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 وتأثريها على املساندة االجتماعية للشبابالفيسبوك والتويرت 

  اعـــــــــداد                                              

 العنود بنت سليمان الصقريان
 :مقدمة 

، Instagramفي زمن شبكات التواصل االجتماعي، أصبحت مالمحنا على إنستجرام 
، وصوتنا على Facebook، ومبادئنا على فيس بوك Twitterوأفكارنا على تويتر 

وصارت ، Whats App، وكالمنا على واتس آب Soundcloudساوند كالود 
،  Key boardمشاعرنا مجرد ضغطة زر يتم التعبير عنها من خالل لوحة المفاتيح

، ونعبر عما نشعر به من خالل Statusوأصبحنا نطلب العون عن طريق كتابة حالة 
تي تعبر عن حالتنا النفسية، وأصبح اإلعجاب ال Postsللمنشورات  Shareمشاركة 
، والفراق عبارة عن Unfriendحذف الصداقة  ، والخصام يعني    Likeعبارة عن
، News feed، وأصبح االهتمام عبارة عن قراءة تغذية األخبار Blockحظر 

، والتعبير عن الحزن  Chatورسالة على الدردشة ،Activitiesومتابعة آخر األنشطة 
 إلى اللون األسود ووضع  وجه تعبيري Profile pictureير الصورة الشخصية بتغي

 .Emotionحزين 
ولم يقتصر استخدامنا لشبكات التواصل االجتماعي على التعبير عن مشاعرنا فقط، 
بل امتدت إلى تقديم التهاني والتعازي في المناسبات االجتماعية المختلفة فنكتفي بعمل 

على خبر وفاة، حتى  Commentحفل زفاف، وتعليق على صورة  Likeإعجاب 
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كدنا أن ننسى عالمنا الواقعي بعد سيطرة العالم االفتراضي على كثير من مظاهر 
 .  الحياة االجتماعية

ومن أهم مستخدمى شبكات التواصل االجتماعى الشباب حيث أن الشباب  فئة "
مرة واإلثارة وحّب االكتشاف اجتماعية هامة لها مميزاتها وخصائصها، ومنها روح المغا

وهذا ما جعل الشباب أكثر الفئات االجتماعية إقبااًل على شبكة اإلنترنت، باعتبارها 
يضاف . المجال الرحب للدخول في العالم االفتراضي واإلبحار في كّل جهات العالم

إلى ذلك ما يعيشه الشباب من فراغ في حياته الواقعية وما يعانيه من مشاكل 
فيكون العالم . ية واقتصادية تحول بينه وبين االندماج في الحياة وتحقيق الذاتاجتماع

االفتراضي في شبكة اإلنترنت المالذ من هذه المشاكل ، والتعويض عّما يفتقده في 
وأظهرت كثير من الدراسات أن موقع فيس بوك أصبح جزء ، محيطه المحّلي والواقعي

ية لألفراد، فالموقع لديه قوة كامنة إلنشاء رأس مال ال يتجزأ من الحياة اليومية الروتين
اجتماعي ويمكن المستخدمين من التفاعل  مع بعضهم البعض وبناء الثقة وتوسيع 

 (.  43: 1002، منى الحديدي" )إمكانياتهم االتصالية خارج حدودهم الجغرافية
 :  هدف الدراسة 

لشباب الجامعي عبر شبكات هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة  تفاعل ا
المساندة ، المساندة االنفعالية)التواصل االجتماعي والمساندة االجتماعية بكافة أبعادها 

 (.المساندة التقديرية، المساندة بالمعلومات، األدائية
 : أهمية الدراسة 

تعد الدراسة الحالية على قدر من األهمية سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، 
 :تضح ذلك فيما يليوي
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 :األهمية النظرية
وتكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في تناولها لموضوع مهم تزايدت نسب انتشاره في 
السنوات القليلة الماضية خاصة بين الشباب، وارتباطه بعدد من المتغيرات النفسية 

لزخم الهائل واالجتماعية والكشف عن طبيعة الدوافع النفسية واالجتماعية وراء هذا ا
إلى جانب  ، من إقبال الشباب على التفاعل من خالل شبكات التواصل االجتماعي

ندرة األبحاث والدراسات العربية في حدود اطالع الباحثة لتناول شبكات التواصل 
االجتماعي وعالقتها بالمساندة االجتماعية، حيث ركزت معظم الدراسات التي اطلعت 

اإلعالمي والسياسي للشبكات االجتماعية دون االهتمام  عليها الباحثة على الجانب
 .بالجانب النفسي
 :األهمية التطبيقية

تتمثل في القيام بدراسة كلينيكية للكشف عن ديناميات الشخصية المرتبطة بتفاعل 
الشباب عبر شبكات التواصل االجتماعي  لمعرفة األسباب النفسية الكامنة وراء هذا 

استخدام االختبارات والمقاييس الموضوعية واإلسقاطية التي  التفاعل وذلك من خالل
 .  تم إعدادها أو االستعانة بها في هذه الدراسة

  : مصطلحات الدراسة
 :تتحدد الدراسة بالمصطلحات التالية

   Social Networkingشبكات الفيسبوك والتويتر 
اسطتها هي مساحات افتراضية مخصصة في شبكة االنترنت يستطيع بو       

المستخدمين إنشاء صفحات شخصية للتواصل مع بعضهم البعض بطرح األفكار 
ومناقشتها مما يمكنهم من طبيعة المحتويات التي ينشرونها أو يتبادلونها مع اآلخرين 
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بدرجة عالية من الحرية واإلبداع، بداًل من االقتصار على متابعة ما تقدمه شبكة 
 (.   (Amanda,mary: 2007: 2اإلنترنت من مضامين 

والفرق أنها عبر اإلنترنت وتضم ، وهى حلقات اجتماعية كما في الحياة اليومية      
أمينة عادل وهبة )مواضيع خاصة وعامة من كتابات وصور وأفالم ودردشات وتعارف 

وهناك أكثر من مصطلح لشبكات التواصل االجتماعي (. 10: 1002، محمد
 .االجتماعية كالشبكات االجتماعية والمواقع

 الدراسات السابقةو االطار النظري 
 :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي: أوالً 

شبكات التواصل االجتماعي مثل إرسال الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصية 
لآلخرين ومعرفة أخبارهم التي يتيحونها للعرض مما يدعم ويزيد من فرص التواصل 

 Stutzman)خدمين لتلك الشبكات االجتماعية االجتماعي بين األفراد المست
كما تعرف بأنها نظم معقدة تسهل إشباع أشكال عديدة من ، (2006:94-100:

الدوافع والتي تتصل بأشكال مختلفة من التفاعالت االجتماعية، 
(Petter&Jan:2009: 150 .) 

ها مواقع الشبكات االجتماعية بأن( Boyd & Ellison,: 2007: 210-230)ويعرف 
خدمات قائمة على شبكة الويب لألفراد بوضع صفحات عامة أو شبه عامة في إطار "

، يوضح قائمة المستخدمين اآلخرين الذين يتم تبادل االتصال معهم، نظام محدد
 ".وتوضح هذه القائمة االتصاالت المدرجة بينهم

 تعريًفا أكثر شمواًل ووضوحا لشبكات التواصل Boyd and Ellisonوقد وضع 
 :خدمات على االنترنت تسمح لمستخدميها باألتي"االجتماعي وعرفها بأنها 
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بشكل عام أو شبه عام أي يتضمن " Profileالبروفيل "بناء الملف الشخصي 
 .معلومات كاملة أو محددة عن المستخدم داخل نظام محدد

 توضيح"توضيح قائمة المتصلين اآلخرين المشتركين مع المستخدم في االتصال أي 
 .Friend Listوتسمى بقائمة األصدقاء " الشبكة االجتماعية للفرد

أي الشبكات "مشاهدة الملفات الشخصية لآلخرين وكذلك قوائم االتصال لديهم 
 .داخل نظام محدد" االجتماعية لديهم

أن هذا التعريف يتكون من ثالثة جوانب هامة تتوافق مع الشبكات والتفاعالت  
 :على شبكات التواصل االجتماعي وهياالجتماعية التي تحدث 

ويؤكد على الهوية حيث " profileالبروفايل "إنشاء الملف الشخصي : الجانب األول
والهوية هي الجانب األول الذي ، أن المستخدم ينشىء الملف الشخصي الذي يمثله

يسهل تحقيقه في شبكات التواصل االجتماعي، حيث أن تلك المواقع تدع المستخدم 
 . نفسه لآلخرين ليعرف

يؤكد على " friend listقائمة األصدقاء "يوضح قائمة المتصلين : الجانب الثاني
فالمستخدم ينشىء االتصاالت مع اآلخرين حيث تسمح مواقع الشبكات ، العالقات

 .االجتماعية للمستخدم بتكوين صداقات جديدة وتعميق الصداقات القائمة
شخصية لآلخرين وقوائم االتصال الخاصة بهم مشاهدة الملفات ال: الجانب الثالث

حيث أن المستخدم يحتل مكانة محددة بين شبكاته ، ويؤكد هذا الجانب على المجتمع
، فمواقع التواصل االجتماعي تدع المستخدم يبنى موقفه االجتماعي، االجتماعية

لى هذه فاألفراد ينضموا إلى مواقع الشبكات االجتماعية لوجود شبكة اجتماعية لهم ع
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، ياسمين محمد)كما تتيح هذه المواقع الفرصة لألفراد لتوسيع هذه الشبكة ، المواقع
1023 :120.) 
أن هذه الشبكات االجتماعية تتسم ( 212:1002، محمد عبد الحميد)ويرى 

االشتراك المجاني لالستفادة من هذه ( أ)بخصائص واضحة في البناء واالستخدام مثل 
سهولة تشكيل ( ج)مشاركة في هذه المواقع واالستفادة منها، سهولة ال( ب)الخدمة، 

وتبادل الخدمة أو الرأي أو األفكار بين ، الجماعات االفتراضية وتحقيق المشاركة
سهولة بناء الروابط للموضوعات ذات االهتمام المشترك بمواقع أخرى، ( د)األعضاء، 

 .تشكيالت االجتماعيةاستخدام وسائل النشر الفوري على الجماعات أو ال( هـ)
بأنها مواقع تشبيك اجتماعي تجمع األفراد ( 2001:1001، عباس مصطفي)ويعرفها 

ذوى االهتمامات المشتركة ويتبادلون األفكار والمعلومات ويتصلون مع بعضهم 
 .ويدردشون وينشرون األخبار التي تهم مجتمعاتهم

اعي هي مجموعة أن شبكات التواصل االجتم( 2: 1001، جمال مختار)ويرى 
، الفيديو، البريد، والرسائل، متنوعة من الطرق  للتفاعل بين المستخدمين مثل المحادثة

واألنواع ، وهكذا، والمناقشات االجتماعية، مدونات، تبادل الملفات، المحادثة الصوتية
الرئيسة لخدمات الشبكات االجتماعية تتضمن صفة مشتركة من قبل بعض الفئات 

، Myspaceوأشهر هذه الشبكات ماى سبيس ، نفس الفصل الدراسيمثل طالب في 
 .Facebookوفيس بوك 
مجموعة من المواقع نشأت بفضل تطور "بأنها ( 32: 1023، جيهان حسن)وتعرفها 

والتي تعتمد على التفاعلية بين  1،0خدمات شبكة اإلنترنت المتمثلة في الويب 
وتوزيع المحتوى الخاص بهم في  المستخدمين واالعتماد عليهم في وضع وتحديث
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، يوتيوب، تويتر، الصفحات المنتشرة على الشبكة في المواقع المختلفة مثل فيس بوك
والتي جعلتهم يرتبطون سويا من خالل الصداقات ، ماى سبيس وغيرها من المواقع

المتاحة عليها ويتبادلون األفكار واالهتمامات المشتركة بحرية وصراحة والتي أصبحت 
افذ للتعبير عن اآلراء في كافة الموضوعات وخاصة السياسية والتي تسهم بشكل من

 ".كبير في الحراك داخل المجتمعات وتنمية الوعي السياسي
البرمجيات االجتماعية "بأنها  Mazman&Usluel:2009:404-408))ويعرفها 
، هتماماتوهي من التطبيقات التي تسمح بوجود مساحة مشتركة لتبادل اال، التعاونية

 .واألهداف المشتركة وتبادل المعرفة والتفاعل واالتصال، واالحتياجات
مواقع إلكترونية تشكل مجتمعات "وتعرف شبكات التواصل االجتماعي على أنها       

افتراضية ضخمة على شبكة الويب تساعد أعضائها على التواصل والتفاعل مع 
وتقدم مجموعة من ، ا وفي أي وقتبعضهم البعض وبالعالم من حولهم أينما كانو 

الخدمات تمكنهم من التواصل المباشر كالمراسلة والمحادثة الفورية واالطالع على 
نشاء مجموعات أو صفحات خاصة ومشاركة ، ملفات اآلخرين ومعرفة أخبارهم وا 

اآلخرين في األحداث والمناسبات، باإلضافة إلى مشاركة الوسائط كالصور واألفالم 
 (.231: 1021،حمزة السيد)مع غيرهم 

وهناك من يعرفها بأنها مساحات افتراضية على شبكة اإلنترنت  يستطيع المستخدمون 
من خاللها إنشاء صفحات شخصية واستخدام األدوات االتصالية المتنوعة للتفاعل 

 (.Amanda & Marry, 2007: 2)والتواصل مع من يعرفونهم أو ال يعرفونهم 
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عريفات شبكات التواصل االجتماعي والتي تعبر عن نقلة وهكذا تعددت ت      
وذلك بما أتاحته من حرية في التدوين وتبادل الخبرات ، حضارية في تاريخ اإلنترنت

 .واالستفادة من خدماتها المتنوعة
 : قضية إدمان شبكات التواصل االجتماعي

والتعلق بها خلقت أكد خبراء نفسيون أن درجة اإلقبال على مواقع التواصل االجتماعي 
ظاهرة جديدة وهي إدمان هذه المواقع، حيث الحظوا أن الولع له أثار خطيرة على 
حياة الفرد، بحيث يفقده الصلة بالواقع المعاش ويؤثر على عمله وعالقاته بالمحيطين 
به، األمر الذي جعل البعض يحذرون مستخدمي فيس بوك من وجود بعض 

