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 امللخص:

 الخارجي، محيطه عن يبتعد أن الفرد فيها يحاول  التي الظواهر إحدى الوجدانية العزلة تعد

 واليأس واإلرهاق بالتعاسة خاللها الفرد يشعر الحياة، أنتجتها التي للخبرات استجابة سلبية فهي

 (2013)ايمان محمد الطائي،  والنفسية واالجتماعية الجسمية العوارض من ومجموعة

إلى تسليط الضوء على أبعاد العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب  املقال الحاليسعى ي

 ولهذا-2-أجريت على طلبة جامعة سطيف  ميدانية وصفية الجامعي من خالل عرض نتائج لدراسة

الوسط  قمنا بتصميم استبيان خصيصا لهذه الدراسة والذي يشمل املتغيرات التالية:الغرض 

 .الخبرات السابقة، السلوك االجتماعي ،صورة الذاتوالفحص العيادي،  السلوك الصحي، األسري 

من العزلة  اي يظهر مستوى معتبر تبين لنا أن الطالب الجامع عليها املتحصل النتائج ضوء وفي

الوجدانية رغم سالمته الصحية واستقرار الوسط األسري والجامعي الذي يعيش فيه، وتبين لنا 

من تقدير للذات يمكنه من تحقيق تفاعل  امناسب اأيضا أن الطالب الجامعي ال يكتسب قدر 

 حقيق التوافق األكاديميصحيح داخل الوسط الجامعي، وأيضا سلوكاته االجتماعية غير كافية لت

 .املناسب

 السلوكية، املشكالت الجامعي، االجتماعية، الطالب الوجدانية، العزلة العزلة :املفتاحية الكلمات

 .األكاديمي التحصيل

Abstract: 

Emotional isolation is one of the phenomena in which the individual tries to distance 

himself from his external environment. It is characterized by negative psychological and social 

aspects: the individual feels exhaustion, despair, personal and social problems, and academic 

behavior. The present study aims to study the dimensions of emotional and social isolation 
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among university students. In order to answer the questions in the study, we used adescriptive 

research plan, a sample of 70 university students, and a questionnaire of emotional and social 

isolation. The results indicate that university students show some level of emotional isolation 

despite their good health and family and academic stability in which they live, so the study 

shows that these students have a low self-esteem, which does not allow them to have real 

interaction in academia and good academic adjustment. 

Keywords: emotional isolation, social isolation, university student, behavioral problems, 

academic achievement. 

 الدراسة:  مدخل

إن األفراد الذين يشعرون بالعزلة يبحثون عن الخيارات املحتملة لحل 

مشاكلهم، وفي حالة عدم وجود البدائل يزداد اإلحساس باإلجهاد والتعب. ويرى 

(Weiss 1994)   أن هناك نوعين من العزلة: العزلة االنفعالية )الوجدانية( وهي تنتج

خريين، والعزلة االجتماعية وهي تنتج عن نقص في عن نقص العالقة الوثيقة مع األ 

، 2013العالقات االجتماعية التي يكون الفرد جزء من مجموعة. )إيمان الطائي، 

 (52ص

هناك العديد من الدراسات التي تناولت مفهوم العزلة الوجدانية واالجتماعية 

ية واالجتماعية حيث توصل فيها إلى أن العزلة الوجدان (Sawler,1994) ومنها: دراسة

 Helgason et) في الكثير من الجوانب، وفي دراسة أخرى قام بها انومتشابكت انتمشترك

al, 2001)   على الصحة لدى البالغين من  اسلبي اثر أ لعزلة الوجدانيةل نأوتوصل فيها

 خالل من (Palimkas & Browner,1995) سنة، كما قد توصل 80الى  50العمر 

أن التمييز في املعاملة الذي يلقاه الفرد في جانب  ،الراشدين دراستهما لعينة من

بينما حدد  .األقران وزمالء العمل واملقربين يؤدي إلى اإلحساس بالعزلة الوجدانية

(Subotinik,2002) أربعة ردود أفعال للعزلة الوجدانية، هي الخلوة  في دراسته

األولى والثانية ردود أفعال النشيطة، عمل اجتماعي، صرف انتباه، استسالم حزين، 
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ايجابية تساعدنا في احترام الذات، أما الثالثة والرابعة فهي تجعل األمور تسير نحو 

 األسوأ، وتؤدي إلى إدامة العزلة الوجدانية.

التعليم الجامعي من أهم املراحل التعليمية حيث انه يمثل قمة الهرم  يعتبر 

منتظمة وموجهة للحياة ولذلك فالتعليم  التعليمي ويهدف إلى إعداد األفراد بصورة

العالي وبمستوياته املختلفة ينال كثيرا من العناية واالهتمام في معظم الدول 

املتقدمة والنامية على حد سواء وذلك للدور املهم الذي يلعبه في إعداد الطلبة 

هم بمستوى العصر بتزويدهم بأرقى املعارف واملهارات التي تساعد في تكوين مستقبل

بروح اإلقدام والتفاعل والتوافق، فتؤدي الجامعة دورا كبرا التوافق السليم وتعديل 

 (2، ص2006)إيمان عبد الكريم،السلوك. 

