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  -: مفھوم المساندة االجتماعیة
ـ          وي تعتبر المساندة االجتماعية باختالف أنماطها ومصادرها مـصدر حي

ومستمر من مصادر الدعم النفسي واالجتماعي، كما تعتبر مصدر من مـصادر            
الشعور باألمن عند مواجهة الصعاب والشدائد سواء على المـستوى المـادي أو       
المعنوي أو مواجهة أحداث الحياة الضاغطة وانعكاس كل مما سبق على الجانب            

ناوي وعبد الـرحمن،    محمد الش . (الصحي وهنا تكون الحاجة للمساندة في أوجها      
٣:١٩٩٤.(  

وترجع جذور مفهوم المساندة االجتماعية إلى علما االجتماع حيث تناولوا          
هذا المفهوم في إطار اهتماماتهم بالعالقات االجتماعية، عندما قدموا مفهوم شبكة           

والذى يعتبر البداية الحقيقيـة لظهـور   Social Networkالعالقات االجتماعية 
 والذي يطلـق عليـه الـبعض    Social Supportجتماعية مصطلح المساندة اال

  Social Resourcesمسمى الموارد االجتماعية 

 Social)(بينما يحدده البعض اآلخر علـى أنـه إمـدادات اجتماعيـة     

Provisions              وتعتمد المساندة فـي تقـديرها علـى إدراك االفـراد لـشبكاتهم 
ثقون فـيهم ويـستندون علـى       باعتبارها األطر التي تشتمل على األفراد الذين ي       

  ).٣:١٩٩٤محمد الشناوي وعبد الرحمن، (عالقاتهم بهم 

                                                             
  



 

 

 

 

 
 

 

وتعرف المساندة االجتماعية بانها درجة شعور الفرد بتـوافر المـشاركة           
االسرة، واالقارب،  (العاطفية، والمساندة المادية والعملية من جانب االخرين مثل         

ك وجـود مـن يزودونـه       ، وكـذل  )واالصدقاء، وزمالء العمل، ورؤساء العمل    
بالنصيحة واالرشاد من هؤالء األفراد، ويكون معهم عالقات اجتماعيـة عميقـة      

  ).١٨:١٩٩٦عزت عبد الحميد، (

ان هنـاك ثالثـة معـاني او مفـاهيم للمـساندة            ) Barrera)1986وذكرت  
  : االجتماعية وهي

  Social Embeddedالغمر االجتماعي -)أ(

 االجتماعية تشير إلى العالقات والـروابط       وفقا لهذا المفهوم فإن المساندة    
  .االجتماعية التي يقيمها االفراد مع االخرين ذوي االهمية في بيئتهم االجتماعية

   Perceived Social Support المساندة االجتماعية المدركة  –) ب(

وينظر للمساندة االجتماعية وفقا لهذا المعنى باعتبارهـا تقويمـا معرفيـا          
  .بتة مع اآلخرينللعالقات الثا

  Support Enacted المساندة الفعلية -)جـ(

ويشير هذا المفهوم الى المساندة االجتماعية باعتبارها تلك االفعال التـي           
شعبان جاب اهللا، عـادل محمـد،       (يؤديها اآلخرون بهدف مساعدة شخص معين       

٢٠٠١:٨٥.(  

 Sidney Cobbويشير على عبد السالم الـى تعريـف سـيدني كـوبر     
التواصـل  (اندة االجتماعية على انها تقوم على الرعاية المتبادلة بين االفراد           للمس

  : وتتسم بثالث مقومات أساسية هي) االجتماعي



 

 

 

 

 
 

 

 Emotional Supportالمساندة الوجدانية   - أ

وتتمثل في تسليم الفرد بانه محاط بالرعاية والحب من قبل الجماعة التي            
  ينتمي إليها 

 Esteem Supportام المساندة المدعمة باالحتر  - ب

  وهي التي تقود إلى إحساس الفرد باالحترام والقيمة بين المحيطين به

  Network Supportالمساندة المدعمة من شبكة العالقات االجتماعية - جـ

وتتمثل في شعور الفرد بانه يمتلك موقع متميـز فـي شـبكة العالقـات               
  ).١٢:٢٠٠٥على عبد السالم، (االجتماعية التي ينتمي إليها 

