23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 

34233 
34233 
34222 
34232 
34233 
34232 
34232 

34022 
34022 
34022 
34022 
34020 
34020 
34022 

 34022  ألفا الكلى

 : حساب الثتات لتعد الدعم التقويمى8/4
الســابق اإلاــارة إليــه بعــد فحــص قــيم معــامالت االرتبــاط للبنــود التــى  بتطبيــق المعيــار

( تبــين أنــه ال يوجــد قــيم معــامالت االرتبــاط أقــل مــن 22-20( بنــدًا مــن )0اــمل عليــه البعــد )
 ( بندًا.0( وبذلك أصبح البعد كما هو )342)

لـدعم وفيما يلى جدول يوضح قيم درجة االتساق الداخلى بين محتويـات البعـد الرابـع تا
 التقويمىت باستخدام معامل االرتباط تألفات.

 (0/2جدول )
 الرابع تالدعم التقويمىت باستخدام معامل االرتباط تالفات  يوضـح تقييم درجة االتسـاق الداخلى بين محتويات البعد

 Alphaمعامل ألفا  معامل االرتباط للبعد/ الكلى عدد البنود رقم البند
20 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 

0 34220 
34222 
34223 
34222 
34233 
34222 
34233 
34233 

34032 
34033 
34032 
34032 
34033 
34032 
34030 
34033 

 34022  ألفا الكلى
ومــن ثــم، فــ ن الصــورة النهائيــة لمقيــاس دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات 

( 2ملحـــق رقـــم العليــا فـــى ضـــوء متطلبـــات الجـــودة )معـــدل تلقـــى الـــدعم( بعـــد حســـاب الثبـــات )
 يتضمن أربعة أبعاد كالتالى:

 بندًا. 33( أى 33-3البعد األول: الدعم العاطفى، ويعبر عنه بالعبارات من )
 بندًا. 33( أى 23-33البعد الثانى: دعم المساندة األدائية،ويعبر عنه بالعبارات من )
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 بندًا. 32( أى 22-23البعد الثالث: الدعم المعلوماتى، ويعبر عنه بالعبارات من )
 بنود. 0( أى 22-20البعد الرابع: الدعم التقويمى،ويعبر عنه بالعبارات من )

 ثانيًا: طريقة إعادة االختبار
تـم حســاب معامــل الثبــات بطريقــة إعــادة االختبـار لمقيــاس دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس 

يقــة لطــالب الدراســات العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة مــن حيــث تمعــدل تلقــى الــدعمت ،بطر 
 إعادة التطبيق. 

 (3جدول )
 يوضح قيم معامالت الثبات ألبعاد المقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب

 الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة تمعدل تلقى الدعمت بطريقة إعادة التطبيق
 (302)ن= 

 الدعم العاطفى أبعاد المقياس
دعم المساندة 

 األدائية
الدعم 
 المعلوماتى

 االختبار ككل التقويمىالدعم 

 34030 34232 34022 34032 34033 معامل الثبات
يتضح من الجدول السابق أن معامل ثبات ألبعاد مقيـاس دعـم أعضـاء هيئـة التـدريس 
لطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة تمعدل تلقى الدعمت يتمتع بدرجة عالية مـن 

 ( يسمح باستخدامه بدرجة عالية من الثقة.34022:  34232الثبات يتراو  ما بين )
أواًل: حســـاب صـــدق مقيـــاس دعـــم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لطـــالب الدراســـات العليـــا فـــى ضـــوء 

 متطلبات الجودة من حيث معدل تلقى الدعم:
 تم حساب صدق المقياس بطريقتين كالتالى:

 صدق المحكمين. .3
 الصدق العاملى. .3

 أواًل: صدق المحكمين:
علـــى ســـتة مـــن الســـادة المحكمـــين تخصـــص علـــم الـــنفس التربـــوى تـــم عـــرض المقيـــاس 
( لتحديد مالءمة كل عبـارة لكـل بعـد مـن األبعـاد التـى ااـتملت 3والصحة النفسية )ملحق رقم 

عليها المقياس، ومعرفـة مـدى وضـو  العبـارات وأسـلوب صـياغتها، وقـد تـم تعـديل مـا تكـرم بـه 
( الصــورة النهائيــة للمقيــاس بعــد 2لحــق )الســادة المحكمــون مــن توجيهــات وتعــديالت، ويمثــل م

إجراء التعديالت، وقد بلغت نسبة االتفـاق بـين السـادة المحكمـين علـى كـل مفـردة مـن مفـردات 
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 %(.333 -% 02المقياس تتراو  ما بين )
 Factor Analysisاانيًا: الصدق العاملى 

اختبـــار  لتحديـــد مـــدى كفايــة العينـــة، وكـــذلك  (KMO)قامــت الباحثـــة بتطبيـــق اختبــار 
Bartlett's Test .الختبار المعنوية الكلية لكل االرتباطات داخل المصفوفة 

لمقيـاس دعـم أعضـاء هيئـة  KMO and Bartlett'sوفيمـا يلـى جـدول يوضـح نتـائج 
 التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة من حيث تمعدل تلقى الدعمت

 (33جدول )
 لمقياس دعم أعضاء هيئة التدريس KMO and Barltett'sيوضح نتائج اختبار 

 لطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة من حيث تمعدل تلقى الدعمت
 محددات القيمة المدركة                                                    

 KMO 34003اختبار 
 3422324330 (3مربع كاى )كا 

 34333 ويةالمعن Bartlett'sاختبار 
( وهــو أكبــر مــن 34003تســاوى ) (KMO)( بــأن قيمــة 33يتضــح مــن الجــدول رقــم )

 الحد األدنى ويدل على كفاية العينة على نحو جيد.
وهـــى قيمـــة كبيـــرة جـــدًا ومســـتوى  3422324330( تســـاوى 3وأن قيمـــة مربـــع كـــاى )كـــا

ع مصفوفة البعد (مما يدل على عدم تساوى مصفوفة االرتباط للعينة م 34333معنوية على )
 مما تكفى الستخدام التحليل العاملى.

 وطبقًا لنتائج االختبارين قد تقرر تطبيق التحليل العاملى.
( بنــــد بعــــد إجــــراء عمليــــة الثبــــات  22( يوضــــح نتــــائج التحليــــل العــــاملى لـــــ )33وجــــدول رقــــم )

دة مــن الختبــار دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــو 
 حيث معدل تلقى الدعم.

 (33جدول )
يوضح العوامل الرئيسية المستخرجة بأسلوب التحليل العاملى الختبار دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات 

 (302الجودة من حيث معدل تلقى الدعم  )ن = 
 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية

3 
3 
2 
2 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

34222 
34232 
34222 
34222 

- 
- 
- 
- 
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 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية
2 
2 
2 
0 
3 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
32 
30 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
32 
30 
33 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
20 
23 
23 
23 
23 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

34220 
- 

34233 
34232 
34232 
34223 
34222 
34232 
34222 
34203 
34222 
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- 
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- 
- 
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- 
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- 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

34223 
34232 
34233 
34220 
34222 
34233 
- 

34202 
- 

34233 
34222 
34230 
34202 
34230 
34223 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
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- 

34232 
34222 
34223 
34222 
34222 
34223 
34232 
- 

34222 
34233 
34203 
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 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية
22 
22 
22 
22 
22 
20 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

34233 
34223 
34232 
- 

34223 
34222 
34232 
34223 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

34222 
34233 
34232 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

نسبة التباين الذى 
تم تفسيره لكل 
 عامل مستخرج

334202 334232 34022 24323 

النسبة المجمعة 
للعامل الذى تم 
تفسيره للعوامل 
 المستخرجة

334202 324333 224323 234333 

ة الختبـار يتضح من الجدول السابق أن العوامل التى تم استخراجها من البنود األصلي
دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطـــالب الدراســات العليــا فــى ضـــوء متطلبــات الجــودة مــن حيـــث 

 معدل تلقى الدعم هى أربعة عوامل:
، 32، 32، 32، 32، 33العامل المستخرج األول )دعم المساندة األدائية( ويشمل البنود )

32 ،32 ،30 ،33 ،23 ،23.) 
، 22،  22، 23، 23، 23، 20ويمى( وتشـمل البنـود )العامل المستخرج الثانى: )الـدعم التقـ

22 .) 
، 22، 22، 22، 22، 23العامـــل المســــتخرج الثالـــث: )الــــدعم المعلومـــاتى( ويشــــمل البنــــود )

22  ،20 ،23 ،23 ،23 ،22 ،22 ،22.) 
، 3، 0،  2، 2، 2، 2، 2،  3، 3العامل المستخرج الرابع )الدعم العاطفى( ويشـمل البنـود )

33 ،33 ،32 ،32 ،32 ،32 ،30 ،33.) 
( بندًا ،  25( بندًا بداًل من )  72وقد أختول عدد البنود المستخرجة من العوامل األربع إلى )
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 (. 4ملحق رقم)  (234333بتباين تجمعى قيمته )
 ثانيًا : مقياس اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا

دراسـات العليـا باالسـتنواف يهدف هذا المقياس إلى التعرف على مدى اـعور طـالب ال
االنفعالى، وما يتبعه من سلوكيات الكسل والمماطلة والتسويى األكاديمى فـى أداء المتطلبـات 

 والمهام األكاديمية، وأثره على التغيرات الفسيولوجية.
وقد تركـوت عبـارات المقيـاس علـى جوانـب اإلجهـاد مـن النـواحى المعرفيـة، والسـلوكية، 

 رفية.والفسيولوجية، والمع
وقــد اطلعــت الباحثــة علــى بعــض المقــاييس التــى تناولــت هــذا المفهــوم واألطــر النةريــة 

 ,Kohn and Frazer's (1986, 2000التــى تناولــت اإلجهــاد األكــاديمى ذات العالقــة 

2009); Lakoov Academic Stress Response scale (LASRS)  ثــم قامــت
 *(2وضيح الباحثـة لألبعـاد األربـع )ملحـق رقـم الباحثة بصياغة عبارات المقياس، وفيما يلى ت

 والعبارات التى تندرج تحتها:
هــذا الجانــب إلــى التــأثير العــاطفى والوجــدانى الــذى  التــأثيرات الوجدانيــة  ويشــيرالبعــد األول: 

يشعر فيه الطالب لدرجة التعب بالتوتر والصراع واالستنواف من كثرة المهام واألعبـاء 
 الدراسية.

