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 الملخص

 سة منتكونت عينة الدراوقد ، ب كلية التربية في جامعة القصيمطال المدرك لدىعلى مستوى الدعم االجتماعي تعرف  هذه الدراسةهدفت 

جمة بتر  تقامو  ي.المنهج الوصفي المسح الباحثة السعودية، واستخدمتة من طلبة كلية التربية في جامعة القصيم في المملكة العربية وطالب طالبا  ( 228)

لدعم ان مستوى أ إلىالدراسة هذه وقد أشارت نتائج   ، (Zimet, at el,1988)خرون زيمات وآطويره الذي قام بت مقياس الدعم االجتماعي المدرك

  (α ≤ عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  وكذلك، جامعة القصيم كان متوسطا  في االجتماعي المدرك لدى طالب كلية التربية 

وق ذات وجود فر وكذلك الذكور،  لمصلحة، وجاءت الفروق صدقاء()األمجال في الدرجة الكلية باستثناء ) في  النوع االجتماعيتعزى ألثر و  (0.05

 مجالالتحصيل المرتفع في  لمصلحة وجاءت الفروق  ،منخفضالوالتحصيل  مرتفعالتحصيل ال بين  (α) 0.05 ≤ عند مستوى داللةداللة إحصائية 

وجاءت الفروق  من جهة أخرى، منخفضالمن جهة وكل من التحصيل المتوسط والتحصيل  مرتفعالتحصيل ال بين  فروق وجود وكذلك  )العائلة(،

، منخفضالوالتحصيل  التحصيل المتوسط بينإحصائية فروق ذات داللة  كما تبين وجود .منخفضالكل من التحصيل المتوسط والتحصيل  مصلحةل

يل دور تفعضرورة ب وصت الدراسةوأ .الدرجة الكلية، و ناألفراد األخربمجال ، و صدقاءاألمجال في كل من  منخفضالالتحصيل  لمصلحة وجاءت الفروق 

ة حتـى تنفيذ الورش العملية حول مصادر الدعم االجتماعي المدرك، الكتساب مهارات حل المشكالت االجتماعيو  من خالل توعية الطلبة، الجامعات

 .تواجههمالتي  وتخطى الصعوباتتمكنهم من حل مشكالتهم االجتماعية 

 . كاديميمدرك، طلبة الجامعات، التحصيل األ: الدعم االجتماعي الالكلمات المفتاحية
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 المقدمة      

في كيفية اعي الدعم االجتم مستوى يؤثر و  ،اإلنسان ايحتاجه تيال ةالفاعلو  ةهامالدر امصمن ال يعد الدعم االجتماعي           

يرتبط ي الدعم االجتماع أنوالتعامل معها، كما  اوأساليب مواجهته النفسية المختلفة، المشكالت والضغوطات فراداألإدراك 

 .طموحالوى بالنجاح ومست موشعوره، بينهملعالقات االجتماعية المتبادلة ا مستوى  لألفراد، من خالل والسعادة النفسية بالصحة

 واألكاديمية، االجتماعية،في الجوانب  الحياتية،من المشكالت والضغوط  عديدا  الجامعية  فترة الدراسةيواجه الطلبة خالل و      

. الغضبزمات و إدارة األيستخدمها الطلبة للتعامل مع  التياالجتماعي أحد أهم المصادر العائلي الدعم يعد و  ة،واالقتصادي

م نظر للدعوعند ال، ودعم األصدقاء كذلك، الذي يتلقونهالعائلي بإمكان الطلبة التعامل مع التوتر بشكل أسهل بواسطة الدعم ف

 اقصة علىقد يكون لها تأثيرات متزايدة ومتن التي نفسيةهناك بعض العوامل الف التوتر،االجتماعي على أنه آلية وقائية ضد 

 مختلف في قد يعمالن بشكل النفسية،لتعديالت الفرد  ينمتضاد ينمؤشر تعد  اآلثار االيجابية والسلبية كون ، االجتماعي الدعم

 هميولم يكون ، إيجابية من الدعم االجتماعي كبيرةن مستويات لقو الذين ي الطلبة نظرا  ألن .(Civitci, 2015) السياقهذا 

 . )&sgorI Sezer, 2017(إيجابينحو السلوك االجتماعي  همواتجاهات

و مع شعور أ ،التفاعالت االجتماعية التي توفر لألفراد المساعدة الحقيقيةعبارة عن مجموعة ه بأن الدعم االجتماعي يعرف    

 (.   (Almutairi, 2017,3التي ينظر إليها على أنها رعاية أو محبة  ،الفرد أو المجموعةبمن التعلق 

تصورات الفرد المعرفية عم االجتماعي بأنه الد ((Kalkan & Epli-Koc,2011,32والبي وكوك  كالكانكما يعرف    

 طاته. للجهات الداعمة له والموثوق بها من اآلخرين، التي أثرت بدورها في مختلف سلوكياته الحياتية ونشا

 للمسؤوليةساسية كونه من المصادر األ ؛لى الدعم االجتماعيإراد يحتاجون فاأل أنإلى 2013) )عبد الهادي،  تشير   

لل من ويق ،ذاتيجابية وزيادة الثقة باليولد المشاعر اإلمما  ،والشعور بمزيد من السعادة ،وذلك للتخفيف من العناء، المجتمعية

لية لمسؤو ايثار وتحمل والذي يتمثل في اإل ،التأثير السلبي لألحداث الخارجية، وكذلك تنمية جوانب السلوك االجتماعي البناء

 وكفاءة التفاعل مع المحيطين داخل البيئة واألسرة. 
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ة االجتماعي يعمل على المحافظة على النواحي الجسمية والعقلي ( أن الدعم2011 ،ايت وفاضلي ومسيلي)ويرى كل من    

المشاركة و  ،سيالنف تعزيز إحساس متلقي الدعم بالراحة واالطمئنانو  ،والنفسية لألفراد، ويكون ذلك من خالل تنمية أنماط التفاعل

لذاتية اة الفرد ، كما يحافظ الدعم على هويلفردباحيطة لبيئة الملي يمكن أن يشبع حاجات االنتماء وبالتال الفعالة بين األفراد،

ة الكفاءمن خالل تنمية مصادر التغذية الراجعة، كما يعزز احترام الفرد لذاته داخل الجماعة، و ينمي اإلحساس ب ،ويقويها

 الشخصية .  