 ان المساندة االجتماعية لها ثالث مقومات هامة        (Kahn)حيث يرى خان    
هي العاطفة والتفاعل وتقديم العون او المساعدة وبهذا يعـرف خـان المـساندة              
االجتماعية التي تتمثل في اوسع معانيها بما نستقبله من مشاعر العاطفـة والـود     

اعدة المباشرة او العون المادي     والحب وتعبيرات القبول والمبادرة في تقديم المس      
  ).١٠٦:٢٠١٢عبد اهللا المهداوي، (والنصيحة 

بانها درجة شعور الفرد بتـوافر      ) ١٣:٢٠٠٥على عبدالسالم،   (ويعرفها  
المشاركة العاطفية، والمساندة المادية والعملية من جانب اآلخرين، مثل االسـرة،     

ودونـه بالنـصيحة    واالقارب، واالصدقاء وزمالء العمل وكذلك وجود مـن يز        
  ).١٣:٢٠٠٥على عبد السالم، (واالرشاد 

المـساندة  ) Sarason& al(1986)ساراسـون واخـرون   (بينما يـرى  
بانها االعتقاد بوجود بعض االشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق بهم           : االجتماعية



 

 

 

 

 
 

 

والذين يتركون لديه انطباع بأنهم يحبونه ويقدرونه ويمكن اللجوء إليهم واالعتماد           
  ).٢٥:٢٠٠٠معتز عبد اهللا ، (ليهم عندما يحتاجهم ع

إلـى  ) ٢٠٠٧أحمـد شـويخ ،    (في حين تشير المساندة االجتماعية وفق       
إدراك الفرد لوجود أشخاص مقربين منه يثق بهم ويهتمـون بـه فـي اوقـات                
االزمات ويمدونه بأنماط المساندة المتعددة سواء في صورة عطف أم في صورة            

 صورة مساعدة مادية أم في صورة عالقات حميمـة مـع           تقدير واحترام، ام في   
  ).٩١:٢٠٠٧احمد شويخ، (اآلخرين أم كلهم 

 ان المساندة االجتماعية تـشير الـى العالقـات          (House)ويرى هوس   
االحتـرام والتقـدير الـذاتي،    : المتداخلة بين االفراد وتقوم على االسس التاليـة   

علـى عبـد الـسالم،      (يم المعلومات   المشاعر الوجدانية، المساعدات المالية وتقد    
١٣:٢٠٠٥.(  

 ان المساندة االجتماعية هي ذلك النظام       (Caplan,1981)ويرى كابالن   
الذي يتضمن الروابط االجتماعية طويلة المدى والثانية بمجموعـة مـن النـاس       
يمكن االعتماد عليهم والوثوق بهم ليمنحوا الفرد السند ويقدموا له العـون وقـت       

  ).١٩:١٩٩٨على، عماد (الشدة 

المساندة االجتماعية بأنها االعتقاد بوجود     ) ٢٠٠٠معتز عبد اهللا ،   (ويرى  
بعض االشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق فيهم ضمن شبكة عالقاته االجتماعية            
ويتركون لديه انطباعا بأنهم يحبونه ويقدرونه ويمكنه اللجوء إلـيهم واالعتمـاد            

  ).٢٥:٢٠٠٠يد عبد اهللا، معتز س(عليهم وخاصة مواقف الشدة 

بانها هي درجة شعور الفـرد بمـدى        ) ٢٠٠٤زايد بن هندي ،   (ويعرفها  
توافر المساعدة والمشاركة والرعاية والتشجيع والنصح واالرشاد مـن جانـب            



 

 

 

 

 
 

 

وتكـوين عالقـات    ) االسرة، االقران، االصدقاء، الزمالء، المعلمـين     (اآلخرين  
زايد (عية االساسية خالل التفاعل معهم      اجتماعية عميقة وإشباعه لحاجاته االجتما    

  ).٩:٢٠٠٤بن هندي، 

بأنها مقدار ما يتلقـاه     ) ٢٠٠١شعبان جاب اهللا، عادل هريدى،    (ويعرفها  
الفرد من دعم وجداني ومعرفي ومادي من خالل االخرين في بيئته االجتماعيـة           

شـعبان جـاب اهللا،     (عندما تحدث أحداث أو مواقف يمكن ان تثير المشقة لديه           
  )٢٠٠١عادل هريدي ،