تعد مرحلة الدراسة الجامعية من أكثر مراحل الحياة أهمية، كما لها دور و 

ياه رئيس ي في صقل شخصية الطالب وتحديد مستقبله املنهي، باإلضافة إلى تزويدها إ

بكم من املهارات العلمية والعملية والشخصية، وتعد الفترة االنتقالية من مرحلة 

الدراسة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية من الفترات الحرجة، ويعود السبب 

الرئيس ي في ذلك إلى الفروق الجذرية الشائعة بين املرحلتين من نواح شتى، مثل 

دريس وتقييم الطالب، وقد أثبتت العديد من أسلوب التعلم وكذلك أساليب الت

الدراسات أن فرص النجاح في املرحلة الجامعية تزداد بنسبة كبيرة في حالة كون 

 (125ص ،2012الطالب مهيأ لتلك املرحلة.)يونس ي كريمة،

طالب يعتبر الشعور بالعزلة الوجدانية إحدى الظواهر النفسية التي تعيق ال

 ب في الطابع النفس ي االجتماعي املكتسب لدى الفرد.، ينتج عنها اضطراالجامعي

وتعد ظاهرة العزلة الوجدانية من الظواهر الصعبة على الفهم، فهي إحدى 

الظواهر التي يحاول فيها الفرد أن يبتعد عن محيطه الخارجي، فهي استجابة للخبرات 
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ومجموعة من التي أنتجتها الحياة، فيشعر الفرد أحيانا بالتعاسة واإلرهاق واليأس 

 (55ص، 2013العوارض الجسمية والنفسية. )إيمان محمد الطائي،

كما تعتبر العزلة االجتماعية من الخصائص النفسية واالجتماعية السالبة التي  

ترتبط بقدر كبير من املشكالت السلوكية األخرى ومشكالت التوافق الشخص ي 

 أنها "شعور ( على 2000) واالجتماعي واألكاديمي، حيث تعرفها زينب محمود شقير

الفرد بالوحدة وعدم اإلحساس باالنتماء إلى املجتمع الذي يعيش فيه".)محمد أبو 

وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في معرفة مستوى العزلة  (43ص،2006رياح،

الوجدانية واالجتماعية وانعكاساتها لدى الطالب الجامعي بأبعادها املختلفة من 

 ومحاولة اإلجابة على األسئلة التالية: 2سة ميدانية بجامعة سطيف خالل إجراء درا

 كل من العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب الجامعي؟ ما مستوى 

 ومنه ينبثق التساؤالت الفرعية:

 هل الظروف األسرية الراهنة للطالب الجامعي مناسبة ملزاولة دراسته بنجاح؟ -

ناسب من تقدير للذات يمكنهم من تحقيق هل يكتسب الطالب الجامعين قدر م -

 تفاعل صحيح داخل الوسط الجامعي؟

هل يكتسب الطالب الجامعين قدر مناسب من السلوكات الصحية تمكنهم من  -

 التأقلم داخل الوسط الجامعي؟

 هل السلوكات االجتماعية للطالب الجامعي كافية لتحقيق التوافق األكاديمي؟ -

الب الجامعي هي نتيجة للخبرات الغير سارة داخل هل العزلة الوجدانية لدى الط -

 الوسط الجامعي؟

 :أهمية الدراسة فيما يلي تتضحالدراسة: أهمية 
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يمكن أن تكون هذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات أخرى ملعرفة مستوى  -1

باعتبارهم شريحة هامة من العزلة الوجدانية واالجتماعية للطالب الجامعي 

 شرائح املجتمع.

العزلة الوجدانية البحث العلمي من خالل التعرف على مستوى إثراء  -2

 .الطالب الجامعيينلدى عينة من  واالجتماعية

تعتبر هذه الدراسة امتدادا ملجموعة من الدراسات واألبحاث والجهود في مجال  -3

 .واالجتماعيةالعزلة الوجدانية 

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي: أهداف الدراسة:

 .الوجدانية واالجتماعية للطالب الجامعي يقيس العزلة بناء مقياس -1

وبعض املتغيرات مثل  العزلة الوجدانية واالجتماعيةالكشف عن العالقة بين  -2

 .الجنس، التخصص والجامعة

 .العزلة الوجدانية واالجتماعية لدى الطالب الجامعيقياس مستوى  -3

 اإلطار النظري للدراسة:

 الوجدان:

وهي مأخوذة من  للغة العربية املحبة، البغض، الغضب والحزن.وتعني في ا لغة:     

 (446ص، 1919)ابن منظور،والحب. املصدر "وجد" وهي تعني الغضب، الحزن 

 تعددت التعاريف ومنها: اصطالحا:     

أنها كلمة تشمل جميع األحوال النفسية التي يقوى فيها شعور اإلنسان مع ما 

العطش والحب والبغض والسرور والحزن واليأس يصاحبها من لذة وألم، فالجوع و 

)محمد علي احمد الم. والرجاء كلها وجدانيات تصل إلى النفس فتحدث بها لذة أو 

 (51، ص2008الشهري،
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ويعرف أيضا بأنه تلك القوة الروحية الخفية التي يشعر بها اإلنسان في نفسه 

الطمأنينة والسرور تحثه على فعل الواجب وتحسنه له، وتشجعه عليه وتبعث فيه 

عند فعل كل حسن نافع وتهون عليه ما يلقى من أذى في سبيل نصرة الحق وأداء 

 ( 309 ص الواجب وهي التي تقبح له القبيح. )املولى، د.س،

كما أن الوجدان يمثل االنفعال وسواء كان سلبيا أو ايجابيا فانه ضروري 

 اإلنسان ويتحكم في قراراته.للحياة اليومية، فهو يشبع حاجتنا اليومية، ويقود 

 (58، ص2012واخرون، )إسماعيل صالح

إن النظرة الحديثة للوجدان تعترف بأهميته املتزايدة في حياة اإلنسان وانه 

ليس عمليات منفصلة عن عمليات التفكير والدافعية لدى اإلنسان، بل هي عمليات 

ن يسهم إيجابا في متداخلة مكملة لبعضها البعض، فالجانب املعرفي لدى اإلنسا

العملية الوجدانية من خالل تفسير املوقف االنفعالي وترميزه وتسميته، من خالل 

عملية اإلفصاح والتعبير عنه، كما يمكن أن يسهم سلبا عن طريق التفسير الخاطئ 

للموقف، من جانب آخر فمن املمكن أن يسهم الوجدان في ترشيد التفكير، فاملزاج 

اع ويحل املشكالت واملزاج الحزين يساعد على التفكير االيجابي ينشط اإلبد

االستداللي وفحص البدائل املتاحة، كما أن املشاعر االيجابية تساعد الفرد على 

 (7، ص2002)عثمان الخضر، تصنيف وتنظيم املعلومات.