على  أساسيبشكل  االجتماعي، ركزتمجال الدعم التي بحثت في الدراسات  نم عديدا  أن  (Guo,2017) جويرى و      

دورا  ب تلعفراد بين األ كون الثقة ،يجابيلهم نحو السلوك االجتماعي اإلو ومي األفراد،الثقة بين و  العالقة بين الدعم االجتماعي،

لدعم ا أن، وكذلك نجد والسلوك االجتماعي االيجابي االجتماعي،بين الدعم وكذلك طا  بين الدعم االجتماعي واإليثار. يوس

 من خالل الثقة بين األفراد. فيه ولكنه يؤثر  في السلوك االجتماعي اإليجابي،مباشرة  االجتماعي يؤثر

اعي والصحة الدعم االجتم يشرحان العالقة بين نموذجان وهناك  ،الصحة البدنية والنفسية فيآثار مفيدة وللدعم االجتماعي    

 ي فيوحي بأن الدعم االجتماعي يؤثر لتخزين المؤقت"، ما ا-هو "نموذج اإلجهاد: ولالنموذج األ االجتماعي، والرفاه النفسية

ديهم لاد الذين األفر فإن ووفقا لهذه النظرية، ، الضغوطات تقليلو الرفاه بشكل إيجابي من خالل تقليل اآلثار السلبية االجتماعية 

 في ضعف لديهماألفراد الذين ببالمقارنة  ،ة المجهدةمع أحداث الحيا ،بشكل أفضل ،التعامل هميمكن ،ظم دعم اجتماعي قويةن  

عي دعم االجتمابين اليشير إلى العالقة "نموذج التأثير الرئيسي". هذا النموذج  هيفالنظرية األخرى أما  ،الدعم االجتماعينظام 

في جميع  النفسية، ة والرفاهيةيالمادية والصح النواحي فييقترح أن الدعم االجتماعي له آثار إيجابية و  ،والصحة

  . (Cenkseven,2018)الظروف

ألسرة والمدرسة التي تتمثل في ا (Drolet & Arcand, 2013)كما يوضح  وتلعب مصادر الدعم االجتماعي والمعرفي     

لتشكيل  ،ودوافعه الشخصية ،في ظل سعي الفرد، وميولهم فراد بمختلف اتجاهاتهمتطوير شخصية األ كبيرا  في دورا   ،والمجتمع

 لألفراد للتواصلتوفير الفرص ضرورة  عمليات التنشئة االجتماعية،ب المختصون يجب أن يدرك  ، لذايجابية وتنميتهاالهوية اإل

يجابية، وذلك من خالل االلتزام بالقيم األخالقية ، ومساعدتهم على بناء شخصيتهم اإلاالجتماعيةوالمشاركة والشعور بالمسؤولية 

 .معالسائدة في المجت
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رة تعمل بصو  فهيمصادر الدعم االجتماعي تمثل الوظائف العملية للتنشئة االجتماعية، أن (  2017،الربابعة)رى وي     

لتفاعل اية نحو صورته االجتماعية، بما يتفق ودوافعه الفطر  إلىتكاملية تفاعلية على تدعيم تنشئة الفرد من مقوماته البيولوجية 

ماعية االجت العالقاتتحدد نوعية  ،على أساسها، لعالقات التفاعلية األولية، التيلهاما االجتماعي، وتعد األسرة مصدرا 

 .يجابيإبشكل  المستقبلية والسلوكيات المرتبطة بها

وأصدقائه،  أساليب المساعدة المختلفة التي يتلقاها الفرد من أسرتهاالجتماعي يتمثل بالدعم أن  إلى (2007 )حنفي يشيرو     

والروحية  لماديةا، والتي تشبع حاجاته كافة والتي تتمثل في تقديم الرعاية واالهتمام والتوجيه والنصح والتشجيع في مواقف الحياة

 .، ما يزيد من كفاءته االجتماعيةفتجعله يثق بنفسه ويدركها  ،للقبول والحب والشعور باألمان

الدعم  مستوى التي يتلقاها الفرد، وأن انخفاض  على المعاناةسلبيا   ا  أن للدعم االجتماعي دور ( 2005 ،بطرس) وضحيو     

لتوافق على ا اإليجابيالدعم نقص  يؤثر فقد، المشكالت والضغوط النفسيةمواجهة  في له تأثير   قوي ، االجتماعي في األسرة

 العزلة االجتماعية. لى الوقوع في إ فيؤدي، اإلناث وخصوصا األسرةأفراد لدى النفسي 

 الدراسات السابقة مراجعة

 راسةدهدفت و  لطلبة الجامعيين في مختلف الدول،لدى ا الدعم االجتماعيموضوع اجريت العديد من الدراسات التي تناولت    

، المحيطة ه من البيئةنتحليل ما إذا كان دعم األفراد االجتماعي الذين يتلقو  إلى )&isgor Sezer, 2017( ايسجورسيزر 

عات من طلبة الجام (303)تكونت عينة الدراسة من و ، يقضونهالذي الوقت  فييؤثر  ،أسلوب الحياة الذي يتبناه األفرادو 

لدعم اأن  إلىنتائج الدراسة أشارت و  ،عي متعدد األبعاد وأساليب الحياةتم استخدام مقياس الدعم االجتماو والمحاضرين،  

 . نترنتالذي يقضيه األفراد في بيئة اإل الوقت حسباالجتماعي الذي يتصوره األفراد وأنماط الحياة تؤثر 

 ظهور في االنتقالية الحياة أثر تعرف إلى  )Goka,2017  & Leibert  ;Lane(  الني وليبيرت وجوكا هدفت دراسةو      

 من طالبا   )378( من الدراسة عينة تكونتو  ،المجموعة ةمتعدد مقارنة والسعادة: والرفاه االجتماعي, بالدعم البالغين, ارتباط

 أظهرت كما الحياة, عن الرضا من أقل مستويات أظهر االنتقالية الحياة نموذج  نأ إلى الدراسة هذه نتائج شارتأ وقد البالغين،

  .االجتماعي للدعم وأضعف أقل توسط آثار

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Goka-Dubose%2C%20Emiko%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lane%2C%20Joel%20A.%22%7C%7Csl~~rl','');
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 تعرف دراسة هدفت إلى  (Bhochhibhoya ; Dong  & Branscum, 2017)وأجرى بوهوشيبا و دونج و بارنسيوم     

دراسة من تكونت عينة الو الدوليين،   الطلبةبين  فيما العقلية الصحة محددات موتقوي االجتماعي، للدعم المختلفة  المصادر

: من عياالجتما الدعم أشكال من نوع كل بين حصائيةإذات دالله  ا  هناك فروقأن إلى  نتائج هذه الدراسة، وقد أشارت (328)

