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الخالصة
 هدفت الدراسة إلى بحث العالقة االرتباطية بين العزلة
الوجدانية والعزلة االجتماعية لدى الشباب الجامعي.
 تكونت عينة الدراسة من ( (457طالبا ً وطالبة
 اختيرت العينة عشوائيا ً بالطريقة الطبقية العنقودية
أشارت النتائج إلى:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر النوع االجتماعيعلى العزلة الوجدانية ،وجاءت الفروق لصالح الذكور ،وألثر
التفاعل بين النوع االجتماعي والمستوى الدراسي على العزلة
الوجدانية.
 وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا ً بين أبعاد العزلة االجتماعيةالمتمثلة بـ :بعد الثقة بالنفس ،والتواصل واالحتواء األسري،
والتفاعل مع األصدقاء وبين العزلة الوجدانية؛ كما أن العزلة
الوجدانية قادرة على التنبؤ بالعزلة االجتماعية.

مقدمة
إن االهتمام بدراسة موضوع العزلة قد بدا منذ فترة طويلة إال
أنه ما زال مجاالً أساسيا ً للعديد من البحوث الحديثة – ولعل أحد
األسباب وراء هذا االهتمام هو االنتشار الواسع لمشكلة العزلة في
عالم اليوم )(rippo, Lamb, Carter Porges, 2007
وتحديدا عند المراهقين ،حيث يعتبر المراهقون أكثر الناس
شعوراً بالعزلة (الراعي ،(1990 ،وقد يبدو هذا متناقضا ً مع ما
هو معروف من أن المراهقة هي فترة العالقات والروابط
االجتماعية الواسعة ،فقد تكون بالنسبة للكثيرين فترة عزلة
وانفراد ( (Heaven, 2001فاإلنسان بطبعه مخلوقا ً اجتماعيا ً
يميل إلى العيش وسط جماعة؛ تشعره باألمن واالستقرار
والطمأنينة وتشبع حاجته إلى االنتماء ،ويتشرب منها المعايير
االجتماعية وال ُخلقية .ويمكن النظر الى العزلة على أنها خبرة
وجدانية واجتماعية ،تقاس بالعالقات االجتماعية ،هذا إلى جانب
أن البعض يقيسها من ناحية الكم أي عدد العالقات التي يقيمها
الفرد مع اآلخرين ،بينما تناولها البعض اآلخر من ناحية الكيف
أي مدى قوتها أو ضعفها وانحاللها ( shaver& Scott,
1991).
العزلة الوجدانية  :Affective Isolationهي حيلة نفسية هروبية
تهدف إلى تخفيف القلق والتوتر باالبتعاد عن مواقف األلم الذي يسببه
اإلحباط والنقد واإلهانة (الداهري (1999 ،كما انها أسلوب من أساليب
التعامل مع الضغوط يلجأ إليه بعض الناس وفقا ً لنمط الشخصية ويهدف
هذا األسلوب إلى تخفيف العقبات التي تحول بينه وبين التكيف واالتزان
أو تحقيق األهداف (اإلمارة.(2001 ،
العزلة االجتماعية  :Social Isolationتعتبر العزلة االجتماعية خبرة
ضاغطه يمر بها الفرد وتؤثر كثيرا على شخصيته وعلى عالقاته
بمحيطه االجتماعي ،فهي تؤدي إلى انخفاض قدرة الفرد على التفاعل
االجتماعي واالنسحاب من المشاركات االجتماعية ،فظاهرة العزلة
االجتماعية تؤثر على األفراد على الصعيدين الشخصي
واالجتماعي) (Haines, Scalise& Ginter, 1993فهي خبرة غير
سارة أو مؤلمة للفرد تنتج عن عدم إشباع الحاجة إلى األلفة واالرتباط
الوثيق باآلخرين واالفتقار إلى التكافل االجتماعي ،إذ تتسم العالقات
االجتماعية في ظل العزلة بالفتور مع الشعور باليأس والخوف والنبذ
ويحس الفرد الذي يشعر بالعزلة أنه بعيد عن اآلخرين وغير متفاعل
معهم (الرواجفة.(2004 ،