ى: التـــأثيرات الســلوكية  ويشـــير هـــذا البعــد إلـــى إحســـاس الطالــب بالصـــراع والكســـل البعــد الثـــان
والمماطلة، واـرود الـذهن وعـدم القـدرة علـى حضـور المحاضـرات وإدارة الوقـت بشـكل 

 غير مناسب.
البعــد الثالــث: التــأثيرات الفســيولوجية  ويشــير هــذا البعــد إلــى الشــعور الــداخلى بفقــدان الشــهية، 

نـــد مواجهــــة االختبـــارات، والصــــداع واألرق نتيجـــة التفكيــــر فـــى المســــتقبل والتصـــبب عرقــــًا ع
 األكاديمى.

البعد الرابع: التأثيرات المعرفية  ويشير هذا البعد إلى فقدان القدرة على التفكيـر المنطقـى تجـاه 
 متطلباتـــه الدراســـية، وإحساســـه بـــالعجو والفشـــل فـــى تحقيـــق أهدافـــه الدراســـية  نةـــرًا لضـــعف

 وعدم الرضا عن تقييم أعضاء هيئة التدريس لمهام الطالب األكاديمية. تقييمه لذاته
 ( أبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمى وعدد العبارات التابعة لكل ُبعد.33ويوضح جدول رقم )

                                                 
*

 ( الصةما اليل ق لس   أ اإلجه ض الك ضاس .3ملحر م   ) 
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 (33جدول )
 يوضح أبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمى وعدد العبارات التابعة لكل ُبعد

 أرقام العبارات البعــــــد
 يرات الوجدانيةالتأث .3
 التأثيرات السلوكية .3
 التأثيرات الفسيولوجية .2
 التأثيرات المعرفية .2

 3 – 3من 
 32 – 33من 
 23 – 32من 
 22 - 23من 

طريقة تصحيح مقياس اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا وفقـًا لطريقـة ليكـرت 
 (3، 3، 2، 2، 2)موافق بشدة ، موافق، ال أدرى ، غير موافق، غير موافق بشدة( ، )

 وقامت الباحثة بحساب ثبات وصدق المقياس.
 :أواًل: حساب اتات مقياأ اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا بطريقتين

 .Coefficient Alphaمعامل االرتباط تألفات  .3
 إعادة االختبار. .3
 Coefficient Alphaمعامل االرتتاط "ألفا"  -1

مـــل االرتبـــاط تألفـــا أربعـــة مـــرات منفصـــلة ، وذلـــك قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق أســـلوب معا
للتحقق مـن درجـة االتسـاق الـداخلى، ومـن ثـم مسـتوى الثبـات فـى كـل ُبعـد فرعـى مـن المقيـاس 

 المستخدم )البعد الوجدانى، البعد السلوكى، البعد الفيسيولوجى، البعد المعرفى(.
 حساب الثتات للتعد التاايرات الوجدانية: 13/1

امــل االرتباطــات لتقيــيم االتســاق الــداخلى بــين محتويــات البعــد األول تــم حســاب قــيم مع
 تالبعد الوجدانى ت باستخدام معامل االرتباط تالفات.

وفيما يلى جدول يوضح قيم درجـة االتسـاق الـداخلى بـين محتويـات البعـد األول تالبعـد 
 الوجدانى ت باستخدام معامل االرتباط تألفات

 (32/3جدول )
 ة االتساق الداخلى بين محتويات البعديوضح تقييم درج

 (302األول تاالتاثيرات الوجدانيةت باستخدام معامل االرتباط تالفات )ن=
 0عدد البنود                                                              3عدد البنود 

رقم 
 البند

 المحاول الثانية  المحاول األولى 
 Alphaمعامل ألفا معامل االرتباط للبعد الكلى Alphaمعامل ألفا الكلىمعامل االرتباط للبعد 

3 
3 
2 

34232 
34332 
34233 

34222 
34030 
34220 

34220 
- 

34233 

34232 
- 

34033 
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2 
2 
2 
2 
0 
3 

34233 
34323 
34223 
34222 
34222 
34233 

34203 
34220 
34220 
34223 
34222 
34223 

34232 
34223 
34222 
34223 
34223 
34232 

34032 
34203 
34233 
34232 
34232 
34033 

 34030  34233 ألفا الكلية

يتضــح مــن الجــدول الســابق وبعــد تطبيــق معيــار اســتبعاد أى بنــد يحصــل علــى معامــل 
( 342( تبــين أن هنــاك بنــد واحــد حصــل علــى معامــل ارتبــاط أقــل مــن )342ارتبــاط أقــل مــن )

( بنــود 0ح البعــد الوجــدانى عبــارة عــن )وهــو البنــد الثــانى ومــن ثــم تقــرر اســتبعاده، وبــذلك أصــب
 ( بنود.3بداًل من )
ورغبة فى تحسين درجة الثبات للبعد األول، فقد تقرر تطبيق أسلوب معامل االرتباط  

( وبعكـس 34032( إلـى )34233)ألفا( مـرة ثانيـة، حيـث ارتفـع معامـل )ألفـا( للبعـد ككـل مـن )
 للثبات.  معامل ألفا الذى تم التوصل إليه إلى درجة عالية

 حساب الثتات للتعد التاايرات السلوكية: 13/2
تــم حســاب قــيم معامــل االرتباطــات تألفــات لتقيــيم االتســاق الــداخلى بــين محتويــات البعــد 

 الثانى تاالتاثيرات السلوكية ت باستخدام معامل االرتباط تالفات.
 (32/3جدول )

 يوضح تقييم درجة االتساق الداخلى بين محتويات البعد
 (302ت باستخدام معامل االرتباط تالفات )ن= التاايرات السلوكية ثانى تال
 32عدد البنود                                                             32عدد البنود 

 رقم البند
 المحاول الثانية  المحاول األولى 
معامل االرتباط للبعد 

 الكلى
 معامل ألفا
Alpha 

 معامل ألفا ط للبعد الكلىمعامل االرتبا
Alpha 

33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 

34203 
34222 
34233 
34222 
34202 
34222 
34322 

34023 
34023 
34023 
34023 
34022 
34022 
34023 

34233 
34222 
34233 
34222 
34202 
34223 
- 

34022 
34003 
34022 
34022 
34022 
34022 
- 
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32 
30 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
32 

34333 
34233 
34230 
34232 
34223 
34222 
34233 
34232 
34203 

34003 
34022 
34023 
34023 
34022 
34022 
34023 
34022 
34022 

- 
34223 
34222 
34233 
34222 
34223 
34223 
34202 
34220 

- 
34020 
34003 
34022 
34020 
34022 
34003 
34033 
34022 

 34002  34022 ألفا الكلية
ر اســتبعاد أى بنــد يحصــل علــى معامــل يتضــح مــن الجــدول الســابق وبعــد تطبيــق معيــا

( وهمـا 342( تبين أن هناك بندين حصـال علـى معامـل ارتبـاط أقـل مـن )342ارتباط أقل من )
 ( بندًا.32( بداًل من )32(، ومن ثم تقرر استبعادهما، وبذلك أصبح عبارة عن )30، 32)

تقــرر تطبيــق  التــاثيرات الســلوكية ، فقــد ورغبــة فــى تحســين درجــة الثبــات للبعــد الثــانى 
( 34022أسلوب معامل االرتباط )ألفـا( مـرة ثانيـة، حيـث ارتفـع معامـل )ألفـا( للبعـد ككـل مـن )

 ( وبعكس معامل ألفا الذى تم التوصل إليه إلى درجة عالية من الثبات34002إلى )
 حساب الثتات التاايرات الفسيولوجية: 13/3

 اخلى بـين محتويـات البعـد الثالـث تم حساب قـيم معامـل االرتباطـات لتقيـيم االتسـاق الـد
 تالتاثيرات الفسيولوجية ت باستخدام معامل االرتباط تالفات.