التي ينشرها المشترك على الموقع تفقد طابعها والمعلومات الشخصية . المخاطر
، (24-21: 1021ليلى أحمد، )الشخصي بمجرد نشرها على صفحته الشخصية 

باإلضافة إلى أن بعض هذه الشبكات تتيح للمستخدمين ممارسة بعض األلعاب 
اإللكترونية وقد تصبح ممارسة هذه األلعاب إدمانا شديًدا يؤدي إلى ضياع وقت 

الذين يستمرون لمده شهور في ممارسة هذه األلعاب وبالتالي تتحول المستخدمين 
التسلية إلى إدمان ومن ثم تقضي على العالقات االجتماعية والمقابالت الشخصية، 

(Estrada:2010:222) 1004حسام الدين محمود، )، وهذا ما سبق وأشار إليه :
في الوطن العربى  منذ سنوات حيث دق ناقوس الخطر وكان من أوائل الرواد( 22

الذين اقتحموا هذا المجال وألقى الضوء حول ظاهرة إدمان اإلنترنت والتي عرفها بأنها  
متالزمة االعتماد النفسي للمدوامة على ممارسة التعامل مع شبكة اإلنترنت لفترات "

 . طويلة ومتزايدة 
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يات، بدأت فبداًل من اإليجاب" إلى ضده"لقد انقلب األمر عند البعض من الشباب 
نما الخلل الحقيقي في بوصلة الشخصية  تظهر السلبيات، وليس الخلل في اإلنترنت، وا 
التي تحقق الخير والنفع فأصبحوا مثلهم كمثل من يجرى في مكانه، ويبذل جهدًا 
ويهدر وقتًا واهمًا نفسه باإلنجاز، فإذا تلفت وجد نفسه في مكانه وكل أعراض الفشل 

زيد من التوتر في إدمان اإلنترنت، ويصبح في حلقة مفرغة من تغمره فال يفعل إال م
الهروب إلى هروب، وفى دوامة من فشل إلى فشل ، إنه فاقد اإلرادة، وفاقد المعنى 
والقيمة لحياته وإلنجازاته وما يترتب عليها من قيمة وأهمية غير ناظر إلى مستقبل، وال 

 (.32: 1004حسام الدين محمود ،)عابئ بحاضر 
 :كة  الفيس بوك ومشاركة المناسبات والمشاعر اإلنسانية شب
 ضمن قائمة ( Feelingsالمشاعر)بعد إضافة خاصية إلحاق  
عبر فيس بوك أصبح الناس يعبرون عن ( ? What's on your mindفيم تفكر)

أو أشعر بالسعادة أو بالحزن أو « مشاعرهم بطريقة أكبر من خالل كتابة أشعر بالحب
أو المرض مصحوبة بكلمات أخري، كل ذلك أدي إلي زيادة االرتباط مع باالكتئاب 

مما يزيد ، مواقع الشبكات االجتماعية ومن ثم التعبير عن أنفسهم بشكل أكبر مما سبق
 (. Scholz:2013:32)من المخاطر المتعلقة بإتاحة المعلومات الخاصة عن األفراد، 

 دوافع استخدام الفيس بوك
ونشر رسالة على حائط ، إرسال رسالة إلى صديق)، ات القائمةالحفاظ على العالق

صديق والبقاء على اتصال مع األصدقاء أو الناس الذين يعرفهم المستخدم  والحفاظ 
على عالقات قائمة مع أشخاص قد ال تحصل على فرصة لرويتهم في كثير من 

 (.ومعرفة ما يقوم المعارف أو األصدقاء بفعله اآلن، األحيان
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وتطوير ، العثور على معلومات عن أشخاص آخرين)رف على أشخاص جدد التع
 (.والتعرف على أصدقاء جدد، والعثور على الرفقة، عالقات رومانسية

 .استخدام فيس بوك  شيء يدعو للسعادة والمرح
 (.المسابقات لمن لديه أكبر عدد من األصدقاء علي فيس بوك)تجعل الفرد أكثر شهرة  

ولعب األلعاب أو ، لتمرير الوقت عند الشعور بالملل، لشغل الوقت) قضاء وقت الفراغ
 (.التطبيقات الموجودة على فيس بوك

 (.تحديث الصفحة الشخصية والحالة)تقديم نفسه والتعبير عنها  
 .ألغراض التعلم والدراسة 

تخزين وتنظيم الصور ومعلومات االتصال مثل عناوين البريد )أداة إدارية مهمة 
 (.روني وأرقام الهاتف وتواريخ الميالداإللكت

 يستخدم الطالب فيس بوك لتقديم معلومات عامة وتثقيف الناخبين)للنشاط الطالبي 
وكذلك تمكين الناخبين من االنضمام إلى مجموعات معينة للتعبير عن نيتهم  

 (.Mazer:2009:175-193)التصويت لصالح مرشحين معينين في االنتخابات 
 ،النفسية الستخدام فيس بوك، استمرار تنمية القيمة الذاتية والحفاظ عليهاومن الدوافع 

والغرباء من ، واألصدقاء المقربين، والزمالء ، وتعزيز مفهوم االندماج لدي األقارب 
 (.34: 1022، ثريا البدوي)أصحاب االهتمامات المشتركة 

  Social Supportالمساندة االجتماعية 
فاإلنسان مفطور ، كرمه الخالق عز وجل بأن جعله اجتماعييعتبر اإلنسان مخلوق 

على االجتماع مع غيره واالتصال بهم عن طريق اللغة المنطوقة مع تبادل المنفعة 
 .بالمحيطين به بحيث يشبع حاجاته من خالل تبادل األفكار والقيم والمشاعر
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العلوم اإلنسانية  حيث تناولته، ويعد مفهوم المساندة االجتماعية مفهوم حديث نسبيا"
فظهور مصطلح شبكة ، وعلماء االجتماع في إطار بحثهم للعالقات االجتماعية

ألن . العالقات االجتماعية يمثل البداية الحقيقية لظهور مفهوم المساندة االجتماعية
إدراك الفرد وتقييمه لدرجة المساندة االجتماعية تعتمد على إدراكه لشبكة العالقات 

والتي تمثل األطر العامة التي تضم مصادر الدعم والثقة ، محيطة بهاالجتماعية ال
 (.22: 1001، جيهان أحمد" )ألي شخص

إذ يمكننا تشبيه ، والمساندة االجتماعية هامة وضرورية الستمرار اإلنسان وبقائه
فكما أن القلب يضخ الدم إلى سائر أعضاء الجسم ، المساندة االجتماعية بالقلب

هكذا المساندة ، ي فإن توقف عمل القلب يعنى نهاية حياة اإلنساناألخرى وبالتال
دراكهم لها لما انتقل إليهم هذا الحب  االجتماعية فلوال وجود المساندة في حياة األفراد وا 
والقبول والتقدير واالنتماء الذي يدعم حياتهم ويزيد من قوتهم لمواجهة ضغوط الحياة 

 (.Greenglass:1993: 35)وصعابها 
 :االجتماعية  المساندة عريفاتت

، رغم أن معظم الباحثةين يشتركون في اإلحساس والمعنى العام للمساندة االجتماعية
وتعددت تعريفات المساندة االجتماعية تبًعا ، إال أن تعريفاتها تنوعت بصورة واسعة

ن أ( vanglist:2009)حيث يرى ، الختالف الزوايا التي تناولها الباحثةون بالدراسة
 :هناك عدة مناظير لتعريف المساندة االجتماعية وهي كاآلتي

ويركز هذا المنظور على الدرجة التي يندمج بها األفراد في : المنظور االجتماعي
الجماعات االجتماعية، ويركز الباحثةون في دراستها على عدد الروابط بين الناس في 

 .العالقات االجتماعية
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هذا االتجاه على تقييم نوع أو نوع أو مقدار الدعم يركز أصحاب : المنظور النفسي
أو نوع ( المساندة المتلقاة)الذي يتلقاه األفراد من الشبكات االجتماعية المحيطة به 

 (.المساندة المدركة)الدعم الذي يعتقدون أنه متاح لهم 
يركز على التفاعالت التي تحدث بين مقدمي الخدمات : المنظور االتصاالتي

ويركز الباحثةون عادة على دراسة االتصاالت الداعمة وتقييم ، ين من الدعموالمستفيد
السلوكيات اللفظية وغير اللفظية التي تصدر عن األفراد عندما يحاولون تقديم مساعدة 

 .لشخص ما
ورغم اختالف الزوايا التي يتناول من خاللها الباحثةون دراستهم لمفهوم المساندة 

على أهمية إدراك الفرد وشعوره بالمساندة التي تقدم له وتقييمه هناك اتفاق ، االجتماعية
 .لتلك المساندة

 :وفيما يلي عرض لبعض المفاهيم الخاصة بالمساندة االجتماعية
المعلومات التي تجعل الفرد يعتقد أنه "المساندة االجتماعية على أنها  Cobbعرف 

بكة اتصاالت اجتماعية وله محبوب ومحل رعاية وتقدير، وأن له قيمة وينتمي إلى ش
 (.23: 2211، عماد على)التزام متبادل مع مجتمعه 

السابق من حيث تركيزه على الجانب Moss "وهذا التعريف يشبه إلى حد ما تعريف 
العاطفي للمساندة ولكنه ينفرد بالتركيز على أن المساندة عملية تبادلية تفاعلية بين 

 .والعطاء المتبادل بين الفرد والمجتمعالفرد والمجتمع أي يركز على األخذ 
وبالنظر إلى هذا التعريف نجد أنه ركز على معظم جوانب المساندة االجتماعية والتي 

ويقصد بالمساندة . تشمل المساندة العاطفية والمادية والعملية والنصيحة والمعلومات
لى أنها يمكن أن والتي يدركها ع، االجتماعية تلك العالقات القائمة بين الفرد وآخرين
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وللمساندة االجتماعية دوران أساسيان في حياة الفرد؛ دور ، تعاضده عندما يحتاج إليها
ففي الدور اإلنمائي يكون األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية ، إنمائي، ودور وقائي

يتبادلونها مع غيرهم ويدركون أن هذه العالقات يوثق بها أفضل من ناحية الصحة 
عن غيرهم ممن يفتقدون هذه العالقات في الدور الوقائي فإن المساندة  النفسية

، محمد الشناوي ومحمد عبد الرحمن)االجتماعية لها أثر مخفف لنتائج األحداث، 
2223 :3 .) 
مدى وجود أو "أن المساندة االجتماعية تعني ( Sarson:1983 :127)ويرى      

عتقد أنهم في وسعهم أن يعتنوا به ويحبوه توافر أشخاص يمكن للفرد أن يثق فيهم، وي
 ." ويقفوا بجانبه عند الحاجة

إلى أن المساندة االجتماعية هي اإلمكانات ( (Lepore:1994:247ويشير     
االجتماعية المتاحة للفرد التي يمكن أن يستخدمها في أوقات الضيق والتي تهدف إلى 

  . تدعيم صحة ورفاهية متلقي المساندة
المساندة االجتماعية بأنها مساعدة ( 222: 1000، كمال مرسي)عرف  وقد     

اإلنسان ألخيه اإلنسان في المواقف التي يحتاج فيها للمساعدة والمؤازرة سواء كانت 
فقد أشار إلى أن ( 204: 1002معتز عبد اهلل، )أما ، مواقف سراء أو مواقف ضراء

شخاص الذين يمكن أن يثق بهم المساندة االجتماعية هي االعتقاد بوجود بعض األ
الفرد بحيث يدرك أنهم يحبونه ويقدرونه ومن ثم يشعر أنه يمكنه أن يلجأ إليهم ويعتمد 

 .عليهم عند الحاجة إليهم
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أن المساندة االجتماعية هي تلك المعلومات ( 12: 1004بشرى أرنوط، )بينما ترى 
، من قبل األفراد المحيطة بهم التي تجعل الفرد يعتقد أنه محل اهتمام وتقدير واحترام

 .كذلك يشعرونه بأنه عضو في شبكة االتصال داخل المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد
درجة شعور الفرد "المساندة االجتماعية بأنها ( 21: 2222،عزت عبد الحميد)وعرف 

، ةاألسر )والمساندة المادية والعملية من جانب اآلخرين مثل ، بتوافر المشاركة العاطفية
وكذلك وجود من يزودونه ، (ورؤساء العمل، وزمالء العمل، واألصدقاء، واألقارب

وتساوي ، ويكون معهم عالقات اجتماعية عميقة، بالنصيحة واإلرشاد من هؤالء األفراد
 ". هذه الدرجة مجموع استجابات األفراد على مقياس المساندة االجتماعية

السند العاطفي الذي "الجتماعية بأنها المساندة ا( 1003)وعرف علي عبد السالم 
يستمده الفرد من أسرته والتي تساعده على التفاعل اإليجابي مع األحداث الضاغطة 

 ". ومتطلبات البيئة المحيطة به
ومن خالل عرض هذه التعريفات للعديد من الباحثةين والعلماء نجد أن دراسة المساندة 

وأيضا وجود تعدد ، لهذا المصطلح االجتماعية تنطوي على صعوبة تحديد معنى
ويرجع هذا التعدد إلى اختالف في ، واختالف في وجهات النظر لهذا المفهوم

وتشير أيضا هذه التعريفات إلى أنه ، التوجهات النظرية لدراسة المساندة االجتماعية
، مهما كان األساس أو اإلطار النظري الذي ينطلق منه اصطالح المساندة االجتماعية

 : معظم هذه التعريفات تتضمن مكونين رئيسين هما فإن
إدراك الفرد بوجود عدد كافي من األفراد في شبكة العالقات االجتماعية التي : األول