 وطن آخر.في  يعيشون  الذين األسرو  األصدقاءمن  أعلى نم صلي،م األوطنه في يعيشون  األصدقاء الذينو  األسرة

معة، يجابي لطلبة الجاالسلوك االجتماعي اإل فيتأثير الدعم االجتماعي تعرف  إلىهدفت  دراسة)Guo,2017 (وأجرى        

جمهورية ي ف )Guangzhou( جامعات مختلفة في مركز قوانغتشو عشرطلبة من طالبا  وطالبة  )720(تكونت عينة الدراسة و 

رت أشاو ومقياس الثقة بين األشخاص.  ،يجابيمقياس السلوك االجتماعي اإلو  ،ماعيمقياس الدعم االجتاستخدام تم  ،الصين

جابي من يالسلوك االجتماعي اإل فيأن الدعم الذاتي واستغالل دعم طلبة الجامعة يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر إلى النتائج 

ي فالجتماعي الثقة بين األشخاص تلعب دورا  متوسطا  في تأثير الدعم ا أنفوكذلك  النوعية،خالل تأثير الثقة العاطفية والثقة 

 يجابي. السلوك االجتماعي اإل

ين الدعم بالعالقة  فيوالسلبية  اإليجابيةاألدوار الوسيطة لآلثار  إلى تعرففقد هدفت  (Civitci,2015) سيفتك دراسة أما   

حدى إكلية التربية في  طالبمن طالبا  وطالبة  (479)تكونت عينة الدراسة من و االجتماعي المدرك وتوتر طلبة الجامعة. 

 عاد،األبد . كما تم جمع البيانات باستخدام مقياس الدعم االجتماعي متعدمريكيةفي الواليات المتحدة األ الحكومية اتالجامع

ي ف ا  وسيط ا  السلبية دور  ثاراآلأن  إلىالدراسة أشارت نتائج  وقديجابية. ومقياس اآلثار السلبية واإل المدرك،مقياس التوتر و 

  بنفس المنهجية.  اإليجابيةبينما ال تعمل اآلثار  والتوتر،العالقة بين الدعم االجتماعي المدرك 

والدعم االجتماعي، وبناء  إسهام أساليب التكيف، مدى تعرف إلى   (Rahat& lhan,2017)راهات وايهان هدفت دراسةو    

تكونت عينة الدراسة من و قدرة الطلبة على تنظيم حياتهم الجامعية في السنة األولى. في  التبادل الذاتي، وسمات المرونة،

تم استخدام نموذج المعلومات و  تركيا،من الطلبة المعرضين للخطر والملتحقين بجامعة حكومية في طالبا  وطالبة  (527)

 المدرك،والدعم االجتماعي  الذاتي،أن للترابط إلى  شارت نتائج الدراسةأوقد  االجتماعي،مقياس إدراك الدعم و  ،الشخصية

      تنظيم حياتهم الجامعية. ا  في كبير  ا  دور  المحدد،ر أساليب التكيف والمرونة بين طلبة الجامعة مع بعض سمات الخطو 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rahat%2C%20Enes%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22%C4%B0lhan%2C%20Tahsin%22%7C%7Csl~~rl','');
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من  على مصادر الدعم المعرفي االجتماعي والوقاية من المخدرات بين عينةتعرف  إلى (2017 ،الربابعة)هدفت دراسة و    

الت المقاب وطالبة في المدارس الثانوية في األردن. ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث المنهج النوعي من خالل طالبا  ( 20)

النحو  مصادر للدعم االجتماعي المعرفي مرتبة تنازليا على تسعةهناك أن  الدراسة إلىأشارت نتائج و المنظمة مع العينة. 

هج المناو  ،ووسائل اإلعالم المدرسية ،واألقران ،ووسائل اإلعالم االجتماعية ،ووسائل اإلعالم ،والمعلمين ،التالي: اآلباء

 والندوات والمؤتمرات والقراءة.  ،والمستشار النفسي ،الدراسية

 دعم المعلمين واألقران في سلوكياتعلى مستوى  تعرف إلى ((Virtue et al., 2015 خرينآو فارتو وهدفت دراسة       

 التأظهرت نتائج المقاب ( مشاركا،24تكونت عينة الدراسة من )و ، افعيتهم ضمن السياقات المدرسيةالمراهقين، وتدعيم د

ة. دم للطلباألكاديمي واالجتماعي المق لكل من المعلمين واألقران في مستوى الدعم المنظمة مع أفراد الدراسة وجود دور مؤثر

 األنشطة وزيادة فرص المشاركة في مباشر في تحفيز دافعية الطلبة،بشكل  بينت النتائج أن دعم المعلمين واألقران يؤثر كما

 .للمدرسة والجماعة المدرسية واالجتماعية، وتعزيز روح االنتماء

تيار المساندة االجتماعية والتحصيل الدراسي, وتم اخالعالقة بين على  تعرف إلى (2014 ،حسين وعباس)دراسة  تهدفو     

ية التربية كل في حلة الرابعةت المر طالبا  ( طالبة من 27صلي والبالغ عددهن )من مجتمع البحث األيقة العشوائية العينة بالطر 

ألسلوب لوصفي باواستخدمت الباحثتان المنهج ا األصلي،( طالبة من المجتمع 20تم استجابة ) الرياضيةقسم التربية  ،للبنات

مجموعة من هناك أن  الدراسة إلىأشارت نتائج و  ،( فقرة27مقياس المساندة االجتماعية بعدد فقرات )وكذلك  ،المسحي

لتحصيل وا اعيةط معنوي بين المساندة االجتمبمقدار من المساندة االجتماعية, وهناك عالقة ارتبا الطلبةمنها تمتع  ،االستجابات

 .الدراسي

الدعم االجتماعي واحترام  فيتأثير الوساطة تعرف إلى  (Kong ., Zhao  & You,2012 ) كونج زاهو يو هدفت دراسةو   

جامعيا  طالبا   (489) تكونت عينة الدراسة منو الذات للعالقة بين الذكاء العاطفي ورضا الحياة في مرحلة المراهقة المتأخرة. 

أن الدعم االجتماعي واحترام الذات توسط تماما  لدراسة إلىسنة. وقد أشارت نتائج ا (23-17)صينيا تتراوح أعمارهم بين 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912003704#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912003704#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912003704#!


