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 ملخص

ية التعرف على عالقة المساندة االجتماعية بالطمأنينة النفسية والهوالحالية إلى هدفت الدراسة        

مقياس المساندة االجتماعية، ، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تطوير الكويتالذاتية لدى طلبة جامعة 

ومقياس الهوية الذاتية، ومقياس الطمأنينة النفسية، وتم التحقق من صدقهما وثباتهما، وقد استخدم الباحث 

( 093)بواقع  ( طالب وطالبة033المقاييس الثالثة في جمع البيانات من أفراد العينة التي تكونت من )

 وقد توصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية: الكويت،امعة تم اختيارهم من ج ( طالبات003و) ،طالبا  

أن مستويات المساندة االجتماعية والهوية الذاتية والطمأنينية النفسية لدى طلبة مؤته جاءت بين 

الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، وتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين المساندة االجتماعية والطمأنينة 

طلبة جامعة مؤته، وتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين المساندة االجتماعية والهوية النفسية لدى 

الذاتية لدى طلبة جامعة مؤته،ويوجد اختالف ذو داللة احصائية في العالقة بين المساندة االجتماعية  

ن المساندة والطمأنينة النفسية تبعا  للجنس والتحصيل.ويوجد اختالف ذو داللة احصائية في العالقة بي

 االجتماعية والهوية الذاتية تبعا  للجنس والتحصيل.

 .الهوية الذاتية، جامعة الكويتالجتماعية، الطمأنينة النفسية، المساندة االكلمات المفتاحية: 



 

 

 

 

 

 

 

Social Support and their Relationship to Psychological Reassurance and Self-

Identity at Kuwait University Students 

 

Abstract 

The study aimed to identify the Social support and their relationship to 

psychological reassurance and self-identity at Kuwait University students. 

To achieve the study goals, socialsupport scale has been devepoed self –identity 

scale, and pshcylological re assurance scale, their validity and stability were 

confirmed. 

The researcher used the three scales in data collection from the sample individuals, 

study sample consisted of(300) male and female students, (190) male students and 

(110) female students, were selected from Mu'tha University. 

The present swtudy researchd the following results: levels of social support, self-

identity, psychological reassurance of Mu'tah university's students cme between 

the high and medium degrees, and the preswence of a relation with statistical 

significance between the social support and the preswence of a relation with 

statistical significance between self-identity and social supporlt of Mu'ta university 

students, and the preswence of a difference with statistical significnece in the 

relation between social support and psychological reassurance attribute to gender 

and a chivement, and the presence of difference with statisticalsignificence in the 

relation between social support and self-identity attribute to gender and 

achivement.  

Keywords: Social Support, Psychological Reassurance, Self-Identity, Kuwait 

University. 

 



 

 

 

 

 

 

 المقدمة

المساندة االجتماعية والطمأنينة النفسية والهوية الذاتية، إلى علماء االجتماع في تعود جذور مفاهيم 

جتماعية إطار اهتماماتهم في العالقات االجتماعية حيث أن كل مفهوم منها استند على تصور ما، فالمساندة اال

مفهوم األمن بالطمأنينة النفسية فاستند إلى  أما الشعور ،مفهوم شبكة العالقات االجتماعية استندت إلى

 .(5332)علي، االجتماعية إلى التنشئة تالنفسي، أما الهوية الذاتية فاستند

إحرردى صررور  عرردت( أن المسرراندة االجتماعيررة Naeem & Muhammad) نعرريم ومحمررد يرررىو 

مرن مصرادر األمرن الرذت يحتاجره  ا  هامر ا  العالقات االجتماعية التي توفر للفرد المسراعدة التري يطلبهرا ومصردر

اإلنسان عندما يشعر بأن هناك ما يهدده، وأنه غير قادر على مواجهة الضغوط والمتاعب التي تعترض حياته 

 .(Naeem & Muhammad ,2014) وتؤثر على توافقه

 التقررديم واالهتمررام والمحبررة ة: وهرريالعاطفيرر المسرراندةالمسرراندة االجتماعيررة عرردة أنررواع وهرري: وتأخررذ  

ديم المسرراعدة الماليررة أو تقررهرري : المسرراندة الملموسررةة والتشررجيع والرعايررة ومرروالثقررة والقبررول والعالقررات الحمي

