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  :تمهيد 

 تعتبر المساندة االجتماعية مصدرا هاما من مصادر األمن الذي يحتاجه اإلنسان
وهي  ، وتتمثل في وجود أو توفر االشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق فيهم ،

 ،عبارة عن عامل مهم بالنسبة للمريض خاصة اذا كان المريض طفال أو مراهقا
الذي تلعبه  رونحن في دراستنا هذه ألقينا الضوء على المساندة االجتماعية ودو

  .عند المراهق المصاب بالسكري
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  :المساندة االجتماعية تعريف -1.2

الدراسات أن معظم  إالعلى الرغم من تعدد المفاهيم الخاصة بالمساندة االجتماعية 
المرتبطة بها تشير الى تقديم المساعدات المادية أو المعنوية للفرد التي تتمثل في اشكال 

) Cohen(ورة ، ولقد اتفق في تعريفها كال من ـــــــــــالتشجيع أو المش
تفاعل الفرد في عالقته :"ها ــــــــــبأن )Schetter(وسكتر ) Syme(وسيم 

  ."أآلخرينمع 

  ).9ص ،2000ع ،.علي(                                                                     

اد ـــاعتق"  بأنها ) Johnson et Sara son( وسارا سونويعرفها جونسون 
  رد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

      "  مةخرين يحبونه ويقدرونه ، ويرغبونه ويعتبرونه ذو قيأن اآل

  . )45مرجع سابق، ص(                                                                     

تقدم مساندة مستمرة شبكة من العالقات التي :"بأنها و تعرف المساندة االجتماعية
رد بصرف النظر عن الضغوط النفسية الموجودة في ـــــــــــــــــللف

اء حدوث الضغوط ـــــــــــــــما أن تكون موجودة أثناحياته،وهي 
 . طــــــــالنفسية أو أن يكون لدى الفرد ادراك بأنها ستنشط في حالة وجود ضغ

gentry et al,1995 p 566 )                                                                           (  

أو المفهوم النظري الذي ينطلق منه مصطلح المساندة االجتماعية فان  ساسومهما كان األ
  : هذا المفهوم يشتمل على مكونين رئيسيين وهما 

اليهم  أن يرجع أن يدرك الفرد أنه لديه عدد كاف من االشخاص في حياته يمكنه  - أ
 .عند الحاجة

 .درجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة له أن يكون لدى هذا الفرد  - ب
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تلك :"ومن ثمة يمكن القول أن المساندة االجتماعية يقصد بها 
ات القائمة بين الفرد ــــــــــــــــــــــالعالق

 ".واآلخرين والتي يدركها على أنها تعاضده عندما يحتاج اليها
 )4مرجع سابق،ص(                                                       

  :اشكال المساندة االجتماعية -2.2

الى المساندة االجتماعية يمكن أن تأخذ عدة اشكال  )House(يشير هوس      
  :ي ــــــــــــــــه

المساندة االنفعالية التي تنطوي على األفعال التي تنقل التقدير والرعاية   - أ
 .والقبول والتعاطف ة ،ــــــــــــــــــــــوالثق

التي تنطوي على المساعدة في العمل ) االدائية(المساندة الحسية  - ب
 .الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالم

المساندة المعلوماتية التي تنطوي على اعطاء نصائح أو معلومات ، أو تعليم  -ج
  .مهارة تسهل حل مشكلة أو موقف ضاغط

ي تنطوي على التغذية الرجعية المتعلقة بآراء أو المساندة التقويمية الت - د
  .هـــــــــــــــــــــــــــــــسلوك

                                               (KAren,1989p132)  

  :مصادر المساندة االجتماعية -3.2

 الفرد اذ أنه تختلف مصادر المساندة االجتماعية باختالف المرحلة العمرية التي يمر بها   
المراهقة تتمثل في جماعة  ، أما في مرحلة واألسرةفي الرفاق  ةمرحلة الطفولة متمثل في

الرشد تتمثل في الزوج أو  الرفاق واالسرة ،أما في مرحلة ا
  .ة وعالقات العمل و األبناء ــــــــــــالزوج

                                                             (LEAVY,1983p5) 

  :وتأتي المساندة االجتماعية من مصدريين رئيسيين هما 
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عدم القناعة بالعمل وتساعد على التكيف مع  تأثيراالسرة التي تقلل من   - أ
طبيعته ويتم عن طريقها تعزيز مصادر االقناع من خالل انجازات 

وهذه يمكن ان تعوض  ي يسهم بها الفرد خارج موقف عملهـالت
وتعزز احترام الذات  بية التي يشعر بها الفرد في عمله ،المشاعر السل

 .بول و الشعور بالقيمةـــــــــــــــــلديه والق
التماسك في  أن الضغوط النفسية اذ تأثيرالعمل الذي يقلل من   - ب

ة وارتفاع درجة ـــــــــــــــــــــالجماع
الى انخفاض تأثير تؤدي التفاعل االيجابي والمودة 

وط عليهن وبالتالي التمتع ــــــــــــــــــــالضغ
 .بالصحة النفسية السليمة 

                                   (SEERS et al,1983p276)     

  :ة االجتماعيةدالنماذج الرئيسية لتفسير الدور الذي تقوم به المسان -4.2

يمكن التمييز بين أربعة تفسيرات مختلفة للمساندة االجتماعية على النحو   
  :ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتال

  من الناحية االجتماعية ينظر اليها في اطار عدد من روابط وعالقات الفرد
ع االشخاص اآلخرين ــــــــــــــــــــــــــــم

ة هذه الروابط ، أي درجة االندماج االجتماعي للفرد في بيئته االجتماعية ومدى قو
الذي من شانه تحسين الصحة من خالل دعم السلوك القويم 

 .ن طريق منع الفرد من ممارسة سلوك غير قويمــــــــــــع
  لمساندة االجتماعية ووجود عالقات اساوى الباحثون من المنظور الثاني بين

 .مرضية تتسم بالحب واأللفة والثقة
  بينما يرى المنظور الثالث أنها تشكل فكرة أنه في ظل الظروف الضاغطة

ن االعتماد على اآلخرين طلب للنصح ـــــــــــــــــــيمك
والمعلومات والفهم القائم على 

ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعاط
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يمكن ، وهذا المفهوم يطرح فكرة أن مجرد ادراك الفرد لوجود شخص  الوجداني
 .اللجوء اليه طالبا للمساعدة يساهم بالفعل في التقليل من الضغط

  ان مفهوم المساندة االجتماعية يشير الى تلقي أفعال تدل على المساندة من
ورغم أهمية تلك التنظيرات األربعة  .ن بمجرد حدوث موقف ماــــــاآلخري

الفرد ي المحافظة على صحة ـــــــــــــلفهم دور العالقات ف
 .وسعادته 

                                             (Buunk et al,1990p1242)                          

  

                   

   

  
  :خالصة

تلعب المساندة االجتماعية دورا فعاال بالنسبة للمراهق المصاب بالسكري فهي احدى 
  .مرضهعتمد عليها لمجابهة يالركائز االساسية التي 

السكري من األمراض السيكوسوماتية الشائعة في اآلونة األخيرة فان  أن مرض وبما 
ون يؤكدون على أن المساندة االجتماعية ـــــــــــــــــــالباحث

تلعب دورا هاما في التخلص من 
ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالضطراب

  .  السيكوسوماتية


