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 في جامعة بغداد وفقاً لبعض المتغيراتالمساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم 

 

 *ريا ابراهيم اسماعيل
 

هدفت الدراسة الحالية الى تعرف المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد والفروق : الملخص

( 145الدراسة من )المنتهية( وتألفت عينة  -اناث( والمرحلة الدراسية )االولى-في هذا المتغير باختالف الجنس )ذكور

( فقرة بعد التحقق من صدقها وثباتها اما ابرز ما توصلت اليه 30طالباً وطالبة طبقت عليهم استبانة مكونة من )

اشارت النتائج الى ان افراد عينة الدراسة لديهم قدر من المساندة االجتماعية بصورة  -الدراسة من نتائج فهو االتي:

د فروق ذات داللة احصائية بين الذكور من الطالب واالناث من الطالبات ولصالح عامة وكشفت النتائج ايضاً وجو

االناث كما كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة المرحلة الدراسية االولى وبين طلبة المرحلة 

الدراسة نوصي بتدعيم  الدراسية المنتهية في كلية االعالم في جامعة بغداد وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها

الجوانب والموضوعات والطرق والمناهج التربوية التي تساعد في اكتساب الطالب الجامعي لمبدأ المساندة االجتماعية 

وجعله من السلوكيات الالزمة وااليجابية للطالب الجامعي، وإجراء دراسات اخرى حول تأثير عوامل اخرى لها 

 ة.عالقة بموضوع المساندة االجتماعي

 
 الكلمات المفتاحية: المساندة االجتماعية، طلبة كلية االعالم، 

 

 

Social Support among Mass Media Students at Baghdad University 

According Some Variables 

 

Raya Ibrahim Ismael 
 

Abstract: The recent study aimed to know the social support of mass  media students at 

Baghdad University and the differences in this variable depending on sex differences 

(males - females) and the educational level which consists of (145) male and female 

student apply on them a questionnaire  consists of (30) items after verifying their validity 

and reliability. The most important study results were the following: It shows that most 

of students have measure of social support and there’s differences between male student 

and female student based on statistical significance for female students while there was 

no differences according to the educational level between the first stage and final stage 

students of the Mass Media students at Baghdad University. According to these results 

we recommended to strengthening the aspects, subjects, ways and the educational 

curriculum that helps in social support procuration in students to be one of his important 

positive behaviors and to conduct other studies which concerned with other factors have 

relations with social support subject. 
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 المقدمة:

تعتبر المساندة االجتماعية من المتغيرات والمواضيع المهمة التي حظيت باهتمام الباحثين وبشتى 

الحياة االجتماعية واماكن العمل والبيئات تخصصاتهم في مجال علم النفس نظراً لدورها واثرها في 

التعليمية والتي يطلق عليها الباحثين مسمى الموارد واالمكانات االجتماعية بينما يحدده البعض اآلخر 

( كما يرجع االهتمام بموضوع المساندة االجتماعية 16:ص1998على انه امدادات اجتماعية )فايد، 

ً في تحديد طب يعة العالقات والتفاعالت اليومية للفرد مع المحيطين به في الى كونها عامالً مهما

مجاالت الحياة المختلفة التي تعد من خالل اتصافها بالمساندة االجتماعية من عوامل التوافق النفسي 

واالجتماعي على المستويين الشخصي والمجتمعي فعند حصول الفرد على المعلومات او المساعدة 

ره ذلك بالمساندة االجتماعية والرعاية من المحيطين به ويعتبر نفسه فرداً من المادية او المعنوية يشع

شبكة اجتماعية مساندة فيزيد من شعوره باالنتماء للجماعة وهذا كله يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على 

 (.23: ص2003وحدة الجسم والصحة النفسية للفرد )مخيمر،

بكل أنواع سلوكيات التدعيم والمساندة بين بعضهم البعض فمجتمع اليوم في حاجة الى تزويد إفراده 

فشعور افرد الجماعة بوجود أشخاص مقربين يتمثلون في أفراد األسرة او مجموعة األصدقاء او 

الجيران أو زمالء الدراسة يساندونهم ويتسمون بالمشاركة الوجدانية والدعم المعنوي يجعلهم 

هم وصوالً للنجاح االجتماعي  والتكيف السليم )الربيعة، ينهضون بواجباتهم لبناء تطور مجتمعات

( كما اكدت اغلب الدراسات على أهمية المساندة االجتماعية فهي تؤثر بشكل 49-30: ص 1997

مباشر على سعادة الفرد ومواجهته لصعوبات الحياة وتزيد من قدرته على مقاومة االحباطات وتجعله 

وتقلل من معاناته النفسية في حياته االجتماعية خاصة لمجتمع  قادراً على حل مشاكله بطريقة جيدة

الطلبة الجامعيين بوصفهم الموارد البشرية التي سترفد المجتمع بالطاقات والكوادر االكاديمية لبناء 

وتطور المجتمعات، ان المساندة االجتماعية تقوي تقدير الذات لدى الفرد وتخفف من اعراض القلق 

على الصحة النفسية والجسمية وتزيد من الشعور بالرضا عن ذاته وحياته وتساعد واالكتئاب وتؤثر 

(. لذا كان من المفيد تعرف 13،ص2001في حل المشكالت المتعلقة بالصعوبات الدراسية )ابراهيم،

المساندة االجتماعية لدى الطلبة الجامعيين لدورها في النجاح الدراسي واالجتماعي من خالل إجراء 

 راسة المتواضعة التي قد تسهم في خدمة البحث العلمي.هذه الد

 

 مشكلة الدراسة 

تعد المساندة االجتماعية من المطالب األساسية لجميع افراد المجتمع للحصول على الدعم والرعاية 