 الرشيدي اطمةف                                                                             ...الدعم االجتماعي المدرك      

 

8201(/ 2العدد ) ،(4بحوث، مجلد )مجلة الجامعة العربية األمريكية لل                                                          | 142  

ورضا الحياة في أواخر المراهقة. وعالوة على ذلك، أشار تحليل متعدد المجموعات إلى أن الذكور الوساطة العالقة بين سمة 

 أكبر عن الحياة من النظيرات من اإلناث.  الذين يحصلون على دعم اجتماعي مرتفع هم أكثر احتماال للحصول على رضا 

لتاسع ادعم االجتماعي و عالقته بالسعادة لدى طلبة الصف مستوى  تعرف إلى( 2012، ةالنصاصر)هدفت دراسة أخيرا  و  

دوات أم تم استخدام المنهج المسحي من خالل استخداو وطالبه،  طالبا  ( (644تكونت عينة الدراسة من و ، في منطقة بئر السبع

مجال اء جو مستوى الدعم االجتماعي جاء متوسطا، إلى أن شارت نتائج هذه الدراسة أالدعم االجتماعي والسعادة النفسية، وقد 

روق ذات فيضا  انه ال توجد أ وأظهرت النتائج خيرة،اآلخرين في المرتبة األول، ومجال تشجيع الدعم االجتماعي بالمركز األ

الذكور، ووجود فروق تعزى للتحصيل في  مصلحةوجاءت الفروق ل ،باستثناء الدعم المادي حصائية تعزى للجنس،إدالله 

 التحصيل المرتفع. ةصالحى الدعم االجتماعي وجاءت الفروق لممستو 

حد ما من مشكلة  إلى، والتي تناولت متغيرات الدراسة الحالية، وعالجـت مـشكالت قريبـة من خالل مراجعة الدراسات السابقة    

الدراسة بالنسبة الدعم في نتائج الدراسات السابقة، في المتغيرات موضع  ا  كبير  ا  ، نجد أن هناك تفاوتومتغيراتها هذه الدراسة

كل من  وبحثت دراسة، ( مصادر الدعم المعرفي االجتماعي في المدارس الثانوية2017، الربابعة)بحثت دراسة و ، االجتماعي

(Rahat& lhan,2017)    ومن خالل ما  ،بناء التبادل الذاتيو  ،الدعم االجتماعي، و أساليب التكيف إسهاملكيفية التوصل في

وأن هناك في المشكلة نفسها، على البيئة السعودية،  دراسـات سـابقة، بحثـت بشكل مباشر الباحثةسبق نجد  أنه لم تتـوافر لدى 

همية وجود مثل هذا النوع من أ مع العربية تناولت موضوع الدعم االجتماعي بشكل مباشر، و  القليل من الدراسات في البيئة

 إلجراء هذه الدراسة. الباحثةالدراسات والتي تعنى بطلبة كلية التربية، وهو ما دفع 

 مشكلة الدراسة

همية كبيرة في مواجهة أ ، لما له من لألفراد من المواضيع التي تركز على الحاجات الداخلية  الدعم االجتماعييعد موضوع     

تسبب  وقدفراد، األحياة  فيمن مشكالت السلبية التي تؤثر  لما تشهده المجتمعات حاليا   ، نظرا  والضغوطات النفسية التحديات

اكتشاف الكثير من  إلىالتقدم والتطور في علم النفس من جهة, والطبيعة الصعبة في المجتمعات الحديثة من جهة أخرى، 

للقيام  الباحثةما دفع  ، الدعم االجتماعي إلىاللجوء بحاجة  صبحواوط النفسية لدى األفراد، وأالمشكالت والضغالكثير من 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rahat%2C%20Enes%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rahat%2C%20Enes%22%7C%7Csl~~rl','');
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مستوى  إلىللتعرف  بطلبة كلية التربية في جامعة القصيم،المتمثلة  ة من شرائح المجتمعالدراسة الحالية على شريحة هام بإجراء

 : السؤال التالي نجابة عخالل اإل من مشكلة الدراسةيمكن تحديد  إذ درك،الم الدعم االجتماعي

 ؟جامعة القصيم في كلية التربية طلبةلدى  الدعم االجتماعيما مستوى 

 سئلة الدراسةأ

 سئلة التالية:جابة عن األتحاول الدراسة الحالية اإل

 القصيم؟طالب كلية التربية في جامعة لدى  المدرك ما مستوى الدعم االجتماعي -

تعزى م طالب كلية التربية في جامعة القصيلدى  المدرك مستوى الدعم االجتماعيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في   -

 (.ناثإ، ذكور)النوع االجتماعي لمتغير 

تعزى  مكلية التربية في جامعة القصيطالب لدى  المدرك في مستوى الدعم االجتماعيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية   -

 ؟()منخفض، متوسط، مرتفع األكاديميالتحصيل  لمتغير

 الدراسةأهداف 

 تحقيق األهداف اآلتية: إلىسعت الدراسة 

 .مستوى الدعم االجتماعي لدى طالب كلية التربية في جامعة القصيم إلىالتعرف  -

 جتماعي.النوع االلمتغير تبعا مستوى الدعم االجتماعي لدى طالب كلية التربية في جامعة القصيم الفروق في  إلىالتعرف  -

 التحصيلتبعا لمتغير مستوى الدعم االجتماعي لدى طالب كلية التربية في جامعة القصيم الفروق في  إلىالتعرف   -

 ( .متوسط، مرتفع، منخفض)كاديمي األ

 همية الدراسةأ   

 التعليمية خاص بالسياقاتموضوع  البحث في في تتمثل ،وتربوية اجتماعية ذات أبعاد كبيرة بأهمية الحالية الدراسة متعتت    

 تحقيق خالل من ،لدى الطلبة األكاديمي زيادة التحصيلفي محفز وهو الدعم االجتماعي، وذلك لما له دور  أال ،واالجتماعية

 . ا  وسلوكي ا  وانفعالي ا  واجتماعي اأخالقي وتطويرها الطلبة شخصية بناء في المثلى هأهداف
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لدى عي مصادر الدعم االجتما إلى التعرف علىتعمل فمن الناحية النظرية  ، لدراسة أهمية نظرية وتطبيقيةهذه اهر لوتظ   

في قرار نتائج الدراسة قد تزود صانعي ال ، فإنمن الناحية التطبيقيةأما و  كونها تسهم في تطور شخصيتهم ونموها،، الطلبة

ءات ، ومدى فاعلية اإلجراالطلبةالدعم االجتماعي لدى عن مستوى  هامةبمؤشرات    الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، 

وث والبحعلمية جراء مزيد من لدراسات الإل آفاق الباحثين والمهتمين كما قد تمهد  في تفعيل مستوى الدعم االجتماعي،  التوعوية

   االجتماعي والمساندة االجتماعية.اإلجرائية في مجال مصادر الدعم 

 مصطلحات الدراسة

   :يعرف و  الدعم االجتماعي المدركWill & Cohen من  ه حصول الفرد على المساندة والدعمأنالدعم االجتماعي ب

اد ن األفر مالبيئة المحيطة به، والمتمثلة بمصادر الشبكة االجتماعية من األسرة واألقارب واألصدقاء والجيران وغيرهم 

تي )ويعرف إجرائيا  بالدرجة ال (.2015طشطوش،معها )المحيطين بالفرد لمواجهة أحداث الحياة الضاغطة، والتكيف 

   على مقياس الدعم االجتماعي المستخدم في هذه الدراسة. الطلبةها علي يحصل

 عة القصيمجامالتربية في كلية رسميا في كشوفات عمادة القبول والتسجيل في  المسجلين الطلبة هم :طلبة كلية التربية. 