والسلوكي التي ، والوجداني، والمعرفي، ينتمي إليها يمدونه بكافة أشكال الدعم المادي
 .أحداث الحياة الضاغطةتساعده في تخفيف اآلثار النفسية السلبية في عالقته مع 
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حساسه بمدى كفايتها في ، رضا الفرد عن مصادر المساندة االجتماعية: الثاني وا 
 (.24: 1002، علي عبد السالم)مواجهة كافة مصادر الضغوط اليومية المتعددة 

 :تعقيب على تعريفات الباحثةين للمساندة االجتماعية
الباحثةين للمساندة يمكن استخالص بعض المالحظات من خالل تعريفات 

 :االجتماعية
تتضمن المساندة توافر شبكة من العالقات االجتماعية المحيطة بالفرد تسانده وتدعمه 

 .في مختلف المواقف
ال تقتصر أهمية المساندة على وقت الشدة فقط بل إن المساندة في وقت الرخاء تشعر 

 .الفرد باألمان وتجعله أصح بدنًيا ونفسًيا
ة االجتماعية من أحداث الحياة الضاغطة وتمكن الفرد من التعامل تخفف المساند

 .معها بكفاءة وفاعلية
 .يمكن أن تقدم المساندة في شكل وجداني أو تقديري أو معلوماتي أو مادي

ركزت أغلب التعريفات المعروضة على المساندة االجتماعية من جانب األسرة 
 .ة االجتماعية من قبل هذين المصدرينواألصدقاء مما جعل الباحثة تتناول المساند

وتعرف الباحثة المساندة االجتماعية تعريًفا إجرائًيا بأنها، ما يحتاج إليه الشاب 
الجامعي في حياته من دعم ومساندة وتعزيز من أصدقائه وأسرته، ويمكنه الرجوع 

أو  سواء كانت هذه المساندة عاطفية أو معلوماتية أو تقديرية، إليهم وقت الحاجة
 .أدائية

 :وظائف المساندة االجتماعية 
 :      التالية الست الفئات في إيجازها يمكن وظائف، بعدة االجتماعية المساندة وتنهض  
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 .وتتمثل في الدعم المادي واألشياء الملموسة، Material Aidالمساعدة المادية 
ن في المواقف وتظهر في تقديم العو ، Behavioral Assistanceالمساعدة السلوكية 

 .وتنمية المشاعر اإليجابية السارة، المختلفة التي يتعرض لها المتلقي للمساندة
، ودعم الثقة بالنفس، ويسوده إظهار المودة، Intimate Interactionالتفاعل الحميم  

 .ودعم مشاعر االنتماء داخل البيئة المحيطة، والقيام بأدوار اجتماعية مشتركة
وطلب المشورة في بعض ، ويظهر في تقديم النصيحة، Guidanceالتوجيه واإلرشاد 

 .والحماية من الوقوع في األخطاء، األمور التي يحتاجها متلقي المساندة
وتتمثل في االتفاق في وجهات النظر في كافة األمور ، Feedback:  التغذية الراجعة

 .ها بين األفرادالتي يتم التشاور فيها للوصول إلى أراء وأحكام شخصية متفق علي
 ويظهر  Positive Social Interactionالتفاعل االجتماعي اإليجابي 

 ودعم المشاركة االجتماعية ، في تعزيز الرغبة في االرتباط باآلخرين
 . والمشاركة في الميول واالهتمامات الشخصية، مع البيئة المحيطة

(Buunk & Hoorens: 1992: 397) 
وظائف مساندة الحفاظ : جتماعية إلى قسمين رئيسين هماوتنقسم وظائف المساندة اال

والعقلية ووظائف تخفيف أو وقاية من اآلثار النفسية ، والنفسية، على الصحة الجسمية
 .السلبية ألحداث الحياة الضاغطة

 :أنواع المساندة االجتماعية 
ة يعطيها هناك أنواع مختلفة لشبكات المساندة االجتماعية فهي إما تكون معنوي     

لنا اآلخرون مثل تلقي رسالة من شخص نثق فيه، أو أن تكون مساندة مادية مثل 
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الخ، أو أن تكون عملية ..تقديم بعض المساعدات المادية من نقود وتوفير أماكن إقامة
 .مثل تقديم توصيات أو معلومات

 :النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية 
لسلوك   Bowlbyالمساندة االجتماعية في نظرية يأتي التفسير المحتمل لميكانيزم

أن األفراد الذين يقيمون عالقات وروابط تعلق صحية مع " بولبي"التعلق وافترض 
اآلخرين يكونون أكثر أمًنا واعتماًدا على أنفسهم من أولئك الذين يفتقدون مثل هذه 

ع اآلخرين يصبح الروابط، وحينما تعاق قدرة الفرد على إقامة عالقات وروابط صحية م
علي )عرضه للعديد من المخاطر واألضرار البيئية التي تؤدي لعزلته عن اآلخرين، 

 (.21: 1002عبد السالم، 
خمسة اتجاهات نظرية بارزة لدراسة المساندة Pierce  & Sarsonولقد حدد كل من 

 :االجتماعية وتفسيرها هي
 The Structural Theoryالنظرية البنائية   -أوالً 
إلى أن علماء المدرسة البنائية ركزوا على تدعيم ( Kaplan,et al:1993:75)شير ي

بناء شبكة العالقات االجتماعية المحيطة بالفرد، لزيادة حجمها وتعدد مصادرها 
 وتوسيع مجاالتها لتوظيفها في خدمة الفرد، ولمساندته في مواجهة أحداث 

 .بية يواجهها في البيئة المحيطةالحياة الضاغطة، ووقايته من أي آثار نفسية سل
 The Functional Theoryالنظرية الوظيفية  -ثانًيا

إلى أن المساندة االجتماعية هي ( Duck &Silver:1995 :31)يشير كل من       
تلك المعلومات التي تؤدي العتقاد الفرد بأنه محبوب من المحيطين به، وأنه محاط 

لى شبكة العالقات االجتماعية في البيئة المحيطة، بالرعاية من اآلخرين وباالنتماء إ
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ويحس بالتقدير واالحترام من مصادر المساندة االجتماعية القريبة منه، ويحس أيضا 
  Duck &Silverبواجباته والتزاماته االجتماعية مع المحيطين به، ولقد وجه الباحثةان 

 :بعض االنتقادات إلى النظرية الوظيفية من أهمها
احثةين في تحديد أي أنواع المساندة االجتماعية يكون مفيًدا لألفراد الذين فشل الب

يمرون بأحداث ضاغطة، مثااًل على ذلك إذا فقد شخص وظيفته، فهل هو بحاجة إلى 
 .قرض مالي، أم أنه يحتاج إلى صديق يخفف عنه الحدث الضاغط
ومالئمتها للمواقف لم يصل علماء هذه النظرية إلى تحديد أنواع ومصادر المساندة، 

الضاغطة التي يمر بها الفرد في حياته اليومية، وأيضا تقديمها في األوقات التي 
يحتاج إليها المتلقي حتى ال تمثل عبئا عليه، أو تسبب له الكثير من المشكالت 

 .النفسية
الذي يقوم على تفسير الفرد " المدلول الشخصي"لم يدرج علماء هذه النظرية مفهوم 

واستجابات المساندة االجتماعية لمعرفة قدرة الفرد على التوافق مع أحداث  ألفعال
 .الحياة الضاغطة، وأساليب مواجهة هذه األحداث لتخفيف اآلثار النفسية السلبية لها

  The General Theoryالنظرية الكلية  -ثالثًا
لمواقف تؤكد هذه النظرية على أن المساندة تؤدي دوًرا مهما للفرد وخاصة في ا

الصعبة التي يمر بها، وتركز كذلك على الخصائص الشخصية  التي يمكن أن تؤثر 
في شبكة العالقات االجتماعية المحيطة بالفرد، والخاضعة للمواقف االجتماعية التي 
يواجهها في حياته اليومية، وتهتم هذه النظرية أيضا بقياس اإلدراك الكلي لمصادر 

: 1002، علي عبد السالم)رجة رضاه عن هذه المصادرالمساندة المتاحة للفرد ود
22-22.) 
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 Social Exchange Theoryنظرية التبادل االجتماعي  -رابًعا
تعتبر هذه النظرية هي الخط الثاني لعلم النفس االجتماعي، حيث تشير إلى أن 

تلقاها العالقات بين األفراد تعتمد على تبادل المنافع التي تقدم للفرد بحيث يتوقع أن ي
بأن هناك عده مفاهيم ( (Sarafino: 1999: 122فقد أشار . الفرد عند الحاجة إليها

 :ترتبط بهذه النظرية ومن أبرزها ما يلي
هي أي نشاط يقوم به أحد أطراف المساندة وذلك إلشباع حاجة الطرف اآلخر : اإلثابة

ثابات للطرف بحيث تتحدد قدرة الفرد على اإلثابة من خالل قدرته على توصيل اإل
اآلخر مباشرة، أو من خالل إتاحة الفرصة له للوصول إلى تلك اإلثابات من اآلخرين 
كما تشمل هذه اإلثابات أيضا التقليل من األفعال التي تقلل من التأثيرات السلبية التي 

 .يخشاها الطرف اآلخر أو ينفر منها
كل طرف من جراء دخوله في وتشمل اآلثار المادية والنفسية التي يتحملها : التكلفة

عالقة اجتماعية سلبية ومن بينها اإلجهاد النفسي أو العقاب أو الحرمان من كل 
 .اإلثابات والتي بمقدور الفرد الحصول عليها

وتشير إلى الخصال التي يتصف بها الفرد وتمكنه من التحكم في اإلثابة : الموارد
 . ت والسمات الشخصيةوالعقاب لفرد آخر بحيث تشمل المهارات والخبرا

 Emotional Attachment Theoryنظرية التعلق الوجداني  -خامسا
تعد هذه النظرية من النظريات التي تهتم بالتطبيقات اإلكلينيكية في مجال عالج 
االضطرابات االنفعالية، وبناًءا على هذه النظرية نجد أن اإلنسان ُيقبل على البحث 

 (.(Lepoz,F:1995:395مة من اآلخرين عن مختلف أشكال التعلق المقد
 تأثيرات المساندة االجتماعية على المتلقي -سادساً 
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نظًرا ألن المساندة االجتماعية تعتبر جانًبا إيجابيا للتفاعل االجتماعي فمن المفترض 
أن يكون تأثيرها إيجابيا على المتلقي، إال أنه يمكن تلخيص تأثيرات موارد المساندة 

حتملة على المتلقي وتتضمن هذه التأثيرات تأثيرات سلبية باإلضافة إلى االجتماعية الم
تأثيرات طويلة المدى وأخرى : التأثيرات االيجابية وأن هذه التأثيرات تنقسم إلى قسمين

وتتضمن هذه التأثيرات ( Shumaker&Brownell:1984:11-36)فورية مباشرة 
والبعض اآلخر مظاهر سلبية  ،)+(بعض المظاهر اإليجابية، ويرمز لها بعالمة 

 (.-)ويرمز لها بعالمة 
 :أدوار المساندة االجتماعية 

تتعدد األدوار التي تؤديها المساندة االجتماعية ويمكن تركيز هذه األدوار في دورين 
 .رئيسين، هما دور نمائي ودور وقائي

 الدور النمائي[ 2]
تبادلة مع اآلخرين، ويدركون أن يتمثل في أن األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية م

هذه العالقات موضع ثقة يسير ارتقاؤهم في اتجاه السواء، ويكونون أفضل بالتمتع 
 1002علي عبد السالم، )بالصحة النفسية من اآلخرين الذين يفقدون هذه العالقات 

:4.) 
 الدور الوقائي[ 1]

حدوث الحدث مما يجعلهم وتؤدي المساندة دوًرا وقائًيا من خالل تحذير األفراد قبل 
قادرين على االستعداد له أو تجنبه أحيانا، وأيًضا عن طريق تقديم دعم وتشجيع 
لألفراد على احترام ذاتهم مما يجعلهم يشعروا بثقة أكبر عندما تحدث المواقف 

 .Vanglist:2009:46-47))الضاغطة، 



  

 

 

 

 اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 7112أكتوبر(       1) العـــــــدد  21

 :مصادر المساندة االجتماعية 
  األسرة[ 2]
الطفل  فيها يشبع التي األولى والخلية االجتماعية التنشئة مؤسسات ىإحد األسرة تعتبر 

والفرد الذي يعيش في أسرة يفتقد فيها رعاية أحد الوالدين أو كليهما  ورغباته حاجاته
( 21-24  :2224، عفاف دانيال)يعاني من سوء التوافق الشخصي واالجتماعي 

خالية من التواصل اإلنساني تؤدي ومما الشك فيه فإن األسرة المفككة المتصدعة ال 
لى انخفاض في اعتبار الذات وشعور باليأس  إلى اختالل  في شخصية أطفالها وا 

لى المستقبل  ، ويدعم ما (232: 2222، جمال مختار)وبنظرة متشائمة إلى الحياة وا 
أن األسرة لها  دور مهم وفعال في إكساب الطفل ( 24 :2220،أحمد السيد )سبق 

ولى وفي تكوين شخصيته مستقبال وفي تقديره لذاته حيث تعود جذور معظم خبراته األ
 .المشاكل النفسية للبالغين إلى سنوات عمرهم األولى

أن مصادر المساندة تختلف باختالف  المرحلة ( 201: 2224، مخيمر عماد) ويؤكد
األسرة ففي مرحلة الطفولة تكون المساندة متمثلة في   ،العمرية التي يمر بها الفرد

وفي   ،وفي مرحلة المراهقة تتمثل المساندة في الرفاق واألسرة( األشقاء  ،األب  ،األم)
 . مرحلة الرشد تتمثل المساندة في الزوجة أو الزوج وكذلك عالقات العمل واألبناء

 وتعتبر العمر، مراحل كل في وأساسي مشترك عامل األسرة أن سبق مما ويتضح
 .المبكرة العمر مراحل في خاصة فردال حياة في أهمية األكثر