الرفقرة:  ومسراندةتقديم المشورة والتوجيه واالقتراحات أو معلومات مفيدة، هي : الخدمات والمساندة اإلعالمية

ء، وتعتبرر المسراندة االجتماعيرة مرن أهرم مصرادر عورا  باالنتماشالذت يعطي شخصا  ما  المساندةوهو نوع من 

التخفيف من االحتراق النفسي لدى األفراد إذ تساعدهم على التكيف مع المشكالت التري ترواجههم وتخفرف مرن 

 (.5303اآلثار السيئة للمشكالت )دخان،

كراف مرن إن مفهوم المساندة االجتماعية يشمل مكونين أساسيين هما: أن يدرك الفررد أنره يوجرد عردد  

االشخاص في شبكة عالقاته االجتماعيرة يمكرن الرجروع إليهرا واالعتمراد علريهم عنرد الحاجرة، وأن يكرون لردى 

 (.5303الفرد درجة معقولة من الرضا عن المساندة المتاحة له والقناعة بجدواها )القط، 

علرى  سلبي أو ايجرابيبشكل كما أن ردود فعل األفراد في تلقيهم لمساندة اجتماعية ما، يتوقف تقديره  

المتلقي للدعم أكثر من المانحين له، وبهذا المفهوم فإن شبكة الدعم االجتمراعي للفررد تكرون دائمرا مختفنرة فري 

ذاكرته، وقد اهتمت بعض الدراسات االمبريقية بدراسة عدة مستويات لما تم من دعم اجتمراعي برين مجموعرة 

إن أفضرل مرن يسرتطيع وا حرول درجرات الردعم الممنرو  من المانحين وأخرى مرن المتلقرين، وركرفت جهودهر

 (.Deris, 2005ن )م المساندة االجتماعية هم الوالداتقدي

وفري ذلري يقرول ع تعرالى:  األمرن إلرى الردافع أو أنينة النفسيةموالط النفسي األمن إلى الحاجة تعتبرو 

)سرورة الفجرر،  ِي َراِضيَة  َمْرِضيَّة  فَراْدُخلِي فِري ِعبَراِدت َواْدُخلِري َجنَّتِريأَيَّتُهَا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ اْرِجِعي إِلَى َرب  يا "

 أهم أحد لكونها نظرا العلماء اهتمام نالت التي الدوافع أو واحدة الحاجات البعض عليها أطلق كما (،52اآلية: 

 عليهرا فرأطلقوا متعرددة وبمسرميات مختلفرة، زوايرا مرن بالدراسرة فتناولوهرا الصرحة النفسرية علرى المرؤثرات

 .(5300)الدسوقي،  النفسية مصطلح الطمأنينة



 

 

 

 

 

 

مسرار حرديث  اإليجابيرة، وكرانويعد الشعور بالطمأنينة النفسرية مظهررا  مرن مظراهر الصرحة النفسرية  

، ويعررد أبرررز مؤشررر (Maslo & Pandora)ومررن هررؤالء ماسررلو وبانرردورا  الكثيررر مررن العلمرراء والمفكرررين

لنفسية شعور الفرد باألمن النفسي والنجا  في إقامة عالقرات مرع اآلخررين وتحقيرق التوافرق إيجابي للطمأنينة ا

النفسي، والبعد عرن التصرلب واالنفترا  علرى اآلخررين. وقرد أبررز اإلسرالم هرذا المفهروم وربطره باإليمران برا  

لترري تهردد أمنره )الرردليم، ي مواجهرة األخطرار اوكلمرا ازداد إيمانرره قويرت قدرتره فرر، تعرالى وبقيرة أركرران اإليمران

5332). 

