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DES IG N  G U IDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces a 

36”x48” presentation poster. You can use it 

to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, 

and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that 

will guide you through the poster design 

process and answer your poster production 

questions. To view our template tutorials, go 

online to PosterPresentations.com and click 

on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go 

online to PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QU ICK  START  
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in 

and out to the level that is more 

comfortable to you.  

 Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the 

names of the authors, and the affiliated institutions. 

You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of 

your text to fit the title box. You can manually 

override this feature and change the size of your 

text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than 

your name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. 

You can insert a logo by dragging and dropping it 

from your desktop, copy and paste or by going to 

INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are 

likely to be low quality when printed. Zoom it at 

100% to see what the logo will look like on the final 

poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP:  See if your school’s logo is available on our 

free poster templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from 

your desktop, copy and paste, or by going to INSERT 

> PICTURES. Resize images proportionally by holding 

down the SHIFT key and dragging one of the corner 

handles. For a professional-looking poster, do not 

distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% 

magnification. If they look good they will print well.  
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QU ICK  START ( con t . )  
 

How to change the template color 

theme 
You can easily change the color theme of your poster 

by going to the DESIGN menu, click on COLORS, and 

choose the color theme of your choice. You can also 

create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your 

background by going to VIEW > SLIDE MASTER.  After 

you finish working on the master be sure to go to 

VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a 

number of pre-formatted 

placeholders for headers and 

text blocks. You can add 

more blocks by copying and 

pasting the existing ones or 

by adding a text box from the 

HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much 

content you have to present. The default template 

text offers a good starting point. Follow the 

conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the 

INSERT menu and  

click on TABLE. A drop-down box will 

help you select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or 

another PowerPoint document. A pasted table may 

need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT 

SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs 

from Excel or Word. Some reformatting may be 

required depending on how the original document 

has been created. 

 

How to change the column 

configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select 

LAYOUT to see the column options available for this 

template. The poster columns can also be 

customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and 

have finished your poster, save as PDF and the bars 

will not be included. You can also delete them by 

going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-

Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before 

you create a PDF. You can also delete them from the 

Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For 

printing, save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go 

online to PosterPresentations.com and click on the 

“Order Your Poster” button. Choose the poster type 

the best suits your needs and submit your order. If 

you submit a PowerPoint document you will be 

receiving a PDF proof for your approval prior to 

printing. If your order is placed and paid for before 

noon, Pacific, Monday through Friday, your order will 

ship out that same day. Next day, Second day, Third 

day, and Free Ground services are offered. Go to 

PosterPresentations.com for more information. 

 

Student discounts are available on our Facebook 

page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the 

FB icon.  

© 2015 PosterPresentations.com 
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     Berkeley CA 94710 

    posterpresenter@gmail.com 

 العالقة بحث في تمثلت والتي الدراسة نتائج على بناء     

 ما ومعرفة االجتماعية والعزلة الوجدانية العزلة بين االرتباطية

 وكذلك العالقة هذه في  واالناث الذكور بين فروق هنالك كان اذا

 في فروق هنالك كان اذا ما ومعرفة الدراسي المستوى في البحث

 بما توصي  الحالية الدراسة فإن الدراسي للمستوى تعزى العالقة

   :يلي

الوجدانية بالعزلة العالقة ذات الدراسات من مزيد جراءإ 

 .العمرية والمرحلة االجتماعي النوع من وكل

التخلص او العزلة تجنب كيفية حول تدريبي برنامج بناء 

 .منها

والعزلة الوجدانية العزلة بين االرتباطية العالقة في البحث 

 مجتمعات وعلى اخرى متغيرات ضوء في االجتماعية

 .مختلفة

 الخالصة

 أهداف البحث

 (α = 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة1.