واالهتمام من قبل المحيطين بهم لزيادة الشعور بالرضا وتقدير الذات والثقة ومقاومة احداث الحياة 

ً لكثير من المخاطر السلبية  وتجاوز األزمات، فبدون المساندة االجتماعية يصبح الفرد معرضا

واالضرار البيئية التي تؤدي الى عزلته عن اآلخرين، ان المساندة االجتماعية بجميع اشكالها تؤدي 

الى اشباع الحاجات األساسية للفرد من حب واحترام وتفهم وتواصل وتقديم المعلومات من األشخاص 

ذوي األهمية في حياة الفرد وبهذا فالمساندة االجتماعية تستلزم وجود اشخاص يتسمون بالمساندة 

والدعم االجتماعي وفي ضوء ما سبق تظهر الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسة ومن هنا يمكن صياغة 

في جامعة مشكلة البحث في السؤال التالي:  ما مستوى المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم 

بغداد فضالً عن الفروق في موضوع المساندة االجتماعية تبعاً لمتغير الجنس )ذكور، اناث( والمرحلة 

 الدراسية )األولى، المنتهية(.

 

 أهمية الدراسة 
تكمن األهمية النظرية للدراسة الحالية في موضوع الدراسة التي تناولته ومن المشكلة التي تحملها 

ً لبعض المتغيرات )الجنس، المرحلة الدراسية( لدى وهي التعرف على المس اندة االجتماعية وتبعا

عينة من الطلبة الجامعيين وقد تسهم في عملية إثراء مكتبة الدراسات النفسية العربية. في حين تكمن 

األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في القاء الضوء على طبيعة المساندة االجتماعية لدى الطلبة 
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عيين واالستفادة من نتائج الدراسة لوضع التدابير والخطط التعليمية والتربوية واالرشادية الجام

الموجهة لطلبة الجامعة مما يساعدهم في رفع مستوى المساندة االجتماعية لديهم للحصول على التوافق 

 النفسي واالجتماعي السليم.

 

 اهداف الدراسة

 ة كلية االعالم في جامعة بغداد.التعرف على المساندة االجتماعية لدى طلب .1

 اناث(. -تعرف الفروق ذات الداللة في موضوع المساندة االجتماعية تبعاً لمتغير الجنس )ذكور .2

ً لمتغير المرحلة الدراسية  .3 تعرف الفروق ذات الداللة في موضوع المساندة االجتماعية تبعا

 المنتهية(.  -)االولى

 

 اسئلة الدراسة: 

 الرئيسي الذي تحددت فيه مشكلة الدراسة وضعت التساؤالت االتية:لإلجابة عن السؤال 

 ما مستوى المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد؟  .1

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة  .2

 بغداد تعزى الى الجنس )ذكور، اناث(؟

فروق ذات داللة احصائية في المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة هل توجد  .3

 بغداد تعزى الى متغير المرحلة الدراسية )االولى ، المنتهية (؟

يتحدد البحث الحالي بدراسة المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد تبعاً لمتغير 

 (.2017-2016المنتهية( للعام الدراسي )-غير المرحلة الدراسية )االولىاناث( ولمت -الجنس )ذكور

 

 تعريف المصطلحات

 تعريف المساندة االجتماعية:

عرفها كوب: )انها المعلومات التي تقود الشخص الى االعتقاد بانه محبوب من قبل اآلخرين  .1

 (.cobb,1976: p18ومحترم وعلى انه ينتمي الى شبكة من العالقات المتبادلة )

عرفها هلير:  )انها تشير الى معلومات او أفعال )حقيقية او محتملة( تقود الفرد الى االعتقاد بأنه  .2

يتلقى عناية واهتماماً او أنه في موقع يتلقى فيه المساعدة من اآلخرين حينما يكون في حاجة اليها 

(Brenda. 1997: p 1349-1363.) 

 

 

 

 

 االجتماعية:التعريف النظري للمساندة 

هو ذلك السلوك الذي تتصف بالدعم والعون والمساندة والذي يجعل الفرد يشعر بالطمأنينة والثقة 

بالنفس وبأنه محبوب ويحظى بالتقدير واالحترام وموضع رعاية االخرين واهتمامهم من قبل 

البيئة المحيطة  المحيطين به مما يساعده في حل مشكالته وتعزيز ادائه وتحقيق التوافق والتكيف مع

 به وتلبية حاجاته المادية والنفسية.

 التعريف االجرائي للمساندة االجتماعية

)مجموعة االستجابات التي يسجلها طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد على فقرات المقياس )االداة( 

 المعد لقياس المساندة االجتماعية(.
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 يمي في الفرع االكاديمي الذي ينتمي اليه المفحوص.هو المستوى الدراسي والتعل المرحلة الدراسية:

وهم الطلبة المستمرين على الدراسة في االقسام العلمية لكلية االعالم في جامعة  طلبة كلية االعالم:

 (.2017-2016بغداد للسنة الدراسية )

 

 االطار النظري

 انماط المساندة االجتماعية:

   Emotional Support  المساندة االنفعالية -1

هي مظهر من مظاهر العناية واالهتمام التي تقدم بشكل لفظي او غير لفظي تشتمل على االصغاء 

والعطف والطمأنينة وتعطي المجال للتعبير عن المشاعر التي قد تقلل من الصعوبات واالزمات 

)شعبان. وتؤدي الى جعل العالقات المتبادلة بين االفراد تتحسن وتثمر عن بعض االهداف لحياة الفرد 