وقد بين زهران أن الشعور بالطمأنينة النفسية يعكس شعور الفرد بأن البيئة االجتماعية صديقة وبأن  

اآلخرين يبادرون االحترام وأنه مقبول داخل الجماعة، وعرفت الطمأنينة النفسية بأنها الحالة التي يكرون فيهرا 

للخطر مثل الحاجات الفسيولوجية، والحاجة إلى األمن والحاجة إلرى  إشباع الحاجات مضمونة وغير معرضة

 (.5330احترام الذات وغير ذلي )زهران، 

فرري هررذا المضررمار إذ ترتكررف علررى السررياق  االهتمررامفقررد كانررت مثررار وبالنسرربة لمفهرروم الهويررة الذاتيررة  

علرى تعفيرف الهويرة فري مختلرف الثقافي واالجتمراعي مرن يحرث المنشرأ والتكروين، ممرا زاد التأكيرد الحضرارت 

حرراالت الحيرراة االجتماعيررة مررن خررالل التنشررأة االجتماعيررة بحيررث تصررب فرري المجتمررع مررن خررالل الشخصررية 

 (.5300)حمود،  واألدوار التي تؤديها في البيئة االنسانية

 ظررائف األساسررية للتنشررئة االجتماعيررة وهرري االنتمرراء إلررى ثقافررةون عمليرة اكتسررال الهويررة تعررد مررن الإ

تقرروم بإكسررال الفرررد المجتمررع والتنشررئة لكررل أنررواع التنشررئة السياسررية واالقتصررادية والعلميررة وغيرهررا، حيررث 

عناصر الثقافة والمهارات في العالقات داخل الجماعات وتطوير أدوار ونمراذ  السرلوك المتعلقرة بهرا، وبرذلي 

قهرا ألهرداف فري تكروين الهويرة للفررد تحافظ التنشئة االجتماعية على كيران المجتمرع وتماسركه، مرن خرالل تحقي

 (.5300)حمود،  ليكون متكيفا  ومنسجما  ومنتميا  إلى مجتمعه ومشاركا  إيجابيا  فيه

تتأثر بالعديد من المواقف والظرروف التري تتعررض لهرا، فإنها لهوية الذاتية لدى اإلنسان أما بالنسبة ل

المساندة االجتماعيرة أحرد أهرم مصرادر الشرعور براألمن وومن ذلي العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية، 

وط وأنره لرم يعرد فري وسرعه أن غضرشرعر أن طاقتره ال تكفري لمواجهرة الالذت يحتاجه اإلنسان وخاصرة عنردما ي

 .(5300الدسوقي ) يجابه الخطر بهذه المواقف وأنه يحتا  إلى مدد وعون خارجه

ي برمتره وترأتي الحاجرة إلرى الهويرة علرى قائمرة وتحقيق الهوية رسالة وهي مشرروع الوجرود اإلنسران

حاجررات الوجررود اإلنسرراني، كمررا أن فترررة المراهقررة تعررد نقلررة نوعيررة للمراهررق فرري المسررتوى التعليمرري وتطررور 

مهاراته االجتماعية وقدراتره العقليرة والجسرمية وقرد عردها أركسرون مرحلرة التحليرق السريكولوجي االجتمراعي 

التفاعررل مررع األدوار المعروضررة فرري المجتمررع وإن كررل المررراهقين يتوقعررون أن للهويررة حيررث تناضررل األنررا فرري 

 .(5300يختبروا بعضا  من هذه األزمة )الجفاز، 



 

 

 

 

 

 

 مشكلة الدراسة: 

، مثل غموض الدور، والمشكالت يتعرض الطالل إلى العديد من األزمات واالضطرابات النفسية

غير عادت لتلبية حاجاتهم  ا  الطلبة من رعاية خاصة واهتماملما يتطلبه هؤالء  االجتماعية، واالضطرال النفسي،

اليومية وإكسابهم مهارات التواصل والعناية الذاتية وغيرها وهذا يعرض الوالدين لالرهاق وبالتالي إلى العديد من 

 باإلضافة إلى صعوبة الحصول على المساعدة لتلبية تلي الحاجات الهامة. النفسية،األزمات والضغوطات 

ن بالضغوط النفسية ومن اهتم العلماء والباحثو تعدد اآلثار المترتبة على الضغوط النفسية فقدول

( والبحث عن أفضل األساليب للتعامل معها وإنهائها أو Rajan- Rankin,2013هؤالء راجان ورنكن )

 التخفيف منها لما ينتج عنها من آثار متعددة.