 (32/3جدول )
 يوضح تقييم درجة االتساق الداخلى بين محتويات البعد

 (302التاثيرات الفسيولوجية باستخدام معامل االرتباط تالفات )ن= الثالث تت 
 معامل ألفا ط للبعد الكلىمعامل االرتبا عدد البنود رقم البند

Alpha 
32 
32 
30 
33 
23 

2 34223 
34202 
34222 
34222 
34222 

34232 
34233 
34232 
34222 
34033 

 34222  ألفا الكلية
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قــيم معــامالت االرتبــاط للبنــود التــى اــمل عليهــا البعــد 
(، 342ت االرتبـــاط أقـــل مـــن )( تبـــين أنـــه ال يوجـــد قـــيم معـــامال23:  32( بنـــود مـــن رقـــم )2)

 ( بنود.2وبذلك أصبح البعد كما هو )
 حساب الثتات التاايرات المعر ية: 13/4

تــم حســاب قــيم معامــل االرتباطــات تألفــات لتقيــيم االتســاق الــداخلى بــين محتويــات البعــد 
 التاثيرات المعرفية معامل االرتباط تالفات. الرابع تت باستخدام

 (32/2جدول )
 م درجة االتساق الداخلى بين محتويات البعديوضح تقيي

 (302الرابع تالبعد المعرفىت باستخدام معامل االرتباط تالفات )ن=
 معامل ألفا معامل االرتباط للبعد الكلى عدد البنود رقم البند

Alpha 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
20 
23 
23 
23 
23 
22 

32 34233 
34223 
34222 
34222 
34232 
34232 
34232 
34202 
34222 
34222 
34222 
34232 
34232 

34023 
34022 
34022 
34022 
34022 
34022 
34022 
34022 
34022 
34022 
34002 
34022 
34022 

 34002  ألفا الكلية

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قــيم معــامالت االرتبــاط البنــود التــى اــمل عليهــا البعــد 
(، 342عــامالت االرتبــاط أقــل مــن )( تبــين أنــه ال يوجــد قــيم م22:  23( بنــدًا مــن رقــم )32)

 ( بندًا. 32وبذلك أصبح البعد كما هو )
وبــذلك تصــبح الصــورة النهائيــة للمقيــاس اإلجهــاد األكــاديمى لطــالب الدراســات العليــا بعــد 

 ( يتضمن أربعة أبعاد كالتالى:2حساب الثبات )ملحق رقم 
، 2، 2، 2، 2، 2 ،3البعد األول: البعـد الوجـدانى، ويعبـر عنـه بالعبـارات أرقـام )
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 (  بنود.0( أى )3، 0
، 32، 33، 33، 33ويعبــر عنــه بالعبــارات أرقــام ) البعــد الثــانى: البعــد الســلوكى،

 ( بندًا.32( أى )32، 32، 32، 33، 33، 33، 33، 30، 32، 32
، 30، 32، 32البعـــد الثالـــث: البعـــد الفســـيولوجى، ويعبـــر عنـــه بالعبـــارات أرقـــام )

 ( بنود.2( أى )23، 33
، 22، 22، 23، 23ويعبــر عنــه بالعبــارات أرقــام ) لبعــد الرابــع: البعــد المعرفــى،ا
 ( بندًا.32( أى )22، 23، 23، 23، 23، 20، 22، 22، 22

 اانيًا: طريقة إعادة االختتار
تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات بطريقـــة إعـــادة االختبـــار لمقيـــاس اإلجهـــاد األكـــاديمى لطـــالب 

 يوضح قيم معامالت الثبات ألبعاد المقياس. الدراسات العليا، وفيما يلى جدول
 (32جدول )

 يوضح قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمى لطالب
 (302)ن=  الدراسات العليا بطريقة إعادة التطبيق

 أبعاد المقياس
 التأثيرات
 الوجدانية

 التأثيرات
 السلوكية

 التأثيرات
 الفسيولوجية

 التأثيرات
 المعريفية

 ختبار ككلاال

 34033 34032 34233 34033 34023 معامل الثبات
يتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن معامـــــل ثبـــــات ألبعـــــاد مقيـــــاس اإلجهـــــاد األكـــــاديمى 
ــــع بدرجــــة  ــــى الــــدعمت يتمت ــــات الجــــودة تمعــــدل تلق ــــا فــــى ضــــوء متطلب لطــــالب الدراســــات العلي

بدرجـــــة عاليـــــة  ( يســـــمح باســـــتخدامه34023:  34233عاليـــــة مـــــن الثبـــــات تتـــــراو  مـــــا بـــــين )
 من الثقة.

 حساب صدق مقياس اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا 
قامــــت الباحثــــة بحســــاب الصــــدق العــــاملى لإلختبار،وقامــــت الباحثــــة بتطبيــــق اختبــــار 

(KMO)  لتحديـــد مـــدى كفايـــة العينـــة، وكـــذلك اختبـــارBartlett's Test  الختبـــار المعنويـــة
 صفوفة.الكلية لكل االرتباطات داخل الم

لمقيـاس اإلجهـاد األكـاديمى  KMO and Bartlett'sوفيمـا يلـى جـدول يوضـح نتـائج 
 لطالب الدراسات العليا
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 (32جدول )
 لمقياس اإلجهاد األكاديمى KMO and Barltett'sيوضح نتائج اختبار 

 لطالب الدراسات العليا 
 قيمة المدركةمحددات ال                                                    

 KMO 34333اختبار 
 23334032 (3مربع كاى )كا 

 34333 المعنوية Bartlett'sاختبار 

( وهــو أكبــر مــن 34333تســاوى ) (KMO)( بــأن قيمــة 32يتضــح مــن الجــدول رقــم )
 الحد األدنى ويدل على كفاية العينة على نحو جيد.

ة جـدًا ومسـتوى معنويـة وهى قيمة كبير  23334032( تساوى 3وأن قيمة مربع كاى )كا
ممـا يـدل علـى عـدم تسـاوى مصـفوفة االرتبـاط للعينـة مـع مصـفوفة  34333يصل إلى الصفر 

 البعد مما تكفى الستخدام التحليل العاملى.
( بنـد بعـد 23وطبقًا لنتائج االختبارين السـابقين، فقـد تقـرر تطبيـق التحليـل العـاملى لــ )

 لطالب الدراسات العليا. حساب الثبات الختبار اإلجهاد األكاديمى
ـــل العـــاملى الختبـــار  ـــى جـــدول العوامـــل الرئيســـية المســـتخرجة بأســـلوب التحلي وفيمـــا يل

 اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا..
 (32جدول )

يوضح العوامل الرئيسية المستخرجة بأسلوب التحليل العاملى الختبار اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات 
 (302 العليا )ن =

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية
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 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية
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 34202 334322 334333 3242نسبة التباين الذى تم 
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 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل األول البنود األصلية
تفسيره لكل عامل 

 مستخرج
المجمعة  النسبة

للعامل الذى تم تفسيره 
 للعوامل المستخرجة

3242 324230 204223 204323 

يتضح من الجدول السابق أن العوامل التى تم استخراجها من البنود األصلية الختبار 
 اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا هى أربعة عوامل كافتى: 

( 2( )3، 0، 2، 2، 2، 2، 3نيــة( ويشــمل البنــود )الوجدا التــأثيراتالعامــل المســتخرج األول )
 بنود.

( 23، 33، 30، 32، 32الفسـيولوجية( ويشـمل البنـود ) التـأثيراتالعامل المسـتخرج الثـانى: )
 ( بنود.2)

، 32، 32، 33، 33، 33الســـلوكية( ويشـــمل البنـــود ) التـــأثيراتالعامـــل المســـتخرج الثالـــث: )
 دًا..( بن32( )32، 32، 33، 33، 33، 33، 32

، 22، 22، 22، 22، 22، 23العامل المستخرج الرابع )التاثيرات المعرفيـة( ويشـمل البنـود )
 ( بندًا.33( )23، 23، 23، 23، 20

( بندًا ، 22( بندًا بداًل من )22وقد أختول عدد البنود المستخرجة من العوامل األربع إلى ) 
 (. 2ملحق رقم) 

 المقاييس المستخدمة  ى هذا التحث: تعليق عام على الثتات والمصداقية  ى
فى ضوء النتائج السابقة والخاصة بتقييم الثبات والمصداقية فى المقـاييس المسـتخدمة فـى   

( بنـــدًا لقيـــاس دعـــم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 22هـــذا البحـــث، يتضـــح إمكانيـــة االعتمـــاد علـــى )
( بنـدًا 22. وعلـى )لطالب الدراسات العليا فى ضـوء متطلبـات الجـودة مـن حيـث أهميـة الـدعم

لقيــاس دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة مــن 
 ( بندًا لقياس اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا.22حيث معدل تلقى الدعم. وعلى )
 المعالجات اإلحصائية للبيانات:

الحــوم اإلحصــائية للعلــوم  للتحقــق مــن صــحة فــروض البحــث، اســتخدمت الباحثــة برنــامج
 وقامت بالمعالجات اإلحصائية التالية: ( SPP SP.32االجتماعية اإلصدار السابع عشر)

 معامل ارتباط بيرسون، ألفا. .3
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 .2×2×3تحليل التباين المتعدد .3
 .Stepwise 2تحليل االنحدار المتعدد  .2

 نتائج البحث وتفسريها:
 أواًل: النتائج الخاصة بالفرض األول:

د عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين درجات مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب ت  توج
الدراســات العليــا فــى ضــوء متطلبــات الجــودة مــن حيــث أهميــة الــدعم ودرجــات مقيــاس دعــم 
أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لطـــالب الدراســـات العليـــا بكليـــة التربيـــة جامعـــة المنوفيـــة فـــى ضـــوء 

 الدعمت.متطلبات الجودة من حيث معدل تلقى 
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط تبيرسـونت بـين درجـات أفـراد العينـة 
الكليــة علــى مقيــاس دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات العليــا فــى ضــوء متطلبــات 

 .(32الجودة من خالل جانبى أهمية الدعم ومعدل تلقى الدعم. والنتائج توضحها جدول )
 (32جدول )

 ت االرتباط بين جانبى أهمية الدعم ومعدل تلقى الدعم الختبار دعممعامال
 (332)ن= أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة

 أهمية الدعم                        
 

 معدل تلقى الدعم

الدعم 
 العاطفى  

 الدعم
 األدائى     

الدعم 
 المعلوماتي 

الدعم 
   التقويمي 

الدرجة الكلية 
 ألهمية الدعم 

 ) أ ( ) أ ( ) أ ( ) أ ( ) أ (
 34322 34322 34323- 34332- 34333 الدعم العاطفى ) م (
 34333 *34322 34333 **34332 34320- الدعمة األدائي ) م (

