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تعاين بعض املطلقات حبالة من العزلة االجتماعية نتيجة النفصاهلا عن وجودها اإلنساين وبعدها عن 
االتصال املباشر ابألشياء واحلوادث مما يشعرها أبهنا غريبة يف هذا العامل بل غريبة عن نفسها فهي ال تشعر أهنا 

وغري مة فيها مما جيعلها منفصلة عن نفسها ذات قيمة أو أهنا تستطيع خلق مهارات جديدة تكون هي املتحك
احمليط هبا مما جيعلها تعيش حالة من العزلة االجتماعية وتظهر املشكلة األساسية لدى  قادرة على التحكم يف العامل

فقداهنا اإلحساس أبمهيتها وتفردها فقد فضلت العزلة عن  مث املطلقة يف عدم قدرهتا على التواصل مع نفسها ومن
 أساس هلا غري ملا تالقيه من صدى اجملتمع لكوهنا أصبحت مطلقة وألن جمتمعنا الزال يف مورواثت ثقافية الاحلياة 

بعيدة عن الشرع واإلنسانية ولكن ابلرغم من ذلك تظل هذه االجتاهات واألفكار حنو  لوجياتجمموعة أيد أهنا
مكتفية  ياة لتعيش يف للمة العزلة االجتماعيةمما جيعلها تغلق على نفسها كل نوافذ احل املطلقة متسلطة ومهيمنة

حباهلا اجلديد فهي ال تستطيع أن تقهر أجزاء أساسية يف نفسها وألهنا تكون غافلة عن حقيقته ما تشعر به 
وترفضه فهي تصبح غافلة عن فهم ماذا يكون؟ ونتيجة الفتقارها إىل فهم هويتها يف أهنا حتتاج العزلة وتفقد 

ألهنا ليست ترغب فيه حقيقة، فهي ليست بوسعها أن تتخذ قراراً ألهنا ال تعرف حقيقة ما تريده  االهتمام ابحلياة
نفسها؛ مما جعلين أقوم بعمل مقياس  هي تعيش حالة من الوجود الزائف معوتعيش يف حالة الالواقعية وابلتايل ف

  لدى املطلقات. االجتماعية خاص ابلعزلة

 اإلطار النظري:
ياس الذي قامت الباحثة إبعداده، على أن العزلة االجتماعية تتخذ منطني رئيسيني يندرج يعتمد هذا املق

 حتت كل منهما جمموعة من السلوكيات، ومها:

 .االنسحاب من املواقف االجتماعية املختلفة 

 .االنسحاب من التفاعالت االجتماعية بصورها املختلفة 

 (.67: 2002)عادل عبد هللا، 
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ماعية تعبريًا عن العجز والقصور يف املهارات االجتماعية، كما قد يكون انعكاسًا للعجز وتعد العزلة االجت
 (.200: 2992يف األداء االجتماعي )مجال اخلطيب، 

مما سبق جند أن العزلة االجتماعية سلوك سليب غري اجتماعي هدام، وغالبًا ما مييل فيه الفرد املنسحب إىل 
مما  رغبة شديدة يف العزلة والتجنب والسلبية واجلمود وقدر كبري من اخلجل، هذاالبعد عن اآلخرين، ويكون لديه 

يؤدي به إىل ضعف ثقته بنفسه وابآلخرين، وعدم مشاركته يف أي نشاط اجتماعي، مما يفضي به إىل متركزها 
 عليها. وانغالقهاحول ذاهتا 

 هدف املقياس:
 نة من املطلقات.يهدف املقياس إىل معرفة العزلة االجتماعية لدى عي

 أهمية املقياس:
تكمن أمهية هذا املقياس يف اختاذه من هذا البحث موضوعًا له ويف حماوالته الستجالء لقياس العزلة لدى 

 عينة من املطلقات.