الوجدان هو إحساس الباطن بما هو فيه، والوجد ما يصادف القلب ويرد  إن

( وجمعه وجدانيات والوجدانيات هي 718ص، 1995، . )املناوي وتصنععليه بال تكلف 

 ( 323ص، 1984، )الجرجاني ما تكون مدركة بالحواس الباطنية.

إن االنفعاالت األساسية تجعل الجسم جاهزا من الناحية  االنفعاالت األساسية:

الفيزيولوجية لالستجابة، بما يتطلبه املوقف من سلوك استعجالي، ومن أشهر 

والذي أحص ى سبع انفعاالت  Paul Ekmanيفات في مجال االنفعاالت تصنيف التصن
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أساسية، وأخرى ثانوية تتفرع عنها وهي الخوف والغضب، الحزن واالشمئزاز 

واملفاجأة، الحب والسعادة، وهي انفعاالت نجدها في كل الثقافات، وتتخلل عملية 

بين االنفعال والسلوك  التواصل ولقد ساهم هذا التصنيف في تسيير عملية الربط

 ،2015الناتج عنه فاالنفعاالت األولية تضمن استمرار حياة اإلنسان.)كتاش مختار، 

 (51ص

لقد ظهرت فكرة االنفعاالت املميزة والخاصة مثل الغضب  الوجدانيات السالبة:

الخوف، الحزن، الضيق، االحتقار، العزلة ومشاعر الذنب مع ظهور تطور الكثير من 

الوجدانيات في  ووضعت (Izard 1999)و  (Ekman 1982)والنظريات، أمثال النماذج 

 ( وجدانا.1109عدد من االصطالحات من )

ومن األبحاث التي أجراها علماء النفس ما توصل إلى معرفة أن لكل ظاهرة 

وليس االنفعال النفس ي، كما  الوجدان(–النزوع–شعورية عوامل ثالثة هي )اإلدراك

 فسية يتغلب بها عامل الوجدان على العوامل األخرى.يرون إال حالة ن

 ويجمع علماء النفس على أن أهم عامل يؤثر في االنفعال هو النغمة الوجدانية 

(Affective Tone)  ويقصد بهذا التعبير عن شدة الحالة الوجدانية لإلنسان، وانه من

النفعاالت في النفسية، هي ميله إلى إبداء نوع من ا–مكونات اإلنسان الطبيعية

مواقف معينة، وتستخدم كلمة انفعال عادة في الحاالت الوجدانية املتصلة بموضوع 

بدال من انفعال عندما تكون  -وجداني–معين أو موقف معين حاد، وتستعمل كلمة 

العالقة الرابطة لالنفعال باملوقف اقل حدة، ولعل التعبير بالحالة الوجدانية اشمل 

الجوانب والحاالت التي يلعب بها الوجدان الدور الرئيس ي.) إيمان  في داللته إلبراز هذه

 (42-41، ص2013الطائي،
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 العزلة الوجدانية:

تعد ظاهرة العزلة الوجدانية من الظواهر صعبة الفهم، وذلك ملا يكتنفها من 

غموض في املعنى، لذا فان شرح مفهوم العزلة بعبارات واضحة غالبا ما يوفر وسيلة 

إن ميدان البحث في  خاللها الحصول على فهم أفضل للعزلة الوجدانية.يمكن من 

هذا املجال يفتقر إلى الدراسات التي هدفت إلى تحديد أنواع وأشكال العزلة 

الوجدانية، وربما يعود إلى قلة الكتابات النظرية التي تناولت هذه الظاهرة، وقد 

 كتابه (Weiss 1973) نشرن شهد ميدان البحث في هذا املجال جهودا كبيرة منذ أ

 The Expérience of Affective and Social)بعنوان العزلة الوجدانية واالجتماعية 

isolation)  

فهي تعد طريقة لالستجابة نحو بعض املواقف وعادة ما يتوقع منها أن تبقى إذا 

نجحت في تحقيق الهدف، وهي تتضمن مشاعر العجز واالفتقار إلى الدافعية، 

جابة انفعالية للصعوبات، وهي من العمليات االنفعالية املنظمة الكامنة في واست

الفرد، كما أنها تحدث كاستجابة من جانب الفرد عقب حدوث مواقف معينة في 

 حياته، فيحاول الفرد تجنب الصراع ويتقبل الحياة على نحو سلبي.

ي، وهي تعتبر إن العزلة الوجدانية تربط بين الشعور الذاتي والتغيير املوضع

فهي تنطوي على  الحافز املحرك للسلوك، وهي تعطي دليال على ثبات الشخصية.

جوانب أكثر تعقيدا، ألنها تنطوي على سلسلة من العمليات املتداخلة تبدأ بعدم 

توافق الفرد في محيطه الخارجي، ثم االنسحاب من التفاعل وأخيرا اإلحساس بالعزلة 

 الوجدانية.

بالعزلة الوجدانية يعبر عنه بضعف القدرة على التعبير عن إن شعور الفرد 

الطاقة املتميزة، وافتقار الفرد للتحمس لعمله، وتكمن خطورتها في قيام الفرد 

 (50-41، ص2013)إيمان الطائي،تواجهه. بتعميمه على املواقف اإلحباطية كلها التي 
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 أبعاد العزلة الوجدانية:

 االنتباه والتعلم. -

 تخزين.التقويم وال -

 يمكن أن تزيد من طاقة الفرد أو تعيقه. -

 أسباب العزلة الوجدانية:

 كل أشكال الضغوط. -

 معايشة تجربة الفقدان. -

 ضعف إشباع الحاجات النفسية. -

 الصراع الخارجي والحوادث املؤملة. -

 (59، ص2013إيمان الطائي،)االفتقار إلى الهدف في الحياة.  -

  :  Social Isolationالعزلة االجتماعية 

 : باآلتييرى علماء النفس االجتماعي أن مفهوم العزلة االجتماعية يتحدد 

ـــافة االجتماعيـــــة  -  عـــــن  (Social Distance)املســ
ا
التـــــي يبتعـــــد الفـــــرد فيهـــــا نفســـــيا

 اآلخرين.