  كاديمياأل التحصيل Achievement :   المقرراتفي جميع  الطلبةأنه الدرجة التي حصل عليها بويعرف إجرائيا 

 منخفض(. 2قل من أو متوسط،  3.5 -2و مرتفع، فأعلى  3.5وتتمثل كم يلي )  ،تمت دراستهاالدراسية التي 

 الدراسة محددات

 الدراسة على الحدود اآلتية: محدداتتقتصر 

 .2018-2017العام الدراسي  الزمانية: المحددات -

 القصيم. جامعة/  كلية التربيةالمكانية:  المحددات -

 القصيم. جامعة/  كلية التربية طلبة البشرية: المحددات -

 .لدى طلبة كلية التربية في جامعة القصيم فقط المدرك الدعم االجتماعيفي  وتتحدد الموضوعية: المحددات -
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 واإلجراءاتالطريقة 

  منهج الدراسة

 وذلك نظرا لمالءمته ألغراض الدراسة . ،المنهج الوصفي المسحي الباحثة تاستخدم

 الدراسةعينة 

 2018-2017 للعام الدراسي األولأجريت الدراسة على عينة اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية في الفصل الدراسي        

كلي للطلبة من العدد ال 29 % وهم يشكلون ما نسبته وطالبة،  طالبا  ( 228) عددهموالبالغ  ،المسجلين في كلية التربية الطلبة

 ( يبين وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة.1والجدول رقم )في الكلية، 

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية :(1جدول )
 النسبة التكرار الفئات 

 44.7 102 إنساني التخصص

 55.3 126 علمي

 26.8 61 مرتفع التحصيل

 49.1 112 متوسط

 24.1 55 منخفض

 100.0 228 المجموع

 الدراسةمتغيرات 

 :المتغيرات المستقلة وتشمل 

 .ناثإو  هما: ذكورولها مستويان  :النوع االجتماعي -  

  منخفض. 2قل من أو متوسط،  3.5 قل منأ -2و مرتفع، فأعلى  3.5)وله ثالثة مستويات هي: :األكاديميالتحصيل  -  

 .جتماعيالدعم االقياس مستوى  الدراسة الستبانةفي استجابة أفراد عينة  ويتمثل المتغير التابع: -

 داة الدراسةأ

 مقياس الدعم االجتماعي المدرك:  

متعدد  بترجمة مقياس الدعم االجتماعي المدرك الباحثة ت، قامطلبة كليةالدعم االجتماعي المدرك لدى  مستوى  إلىللتعرف    

 وإعطائهاللغة العربية  إلى ،Zimet, Dahlem, Zimet & Farley,1988)) بتطويره كل من زيمات ودالهماألبعاد الذي قام 
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فقرة موزعة على ( 12من )يتكون المقياس و للتأكد من ترجمته،  اإلنجليزيةعادة ترجمته للغة لمختصين في اللغة اإلنجليزية ثم إ 

  .اآلخرين واألفرادوهي: العائلة، واألصدقاء،  ثالثة مجاالت،

 الظاهري الصدق   

ن ، وذلك لبيافي الجامعات السعودية ، من أعضاء هيئة التدريسعلى مجموعة من المحكمين المختصين تم عرض المقياس    

ألداة من خالل هذه اآلراء أن هذه ا السعودية، وتبينللبيئة  ومدى مالءمته ،الدعم االجتماعي المدركفي قياس  مدى صدقه

ذه النسبة ه دوتع   قراتالعتماد كل فقره من الف ،%( فأكثر90اعتمدت نسبة االتفاق بين المحكمين )فقد تتمتع بالصدق الظاهري. 

   .فقرة ةحذف أيإعادة صياغة بعض الفقرات ولم تتم و ، مقبولة

 ثبات أداة الدراسة

( بتطبيـق المقيـاس، وإعـادة test-retestفقد تـم التحقـق بطريقـة االختبـار وإعـادة االختبـار )للتأكد من ثبات أداة الدراسة،  

نـة مـن ) يرسـون ، ومـن ثـم تـم حسـاب معامـل ارتبـاط بطالبـة (44تطبيقه بعد أسبوعين علـى مجموعـة مـن خـارج عينـة الدراسـة مكو 

رقــم  االتسـاق الـداخلي حسـب معادلــة كرونبـا، ألفـا، والجـدولوتــم أيضـا  حسـاب معامـل الثبــات بطريقـة  بـين تقـديراتهم فـي المـرتين.

 .ات اإلعادة للمجاالت واألداة ككلمعادلة كرونبا، ألفا وثبل ا  ( يبين معامل االتساق الداخلي وفق2)

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية :(2جدول )

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 0.79 0.84 العائلة

 0.76 0.87 صدقاءاأل

 0.77 0.85 خرونفراد اآلاأل

 0.84 0.88 الدرجة الكلية

ذه مالئمــة لغايــات هــ معامــل االتســاق الــداخلي كرونبــا، ألفــا وثبــات اإلعــادة للمجــاالت والدرجــة الكليــة أن ىإلــ (2) يشــير جــدول

 الدراسة.
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 المعالجة اإلحصائية

  التالية:تم استخدام المعالجات اإلحصائية  إحصائيا  لمعالجة البيانات  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. 
  األحادي.تحليل التباين 
 شيفيه. ) اختبار(طريقة  

 تائج الدراسة وتفسيراتهان

 القصيم؟جامعة  في طالب كلية التربيةلدى  ما مستوى الدعم االجتماعي المدركلسؤال األول: ا 

مستوى الدعم االجتماعي المعيارية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات مجموع لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج  

 والجدول أدناه يوضح ذلك. طالب كلية التربية جامعة القصيملدى  ،المدرك

 سابيةمتوسطات الحاالجتماعي المدرك مرتبة تنازلياً حسب المستوى الدعم لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(3جدول )

 