 األصدقاء[ 1]
جماعة األصدقاء أو األقران بأنهم األفراد  Rubin et,al:1994:431))يعرف 

المتشابهون في بعض الجوانب مثل المهارة، والمستوى التعليمي، والسن، والوضع 
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االقتصادي، ويتفق آخرون على أن دور األصدقاء في المساندة يتالزم مع دور 
 .ألسرةا

في دراساتهم للمساندة االجتماعية لدى طالب ) 2222)بينما يرى بيريس وآخرون 
، أن هناك عالقة  ارتباط عكسية بين (120)وطالبات الجامعة، وحيث كانت العينة 

الشعور بالوحدة النفعية والمساندة االجتماعية من األب واألم والصديق، كما بينت هذه 
ماعية التي يتلقاها أفراد العينة من الصديق أقوى بكثير من الدراسة أن المساندة االجت

 (. 42-43: 2224فهد بن عبد اهلل )المساندة التي يتلقونها من األب واألم 
حيث أن جماعة األقران ذات أهمية (  232: 2222ممدوحة سالمة،)وهذا ما تؤكده 

الت الخوف كبيرة للمراهق، وذلك نتيجة لما تتيحه من حرية التعبير عن انفعا
والغضب، ومشاعر الشك وبما تهيئه من اطمئنان ينشأ عن وعي المراهق بأن اآلخرين 

 . لديهم نفس المخاوف والشكوك واآلمال، وهذه األمور قد ال يحققها داخل أسرته
 :اإلسالم  في االجتماعية المساندة

 مقدرات بزمام السراء والضراء ُيمّسك في معه اهلل بأن إحساس المسلم لدية اإلنسان إن
 فيلجأ الُضر، مسه إذا يفزع وال يخاف وال السند، بهذا ويسعد باألمان فيشعر حياته،
 فيهدأ أبدًا، ُيضيعه لن اهلل واثُق أن وهو عنه الُضر وكشف والمدد العون اهلل طالباً  إلى

 اإللهي بالسند فاإلحساس والبدنية، لألمراض النفسية  فريسة يقع وال فؤاده  ويطمئن
 جميع وفي نموه، مراحل كافة في له الخالق بحماية باالطمئنان يشعر المسلم جعلي

 ونور الصدر في ثقة إلي اإلحساس ذلك به فيؤدي كافة أوقاته، وفي حياته مواقف
 (. 12 :1002 داغستانى، بلقيس)اهلل معه  بأن الروح في ويقين القلب
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قامة المنافع وتبادل التعاون ىإل الناس تدعو التي باآليات يزخر الكريم أن القرآن  وا 
 البعض ليعضهم الناس مساندة إلى الدعوة تحت يندرج مما اآلخرين مع عالقات حسنة

 [.1: المائدة]َوالتَّق َوى﴾  ال بر   َعَلى تعالى ﴿َوَتَعاَوُنوا   اهلل يقول اجتماعيًا،
لقول  ومصداقاً  والغريب القريب ليشمل واإلحسان والبر الحسنة بالعالقات األمر ويمتد
ُبُدوا  : تعالى ِرُكوا   َوالَ  الّلهَ  ﴿َواع  َساناً  َوِبال َواِلَدي نِ  َشي ئاً  ِبهِ  ُتش  َبى َوِبِذي ِإح   َوال َيتَاَمى ال ُقر 

َبى ِذي َوال َمَساِكين َوال َجارِ  اِحبِ  ال ُجُنبِ  َوال َجارِ  ال ُقر   َمَلَكت   َوَما السَِّبيلِ  َواب نِ  ِبالَجنبِ  َوالصَّ
تَاالً  َكانَ  َمن ُيِحب   الّلَه  الَ  ِإنَّ  َأي َماُنُكم    [.42:النساء] .فخورا﴾ ُمخ 

كما ورد معنى المعاضدة من معاني المساندة استجابة من اهلل عز وجل لطلب سيدنا 
من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليكون لسانه وعوًنا له  -عليه السالم –موسى 

، صعبة أثناء دعوته فرعون وبنى إسرائيل لأليمان باهللويقويه على مواجهة المواقف ال
﴿َوَأِخي هاُروُن : على لسان سيدنا موسى عليه السالم في قوله تعالى فيقول اهلل تعالى

ًءا ُيَصد ُقِني ِإن ي َأخاُف َأن  ُيَكذ ُبونِ  ِسل ُه َمِعي ِرد  قاَل َسَنُشد  * ُهَو َأف َصُح ِمن ي ِلساًنا َفَأر 
َعُل َلُكما ُسل طاًنا َفال َيِصُلوَن ِإَلي ُكما ِبنا َأن ُتما َوَمِن اتََّبَعُكَما  َعُضَدكَ  ِبَأِخيَك َوَنج 

 [.43،42: القصص. ]ال غاِلُبوَن﴾
 -بالكثير مما يعلم المسلمين أصول المساندة، فعن أبى هريرة  وتزخر سنة الرسول 

َبًة ِمن  ُكَرِب الد ن يا َنفََّس  َمن  َنفََّس َعن  »: قال عن النبي  -رضي اهلل عنه ِمٍن ُكر  ُمؤ 
ِم الِقياَمة، وَمن  َيسََّر َعلى ُمع ِسٍر َيسََّر اهلُل َعَلي ِه في الد ن يا  َبًة ِمن  ُكَرِب َيو  اهلُل َعن ُه ُكر 

ِن ا ِلًما َسَتَرُه اهلُل في الد ن يا واآلِخَرِة واهلُل في َعو  لَعب ِد ما كاَن الَعب ُد واآلِخَرِة وَمن  َسَتَر ُمس 
ِن َأِخيهِ   [.رواه مسلم]« في َعو 
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كما يدعو اإلسالم أبناءه إلى عقد عالقات متينة وراسخة بينهم كأنهم كتلة واحدة 
المؤمن للمؤمن »: قال رسول اهلل : عن أبى موسى رضي اهلل عنه قال، متساندة

الم قد وضع القاعدة وهكذا نجد أن اإلس. متفق عليه« كالبنيان يشد بعضه بعًضا
 .واألساس التي توضح أصول المساندة االجتماعية

وتشتمل شبكات التواصل االجتماعي على مجموعة من األفراد يرتبطون مًعا بعالقات 
متعددة مثل الصداقة واالهتمامات واألفكار المشتركة فهي تلك العالقات التي يعتبرها 

حيث أن التفاعل االجتماعي أمر ، بأخرىاألفراد مهمة ووثيقة الصلة بهم بطريقة أو 
بالغ األهمية ألي إنسان حيث يساعد على نمو شخصيته بطريقة سوية نفسًيا 

ومع تطور استخدامات وسائل التواصل االجتماعي وزيادة االعتماد عليها ، واجتماعًيا
وزاد على هذا ،  للقيام بوظائف والحصول على المعلومات ونقل المعرفة والتعلم

ول على الدعم والمساندة التى يفتقدها الشباب في الواقع الفعلي مما دفعهم لهذه الحص
الشبكات االفتراضية للحصول على الدعم ويلجأ الشباب إلى فيس بوك على وجه 
التحديد للحصول على المساندة لما يحويه من مناقشات ومجموعات يسهل الوصول 

لشباب وطلبة الجامعة والمراحل إليها، حيث أن أكثر مستخدمي هذا الموقع من ا
الدراسية المختلفة الذين يسعون إلى التعارف وتكوين المجموعات التي تعبر عن آرائهم 

 .  في الحياة
ثارة للجدل هذه األيام، وصار " ولقد أصبح موقع فيس بوك الموضوع األكثر شعبية وا 

، تدور على العصر، ومجتمًعا داخل المجتمع، بل ودولة داخل الدولة عالمة على
الحوار، وفي شتى المجاالت؛ السياسة والدين واالجتماع والفن  صفحاته كل أنواع

والرياضة واألدب الساخر، ولكنها جميًعا تدور بلغة مختلفة تعبر عن جيل جديد ينظر 
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مختلف؛ حيث الكل يمكن أن يكتب، والجميع يبحث لنفسه عن نافذة  للكتابة بشكل
هنا . ه أيَّا كانت ويتقرب لمن يريد مهما كان بعيًدا عنهأفكار  تخصه يدعو فيها إلى

شباب يتزايدون باآلالف كل يوم حول قضاياهم المشتركة والمواضيع  حوار مفتوح بين
أفكار وموضوعات للنقاش تتغير في ، مجموعات تتكون وأخرى تنفض ،التي تهمهم

 (.2: 1001، محمد على")أعضاؤها بصورة هائلة  ثواٍن وأخرى يتراكم
التي تجعل اآلالف يومًيا " الغاية المنشودة"وترى الباحثة أن فيس بوك أصبح بمثابة 

ونشر كل ما يخطر على بالهم وال يخطر على بالنا وذلك ألن ، يقبلون على الموقع
 .العالم االفتراضي ذاته أكثر خيااًل بما يضم ويحوى وأوسع أفقا مما نتوقعه

االجتماعي أضافت مصدرًا من مصادر المساندة وعلى الرغم من أن شبكات التواصل 
االجتماعية بكافة أبعادها، إال أنه يمكن أن يتحول المستخدم لهذه الشبكات إلى مدمن 

أو موضوعا ألي شكل ، فكل المثيرات حولنا يمكن أن تكون موضوعا لإلدمان"لها 
نتهاها آخر من أشكال االضطرابات مما يشير إلى أن االضطرابات يكون مبدأها وم

هو اإلنسان الذي هو بمثابة مربط الفرس او محور كل عمليات االضطراب والخلل 
 (.2: 1004، حسام الدين محمود" )التي من بينها العملية اإلدمانية

خاصة )بالرغم مما تنطوى عليه اإلنترنت من مميزات وفوائد وجوانب ايجابية متعددة "
( الخ... ، والخدماتية، والترويحية، والمعرفية، ةتلك التى تتعلق باألمور البيئية والتربوي

تنطوي أيضا على بعض المآخذ ، إال أنها شأن كل اإلبداعات والمخترعات البشرية 
ويأتى فى مقدمة هذه السلبيات تلك المشكلة التي أصطلح ، والجوانب السلبية المتعددة 

ل نوعا جديدا من والتي تمث Internet Addiction" إدمان اإلنترنت"على تسميتها 
اإلدمانات حيث يصبح الشخص المريض بهذا اإلدمان أسيرا ومكباًل في عالم آخر 
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ذلك هو عالم اإلنترنت أو ما يسمى بالواقع االفتراضي ، مواز للعالم الواقعي الفعلي
Virtual or Hypothetical Reality  والذي يتيح لإلنسان أن يهرب إليه عندما

وهى نفس العملية السيكولوجية ، ت الواقع الحقيقي أو الفعلييعجز عن مواجهة إحباطا
ومن ثم يصبح ، التي تحدث في اإلدمانات األخرى كإدمان المخدرات أو الكحوليات

المتوقع والطبيعي أن ينجم عن هذا النوع الجديد نفس المشكالت واألخطار 
، دين محمودحسام ال" )واالضطرابات السلوكية التي تنجم عن غيره من اإلدمانات

1002 :114.) 
 : منهجية الدراسة 
المنهج  واقع من مجتمع أي يعانيها مشكلة أية تجاه العلمية الرؤية تنطلق

حيث  من بالمشكلة المرتبطة المتغيرات لجميع والتحليل الدراسة على القائم العلمي
و أ افتراضات أو أحكام إطالق يجب وال لها، المحددة والعوامل وأسبابها واقعها

إلى  االستناد دون المجتمع يواجهها التي المشكالت أو المشكلة حول ذاتية تخمينات
إلى  يهدف الحالي البحث ولكون المنطلق هذا ومن العلمية؛ والوقائع العلمي المنهج

الكشف عن ديناميات التفاعل عبر شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالمساندة 
األخذ بالمزاوجة بين كل من المنهج  الباحثة رأت االجتماعية لدى الشباب الجامعي

لكونهما المنهجين  البحث؛ الكلينيكي والمنهج الوصفي السيكومتري إلجراء هذا
 . الدراسة  لطبيعة المناسبين

، "بالنزعة الكلينيكية المسلحة"ويأتي اختيار الباحثة  للمنهجين المستخدمين إيمانًا منها  
، تلك النزعة التي "دانييل الجاش"لوجي الفرنسي البارز والتي أرسى دعائمها السيكو 

ترى أن دراسة شخصية من الشخصيات مهمة ليس لها نهاية، وال يمكن أن تكتمل من 
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الناحية النظرية وحدها، ومن ناحية أخرى فليس ثمة مقياس وال بطارية من المقاييس 
وجة بين المنهج تستطيع أن تتيح معرفة كافية عن الشخصية، ومن ثم كانت المزا

الوصفى والمنهج الكلينيكى أمراً  تحتمه طبيعة الظاهرة اإلنسانية البالغة التعقيد، وال 
كان موفقًا في إسقاطه للتنافس الظاهري بين كل من المنهجين ( الجاش)ِجدال أن 

التجريبي والكلينيكي، وكان أكثر توفيقاً  في انتهائه من ذلك إلى إرساء القاعدة 
لتي بمقتضاها أسقط التنافس المصطنع بين النزعتين الطبيعية واإلنسانية في الخطيرة ا

، ذلك الذي يجعل أحد المنهجين (التابو)و( الطوطم)علم النفس، وأسقط معها منطق 
، فانتهى األمر بالتجريبي المتزمت أن يضع (محرماً )واآلخر تابو ( مقدسا ً )طوطماً  

لح بالمقاييس واالختبارات، مما تمخض عنه ما أريكة في معمله، وبالكلينيكي أن يتس
: 2243حسام الدين محمود عزب، ( )المدعمة بالمقاييس)يعرف بالكلينيكية المسلحة 

204 - 201) 
ولم تنبثق المقاييس جاهزة من مخ عبقري لصنائعي نفسي بل إنها النتيجة التي ينتهي 

نما إليها ويتبلور عنها جهد مضن ليس فحسب من القياس واإلحص  -أيضاً   -اء، وا 
ذا كان المقياس في  من االستطالع والمحاولة، وباختصار من المالحظة الكلينيكية، وا 