 ان الـدعم  (Haley 1996)وفى هذا السياق ، يرى بعـض البـاحثين   
االجتماعي هو شكل من أشكال المواجهة ، تلك المواجهة الهادفـة الـى تنظـيم              
االستجابات العاطفية ، بل هو الجهد الذى يقوم به الناس للحصول على المـساندة   

اره ، فالبحث عن دعم اجتماعي      االجتماعية للتخفيف من الوضع الضاغط ومن آث      
يلعب دورا في  التخفيف من الضغط النفسي عن طريق التواصـل االجتمـاعي              
الجيد والعالقات االجتماعية المرنة والحميمة ، ويقصد بالسند االجتماعي ايـضا           
شعور الفرد بانه شخص محبوب ومقبول اجتماعيا ومرغوب فيه وانه ينتمى الى            

الـالزم  ) العـاطفي   (له الـدعم المـادي واالنفعـالي        شبكة دعم اجتماعية تقدم     
  ).٣٠:٢٠١١ايت حمودة ، وآخرون ،(والمطلوب عند الحاجة 

المساندة االجتماعية بانها كـل دعـم       ) ١٩٩٦محمد خليل ،  (كما عرف   
مادي او معنوي يقدم للمريض بقصد رفع روحه المعنويـة ومـساعدته علـى              

محمد (نفسية الناجمة عن المرض     محاربتهم للمرض وتخفيف آالمه العضوية وال     
  ).٥٠:١٩٩٦بيومي خليل، 



 

 

 

 

 
 

 

االساليب المـساعدة المختلفـة التـي    " وتعرف المساندة االجتماعية بأنها    
يتلقاها الفرد من أسرته أو أصدقائه، والتي تتمثل في تقديم الرعاية االجتماعيـة              

اجتـه  والتوجيه واالهتمام والنصح والتشجيع في كافة المواقف، والتي تـشبع ح          
المادية والروحية للقبول والحب والشعر باألمان فتجعله يثق بنفسه ويدركها الفرد           

  )٢٨:٢٠١٥ابراهيم الصادق، (مما يزيد في كفاءته االجتماعية 

وبصرف النظر عن مختلف التوجهات النظرية التـي عرفـت المـساندة      
 ان مفهـوم  االجتماعية وما يمكن ان يوجد بها من اختالف، فإن هناك اتفاقا على           

االول أن يدرك الفرد أنه يوجد عدد       : المساندة االجتماعية يشمل مكونين أساسيين    
كاف من االشخاص في شبكة عالقاته االجتماعية يمكن الرجوع إليهم واالعتماد           
عليهم عند الحاجة والثاني أن يكون لدى الفرد درجة معقولة من الرضـا عـن               

  )٢٦:٢٠٠٠ عبد اهللا، معتز. (المساندة المتاحة له والقناعة

وانطالقا مما تقدم يمكن تعريف المساندة االجتماعية إجرائيا في الدراسـة         
الحالية بانها إدراك الفرد انه يوجد عدد كافي من االشخاص في حياته يمكـن ان          
يرجع إليهم عند الحاجة طلبا للمساعدة والدعم مثل االسرة واالصدقاء واالقارب           

ون لدى هذا الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة          والجيران وغيرهم، وان يك   
  .المتاحة

 -: مفهوم المساندة االسرية  - أ

  المساندة االسرية تعنى الحصول علـى العـون والمـساعدة مـن قبـل              
  االسرة والشعور باألمان النفـسي لوجـود الفـرد بيـنهم وأنـه محـل ثقـتهم                 

  .واحترامهم



 

 

 

 

 
 

 

 -: مفهوم المساندة من االصدقاء  - ب

ن االصدقاء تعنى الشعور بالراحة للتواجـد مـع االصـدقاء           والمساندة م 
ومشاركتهم اهتمامات الحياة والحصول على المناصرة والمساعدة عند الضرورة         

  ).٤٢:١٩٩٤محمد محروس، محمد السيد، (

إلى ان علماء نفس الصحة أكدوا على ان المساندة تعد من الموضـوعات        
يفية لدى مرضى االورام الـسرطانية      الهامة التي يجب دراستها من الناحية الوظ      

  :وأرجعوا ذلك إلى سببين واضحين هما

ان البيئة االجتماعية للمريض تمثل درعا واقيا له من التأثيرات الـضارة             -١
للمشقة المصاحبة لإلصابة بمرض السرطان، كما وجـدوا ان االشـكال           