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 0.309 4.40 العائلة 1 1

 متوسط 0.721 3.22 االصدقاء 2 2

 متوسط 0.601 2.49 خرونفراد اآلاأل 3 3

 متوسط 0.386 3.37 الدرجة الكلية - -

في المرتبة  مجال العائلة جاء وقد، (2.49-4.40بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن إلى ( 3يبين الجدول ) 

(، 2.49) في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ خرون فراد اآلاألمجال ، بينما جاء (4.40)متوسط حسابي بلغ بأعلى األولى 

 .بدرجة متوسطة ،(3.37) ككل وبلغ المتوسط الحسابي لألداة 

مقياس الدعم وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات  

 كانت على النحو التالي:و ، كل على حدةاالجتماعي المدرك 
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 سابيةمتوسطات الحمرتبة تنازلياً حسب المقياس الدعم االجتماعي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات: (4جدول ) 

 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

2 1 
 يأحصل على المساعدة العاطفية والدعم الذي أحتاجه من عائلت

 مرتفع 642. 4.58

 مرتفع 339. 4.87 عائلتي تحاول فعالً مساعدتي. 2 1

 مرتفع 756. 4.21 في اتخاذ قراراتيعائلتي مستعدة لمساعدتي  3 3

 متوسط 818. 3.93 أستطيع التحدث عن مشاكلي مع عائلتي 4 4

 متوسط 785. 3.07 أصدقائي يحاولون فعالً مساعدتي 5 8

 متوسط 936. 3.31 يمكنني االعتماد على أصدقائي عندما تسوء األمور 6 5

 متوسط 975. 3.26 يمكني مشاركتهم أفراحي وأحزاني ءلدي أصدقا 7 7

 متوسط 975. 3.30 أستطيع التحدث عن مشاكلي مع أصدقائي 8 6

 متوسط 1.012 2.94 هناك شخص مميز بقربي عندما أكون بحاجة إليه 9 9

 متوسط 872. 1.76  لدي شخص مميز في حياتي يهتم لمشاعري 10 12

 متوسط 887. 2.45 لدي شخص مميز يعتبر مصدر عون لي 11 11

 متوسط 677. 2.79 شخص مميز يمكننني مشاركته أفراحي وأحزاني هناك 12 10

  

والتــي ( 2رقــم ) ةجــاءت الفقــر  وقــد(    4.87-1.76)بــين مــا المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت ان ( 4يبــين الجــدول )

( 10)رقـم  ةالفقـر بينمـا جـاءت ، (4.87فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـط حسـابي بلـغ )"  عائلتي تحااول فعاال  مسااعدتي " تنص علـى

  .(1.76بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )" لمشاعري  لدي شخص مميز في حياتي يهتم"ونصها 

األسرة بتعزيز  اهتماموالتي يركز على ثقافة المجتمعات العربية بشكل عام والسعودي بشكل خاص،  بذلك  ويمكن تفسير 

 والتي ترتكز ،سالمي الحنيفالدين اإل منوالذي يأخذ مبادئه  ضمن إطار اجتماعي سليم ،ة متماسكةما من شأنه جعل األسر 

 ناث منهم، من خالل تقديم التوعيةخصوصا اإل ،األسرةراد أفالمنبثقة من العادات والتقاليد واحترام  ،على القيم االجتماعية ضا  أي

ة والمادية البيولوجية واالجتماعية والحماية من المشكالت و توفير الحاجات النفسي إلىسرة تسعى األو والتثقيف والمشورة، 

سرة وتطورها نمو األفالوظائف الرئيسية  لألسرة تجاه أفرادها،  أهم من والذي هو ،الضغوط النفسية، واالهتمام بالجانب الوجداني

مدى اهتمام األسرة من هنا نجد  ،المناط به االجتماعي بالدوركل فرد من أفراده   من خالل قيامال إال  يتحقق  ،وتماسكها

عائلتي تحاول فعال  ( والتي تنص على "2وما يؤكد ذلك حصول الفقرة رقم ) بدور الدين في الحياة االجتماعيـة.  السعودية 

مصادر ول أن أ إلى أشارت( والتي 2017 ،الربابعة)وتتفق هذه النتائج ونتائج دراسة " على متوسط حسابي مرتفع، مساعدتي



 الرشيدي اطمةف                                                                             ...الدعم االجتماعي المدرك      

 

8201(/ 2العدد ) ،(4بحوث، مجلد )مجلة الجامعة العربية األمريكية لل                                                          | 149  

والتي  (Bhochhibhoya ; Dong  & Branscum, 2017) دراسة ، وواألمهات باءآلاكان لدى الطلبة  االجتماعي الدعم

شارت أ( والتي 2014 ،حسين وعباس) وكذلك دراسة، لدى الطلبة في الدعم االجتماعيالواضح لى دور األسرة إ نتائجها شارتأ

);Lane  دراسة كل من وتختلف هذه النتائج عن نتائج  هالي.من األ كبير بدعم اجتماعي يتمتعون  الطلبةأن  إلىنتائجها 

 )Goka,2017 & Leibert ضعيفا. كان االجتماعي  الدعم مستوى   إلى نتائجها شارتأ  والتي     

لمين دور المعإلى  أشارتوالتي   ،((Virtue et al., 2015 خرينوآفارتو دراسة فيما تختلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج 

  األكاديمي واالجتماعي المقدم للطلبة.  واألقران في مستوى الدعم

 عياالجتمااألسرة دعم ل الطلبةأن امـتالك ب ،دنى متوسط حسابيأن على خريآلفراد احصول مجال األ ويمكن تفسير

ومن ثم  ،للطالب النفسية الراحةعلى  يإيجاببشكل األمر الذي ينعكس  ،مرونةأكثر  اآلخرينفراد األيجعل عملية التواصل مع 

 األكـاديمي. اإلنجازعلـى 

 إلىأشارت نتائجها التي تم الحصول عليها  التي &isgor Sezer 2017(دراسة )فيما تختلف نتائج هذه الدراسة ونتائج   

 .ألصدقاءانترنت مع ت الذي يقضيه األفراد في بيئة اإلاالختالف في الوق فيأن الدعم االجتماعي الذي يتصوره األفراد تؤثر 

في ي الثقة بين األشخاص تلعب دورا  متوسطا  في تأثير الدعم االجتماعأن إلى شارت والتي أ   (Guo,2017) وكذلك دراسة

 دراسة  فتتفق نتائج هذه الدراسة ونتائج ،صول مجال الدعم االجتماعي على مستوى متوسطما حأااليجابي.  السلوك االجتماعي