 مصطلحات املقياس:
 Social isolation العزلة االجتماعية

هات وإن اإلنسان خاضع لتأثري البيئة من املنب ةس سوى منبرأي أن العقل لي"عرفها نيقوالي بردايئيف: 
مؤثرات من بيئته املادية واالجتماعية كما يتأثر بتجارب  يتلقي من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية وإن اإلنسان

". ويرى أن اإلنسان التاريخ البشري ولكنه يف االستجابة هلذه املؤثرات مجيعها حر يف جوهرة وكائن فعال خالق
فيه البيئة إىل حد حمدود فأنه من انحية أخرى يستطيع أن يعيد خلق البيئة على الصورة اليت  إن كانت تتحكم

 يريدها.

 دراسات سابقة:
وراي دبليو انس بعنوان: "الصحة النفسية للمتزوجني م -كوكس  براين جي -دراسة تراسي أو افيفي .2

 قومية". والذين مل يسبق هلم الزواج واألمهات املنفصالت واملطلقات يف عينة

 دراسة دانكان كرامر بعنوان: "احلياة منفرداً واحلالة الزوجية والنوع والصحة". .2

 دراسة آرين ماسيشاكا، بعنوان: "احلالة الزوجية والعزلة والصحة مقارنة عاملية". .3

دراسة هيثر أي ترينر، بعنوان: "التوتر واملصادر االجتماعية واالكتئاب ضمن من مل يسبق هلم الزواج  .4
 طلقات من نساء احلضر"وامل
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دراسة كايت ام بينت، بعنوان: "الصحة النفسية يف احلياة ما بعد الطالق: أتثريات طويلة للزواج والرتمل  .5
 .والتغري يف احلالة الزوجية"

جوليان وآخرون، بعنوان: "هل هناك أمر مفيد يف الزواج؟ التأثري النسيب للزواج والعالقة ومعىن  دراسة .7
 ات االجتماعية الداعمة يف ضغط الدم والصحة العقلية".احلياة والعالق

دراسة جاالنكيس مايكل وآخرون، بعنوان: "فروق النوع يف جتربة التوتر املهين: دور العمر والتعليم  .6
 واحلالة الزوجية".

 لة الزوجية على احلالة الصحية واألفراد األكرب سنًا ودراسة دوانلد أبويد وآخرون، بعنوان:أتثري احلا .8
 "أتثريات احلالة الزوجية".

 آلابء يف تقييم الذات والعالقة الوالدية".لواحلالة الزوجية  .9

 ة الزوجية وجودة العالقات وأتثري املدرك الصحي".يدراسة زانكو ستيف رين، بعنوان: "احلال .20

 تعقيب:
هلها واجملتمع الذي من خالل الدراسات السابقة يتضح أنه عندما تطلق املرأة أول رد فعل ينبثق منها أمام أ

حييط هبا هو كالم يصدر من لساهنا فقط مثل: لقد ارحتت اآلن من متاعب الرجال وما أييت من هم.. أما ما 
ختفيه يف صدرها أشد وأقوى.. هنا ختلق املطلقة يف ابطنها صراعًا نفسيًا لعل مشكلة املطلقة مشكلة عويصة 

؛ ويتجلى هذان األمران يف نفسية املطلقة بني األهل، واجملتمع الذي للغاية ألهنا جتد نفسها بني أمرين أحالمها مر
 ال يرحم.

 والعينة واألدوات واملعاجلة اإلحصائية. إجراءات املقياس: تتحدد هذه الدراسة ابملنهج
 املنهج: السيكومرتي )الوصفي للظاهري(. -2

متعن مبستوى علمي عايل ( مطلقة ما بني أعمار خمتلفة ويت59عينة املقياس: تتكون الدراسة من ) -2
 ومتوسط.