لنفسية متنوعة، وتختلف باختالف بيئاتهم ومرجعياتهم وإّن أساليب الطالل للتعامل مع الضغوط ا

وأساليب التربية التي تلقوها، لذا فإن نجا  الطالب في التعامل مع القلق النفسي ومواجهتها تأتي من مصادر 

مختلفة كالخبرة الشخصية السابقة في التعامل مع مواقف مشابهة، والتعلم بالمالحظة، كما يتوقف ذلي على 

لمواجهة القلق النفسي وعلى ما يمتلكونه من مصادر ذاتية يستندون إليها في مواجهة القلق  استعداداتهم

 (.5332، وحسين شكلة، والتعامل مع اآلخرين )حسينالنفسي ويتمثل ذلي في مهارات حل الم

وتفرض الحياة الجامعية على من يعيشها بعض األمور التي قد تؤدت إلى إحساس هؤالء األفراد  

 .(5300)مصبح،  النفسي مما قد ينتج عنه مشاكل نفسية عديدة من أهمها االكتئالبالقلق 

المساندة االجتماعية وعالقتها بالطمأنينة النفسية والهوية  في بحث ومشكلة البحث الراهنة تتركف

 .   الكويتالذاتية لدى طلبة جامعة 

 ويمكن تحديد ذلي من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة.  

 وبشكل أكثر تحديدا ، تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:      

  والتحصيل؟هل تختلف العالقة بين المساندة االجتماعية والطمأنينة النفسية تبعا  للجنس  -0

 هل تختلف العالقة بين المساندة االجتماعية والهوية الذاتية تبعا  للجنس والتحصيل؟ -5

 

 أهداف الدراسة: 

العالقة بين المساندة االجتماعية الطمأنينة النفسية والهوية الذاتية ومعرفة  إلىالتعرف اسة تهدف الدر

تبعا  لعدد من  الكويتالفروق بين المساندة االجتماعية والطمأنينة النفسية والهوية الذاتية لدى طلبة جامعة 

 .المتغيرات

 



 

 

 

 

 

 

 أهمية الدراسة: 

 ظرية والتطبيقية التالية:تكمن أهمية الدراسة الحالية بالنقاط الن

 أوالً: األهمية النظرية:

إلقاء الضوء على المساندة االجتماعية والتي قد يكون لها نتائج سلبية أو إيجابية على  .0

 تحصيل الطلبة وتكيفهم وصحتهم النفسية.

إثراء المكتبة العربية كمصدر مكمل لسلسلة الدراسات العلمية في مجال متغيرات  .5

 ، والهوية الذاتية(.النفسيةمساندة االجتماعية والطمأنينة الدراسة وهي: )ال

 :ثانياً: األهمية التطبيقية

المساندة االجتماعية  هيتبرز أهمية الدراسة الحالية في استخدامها لثالثة مقاييس  .0

والطمأنينة النفسية والهوية الذاتية وتوجيه االهتمام إلى هذه الفئة من قبل أعضاء هيئة 

 االرتقاء بمستوىاء األمور، مع إيجاد الطرق الالزمة للتركيف على كيفية التدريس وأولي

 الطمأنينة النفسية والهوية الذاتية لديهم.

تسهم في تقديم معلومات أوضح لمساعدة المتخصصين والمهتمين في تصميم وتطوير  .5

 برامج اإلرشاد للتعامل مع المشكالت التي تواجه الطلبة في الجامعات.

 سابقة:الدراسات ال

  الدراسات العربية:أوالً: 

(: دراسرة بعنرنا : )الشرعنر بالنحردن النفسرية واألمر  النفسر  3102) تناول مصطفى والشرريفي 

( طالبرا 021تكونرت عينرة الدراسرة مرن )النافدي  ف  جامعة اليرمنك(.  والعالقة بينهما لدى عينه م  الطلبة

م. 5305/5300صررل الدراسرري الثرراني للعررام الدراسرري وطالبررة مررن طلبررة جامعررة اليرمرروك المسررجلين فرري الف

دة واألمرن النفسري. أشرارت نترائج الدراسرة إلرى أن عور بالوولتحقيق هدف الدراسة تم بناء مقياسـين لقياس الش

مستوى الوحدة النفسية لدى الطلبة الوافدين كان متوسطا، وأن معامالت االرتباط جميعها بين المقياسين كانت 

الذاتية مرع مقيراس األمرن النفسري وأبعراده وذات اتجراه  بعد المشاعرعنـد مستوى الداللة باستثناء  دالة إحصائيا  

 سلبي )عكسي(.