  .أن مستوى الدعم االجتماعي لدى الطلبة كان متوسطا   إلىنتائجها شارت أالتي  (2012، النصاصرة)

للناوع  زى تعا ،جامعاة القصايمفاي طالب كلية التربية لدى  مستوى الدعم االجتماعي المدركفي هل توجد فروق  :السؤال الثاني

    (؟ناثذكور /إ) االجتماعي

 مستوى الدعم االجتماعي المدركل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 

أدناه  ولاوالجد، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، النوع االجتماعيحسب متغير 

 وضح ذلك.ت

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lane%2C%20Joel%20A.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Goka-Dubose%2C%20Emiko%22%7C%7Csl~~rl','');
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 دركمستوى الدعم االجتماعي الم في لتخصصاألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"  (5جدول )

 
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 العائلة

 

 322. 4.37 102 ذكور
1.421 226 .157 

 290. 4.43 126 ناثإ

 006. 226 2.777- 735. 3.35 102 ذكور صدقاءاأل

    680. 3.09 126 ناثإ

 631. 2.50 102 ذكور خرونفراد اآلاأل
-.398 226 .691 

 564. 2.47 126 ناثإ

 398. 3.41 102 ذكور الدرجة الكلية
 366. 3.33 126 ناثإ 124. 226 1.545-

  

في جميع  النوع االجتماعيتعزى ألثر  (α)  0.05 ≤وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  (5يتبين من الجدول )

   .الذكور لمصلحة، وجاءت الفروق صدقاء()األمجال المجاالت وفي الدرجة الكلية باستثناء 

ي في جميع المجاالت وف للنوع االجتماعيحصائية تعزى إعدم وجود فروق ذات دالله " هذه النتيجةويمكن تفسير 

 ا  عياجتما توى تـوفر مـس، والتي االجتماعية في المملكة العربية السعودية العاداتب ،صدقاء()األمجال باستثناء  "الدرجة الكلية

قاد االعت ديهمليزداد و  تزداد بأنفسهم مثقته وبالتالي فإن ،التعرض لخبرات جديدة فرصيزيد من  ،الطلبةألسرة  ا  مرتفعيا  اقتصاد

 شخصيتهمات إثبـ على يعملون ، فهم السعوديين الطلبةطبيعة  إلى جانب، كاديميةالحياة االجتماعية واألبالقدرة على النجاح في 

 .مسرتهأإلرضاء 

الطلبة  كون  تفسير ذلك ولمصلحة الذكور، فيمكن (صدقاءاأل)للنوع االجتماعي في مجال ما وجود فروق تعزى أ  

من الخبرات في مختلف مجاالت الحياة، على  عديد الذين لديهم، األصدقاءمن قبل  لخبرات جديدة همتعرضل فرصال تزيد الذكور

من خالل  ،واالندماج معهم ،األصدقاءسهولة التواصل مع من حيث  كبيرا   اختالفا  تختلف  حياتهم  الطالبات، فطبيعةالعكس من 

 ،الطلبةأكثر منه لدى  من جوانب الدعم االجتماعي لديهم،هذا الجانب في إثراء  أسهمما . الرياضيةنشطة لرحالت وممارسة األا

 تعزى هذهوقد ، ءالنوع االجتماعي في مجال األصدقا الدعم االجتماعي باختالف الفروق الفردية في مستوى  إلىما يؤدي 

والذي يسهم بشكل واضح   ،ةالتعامل مع المواقف الحياتية والتعليميفي  واضحة نجازاتتحقيق إ الذكور الستطاعة نظرا النتيجة
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مع روح الصداقة واالندماج   مفي تحقيق التوافق االجتماعي والشعور بالمسؤولية االجتماعية تجاه اآلخرين ، وتظهر لديه

  ناث.اإل من أكبربشكل االخرين 

نه ال توجد أإلى  شارت نتائجها أ( والتي 2012،  النصاصرة)ليه نتائج دراسة إما توصلت  وتتفق هذه النتائج مع

 Kong ., Zhao  & You ) ة يه نتائج دراسإلما توصلت  ائج معوتختلف هذه النتحصائية تعزى للجنس، إ ةفروق ذات دالل

 صالح الذكور.موكانت الفروق ل للجنسحصائية تعزى إأنه توجد فروق ذات دالله  إلى والتي اشارت (2012,

 تعزى  مجامعة القصيفي طالب كلية التربية لدى  مستوى الدعم االجتماعي المدركفي  هل توجد فروق  السؤال الثالث:

   (؟مرتفع ،متوسط ،)منخفض كاديمياأل  للتحصيل

 مستوى الدعم االجتماعي المدركل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة عن هذا السؤال تم  

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،لتحصيلحسب متغير ا

 اديمياالك لتحصيلحسب متغير ا مستوى الدعم االجتماعي المدركل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (6جدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 

 

 العائلة

 284. 4.48 61 مرتفع

 285. 4.41 112 متوسط

 357. 4.30 55 منخفض

 309. 4.40 228 المجموع

 

 صدقاءاأل

 489. 2.45 61 مرتفع

 387. 3.23 112 متوسط

 396. 4.10 55 منخفض

 721. 3.23 228 المجموع

 

 خرونفراد اآلاأل

 491. 1.82 61 مرتفع

 430. 2.67 112 متوسط

 384. 2.86 55 منخفض

 601. 2.49 228 المجموع

 

 الدرجة الكلية

 285. 2.91 61 مرتفع

 218. 3.44 112 متوسط

 208. 3.75 55 منخفض

 386. 3.37 228 المجموع

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912003704#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912003704#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912003704#!


 الرشيدي اطمةف                                                                             ...الدعم االجتماعي المدرك      

 

8201(/ 2العدد ) ،(4بحوث، مجلد )مجلة الجامعة العربية األمريكية لل                                                          | 152  

 مســتوى الــدعم االجتمــاعي المــدركل ( تباينــا  ظاهريــا  فــي المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة6يبــين الجــدول ) 

 ولبيــان داللــة الفــروق اإلحصــائية بــين المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام تحليــل التبــاينلتحصــيل، بســبب اخــتالف فئــات متغيــر ا

 (.7األحادي حسب الجدول )

 مستوى الدعم االجتماعي المدرك فيلتحصيل اتحليل التباين األحادي ألثر : (7جدول )

 

 المصدر 
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 العائلة
 بين المجموعات