 (.40:ص2002

  Cognitive Supportالمساندة المعرفية  -2

ويقصد بها المساندة بإعطاء المعلومات والتوجيه المعرفي فهي المساندة الفكرية العقلية التي تساهم 

باإلرشاد والتوجيه وتتضمن فهم المواقف بطريقة واقعية ومنطقية تسهم في تبصير الفرد بعوامل 

: 2000به الى مقاومة االحباط وخلق فرض جديدة له للنجاح )مرسي،  النجاح او الفشل فيؤدي

 (.197ص

 Material Supportالمساندة المالية:  -3

وهي مساندة مباشرة ويستطيع الفرد الحصول عليها بمساعدة اآلخرين له بالمال او السماح له 

ل من حدة التوترات بالمشاركة في العمل ومواجهة الصعوبات والمشكالت وتحمل المسؤولية مما يقل

 (.197: ص2000)مرسي، 

 .Esteem supportالمساندة التقديرية  -4

هي المساندة النفسية ومساندة تقدير الذات من خالل تقديم كل ما من شأنه ان يشعر االفراد بالتقدير 

 (40:ص1994والقبول والثناء إلنجازاتهم واعمالهم )الشناوي والسيد، 

 Social Companionshipمساندة الصحية االجتماعية  -5

تشمل كل ما يقدمه االصدقاء ألقرانهم من مساعدة في االوقات الصعبة  وتتضمن المشاركة مع 

اآلخرين في مجاالت االنشطة التعليمية او التربوية او الترفيهية التي تزود الفرد بالجوانب االيجابية 

 (.40: ص2002وتقلل التوترات لديه )شعبان. 

 

 جتماعية:مصادر المساندة اال

االسرة: هي الخلية األولى التي يتكون المجتمع منها فهي التي تحفظ المجتمع، اعرافه وتقاليده  -1

وقيمه التي يكتسبها الفرد عن طريق التنشئة االجتماعية، فاألسرة هي المنظمة االجتماعية االولى 

سرة للفرد مهمة لدور التي يعتمد الفرد على معاييرها الستجاباته السلوكية. وتعتبر مساندة اال

الدعم في صقل شخصية الفرد منذ طفولته فشعور الطفل بالتقبل من قبل اسرته بجعله يقبل ذاته 

 (.108: ص2007ومن ثم توجيهه للسلوك السليم )عبد اللطيف. 

االصدقاء: لألصدقاء دور مهم في مساعدة الفرد على تجاوز مشكالته النفسية والمادية ولهم دور  -2

(. فيقدم االصدقاء 371-361: ص2007صية الفرد وتنمية قدراته )الجوهري. في بناء شخ

المساعدة بالمعلومات او بالمادة او المساندة االجتماعية بمظاهرها المختلفة سواء كانت على شكل 

 (.63: ص1995نصائح او تعاطف او اتفاق في اآلراء )ابو سريع. 
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المساندة االجتماعية للفرد بكافة انواعها المادية مؤسسات المجتمع: يسهم المجتمع في تقديم  -3

والمعنوية وبصورة اقوى مما تقدمه االسرة او االصدقاء نظراً للقوة االجتماعية واالقتصادية التي 

 (.110: ص2007تتمتع بها )عبد اللطيف: 

 

 بعض النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية:

  نظرية بيلز: -1

في نظريته التفاعل االجتماعي وحدد مراحل وانماط عامة في مواقف اجتماعية تجريبية  درس بيلز

وحدد بيلز في كتابه تحليل عملية التفاعل هذه المراحل وتلك االنماط وتحدث عن عملية التفاعل 

االجتماعي على أساس من نتائج دراساته ويدور التفاعل االجتماعي الذي درسه بيلز حول موضوع 

لة يريد اعضاء الجماعة الوصول الى حلها وللمشكلة عدة حلول وهناك عدة خطوات يمكن او مشك

اتباعها في سبيل الوصول الى الحل وهناك مرونة في فهم المشكلة واقتراحات عديدة خاصة بحلها 

 يمكن وزن كل منها وتقييمه واخذ مساندة الجماعة وقدم بيلز نموذجاً لتحليل عملية التفاعل االجتماعي

الذي احتل مركزاً هاماً في اساليب البحث وعمليات الدعم والمساندة االجتماعية باعتبارها تدخل ضمن 

ديناميكيات الجماعة والتفاعل االجتماعي وتعتبر المساندة االجتماعية في رأي بيلز هي طلب 

التقييم كعملية  المعلومات والتعليمات وماهي االشياء المتوقعة من هذه المساندة االجتماعية من خالل

تحليل وتعبير عن المشاعر والرغبات نحو المشكلة او الصعوبات التي تواجه الفرد وهل يمكن  اتخاذ 

االجراءات نحوها كلها عن طريق عملية االسناد وقد تكون محاولة لضبط محاوالت االفراد اتخاذ 

ة وتماسكها والشعور برفع القرار فاذا حصلت المساندة االجتماعية ادت الى صيانه وتكامل الجماع

مكانة اآلخرين من خالل تقديم العون او المساعدة والمكافأة وقد حدد بيلز اربعة انماط للتفاعل 

 -االجتماعي وهي:

% من 7التفاعل االجتماعي المحايد: ويقصد بها طلب المعلومات واآلراء ويضم هذا النمط  -أ

 السلوك.