تعزى ألثر النوع االجتماعي، وجاءت الفروق لصالح الذكور؛ عدم 

 (α = 0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تعزى ألثر المستوى الدراسي؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

تعزى ألثر التفاعل بين النوع  (α = 0.05) مستوى الداللة

 .  االجتماعي والمستوى الدراسي

 

عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين كل من بعد إدراك الذات، والثقة 2.

بتقبل اآلخرين، والمهارات االنفعالية واالجتماعية؛  وبين العزلة 

الوجدانية؛ ووجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين ابعاد العزلة 

بعد الثقة بالنفس، والتواصل واالحتواء : االجتماعية المتمثلة بـ

األسري، والتفاعل مع األصدقاء وبين العزلة الوجدانية؛ وكذلك 

وجود عالقة سلبية دالة إحصائيا بين العزلة االجتماعية والعزلة 

 .الوجدانية ككل

 

أي أن العزلة الوجدانية فسرت ما قيمته ) 0.056)التباين المفسر بلغ 3.

من التباين في العزلة االجتماعية، كما تبين وجود اثر سلبي % 5.6

دال احصائيا للعزلة الوجدانية على العزلة االجتماعية، اذ بلغت قيمة 

  .0.000وبداللة احصائية  27.044ف 

 

 

 

 

        منهجية العمل

 لهذه المناسب االرتباطي الوصفي المنهج استخدام تم

 طالبا )457)من الدراسة عينة وتكونت الدراسة،

  لعام سعود الملك جامعة في يدرسون ممن وطالبة

 )236)و ذكوراً، )221) بواقع ،)2015-2016)

 تم   ،)الرابعة والسنة األولى؛ السنة) طلبة من أنثى،

-الطبقية العشوائية العينة أسلوب باستخدام اختيارهم

 تم   الطبقية العشوائية الطريقة وباستخدام العنقودية،

 من الدراسية الشعب اختيار تم   كما الكليات؛ اختيار

 .العنقودية العشوائية بالطريقة كلية كل

 

 الوجدانية؛ العزلة مقياس :هما مقياسين استخدام تم

 .االجتماعية العزلة ومقياس

هو عبارة عن أداة تم  تطويرها من : مقياس العزلة الوجدانية: أوال

)  21)، وقد تكون المقياس بصورته النهائية من )2009)قبل خضر 

فقرة تقيس مستوى العزلة الوجدانية، ويتكون المقياس من اربع 

درجات، تنطبق غالبا ) 4)بدائل مختلفة، حيث أعطيت تنطبق دائما 

.  درجة) 1)درجة، تنطبق نادرا ) 2)درجة، تنطبق أحيانا ) 3)

وطلب من أفراد الدراسة بـأن يحـددوا درجة ممارسة السلوك 

. على التدريج المالئم X المتضمن في الفقرة وذلك بوضع عالمة

كما تم تصنيف العالمات على مقياس العزلة الوجدانية إلى اربع 

-1.76)؛ ضعيف )1.75-1)ضعيف جدا : مستويات كما هو مبي ن

 ).4.00-3.26)؛ مرتفع جدا )3.25-2.51)؛ مرتفع )2.50

للتحقق من مالئمة المقياس ألغراض الدراسة فقد : صدق المقياس

قام الباحثان باستخراج مؤشرات صدق محتوى المقياس من خالل  

محكمين، وقد تم  ) 9)صدق المحكمين حيث تم  عرض المقياس على

من %) 79)األخذ بما أشار إليه المحكمون، وتم االستناد إلى النسبة 

كما تم   .المحكمين ليتم الحكم على مالئمة العبارة ألغراض الدراسة

استخراج دالالت صدق البناء للمقياس بتطبيقه على عينة 

)  20)استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتها بلغت 

مفحوصا؛ حيث استخرجت معامالت ارتباط فقرات المقياس مع 

 )0.70-0.36)الدرجة الكلية للمقياس وقد تراوحت بين 

وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات 

 .مقبولة ودالة إحصائيا، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق من ثبات : ثبات المقياس