 مدى دافعية الفرد لالنخراط في عالقات اجتماعية متكاملة مع اآلخرين.  -

ـــافة اإلســــــناد االجتمــــــاعي الــــــذي يقدمــــــه اآلخــــــرون لل - ــ ـــن املسـ ــ ـــــذي يقلــــــل مـ فــــــرد والـ

ـــن دافعيتــــه لالتصــــال االجتمــــاعي  ـــين اآلخــــرين ويزيــــد مـ  بهــــم.االجتماعيــــة بينــــه وبـ

(Keneth. et al, 1999, p 301-305) 

 لخلفياتهم النظرية في  قدو  
ا
تباينت تفسيرات علماء النفس لهذا املفهوم تبعا

ة نحو النمو أنما تكون ذلك  فيرى االتجاه التحليلي أن طاقة الفرد النفسية املتوجه

إلى أن هناك نموذجين  (Yang,1953)متأثرة باملحددات االجتماعية املحيطة به، فيشير 

والذي يعني (Extrovert Style) لعالقة الفرد باملجتمع، أحداهما النموذج االنبساطي
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 اهتمام الفرد بما يدور حوله من أحداث خارجية، واألخر النموذج االنطوائي 

(Introvert Approach)  الذي فيه يركز الفرد على الذاتية التي تدفعه باتجاه السلبية

واالنعزالية عند تعامله مع املحيط االجتماعي والذي يميل فيه الفرد إلى عدم 

  (Keneth .et al, 1999, 95) .االختالط باآلخرين 

فرد إلى فيرى أن خبرات الحياة االجتماعية املختلفة تؤدي بال (Horny .1967)أما 

 محددة إلشباع حاجات معينة في أطار نمو وتطور العالقات 
ا
 اإلنسانية،تبني خططا

 عن الناس( والتي 
ا
وسلوك العزلة االجتماعية يتبلور من خالل خطة )االتجاه بعيدا

 إلى سلوك املحافظة، والتكتم، وااللتزام، واالرتباك أو الخوف 
ا
يكون فيها الفرد مياال

 Keneth. et al, 1999, p)   االتصاالت االجتماعية املختلفة. من الخوض في تفاصيل

97) 

ـــا االتجـــــاه   ـــلوكي أمـ ـــم  (Behaviourism Approach)السـ فأنـــــه يؤكــــد علـــــى أن معظــ

مظــاهر الســلوك االجتمــاعي وأشــكاله املختلفــة بمــا فيــه ســلوك العزلــة االجتماعيــة إنمــا 

 (195ص، 2008ناد، يتم تعلمه كما يتم تعلم أي سلوك اجتماعي أخر. )بشرى ع

والتعزيــــز  Motivationوأن الفــــرد يطــــور هــــذا الســــلوك فــــي ضــــوء مفــــاهيم الدافعيــــة 

Reinforcement  واملثيــر ،Stimulus واالســـتجابة ،Response وأن العزلــة االجتماعيـــة هـــي ،

العمليـة التــي فيهــا يتجنــب الفــرد الــذكريات املؤملـة التــي يــرى أنهــا مــن املمكــن أن تعــزز أو 

ا اتسعت أو تعمقت دائرة عالقاته االجتماعيـة التـي كـان قـد كونهـا أو سـوف تنشط كلم

  (Lazarus, 1976, p57) يكونها مع اآلخرين .

إلى أن العزلة االجتماعية هي نتيجة لعدم امتالك الفرد  (Bandura,1973)ويشير 

ين، وأن التي تعزز من ارتباطه باآلخر  (Socials Skill)االجتماعية أو لفقدانه للمهارات 

هناك عوامل بيئية، وشخصية تؤثر في هذا السلوك، فالتفسيرات التشاؤمية، 

واالنهزامية، وطرائق التفكير غير املوضوعية حول الذات، والناس واألحداث التي يمر 
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أو فقدان شخص  الترمل،بها مثل الصدمات العاطفية املرتبطة بحاالت االنفصال، 

وانسحابه من العالقات االجتماعية. )املصري،  عزيز هي التي تسهم في عزلة الفرد

 ( 6 ص ،1994

وأن مقدار ما يقدمه اآلخرون من مساندة ودعم اجتماعي هو الضمان األكيد 

 (Keneth et al, 1999, p 200) االجتماعية.لعودة الفرد إلى دائرة عالقاته 

ل والظروف فأنه يؤكد على دور العوام(Cognitive Approach) املعرفيأما االتجاه 

االجتماعية فترى نظرية املقارنة  االنعزال،أو املتغيرات املرتبطة بالتعبير عن سلوك 

(Social Comparison Theory) (Festinger,1954)  أن مدى العزلة االجتماعية للفرد

 –)النفسية  يتساوى مع مقدار ما يجده عند اآلخرين من إشباع لحاجاته

ن تحت عوامل الضغط والتوتر ألزمة أو موقف كان االجتماعية( وخاصة عندما يكو 

  قد مر به.

 Thibuat)وكيلي لتايبوت (Social Exchange Theory) أما نظرية التبادل االجتماعي

& Kelly,1959)  فترى أن مقدار ما يعرضه اآلخرون من مكافآت اجتماعية لها دور كبير

 عض األخر. في تعزيز العالقات االجتماعية التي تربط بعضهم بالب

 مؤشرات سلوك العزلة االجتماعية: 

  اآلخرين.سوء التوافق االجتماعي للفرد في عالقاته مع  -

  االجتماعية.تجنب الفرد لالتصاالت  -

 تجميد دائرة تفاعله االجتماعي.  -

 عدم القدرة على تطوير أو إدامة عالقات الصداقة.  -

  الذاتي.هروب الفرد من واقعه االجتماعي إلى عامله  -

تبني الفرد لبنية معرفية مفادها أن اآلخرين قد أهملوه أو تجاهلوه النقطاعه  -

 عنهم لفترة من الزمن. 
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وفي ضوء هذا االستعراض خرج الباحثون بتعريفات عديدة ومتنوعة ملفهوم 