صد به المحاوالت المتعددة لإلجابات كتقديم الرأي التفاعل االجتماعي المحايد االجابات: ويق -ب

 % من السلوك.56والمساندة ويضم هذا النمط حوالي 

التفاعل االجتماعي االنفعالي السلبي ويقصد به االستجابات السلبية والتعبيرات الدالة على عدم  -ت

لنمط حوالي الموافقة وعدم المساندة االجتماعية مما يؤدي الى التفكك واالنسحاب ويضم هذا ا

 % من السلوك.12

التفاعل االجتماعي االنفعالي االيجابي: ويقصد به االستجابات االيجابية وتقديم المساعدة  -ث

والمساندة االجتماعية وتشجيع اآلخرين مما يؤدي الى تماسك الجماعة ويدخل في هذا النمط 

 % من السلوك.25حوالي 

على النحو السالف الذكر وجد ان بعض االفراد  فمن خالل تفاعل ومساندة الجماعة لبعضها البعض

يتخصصون في نوع معين من السلوك كتخصص احد افراد الجماعة في المشكالت االجتماعية 

والفردية للجماعة ويكون سلوكه من النوع الرابع )النمط االجتماعي االنفعالي الموجب( فهو يهتم 

ح له دور في الجماعة وتتبلور االدوار االخرى بالمساندة االجتماعية والتماسك منه في كل مرة يصب

لألفراد اآلخرين بنفس الطريقة وينظر لألدوار الهامة كأدوار المساندة والتعاون على انها ادوار 

 (.   228: ص2004ايجابية في الجماعة )ولي وباسم: 

 نظرية التدعيم: -2

مفاهيم تختص بنتائج وحصيلة تحاول هذه النظرية تفسير سلوك العالقات بين االشخاص من خالل 

عمل وتعاون اعضاء الجماعة مثل الثواب والعالقة والذي يكون نتيجة المشاركة والمساندة في نشاط 
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( تعد جزءاً من النطاق االوسع لنظريات التبادل 1959الجماعة ونظرية جون ثيبوت وهارولد كيلي )

للمكاسب والخسائر وتنشأ هذه النظرية من االجتماعي وتعنى بكيفية ترابط وتعاون االفراد وتبادلهم 

فكرة ان التعاون والدعم والمساندة هو المفتاح لجميع العالقات وان االفراد يتواصلون مع بعضهم 

البعض ليصبحوا اكثر قرباً وتعارفاً مما يزيد من تماسكهم وتوادهم خاصة اذا توقعوا بأن هناك مكاسب 

و مساندة اجتماعية وانهم يحاولون زيادة المكاسب وتقبل وخسائر يجنيها االفراد من اية عالقة ا

الخسائر، كما اكدوا على ان وجود الجماعة يقوم فقط على مشاركة ومساندة ورضا االفراد في الجماعة 

(Harder, W.1991:pp458-464 فاألفراد في عالقاتهم مع اآلخرين يبحثون عن المكافأة )

بالمنفعة وتقليل الشعور باأللم وعدم المساندة االجتماعية وذلك والمساندة االجتماعية وزيادة الشعور 

 (.Secord. 1976: p134من خالل مقارنة انفسهم مع اآلخرين في المواقف االجتماعية )

 

 دراسات سابقة

هدفت الدراسة الى  بناء وتطبيق مقياس المساندة االجتماعية والشعور ( 2001دراسة التمراني ) .1

ً وطالبة 500كشف عن العالقة بينهما وقد تكونت عينة البحث من )بالوحدة النفسية وال ( طالبا

اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية ولتحقيق هدف البحث قام الباحث ببناء المقياس األول وهو 

مقياس المساندة االجتماعية والثاني هو مقياس الوحدة النفسية وفي ضوء تطبيق المقياسين 

لمستخدمة للتحقيق من تساؤالت البحث، اظهرت النتائج انه توجد عالقة واألساليب اإلحصائية ا

ارتباطية دالة احصائية بين المساندة االجتماعية والشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة اليمنيين 

ً للجنس )ذكور ً دالة احصائية في العالقة بين المساندة -تبعا اناث(، ولم تظهر النتائج فروقا

-ور بالوحدة النفسية لدى الطلبة في اليمن تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية )ثانويةاالجتماعية والشع

 (.8. ص2001جامعية( )التمراني. 

هدفت الدراسة الى توضيح اثر المساندة االجتماعية كعامل Bergmanetial (2003 )دراسة  .2

( 424الدراسة )يزيد من الصحة النفسية للفرد ويقلل من تعرضه لالمراض النفسية، شملت عينة 

مسناً وقد اظهرت نتائج الدراسة ان المساندة االجتماعية ترتبط سلبياً باعراض االكتئاب بمعنى 

انه كلما قلت مصادر المساندة االجتماعية فأن هذا قد يرتبط باالكتئاب كما بينت نتائج الدراسة ان 

 .Bergman et.alه )المساندة االجتماعية تزيد من شعور الفرد بالرضا عن ذاته وعن حيات

2003:p640-646.) 

هدفت الدراسة تعرف دور المساندة االجتماعية كعامل وسيط  rose & cohen (2004)دراسة  .3

( طالباً واظهرت 109في التخفيف من التأثير السلبي للضغوط الحياتية، تكونت عينة الدراسة من )

 roseحة النفسية لآلفراد.)الدراسة دور المساندة االجتماعية واثرها االيجابي على الص

cohen.2004:p570.585 ) 

هدفت الدراسة الى تعرف تأثير المساندة االجتماعية على خفض  (2005دراسة المعبود ) .4

( طالباً وطالبة 35الضغوط النفسية الناجمة عن صدمات الحوادث وقد بلغت عينة الدراسة الكلية )

( وتم استبعاد الطلبة الذين لم يتوفر فيهم شروط سنة 21الى  18تراوح العمر الزمني لهم ما بين )

الذين يقضون فترة العالج في المستشفى عقب اصابتهم بحوادث  20العينة واصبح الحجم النهائي 