( دراسة حنل عالقة الضغط المهن  بالمساندن االجتماعية لدى المرأن 3102تناولت دراسة بحري )

ام مقياس الضغط المهني الذت ( امرأة متفوجة وعازبة، وتم استخد052تكونت عينة الدراسة من ) العاملة،

(، ومقياس المساندة االجتماعية الذت صممه السيد محمد ابو 5300سليم نعامة وانور جميل علي ) أعده

 (، 5303هشام )



 

 

 

 

 

 

اسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الضغط المهني والمساندة االجتماعية لدى المرأة العاملة 

ي مستوى الضغط المهني لدى المرأة العاملة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية في الجامعة، ووجود فروق ف

وتبعا لمتغير طبيعة العمل، وعدم وجود فروق في مستوى الضغط المهني لدى المرأة العاملة تبعا لمتغير 

 االقدمية.

( دراسة حنل أنماط المساندن االجتماعية وعالقتها 3102الطراونة والصبحيي  ) أجرىكما 

( طالبا وطالبة، واتضح 502، تكونت عينة الدراسة من )الكنيتلمسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة با

انماط المساندة االجتماعية لدى طلبة الجامعة هو نمط المساندة االجتماعية من  أكثرمن نتائج الدراسة أن 

من المسؤولية االجتماعية، االسرة، كما بينت النتائج أن افراد عينة الدراسة اتسموا بمستوى متوسط 

 واشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين المساندة االجتماعية والمسؤولية االجتماعية.

 الدراسات األجنبية:

بعنرنا : )تررثر ر را طرالب التمرريت عر  تخصصرهم  بدراسة (Kim &Kim, 2014) قام كيم وكيم 

( طالررب 053(. أجرررت االسررتطالع الررذت ضررم )يررةوالهنيررة التاتيررة والرردعم االجتمرراع  علررى هررنيتهم الن يف

للبحث في أهمية الوظيفة لألفراد والتغيرات التي تحدث خالل حيراتهم  2/05/5300-2تمريض في الفترة من 

لذلي يجب أن يكونوا حذرين قبل أن يتخذوا قرار الوظيفة حتى يوجد لديهم الوظيفة الناجحة، ويجب أن يقررر 

عامل المفيد في اتخاذ القرار الوظيفي الذت يشير إلى تطور الوعي الذاتي لردى الفررد األفراد وظيفتهم الذاتية ال

 حتى يكون مختلفا  عن اآلخرين.

( بعننا : )آثار الدعم االجتماع  Naeem, Muhammad ,2014) نعيم ومحمد تختبر دراسة

( طالب جامعة تم 033تكونت عينة الدراسة من )على الدافع التات   م  طالب جامعة ساراغندا(. 

الباكستان بواسطة تقنية العينة القصدية المريحة، بينما كان تصميم البحث هو  -اختيارهم من جامعة ساراغودا

بحث استطالع، وجمعت البيانات من الطالل من كليات مختلفة من خالل االتصال المباشر معهم الباكستان 

تبار للعالقة المميفة بين الدعم االجتماعي والدافع الذاتي، الدعم االجتماعي المدرك، وبينت النتائج ان االخ

الدعم االجتماعي من الوالدين ومن الفمالء يساهم في اختبار الدعم االجتماعي في عالقة مع كيف يعتقد 

لب عن توفر الطالب ويؤمن انه مستقال ، وأكدت الدراسة على ان الدعم االجتماعي المدرك في وعي الطا

المساعدة من اآلخرين مثل: المساعدة من األصدقاء والعائلة، يفّود الطالل بالسلوك الداعم، والوجود ألربعة 

 نماذ  مختلفة من الدعم، بإمكان الفمالء والعائالت أن تقدمها.

 منهجية الدراسة:

جمرع البيانرات عنره، تم استخدام المنهج الوصفي التحليل االرتباطي الذت يقروم بوصرف مراهو كرائن و 

 كما يهتم بتحديد ودراسة العالقات التي توجد بينها.