ـ    كال البنائية لشبكة العالقات االجتماعية للفرد، مثل حجم العالقـات واالش
الوظيفية كالمساندة الوجدانية، ترتبط بمعدالت الوفاة والبقاء لدى مرضـى         

 .االورام السرطانية

من ناحية اخرى تؤثر االصابة بمرض االورام السرطانية علـى شـبكة             -٢
العالقات االجتماعية للمريض، فلو كان هذا المرض يتصف بانه مـرض           

تعدون عن المريض   مهلك ومميت يجعل اعضاء هذه الشبكة االجتماعية يب       
مما يترتب عليه نواتج خطيرة للمريض أقلها عدم حـصوله علـى نمـط        

 )١٦:٢٠١٢إيمان صالح، (المساعدة المطلوب 

  :تعريف المساندة االجتماعية من وجهة نظر الباحثة
بانها مقدار ما تدركه المرأة المصابة بسرطان الثدي من رعاية واهتمـام            

افـراد أسـرتها، أصـدقائها،      (ن بها من    وحب ونصائح ومعلومات من المحيطي    



 

 

 

 

 
 

 

والذي سيقدر من خالل الدرجة الكلية التي تتحصل عليها العينة علـى            ) زمالئها
  .اداة القياس المصممة لذلك

 اهمية دور المساندة االجتماعية :- 

  -: تستطيع المساندة االجتماعية أن تمد الفرد بخمسة أشياء مهمة وهي

  من قبل االسرة أو االخرينSense of selfإمداد الفرد بإحساسه الذاتي  -١

 . االيجابيةFeedbackإمداد الفرد بالتشجيع والتغذية المرتدة  -٢

 اليوميـة  Life stressحماية الفرد من كثير مـن الـضغوط الحياتيـة     -٣
 .الضاغطة

 .Skills، المهارات Knowledgeاالسهام العالي من المعرفة  -٤

 ).٤٩:٢٠١٤ت عبد العزيز، نورة بن(إمداد الفرد بالفرص االجتماعية  -٥

وتلعب المساندة االجتماعية دورا هاما أيضا في الصحة النفسية والجسمية          
بل وفى المرض الجسمي والنفسي أيضا وفى كل مراحل الحياة من الطفولة إلى              
المراهقة، ومن الرشد الى الشيخوخة، كما أن جزءا كبيرا من هوية الفرد سـواء             

مخيمـر، عمـاد محمـد،      (ل عالقاته مع اآلخرين     ذكراً ام انثى، تتشكل من خال     
١٢٩:١٩٩٧.(  

 دور المساندة االجتماعية مع المرضى: 

تلعب المساندة االجتماعية من األسرة واألصدقاء دوراً هاماً في التـصدي           
للشعور بالعجز، فمريض السرطان يعاني من مشاكل نفسية وأسرية واجتماعيـة           

، وقد يؤثر هذا على مشاعر الـسعادة        خصوصا في االندماج مع العالم الخارجي     



 

 

 

 

 
 

 

والتكيف النفسي، وقد تكون للمساندة أهمية خاصة في فتـرة المراهقـة بـسبب              
  .التغيرات الكثيرة التي تحدث داخل وخارج الفرد في هذه المرحلة

فللمساندة االجتماعية دور ليس بالقليل إطالقا، وذلك على اعتبار هذه الفئة           
تستحق المساندة االجتماعية والتدعيم، والبد من      من مرضى السرطان، فهي فئة      

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لهم، عن طريق اآلباء واألصدقاء أو المدرسة او            
فالبيئة التي يعيشون فيها واتجاهات االشـخاص   . االشخاص الذين يتعاملون معهم   

ميـة  المحيطين بهم تسهم بدور كبير في مساعدته ألخذ ادوارهم في المجتمع وتن           
  )٥١:٢٠١٤نورة بنت عبد العزيز، (قدراتهم 

 أبعاد المساندة االجتماعية :- 

ان المساندة النفسية االجتماعية من الممكن      ) ٢٠٠٢ناجى الخشاب ،  (يرى  
  -: أن تأخذ ثالثة أشكال وهي

 Self-Supportالمساندة الذاتية  -١

 ويقصد بها أي دعم معنوي يستطيع الفرد منحه لنفسه بهدف التغلب علـى   
  .المشاكل التي يواجهها 