شبه متجانسة ولتحقيق اهداف البحث استخدمت الباحثة مقياس المساندة االجتماعية من اعداد 

احثة ايضاً واختبار التشخيص النفسي )حامد زهران الباحثة ومقياس الضغوط النفسية من اعداد الب

ومقياس المستوى االقتصادي االجتماعي لالسرة  T.A.T( واختبار تفهم الموضوع التات 1977

( واظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة بين 1995المصرية )عبد العزيز الشخص 
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المساندة االجتماعية ومستوى الضغوط النفسية في صدمات الحوادث ووحود فروق دالة احصائية 

بين متوسطات درحات افراد العينة على مقياس المساندة االجتماعية وبين متوسطات الدرجات 

على مقياس الضغوط النفسية من صدمات الحوادث تبعاً للمستوى االقتصادي، ووجود فروق دالة 

في متوسطات درجات الذكور واالناث على مقياس المساندة االجتماعية ودرجاتهم على احصائيا 

. 2005مقياس الضغوط النفسية الناجمة عن صدمات الحوادث وذلك لصالح االناث )المعبود، 

 (.7ص

هدفت الى التعرف على العالقة بين المساندة االجتماعية وبين الضغوط  (2006دراسة الجبلي ) .5

( 261طلبة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء وقد تكونت عينة البحث من )النفسية لدى 

طالباً وطالبة من طلبة المستويين الدراسيين االول والثالث لكلية الطب والعلوم الصحية، منهم 

( اناث تم اختيارهم بطريقة العشوائية ولتحقيق اهداف البحث استخدمت 125( ذكور و )26)

( كما تم بناء مقياس الضغوط 2001لمساندة االجتماعية من اعداد التمراني )الباحثة مقياس ا

النفسية واظهرت النتائج ان مستوى المساندة االجتماعية لدى طلبته والعلوم الصحية مرتفع كما 

ال توجد فروق دالة احصائياً في المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية الطب وفقاً لمتغير الجنس من 

ة مرتفعة كما توجد فروق دالة احصائياً في المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية الطب ضغوط نفسي

وفقاً لمتغير الجنس من ضغوط نفسية مرتفعة كما توجد فروق دالة احصائياَ في الضغوط النفسية 

 (.8:ص 2006لدى طلبة كلية الطب وفقاً لمتغير الجنس والمستوى الدراسي )الجبلي:

 

 السابقةمناقشة الدراسات 

استناداً الى ما تم عرضه من الدراسات العربية واألجنبية من االدبيات النفسية واالجتماعية والتربوية 

التي اجريت في انحاء مختلفة من العالم والتي تناولت موضوع المساندة االجتماعية نرى ان هذه 

ختالف الموضوعات التي الدراسات قد تنوعت واختلفت باختالف االهداف التي سعت الى تحقيقها وا

تناولتها واختالف البيئات التي تمت كما انه نرى تباين مستويات المساندة االجتماعية في هذه 

الدراسات طبقاُ الختالف طرق ومناهج البحث المستخدمة واختالف المتغيرات التي تناولتها والعوامل 

ها وجد فروقاً احصائية وفقاً لمتغيرات الشخصية واالماكن لذلك نرى تباين النتائج لهد الدراسات فبعض

اناث( او متغيرات المستوى االقتصادي االجتماعي او المستوى التعليمي والسن -مثل الجنس )ذكور

كما اختلفت في مدى انتشارها بين البيئات المختلفة ولكن اغلب الدراسات اكدت على دور واهمية 

 موضوع المساندة االجتماعية.

 راءاتهامنهجية الدراسة واج

 مجتمع الدراسة

يتحدد البحث الحالي بدراسة المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد البالغ عددهم 

طالب وطالبة وتبعا لمتغير الجنس )ذكور، اناث( ولمتغير المرحة الدراسية )االولى، المنتهية(  873

 ( 2017- 2016للعام الدراسي )

 عينة الدراسة

عينة عشوائية طبقية استناداً الى اهداف البحث شملت العينة طلبة كلية االعالم للمرحلة  اختيرت

-2016( طالبة وطالب للعام الدراسي )145الدراسية )االولى، المنتهية( وبهذا بلغت عينة الدراسة )

 (.1( كما في جدول )2017

 

 ( توزيع عينة الدراسة1جدول )
 العدد المرحلة الدراسية الجنس



 

 2018 (28) 9، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك 136

 

 

 42 االولى الذكور

 42 المنتهية

 30 االولى االُناث

 31 المنتهية

 145 المجموع

 

 اداة الدراسة

معرفة مستوى تم بناء أداة للدراسة بعد إجراء استفتاء مفتوح لطلبة كلية االعالم في جامعة بغداد ل

لمية التي تناولت واالدبيات العالمساندة االجتماعية لديهم ومن خالل اجابات الطلبة واالستعانة بالكتب 

 موضوع المساندة االجتماعية تم الوصول لمجموعة من الفقرات التي تمثل موضوع الدراسة.

 صدق االداة

( فقرة لمقياس المساندة االجتماعية لدى عينة من طلبة كلية 30بعد اعداد فقرات االداة التي تضمنت )

محكمين في  1داد عرضت فقرات المقياس على تسعةاالعالم ووفقا ً لبعض المتغيرات في جامعة بغ

مجال العلوم التربوية والنفسية وتم االبقاء على جميع الفقرات بعد التعديل المفتوح من قبل المحكمين 

 واشاروا الى انها تمثل ما وضع المقياس ألجله.