 34333 *34322 34333 *34322 34323 الدعم المعلوماتي ) م (
 34223 **34332 34333 34332 34320 الدعم التقويمي ) م (

 34332 *34322 34302 *34322 34322 الدرجة الكلية لمعدل تلقى الدعم ) م (

( وجود عالقة دالة إحصائيًا فى بعض أبعاد مقياس دعم 32يتضح من الجدول السابق )
أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات العليــا مــن حيــث جــانبى أهميــة الــدعم ومعــدل تلقــى 

حيث أنه فى بعدى الدعم األدائي )ألهمية الدعم(، الدعم األدائي )معدل تلقى الـدعم( الدعم، 
( ، وأيضًا 3433( وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )34332بلغت قيمة معامل االرتباط )

فــى بعــدى الــدعم األدائــي )أهميــة الــدعم( والــدعم المعلومــاتي )معــدل تلقــى الــدعم( حيــث بلغــت 
 ( .3432( وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )34322تباط )قيمة معامل االر 
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وأ هرت النتـائج أيضـًا أن أهميـة الـدعم بالنسـبة لبعـد الـدعم التقـويمي لديـه ارتبـاط بينـه 
وبين أبعـاد فـى معـدل تلقـى الـدعم) الـدعم األدائـي والـدعم المعلومـاتي والـدعم التقـويمي( حيـث 

( علـى الترتيـب وهـى قـيم دالـة 34332( ، )34322)( ، 34322بلال قيمة معامالت االرتبـاط )
 ( للبعد الثالث.3433( للبعيدن األولين; عند مستوى )3432عند مستوى )

وأ هــرت النتــائج أيضــًا وجــود عالقــة ارتباطيــة بــين الدرجــة الكليــة لمعــدل تلقــى الــدعم 
رتبــــاط وبعــــد الــــدعم األدائــــي والــــدعم التقــــويمي لمعــــدل أهميــــة الــــدعم حيــــث بلــــال معــــامالت اال

( ، وهــذا 3432( علــى الترتيــب وهمــا قــيم دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى )34322( ، )34322)
 يشير إلى تحقق الفرض بشكل جوئي .

مـن أن صـراعات  (Wilks, S., 2008)هـذه النتيجـة متفقـة مـع مـا أاـار إليـه  وتـأتى
س، وقلـة الـدعم ردة فعل أعضاء هيئة التدريس حيـال طـالب الدراسـات العليـا، وقلـة الثقـة بـالنف

العاطفى من األصدقاء وأعضاء هيئة التدريس له ردود فعل سلبية تجاه برامج الدراسات العليا 
أحيانًا ، وأن كانت مختلفة مع كثير من األدبيـات التـى كتبـت فـى ذلـك المجـال ،حيـث أاـارت 

 Jones  ؛ Aittenour & Martin,2005 ؛Tieller & Rook, 1997نتـائج دراسـات   

& Wifrtz, 2007  ؛ Joiner, 2009 ؛ Aittenour & Martin, 2008 ؛ Jairam & 

Kaht, 2012)  إلى أن الدعم العاطفى يعد من أهم أنواع الدعم االجتماعى. 
وربمـــا يرجـــع ذلـــك إلـــى أن  طـــالب الدراســـات العليـــا فـــي البيئـــة المصـــرية قـــد يـــدركون  

يتلقونـه فـى بعـدى المسـاندة األدائيـة أهمية الدعم المقدم من قبل أعضـاء هيئـة التـدريس، وأنهـم 
والمســـاندة التقويميـــة والمســـاندة المعلوماتيـــة، فـــى حـــين أنهـــم ال يـــدركون أهميـــة الـــدعم فـــى بعـــد 
المساندة العاطفية حيث لـم يعتـادوا أن يتلقونـه مـن قبـل أعضـاء هيئـة التـدريس، وهـذا قـد يرجـع 

يس تتمثــل فــى المعلومــات إلــى مفــاهيم خاصــة بــالطالب تتضــمن أن مهــام أعضــاء هيئــة التــدر 
والتقـــدير لوجـــود  واألداءات والجوانـــب التقويميـــة، ولـــيس تقـــديم التعـــاطف ،والقبـــول، واالهتمـــام،

الحاجو النفسى الذى قد يضعه عضو هيئة التدريس دونهم مما يجعلهـم ال يـدركون أو يتلقـون 
التخفيـــف مـــن الـــدعم العـــاطفى، رغـــم أهميتـــه فـــى تحقيـــق األمـــن النفســـى واإلنجـــاز األكـــاديمى و 

 اإلجهاد االكاديمى . 
 ثانيًا: النتائج الخاصة بالفرض الثانى: 

يــنص الفــرض الثــانى علــى أنــه ت توجــد عالقــة ســالبة دالــة إحصــائيًا بــين درجــات  الطــالب 
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على مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضـوء متطلبـات الجـودة 
علـى مقيـاس اإلجهـاد األكـاديمى لطـالب الدراسـات  من حيث معـدل تلقـى الـدعم و درجـاتهم

 العليا بكلية التربية جامعة المنوفية.ت
وللتحقق من صحة هذا الفرض تـم حسـاب معامـل ارتبـاط تبيرسـونت بـين درجـات أفـراد 
العينـــة الكليـــة علـــى مقيـــاس دعـــم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لطـــالب الدراســـات العليـــا فـــى ضـــوء 

تلقــى الــدعم واإلجهــاد األكــاديمى لطــالب الدراســات العليــا. متطلبــات الجــودة مــن حيــث معــدل 
 (30والنتائج توضحها جدول )

 (30جدول )
 قيم معامالت االرتباط بين مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا
 من جانب معدل تلقى الدعم ومقياس اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا

 أ.هـ.ت دعم  مقياس               
 تلقى الدعم  معدل

 
 مقياس اإلجهاد األكاديمى

 الدرجة الكلية الدعم التقويمي    الدعم المعلوماتي  الدعم األدائي     الدعم العاطفي  

 **34223- **34223- 34333- **34322- **34232- التأثيرات الوجدانىة

 **34223- **34233- **34233- **34222- **34322- التأثيرات الفسيولوجىة

 **34222- **34332- *34322- **34333- 34333- االتأثيرات  السلوكىة

 **34303- **34332- *34322- **34233- **34322- التأثيرات المعرفىة

 **34223- **34323- **34232- **34222- **34323- الدرجة الكلية لمقياس اإلجهاد األكاديمى

عالقة ارتباطية سالبة بين بعض أبعاد دعم أعضاء هيئة ( وجود 30يتضح من جدول رقم )
التدريس لطالب الدراسات العليا المتمثل فى الدعم العاطفي، الدعم األدائي، الدعم 

الدرجة الكلية وأبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمى المتمثل فى  المعلوماتي، الدعم التقويمي،
والدرجة  لتأثيرات السلوكىة، التأثيرات المعرفية،التأثيرات الوجدانىة، التأثيرات الفسيولوجىة، ا

أبعاد دعم أعضاء هيئة التدريس  -الكلية، فقد أاارت النتائج إلى أن بعد الدعم العاطفى
له عالقة سلبية ببعض أبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمى لطالب  -لطالب الدراسات العليا

جية،والمعرفية ،حيث كانت مستوى الداللة الدراسات المتمثل فى التأثيرات الوجدانية،والفسيولو 
.( ،بينما ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين بعد الدعم العاطفى وبعد 33عند مستوى)

بالنسبة لبعد للدعم األدائى فقد أاارت النتائج إلى وجود  عالقة سالبة و التأثيرات السلوكية، 
ذات داللة إحصائية عند مستوى   بينه و بين جميع أبعاد مقياس اإلجهاد االكاديمى وهى

.( ، وبالنسبة لبعد الدعم المعلوماتى فقد أ هرت النتائج وجود عالقة سالبة ذات 33داللة )
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داللة إحصائية بينه وبين بعد التأثيرات الفسيولوجية لمقياس اإلجهاد األكاديمى عند مستوى 
ت داللة إحصائية بين بعد .( ، بينما أاارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة ذا33داللة )

.( ،فى 32الدعم المعلوماتى وبعدى التأثيرات السلوكية والتأثيرات المعرفية عند مستوى داللة )
حين أ هرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد الدعم المعلوماتى وبعد 

تائج إلى وجود عالقة سالبة التأثيرات الوجدانية ،وبالنسبة لبعد الدعم التقويمى فقد أ هرت الن
ذات داللة إحصائية بين بعد الدعم التقويمى وجميع أبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمى المتمثلة 

والتأثيرات السلوكية عند  فى التأثيرات الوجدانية والتأثيرات الفسيولوجية والتأثيرات المعرفية،
أعضاء هيئة التدريس لطالب .(، وبالنسبة للدرجة الكلية لمقياس دعم 33مستوى داللة )

الدراسات العليا فأاارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بين والدرجة 
الكلية لمقياس أبعاد دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا وجميع أبعاد مقياس 

د تحقق بصورة .( ومن ثم; ف ن الفرض الثانى ق33اإلجهاد األكاديمى عند مستوى داللة )
جوئية . ويمكن تفسير ذلك بأنه تقديم  أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا، أنماطا 
من الدعم العاطفي واألدائي والمعلوماتي والتقويمي ف ن ذلك يؤدي إلى تقليل الشعور 
باالستنواف الوجدانى مما ينعكس على  سلوكهم وأفكارهم ومشاعره، كما أن تلقى النصائح 
والمعلومات والتعليمات وتقديم العون فى األعمال والمهام التى قد تكون مجهدة قد يكون له 
تأثير إيجابى على الصحة العامة والنواحى الفسيولوجية، وهذا يتفق مع نتائج دراسات 
(Bolger & Amarak, 2007; Friedlander, Reid, Shupak, & Cribbie,2007; 

Mattanah, Ayers, Brand, Brooks, 2010;Yasin & Dzulkifli,2010 ; 

Whitney, 2010; Sivan dani, Koohbanani, Vahidi,2013) 

وحيث أن تقديم الدعم من قبل أعضاء هيئة التدريس بأنماطه المختلفة من اـأنه أن يقلـل 
مــــا قــــد يتعــــرض لــــه الطــــالب مــــن ضــــغوط مختلفــــة ، ويحســــن مــــن طريقــــة إدارتهــــم لإلجهــــاد 

يـات التكيـف ممـا يـؤدي إلـى إبـراز األثـر اإليجـابى علـى صـمود الطـالب األكاديمى، وتجويد ال
 أكاديميا . 