العزلة االجتماعية تدور كلها في إطار الفكرة اآلتية:" تدني العالقات االجتماعية مع 

 (195ص، 2008)بشرى عناد، “. عنهم  اآلخرين واالبتعاد

أجمع علماء النفس االجتماعي على أن العزلة االجتماعية هي دالة  هذاوعلى 

لعالقة الفرد بالجماعة، وان محتوى هذه العالقة يتوزع على مجاالت الدعم 

، 1989واملساندة االجتماعية التي قد تزيد أو تضعف من هذه العالقة. ) البرزنجي ،

 ( 4ص

 الدراسة:منهج 

اعتمدنا في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وهذا ملدى مناسبته مع 

 .موضوع دراستنا

 :حدود الدراسة

بكلية العلوم االجتماعية  2أجريت الدراسة على مستوى جامعة سطيف  مكانيا: -

 واإلنسانية 

-10-20إلى غاية  2017-05-29بدأت هذه الدراسة في الفترة املمتدة من  زمنيا: -

 تم توزيع واسترجاع االستمارات. 2017

تم إجراء هذه الدراسة على طلبة جامعيين الذين يدرسون طور الليسانس  بشريا: -

 واملاستر.

 مجتمع وعينة الدراســـــــــــــة:

تكون مجتمع الدراسة من طالب الجامعين الذين يدرسون بجامعة مجتمع الدراسة: 

تواجدة ( طالب بجميع التخصصات امل18429وقد تم إحصائهم بـ ) 2سطيف 

 .بالجامعة
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تم االعتماد في هذه الدراسة على عينة قصدية تظهر سلوكات عزلة  عينة الدراسة: 

)قمنا بإجراء مقابلة معهم لتحديد بعض مؤشرات العزلة( من كلية العلوم 

نا االجتماعية واإلنسانية، حيث تم التركيز فقط على بعض الطلبة الذين تجاوبوا مع

 يلي:طالب يتوزعون كما 70في إتمام هذه الدراسة والبالغ عددهم 

 والجدول املوالي يبن ذلك: حسب التخصص الدراس ي:-أ            

 (: يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص الدراس ي 01جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات التخصص الدراس ي

 %28.57 20 علم النفس

 %20 14 تماععلم االج

 %22.85 16 فلسفة

 %11.42 8 علوم االتصال

 %17.14 12 تاريخ

 %100 70 اإلجمالي

من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ 

فردا، نالحظ أن العينة التي اعتمدنها في هذه الدراسة شملت  70حجمهم إجماال 

%، علم 28.57فرد بنسبة  20علم النفس  حسب أفرادها على خمسة تخصصات:

 8%، علوم االتصال 22.85فرد بنسبة  16%، فلسفة  20فرد بنسبة  14االجتماع 

 %.17.14فرد بنسبة  12%، تاريخ 11.42أفراد بنسبة 

 حسب املستوى الدراس ي إلى:-ب            

 (: يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير املستوى الدراس ي02جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات املستوى الدراس ي

 %77.14 54 طالب ليسانس

 %22.85 16 طالب ماستر

 %100 70 اإلجمالي

من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم 

%، 77.14أفراد يمثلون طلبة الليسانس بنسبة بلغت  54فردا، نالحظ أن  70إجماال 
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فردا فقد بلغت نسبتهم  16حين أن البقية هم طلبة ماستر والبالغ عددهم  في

22.85.% 

 حسب متغير التحصيل الدراس ي إلى:-ج           

 (: يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير التحصيل الدراس ي03جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات التحصيل الدراس ي

 %1.42 1 10اقل من 

 %62.85 44 10أكثر من 

 %35.71 25 12أكثر من 

 %0 0 15أكثر من 

 %100 70 اإلجمالي

الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ  من خالل

فردا، نالحظ أن فرد واحد متحصل على تحصيل دراس ي اقل من  70حجمهم إجماال 

فقد بلغ  10كثر من %، أما الذين لديهم تحصيل أ1.42بنسبة بلغت  20على  10

 12%، في حين أن الذين لهم معدل أكثر من 62.85فراد بنسبة قدرت بـ 44عددهم 

%، غير أن في دراستنا لم نصادف على أفراد 35.71فراد بنسبة 25فقد بلغ عددهم 

 %. 0 حيث مثلت نسبتهم 15يفوق معدلهم التحصيلي 

 قيم( إلى:غير م / حسب متغير ظروف الدراسة )مقيم-د            

 (: يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير ظروف الدراسة04جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات الظروف الدراسية

 %55.71 39 مقيم بالجامعة

 %44.28 31 غير مقيم بالجامعة

 %100 70 اإلجمالي

من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ 

بلغ عددهم  فردا، نالحظ أن الطلبة املقيمين باإلقامة الجامعية 70مهم إجماال حج

% من عينة الدراسة، أما البقية فهم طلبة غير مقيمين وقد 55.71طالب بنسبة  39

 %.44.28فراد بنسبة 31بلغ عددهم 
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 أداة الدراسة:

قمنا بتصميم استبيان بهدف التعرف على أبعاد العزلة لجمع البيانات 

مستوياتها، وفي هذا الصدد تم و وجدانية واالجتماعية لدى الطالب الجامعي ال

 Jacques)ودراسة  (Martins Daniel,1974)االعتماد على بعض الدراسات السابقة ومنها 

Marc & all,2011)  ودراسة(Jeans Claude Martin & all,1993)  كما تم استشارة بعض

تربية واالرطفونيا بكلية العلوم اإلنسانية األساتذة في قسم علم النفس وعلوم ال

. وبناء عليه تم تحديد محاور واسئلة االستبيان. -2-واالجتماعية بجامعة سطيف

سؤال على عينة عشوائية من  38طبقت الصورة األولية للمقياس والتي تكونت من 

طالب، بغرض التعرف على مدى مالئمة  40بلغ عددها  -2-طلبة جامعة سطيف

سؤال في  33ووضوحها، وفي ضوء االستجابات املحصل عليها تم ضبط  األسئلة

 في الجدول التالي: ةوضحاملحاور املوفق  الصورة النهائية لالستبيان، توزعت

 (: يمثل توزيع البنود حسب محاور االستبيان.05جدول رقم )