 تحديد بدائل االجابة للمقياس

لدى طلبة  يم وبناء مقياس المساندة االجتماعيةبعد اعداد الفقرات تم اعتماد طريقة ليكرت في تصم

( 184ص: 1984كلية االعالم في جامعة بغداد وهي من الطرق الشائعة في اعداد البدائل )زهران، 

 لكونها تتصف بـ:

 سهولة البناء والتصميم. -1

 ذات درجة ثبات عالية. -2

وذلك  (Krech & Cruthfield.1954, p218) تسمح الحصول على اكبر تباين بين االفراد -3

غير  بأن تكون االجابة متدرجة بمستويات خمسة )موافق تماماً، موافق، متردد، غير موافق،

( الى 5( على التوالي حيث تشير )5-1موافق تماماً( وقد اعطيت درجات لكل فقرة تدرجت من )

ة منخفض من المساند ( تشير الى مستوى1درجة عالية من المساندة االجتماعية والدرجة )

 االجتماعية.

 لفقراتية لتمييزالقوة ال

يار نسبة ( طالب وطالبة تم اخت145تم تطبيق المقياس على عينة التحليل االحصائي البالغ عددها )

ي ف( من الطلبة 39( من الدرجات الدنيا والتي تمثل )%27%( من الدرجات العليا ونسبة )27)

 ( لعينتينT.testطلبة في المجموعة الدنيا باستخدام االختبار التائي )( من ال39المجموعات العليا و )

لمقياس امستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين المتطرفين في درجات كل فقرة من فقرات 

تبين   ( وعلى ضوء هذا االجراء356: ص1990( )مايرز.1,96من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية )

( وبدرجة 0,05مميزة الن قيم الفقرات اعلى من القيمة الجدولية عند مستوى داللة ) ان جميع الفقرات

 .(2( كما في جدول )76حرية )

 في جامعة بغداد  ( القوة التمييزية لفقرات مقياس المساندة االجتماعية لطلبة كلية االعالم2جدول )

 ت
القيمة  المجوعة الدنيا المجموعة العليا

 التائية
مستوى 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لةالدال

 دالة  3,64 1,18 3,48 0,90 4,35 .1

 دالة  2,82 1,22 3,97 0,59 4,58 .2

                                                 
اهود أ.م.د زهرة م، ادقصأ.م.د. ايمان ، أ.د. طالب حسين القيسيد، أ.د حنان حسن مجي، أ.د. سندس عبد القادر الخالدي*   المحكمون هم: 

، أ.م.د طالب الربيعي، أ.م.د سهام عبدالكاظم، أ.م.د سافرة سعدون الدوري، أ.م.د سالي طالب، الجواري  
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 دالة  4,84 1,33 3,53 0,65 4,69 .3

 دالة 3,84 1,32 3,79 0,61 4,69 .4

 دالة 4,29 1,02 3,56 0,75 4,43 .5

 دالة  4,36 1,06 3,58 0,64 4,46 .6

 دالة 2,47 1,12 4,00 0,64 4,51 .7

 دالة 2,93 1,01 3,76 0,74 4,35 .8

 دالة 2,69 1,02 3,94 0.60 4,46 .9

 دالة 5,99 1,31 2,82 0,96 4,33 .10

 دالة 6,31 1,00 3,33 0,68 4,56 .11

 دالة 4,56 0,96 3,58 0,75 4,78 .12

 دالة 3,38 1,08 3,92 0,67 4,61 .13

 دالة  3,60 1,21 3,53 0,74 4,35 .14

 دالة 5,86 1,13 3,64 0,46 4,79 .15

 دالة 5,01 1,12 3,17 1,89 4,33 .16

 دالة  5,06 1,11 3,58 0,59 4,61 .17

 دالة 6,19 1,02 3,25 0,74 4,35 .18

 دالة  5,21 1,18 2,74 1,02 4,05 .19

 دالة  6,19 1,02 3,17 0,78 4,46 .20

 دالة 7,33 1,06 2,58 0,86 4,20 .21

 دالة  7,37 1,23 3,28 0,74 4,61 .22

 دالة  5,49 1,23 3,05 0,77 4,33 .23

 دالة  6,96 1,16 2,58 0,93 4,25 .24

 دالة  3,04 1,04 3,38 0,88 4,05 .25

 دالة  3,03 1,28 2,69 1,33 3,58 .26

 دالة 3,34 1,29 2,41 1,35 3,41 .27

 دالة 3,94 1,52 3,07 1,06 4,25 .28

 دالة  3,07 1,27 2,46 1,51 3,43 .29

 دالة 6,42 1,07 2,71 7.07 4,28 .30

 

 االتساق الداخلي )صدق الفقرات(

تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ودرجة الفقرة لكل فقرة من فقرات المقياس حيث 

( وهي تشير الى انها معامالت مقبولة وجميعها دالة 0.53-0.23) تراوحت معامالت االرتباط بين

 (.3( كما في جدول )0,05عند مستوى داللة )

 مقياس المساندة االجتماعية ل( معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ودرجة الفقرة 3جدول )

 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت.

1. 0,38 16. 0,45 

2. 0,34 17. 0,46 

3. 0,45 18. 0,39 

4. 0,39 19. 0,32 

5. 0,38 20. 0,48 

6. 0,38 21. 0,52 

7. 0,29 22. 0,49 

8. 0,28 23. 0,51 
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 الثبات

( وهو 0,79ثبات اداة الدراسة تم استخدام معادلة الفا كرونباخ لحساب ثبات االداة حيث بلغ )من اجل 

ثبات عالي يفي بأغراض الدراسة. وبذلك فأن اداة الدراسة للمساندة االجتماعية تتمتع بدرجة جيدة 

 من الثبات.