 ألفا كرونباخاالتساق الداخلي ألداة الدراسة؛ باستخدام معادلة 

"”Cronbach’s Alpha  ،على العينة االستطالعية سالفة الذكر

، وهي قيمة مالئمة )0.81)وقد بلغ معامل ثبات االتساق الداخلي 

وللتحقق من ثبات اإلعادة ألبعاد أداة الدراسة؛ . التطبيق الغراض

فقد تم  إعادة التطبيق على العينة االستطالعية نفسها بطريقة 

بفاصل زمني مقداره  "Test-Retest" االختبار وإعادة االختبار

أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني، حيث تم  حسابه باستخدام 

معامل ارتباط بيرسون بيت تقديرات عينة التطبيق في المرتين؛ إذ 

 .)0.89)بلغ 

هو مقياس تم اعداده من قبل : مقياس العزلة االجتماعية: ثانيا

فقرة موزعة على ) 80)تكون بصورته النهائية من ) 2012)صالح 

بعد إدراك الذات والثقة بتقبل اآلخرين : سبعة ابعاد على النحو االتي

فقرة؛ بعد التواصل واالحتواء ) 11)فقرة؛ بعد الثقة بالنفس ) 11)

فقرة؛ بعد المهارات ) 12)؛ بعد التفاعل مع األصدقاء )11)األسري 

فقرة؛ بعد االنسحاب واألحجام التوادي ) 17)االنفعالية واالجتماعية 

ويتكون المقياس  .فقرات)  9)فقرات؛ بعد الخواء العاطفي ) 10)

من خمسة بدائل مختلفة، حيث وزعت الدرجات على الفقرات 

)  4)درجات، موافق ) 5)موافق بشدة : السالبة على النحو اآلتي

درجة، وغير موافق ) 2)درجات، غير موافق ) 3)درجات، محايد 

؛ كما تم عكس توزيع الدرجات فيما يتعلق )درجة واحدة)بشدة 

كما تم تصنيف الدرجات على مقياس العزلة . بالفقرات الموجبة

)  1.80 -1: )االجتماعية إلى خمس مستويات كما هو مبي ن

  -2.61)؛ من "منخفضة) "2.60 -1.81)؛ من "منخفضة جداً "

)  5 -4.21)؛ من "عالية) "4.20 - 3.41)؛ من "متوسطة) "3.40

، هذا في حال الفقرات السالبة كما تم عكسها في حال "عالية جداً "

 .الفقرات الموجبة

للتحقق من مالئمة المقياس ألغراض الدراسة فقد : صدق المقياس

قام الباحثان باستخراج مؤشرات صدق محتوى المقياس من خالل  

محكمين، وقد تم  ) 9)صدق المحكمين حيث تم  عرض المقياس على

من %) 85)األخذ بما أشار إليه المحكمون، وتم االستناد إلى النسبة 

 .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 

)  0.66-0.33)تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل 

 )0.72-0.32)ومع البعد 

وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات 

 .مقبولة ودالة إحصائيا، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات

 

ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي ألداة : ثبات المقياس

 Cronbach’s ألفا كرونباخالدراسة؛ فقد تم  حسابه باستخدام معادلة 

Alpha  على العينة االستطالعية في التطبيق األول، وألغراض

التحقق من ثبات اإلعادة ألبعاد أداة الدراسة؛ فقد تم  إعادة التطبيق 

بفاصل  Test-Retest على العينة ذاتها بطريقة االختبار وإعادته

زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني، حيث تم  حسابه 

 باستخدام معامل ارتباط بيرسون

 اإلستنتاج النتائج

 هدفت الدراسة إلى بحث العالقة االرتباطية بين العزلة

 .الوجدانية والعزلة االجتماعية لدى الشباب الجامعي

 طالباً وطالبة) 457)تكونت عينة الدراسة من 

اختيرت العينة عشوائياً بالطريقة الطبقية العنقودية 

 