 -: Social Supportالمساندة االجتماعية  -٢

  ويقصد بها الدعم المعنوي او اإلجرائـي الـذي يقـدم مـن المحيطـين               
بالمريض سواء كانوا أفراد أسـرته أو أصـدقاء او االطبـاء او الممرضـات               
المشرفين عليه في العالج او المجتمع لمساعدته لتخطى العقبات والمشاكل التـي           

  تواجهه



 

 

 

 

 
 

 

 - :Tangible Supportالمساندة المادية  -٣

ويقصد بها أي دعم مادي بقدم من المحيطين بالمريض والمجتمع بطريق           
مباشر بهدف مشاركته في التغلب على مشاكله المادية ومـساندته          مباشر أو غير    

  ).٧٨:٢٠٠٢ناجى الخشاب، (وقت الشدة 
ويرى علماء النفس االجتماعي ان المساندة االجتماعية تنقـسم إلـى نـوعين           

  : أساسيين
ويتضمن مساعدة شخص آلخر بطريقة ملموسة ويشمل       : الدعم الوسائلى     - أ

اعدة صديق او مساعدة شخص لديه      هذا إقراض شخص ما بالمال او مس      
 .مشاكل

ويتضمن تقديم التشجيع والمشاركة الوجدانية والتقـدير       : الدعم الوجداني   -  ب
والتفاعل مع الناس بوسائل تدعمهم وينظر لكل نوع من انواع المساعدة           
على أنه نوع من العطاء االجتماعي الذي يمكن تبادله بين الناس وهؤالء            

إمكانهم االشتراك فـي هـذه العالقـات مـع          الناس الذين يعتقدون ان ب    
االخرين يتوقع لهم أن تحيوا حياة أكثر سعادة وان تكون لهم القدرة على             

عبـد اهللا   (التكيف والتوافق بشكل أكثر فاعليـة مـع ضـغوط الحيـاة             
 ).١٠٩:٢٠١٢المهداوي، 

 والتي أجريت علـى عينـة       (Alferi,et;2001)فتوصلت دراسة أفيرى    
 بأورام الثدي وهى ان المساندة الوجدانية تعـد مـن اهـم             مريضة) ٥١(قوامها  

انماط المساندة التي يحتاجها مرضى االورام السرطانية سواء من االصـدقاء او            
االزواج ، اما المساندة االدائية فتعد افضل عندما تقـدم مـن االزواج وكالهمـا      

ـ ) ٢٠:٢٠١٢إيمان صالح ،  ( يسببان انخفاضا في المشقة بعد الجراحون      دث تح



 

 

 

 

 
 

 

(Scheafer et.al 1981) المـساندة  :  عن ثالثة أبعاد للمساندة االجتماعية هي
االنفعالية وتتضمن توفير المودة والتأييد ، والمساندة االقتصادية وتتضمن تزويـد    
الفرد بالخدمات والمساعدات المباشرة ، والمساندة المعرفيـة وتـتلخص بتقـديم           

شكالته وتعطيه تغذية راجعـة عـن       النصائح وتوجيهات تساعد الفرد في حل م      
  ).٢٥:٢٠١٢إيمان صالح ،. (سلوكه

 فقد أشار إلى أن المساندة االجتماعية لهـا عـدة أشـكال             (House)أما  
  :أخرى هي

  :Emotional Supportالمساندة االنفعالية  -١
وهي التي تنطوي على الرعاية والثقة والقبول والتعاطف، وتشمل أيضا          

صية وتأكيد صحتها ودعم الثقة بالنفس، ومساعدة تقدير        التأكيد على األثراء الشخ   
  .الذات، وتسمى أيضا بالمساندة االنفعالية العاطفية

 :Instrumental Supportالمساندة األدائية  -٢

والتي تنطوي على العمل والمـساعدة بالمـال، والخـدمات الالزمـة،            
خدمـة  وتخفيف الضغط عن طريق حل المشكالت، وإتاحة بعض الوقت لتلقى ال          

والعون ضد أعباء الحياة اليومية، ويطلق عليها اسم المساندة المادية، والمـساندة            
  الملموسة 

 :Information Supportالمساندة بالمعلومات  -٣

والتي تنطوي على إعطاء نصائح ومعلومات التعليم مهارات تؤدى إلـى          
ى تقيـيم   حل المشكلة اوالموقف الضاغط وتقديم المعلومات التي تساعد الفرد عل         