 

 الوسائل االحصائية المستعملة 

 تم استعمال الوسائل اإلحصائية االتية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -1

 ( لعينتين مستقلتين ولعينة واحدة واختبارات لداللة الفروق من المجموعات.T-testاختبار ) -2

 معامل ارتباط بيرسون.   -3

 الفا كرونباخ لحساب الثبات للمقياس. -4

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

السؤال االول: نص هذا السؤال على )ما مستوى المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في 

 جامعة بغداد ؟( 

هذا السؤال تم قياس المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد من  نلإلجابة ع

سط المساندة االجتماعية لطلبة )الذكور واالناث( ومن المراحل الدراسية األولى والمنتهية فكان متو

( درجة وعند مقارنته بالوسط 12,75( وبانحراف معياري )114,69كلية االعالم في جامعة بغداد )

( 0,05( باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبين ان هناك فرق دال عند مستوى )90الفرضي )

ان لدى طلبة كلية االعالم في  ( ولصالح متوسط عينة البحث وهذا يشير الى144ودرجة حرية )

( وهذا يتفق مع دراسة التمراني 4جامعة بغداد مساندة اجتماعية ودالة كما موضح في جدول )

( ودراسة 2005( ودراسة المعبود )2004) Rose( ودراسة 2003) Bergman ( ودراسة 2001)

 دراساتهم. ( التي اظهرت وجود قدر من المساندة االجتماعية لدى عينات2006الجبلي )

 ( نتائج االختبار التائي لمقارنة متوسط العينة مع المتوسط الفرضي4جدول )
 مستوى الداللة القيمة التائية المتوسط الفرضي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة

145 114,69 12,75 90 23,31 0,05 

 

وتعزى هذه النتيجة الى ان المساندة االجتماعية هي جزء من عمليات التفاعل والدعم االجتماعي 

باعتبارها تدخل ضمن ديناميات الجماعة فالبد للفرد ان يكون له دور في عملية المساندة االجتماعية، 

لها خاصة لشريحة فالفرد يهتم بالمساندة االجتماعية ألنها تؤدي الى صيانة الجماعة وتماسكها وتكام

الطلبة الجامعيين لدورها في حياتهم الجامعية وتواصلهم االجتماعي مع مجتمعهم والمحيطين بهم 

 وهذا ما اكدته نظرية بيلز في التفاعل االجتماعي.

 

9. 0,29 24. 0,28 

10. 0,42 25. 0,22 

11. 0,47 26. 0,26 

12. 0,36 27. 0,30 

13. 0,29 28. 0,30 

14. 0,34 29. 0,26 

15. 0,39 30. 0,39 
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السؤال الثاني: نص السؤال على)هل توجد فروق ذات داللة احصائية في المساندة االجتماعية لدى 

  في جامعة بغداد تعزى الى متغير الجنس؟(طلبة كلية االعالم 
( 112.67ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب متوسط درجات الذكور لمقياس المساندة االجتماعية )

( بينما بلغ متوسط درجات االناث لمقياس المساندة االجتماعية 12.24وبانحراف معياري )

ار التائي لعينتين مستقلتين كانت القيمة ( وبعد تطبيق االختب13,01( وبانحراف معياري )117.47)

( ودرجة حرية 0,05( عند مستوى داللة )1,96( أعلى من القيمة الجدولية )2,26التائية المحسوبة )

( لذا يستنتج من ذلك بأن المساندة االجتماعية تختلف باختالف الجنس 5( كما في جدول )143)

( التي اظهرت نتائجها وجود فروق دالة احصائياً 2005ولصالح االناث وهذا يتفق مع دراسة المعبود )

( ودراسة الجبلي 2001في المساندة االجتماعية تبعاً لمتغير الجنس وال تتفق مع دراسة التمراني )

( التي اظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة احصائيا في المساندة االجتماعية تبعاً لمتغير 2006)

 الجنس.

التائي بين متوسطي درجات طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد تبعاً  ( نتائج االختبار5جدول )

 لمتغير الجنس
 مستوى الداللة القيمة التائية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 12,24 112,67 84 ذكور
2,26 0,05 

 13,01 117,47 61 اناث

 

التي تؤكد على ان جميع االفراد يمتلكون دوراً معيناً في عملية  ان هذه النتيجة تتفق مع نظرية بيلز

المساندة االجتماعية من خالل التفاعل االجتماعي االنفعالي االيجابي وقد تكون الطالبات اكثر مساندة 

لطبيعة المرأة الشخصية وصفاتها االنفعالية فقد تكون اكثر تعاوناً وتقديماً للرأي والمساندة االجتماعية 

لدورها الطبيعي في المجتمع الذي يتسم بتقديم الرعاية واالهتمام والحب لمن تهتم لهم وللمحيطين و

 بها فإنها تقدم استجابات انفعالية ايجابية واضحة في المجتمع.

 

السؤال الثالث: نص هذا السؤال على )هل توجد فروق ذات داللة احصائية في المساندة االجتماعية 

 ( الم في جامعة بغداد تعزى لمتغير المرحلة الدراسية ؟لدى طلبة كلية االع

ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب متوسط درجات كل من طلبة المرحلة االولى لمقياس المساندة  

( بينما بلغ متوسط درجات طلبة المرحلة 12,13( وبانحراف معياري )115,86االجتماعية فبلغ )

( وبعد تطبيق االختبار 13,32( وبانحراف معياري )113,054ية )المنتهية لمقياس المساندة االجتماع

( 1,96( اصغر من القيمة الجدولية )1,093التائي لعينتين مستقلتين كانت القيمة التائية المحسوبة )

( لذا يستنتج من ذلك بأن المساندة االجتماعية لطلبة 143( ودرجة حرية )0,05عند مستوى داللة )