.956 2 .478 5.189 .006 

 المجموعاتداخل 
20.724 225 .092   

 الكلي
21.680 227    

 االصدقاء
 بين المجموعات

78.663 2 39.332 224.253 .000 

 المجموعاتداخل 
39.463 225 .175   

 الكلي
118.126 227    

 االفراد االخرون
 بين المجموعات

38.857 2 19.428 101.580 .000 

 المجموعاتداخل 
43.034 225 .191   

 الكلي
81.891 227    

 الدرجة الكلية
 بين المجموعات

21.248 2 10.624 191.251 .000 

 تالمجموعاداخل 
12.499 225 .056   

 الكلي
33.747 227    

 

في جميع للتحصيل  تعزى  (α)  0.05 ≤ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (7يتبين من الجدول ) 

عديـــة المجــاالت وفـــي األداة ككــل، ولبيـــان الفـــروق الزوجيــة الدالـــة إحصــائيا بـــين المتوســـطات الحســابية تـــم اســتخدام المقارنـــات الب

 (.8بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول )

 مستوى الدعم االجتماعي المدرك فيلتحصيل ه ألثر اشيفيالمقارنات البعدية بطريقة  (8جدول )

 

 لتحصيلا 
المتوسط 

 منخفض متوسط مرتفع الحسابي

    4.48 مرتفع العائلة

   07. 4.41 متوسط

  11. *18. 4.30 منخفض

    2.45 مرتفع االصدقاء

   *78. 3.23 متوسط

  *87. *1.65 4.10 منخفض

    1.82 مرتفع خرونآلاالفراد ا

   *85. 2.67 متوسط
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  *20. *1.05 2.86 منخفض

    2.91 مرتفع الدرجة الكلية

   *52. 3.44 متوسط

  *32. *84. 3.75 منخفض

 .(α ≥  0.05) دالة عند مستوى الداللة  *

  

 ( اآلتي: 8يتبين من الجدول )

لمصلحة وجاءت الفروق  منخفضالوالتحصيل  مرتفعالتحصيل ال بين  (α)  0.05 ≤وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 .مجال )العائلة(التحصيل المرتفع في 

من جهة وكل من التحصيل المتوسط والتحصيل  مرتفعالتحصيل ال بين (α)  0.05 ≤ وجود فروق ذات داللة إحصائية -

 .منخفضالكل من التحصيل المتوسط والتحصيل  مصلحةوجاءت الفروق ل منخفضال

ق ، وجاءت الفرو منخفضالوالتحصيل  التحصيل المتوسط بين (α)  0.05 ≤ فروق ذات داللة إحصائية  كما تبين وجود  -

 .الدرجة الكلية، و نواالفراد االخريمجال ، و صدقاء األمجال في كل من  منخفضالالتحصيل  مصلحةل

 ، والرغبةبالنفسثقة الستقاللية و عدم اال المنخفض منالتحصيل  ذوي من  الطلبةيتمتع به  النتيجة بماويمكن تفسير هذه       

ير من في كث التحصيل المنخفض ذوو الطلبة يسعىوبالتالي  الشخصية، واالصدقاء بشؤونهمخرين إقحام األفراد اآلالقوية في 

 يريدون  ال مكونه تحصيال، نمنه مع األعلىيحبون التعامل ال  ألنهم، منهمصدقاء تكون قريبه تكوين شبكه من األ إلىاألحيان 

 صيل ليسالتح منخفضي الطلبة إلىضا  أيويعزى ذلك  فيهم.قد يكون لها تأثير سلبي  القضايا األكاديمية، كونها االنخراط في

ى عل القدرة ، وكذلكلهمالمالئمة القرارات  واتخاذ المسؤوليةعلى تحمل  لديهم القدرةوبالتالي ليس ، مبأنفسه ثقه كبيره لديهم

 إلى لةالكام ةالمسؤولي وتحمل القراراتفي اتخاذ  عقالنيةأساليب  ون ال يستخدم نهمال، االجتماعية المشكالتعلى  السيطرة

 .خرين في تصريف شؤونهم الشخصيةأن مركز الضبط لديهم خارجي؛ أي يعتمدون على اآلجانب 

ووجود فروق تعزى للتحصيل في  إلىشارت أ ( والتي2012 ،النصاصرةدراسة )تختلف هذه النتائج عن نتائج و  

وهناك عالقة  (2014،حسين وعباس )دراسة  وكذلك، التحصيل المرتفع مصلحةوجاءت الفروق ل ،مستوى الدعم االجتماعي

 أظهرت نتائج المقابالت ،((Virtue et al., 2015 دراسة وكذلك ارتباط معنوي بين المساندة االجتماعية والتحصيل الدراسي.

  األكاديمي واالجتماعي المقدم للطلبة.  لكل من المعلمين واألقران في مستوى الدعم المنظمة مع أفراد الدراسة وجود دور مؤثر
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 ما يلي:بفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة توصي الباحثة 

 خالل المرشدين النفسيين المدرك، منالعملية حول مصادر الدعم االجتماعي  وتنفيذ الورشتفعيل دور الجامعات  -

 واالجتماعيين في الجامعات.

ت ضرورة توعية الطلبة في الجامعات وتعليمهم كيفية الحصول على الدعم االجتماعي، الكتساب مهارات حل المشكال -

 .تواجههموبات التي االجتماعية حتـى تمكنهم من حل مشكالتهم االجتماعية و تخطى الصع

  .االجتماعية برامجهمتفعيل دور األهالي واألسر ودعوتهم لمشاركة أبنـائهم لهـم فـي  علىالعمل  -
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Abstract  

 
This study aimed to identify the perceived social support level among the students of the Faculty of 

Education at Al-Qassim University. The study sample consisted of (228) male and female students of the Faculty of 

Education at Al-Qassim University in Saudi Arabia. The researcher used a survey descriptive method. The 

researcher also translated the perceived social support scale, which was developed by Zimet, at el, 1988. The study 

results indicated that the level of the perceived social support among  the Faculty of Education students was 

moderate, and there were no statistically significant differences at the level of(0.05 ≥ α) due to the effect of gender in 

the total degree except for the (friends) field, which were in favour of  the males, but there were statistically 

significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between the high and low achievement, which were in favour of the 

high achievement in the field of (family). Similarly, there were differences between the high achievement on one 

hand, and the moderate and low achievement on the other, which were in favour of both the average and the low 

achievement. Moreover, there were statistically significant differences between the moderate and the low 

achievement, which were in favour of the low achievement in the field of friends, and the other individuals in the 

total degree. The study recommended the necessity to activate the role of the universities through educating students, 

organising workshops about the sources of the perceived social support to acquire the skills of solving the social 

problems , so they can solve their own social problems and overcome the difficulties they face.      

Keywords: perceived social support, academic achievements.    
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