 

 

 

 

 

 

 وعينتها: مجتمع الدراسة

 .( طالب وطالبة02333عددهم )و الكويتالطالل في جامعة جميع مجتمع الدراسة على  اشتمل   

لمبحروثين ا عردد االشرخاص كران ( طالرب وطالبرة،02333والبرال  عرددهم ) نظرا  لكبر مجتمع الدراسةو       

لجمع المعلومات المطلوبة، حيث تم توزيع االسرتبانة  عشوائيا ،تم اختيارهم من الجامعة  وطالبة ( طالب033)

 وحسب الجنس: ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الكليات0ويبين الجدول ) الدراسة،على عينة 

 (0جدول )

 تنزيع افراد عينة الدراسة حسب الكلية والجنس

 المجمنع االناث التكنر اسم الكلية

 533 13 053 الكليات العلمية

 033 03 23 الكليات االنسانية

 033 003 093 مجموع كلي

 

 الدراسة أدوات

 أوال: مقياس المساندن االجتماعية

عرردد مررن تررم تطرروير مقيرراس المسرراندة االجتماعيررة والررذت تررم بنرراؤه مررن قبررل الباحررث باالعتمرراد علررى  

 السابقة.الدراسات 

تم تطوير مقياس الطمأنينة النفسية والذت تم بناؤه من قبل الباحرث باالعتمراد النفسية: انيا: مقياس الطمرنينة ث

 .على عدد من الدراسات السابقة

والرذت ترم بنراؤه مرن قبرل الباحرث باالعتمراد علرى  الهوية الذاتيةتم تطوير مقياس  :الهنية التاتية: مقياس ثالثا

 ة عدد من الدراسات السابق

 األساليب اإلحصائية:

 الستخرا  النتائج تم استخدام االحصائيات التالية: 

 تم استخدام معامل ارتباط بيرسون : لالجابة ع  السؤال األول

   الثالثيتم استخدام تحليل التباين لإلجابة ع  السؤال الثالث: 

   والتحصيل؟لنفسية تبعاً للجنس هل تختلف العالقة بي  المساندن االجتماعية والطمرنينة االسؤال األول: 



 

 

 

 

 

 

 ( 3جدول )   

 االختالف ف  معامالت ببي  الطمرنينة النفسية والمساندن االجتماعية تبعا لمتغير الجنس 

 المساندة االجتماعية الجنس

األصدقاء  الوالدين

 والجيران

 الدرجة الكلية المجتمع

 0.34 0.17 0.30 0.39 ذكور الطمأنينة

 0.41 0.34 0.29 0.28 اناث

Z 1.05 0.17 -1.53 0.68 

Sig 0.29 0.86 0.12 0.49 

( يتضح بان الفروق لم تبل  مستوى الداللة بين أت من الجنسين للعالقة بين المساندة 5)من الجدول 

 النفسية.االجتماعية بأبعادها والشهور الطمأنينة 
 

 ( 2جدول )

 لمساندن االجتماعية تبعا لمتغير المستنى الدراس االختالف ف  معامالت ببي  الطمرنينة النفسية وا

 المساندة االجتماعية المستوى الدراسي 

األصدقاء  الوالدين

 والجيران

 الدرجة الكلية المجتمع

 0.56 0.33 0.45 0.61  23اقل من  الطمأنينة

70-80  0.45 0.30 0.33 0.20 

Z 1.88 1.47 0.0 3.61 

Sig 0.03 0.07 1.0 0.00 

 0.56 0.33 0.45 0.61  23اقل من 

 0.54 0.41 0.48 0.44 فأكثر 10

Z 1.98 -0.32 -0.77 0.24 

Sig 0.023 0.37 0.21 0.40 

23-13  0.45 0.30 0.33 0.20 

 0.54 0.41 0.48 0.44 فأكثر 10

Z 0.10 1.79- 0.77- -3.36 

Sig 0.45 0.037 0.21 0.00 



 

 

 

 

 

 

ك اخرتالف دال بالعالقرة برين الطمأنينرة والدرجرة الكليرة للمسراندة ضرمن فئتري يتضرح بران هنرا (0من الجدول )

، كما ان هناك فرروق برين الفئرة 23حيث كانت العالقة اقوى لدى الفئة اقل من  13-23 ،23التحصيل اقل من 