  .أدائه الشخصي



 

 

 

 

 
 

 

 :Companionship Supportمساندة األصدقاء  -٤

والتي تنطوي على ما يمكن ان يقدمه األصدقاء لبعضهم البعض وقـت            
  ).١٦:١٩٩٨عبد الرازق، عماد على، (الشدة 

  :وترى الباحثة أبعاد المساندة االجتماعية فيما يلي

 :Emotional Supportالمساندة العاطفية  -١

مكن ان يقدم الزوج واألسرة واألصدقاء والجيران وزمالء        وهي كل ما ي   
العمل والفريق الطبي المعالج وإظهار المشاعر اإليجابيـة واحتـواء المريـضة            

  .والرعاية واالهتمام بها

  :Cognitive Supportالمساندة المعرفية  -٢

وهي مساعدة المريضة في تقديم المعلومات الخاصة بطبيعـة المـرض           
في التعامل مع المشكالت الجسمية والنفـسية التـي تواجههـا           وإعطائها النصح   

  .ومساعدتها على التعايش مع مشكالتها الصحية والشخصية

  :مصادر المساندة االجتماعية* 

نجد أن المساندة االجتماعية تختلف باختالف المرحلة العمرية التي يمـر       
ـ         . بها الفرد  األم واألب  (رة  ففي مرحلة الطفولة تكون المساندة متمثلة فـي االس
، وفى مرحلة المراهقة تتمثل المساندة االجتماعية في جماعات الرفـاق      )واألشقاء

واالسرة، وفى مرحلة الرشد تتمثل المساندة فـي الـزوج او الزوجـة وكـذلك               
  ).١٠٨:١٩٩٧مخيمر، عماد محمد، (عالقات العمل واألبناء 



 

 

 

 

 
 

 

  :المصدر غير الرسمي: األول

لفرد من األسرة ، األصدقاء ، ومالء الدراسة        وهو المصدر الذى يحصله ا    
  .عندما يحتاج للمساعدة)والعمل ورجال الدين ،والجيران 

  :المصدر الرسمي: الثاني

وهو المصدر الذي يحصل منه الفرد على المساندة من المتخصصين مثل           
نورة بنت عبـد العزيـز،   ) (المحامين، األطباء، موظفي الخدمات العامة، المعلم  (

٥١:٢٠١٤.(  

 (Maguire.1991) ،(Cochran,1990)واتفق كثير من الباحثين مثـل  
      على أن هناك مصدرين للمساندة االجتماعية هم

 النماذج الرئيسية لتفسير الدور الذي تقوم به المساندة االجتماعية: 

دراسة استعرض فيها نتـائج البحـوث التـي         ) ١٩٨٥كوهين وويلز (قدم  
ماعية والتي تبحث حول الـدور الـذي تؤديـه          اجريت في مجال المساندة االجت    

المساندة في المحافظة على استمتاع المرء بصحة بدنية ونفسية مناسـبة، وقـد             
لخص الباحثان إلى ان هناك نموذجين لتفسير الدور الذي تقـوم بـه المـساندة               

  ).٢٢٤:٢٠٠٢ناجى الخشاب، (االجتماعية في سعادة الفرد 

 :ئيسي للمساندةنموذج األثر الر"النموذج االول  -

ويفترض هذا النموذج أن المساندة االجتماعية لها تأثير مفيد علـى حيـاة            
الفرد وسعادته بصرف النظر عما إذا كان هذا الفرد يقع تحت ضغط ام ال، وقـد    
اشتق هذا النموذج أدلته من واقع التحليالت اإلحصائية التي أظهرت وجود أثـر             

 وعدم وجود تأثير للتفاعل بين الـضغط   Main effectرئيسي لمتغير المساندة 



 

 

 

 

 
 

 

 The mainوالمساندة مما دعا البعض إلى ان يطلق عليه نموذج اإلثر الرئيسي 

effect model  وهذا النوع من المساندة يمكن ان يرتبط مع السعادة حيث انهـا 
توفر حالة إيجابية من الوجدان وإحـساسا باالسـتقراء فـي مواقـف الحيـاة ،            

ة الذات ، ويصور هذا النموذج المـساندة مـن وجهـة نظـر              واالعتراف بأهمي 
على انه تفاعل اجتماعي منظم او االنغمـاس فـي          ) علم االجتماع (وسيكولوجية  