أما بالنسبة لبعـد الـدعم العـاطفى والـذي أاـارت النتـائج إلـى عـدم  جـود عالقـة ذات داللـة 
إحصــائية بينــه وبــين التــأثيرات الســلوكية، ف نــه يمكــن تفســيره فــي ضــوء مــا اعتــاد عليــه طــالب 

ركيـــو علـــى اإلنجـــاز األكـــاديمي ومـــا قـــد يســـهم فـــي تحقيقـــه أكثـــر مـــن الدراســـات العليـــا مـــن الت
تركيوهم على الجوانب العاطفية ، وهذا يتمشى مع نتائج الفرض األول التي أاارت  إلى عدم 
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 بين أهمية الدعم العاطفى ومعدل تلقية. وجود عالقة ذات داللة
التوجيه التى يتلقاها وبالنسبة لبعد الدعم المعلوماتى والذى يتضمن جوانب اإلرااد و 

طالب الدراسات العليا من عضو هيئة التدريس فيما يتعلق بمصادر التعلم التى تمكنه من 
حل المشكالت األكاديمية والذي أاارت النتائج إلى عدم  جود عالقة ذات داللة إحصائية 

ب من دعم بينه وبين التأثيرات الوجدانية ف ن ذلك يمكن تفسيره في ضوء ما قد يتلقاه الطال
عاطفى متواضع في هذه المرحلة، حيث يتركو دور عضو هيئة التدريس فى الدعم 

معها الطالب بدرجة  المعلوماتى بعيدا عن النواحى الوجدانية وتأثيراتها العاطفية والتى يشعر
ما من التعب والتوتر واالستنواف من كثرة المهام واألعباء الدراسية ، هذا على الرغم من أن 

اهات الحديثة فى التعليم تدعو إلى االهتمام بالجوانب الوجدانية التى ال يمكن فصلها االتج
 األكاديمى .   اإلنجازعن خبرات التعلم باعتبارها عامل تحفيوى فى 

 ج الخاصة بالفرض الثالث:
والــذى يــنص علــى أنــه ت. توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا فــى متوســطات أبعــاد مقيــاس دعــم 

س لطــــالب الدراســــات العليــــا بكليــــة التربيــــة جامعــــة المنوفيــــة فــــى ضــــوء أعضــــاء هيئــــة التــــدري
(، 23-32( ، )32-32متطلبـــــات الجـــــودة، وفقـــــًا للمتغيـــــرات النـــــوع )ذكور/إنـــــاث(، العمـــــر )

فــأكثر(، نــوع البرنــامج المقيــد عليــه )دبلــوم مهنــى، دبلــوم خــاص، ماجســتير، دكتــوراه( و -23)
 التفاعل بينهم .

ض قامــــت الباحثــــة بحســــاب المتوســــط الحســــابى وتعيــــين وللتحقــــق مــــن صــــحة هــــذا الفــــر 
االنحـــراف المعيـــارى لكـــل مـــن بعـــد مـــن أبعــــاد مقيـــاس دعـــم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس لطــــالب 

(، قامت ب جراء تحليل تباين ألبعاد 33الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة جدول رقم )
وء متطلبــات الجــودة فــى مقيــاس دعــم أعضــاء هيئــة التــدريس لطــالب الدراســات العليــا فــى ضــ

جانـــب معـــدل تلقـــى الـــدعم تبعـــًا لمتغيـــرات النـــوع/ التخصـــص/ البرنـــامج المقيـــد عليـــه الطالـــب 
ـــاس دعـــم  ـــارى ألبعـــاد مقي ـــيم المتوســـط الحســـابى واالنحـــراف المعي ـــنهم ، يوضـــح ق والتفاعـــل بي

-Etaباسـتخدام مربـع ايتـا  effect sizeأعضاء ه كما قامـت الباحثـة بحسـاب حجـم التـأثير 
squared  فى حالة ما إذا كانت قيمة تفت دالة إحصائيًا، ألن الداللـة اإلحصـائية ال توضـح

ذلك، ومن ثم يصبح استخدام حجم التـأثير هـو الوجـه المكمـل لتفسـير الداللـة اإلحصـائية لقـيم 
الفروق ، فكالهما يكمل عمل افخر ويعـوض الـنقص فيـه، وإن اسـتخدامها معـًا لتفسـير داللـة 
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ى إلـــى إثـــراء البحـــوث النفســـية والتربويـــة وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة محكـــات كـــوهن الفـــروق يـــؤد
Cohen, J. :للحكم على قوة تأثير المتغير المستقل فى المتغير التابع كالتالى 

 ( من التباين الكلى يدل على تأثير ضئيل أو منخفض.3433التأثير الذى يفسر ) .3
 ل على تأثير متوسط.( من التباين الكلى يد3432التأثير الذى يفسر ) .3
 ( أو أكثر من التباين الكلى يدل على تأثير قوى.3432التأثير الذى يفسر ) .2

( Cohen, J., 1988) 
 (33،33والنتائج  يوضحها الجدوالن )   

 (33جدول )
فى ضوء متطلبات يوضح قيم المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ألبعاد مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا 

 (332الجودة من جانب تلقى الدعم تبعًا لمتغيرات النوع والعمر ونوع البرنامج المقيد عليه)
 أواًل: العمر

 البعد
 33المستوى الثالث ن= 30المستوى الثانى ن=  323المستوى األول ن=

 فأكثر -23من  23-32من  32 -33من 
 ع م ع م ع م

 24322 20432 04330 22432 24333 22422 الدعم العاطفي
 24232 32403 24200 32432 24323 32402 الدعم  األدائي

 24333 23423 24233 23430 24323 23432 الدعم المعلوماتي
 24220 32422 24232 32423 24222 32432 المساندة التقويمية

 

 ثانيًا : المؤهل

 البعد
 ماجستير ودكتوراه دبلوم خاص دبلوم مهنى 

 2ن =  332ن=  332ن = 
 ع م ع م ع م

 24223 23422 24032 20423 24322 22430 الدعم العاطفي
 24202 32422 24322 30422 24222 32422 الدعم  األدائي

 24232 23422 24322 23422 24322 33433 الدعم المعلوماتي
 24232 30423 24200 32422 24223 32423 الدعم التقويمي

 ثالثًا: النوع

 البعد
 الطالتات الطلتة
 332ن=  333ن = 

 ع م ع م
 24030 20432 24322 224322 الدعم العاطفي
 24202 32422 24233 32422 الدعم  األدائي

 24232 23432 24232 23432 الدعم المعلوماتي
 24202 32432 24232 32433 الدعم التقويمي
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 (33جدول )
مقياس دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى ضوء متطلبات الجودة يوضح نتائج تحليل التباين ألبعاد 

 (332معدل تلقى الدعم لدى عينة البحث ) ن = 

 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر االختالف البعد
 قيمة تفت
 الداللة القيمة

في
عاط

م ال
دع
ال

 

 34232 34232 33432 3 334323 النوع أ
 34322 34320 34222 3 34333 العمر ب

 34323 34022 224233 3 332433 البرنامج الذى ينتمى إليه جـ
 ب× أ 
 جـ× أ 
 جـ× ب 
 جـ× ب × أ 

 الخطأ

333432 
32433 
22422 
204333 
23234322 

3 
3 
2 
3 
332 

22432 
33432 
32423 
33433 
234233 

3402 
34232 
34223 
34230 
- 

34323 
34222 
34223 
34222 
- 

ائ
ألد
م ا
دع
اال

 

 34223 34233 2423 3 24232 النوع أ
 34232 34232 2423 3 34323 العمر ب

 *** 34333 04322 3324203 3 3334223 البرنامج الذى ينتمى إليه جـ
 ب× أ 
 جـ× أ 
 جـ× ب 
 جـ× ب × أ 

 الخطأ

33422 
22430 
23433 
234333 
32204222 

3 
3 
2 
3 
332 

32422 
32423 
32422 
33422 
324332 

34320 
3432 
34332 
34223 
- 

34222 
34333 
34223 
34222 
- 

 

تى
وما
معل
م ال
دع
ال

 

 34223 34233 2423 3 34322 النوع أ
 34322 34322 34322 3 34303 العمر ب

 ** 34332 3422 333432 3 3204223 البرنامج الذى ينتمى إليه جـ
 ب× أ 
 جـ× أ 
 جـ× ب 
 جـ× ب × أ 

 الخطأ

334233 
234332 
333422 
224322 
22324323 

3 
3 
2 
3 
332 

33402 
23422 
32422 
20423 
324323 

34223 
3432 
3432 
3423 
- 

34220 
34302 
34202 
34332 
- 

مي
قوي
 الت
عم
الد

 

 34033 34322 34202 3 34202 النوع أ
 34230 342233 24203 3 24223 العمر ب

 * 34332 24303 23422 3 02432 البرنامج الذى ينتمى إليه جـ
 ب× أ 
 جـ× أ 
 جـ× ب 
 جـ× ب × أ 

 الخطأ

32422 
2402 
204223 
334233 
33024333 

3 
3 
2 
3 
332 

2403 
2422 
3423 
3423 
334323 

3422 
34223 
34322 
34332 
- 

3422 
34232 
34223 
34003 
- 

توجــد  فــروق دالــة إحصــائيًا فــى متوســطات أبعــاد  ( أنــه ال33يتضــح مــن جــدول رقــم )
دعـم أعضـاء هيئـة التـدريس لطـالب الدراسـات العليـا بكليـة التربيـة جامعـة المنوفيـة فـى مقياس 

(، 23-32( ، )32-32ضوء متطلبـات الجـودة، وفقـًا للمتغيـرى النـوع )ذكور/إنـاث(، العمـر )
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فـــأكثر(، باســـتثناء وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــى فـــى بعـــدى  الـــدعم األدائـــى ، -23)
لنــوع البرنــامج المقيــد عليــه )دبلــوم مهنــى، دبلــوم خــاص، ماجســتير، والــدعم المعلومــاتى وفقــا 

.( علـــى الترتيـــب لصـــالح طـــالب الـــدبلوم الخـــاص ، 33.( ،)333دكتـــوراه( ، عنـــد مســـتوى. )
 وهكذا تحقق الفرض الثالث جوئيا .

وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن هــوالء الطــالب  فــى أول مســارهم للبحــث العلمــى، فهــم بحاجــة 
عم االدائــى والمعلومــاتى إذ توجــد فتــرات كثيــرة فــى حيــاة هــؤالء  يحتــاجون إلــى  الكثيــر مــن الــد

فيها إلى النصيحة بشأن مستقبلهم ويكون الحصول على المعلومات بهذا الشـأن أمـرا ضـروريا 
 (MacGeorge, Samter & Gillihan,  2005) وحيويا ،، وهذا يتفق مـع مـا  أاـار إليـه
ي المتمثل فى تقديم المعلومـات والنصـائح التـى تسـاعدهم من أهمية الدعم المعلوماتى واإلجرائ

فــي حــل المشــكالت وتشــكل ســلوكا داعمــا للطالــب ليجتــاز مــا يعترضــه مــن مشــكالت ، والتــي 
 يعتبرها

( (Lee, 2009  ،عامال مساعدا لهم على تحقيق التوازن بين مهام العمـل األكـاديمى
دات  فــى أداء المتطلبــات األكاديميــة كــم أن تقــديم المســاعدة العمليــة ومــا  تتضــمنه مــن مســاع

،وإعطاء المعلومات لحل المشكالت األكاديميـة، يسـاعد الطـالب علـى تلبيـة متطلبـات  الحيـاة 
حيـث يشـير إلـى أهميـة اإلمـداد  (Wills, 2000)اليومية في مساره البحثي ، وهـذا مـا يؤكـده  

شــأن مصــادر الخــدمات فــى بالمعرفــة المفيــدة فــى حــل المشــكالت ، مثــل اإلمــداد بالمعلومــات ب
المجتمــــع ، أو إعطــــاء النصــــيحة واإلراــــاد بشــــأن البــــدائل التــــى يمكــــن اتخاذهــــا فــــي مواجهــــة 

 األزمات والةروف الضاغطة.
وأ هرت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة احصائية فى بعد الدعم االتقويمى وفقا  

ماجســـتير، دكتوراه(،عنـــد  لنـــوع البرنـــامج المقيـــد عليـــه الطالـــب )دبلـــوم مهنـــى، دبلـــوم خـــاص،
حيـث أن لمسـاندة أعضـاء هيئـة التـدريس .( لصالح طالب الماجستير والـدكتوراه، 32مستوى )

ــــدكتوراه  مــــن خــــالل تقــــديم  ــــة لطــــالب ال ــــة اإليجابي ــــابرة والدافعي ــــو والمث ــــى التحفي دورا فعــــاال ف
ذا مــا توصــل ومهــامهم األكاديميــة، وهــ المعلومــات والخبــرات التــى تســاعدهم علــى تقــويم أدائهــم

ـــه  مــن بــين العوامــل التــى ســاعدت الطــالب فــى الحصــول علــى  مــن أن (Lee, 2009)إليـــــ
 درجة الدكتوراه هو دعم أعضاء هيئة التدريس. 
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 رابعًا: النتائج الخاصة بالفرض الرابع:
والذى ينص على أنه ت توجد فروق دالة إحصائيًا فى أبعاد مقياس اإلجهـاد األكـاديمى       
ــا بكليــة التربيــة جامعــة المنوفيــة وفقــًا للمتغيــرات النــوع )ذكور/إنــاث(، لطــال ب الدراســات العلي

ـــوم مهنـــى، -23(، )23-32( ، )32-32العمـــر ) ـــه )دبل ـــامج المقيـــد علي ـــوع البرن ـــأكثر(، ن ف
 ودكتوراه( والتفاعل بينهمت. دبلوم خاص، ماجستير

لحســـابى وتعيـــين وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض قامـــت الباحثـــة بحســـاب المتوســـط ا
األكاديمى لطالب الدراسات العليـا،  اإلجهاداالنحراف المعيارى لكل من بعد من أبعاد مقياس 

( ألبعــــاد اإلجهــــاد األكــــاديمى تبعــــًا 2×  2×  3كمــــا قامــــت الباحثــــة بــــ جراء تحليــــل التبــــاين )
لباحثــة لمتغيــرات النــوع/ التخصــص / البرنــامج الــذى ينتمــى إليــه والتفاعــل بيــنهم، كمــا قامــت ا

فـى حالـة مـا إذا كانـت  Eta-squaredباسـتخدام مربـع  effect sizeبحسـاب حجـم التـأثير 
لتحديـد حجـم التـأثير،  .Cohen, Jقيمـة تتت دالـة إحصـائيًا، كمـا اسـتخدمت محكـات كـوهين 

 (33( ، )33والنتائج يوضحها الجدوالن رقم )
 (33جدول )

 ألبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمىيوضح قيم المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى 
 (332لطالب الدراسات العليا تبعًا لمتغيرات النوع والعمر ونوع البرنامج المقيد عليه)ن = 

 أواًل: النوع

 البعد
 121الطالتات= 101الطلتة ن=

 ع م ع م
 24302 32422 24222 32432 التأثيرات الوجدانىة

 334323 22423 334322 22433 التأثيرات الفسيولوجىة
 24222 33433 24333 32430 التأثيرات السلوكية
 04332 22433 334032 22423 التأثيرات المعرفىة

 ممم
 ثانيًا: العمر

 البعد
 33المستوى الثالث ن= 30المستوى الثانى ن=  323المستوى األول ن=

 فأكثر -23من  23-32من  32 -33من 
 ع م ع م ع م

 24333 30433 24222 23423 24232 32433 التأثيرات الوجدانىة
 324322 23423 334020 23422 334022 22423 التأثيرات الفسيولوجىة
 24222 32432 24333 32402 24333 32433 التأثيرات السلوكية
 324223 20420 34223 23423 34232 22402 التأثيرات المعرفىة
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 ثالثًا : نوع البرنامج المقيد عليهممم

 البعد
 ماجستير ودكتوراه دبلوم خاص بلوم مهنىد

 2ن =  332ن=  332ن = 
 ع م ع م ع م

 24002 22422 24333 30422 24322 32423 البعد الوجدانى
 04222 23422 334223 22422 334333 23432 التأثيرات الفسيولوجىة
 24022 32422 24330 32423 24323 32422 التأثيرات السلوكية

 34322 22422 04223 23423 34032 23432 معرفىةالتأثيرات ال
 

 (33جدول )
 ( ألبعاد مقياس2×2×3يوضح نتائج تحليل التباين  )

 (332اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا ) ن =  

درجات  مجموع المربعات مصدر االختالف البعد
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة تفت
 الداللة القيمة

ثيرا
التأ

نية
نية
جدا
اللو

تا
 

 34302 34322 224320 3 224320 النوع أ
 34333 34233 224203 3 324223 العمر ب

 ** 34333 24223 3324220 3 2224332 البرنامج الذى ينتمى إليه جـ
 ب× أ 
 جـ× أ 
 جـ× ب 
 جـ× ب × أ 

 الخطأ

224232 
334322 
224222 
24032 

22224222 

3 
3 
2 
3 
332 

324222 
34302 
04223 
334333 
334232 

34333 
34223 
34302 
34333 
- 

34232 
34232 
34000 
34332 
- 

جية
ولو
فسي
ت ال

ثيرا
التا

 

 34233 34220 224322 3 224322 النوع أ
 34232 34322 334322 3 3034022 العمر ب

 **34333 24322 2334320 3 2224032 البرنامج الذى ينتمى إليه جـ
 ب× أ 
 جـ× أ 
 جـ× ب 
 جـ×  ب× أ 

 الخطأ

3234322 
3324232 
2223330 
324203 

322334222 

3 
3 
2 
3 
332 

024332 
224033 
3224223 
324233 
034323 

34323 
34222 
34322 
34323 
- 

34220 
34233 
34333 
34022 
- 

كية
سلو
ت ال

ثيرا
التا

 

 34302 24323 034322 3 034322 النوع أ
 34220 34202 324033 3 234232 العمر ب
 ** 34323 24220 234233 3 3324202 ج الذى ينتمى إليه جـالبرنام

 ب× أ 
 جـ× أ 

034322 
224323 

3 
3 

234202 
234232 

34233 
 

34332 
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 جـ× ب 
 جـ× ب × أ 

 الخطأ

3224323 
04203 

23224232 

2 
3 
332 

3 
224302 
24223 
32422 

34323 
34322 
34323 
- 

34232 
34302 
34023 
- 

فية
عري
 الم
رات

تاثي
ال

 