 عدد البنود أرقام البنود 

 6 6، 5، 4، 3، 2، 1 البيانات الشخصية
ملـــــ

ا
ر  و

ـــــــا
حــــ

ـ
 

 
 5 11،10،9،8،7 الوسط األسري 

 6 17،16،15،14،13،12 صورة الذات

 5 22،21،20،19،18 السلوك الصحي

 7 29،28،27،26،25،24،23 السلوك االجتماعي

 4 33،32،31،30 الخبرات السابقة

 33 اإلجمالي

نة العي من خالل وقد تم التحقق من الشروط السيكومترية لالستبيان

 :االساسية

  :تم حساب ثبات االستبيان من خالل معادلة ألفا كرونباخ والتي الثبات

 وهي قيمة مقبولة لتقدير ثبات األداة.  0.52كانت قيمته 
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 :تم حساب صدق األداة في هذه الدراسة من خالل معامل الصدق  الصدق

من " والذي يعني "ما يحتويه االختبار حقيقة IntrinsicValidity"الذاتي 

القدرة التي يقيسها خالية من األخطاء أو الشوائب" ومعادلته هي الجذر 

وهي نتيجة تدل  0.72التربيعي ملعامل الثبات وكانت نتيجته في هذه الدراسة 

 بان املقياس صادق.

  :الدراسةإجراءات 

االطالع على البحوث والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة  بعد 

 :بمايلي اء اإلطار النظري، وتحديد عينة الدراسة وأداتها، قمناالحالية وبن

طالب جامعي من كل التخصصات  120تم توزيع استبيان الدراسة على عينة  -

 .2017أكتوبر  05إلى غاية  2017 سبتمبر 28 وذلك في الفترة املمتدة بين

والتي بلغ بعدها تم استرجاع االستبيانات التي تم اإلجابة عليها من قبل الطلبة  -

 أكتوبر 20و 2017أكتوبر 05استبيان وذلك في الفترة املمتدة بين  70عددها

2017 

بعدها تم تحليل املعطيات الخام املتحصل عليها في االستبيان إحصائيا ببرنامج  -

Spss v 22  وذلك باستخدام معادلةK² .لقياس الفروق 

 نتائج الدراسة:

أن: "الظروف األسرية الراهنة للطالب تنص على عرض ومناقشة الفرضية األولى:  

 الجامعي مناسبة ملزاولة دراسته بنجاح"
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(: يمثل نتائج الفرضية األولى التي تنص على أن الظروف األسرية الراهنة 06جدول رقم )

 للطالب الجامعي مناسبة ملزاولة دراسته بنجاح.

رقم 

 البند

 محتوى البند

 

درجة 

 الحرية

 القرار K2قيم 

 

 رالتفسي

 

 دال 14.629 1 هل تعيش في أسرة نووية؟ 07

 

الفرق كان لصالح الذين 

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

 1 هل لديك غرفة خاصة بك؟ 08

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 8.229

 كانت إجابتهم بـ "ال"

 ليس هناك فرق  غير دال 0.514 1 هل أحد أقاربك يعاني من مرض او إعاقة؟ 09

ت بتغير السكن بصفة هل أسرتك قام 10

 (؟déménagementمتكررة )

 ليس هناك فرق  غير دال 1.429 1

 

هل يحدث لك وان تتناول وجباتك  11

 بمفردك دون حضور أفراد عائلتك؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 2.800 1

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

  (0.05مستوى الداللة )

: "الظروف تنص على أنيتضح من خالل الجدول أعاله أن الفرضية التي 

قد تم قبولها األسرية الراهنة للطالب الجامعي مناسبة ملزاولة دراسته بنجاح'' 

جزئيا حيث أكد اغلب أفراد العينة أن ظروفهم العائلية هي ظروف مستقرة 

داخل  للفردومناسبة ملزاولة الدراسة الجامعية بنجاح، غير أن نقص الفضاء الخاص 

عوبة لالستقرار وهذا االكتظاظ داخل املنزل الواحد يولد األسرة قد يجعله يجد ص

العزلة بين أفراده وينقص التواصل فيما بينهم وهو ما أكدته الدراسة الحالية في 

 في دراستها: (Subotinik,2002)أيضاوهو ما أشارت إليه  من االستبيان. 11البند رقم 

يطة، عمل اجتماعي، صرف "أربعة ردود أفعال للعزلة الوجدانية، هي الخلوة النش

انتباه، استسالم حزين، األولى والثانية ردود أفعال ايجابية تساعدنا في احترام 

الذات، أما الثالثة والرابعة فهي تجعل األمور تسير نحو األسوأ، وتؤدي إلى إدامة 

 العزلة الوجدانية". 

عين قدر تنص على انه ال يكتسب الطالب الجامعرض ومناقشة الفرضية الثانية: 

 مناسب من تقدير للذات يمكنهم من تحقيق تفاعل صحيح داخل الوسط الجامعي.
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(: يمثل نتائج الفرضية الثانية التي تنص على انه ال يكتسب الطالب الجامعين 07جدول رقم )

 قدر مناسب من تقدير للذات يمكنهم من تحقيق تفاعل صحيح داخل الوسط الجامعي.