فغنه ينظر  ) المنظور السيكولوجي   (االدوار االجتماعية اما من ناحية علم النفس        
  .للمساندة على أنها تفاعل اجتماعي واندماج اجتماعي 

 ":نموذج األثر الواقي المخفف من الضغط ":النموذج الثاني -

يفترض هذا النموذج ان المساندة ترتبط بالصحة فقـط بـشكل أساسـي             
لألشخاص الذين يقعون تحت ضغط ويعرف هذا بنموذج التخفيـف او الحمايـة             
حيث ينظر إلى المساندة على انها تعمل على حماية األشخاص الذين يتعرضـون    

ضار لهذه الضغوط والدور الذى تقوم به المـساندة         لضغوط من احتمال التأثير ال    
أو توقع هـذا    (االجتماعية هو انه يمكن للمساندة ان تتدخل بين الحادث الضاغط           

وبين رد فعل الضغط حيث يقوم بتخفيف أ منع استجابة تقدير الـضغط             ) الحادث
بمعنى ان إدراك الشخص ان األخرين يمكنهم ان يقدموا له الموارد واإلمكانـات             
الالزمة التي تجعله يعيد تقدير إمكانية وجود ضرراً وتقوى لديه القـدرة علـى              

  ).٧:٢٠٠٩شيماء محمد ،(التعامل مع المطالب التي يفترضها عليه الموقف

 ويفترض هذا النموذج ان أحدث الحياة المثيرة للمشقة التي يتعرض لهـا            
سية والبدنيـة ، وان     األفراد في حياتهم اليومية ذات تأثير سلبى على صحتهم النف         

العالقات االجتماعية للمساندة تقى الفرد وتحول دون حـدوث هـذه التـأثيرات             
السلبية المشقة عليه ، ومن ثم فإن المساندة االجتماعية وفقا لهذه النموذج يـرتبط       



 

 

 

 

 
 

 

بالصحة لدى األفراد الذين يخبرون احداث مثيرة للمشقة ومنـه فـإن العالقـات     
 سلوكيات إيجابية او استجابات عصبية غدديه مناسـبة         االجتماعية الحميمة تعزز  

التي تحافظ بدورها على نشاط الجسم الفسيولوجي السليم فـي وجـه الـضغوط             
المدمرة والمخاطر الصحية األخرى التي تهدد صحة اإلنسان وعافيته ، بعبـارة            
اخرى ما يقترحه هذا النموذج هو ان المساندة االجتماعية جانب مـن الجوانـب              

وهذا ما  . مة لعملية إدارة الضغوط ، أي انه عبارة عن آلية تخفيف الضغوط             الها
فنـون  ( يفسر القيمة الوقائية اوالعالجية للعالقات االجتماعية الحميمة والقويـة          

  ).٣٨:٢٠٠٧خميسة،

 وظائف المساندة االجتماعية: 

للمساندة االجتماعية عدة وظائف، فهى تسهم في توفير الراحـة النفـسية،    
ان التفاعل االجتماعى المساند يولد درجة من المشاعر اإليجابية الت تحقق           حيث  

الصحة النفسية وتحقيق المعاناة مـن بعـض االضـطرابات النفـسية كـالقلق              
Anxiety   واالكتئاب Depression        والوحدة النفسية، كما ان ففلها وظيفة نمائية 

ميمة التي تساعده على    عندما يكون لدى الفرد شبكة من العالقات االجتماعية الح        
التوافق اإليجابي، وله وظيفة وقائية في مساعدة الفرج على مواجهـة االحـداث             

خيريـة عبـد اهللا،     (الخارجية التي يدركها على انها شاقه وتمثل ضغطا عليـه           
٣٤:٢٠١٤.(  

وتتسم المساندة االجتماعية بعده وظائف، يمكن إيجازها في الفئات الـست           
  :(Buunk&Verhoeven,1991;245)التالية حسب كال من 

   كما تتمثـل فـي النقـود واألشـياء     (Material Aid)المساعدة المادية  -
 .المادية 



 

 

 

 

 
 

 

 وتشير إلى المـشاركة  (Behavioral Assistance)المساعدة السلوكية  -
 .في المهام واألعمال المختلفة بالجهد البدني