جملة من المالحظات الكلينيكية الشديدة التركيز، فإننا ال  -غالباً   -الحقيقة يمثل 
 ندرى علة هذا النفور الذي تثيره المقاييس عند بعض الكلينيكيين، اللهم إال أن ندخل
في اعتبارنا تمركزاً  ذاتياً  يحد من تفتح أذهانهم، ومن امتداد معارفهم؛ فالقياس 

منشط لالستجابات  -أيضاً  -بالنسبة للكلينيكى ليس أداة قياس وتحقيق فقط، بل هو 
 (42 - 12: 2212دانييل الجاش، . )وكاشف لها

 :Sample of the Study عينة الدراسة ( 2
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طالب من بعض الفرق والشعب الدراسية ( 200)يكومترية من تكونت عينة الدراسة الس
سنة؛ و مبررات اختيار الشباب ( 11 – 21)العلمية واألدبية ، وتراوحت أعمارهم من 

 :الجامعي عينة للدراسة
 .السعودي المجتمع شرائح أكبر من الجامعي الشباب شريحة كون 

كثر استخدامًا لشبكات التواصل تأكيد معظم الدراسات أن طالب الجامعات هم الفئة األ
 .االجتماعي

 الفضائيات من الحديثة التكنولوجية مع التعامل على قدرة  أكثر الجامعي الشباب كون
 .والمواقع اإللكترونية التي تحتاج إلى قدرات خاصة في التعامل مع الحاسبات

على  وحرصه جديد، كل مع في التواصل السعودي الجامعي الشباب وجود الرغبة لدى
 .التفاعل معه

ألن هذه الفئة العمرية التي تبدأ من مرحلة التكوين إلى مرحلة النضوج تتميز بطابع 
الخصوصية  التي تتمثل في تمييز هذه الشريحة بوصفها أكثر الشرائح االجتماعية 
استخدامًا لشبكات التواصل االجتماعي واألكثر إسهامًا  في المضامين التي يتبادلونها 

 .ئهم وأصدقائهم ومعارفهممع زمال
 :Tools of the Studyأدوات الدراسة  ( 1

 ( الباحثة: إعداد)   .مقياس المساندة االجتماعية االفتراضية
 :الهدف من المقياس

يهدف المقياس إلى قياس المساندة االجتماعية الفعلية التي يدركها الشباب الجامعي 
 .من أسرهم ومن أصدقائهم

 :وصف المقياس
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الدعم : "الباحثة بوضع تعريف إجرائي للمساندة االجتماعية الفعلية، فعرفته بأنهقامت 
الفعلي الذي يدركه الشباب في المرحلة الجامعية من أسرتهم والمحيطين بهم سواء كان 

، ومن خالل هذا  قامت الباحثة "هذا الدعم عاطفيًا أو معلوماتيًا أو ماليًا أو اجتماعياً 
تعريفاتها اإلجرائية لبناء مقياس المساندة االجتماعية الفعلية، بوضع أبعاد فرعية، و 

 :وهي
 .بعد المساندة االجتماعية الفعلية المدركة من األسرة: الُبعد األول
 . بعد المساندة االجتماعية الفعلية المدركة من األصدقاء: الُبعد الثانى

 :ويندرج تحت كل ُبعد أربعة أبعاد فرعية، وهي
 :ُبعد المساندة االجتماعية الفعلية المدركة من األسرة :الُبعد األول

ما يحتاج إليه الشاب الجامعي في حياته من دعم :"وقد عرفه الباحثة إجرائيًا بأنه
سواء كانت هذه ، ومساندة وتعزيز األسرة التي يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة

رج تحت هذا الُبعد أربعة أبعاد المساندة عاطفية أو معلوماتية أو تقديرية أو أدائية، ويند
 : فرعية، وهي كاآلتي

 المساندة العاطفية الفعلية المدركة من األسرة : أوالً 
المساندة التي تعزز الشعور بالثقة والقبول والتعاطف واالحترام : "ويعرفها الباحثة بأنها

( 20)ن ، ويتكون هذا الُبعد م"وتؤدي إلى إحساس الشاب باالستقرار والراحة النفسية
 .عبارات
 المساندة المعلوماتية الفعلية  المدركة من األسرة: ثانياً 

المساندة التي تظهر في إمداد الشاب بالمعلومات التي تفيده : "ويعرفها الباحثة بأنها
في حل مشكلة صعبة يواجهها في حياته اليومية، مما يساعده على مواصلة النجاح 
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رشادهوتحمل الفشل واإلحباط أو من خالل إ ، ويتكون "سداء النصح له أو توجيهه وا 
 .عبارات( 1)هذا الُبعد من 

 المساندة التقديرية الفعلية المدركة من األسرة : ثالثاً 
المساندة التي تقدم أشكااًل مختلفة من المعلومات لمساعدة : "وتعرفها الباحثة بأنها

س بالقيمة الشاب على إحساسه بأنه مقبول من اآلخرين، مما يعطيه اإلحسا
الشخصية، وتتضح في التشجيع والتأييد آلرائه وكذلك في كلمات التهاني والمواساة في 

 .عبارات( 1)، ويتكون هذا الُبعد من "المناسبات المختلفة
  المساندة األدائية الفعلية المدركة من األسرة :  رابعاً 
عدات المالية والخدمات المساندة التي تتمثل في تقديم المسا: "ويعرفها الباحثة بأنها 

 .عبارات( 2)، ويتكون هذا الُبعد من "العينية لتخفيف أعباء الحياة
 :المساندة االجتماعية الفعلية المدركة من األصدقاء: الُبعد الثاني

ما يحتاج إليه الشاب الجامعي : "وضعت الباحثة تعريفًا إجرائيًا لهذا البعد، فعرفته بأنه
، وتعزيز أصدقائه  الذين  يمكنه الرجوع إليهم وقت الحاجة في حياته من دعم ومساندة

 ".سواء كانت هذه المساندة عاطفية أو معلوماتية أو تقديرية أو أدائية
 : ويندرج تحت هذا الُبعد أربعة أبعاد فرعية، وهي كاآلتي

( 2)المساندة العاطفية الفعلية المدركة من األصدقاء، ويتكون هذا الُبعد من : أوالً 
  From Friends      Emotional Support  perceived Actual. اراتعب
( 2)المساندة المعلوماتية الفعلية  المدركة من األصدقاء، ويتكون هذا الُبعد من : ثانياً 

   From  Friends   Informational Support perceived Actual.عبارات
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( 2)ألصدقاء، ويتكون هذا الُبعد من المساندة التقديرية الفعلية المدركة من ا: ثالثاً 
 From  Friends    Esteem  Support  perceived Actual.       عبارات
( 4)المساندة األدائية الفعلية المدركة من األصدقاء، ويتكون هذا الُبعد من : رابعاً 

 Instrumental Support from Friends   Perceived Actual. عبارات
 :اء المقياسخطوات بن: ثالثاً 

أجرت الباحثة مسحًا لبعض المقاييس المتاحة في البيئة العربية واألجنبية التي تقيس 
 التي المقاييس بتحليل الباحثة قامت ثم المساندة االجتماعية  لدى الشباب الجامعي،

السابقة؛ وذلك للوقوف على النواحي الفنية في إعداد المقياس  الدراسات  في استخدم
التي أجمعت عليها هذه الدراسات باعتبارها  والمكونات استخالص الفقرات مع محاولة

ويمكن عرض المقاييس التي استعانت بها الباحثة في ، أبعادًا مؤثرة في المساندة
 :الجدول التالي

 :مبررات إعداد مقياس المساندة االجتماعية الفعلية
رة إعداد مقياس المساندة خلص الباحثة بعد االطالع على المقاييس السابقة  إلى ضرو 

 :االجتماعية الفعلية  للشباب الجامعي؛ لالعتبارات اآلتية
عدم تناسب المقاييس السابقة مع عينة الدراسة، فبعضها خاص بمرضى السرطان 

والبعض اآلخر خاص باألمهات الجدد والموهوبين ، ومرضى السكر والمكفوفين بصرياً 
حيث إن لكل  -وهي مرحلة الشباب  -ة الدراسة وهو ما ال يتناسب مع عين، ابتكارياً 

 .مرحلة من مراحل النمو خصائصها التي تميزها
العبارة  طول حيث من مالئمة غير السابقة الدراسات في المستخدمة األدوات معظم

ذ  .أفراد العينة وتعب ملل إلى يؤدي جداً  الطويلة العبارات مع التعامل إن نفسها؛ ا 
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لمحمد محروس الشناوي، وسامى  -اس المساندة االجتماعية على الرغم من أن مقي 
من أكثر المقاييس استخدامًا في الدراسات العربية إال أن المقياس ال يهتم  -أبو بيه 

بقياس أنواع المساندة، وهي األوقع عند قياس المساندة؛ ألنها تعبر عن أشكال 
 .طين بهالمساندة التي يمكن أن يتلقاها الفرد من األشخاص المحي

 :تكوين المقياس: رابعاً 
عبارة تقيس المساندة االجتماعية الفعلية  ( 20)يتكون المقياس في صورته األولية من  

 : أبعاد  كما يلي( 2)المدركة من  الشباب الجامعي، وتوزعت العبارات في 
ت جدول يبين أبعاد وتسلسل وعدد عبارات مقياس المساندة االجتماعية الفعلية والعبارا

 العكسية في صورته النهائية
تسلسل   البعد  

 العبارات
عدد 

 العبارات
أرقام العبارات  

 العكسية
المساندة العاطفية الفعلية المدركة 

 من األسرة
2-20 20 1- 20 

المساندة المعلوماتية الفعلية 
 المدركة من األسرة

22-21 1 21 

المساندة التقديرية الفعليةالمدركة 
 من األسرة

22-12  1  10-11 

المساندة األدائية الفعلية المدركة 
 من األسرة

14-41  2   

المساندة العاطفية الفعلية المدركة 
 من األصدقاء

44-44  2 42 

  2 31-41المساندة المعلوماتية الفعلية  
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 المدركة من األصدقاء
المساندة التقديرية الفعلية المدركة 

 من األصدقاء
34- 34 2 33 

األدائية الفعلية المدركة  المساندة
 من  األصدقاء

31-20 4  

 1 20 20 المجموع

 :الكفاءة السيكومترية لمقياس المساندة االجتماعية الفعلية 
فرد من أفراد ( 200)أجرى الباحثة عمليات تقنين المساندة االجتماعية الفعلية على 
الجتماعية االفتراضية العينة، وتم حساب معامالت الصدق والثبات لمقياس المساندة ا

 :بالطرق اآلتية
  of  the Scale Validityصــدق المقياس 

 –صدق المحكمين )للتحقق من صدق المقياس تم حساب الصدق بأكثر من طريقة 
 (.صدق البناء التكويني –صدق المقارنة الطرفية 

 :صدق المحكمين
من أساتذة التربية  ( 20)تم عرض المقياس في صورته األولية على لجنة تحكيم تضم 

من أساتذة اإلعالم، ( 2)من أساتذة التربية، و( 2: )وأساتذة اإلعالم، موزعين كاآلتي
وقامت الباحثة بوضع التعريف اإلجرائي الخاص بكل بعد من أبعاد المقياس؛ وذلك 

 :إلبداء الرأي في بنود المقياس وأبعاده من حيث
 .سهمدى مالئمة المقياس للهدف الذي وضع لقيا -
 .مدى مالئمة األبعاد المختلفة للمقياس -
 .مدى مالئمة كل بند من البنود للبعد الخاص به -
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 .وضوح البنود من الناحية اللغوية والنفسية -
جدول ويوضح الجدول التالي نسب االتفاق بين السادة المحكمين والبالغ عددهم عشرة 

 :من أساتذة التربية واإلعالم، وهي كاآلتي

عدد مرات  ارةرقم العب
 االتفاق

النسبة المئوية 
عدد مرات  رقم العبارة لالتفاق

 االتفاق
النسبة المئوية 

 لالتفاق
2 20 200% 12 20 200% 
1 20 200% 14 20 200% 
4 20 200% 11 20 200% 
3 20 200% 12 20 200% 
2 20 200% 40 20 200% 
2 20 200% 42 20 200% 
4 20 200% 41 20 200% 
1 20 200% 44 20 200% 
2 20 200% 43 20 200% 
20 20 200% 42 20 200% 
22 20 200% 42 20 200% 
21 20 200% 44 20 200% 
24 20 200% 41 20 200% 
23 20 200% 42 20 200% 
22 20 200% 30 20 200% 
22 20 200% 32 20 200% 
24 20 200% 31 20 200% 
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21 20 200% 34 20 200% 
22 20 200% 33 20 200% 
10 20 200% 32 20 200% 
12 20 200% 32 20 200% 
11 20 200% 34 20 200% 
14 20 200% 31 20 200% 
13 20 200% 32 20 200% 
12 20 200% 20 20 200% 

يتضح من الجدول السابق اتفاق المحكمين على جميع بنود المقياس، وبالتالي لم يتم 
 .حذف أو تعديل أي عبارة

 :صدق المقارنة الطرفية -ب
وهي من أهم الطرق التي تستخدم لبيان صدق المقياس، وتقوم على حساب داللة 

المساندة  الفروق بين متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة على مقياس
االجتماعية الفعلية ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة على نفس 
المقياس، وعندما تصبح لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة فهذا يشير إلى صدق 
المقياس، وقامت الباحثة بحساب الفروق لكل ُبعد  ثم قامت بحساب الفروق للمقياس 

 :ككل كما يلي
 
 



  

 

 

 

 اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 7112أكتوبر(       1) العـــــــدد  36

روق بين متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس المساندة جدول داللة الف
(  ذوي الدرجات المرتفعة –ذوي الدرجات المنخفضة )االجتماعية الفعلية وفقا للنوع 

 (12=ن )