أهداف البحث
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين العزلة
الوجدانية والعزلة االجتماعية ،وذلك من خالل اإلجابة عن
األسئلة التالية:
الهدف االول "لبحث فيما اذا كان هنالك فروق في متوسط
درجات العزلة الوجدانية تعزى لمتغيرات كل من (النوع
االجتماعي والمستوى الدراسي( والتفاعل بينهما"
الهدف الثاني "البحث في طبيعة العالقة االرتباطية بين العزلة
الوجدانية والعزلة االجتماعية وأبعادها ،وهل هناك فروق
جوهرية في العالقات االرتباطية بينهما تعزى لمتغيرات :النوع
االجتماعي والمستوى الدراسي؟"
الهدف الثالث "البحث في االسهام النسبي للعزلة الوجدانية في
التنبؤ بالعزلة االجتماعية "

منهجية العمل
تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي المناسب لهذه
الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من( (457طالبا
وطالبة ممن يدرسون في جامعة الملك سعود لعام
( ،(2016-2015بواقع ( (221ذكوراً ،و((236
أنثى ،من طلبة (السنة األولى؛ والسنة الرابعة( ،تم
اختيارهم باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية-
العنقودية ،وباستخدام الطريقة العشوائية الطبقية تم
اختيار الكليات؛ كما تم اختيار الشعب الدراسية من
كل كلية بالطريقة العشوائية العنقودية.
تم استخدام مقياسين هما :مقياس العزلة الوجدانية؛
ومقياس العزلة االجتماعية.
أوال :مقياس العزلة الوجدانية :هو عبارة عن أداة تم تطويرها من
قبل خضر ( ،(2009وقد تكون المقياس بصورته النهائية من ((21
فقرة تقيس مستوى العزلة الوجدانية ،ويتكون المقياس من اربع
بدائل مختلفة ،حيث أعطيت تنطبق دائما ( (4درجات ،تنطبق غالبا
( (3درجة ،تنطبق أحيانا ( (2درجة ،تنطبق نادرا ( (1درجة.
وطلب من أفراد الدراسة بـأن يحـددوا درجة ممارسة السلوك
المتضمن في الفقرة وذلك بوضع عالمة  Xعلى التدريج المالئم.
كما تم تصنيف العالمات على مقياس العزلة الوجدانية إلى اربع
مستويات كما هو مبين :ضعيف جدا ((1.75-1؛ ضعيف (1.76-
(2.50؛ مرتفع ((2.51-3.25؛ مرتفع جدا (.(3.26-4.00
صدق المقياس :للتحقق من مالئمة المقياس ألغراض الدراسة فقد
قام الباحثان باستخراج مؤشرات صدق محتوى المقياس من خالل
صدق المحكمين حيث تم عرض المقياس على( (9محكمين ،وقد تم
األخذ بما أشار إليه المحكمون ،وتم االستناد إلى النسبة ( (%79من
المحكمين ليتم الحكم على مالئمة العبارة ألغراض الدراسة .كما تم
استخراج دالالت صدق البناء للمقياس بتطبيقه على عينة
استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتها بلغت ((20
مفحوصا؛ حيث استخرجت معامالت ارتباط فقرات المقياس مع
الدرجة الكلية للمقياس وقد تراوحت بين ((0.70-0.36
وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات
مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
ثبات المقياس :للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق من ثبات
االتساق الداخلي ألداة الدراسة؛ باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
"”Cronbach’s Alphaعلى العينة االستطالعية سالفة الذكر،
وقد بلغ معامل ثبات االتساق الداخلي ( ،(0.81وهي قيمة مالئمة
الغراض التطبيق .وللتحقق من ثبات اإلعادة ألبعاد أداة الدراسة؛
فقد تم إعادة التطبيق على العينة االستطالعية نفسها بطريقة
االختبار وإعادة االختبار " "Test-Retestبفاصل زمني مقداره
أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني ،حيث تم حسابه باستخدام
معامل ارتباط بيرسون بيت تقديرات عينة التطبيق في المرتين؛ إذ
بلغ (.(0.89
ثانيا :مقياس العزلة االجتماعية :هو مقياس تم اعداده من قبل
صالح ( (2012تكون بصورته النهائية من ( (80فقرة موزعة على
سبعة ابعاد على النحو االتي :بعد إدراك الذات والثقة بتقبل اآلخرين
( (11فقرة؛ بعد الثقة بالنفس ( (11فقرة؛ بعد التواصل واالحتواء
األسري ((11؛ بعد التفاعل مع األصدقاء ( (12فقرة؛ بعد المهارات
االنفعالية واالجتماعية ( (17فقرة؛ بعد االنسحاب واألحجام التوادي
( (10فقرات؛ بعد الخواء العاطفي ( (9فقرات .ويتكون المقياس
من خمسة بدائل مختلفة ،حيث وزعت الدرجات على الفقرات
السالبة على النحو اآلتي :موافق بشدة ( (5درجات ،موافق ((4
درجات ،محايد ( (3درجات ،غير موافق ( (2درجة ،وغير موافق
بشدة (درجة واحدة(؛ كما تم عكس توزيع الدرجات فيما يتعلق
بالفقرات الموجبة .كما تم تصنيف الدرجات على مقياس العزلة
االجتماعية إلى خمس مستويات كما هو مبين(1.80 -1( :
"منخفضة جداً"؛ من (" (2.60 -1.81منخفضة"؛ من (-2.61
" (3.40متوسطة"؛ من (" (4.20 - 3.41عالية"؛ من ((5 -4.21
"عالية جداً" ،هذا في حال الفقرات السالبة كما تم عكسها في حال
الفقرات الموجبة.
صدق المقياس :للتحقق من مالئمة المقياس ألغراض الدراسة فقد
قام الباحثان باستخراج مؤشرات صدق محتوى المقياس من خالل
صدق المحكمين حيث تم عرض المقياس على( (9محكمين ،وقد تم
األخذ بما أشار إليه المحكمون ،وتم االستناد إلى النسبة ( (%85من
المحكمين ليتم الحكم على مالئمة المقياس ألغراض الدراسة .
والستخراج دالالت صدق البناء للمقياس تم تطبيقه على العينة
االستطالعية سالفة الذاكر؛ واستخرجت معامالت ارتباط بيرسون
لكل فقرة من فقرات مقياس الدراسة مع مقياس الدراسة وأبعاده؛ وقد
تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ((0.66-0.33
ومع البعد ((0.72-0.32
وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات
مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
ثبات المقياس :ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة
الدراسة؛ فقد تم حسابه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا Cronbach’s
Alphaعلى العينة االستطالعية في التطبيق األول ،وألغراض
التحقق من ثبات اإلعادة ألبعاد أداة الدراسة؛ فقد تم إعادة التطبيق
على العينة ذاتها بطريقة االختبار وإعادته  Test-Retestبفاصل
زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني ،حيث تم حسابه
باستخدام معامل ارتباط بيرسون