 ** 34322 24320 3224233 3 3224233 أ النوع
 3433 34223 3224332 3 3004333 العمر ب

 ** 34333 24220 2224222 3 3324222 البرنامج الذى ينتمى إليه جـ
 ب× أ 
 جـ× أ 
 جـ× ب 
 جـ× ب × أ 

 الخطأ

3024323 
2234022 
2234303 
224232 

332324222 

3 
3 
2 
3 
332 

3234203 
3224232 
3324222 
324233 
234322 

34232 
34323 
34332 
34233 
- 

34333 
34322 
34332 
34223 
- 

 

( أنـه توجـد  فـروق دالـة إحصـائيًا فـى متوسـطات أبعـاد مقيـاس 33يتضح مـن جـدول )
االكـــاديمى، وفقـــا لنـــوع البرنـــامج المقيـــد عليـــه الطالـــب )دبلـــوم مهنـــى، دبلـــوم خـــاص،  اإلجهـــاد

ح طــالب الماجســتير والــدكتوراه ، فــى حــين ال .( لصــال33ماجســتير، دكتــوراه(، عنــد مســتوى )
االكـــاديمى ، وفقـــا للنـــوع،  اإلجهـــادتوجـــد  فـــروق دالـــة إحصـــائيًا فـــى متوســـطات أبعـــاد مقيـــاس 

 بالتـــأثيراتفـــى متغيـــر النـــوع فـــى البعـــد الخـــاص  إحصـــائيةوالعمـــر باســـتثناء فـــروق ذات داللـــة 
أن طـــالب  الماجســـتير .( لصـــالح الـــذكور وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى  33المعرفيـــة عنـــد مســـتوى )

والــدكتوراه قــد تعرضــوا فــي رحلــة البحــث العلمــي إلــى صــنوف مــن اإلجهــاد ألســباب طــول مــدة 
البحـث وكثــرة المهـام األكاديميــة التـي أصــبح يتوجــب عليـه االعتمــاد علـى نفســه فيهـا ممــا يويــد 
ــــى كلفــــة مســــتويات التــــاثيرات الوجدانيــــة ،الفســــيولوجية،  مــــن مشــــاعر اإلجهــــاد األكــــاديمى عل

 & ,Misra, McKean, West)وهــذا يتفــق مــع مــا أاــار إليــه  الســلوكية ، المعرفيــة ، 
Russo, 2000)  من أن بعض أنماط التعامل السلبي مـع أعضـاء هيئـة التـدريس، قـد يشـعر

الطالب بالصراعات واإلحباطات، ويتوقف ذلك على عدم التطوير فى اليات التكيف والتعامـل 
 & ,Altbach,   ;(Chen, Lin 1970) إليـه ك مع ما ذهـبمع اإلجهاد ، كما يتمشى كذل

Tu, 2006  من أن كثرة االلتوامات المهنية وااللتوامات األكاديمية  تؤدى بالطالب إلى صراع
الــدور باإلضــافة إلــى عــدم وضــو  بعــض المهــام وفهــم التعليمــات مــن قبــل أعضــاء التــدريس ، 

عـم أعضـاء هيئـة التـدريس للحفـاظ مـن ضـرورة د ) (Chang & Lee, 2007وما أاار إليه 
علــى تــوازن البيئــة األكاديميــة للطــالب والتركيــو علــى االحتياجــات الشخصــية لهــم ،  والوفــاء 
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مــن أهميــة تلبيــة حاجــة  (Boulter, 2002)بالتوقعــات وتحقيــق األهــداف والقــيم، ومــا أكــده 
كاديميـة والمهنيـة طالب الدراسات العليا إلى الحوار مـع أعضـاء هيئـة التـدريس فـى الناحيـة األ

المســـتقبلية، والـــذي يمكـــن أن يتحقـــق مـــن خـــالل الســـاعات المكتبيـــة أو أثنـــاء إقامـــة المشـــاريع 
 البحثية. 

 والتـي كشـفت عـن أن (Lee, 2009)وتتفق نتائج الدراسة الحالية مـع نتـائج  دراسـة 
يــــاة طــــالب الــــدكتوراه يعــــانون مــــن اإلجهــــاد األكــــاديمى بســــبب المســــؤوليات المتعــــددة فــــى الح

 & Jairam)والمسائل المالية والعالقـات الصـعبة مـع أعضـاء هيئـة التـدريس، ومـا أكـد عليـه 
Kohi, 2012)  مـن أن اإلجهـاد هـو أحـد العوامـل الرئيسـية التـى تسـبب االسـتنواف االنفعـالى

فى مرحلة الدكتوراه، وأن تلقـى الـدعم مـن األصـدقاء واألسـرة وأعضـاء هيئـة التـدريس يكـون لـه 
 ,Esping)بيــر فــى خفــض مشــاعر االســتنواف ، ويــدعم هــذا أيضــا مــا أوصــى بــه األثــر الك
. مـــن ضـــرورة المواءمـــة مـــع عـــدد مـــن األصـــدقاء األكـــاديميين، وتثقيـــف أفـــراد األســـرة (2010

باحتياجات طالـب الـدكتوراه، وإقامـة عالقـة جيـدة مـع أعضـاء هيئـة التـدريس والمشـرفين لمـا لـه 
النفسـي للطالـب، ومـا أكدعليـه كـل مــن  كـاديمى والصـمودمـن أثـر كبيـر علـى إدارة اإلجهـاد األ

2013)Ryan, Deci, & Jang,  Reeve, كـذلك مـن ضـرورة تشـجيع أعضـاء هيئـة )
التــــدريس لتقــــديم الــــدعم للطــــالب ومســــاعدتهم فــــى تطــــوير اســــتراتيجيات المواجهــــة اإليجابيــــة 

 وتحسين مهاراتهم للتأقلم مع متطلبات المهنة مستقباًل .
للفـــروق بـــين الجنســـين فـــى بعـــد التـــأثيرات المعرفيـــة والتـــي كانـــت  لصـــالح  أمـــا بالنســـبة

التـي أ هـرت  (Mallinckrodt & Leon 1992)الـذكور والتـي تـأتى مخالفـة لنتيجـة دراسـة 
أن الفــــروق كانــــت لصــــالح الطالبــــات، باعتبــــارهن أكثــــر اســــتعدادا لطلــــب الــــدعم ، فــــ ن هــــذا 

ف الثقافيــة والبيئيــة بــين بيئــة هــذه الدراســة االخــتالف يمكــن تفســيره فــي ضــوء اخــتالف الةــرو 
والدراسة الحالية ، إذ  يتوقف قبول وحاجة كل من الطالب والطالبات لهذا الدعم على طبيعة 
الضوابط الثقافية التي تحكم نمط العالقـة بـين الطالـب وعضـو هيئـة التـدريس ومنهـا نـوع مقـدم 

في البيئة العربية قد يواجهن مويدًا من  الدعم ومتلقيه )ذكور أو أناث( ، خاصة وأن الطالبات
اإلجهاد نتيجة لاللتوامات العائلية علـى عكـس الطـالب كنتيجـة حتميـة لالخـتالف فـى وجهـات 

 المنوطة بهم في السياق الثقافي للمجتمع . النةر حول األدوار
 خامسًا: النتائج الخاصة بالفرض الخامس:
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ألكـاديمى لطـالب الدراسـات العليـا بكليـة والذى ينص علىت أنه يمكن التنبـؤ باإلجهـاد ا
التربيــة جامعــة المنوفيــة ومعــدل تلقــى الــدعم مــن قبــل أعضــاء هيئــة التــدريس لــدى عينــة مــن 
 الذكور واإلناث وفى ضوء برامجها الدراسية )دبلوم مهنى، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه(.ت 

المتعدد لمعرفة وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة تحليل االنحدار 
األثر أو العالقة بين أبعاد المتغير التفسيرى )معدل تلقى دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب 
الدراسات العليا( وأبعاد المتغير المعتمد )اإلجهاد األكاديمى لطالب الدراسات العليا( من 

 Stepwiseخالل تقدير هذه العالقة. وقد استخدمت الباحثة االنحدار المتعدد التدريجى 
للتخلص من مشكلة األزدواج الخطى بين المتغيرات المستقلة فى معادلة االنحدار الخطى 

 ( تحليل تباين االنحدار32ويوضح جدول ) المتعدد.
 (32جدول )

 (332االنحدار    )حيث ن =  *يوضح تحليل التباين

 مصدر االختالف
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 داللةال قيمة تفت

 الراجع إلى االرتداد
 الخطأ
 الكلى

324332 
034032 
3324323 

2 
333 
332 

24222 
34230 

04232 3433 

( أن قيمــة تفت المحســوبة أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة ممــا يــدل 32يتضــح مــن جــدول )
علــى وجــود عالقــة انحداريــة بــين المتغيــرات المســتقلة )أبعــاد معــدل تلقــى دعــم أعضــاء هيئــة 

ب الدراســات العليــا( والتــى تتمثــل فــى )الــدعم العــاطفي، الــدعم األدائــي، الــدعم التــدريس لطــال
المعلومــاتي، الــدعم التقــويمي(، والمتغيــر التــابع )اإلجهــاد األكــاديمى لطــالب الدراســات العليــا( 
والــذى يتمثــل فــى التــأثيرات الوجدانيــة، التــأثيرات الفســيولوجية، التــأثيرات الســلوكية ، التــأثيرات 

 .( ملخص تحليل االنحدار32ة، ويوضح جدول )المعرفي

                                                 
*

 3072( = 3033يانا مسلةى ) 3033( = 3033  سق "ف" الجايل ق انا مسلةى ضاللق ) 
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 (32جدول )
 (332يوضح ملخص تحليل تباين االنحدارالمتعدد   ) حيث ن = 

معامل  مصدر االختالف
 الداللة قيمة تتت معامل االنحدار الخطأ المعيارى  االنحدار

 الثابت
 B1االدعم األدائي 
 B2الدعم العاطفي 

 B3الدعم المعلوماتي 
 B4يمي الدعم التقو 

24233 
-34233 
-34323 
-34323 
-34323 

34302 
34320 
34322 
34332 
34320 

- 
-34203 
-34320 
-34323 
-34333 

324222 
-24333 
-24232 
-24223 
-24330 

3433 
34332 
34332 
34333 
34322 

( أن قيمــــة تتت لمعــــامالت االنحــــدار دالــــة إحصــــائية عنــــد 32يتضــــح مــــن الجــــدول )
عـد االـدعم العـاطفي والـدعم المعلومـاتي فكانـت الدالـة عنـد مسـتوى ( فيمـا عـدا ب3433مستوى )

(، ومن ثم يمكن التنبؤ بدرجات اإلجهاد األكاديمى من درجـات معـدل تلقـى الـدعم مـن 3432)
 قبل أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا.