 المقاييس الفرعية
 ذوي الدرجات المنخفضة

 اإلرباعي األدنى
 ذوي الدرجات المرتفعة
 قيمـة اإلرباعي األعلى

 "ت " 
 مستوى

 داللةال
 ع م ع م

المساندة العاطفية  الفعلية المدركة من 
 األسرة

10،410 2،1320 12،330 2،2124 21،224** 
دالة عند مستوى 

0،02 
المساندة المعلوماتية الفعلية  المدركة 

 من األسرة
22،410 1،2114 11،110 0،2244 20،104** 

دالة عند مستوى 
0،02 

لمدركة من المساندة التقديرية الفعلية ا
 األسرة

21،030 2،1432 11،100 0،2322 23،224** 
دالة عند مستوى 

0،02 

المساندة األدائية  الفعلية المدركة من  
 األسرة

21،110 2،4102 24،220 0،1000 22،424** 
دالة عند مستوى 

0،02 

المساندة العاطفية الفعلية  المدركة من 
 األصدقاء

2،220 ،2220 24،220 0،1222 22،244** 
دالة عند مستوى 

0،02 

المساندة المعلوماتية الفعلية  المدركة 
 من األصدقاء

20،130 2،1431 23،130 0،4431 24،143** 
دالة عند مستوى 

0،02 

المساندة التقديرية الفعلية المدركة من 
 األصدقاء

20،410 ،4314 24،210 0،4404 23،122** 
دالة عند مستوى 

0،02 

دالة عند مستوى  **22،232 0،0004 2،000 2،2231 2،130الفعلية المدركة من   المساندة األدائية 
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 0،02 األصدقاء

 **24،223 1،3102 241،130 4،3444 220،210 الدرجة الكلية
دالة عند مستوى 

0،02 

 (    0،02)دال عند مستوى  (*)

 (    0،02)دال عند مستوى  (**)

إحصائيًا بين متوسطات درجات األفراد ذوي وتوصل الباحثة إلى وجود فروق دالة 
الدرجات المنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة على المقاييس 

 .الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية الفعلية
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يوضح الفروق بين متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة على مقياس 
 تماعية الفعلية ودرجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة على نفس المقياسالمساندة االج

ومن خالل الفروق التي توصلت إليها الباحثة في كل بعد على حده، وفي مجموع 
 .درجات األفراد للمقياس ككل يتضح من ذلك صدق المقياس

 :صدق البناء التكويني -ج

كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي  تم حساب معامل االرتباط بين درجات األفراد على
 .تنتمي إليه

جدول تابع معامالت االرتباط بين العبارات واألبعاد لمقياس المساندة االجتماعية 
  (200= ن )الفعلية 

المساندة التقديرية الفعلية المدركة من 
 األصدقاء

المساندة األدائية الفعلية المدركة من  
 األصدقاء

 رقم     
 العبارة

 عامل االرتباطم
 رقم     

 العبارة
 معامل االرتباط

2 0،333** 2 0،411** 
1 0،222 1 0،142** 
4 0،402** 4 0،142** 
3 0،214**   
2 0،210**   

 (    0002)دال عند مستوى  (*)

 (    0002)دال عند مستوى  (**)
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عند مستوى داللة  يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائياً 
، وسيتم حذف العبارات التي ارتباطها غير دال، ثم (0،02)ومستوى داللة ( 0،02)

حساب معامل االرتباط بين درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية 
 .للمقياس

جدول معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس المساندة االجتماعية 
  لية الفع

 (200= ن )

 معامل االرتباط األبعاد

 **0،324 المساندة العاطفية الفعلية المدركة من األسرة
 **0،240 المساندة المعلوماتية الفعلية المدركة من األسرة
 **0،201 المساندة التقديرية الفعلية المدركة من األسرة
 **0،242 المساندة األدائية  الفعلية المدركة من  األسرة
 **0،221 المساندة العاطفية الفعلية المدركة من األصدقاء
 **0،232 المساندة المعلوماتية الفعلية المدركة من األصدقاء
 **0،242 المساندة التقديرية الفعلية المدركة من األصدقاء
 **0،222 المساندة األدائية الفعلية المدركة من  األصدقاء

  )دال عند مستوى  (**)   (   0،02)دال عند مستوى  (*)
0،02  ) 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 
 (.0،02)داللة 
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 .وهذا يؤكد التماسك الداخلي للمقياس

 :Reliability Scale ثبات المقياس – 1

 .تجزئة النصفيةكرونباخ، وطريقة ال –لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا 

وتعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشترط أن تقيس بنود  
االختبار سمة واحدة فقط؛ ولذلك قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لكل بعد على 

 . انفراد

أما في طريقة التجزئة النصفية، فتحاول الباحثة قياس معامل االرتباط لكل ُبعد َبعد 
متساويين إذا كان عدد عبارات البعد زوجيًا، وغير متساويين إذا  -يم فقراته قسمين تقس

ثم إدخال معامل االرتباط في معادلة التصحيح للتجزئة  -كان عدد عبارات البعد فرديًا 
 .النصفية  لسبيرمان براون

= ن )كرونباخ  وطريقة التجزئة النصفية  –جدول قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 
200) 

 األبعاد
عدد 
 العبارات

معامل الثبات بطريقة 
 ألفا كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 0،224 0،412 20 المساندة العاطفية  الفعلية المدركة من األسرة
 0،203 0،222 1 المساندة المعلوماتية الفعلية المدركة من األسرة

 0،301 0،442 1 من األسرةالمساندة التقديرية الفعلية المدركة 
 0،213 0،234 2 المساندة األدائية الفعلية المدركة من  األسرة

 0،421 0،424 2 المساندة العاطفية الفعلية المدركة من األصدقاء
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 0،222 0،423 2 المساندة المعلوماتية الفعلية المدركة من األصدقاء
 0،202 0،302 2 المساندة التقديرية الفعلية المدركة من األصدقاء
 0،114 0،104 4 المساندة األدائية الفعلية المدركة من  األصدقاء

 0،420 0،441 20 الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت ألفا مرتفعة، وكذلك قيم معامالت 
 .الثبات بطريقة التجزئة النصفية مما يجعلنا نثق في ثبات المقياس

 :المساندة االجتماعية الفعلية تعليمات مقياس

قامت الباحثة بوضع التعليمات المالئمة لطريقة تطبيق المقياس، وقد راعت في هذه 
التعليمات طبيعة العبارات بحيث تكون في صورة بسيطة وواضحة ومقننة ودالة على 

أمام االختيار ( )ما وضعت ألجل قياسه، وقد تم تكليف المفحوص بوضع عالمة 
له بكل دقة وصدق في كل عبارة من عبارات المقياس، وذلك بناًء على المناسب 

 (. أوافق، متردد، ال أوافق)اختيار واحد من ثالثة بدائل لكل عبارة هي 

 :Method of Scale Correlationطريقة تصحيح المقياس 

قامت الباحثة بوضع طريقة لتصحيح المقياس بعد تطبيقه على أفراد عينة الدراسة 
؛ وذلك بحيث تسمح لنا بتغيير لغة المقياس من لغة (200)ومترية وعددهم السيك

حروف أو عبارات إلى اللغة الرقمية التي تسمح بالتعامل مع هذه األرقام بصورة علمية 
تهدف للوصول إلى نتائج دقيقة ومنظمة ألبعاد المقياس، وهذه الطريقة يتم فيها اختيار 

أوافق )يث يقوم الطلبة باالختيار من بين هذه البدائل االستجابة من بين ثالثة بدائل؛ ح
أن البند ينطبق على المفحوص ( أوافق)؛ حيث تعني اإلجابة (ال أوافق –متردد  –



  

 

 

 

 اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 7112أكتوبر(       1) العـــــــدد  42

أن البند ينطبق على ( متردد )وتعني اإلجابة . درجات( 4)بدرجة كبيرة وتقدر 
ن البند ال أ( ال أوافق)وتعني اإلجابة . المفحوص بدرجة متوسطة وتقدر درجتين

علمًا بأن هناك عبارات سلبية تقدر . ينطبق على المفحوص وتقدر درجة واحدة
 (.ثالث درجات –درجتان  –درجة واحدة )عكسياً 

 :مناقشة وتفسير النتائج السيكومترية

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات أفراد "ينص الفرض على أنه 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي  ودرجات العينة على مقياس عادات وأنماط 

 ".أفراد العينة على مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل االجتماعي 

 :عرض نتائج الفرض األول

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثة معامل ارتباط بيرسون بين 
بكات التواصل درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس عادات وأنماط استخدام ش

االجتماعي  ودرجاتهم على مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل 
االجتماعي، ويوضح الجدول التالي قيم معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة 

 .على المقياسين

جدول معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياس عادات وأنماط استخدام 
صل االجتماعي  ودرجاتهم على مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات شبكات التوا

 (200= ن )التواصل االجتماعي 
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الدرجة الكلية لمقياس دوافع تعامل  األبعاد
 مستوى الداللة الشباب مع شبكات التواصل االجتماعي

الدرجة الكلية لمقياس عادات وأنماط 
 0،02 ** 0،342 استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 0،02دال عند مستوى  (**)      0،02دال عند  (*)
يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

بين درجات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس دوافع تعامل الشباب  0،02
ات وأنماط استخدام مع شبكات التواصل االجتماعي  وبين درجاتهم على مقياس عاد

 . وبالتالى تم التحقق من صحة الفرض األول ، شبكات التواصل االجتماعي 
وأكدت الدراسة الحالية أن الشباب يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي؛ 

ومتوسط ( 1،12)ألنها وسيلة اتصال سهلة وسريعة االستخدام بوزن نسبي 
االجتماعي  وسيلة منخفضة التكلفة ويرجع ذلك إلى أن شبكات التواصل "، (1،120)

وفيها يتم التفاعل بين الطرفين؛ حيث ، مقارنة بوسائل التواصل االجتماعي التقليدية
وكذلك سرعة وصول المعلومات ، تبث وتستقبل كميات ضخمة من المعلومات

وتساعد على تطوير البحث العلمي وتسهيل االتصال وزيادة وسائل الترفيه ، للجماهير
كما أن برامج الدردشة تساعد على مزيد من ، ة؛ وذلك لشغل وقت الفراغوالتسلي

، وال يحتاج التسجيل في شبكات التواصل (12: 1002، حلمى خضر")التواصل 
فكل ما على المستخدم أن يقوم بـإنشاء صفحة له ، االجتماعي أي وقت أو جهد

رسال طلبات صداقه افة إلى أن  وسائل باإلض، مجانًا، وتسجيل بريده اإللكتروني وا 
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التواصل االجتماعي االجتماعية  تتميز بسرعة رد فعل الجمهور في الوقت الحقيقي 
له؛أي قيام الجمهور بالمحادثات التحديثات الفورية  بمعنى االستجابة الفورية 

فوسائل التواصل االجتماعي الجماهيرية تقدم ، فهو جمهور يتسم بالتفاعلية، للجمهور
جة المعلومات في الوقت المتزامن مع الحدث أو الخبر، فمثال ميزة سرعة معال

 Newsتحديثات المعلومات على الفيس بوك متوفرة من خالل وظيفة تغذية األفراد 
feed  أو قنوات األخبار ورفع أشرطة الفيديو وروابط المواقع والتعليقات، كما أن

ياسمين . )ثشبكات التواصل االجتماعي  توفر تطبيقات ال تحتاج إلى بح
 (23-24: 1023،محمد

وجاء دافع التعرف على أخبار األصدقاء على رأس دوافع تعامل الشباب مع 
يليه ( 10140)ومتوسط قدره ( 1011)شبكات التواصل االجتماعي  بوزن نسبي قدره 

ومتوسط قدره ( 1،10)دافع إعادة االتصال باألصدقاء القدامى بوزن نسبي قدره 
استخدم شبكات التواصل االجتماعي  إلبقاء التواصل مع  ، يليه دافع(10120)

( 1،40).أشخاص يصعب التواصل معهم في الحياة اليومية بوزن نسبي قدره 
ويليه دافع التحدث مع اآلخرين بشأن األحداث الجارية بوزن ، (10420)ومتوسط قدره 
قات ، بينما جاء دافع البحث عن عال(10220)ومتوسط قدره ( 1،23)نسبي قدره 

، (20110)ومتوسط قدره ( 2،12)رومانسية في المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 
، والتي أكدت أن دافع الترفيه  christyet.al (2011)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

، والتي أشارت إلى أن دافع الحفاظ HALL(2009)ودراسة، يأتي على رأس الدوافع
ضاء الوقت،ويليه دافع الحصول على على العالقات القائمة يليه دافع ق

والتي أثبتت أن دافع الترفيه يأتي على قائمة ( 1002)ودراسة نرمين زكريا ،المعلومات
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والتي أشارت إلى أن تكوين صداقات   Tiffany&Sandra(2009)ودراسة ،الدوافع
، Whitty Monicoودراسة ، جديدة أول دوافع  استخدام الشباب للشبكات االجتماعية

لتي أشار فيها إلى أن المستخدم  االفتراضي يستخدم مواقع الشبكات االجتماعية وا
االفتراضية بهدف إقامة عالقات عاطفية مع الجنس اآلخر؛ حيث توجد شبكات تنشر 

 (Whitty, 2009: 1-7. )بيانات األفراد من الجنسين لهذا الغرض
شبكات التواصل االجتماعي  وتأتي هذه النتائج لتبين لنا أن دوافع تعامل الشباب مع 

عادة - والتي يدور معظمها حول التواصل والتفاعل مع األصدقاء ومعرفة أخبارهم وا 
االتصال باألصدقاء القدامى واالتصال بأشخاص يصعب التواصل معهم في الحياة 

ترجع إلى قلة التواصل والعالقات بين أفراد األسرة، وبالتالي يتم اللجوء إلى  –اليومية 
 .كات االفتراضية لتعويض هذه العالقاتالشب

واتفقت نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بعادات وأنماط استخدام شبكات التواصل 
 chat؛ حيث تأتي خدمة الدردشة (1021)االجتماعي  مع نتائج دراسة مريم نريمان 

على رأس األنشطة التي يمارسها المستخدمون على شبكات التواصل االجتماعي  
، وترى الباحثة أن تفضيل خدمة (1،230)ومتوسط قدره ( 1،24)زن نسبي قدره بو 