 :أشارت النتائج إلى

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر النوع االجتماعي -

على العزلة الوجدانية، وجاءت الفروق لصالح الذكور، وألثر 

التفاعل بين النوع االجتماعي والمستوى الدراسي على العزلة 

 .الوجدانية

وجود عالقة سلبية دالة إحصائياً بين أبعاد العزلة االجتماعية -

بعد الثقة بالنفس، والتواصل واالحتواء األسري، : المتمثلة بـ

والتفاعل مع األصدقاء وبين العزلة الوجدانية؛ كما أن العزلة 

 .الوجدانية قادرة على التنبؤ بالعزلة االجتماعية

 المراجع

 شكر وتقدير

 عمادة إلى بالشكر  الباحثة تتقدم"
 امللك جامعة في العلمي البحث
 هذا وتمويل دعم على سعود

–URSP) رقم البحثي املشروع

 دعم برنامج خالل من (20–15
 ".البكالوريوس طلبة أبحاث

السياسات التربوية ورياض األطفال –كلية التربية  –جامعة الملك سعود   

نوف مشاري بن جويعد: الباحثة  
أحمد الغرايبة :اشراف الدكتور  

 العزلة الوجدانية وعالقتها بالعزلة االجتماعية لدى الشباب الجامعي

 عمادة البحث العلمي

 مقدمة

 العزلة بين العالقة عن الكشف إلى الدراسة هدفت     

 عن اإلجابة خالل من وذلك االجتماعية، والعزلة الوجدانية

 :التالية األسئلة

 

لبحث فيما اذا كان هنالك  فروق في متوسط " الهدف االول

النوع )درجات العزلة الوجدانية تعزى لمتغيرات كل من 

 " والتفاعل بينهما) االجتماعي والمستوى الدراسي

البحث في طبيعة العالقة االرتباطية بين العزلة " الهدف الثاني

الوجدانية والعزلة االجتماعية وأبعادها، وهل هناك فروق 

النوع : في العالقات االرتباطية بينهما تعزى لمتغيرات جوهرية 

 "االجتماعي والمستوى الدراسي؟

البحث في االسهام النسبي للعزلة الوجدانية في " الهدف الثالث

 "التنبؤ بالعزلة االجتماعية 

الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينة من األطفال المحرومين وغير ). 2002.)إبراهيم، نشوي •

 .رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمي. المحرومين من الرعاية األسرية

 .الكويت: دار القلم. النمو في مرحلة المراهقة). 1982. )إسماعيل، أحمد•

 .77-56، )17) 69مجلة النفس المطمئنة،. المشكالت التي يعانيها المراهقون والشباب). 2002.)، عادل عز الدين األشول•

 .بيروت: مجلة النبأ. أساليب التعامل مع الضغوط). 2001. )اإلمارة، أسعد•

 .القاهرة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر. مناهج البحث في التربية وعلم النفس). 1986. )جابر، عبدالحميد•

، )3)4مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية، . العزلة الوجدانية وعالقتها بنمط الشخصية لدى طلبة الجامعة). 2009.)خضر، ألطاف•

214-220. 

 .عمان: دار الكندي للنشر والتوزيع. الشخصية والصحة النفسية). 1999.)، صالحالداهري•

رسالة ماجستير غير . أثر نمط التنشئة األسرية والحياة المدرسية في شعور طلبة المرحلة الثانوية بالوحدة). 1990.)الراعي، هدى •

 .منشورة، الجامعة األردنية، عمان

أثر برنامج إرشاد جمعي في تخفيف الشعور بالعزلة االجتماعية لدى طالب الصف األول من ). 2004.)الرواجفة، علي عبدهللا •

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة المستنصرية، العراق. المرحلة الثانوية في األردن

.  في المجتمع السعودي الالعنفإسهامات المؤسسات التعليمية في تعزيز القيم االجتماعية وعالقتها بثقافة ). 2015.)الزهراني، علي •