ت  ويـشير بعـض سـلوكيا   (Intimate Interaction)التفاعل الحميم  -
 .اإلرشاد غير الموجه كإنصات والتعبير عن التقدير، والرعاية والفهم

 كما يتمثل في تقديم النصيحة، وإعطاء المعلومـات    (Guidance)التوجيه -
 .والتعليمات

، ويعنى إعطاء الفرد مردوداً عن سـلوكه  (Feedback)العائد والمردود    -
 .وأفكاره ومشاعره

 ويـشير  (Positive Social Interaction)التفاعل االجتماعي اإليجابي  -
. إلى المشاركة في التفاعالت االجتماعية بهـدف المتعـة واالسـترخاء          

(Bunk,Verhoeven&1991;245) 

 وظـائف  (Shumaker& Brownall,1984)ويقسم شاماك وبرويلـي  
  :المساندة االجتماعية إلى

هي تقوى الصحة الـشاملة للجـسم والعقـل         : وظائف مساندة الصحة   -
لمتلقي، كما اقوى وتعزز من سعادة المتلقـي، وتنقـسم إلـى            بالنسبة ل 

إشباع حاجات االنتماء والمحافظة على الدعوية الذاتية وتقويتها وتقدير         
 .الذات

  وظـائف تخفيــف الــضغط وتــشمل التقيــيم المعرفــي، النمــوذج   -
 ).١١:٢٠٠٩شيماء محمد، (النوعي للمساندة، التكيف، المواجهة 



 

 

 

 

 
 

 

  المراجع

المـساندة االجتماعيـة وعالقتهـا      ): ٢٠١٩(ه صـالح    أميرة احمد عبد   -
بالصالبة النفسية لدى عينة من مريضات سرطان الثدى في محافظة رام           

 .٢٠-١٥اهللا ، رسالة ماجستير ، جامعة القدس ،ص

المساندة االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة     ): ٢٠٠٩(حنان مجدى صالح     -
 كلية التربية ، جامعـة      لدى مريض السكر المراهق ، رسالة دكتوراة ،         

 .٣٧-١٦الزقازيق ،ص

المساندة االجتماعيـة وعالقتهـا     ): ٢٠٠٩(حنان مجدى صالح سليمان      -
بجودة الحياة لدى مريض السكر المراهق ، دراسة سيكومترية اكلينيكة ،           
رسالة ماجستير ، كلية التربية ، قسم الصحة النفسية ، جامعة ازقـازيق             

 .٥٥-٢٥،ص

المساندة االجتماعية وعالقتها   ): ٢٠١٧(و القمصان   رانيا محمد حسين أب    -
بالمرونة النسية لدى المطلقات في محافظة غزة ، رسـالة ماجـستير ،             

 .٢٠-١٢كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ،ص

المساندة االجتماعيـة وعالقتهـا     ): ٢٠٠٩(شيماء أحمد محد الديدامونى      -
-٦التربية ، جامعة الزقازيق، ص    بالموهبة اإلبتكارية للمراهقين ، كلية      

٢٠. 

الصالبة النفـسية والمـساندة االجتماعيـة       ):١٩٩٧(عماد محمد مخيمر   -
كمتغيرات وسيطة في العالقات بين ضغوط الحياة وأعراض اإلكتئـاب          



 

 

 

 

 
 

 

، العدد  )٧(لدى شباب الجامعة ، القاهرة، مجلة دراسات نفسية ، المجلد           
 .١٣٨-١٠٣، ص)١٧(

ندة االجتماعية  وعالقتها بالضغوط النفـسية   المسا):٢٠٠٩(ماجدة حسين    -
-٢٦١، ص١٩والقل لدى مريضات سرطان الثدى ،دراسات نفسية مـج   

٣١١. 

المـساندة االجتماعيـة    ): ١٩٩٤(محمد الشناوى ، محمد عبد الـرحمن         -
، القـاهرة ،    ١والصحة النفسية ، مراجعة نظرية ودراسات تطبيقيـة ،ط        

 .٣-٢مكتبة االنجلو المصرية ص 

المساندة االجتماعية كما يدركها عينة مـن       ): ٢٠٠٥(بر شاهين   هيام صا  -
مرضى السرطان وعالقتها ببعض األبعاد المزاجية والمعرفية ، رسـالة          

 .١٢٥-١١٩ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس ، ص

 