النتائج

اإلستنتاج

 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(α = 0.05
تعزى ألثر النوع االجتماعي ،وجاءت الفروق لصالح الذكور؛ عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(α = 0.05
تعزى ألثر المستوى الدراسي؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) (α = 0.05تعزى ألثر التفاعل بين النوع
االجتماعي والمستوى الدراسي.

بناء على نتائج الدراسة والتي تمثلت في بحث العالقة
االرتباطية بين العزلة الوجدانية والعزلة االجتماعية ومعرفة ما
اذا كان هنالك فروق بين الذكور واالناث في هذه العالقة وكذلك
البحث في المستوى الدراسي ومعرفة ما اذا كان هنالك فروق في
العالقة تعزى للمستوى الدراسي فإن الدراسة الحالية توصي بما
يلي:
 إجراء مزيد من الدراسات ذات العالقة بالعزلة الوجدانية
وكل من النوع االجتماعي والمرحلة العمرية.
 بناء برنامج تدريبي حول كيفية تجنب العزلة او التخلص
منها.
 البحث في العالقة االرتباطية بين العزلة الوجدانية والعزلة
االجتماعية في ضوء متغيرات اخرى وعلى مجتمعات
مختلفة.

 .2عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين كل من بعد إدراك الذات ،والثقة
بتقبل اآلخرين ،والمهارات االنفعالية واالجتماعية؛ وبين العزلة
الوجدانية؛ ووجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين ابعاد العزلة
االجتماعية المتمثلة بـ :بعد الثقة بالنفس ،والتواصل واالحتواء
األسري ،والتفاعل مع األصدقاء وبين العزلة الوجدانية؛ وكذلك
وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين العزلة االجتماعية والعزلة
الوجدانية ككل.
 .3التباين المفسر بلغ ( (0.056أي أن العزلة الوجدانية فسرت ما قيمته
 %5.6من التباين في العزلة االجتماعية ،كما تبين وجود اثر سلبي
دال احصائيا للعزلة الوجدانية على العزلة االجتماعية ،اذ بلغت قيمة
ف  27.044وبداللة احصائية . 0.000
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