رقم 

 البند

 محتوى البند

 

رجة د

 الحرية

 القرار K2قيم 

 

 التفسير

 

 دال 16.514 1 هل الدراسة في الجامعة هي دراسة غير سارة؟ 12

 

الفرق كان لصالح الذين 

 كانت إجابتهم بـ "ال"

 1 هل أنت راض ي بالتخصص الذي تقوم بدراسته؟ 13

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 3.657

 كانت إجابتهم بـ "ال"

الفرق كان لصالح الذين  دال 3.657 1 ئجك الدراسية؟هل أنت راض ي بنتا 14

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل لديك فكرة عن ماذا تريد أن تمارسه كعمل  15

 بعد االنتهاء من الدراسة؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 9.657 1

 كانت إجابتهم بـ "ال"

ق كان لصالح الذين الفر  دال 4.629 1 هل وزنك ومظهرك الخارجي يسبسبون لك انزعاج؟ 16

 كانت إجابتهم بـ "ال"

غير  1.429 1 هل التغيرات الهرمونية تسبب لك انزعاج؟ 17

 دال

 ال توجد فروق

 (0.05مستوى الداللة )

ال يكتسب الطالب " يتضح من خالل الجدول أعاله أن الفرضية التي تنص على أن:

عل صحيح داخل الجامعين قدر مناسب من تقدير للذات يمكنهم من تحقيق تفا

 (²)كا'' قد تم قبولها وهذا بالنظر إلى قيم اختبار الداللة اإلحصائية الوسط الجامعي

 .التي كانت دالة في أغلب عبارات هذا املحور 

حيث أن العجز املالحظ على الطلبة الجامعيين وسلوكات العزلة الوجدانية، قد 

ة مما قد يجعل من يكون نتيجة للتوجيه الغير املوضوعي للتخصصات الجامعي

الطالب يعيش وضعية إخفاق وقلق اتجاه املستقبل، على بالرغم من عدم وجود 

يعتبر الشعور بالعزلة الوجدانية إحدى حيث . معيقات جسمية تمنعه من ذلك

الظواهر النفسية التي تعيق الفرد من التفاعل مع الوسط الخارجي سواء مع أقرانه 

ديمي يجعله في حالة انزعاج وعدم ارتياح دائم، ينتج أو أساتذته أو مع تكوينه األكا

)إيمان محمد وتؤكد  عنه اضطراب في الطابع النفس ي االجتماعي املكتسب لدى الفرد.
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( أن ظاهرة العزلة الوجدانية إحدى الظواهر التي يحاول فيها 55، ص2013الطائي، 

أنتجتها الحياة، الفرد أن يبتعد عن محيطه الخارجي، فهي استجابة للخبرات التي 

فيشعر الفرد أحيانا بالتعاسة واإلرهاق واليأس ومجموعة من العوارض الجسمية 

 والنفسية. 

 اتنص على أن يكتسب الطالب الجامعين قدر عرض ومناقشة الفرضية الثالثة: 

 من السلوكات الصحية تمكنهم من التأقلم داخل الوسط الجامعي. امناسب

لفرضية الثالثة من الدراسة التي تنص على أن يكتسب الطالب (: يمثل نتائج ا08جدول رقم )

 الجامعين قدر مناسب من السلوكات الصحية تمكنهم من التأقلم داخل الوسط الجامعي.

رقم 

 البند

درجة  محتوى البند

 الحرية

 التفسير القرار K2قيم 

 دال 12.857 1 هل تقوم بفحص بدني دوري؟ 18

 

الفرق كان لصالح الذين 

 إجابتهم بـ "ال"كانت 

 1 هل تتناول وجبت اإلفطار صباح؟ 19

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 4.629

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

هل تهتم بتناول األكالت الصحية  20

 املعتدلة؟

غير  2.057 1

 دال

 ليس هناك فرق 

هل سبق لك أن تناولت أدوية  21

 لتهدئة نفسك أو للنوم؟

لح الذين الفرق كان لصا دال 8.229 1

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل انت راض عن الوجبات  22

 الغذائية املقدمة لك في الجامعة؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 18.514 1

 كانت إجابتهم بـ "ال"

  (0.05مستوى الداللة )

يكتسب الطالب يتضح من خالل الجدول أعاله أن الفرضية التي تنص على أن: " 

من السلوكات الصحية تمكنهم من التأقلم داخل الوسط  امناسب االجامعين قدر 

التي  (²)كا" قد تم قبولها وهذا بالنظر إلى قيم اختبار الداللة اإلحصائية الجامعي

كانت دالة في أغلب عبارات هذا املحور، وهو ما يدل أن الطلبة الجامعيين يتمتعون 

راستنا هو شكوى الطلبة بصحة جيدة ملزاولة الدراسة، إال أن ما توصلنا إليه في د

من الوجبات الجامعية التي تقدم لهم ما يجعل األغلبية منهم يقعون ضحية نظام 
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غذائي غير الئق ويهملون الوجبات الغذائية التي تقدم لهم وبالتالي ضعف في إشباع 

 الحاجات األولية.

تنص على أن السلوكات االجتماعية للطالب عرض ومناقشة الفرضية الرابعة: 

 جامعي كافية لتحقيق التوافق األكاديمي.ال

(: يمثل نتائج الفرضية الرابعة من الدراسة التي تنص على أن السلوكات 09جدول رقم )

 االجتماعية للطالب الجامعي كافية لتحقيق التوافق األكاديمي.

رقم 

 البند

 محتوى البند

 

درجة 

 الحرية

 القرار K2قيم 

 

 التفسير

 

ية بصفة هل لديك نشاطات ثقاف 23

 منتظمة خارج الحصص الدراسية؟

 دال 14.629 1

 

الفرق كان لصالح الذين 

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل لديك نشاطات رياضية بصفة  24

 منتظمة خارج الحصص الدراسية؟

1 

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 6.914

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل الحياة في املنزل مع العائلة غير  25

 سبة لك؟سارة بالن

الفرق كان لصالح الذين  دال 30.229 1

 كانت إجابتهم بـ "ال"

كم من ساعة تمضيها امام مشاهدة  26

 التلفاز في اليوم؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 33.543 3

 ساعة 2≥كانت إجابتهم بـ 

كم من ساعة تمضيها في اليوم  27

 لتفحص االنترنيت؟

ن الفرق كان لصالح الذي دال 24.971 3

 ساعة 4≥كانت إجابتهم بـ 

هل لديك شخص يمكنك أن تثق  28

 فيه بسهولة؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 6.914 1

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

هل سبق لك وان أقمت عالقة  29

 عاطفية مع الجنس االخر؟

الفرق كان لصالح الذين  دال 12.857 1

 كانت إجابتهم بـ "نعم"

يتضح من خالل الجدول أعاله أن الفرضية التي تنص   /(0.05مستوى الداللة )

"السلوكات االجتماعية للطالب الجامعي كافية لتحقيق التوافق  على أن:

لم يتم قبولها، وما يمكن اإلشارة اليه في األول هوان معظم الطلبة  األكاديمي"

الجامعيين غير مهتمين باألنشطة الثقافية والرياضية الجماعية داخل الوسط 

جامعي، مما يظهر عليهم نقص في التفاعالت االجتماعية والسعي وراء األنشطة ال

وهو ما أكد عليه  الفردية كمشادة التلفاز أو تصفح االنترنيت ملدة زمنية طويلة.