الدردشة يرجع إلى أنها أكثر الخدمات التي تسهل للمستخدمين بناء العالقات 
االفتراضية وتسمح لهم بالتعرف أكثر على أصدقائهم وتساعدهم على توسيع عالقاتهم 

اضى، وتعد طلبات الصداقة في شبكات االجتماعية واالندماج أكثر في المجتمع االفتر 
التواصل االجتماعي  خاصة الفيس بوك من أهم الخدمات التي يقدمها والتي تدعم 
بناء عالقات الصداقة عبر الموقع في حين أن الموقع يتيح للمستخدم خاصية الموافقة 
أو رفض طلبات الصداقة، وهو ما يجعل عدد األصدقاء محدودًا لدى البعض ممن ال 
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في حين يكون العدد بالنسبة لمن يسعون إلى التعرف ، يفون أي أحد إلى قوائمهميض
على أكبر عدد من األشخاص ويمكن تفسير عدد األصدقاء الكبير في الموقع إلى 
الرغبة في خلق مجال أوسع للتفاعل فكلما زاد عدد األصدقاء زادت نسبة التفاعل من 

 .االجتماعية التي يدركها المستخدمون خالل المشاركات المتنوعة وزادت المساندة
بينما جاء االشتراك في المسابقات واأللعاب المتاحة في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

، وربما يرجع هذا إلى أن المستخدمين يفضلون (1،420)، ومتوسط قدره (1،43)
دردشة والرد الخدمات التي فيها التفاعلية أكثر من غيرها مثل األلعاب والمسابقات وال

 .على األصدقاء
والتي أكدت أن مشاهدة ( 1002)واختلفت هذه النتيجة مع دراسة نرمين زكريا 

ألبومات الصور الخاصة باألصدقاء على رأس  قائمة األنشطة التي يمارسها 
، (1021)، وأيضًا دراسة نها نبيل %( 42،2)المستخدمون على الفيس بوك بنسبة 

الع على صفحات المستخدمين يأتي على رأس األنشطة والتي أشارت إلى أن االط
 .التي يمارسها المستخدمون على شبكات التواصل االجتماعي

فيما يتعلق بالطريقة التي يقدم بها المستخدمون  أنفسهم  لآلخرين أوضحت نتائج 
الدراسة الحالية أن المستخدمين يقدمون أنفسهم بصدق، ويضعون صورهم الشخصية 

 يستخدمون أسماء مستعارة، وقد يرجع ذلك إلى أن شبكات التواصل الحقيقية، وال
االجتماعي  وخاصة الفيس بوك آمنة، وتتمتع بالخصوصية، وتهتم بتطوير سياسات 

الخاصة بهم من اقتحام  profileالخصوصية التي تضمن لمستخدميه حماية ال
 .أشخاص غرباء ال يعرفونهم وال يرغبون في التعامل معهم 

 :يمكن مالحظة اآلتي -من خالل تفسير هذه النتائج  -لي وبالتا



  

 

 

 

 اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 7112أكتوبر(       1) العـــــــدد  47

أن المستخدمين يقدمون أنفسهم كما هم في الواقع؛ ألن هدفهم األول هو التواصل  -
مع األصدقاء والدردشة معهم ومعرفة أخبارهم، وبالتالي فهم يضعون هويتهم 

 .الحقيقية على شبكات التواصل االجتماعي
الحقيقية على شبكات التواصل االجتماعي يحقق  أن استخدام األسماء والصور -

 .نوعًا من الثقة بين المستخدمين
 :التوصيات 

وما تم التوصل إليه من نتائج وبمقارنتها بنتائج ، انطالقًا من أهداف الدراسة .2
 :الدراسات السابقة فإن الباحثة توصي بما يلى

جتماعي  بمزيد هناك حاجة ملحة لطرح موضوع التفاعل عبر شبكات التواصل اال .1
، نفسية، إعالمية)من البحث والدراسة من جانب فرق بحثية متنوعة التخصصات 

؛ حيث إن الظاهرة معقدة وتحتاج لطرح علمي متعدد (طبية، تكنولوجية، اجتماعية
 .الجوانب ومتنوع الزوايا

ضرورة  استثمار طاقات الشباب واحتوائهم في أنشطة مهمة ودمج الشباب في  .4
مع بداًل من حالة االنسالخ والعزلة التي تؤدي إلى انغالقه وانسحابه نسيج المجت

 .إلى شبكات التواصل االجتماعي 
تنمية الوعي لدى طالب المرحلة الجامعية بأوجه االستفادة من شبكات التواصل  .3

 .االجتماعي، والتي تتيح لهم توفير الوقت والجهد في التواصل مع اآلخرين
وية  القيام بدراسة كيفية توظيف شبكات التواصل يجب على المؤسسات الترب .2

االجتماعي   في تنمية مهارات ومعارف الطالب بحيث يمكن استغاللها  في 
 .تقديم محتوى تربوي مالئم 
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يجب أن تعود األسرة إلى ممارسة دورها األساسي فهي المصدر الرئيس واألول  .2
طلبات الحياة اليومية فقد انشغلت األسرة في توفير مت، للمساندة االجتماعية

 .وتركت أبناءها يبحثون عن المساندة على شبكات التواصل االجتماعي  
 

 : المراجع
 .بيروت، دار صادر،  المجلد األول، لسان العرب(:  2223)ابن منظور 
دراسة لبعض أساليب التنشئة الوالدية المسئولة عن رفع (: 2220) أحمد السيد 

، مجلة علم النفس، متغيرات الديموجرافيةمستوى الطموح فى ضوء بعض ال
 .الهيئة السعودية العامة للكتاب، القاهرة

إدمان شبكات الويب االجتماعية وعالقته بالعوامل الخمسة (: 1024)أحمد حسن 
فى "للشخصية وبعض الحاجات النفسية لعينة لعينه من طالب جامعة حلوان 

 .جامعة حلوان ، ية التربيةكل، رسالة دكتوراه"ضوء نظرية التفاعل الرمزى 
مكتبة لبنان ، بيروت، 4ط، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية(: 2211)أحمد زكى 

. 
فعالية توظيف شبكات التواصل االجتماعى فى اكتساب (: 1024)أحمد عبد القادر 

طالبات جامعة األقصى  فى غزة لمهارات إنتاج الوسائط المتعددة  واتجاهاتهن 
 .غزة ، جامعة  األزهر، كلية  التربية، رسالة ماجستير، نحوها

ة باالنترنت ورسائل اثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلي(: 1002)أشرف جالل 
الفضائيات  على العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة السعودية والقطرية 

دراسة تشخيصية مقارنة على الشباب وأولياء األمور فى دور مدخل اإلعالم "
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، كلية اإلعالم، األسرة واإلعالم وتحديات العصر، المؤتمر العلمى األول، البديل
 .  فبراير24 -22ة من فى الفتر ، جامعة القاهرة

النموذج البنائى للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل (: 1020) السيد محمد 
الخمسة الكبرى للشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب 

 .يناير، 12العدد ، 10المجلد ، جامعة بنها، مجلة كلية التربية، الجامعة
 .مكتبة األنجلو السعودية ، القاهرة، هج الكلينيكىالمن(: 2222)آمال عبد السميع 

فاعلية برنامج للمساندة االجتماعية فى تخفيف االغتراب لدى (: 1001)آمال محمد 
جامعة ، كلية التربية، رسالة دكتوراه، عينة من الطالبات المقيمات بالمدن الجامعية

 .حلوان 
تقديم خدمات مكتبية  استخدام الشبكات االجتماعية فى(: 1020)أمانى جمال 

 .جمعية المكتبات والمعلومات السعودية ، مجلة دراسات المعلومات، متطورة
الشبكات االجتماعية وتأثيرها  على األخصائى (: 1002)وهبة محمد ، أمينة عادل
ورقة بحث مقدمة ، دراسة شاملة للتواجد واالستخدام لموقع الفيس بوك، والمكتبة

خصائى المكتبات والمعلومات فى مصر فى الفترة ما فى المؤتمر الثالث عشر أل
 .جامعة حلوان، اإلدارة العامة للمكتبات، يوليو 4-2بين 

أهمية المساندة االجتماعية فى (: 1022)مسيلى رشيد، فاضلى أحمد، ايت حمودة
مجلة العلوم اإلنسانية . تحقيق التوافق النفسى واالجتماعى لدى الشباب البطال

 .الجزائر ، العدد الثانى، واالجتماعية
ورشة عمل للتدريب على تطبيق واستخدام اختبار التات، (: 1002)إيمان فوزي 

 .جامعة عين شمس. كلية التربية. مركز اإلرشاد النفسي. واختبار ساكس
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األبعاد االجتماعية والثقافية المرتبطة باستخدام مواقع االنترنت (: 1020)إيمان قناوى 
كلية الدراسات ، رسالة دكتوراه".يدانية على الفيس بوكدراسة اجتماعية م"

 .جامعة األزهر ، اإلنسانية
النموذج السببى للعالقة بين المساندة االجتماعية والتوافق (: 1004)بشرى  أرنوط 

 .جامعة الزقازيق ، كلية اآلداب، رسالة ماجستير. المهنى لدى عمال الصناعة 
مكتبة  ،الرياض لألطفال، واالجتماعية لدينيةا التربية): 1002) داغستانى بلقيس

 العبيك
، قراءة فى نظريات اإلعالم الجديد ومناهجه: مستخدم االنترنت(: 1022)ثريا البدوى 
 .عالم الكتب ، القاهرة

متروبول للطباعة ، القاهرة، حقيقة الفيس بوك عدو أم صديق(: 1001) جمال مختار 
 والنشر  

مجلة علم ، ة الوالدية وشعور األبناء بالفقدانالتنشئ(: 2222)جمال مختار 
 .القاهرة ، الهيئة السعودية العامة للكتاب، 42ع،النفس

دور الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية وتقدير الذات فى (: 1001) جيهان أحمد 
رسالة ، إدراك المشقة والتعايش معها لدى الراشدين من الجنسين فى سياق العمل

 .جامعة القاهرة، ية اآلدابكل، ماجستير
دور شبكات التواصل االجتماعى فى تنمية الوعى السياسى (: 1023)جيهان حسن 

جامعة ،معهد الدراسات التربوية،رسالة ماجستير.يناير 12دراسة حالة لشباب ثورة 
 القاهرة

 .عالم الكتب،القاهرة،2ط، علم النفس االجتماعى(: 2213)حامد زهران 
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 القاهرة ، عالم الكتب،1ط، الصحة النفسية واإلرشاد النفسى(: 2214)حامد  زهران 
 .عالم الكتب،القاهرة، 2ط، علم نفس النمو(: 1002)حامد زهران 
 . عالم الكتب، القاهرة، 4ط، الصحة النفسية والعالج النفسى(: 1003)حامد زهران 

التوافق النفسي دراسة مقارنة ألثر اإلقامة الداخلية على (: 2243)حسام الدين محمود 
رسالة ماجستير، كلية التربية، ، للطالب المتفوقين تحصيلياً  بالمرحلة الثانوية

 .جامعة عين شمس
إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض أبعاد الصحة النفسية ( : 1002)حسام الدين محمود 

، المؤتمر العلمى (الوجه اآلخر لثورة اإلنفوميديا)لدى طالب المرحلة الثانوية 
معهد الدرسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس ، "الطفل والبيئة " نوى الس
 .1002مارس  13-12

فعالية برنامج عالجى متعدد النظم فى عالج إدمان ( :  1004)حسام الدين محمود 
معهد الدرسات "الطفل العربى  والتحدى " اإلنترنت ، المؤتمر العلمى السنوى 

 .1004مارس  20-1س ، العليا للطفولة، جامعة عين شم
دار فكر وفن للطباعة ، القاهرة، سيكولوجية اإلعالم الجديد(: 1024) حسنين شفيق 

 .والنشر والتوزيع
الدور الدينامى للمساندة االجتماعية فى العالقة بين ضغوط (: 2221) حسين على 

ين رابطة األخصائي، مجلة دراسات نفسية. الحياة المرتفعة واألعراض االكتئابية 
 .القاهرة ، العدد الثانى، 1المجلد ، النفسيين
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المساندة االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية  (:  1020) حكمة جالل 
جامعة ، كلية التربية، رسالة ماجستير، "دراسة تنبؤية" لدى طالب المرحلة الثانوية

 .بنى سويف 
دار ، األردن، صل االجتماعىدراسة فى التوا: ثقافة االنترنت (: 1002)حلمى خضر 

 .مجدالوى للنشر والتوزيع
 12استخدام الشباب مواقع الشبكات االجتماعية إلطالق ثورة (: 1021)حمزة السيد 
رسالة ".دراسة ميدانية."السعودية واإلشباعات المتحققة منها  1022يناير 
 .جامعة طنطا، كلية التربية النوعية، ماجستير
امتالك أعضاء هيئة التدريس فى جامعة تعز لمهارات  مدى(: 1004)حنان عبده 

 .جامعة اليرموك، كلية التربية، رسالة دكتوراه. االنترنت واتجاهاتهم نحوها
المساندة االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة لدى مريض (: 1002) حنان مجدى 

، ربيةكلية الت، رسالة ماجستير". دراسة سيكومترية كلينيكية " السكر المراهق 
 .جامعة الزقازيق 

دراسة . ثقافة الفضاء االفتراضى ورأس المال االجتماعى (: 1023)داليا أحمد 
، رسالة ماجستير. استطالعية آلليات التفاعل االجتماعى على موقع الفيس بوك 

 .جامعة اإلسكندرية ، كلية اآلداب
حدة علم و (: 2212)صالح مخيمر، عبده ميخائيل رزق ( ترجمة)دانييل الجاش 
 .مكتبة األنجلو السعودية ، القاهرة،  4النفس، ط
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تصور مقترح لتوظيف شبكات اإلعالم االجتماعى فى توجيه (: 1022)دينا خالد 
جامعة ، كلية التربية،رسالة ماجستير.طالب الجامعة نحو المشاركة السياسية 