عة بغداد وتبعاً للمرحلة الدراسية )االولى والمنتهية( ال تختلف باختالف المرحلة كلية االعالم في جام

( التي 2006( ودراسة الجبلي )2001( وهذا يتفق مع دراسة التمراني )6الدراسية كما في جدول )

اظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة احصائياً في المساندة االجتماعية لدى عينات دراستهما تبعاً 

 غير المرحلة الدراسية.لمت

( نتائج االختبار التائي بين متوسطي درجات طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد تبعاً 6جدول )

 لمتغير المرحلة الدراسية )االولى والمنتهية(
 مستوى الداللة القيمة التائية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المرحلة

 12,13 115,86 72 االولى 
1,09 0,05 

 13,32 113,54 73 المنتهية
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ان هذه النتيجة جاءت لوصول طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد لمرحلة النضوج وتنظيم المدركات 

والتفاعل االجتماعي االنفعالي االيجابي وتحقيق االهداف الجامعية وكذلك تأثير المناهج االكاديمية 

جة التفاعل االجتماعي والتعليمية والتربوية التي تؤثر بدورها بتنمية قدرات المساندة االجتماعية نتي

 وللمراحل الدراسية المختلفة سواء االولى او المنتهية وهذا ما اكدته نظرية بيلز.

 

 التوصيات 

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة تم استخالص التوصيات التالية:

المساااااااانادة  ان عملياات التفااعال االنفعاالي االيجاابي ادت الى تمتع الطلباة الجاامعيين بقادر من .1

 االجتماعية.

بدور  .2 ية لهاا اثرها في تنمياة وتوعياة الطلباة الجاامعيين  ان التعليم والعملياات التعليمياة والتربو

المساااندة االجتماعية في عمليات التفاعل االجتماعي لذا من الضااروري توفير المناهج الدراسااية 

على التمتع بالمساااااااندة  والخطط التربوية التي تساااااااعد افراد المجتمع وخاصااااااة طلبة الجامعة

 االجتماعية.
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 (1ملحق )

 مقياس المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد ووفقاً لبعض المتغيرات

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات

تم القيام بدراسة تستهدف التعرف على المساندة االجتماعية لدى طلبة كلية االعالم في جامعة بغداد ووفقاً لبعض         

المتغيرات لذا نرجو تعاونكم باالجابة على جميع الفقرات التالية بكل دقة وامانة وموضوعية وستسهم اجاباتكم في 

ة او خاطئة لكل من هذه الفقرات فيرجى التغيير بكل حرية او االجابة نجاح الدراسة وحيث انه ال توجد اجابة صحيح

اما ان تكون )موافق جداً( او )موافق( او )متردد( او )غير موافق( او )غير موافق تماماً( وبالنظر الن هذه البيانات 

 ات التالية: المطلوبة سوف ال تستخدم اال الغراض البحث العلمي فال حاجة لذكر اسمك سوى تدوين المعلوم

 الجنس: ذكر .....، انثى.....

 المرحلة الدراسية: االولى......، المنتهية..........

 الفقرة ت
موافق 
 جدا  

 متردد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

      يسرني انني اتلقى المساندة من زمالئي الطلبة  1

      يزعجني عدم مقدرة االخرين من دعمي مادياً  2

      اشعر بالثقة بالنفس لقبول تعاون االخرين معي 3

      يتعاون افراد اسرتي في مساندتي في مواجهة صعوبات الحياة 4

      احس بفقد مكانتي االجتماعية لرفض االخرين مساعدتي 5

      اشعر بالعزلة لتخلي الجميع عني عند تعرضي لالزمات االجتماعية 6

      المعنوي من قبل اسرتياشعر بضعف الدعم  7
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 الفقرة ت
موافق 
 جدا  

 متردد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

      احس باالنتماء السرتي النها تساندني في معظم االوقات 8

      تسرني مساندة اقاربي عند تعرضي للوعكات الصحية 9

      اشعر بعدم التقدير لرفض زمالئي مساعدتي في حل مشكالتي 10

      يقلقني عدم وجود من يساندني في مجال دراستي 11

      تساعدني اسرتي في اتخاذ القرارات الصحيحة 12

      يزعجني عدم اعتمادي في المساندة المادية على اسرتي 13

      يحرمني اصدقائي من مشاركتهم انجازاتهم الدراسية 14

      تزودني اسرتي بكل االحترام والتقدير الذي استحقه 15

      يشعرني االخرون بالرضا والسعادة لتعاونهم معي  16

      يشاركني اصدقائي في نشاطاتي االجتماعية  17

تنتابني حاالت االكتئاب لعدم مساندة االخرين في ظروفي المعيشية  18
 الصعبة

     

      افقتد لنصح وارشاد اخوتي 19

      اتعرض لالهمال وعدم االهتمام من قبل االخرين 20

      يقوم زمالئي بتزويدي بالمعلومات الدراسية الالزمة 21

      اشعر انني متوافق نفسياً مع االخرين عند حصولي على مساندتهم  22

      يمنعني االخرون من تلبية حاجاتي النفسية لرفضهم مساندتي 23

      يشعرني تعاون االخرين بالمكانة االجتماعية الجيدة 24

      تمنحني المساندة االجتماعية شعوراً بالرعاية والمحبة    25

      يعرضني افتقاري للمساندة االجتماعية لالحباط 26

      تساهم مساندة االخرين في رفع معنوياتي  27

      اتلقى من جيراني كل الدعم والتقدير 28

      احب اقاربي النهم سندي في الحياة 29

      االخرون على المعالجة الطبية عند التعرض للمرضيشجعني  30

 

 