أهمية ( أن قيم معامالت االنحدار جميعها سالبة مما يدل على 32كما يتضح من جدول )
معدل دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا فى الشعور باإلجهاد األكاديمى أى 

أنه كلما زاد معدل دعم أعضاء هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا كلما اعرالطالب 
 ,Misra)بانخفاض فى اإلجهاد األكاديمى. ويتفق ذلك مع ما أاارت له نتائج  دراسة 

McKean, West, & Russo, 2000)  فى أن  الدعم االجتماعى يساعد طالب الجامعة
 ,Mattanah, Ayers, Brand)على إدارة اإلجهاد األكاديمى، و ما أكد عليه كل من 

Brooks, 2010)   فى أن الدعم المقدم من قبل أعضاء هيئة التدريس له تأثير على تكيف
من أن  الدعم المقدم من أعضاء  (Esping, 2010)الطالب داخل الكلية. و ما أكد عليه 

هيئة التدريس له أثر على اإلجهاد والنجا  األكاديمى، وأوصى بضرورة وإقامة الطالب 
التى أكدت  Jairam & Kohi, 2012)ونتائج دراسة عالقة جيدة مع أعضاء هيئة التدريس،

 أن الدعم  يكون بمثابة عازل عن اإلجهاد ويخفض من مستويات التوتر
ضح أن أكبر متغير مسـتقل مـرتبط مـع المتغيـر التـابع كـان الـدعم األدائـى ثـم  ويت ،هذا

 الدعم العاطفى  ثم الدعم المعلوماتى  وأخيرًا الدعم التقويمى.
وهكــــذا يمكــــن صــــياغة معادلــــة االنحــــدار المتعــــدد التــــى تعــــين علــــى التنبــــؤ باإلجهــــاد 

 األكاديمى لطالب الدراسات العليا فى عينة البحث كافتى:
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ـــا = الثابـــت ال ـــة لإلجهـــاد األكـــاديمى لطـــالب الدراســـات العلي +    24233معـــادل التنبؤي
ـــــي +  34233 ـــــدعم األدائ ـــــدعم العـــــاطفي +  34323ال ـــــدعم المعلومـــــاتي +  34323-ال -ال
 الدعم التقويمي. 34323

وقد تم حساب قيم معامالت االرتباط بين كل متغيـر مـن المتغيـرات المسـتقلة والمتغيـر 
والتـــى تعبـــر عـــن مقـــدار  Coefficient Determinationمعـــامالت التحديـــد  التـــابع وقيمـــة

العالقـــة بـــين المتغيـــرات المســـتقلة مجتمعـــة والمتغيـــر التـــابع، وقـــيم معـــامالت االرتبـــاط الجوئـــى 
والتى تشير إلى مقدار العالقة بين كل متغير تابع والمتغير المسـتقل فـى حالـة عـول جـوء مـن 

 (32ط الكلى ، والنتائج يوضحها جدول رقم )العوامل المؤثرة فى االرتبا
 (32جدول )

يوضح قيم معامل االرتباط المتعدد ومربع معامل االرتباط المتعدد وخطأ القياس ونسب المساهمة للمتغيرات 
 (332) ن =  المستقلة فى المتغير التابع بطريقة االنحدار المتدرج

 النموذج
مربع االرتباط الجوئى 

R 
باط الجوئى مربع معامل االرت
3R 

مربع معامل االرتباط 
 المعدل

الخطأ 
 المعيارى 

3 
3 
2 
2 

34232 
34230 
34222 
34222 

34322 
34320 
34332 
34232 

34322 
34322 
34320 
34332 

3420233 
3420332 
3422333 
3422223 

 

 ما يشير إليه النموذج رقم النموذج
 الدعم األدائي 3
 الدعم األدائي ، الدعم العاطفي 3
 الدعم األدائي ، االدعم العاطفي، الدعم المعلوماتي 2
 االدعم األدائي،الدعم العاطفي، الدعم المعلوماتي،الدعم التقويمي 2

وبموجب طريقة االنحدار المتعدد يتم إدخال قيم المتغيـرات المسـتقلة واحـد تلـو افخـر إلـى     
فـى الخطـوات الالحقـة إذا مـا  نموذج االنحـدار علمـًا بـأن أى متغيـر مسـتقل عرضـه لالسـتبعاد

بعــد المســاندة األدائيــة أواًل  إدخــال( نجــد أن عنــد 32ثبــت عــدم داللتــه، وبــالنةر إلــى جــدول )
% (  3242وتفسـر نحــو ) 34322(  كانـت قيمـة مربـع معامــل االرتبـاط المعـدل = 3)نمـوذج 

( ارتفعــت 3مــوذج مـن تبــاين المتغيــر التــابع . وعنـد إضــافة بعــد المســاندة العاطفيـة للمعادلــة )ن
% ( مـن تبـاين 3242وتفسـر نحـو )  34322قيمة مربـع معامـل االرتبـاط المعـدل فأصـبحت= 
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( أصــبحت قيمــة مربــع معامـــل 2المتغيــر التــابع، وعنــد إضــافة المســاندة المعلوماتيــة )نمــوذج 
% ( مـــن تبــــاين بـــالمتغير المســــتقل، وعنــــد 3240وتفســـر نحــــو ) 34320االرتبـــاط المعــــدل = 

وتفسـر  34332لمساندة التقويمية أصبحت قيمة مربع معامـل االرتبـاط المعـدل = إضافة بعد ا
%( من تباين المتغير التابع يمكن تفسيره بمعلومية المتغيـرات المسـتقلة)أبعاد 3342نحو نسبة)

دعم أعضـاء هيئـة التـدريس لطـالب الدراسـات العليـا(، بينمـا النسـبة المتبقيـة مـن التبـاين ترجـع 
 ى )البواقى( تؤخذ فى االعتبار فى معادلة االنحدار.إلى متغيرات اخر 

 توصيات ومقرتحات:
 فى ضوء النتائج التي انتهت إليها الدراسة الحالية ف ن الباحثة توصى بما يلي :     
اتخـــاذ التـــدابير الكفيلـــة بويـــادة وتنويـــع أنمـــاط الـــدعم المقـــدم مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس  -

اديمى لطــالب الدراســات العليــا والحــد مــن  ــاهرة للمســاعدة فــي خفــض حــدة اإلجهــاد األكــ
 تسربهم من البرامج الدراسية.

ــــف مــــن حــــدة  اإلجهــــاد األكــــاديمى لطــــالب  - ــــة للتخفي ــــرامج إراــــادية و عالجي تصــــميم ب
 الدراسات العليا وتضمينها في خطة البرنامج الدراسي . 

ط الــدعم الواجبــة تصــميم البــرامج اإلراــادية لطــالب الدراســات العليــا والتــى تعــرفهم بأنمــا -
 لهم، وكيفية االستفادة بها، وزيادة إدراكهم ألهميتها.

 -اإلهتمـام بالفاعليــة التعليميــة ألعضــاء هيئــة التـدريس ووضــعها موضــع التطبيــق الفعلــي -
لتحســين جــودة البــرامج المقدمــة لطــالب الدراســات  -المعيــار الخــامس ، والســابع ،الثــامن

 العليا .
بــوي بكليــات التربيــة لتقــديم الــدعم والتوجيــه للطــالب بصــفة وحــدة إراــاد نفســي وتر  إنشــاء -

 عامة وطالب الدراسات العليا بشكل خاص .
  :دراسات وحبوث مقرتحة

فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالى وتفسيرها يمكن اقتـرا  الدراسـات والبحـوث      
 لية التالية:بالمستق
 لطـالب الدراسـات العليـا ةلداعمـدراسات  حـول سـمات اخصـية عضـو هيئـة التـدريس ا -

 وعالقتها باألداء االكاديمى لهم .
مـــن قبـــل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــى الكليـــات  ةدراســـات مقارنـــة ألنمـــاط الـــدعم المقدمـــ -
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 النةرية واألدبية .
دراسة أنماط الدعم المقدم من أعضاء هيئة التدريس للطالب فـى مرحلتـى البكـالوريوس  -

 النفسى للطالب . و الليسانس وعالقتها بالصمود
ـــامج التـــدخل المعرفـــى الســـلوكى فـــى تحســـين أنمـــاط الـــدعم ألعضـــاء هيئـــة  - ـــة برن فاعلي

 التدريس .
دراســـة اإلبـــداع االنفعـــالي لطـــالب الدراســـات العليـــا وعالقتـــه بأنمـــاط الـــدعم المقـــدم مـــن  -

 أعضاء هيئة التدريس .
ــــدعم المقدمــــة مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس و  - االنفعــــالت دراســــة العالقــــة بــــين أنمــــاط ال

 األكاديمية لطالبهم .
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