 التالية:يعة الدراسة وفروضها استخدام األدوات أدوات املقياس: تقضي طب -3

 .)مقياس العزلة االجتماعية )إعداد: الباحثة 

 حدود املقياس:
تعليم عايل ومتوسط وبني أعمار خمتلفة،  ( من املطلقات املتعلمات59تتحدد الدراسة ابلعينة املستخدمة )

 . ومقياس القلق، مقياس العزلة االجتماعية، ومقياس التوكيدية.األدوات املستخدمة مبقياس تقدير الذاتوتتحدد 
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 األساس النظري للمقياس: -أ
 يندرج يعتمد هذا املقياس الذي قامت الباحثة إبعداده، على أن العزلة االجتماعية تتخذ منطني رئيسيني

 حتت كل منهما جمموعة من السلوكيات، ومها:
 .االنسحاب من املواقف االجتماعية املختلفة 

 .االنسحاب من التفاعالت االجتماعية بصورها املختلفة 

 (.67: 2002)عادل عبد هللا، 
وتعد العزلة االجتماعية تعبريًا عن العجز والقصور يف املهارات االجتماعية، كما قد يكون انعكاسًا للعجز 

 (.200 :2992يف األداء االجتماعي )مجال اخلطيب، 
مما سبق جند أن العزلة االجتماعية سلوك سليب غري اجتماعي هدام، غالبًا ما مييل فيه الفرد املنسحب إىل 
البعد عن اآلخرين، ويكون لديه رغبة شديدة يف العزلة والتجنب والسلبية واجلمود وقدر كبري من اخلجل، هذا مما 

ته يف أي نشاط اجتماعي، مما يفضي به إىل متركزه حول يؤدي به إىل ضعف ثقته بنفسه وابآلخرين، وعدم مشارك
 ذاته وانغالقه عليها.

 خطوات إعداد مقياس السلوك االنسحايب: -ب

إلعداد وبناء أبعاد ومفردات واستجاابت املقياس متهيدًا إلعداد الصورة األولية ملقياس العزلة االجتماعية، 
 قامت الباحثة إبتباع اخلطوات اآلتية:

للعزلة  2202إىل  2985باحثة مبراجعة اإلطار النظري، والتعريفات املختلفة منذ عام قامت ال -
االجتماعية يف بطون القواميس واملعاجم وكذلك الدراسات السابقة سواء كانت عربية أو أجنبية، ولكن وجدت 

املطلقات ومل جتد دراسة  الباحثة احلالية صعوبة ابلغة يف البحث يف الدراسات العربية عن العزلة االجتماعية لدى
عربية تتصل بصلة مباشرة عن العزلة االجتماعية لدى املطلقات. بينما وجدت أن كل ما تناولته الدراسات 

 والبحوث السابقة معظمها عن بعض أشكال العزلة االجتماعية كاالنطواء واخلجل والسلوك االنسحايب... 

ة االجتماعية لدى املطلقات مبا يتالءم مع طبيعة وخصائص األمر الذي دفع الباحثة إىل إعداد مقياس للعزل
 ومشكالت هذه الفئة حبيث يلقى الضوء على إدراك املطلقة مبن حوهلا من اآلخرين.

استعراض املقاييس واالختبارات وقوائم الشخصية السابقة اليت تضمنت بنودًا أو عبارات تسهم بشكل  -
 ابت املقياس ومنها ما يلي:أو أبخر يف إعداد أبعاد ومفردات واستجا

 اختبار االنطواء االجتماعي، املقتبس من قائمة مينسوات متعددة األوجه للشخصية  M.M.P.I  /إعداد(
 (.2987عطية هنا وآخرون، 
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  (2987، حسني الدريين)إعداد/ اخلجل مقياس 

  (2995، أمحد عبد الرمحن)إعداد/ اخلجل لألطفال مقياس 

  يب وإعداد جابر عبد احلميد وحممد فخر اإلسالم. ب.ت(قائمة إيزتك للشخصية )تعر 

 (2002)إعداد/ عادل عبد هللا،  مقياس السلوك االنسحايب 

 (2002)إعداد/ صفاء عبد العزيز،  مقياس السلوك االنطوائي 

  (2003)إعداد صالح الدين محدي،  للطفل االنعزايلمقياس السلوك 

 (2004لرمحن )إعداد/ سعيد عبد ا مقياس السلوك االنطوائي 

  الصورة األولية  موعة من املفردات تقيس أبعاد العزلة االجتماعية لتكون بذلكالباحثة بصياغة جمقامت
 للمقياس وذلك لعرضه على السادة احملكمني كالتايل:

 البعد األول: اخلوف من اآلخرين:
 ويعرب عن خوف املطلقة والبعد عن اآلخرين وعدم التجاوب معهم. -

 ال تنتمي تنتمي العبارات م

   أخاف أن أتواصل مع الناس 2

   أسخر وأضحك على اآلخرين 2

   ليس يل أصدقاء آخرين 3

   أحب أن أكون وحيدة 4

   أشعر أبنين وحيدة بعيد عن الناس 5

   ال أشارك اآلخرين يف أي عمل 7

   أشعر ابخلجل أمام اآلخرين 6

   أرفض اخلروج إىل الشارع 8

   لزايرات لصديقايتأجتنب ا 9

   أجتنب زمالئي يف العمل 20

   أرفض اجللوس مع األخوة ابملنزل 22
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   أخاف الغرابء القادمني للمنزل 22

   ال أجتاوب مع زمالئي ابلعمل 23

   أميل إىل االنفراد والوحدة 24

   أخاف تسليط األضواء على )كالتصوير( 25

   أخاف جتمعات اآلخرين 27

   ف من الذهاب للعملأخا 26

   أخاف من التعامل مع االنرتنت 28

   أشعر بسخرية اآلخرين مين 29

   ال أتكلم جبرأة أما اآلخرين 20

 البعد الثاين: عدم املشاركة االجتماعية
ويقصد هبا عدم تفضيل املطلقة املشاركة مع الزمالء واألقران وعدم إقامة عالقات صداقة مع اآلخرين،  -

 الرغبة يف مساعدة اآلخرين وهي مطلقة تشعر ابحلقد والكراهية هلم.وعدم 

 ال تنتمي تنتمي العبارات م

   أرفض الذهاب لألماكن العامة )النادي احلدائق العامة( 2

   ال أستطيع تكوين عالقات صداقة مع الزمالء اجلدد 2

   ال أساعد اآلخرين عندما يطلب مين ذلك 3

   سيدات اآلخرينأميل إىل جتاهل ال 4

   أرفض االختالط ابآلخرين 5

   أرفض مساعدة األسرة يف النظام داخل املنزل 7

   ال أشارك الزمالء يف الفرح واملرح 6

   ال أحب صداقة اآلخرين 8

   ال أقدم املساعدة لآلخرين دون أن يطلب مين 9

   أشعر ابحلقد جتاه اآلخرين 20
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   الناس من حويل أشعر ابلكراهية وجتاهل 22

   أرفض مشاركة األسرة يف إعداد الطعام 22

   أرفض الذهاب إىل املناسبات )كاألفراح واحلفالت( 23

   ال أشارك الزمالء يف عمل أي شيء من عملهم 24

 البعد الثالث: السرحان والتشتت:
تحمس وإطالة التفكري يف أحالم ويقصد به عدم االنتباه وشرود العقل وكثرة التفكري، واالنشغال وعدم ال -

 اليقظة وكثرة اإلمهال لدى املطلقة.

 ال تنتمي تنتمي العبارات م

   انشغل معظم الوقت وأكون شارداً  2

   مظهري غري نظيف ومهمل الثياب 2

   عدم الرتكيز مع من يكلمين 3

   امتنع عن الكالم لعدم الرتكز 4

   غري منتبهة وسرحانة ابستمرار 5

   استغرق وقتاً طوياًل يف التفكري 7

   سرحانة ومشتتة االنتباه طوال الوقت 6

   أفكر كثري أو أطيل التفكري 8

   أجلس بني أخويت ابملنزل غري منتبهة هلم 9

   أرد على من يسألين بعد فرتة كبرية 20

   أجلس هادئة معظم الوقت 22

   عندما يناديين شخص ما ال أنتبه 22

   تة االنتباه ألبسط األمورمشت 23

   أفعايل غري متشابكة )مرتابطة( 24

   ال أستطيع تسلسل األحداث اليت مرت يب 25
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   عند نقل األغراض ينقل واحد وأنس اآلخر 27