 .الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 .138-107، )7) 48مجلة كلية التربية األساسية، . العزلة االجتماعية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية). 2006.)سكر، حيدر كريم •

:  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. األسرة ودورها في التوجيه السلوكي لألبناء والبنات). 2008.)، عبدالعزيز الشثري•

 .الرياض

 .العراق: جامعة بغداد. (الكربوليترجمة حمد دلي )نظريات الشخصية ). 1983.)، داون شلتز•

 .529-500، 33 مجلة االرشاد النفسي،. مقياس العزلة االجتماعية). 2012.)صالح، نانسي •
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 nouf.jua@gmail.com :مع الباحثة  للتواصل

 إال طويلة فترة منذ بدا قد العزلة موضوع بدراسة االهتمام إن     

 أحد ولعل – الحديثة البحوث من للعديد أساسياً  مجاالً  زال ما أنه

 في العزلة لمشكلة الواسع االنتشار هو االهتمام هذا وراء األسباب

 )  (rippo, Lamb, Carter Porges, 2007اليوم عالم

 الناس أكثر المراهقون يعتبر حيث المراهقين، عند وتحديدا

 ما مع متناقضاً  هذا يبدو وقد ،)1990 الراعي،) بالعزلة شعوراً 

 والروابط العالقات فترة هي المراهقة أن من معروف هو

 عزلة فترة للكثيرين بالنسبة تكون فقد الواسعة، االجتماعية

 اجتماعياً  مخلوقاً  بطبعه فاإلنسان )Heaven, 2001) وانفراد

 واالستقرار باألمن تشعره جماعة؛ وسط العيش إلى يميل

 المعايير منها ويتشرب االنتماء، إلى حاجته وتشبع والطمأنينة

 خبرة أنها على العزلة الى النظر ويمكن .والُخلقية االجتماعية

 جانب إلى هذا االجتماعية، بالعالقات تقاس واجتماعية، وجدانية

 يقيمها التي العالقات عدد أي الكم ناحية من يقيسها البعض أن

 الكيف ناحية من اآلخر البعض تناولها بينما اآلخرين، مع الفرد

 ,shaver& Scott) وانحاللها ضعفها أو قوتها مدى أي

1991). 

 

 هروبية نفسية حيلة هي Affective Isolation: الوجدانية العزلة

 يسببه الذي األلم مواقف عن باالبتعاد والتوتر القلق تخفيف إلى تهدف

 أساليب من أسلوب انها كما )1999 ،الداهري) واإلهانة والنقد اإلحباط

 ويهدف الشخصية لنمط وفقاً  الناس بعض إليه يلجأ الضغوط مع التعامل

 واالتزان التكيف وبين بينه تحول التي العقبات تخفيف إلى األسلوب هذا

 .)2001 اإلمارة،) األهداف تحقيق أو

 خبرة االجتماعية العزلة تعتبر  Social Isolation: االجتماعية العزلة

 عالقاته وعلى شخصيته على كثيرا وتؤثر الفرد بها يمر ضاغطه

 التفاعل على الفرد قدرة انخفاض إلى تؤدي فهي االجتماعي، بمحيطه

 العزلة فظاهرة االجتماعية، المشاركات من واالنسحاب االجتماعي

 الشخصي الصعيدين على األفراد على تؤثر االجتماعية

 غير خبرة فهي (Haines, Scalise& Ginter, 1993)واالجتماعي

 واالرتباط األلفة إلى الحاجة إشباع عدم عن تنتج للفرد مؤلمة أو سارة

 العالقات تتسم إذ االجتماعي، التكافل إلى واالفتقار باآلخرين الوثيق

 والنبذ والخوف باليأس الشعور مع بالفتور العزلة ظل في االجتماعية

 متفاعل وغير اآلخرين عن بعيد أنه بالعزلة يشعر الذي الفرد ويحس

 .)2004 الرواجفة،) معهم
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