 .عين شمس 
ندة االجتماعية وضغوط النموذج السببى للعالقة بين  المسا(: 2222) راوية محمود

الهيئة ، 42العدد ، مجلة علم النفس، الحياة والصحة النفسية لدى المطلقات
 .السعودية العامة للكتاب 

تصميم مدونة الكترونية وصفحة تعليمية على موقع الفيس (: 1024)رضوان محمد  
بوك أثرهما على التحصيل لدى طالب الصف العاشر األساسى فى مبحث 

الجامعة اإلسالمية ، كلية التربية، رسالة ماجستير. ا واتجاهاتهم نحوها التكنولوجي
 .بغزة 

دور شبكات التواصل االجتماعى فى تعبئة الرأى العام (: 1021) زهير عابد 
مجلة ، دراسة وصفية تحليلية،الفلسطينى  نحو التغيير االجتماعى والسياسى

 (.12) مجلد، (العلوم اإلنسانية)جامعة النجاح لألبحاث 
تقدير الذات والعالقات االجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة (: 2224) زينب شقير 

النفسية لدى عينتين من تلميذات المرحلة اإلعدادية فى كل من مصر والمملكة 
مجلس النشر ، 1العدد ، 12المجلد ، مجلة العلوم االجتماعية. العربية السعودية 

 .الكويت ، العلمى
استخدام الشباب السعودي لمواقع الشبكات االجتماعية (: 1022)  سامح السيد

جامعة ، كلية اإلعالم، رسالة ماجستير، "دراسة ميدانية"وعالقته باالغتراب   
 .األزهر
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مكتبة األنجلو ، القاهرة، كيف  تقوم بالدراسة الكلينيكية(: 2214)سامية القطان 
 السعودية 
ية والمجتمعية لتعامل الشباب الجامعى  مع اآلثار االجتماع(: 1023)سحر جابر 

دراسة ايكولوجية مقارنة بين الذكور واإلناث  فى الوجه "مواقع التواصل اإلكتروني 
جامعة ، معهد الدراسات والبحوث البيئية، رسالة دكتوراه، "القبلى والبحرى والقاهرة 

 .عين شمس
مشاركة السياسية للمرأة أثر مواقع التواصل االجتماعى على ال(: 1024)سمر محمد 

غزة ، جامعة األزهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، رسالة ماجستير، فى فلسطين
. 

 244تفسير األحالم ، العدد (: 2221)نظمى لوقا ( تبسيط وتلخيص)سيجموند فرويد 
 .، سلسلة شهرية تصدر عن دار الهالل 

، .وجز في التحليل النفسيالم(: 1000)سامي محمود علي : ترجمة. سيجموند فرويد
 .الهيئة السعودية العامة للكتاب: القاهرة

، دار  2تفسير األحالم ، ط(: 1003)مصطفى زيور ( ترجمة)سيجموند فرويد 
 .المعارف ، القاهرة 

 .دار الكتب، القاهرة، الشبع النفسى(: 2224)سيد صبحى 
تى على سبكة أشهر موقع استخبارا(: "1001)فضائح الفيس بوك ، شادى ناصيف
 القاهرة -دمشق،دار الكتب السعودية، "االنترنت
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دوافع استخدام األحداث الجانحين للمسلسالت واألفالم (: 1001) شادية محمد 
رسالة ، العربية التى يعرضها التليفزيون المصرى واإلشاعات المتحققة منها

 .جامعة عين شمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة، دكتوراه
العالقة بين المساندة االجتماعية وكل من (: 1002)عادل هريدى ، جاب اهللشعبان 

، 22السنة، مجلة علم النفس، مظاهر االكتئاب وتقدير الذات والرضا عن الحياة
 .الهيئة السعودية العامة للكتاب ،21العدد 

، نالمساندة االجتماعية وعالقتها بالموهبة االبتكارية للمراهقي(: 1002)شيماء احمد 
 .جامعة الزقازيق ، كلية التربية، رسالة ماجستير

دار الثقافة ، القاهرة،1ط، علم النفس االجتماعى المعاصر(: 2212)طلعت حسن 
 .للطباعة والنشر
، عمان، المفاهيم والوسائل والتطبيقات –اإلعالم الجديد (: 1001)عباس مصطفى 
 .دار الشروق

. ب العربى لمواقع التواصل االجتماعى استخدام الشبا(.1024) عبد الكريم صالح 
 .جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية،رسالة ماجستير

العالقات السببية بين إدمان االنترنت والتفضيل (.1022)عبد الناصر السيد 
. االجتماعى لالنترنت والوحدة النفسية والمساندة االجتماعية لدى مدمنى االنترنت

 .أكتوبر، 44العدد ، 12المجلد .سعودية للدراسات النفسيةالمجلة ال
 .عالم الكتب ،القاهرة،قاموس علم االجتماع(: 2214)عبد الهادى الجوهرى 
المساندة االجتماعية وضغوط العمل وعالقة كل منهما (: 2222) عزت عبد الحميد 

 .ق جامعة الزقازي، كلية التربية،،رسالة دكتوراه، برضا المعلم عن العمل
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مكتبة األنجلو : الشخصية من السواء وأمرض، القاهرة(: 2222)عزيز حنا وآخرون 
 السعودية

تطبيق برنامج لتنمية مهارات العمل االستقاللى والنضج (: 2224)عفاف دانيال 
معهد ، رسالة دكتوراه، عاما 21-2االجتماعى لدى األطفال المتخلفين عقليا من 

 .عة عين شمس جام، الدراسات العليا للطفولة
أثر شبكة المعلومات الدولية فى الوعى الدينى للشباب (: 1022) على حمودة 

جامعة ، كلية اللغة العربية، رسالة ماجستير"دراسة تطبيقية " الجامعى فى مصر 
 األزهر 

حداث الحياة الضاغطة وعالقتها ( .1000)على عبد السالم  المساندة االجتماعية وا 
الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين مع أسرهم والمقيمين فى بالتوافق مع الحياة 
 ..الهيئة السعودية العامة للكتاب، 24العدد ، مجلة علم النفس. المدن الجامعية 
مكتبة ، القاهرة،المساندة االجتماعية وتطبيقاتها العملية(: 1003)على عبد السالم 

 .األنجلو السعودية
مكتبة ، القاهرة، دة االجتماعية وتطبيقاتها العمليةالمسان(: 1002)على عبد السالم 

 .االنجلو السعودية
المساندة االجتماعية كمتغير وسيط فى العالقة بين المعاناة (: 2211) عماد على 

رابطة ، 2العدد ، 1المجلد ، مجلة دراسات نفسية، االقتصادية والخالفات الزوجية
 .   األخصائيين النفسيين السعودية
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الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية متغيرات وسيطة فى (: 2224)مر عماد مخي
الجمعية ، العالقة بين ضغوط الحياة وأعراض االكتئاب لدى الشباب الجامعى

 .24العدد ،4المجلد ، السعودية للدراسات النفسية
العالقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع الشبكات (: 1022)عمرو محمد  
والفيس  youtubeدراسة على موقعى اليوتيوب " ة وقيمهم المجتمعية االجتماعي

 . جامعة  القاهرة  ، رسالة دكتوراه ، كلية اإلعالم، " facebookبوك
دار النهضة ، القاهرة، موسوعة علم النفس والطب النفسى(:  2221) فرج عبد القادر 

 .العربية
ندة االجتماعية لدى عينة من طالب الوحدة النفسية والمسا(: 2224) فهد بن عبد اهلل 

الهيئة ، 34العدد ، 22السنة ،مجلة علم النفس". دراسة ميدانية"وطالبات الجامعة 
  .القاهرة ، السعودية العامة للكتاب

، علم النفس االجتماعى رؤية معاصرة(. 2222)سعد عبد الرحمن ، فؤاد البهى
 .دار الفكر العربي، القاهرة

 دار أسامة للنشر ، عمان ، اإلعالم اإللكترونى (: 1020)فيصل ابو عيشة 
، القاهرة، 2المجلد ، ذخيرة تعريفات مصطلحات علم النفس(: 2211)كمال الدسوقى 

 .مؤسسة األهرام 
 .دار النهضة السعودية ، القاهرة، الطب العقلى والنفسى(: 1000)كمال مرسى 
مطبعة فيكتور ، ، القاهرة 1، ج 2علم النفس األكلينيكى ، ج(: 2224)لويس كامل 
 .كيرلس
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مكتبة الفالح ، الكويت ، الفيس بوك والشباب العربى (:1021)ليلى أحمد 
 .للنشروالتوزيع 
، تأثير شبكات التواصل االجتماعى على جمهور المتلقين(. 1021)محمد المنصور

 كلية، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع االلكترونية
 .األكاديمية العربية فى الدنمرك ، اآلداب والتربية

دار المعرفة ، اإلسكندرية، أسس وموضوعات علم االجتماع(: 1004)محمد بيومى 
 .الجامعية

الطبعة ،  القاهرة، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير(: 2224)محمد عبد الحميد 
 .عالم الكتب، األولى

 .عالم الكتب، القاهرة، واإلعالم البديل المدونات(: 1002)محمد عبد الحميد 
ادمان االنترنت (:1002) عادل صالح ، عبد الفتاح رجب ، محمد عبد الهادى 

مجلة . وعالقته بكل من  االكتئاب والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة 
 .يوليو ،  3العدد ، جامعة القاهرة ، كلية التربية ببنى سويف 
، كراسة تعليمات  اختبار تفهم الموضوع(: 2243)ي محمد عثمان، أنور حمد

 .دار النهضة العربية،القاهرة
 .القاهرة، دار الشروق،"FaceBookدولة ال (: 1002)محمد على 
المساندة االجتماعية وعالقتها بكل من الذكاء االجتماعى والقيم (: 1024)محمد على 

كلية ،رسالة دكتوراه. المنيااالجتماعية لدى طالب كلية التربية الرياضية بجامعة 
 .جامعة المنيا ، تربية رياضية
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: المساندة االجتماعية والصحة النفسية(: 2223) محمد عبد الرحمن ، محمد الشناوى
 .القاهرة، مكتبة األنجلو السعودية، مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية

ية لدى دور اإلعالم البديل فى تفعيل المشاركة السياس(. 1002)محمود حمدى 
المؤتمر العلمى ،دراسة تطبيقية على الشبكات االجتماعية االفتراضية، الشباب

الواقع والتحديات  فى الفترة ، الدولى الخامس عشر بعنوان اإلعالم  و اإلصالح
 .جامعة المنيا ، كلية اآلداب، 1002يوليو  2 -4من 

يط بين األحداث دور المساندة االجتماعية كمتغير وس(. 1002) مروان عبد اهلل 
، كلية التربية، رسالة ماجستير. الضاغطة والصحة النفسية للمراهقين الفلسطينيين 

 .غزة ، الجامعة اإلسالمية
، تأثير االنترنت على الشباب فى مصر والعالم العربى(. 1002)مروة نبيل وآخرون 

 .مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، القاهرة
استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره فى العالقات (. 1021)مان مريم نري

رسالة ". دراسة عينة من مستخدمى موقع الفيس بوك فى الجزائر ." االجتماعية 
 .الجزائر، جامعة الحاج لخضر، قسم العلوم اإلنسانية، ماجستير

فى عملية دور مواقع التواصل االجتماعى الفيس بوك (. 1021)مصعب حسام الدين 
جامعة ، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير" . مصر نموذجا"التغيير السياسى 
 .النجاح الوطنية
مكتبة األنجلو ، القاهرة، اإلرشاد النفسى من منظور انمائى(.2222)ممدوحة سالمة 
 .السعودية 



  

 

 

 

 اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 7112أكتوبر(       1) العـــــــدد  61

ة سلسل، الفضائيات والعالم العربى فى ظل العولمة(: 1002)منى الحديدى وآخرون 
جامعة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، محاضرات الموسم الثقافى الثالث

 .  القاهرة
المساندة االجتماعية وأساليب مواجهة الضغوط  وعالقتهما ( .1002)ميادة ابراهيم 

كلية ،رسالة ماجستير،"دراسة سيكومترية كلينيكية "باالضطرابات السيكوسوماتية 
 .جامعة الزقازيق ، التربية

تأثير المساندة االجتماعية  على خفض حدة الضغوط النفسية (. 1002)نجالء محمد 
دراسة سيكومترية "الناجمة عن صدمات الحوادث لدى عينة من طلبة الجامعة 

 .جامعة عين شمس،كلية التربية، رسالة ماجستير،"كلينيكية 
المصرى لمواقع  اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب( .1002)نرمين زكريا 

بحث منشور فى المؤتمر ".facebookدراسة على موقع "الشبكات االجتماعية 
، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، "األسرة والطفل وتحديات العصر"، العلمى األول
 . 1002فبراير 24 -22فى الفترة من 

ى لحرية دور مواقع التواصل االجتماعى فى إدراك الشباب الجامع(: 1021) نها نبيل 
، "دراسة تحليلية ميدانية " 1022يناير  12الرأى ومشاركتهم السياسية فى ثورة 

 .جامعة المنصورة ،كلية التربية النوعية، رسالة ماجستير
بعض العوامل النفسية المنبئة بالصمود النفسى لدى عينة من ( . 1022)هبة فوزى 

 .ة المنوفية جامع، كلية التربية، رسالة ماجستير. طالب الجامعة  
 .مكتبة االنجلو السعودية، القاهرة.سيكولوجية المراهقة (.2221)هدى قناوى
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المكتبة ، الخرطوم، دراسة بحثية، أثر الفيس بوك على المجتمع(: 1022)وائل مبارك
 .الوطنية للنشر 

، القاهرة، الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلى(: 2242)وليم الخولى 
 . رفدار المعا

االتصال التفاعلى من خالل مواقع الشبكات االجتماعية (: 1023) ياسمين محمد 
 .جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، رسالة ماجستير.وعالقتها برأس المال االجتماعى 
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