 .  فأكثر 13كانت العالقة اقوى لدى الفئة  فكثر حيث 13و 23-13
 

 ي  المساندن االجتماعية والهنية التاتية تبعاً للجنس والتحصيل؟هل تختلف العالقة بالسؤال الثالث: 

 ( 2جدول )

 االختالف ف  معامالت ببي  الهنية النفسية والمساندن االجتماعية تبعا لمتغير الجنس 

 المساندة االجتماعية الهوية 

الجيران  الفمالء الوالدين

 األقارل

 الدرجة الكلية

 تشتت الهوية
 0.20- 0.18- 0.15- 0.33- ذكور

 0.14- 0.14- 0.12- 0.14- اناث

Z 1.69 0.25 0.34 0.51 

Sig 0.045 0.39 0.36 0.30 

 0.19- 0.20- 0.13- 0.14- ذكور تشوش الهوية

 0.20- 0.18- 0.14- 0.12- اناث

Z 0.17 0.085 0.17 0.77 

Sig 0.43 0.466 0.43 0.22 

 0.46 0.32 0.27 0.54 ذكور قبول الهوية

 0.36 0.20 0.37 0.25 اناث

Z 2.92 0.93 1.08 1.01 

Sig 0.002 0.37 0.14 0.15 

 0.14- 0.12- 0.12- 0.19- ذكور تفكي الهوية

 0.05- 0.05- 0.06 0.06- اناث

Z 1.11 0.50 0.59 0.76 

Sig 0.13 0.30 0.27 0.22 

 

لهوية ومساندة الوالدين حيث كانت المعامل اقوى ( يتضح بان هنا فروق بالعالقة بين تشتت ا2)من الجدول 

لدى فئة الذكور، وتبين بان هناك فروق بالعالقة بين قبول الهوية ومساندة االهل حيث كان االرتباط األقوى 

 لدى فئة الذكور. 



 

 

 

 

 

 

 ( 2جدول )

 اس االختالف ف  معامالت ببي  الهنية النفسية والمساندن االجتماعية تبعا لمتغير المستنى الدر

 الهوية النفسية  المستوى الدراسي 

تشتت 

 الهوية

تشوش 

 الهوية

قبول 

 الهوية

 تفكي الهوية

المساندة 

 االجتماعية 

 221.- 365. 389.- 300.-  23اقل من 

70-80  -.120 -.120 .241 -.310 

Z 1.58 2.34 1.07 0.81 

Sig 0.056 0.009 0.14 0.20 

 221.- 365. 389.- 300.-  23اقل من 

 115.- 0.59 160.- 254.- فاكثر  80

Z 0.45 2.09 -2.52 0.95 

Sig 0.32 0.01 0.006 0.17 

23-13  -.120 -.120 .241 .310 

 115.- 0.59 160.- 254.- فاكثر  80

Z -1.13 0.34- -2.89 3.66 

Sig 0.12 0.36 0.002 0.00 

 

 5.02بررين المسرراندة وتشررويي الهويررة حيررث بلغررت قيمررة ز ( يتضررح برران هنرراك فرررق دال بررين 2)مررن الجرردول 

، كمرا تبرين وجرود فرروق فري 23حيث لن االرتباط اقوى لدى فئرة التحصريل اقرل مرن  3.32بمستوى داللة من 

بالترتيررب حيررث ان  5.25- 5.39العالقررة بررين المسرراندة مررن تشررويي الهويررة وقبررول الهويررة حيررث بلرر  قيمررة ز 

، مرا االخرتالف بالعالقرة برين 23ساندة وتشويي الهوية لدى فئة التحصيل اقرل مرن بين الم أفضلاالرتباط كان 

. كمررا تبررين وجررود اخررتالف بررين فررأكثر 13قبررول الهويررة والمسرراندة االجتماعيررة فقررد كانررت لرردى فئررة التحصرريل 

 13ل وان العالقرة كانرت اقروى لردى فئرة التحصري 5.19-المساندة االجتماعية وقبول الهويرة فقرد بلغرت قيمرة ز 

لمسراندة االجتماعيرة وتفكري الهويرة حيرث بلغرت ا. وأشارت النترائج بران هنراك اخرتالف دال بالعالقرة برين فأكثر