(Weiss 1994) إن األفراد الذين يشعرون بالعزلة يبحثون عن الخيارات املحتملة" :
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ئل يزداد اإلحساس باإلجهاد والتعب". لحل مشاكلهم، وفي حالة عدم وجود البدا

أيضا أن هناك نوعين من العزلة: العزلة االنفعالية )الوجدانية(  (Weiss 1994)ويرى 

وهي تنتج عن نقص العالقة الوثيقة مع األخريين، والعزلة االجتماعية وهي تنتج عن 

طائي، نقص في العالقات االجتماعية التي يكون الفرد جزء من مجموعة. )إيمان ال

 (52، ص2013

تنص على أن العزلة الوجدانية لدى الطالب عرض ومناقشة الفرضية الخامسة: 

 الجامعي هي نتيجة للخبرات الغير سارة داخل الوسط الجامعي.

(: يمثل نتائج الفرضية التي تنص على أن العزلة الوجدانية لدى الطالب 10جدول رقم )

 اخل الوسط الجامعي.الجامعي هي نتيجة للخبرات الغير سارة د

رقم 

 البند

 التفسير القرار K2قيم  الحرية محتوى البند

هل سبق لك أن تعرضت لالعتداء؟  30

أو ملعاملة سيئة، أو إهانة، أو تهديد 

 داخل الحرم الجامعي؟

 دال 6.914 1

 

الفرق كان لصالح الذين 

 كانت إجابتهم بـ "ال"

هل غالبا ما تصل إلى الدراسة في  31

 أخر؟وقت مت

1 

 

الفرق كان لصالح الذين  دال 9.657

 كانت إجابتهم بـ "ال"

في حالة الغضب هل استجابتك  32

 تكون عنيفة؟

غير  1.429 1

 دال

 ليس هناك فرق 

هل تغيب عن حصص الدراسة  33

 )املحاضرة أو التطبيق(؟

غير  0.229 1

 دال

 ليس هناك فرق 

 

  (0.05مستوى الداللة )

العزلة الوجدانية عاله أن الفرضية التي تنص على أن: "يتضح من خالل الجدول أ

" لم سارة داخل الوسط الجامعيالغير نتيجة للخبرات لدى الطالب الجامعي هي 

التي كانت دالة في  (²)كايتم قبولها وهذا بالنظر إلى قيم اختبار الداللة اإلحصائية 

ن الدراسة في وسط أغلب عبارات هذا املحور، يظهر أن الطلبة الجامعيين يزاولو 

جامعي امن غير أن العزلة الوجدانية مالحظة بكثرة لدى العديد من الطلبة على 

شكل صعوبة في التعبير اللفظي وإهمال للتعليم. وكما تم ذكره في الجانب النظري 
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للدراسة فان العزلة الوجدانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالعزلة االجتماعية وهي غالبا ما 

 ها.تكون نتيجة ل

(: "أن العزلة االجتماعية هي نتيجة لعدم امتالك الفرد أو Bandoura,1973)وحسب

التي تعزز من ارتباطه باآلخرين، وأن  (Socials Skill)لفقدانه للمهارات االجتماعية 

هناك عوامل بيئية، وشخصية تؤثر في هذا السلوك، فالتفسيرات التشاؤمية، 

ملوضوعية حول الذات، والناس واألحداث التي يمر واالنهزامية، وطرائق التفكير غير ا

بها مثل الصدمات العاطفية املرتبطة بحاالت االنفصال، الترمل، أو فقدان شخص 

عزيز هي التي تسهم في عزلة الفرد وانسحابه من العالقات االجتماعية" 

 (6، ص1994)املصري،

 خاتمة ومقترحات الدراسة:

من العزلة  االطالب الجامعي يظهر مستوى معتبر تبين لنا من النتائج دراستنا أن  

الوجدانية رغم سالمته الصحية واستقرار الوسط األسري والجامعي الذي يعيش 

من تقدير للذات  امناسب افيه، وتبين لنا أيضا أن الطالب الجامعي ال يكتسب قدر 

 يمكنه من تحقيق تفاعل صحيح داخل الوسط الجامعي، وأيضا سلوكاته االجتماعية

غير كافية لتحقيق التوافق األكاديمي حيث وجدنا أن معظم الطلبة غير مهتمين 

باألنشطة الثقافية والرياضية الجماعية داخل الوسط الجامعي أو حتى خارجه، مما 

يظهر عليهم نقص في التفاعالت االجتماعية والسعي وراء األنشطة الفردية كمشادة 

  طويلة. التلفاز أو تصفح االنترنيت ملدة زمنية

ما أسفرت عنه  وفي ضوء اإلشكالية واألهداف والفروض وحدود العينة، وبناءا 

الدراسة من نتائج فيما يلي عدد من التوصيات التي ترى الدراسة ضرورة لفت نظر 

 الباحثين إليها:
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إعادة النظر والكشف عن مشكالت النفسية واالنفعالية والوجدانية التي  -

 معرفة أبعادها وأسبابها.تصادف الطلبة الجامعيين و 

لقياس أبعاد  وروائز متخصصةتوفير األدوات العيادية الالزمة من اختبارات  -

 العزلة الوجدانية.

االعتماد على الدورات التكوينية واأليام الدراسية في ترقية وإرشاد الطالب  -

 الجامعي ولتجاوز املشكالت الوجدانية والنفسية.

هين الى الجامعة بناء على معايير علمية كاختبار العمل على انتقاء الطلبة املوج -

 االستعداد والتحصيل.
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