  .13-23وان العالقة األقوى كانت لدى فئة التحصيل  0.22قيمة ز 

ء بحاجة إلى المسراندة االجتماعيرة مرن األسررة واالصردقا الكويتويمكن تفسير ذلي من خالل ان طلبة جامعة  

وأفراد المجتمع والتي يمكن أن تسهل للطالب عمليرة التكيرف الرذت بردوره يحسرن مرن الصرحة النفسرية للطالرب 

 كما أن المساندة االجتماعية العائلية وسيلة مفيدة للتغلب على الضغوط النفسية في الحياة



 

 

 

 

 

 

لررب الررذت يحميرره فرري كمررا أنهررا تخفررف مررن تهديررد المرررض كمررا أن المسرراندة االجتماعيررة تعطرري االسررتقرار للطا 

اوقات الضغوط النفسرية وال يمكرن أن يرتم ذلري إال مرن خرالل العالقرات الحميمرة مرع األصردقاء وأفرراد العائلرة 

وعضوية مع المؤسسات فالطالب خالل اندماجه وتفاعله مع اآلخرين يحقق الكثير من الطمأنينرة النفسرية التري 

نروت والردعم المرادت وتقرديم النصرائح والتوجيهرات وإن يحتاجها كل طالرب فري الجامعرة مرن خرالل الردعم المع

تحقيق كل ذلي يشعر الطالب بالطمأنينة النفسية فحرمان الطالب منها يجعله فريسة للمخاوف مما ينعكس سرلبا 

علررى شررتى جوانررب حياترره النفسررية واالجتماعيررة كمررا أن الفرررد فرري الجامعررة بحاجررة إلررى تعفيررف هويترره الذاتيررة 

وتتشكل الهوية بسربب عة يكافح ويناضل من أجل شعور بالهوية والشعور بالثقة واالطمئنان فالطالب في الجام

تقاطع عوامل النضج االجتماعي الفيسيولوجي للمراهق ويمكن للطالب أن يحقق هويته من خالل حالة الهويرة 

ه النتيجة مرع نتيجرة دراسرة وتتفق هذالمشتتة وحالة الهوية المغلقة وحالة الهوية المعلقة وحالة الهوية المنجفة. 

 ( والتي توصلت إلى أن الطلبة لديهم أزمت هوية بدرجة مرتفعة. 5300محمود )

 

 التنصيات: 3.2

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

 مناسبة.مساعدة الطلبة في تحقيق الهوية من خالل القدوة الحسنة وتحديد ادوار اجتماعية  .0

ية والنفسية التي يعاني منها الطلبة مما يشكل ضعف نمو األنا وأزمة التصدت للمشكالت السلوك .5

 الهوية

 وهادفة.تنمية قدرات الطلبة في التواصل االجتماعي ومساعدتهم في تكوين عالقات اجتماعية بناءة  .0

 والخجل.حل مشكالت الطلبة التي تعيق تحقيق الذات كفقدان الثقة بالنفس واالنطواء  .2

 خاصة. جيدة إيجابية وعالقات صداقات إقامةمهارات الطلبة  البإكس ضرورة االهتمام .2

 

 المراجع: 

 المراجع العربية

مركف دراسة ميدانية،  العاملة:(. عالقة الضغط المهني بالمساندة االجتماعية لدى المرأة 5302بحرت، نبيل )

 .039-90(، 0)30، جبل البحث العلمي

 ، الجيفة: هال للنشر والتوزيع.أزمة الهنية والتعصب(. 5300الجفاز، هاني )



 

 

 

 

 

 

اسررتراتيجيات إدارن الضررغنط التربنيررة (. 5332حسررين، طرره عبررد العظرريم، وحسررين، سررالمة عبررد العظرريم )

 عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون. والنفسية،

 لردى لهرا المكونرة بالمجاالت األساسية وعالقتها االجتماعية الهوية كل تيّ  (، مستويات5300حمود، فريال )

 فري العامرة الثانويرة المردارس فري ميدانيرة الجنسرين دراسرة مرن األول الثانوت الصف طلبة من عينة

 292-220(، ص 0) 52 ،دمشق جامعة مجلةدمشق،  مدينة

(. السلوك العدوان والمساندة واالجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسري لردى طرالل 5300الدسوقي، إيناس )
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