   أخطأ يف القيام بعمل األشياء اليت سبق أن فعلتها 26

   أنسى التوجيهات واحتاج إىل من يذكرين هبا 28

   ند وجودي وسط األسرةأشرد ع 29

   مشتتة االنتباه بسبب طالقي 20

 البعد الرابع: القلق واالضطراب
ويقصد به كل ما ينتاب املطلقة ويشعرها ابلتوتر واالضطراب واخلوف من الوقوع يف األخطاء أثناء التعامل مع  -

 من بعض األصوات املرتفعة. اآلخرين واخلوف

 ال تنتمي تنتمي العبارات م

   أرتبك وانزعج عندما أخطأ يف شيء 2

   أقف متماسكة يف كل املواقف 2

   أخاف األصوات املرتفعة 3

   أستطيع أن أكرر أي شيء أمسعه دون خوف 4

   ال أحتدث بوضوح عندما انفعل 5

   أجد صعوبة يف التعرف على شكل ومكوانت األشياء 7

   أضطرب يف انفعايل 6

   تبك ملا يقال يلعند التواصل معي أر  8

   ال أستطيع االنتظار يف دوري أو ترتييب 9

   أندفع ابلرد على األسئلة دون تفكري 20

   كثرية احلركة وغري هادئة الطباع 22

   أشعر بعدم الرضا عن نفسي 22

   أشعر ابلعرق وامحرار الوجه عند الكالم 23

   أشعر ابلتوتر العضلي 24
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   ر بعدم االستقرارأشع 25

   وأتعصبأغضب بسرعة  27

   أشعر ابلصداع عند الكالم مع اآلخرين 26

   أضطرب أثناء النوم 28

   أشعر بسرعة خفقان القلب عند احلديث مع أحد 29

   أرتبك عند مساع أصوات مرتفعة 20

 البعد اخلامس: املكانة األسرية:
خصيتها كأحد أفراد األسرة، واليت تتمثل يف مكانتها، ودورها يف يقصد هبا كل ما تدركه املطلقة عن ش -

 األسرة، والثقة املتبادلة بينها وبني أفراد األسرة.

 ال تنتمي تنتمي العبارات م

   أان أسبب مشاكل ومتاعب يف األسرة 2

   األسرة ال حتب املطلقة 2

   ال يوجد أحد من األسرة اسرتح له 3

   والعطف يف عيون والديأرى نظرات الشفقة  4

   أشعر أبنين عالة على أفراد أسريت 5

   طالقي حيد من حركيت ويقلل ثقة أفراد األسرة يف 7

   أان أشعر بتفضيل إخويت على 6

   أجد صعوبة يف فهم األسرة الحتياجايت 8

   هتم االجتماعيةاأسريت ال تشركين يف مناقش 9

   األسرة ابخلارج طالقي يكون مصدر قلق ألفراد 20

   أشعر ابإلمهال من أيب وأمي 22

   أشعر أبن تصرفايت غري سوية بني أفراد األسرة 22

   أشعر ابإلمهال من األخوة واألخوات 23
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   أشعر بعدم فهم أخويت يل 24

   ال يوجد أحد من أسريت يشعر يب 25

   أان أشعر بكره أسريت يل 27

   ويتأان ليس يل صديق من أخ 26

   أسريت ال تساعدين على اخلروج 28

   أسريت تقلل من زايرة صديقايت يل 29

   أسريت ال خترجين عند وجود غرابء ابملنزل 20

   أشعر ابلعزل من جانب األسرة 22

 العزلة االجتماعية: مقياس صدق وثبات
 خطوات تقنني مقياس العزلة االجتماعية:

( فرد من أفراد العينة ومت حساب معامالت 59عزلة االجتماعية على )أجرت الباحثة عمليات تقنني ال
 الصدق والثبات ملقياس العزلة االجتماعية ابلطرق اآلتية:

 صدق املقياس: -أ
 البناء التكويين والصدق التمييزي. صدق للتحقق من صدق املقياس مت استخدام

 صدق البناء التكويين: -
 ت األفراد على كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.مت حساب معامل االرتباط بني درجا
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 (5جدول )
 (09يوضح معامالت االرتباط بني العبارات واملقاييس الفرعية ملقياس العزلة االجتماعية )ن= 

 اخلوف من اآلخرين
عدم املشاركة 

 املكانة األسرية القلق واالضطراب السرحان والتشتت االجتماعية

رقم 
 ةالعبار 

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

2 **782. 2 **720. 2 **599. 2 **758. 2 **723. 

2 095. 2 *260. 2 252. 2 250. 2 **409. 

3 **452. 3 *577. 3 **746. 3 **727. 3 **555. 

4 **442. 4 **727. 4 **599. 4 255. 4 **526. 

5 **758. 5 **722. 5 **728. 5 **373. 5 **746. 

7 **762. 7 **389. 7 *272. 7 **364. 7 **722. 

6 **723. 6 **502. 6 **504. 6 **723. 6 **677. 

8 **689. 8 **650. 8 **724. 8 **599. 8 **780. 

9 **635. 9 **635. 9 **755. 9 **752. 9 **556. 

20 **598. 20 **587. 20 *263. 20 **538. 20 **452 

22 **625. 22 **754. 22 **656 22 *447 22 **595 

22 **577. 22 **484. 22 **356. 22 **485. 22 **752. 

23 **574 23 **583. 23 **577. 23 **772. 23 **599. 

24 **493. 24 **769. 24 **786. 24 **463. 24 **797. 

25 **736.   25 **542. 25 **753. 25 **840. 

27 **695.   27 **832. 27 *320 27 **652. 

26 **527   26 **586. 26 **398 26 **768 
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28 **789   28 266. 28 *258 28 **674 

29 **563.   29 **749. 29 **824. 29 **822. 

20 *329     20 **472. 20 **632. 

        22 **656. 

 (.0005* دال عند مستوى داللة )
 (.0002** دال عند مستوى داللة )

( ومستوى 0002يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
(، مث حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية 0005داللة )

 مقياس.لل

 (5جدول )
 (09يوضح معامالت االرتباط بني املقاييس الفرعية والدرجة الكلية ملقياس العزلة االجتماعية )ن= 

 معامل االرتباط املقاييس الفرعية
 .979** اخلوف من اآلخرين

 .953** عدم املشاركة االجتماعية

 .956** السرحان والتشتت

 .945** القلق واالضطراب

 .962** سريةاملكانة األ

 (.0002** دال عند مستوى داللة )  (.0005* دال عند مستوى داللة )
 (.  0002يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 وهذا يؤكد صدق املقياس.

 الصدق التمييزي: -5
متوسطات  بني وتقوم على حساب داللة الفروقوهو من أهم الطريق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس 

درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس العزلة االجتماعية ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 
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واضحة فهذا يشري إىل صدق املقياس  إحصائيةاملنخفضة على نفس املقياس وعندما تصبح لتلك الفروق داللة 
 حبساب الفروق للمقياس ككل كما يلي: مق لكل بعد مث قافرو وقام الباحث حبساب ال

 البعد األول: اخلوف من اآلخرين:

 (5جدول )
 (50الفروق )ن=  ةلبيان دالل ت جدول

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة
 2027785 2504776 ذوي الدرجات املنخفضة

50356 240282** 0002 
 5033007 4705333 ذوي الدرجات املرتفعة

وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة 
 األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد األول من مقياس العزلة االجتماعية. درجات ومتوسطات

 
 (5شكل )

ى البعد األول من مقياس العزلة يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة عل
 االجتماعية
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 البعد الثاين: عدم املشاركة االجتماعية:
 (6جدول )

 (50جدول ت لبيان داللة الفروق )ن= 

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة
 2042428 2702000 ذوي الدرجات املنخفضة

200243 230020** 0002 
 3099672 3004776 ذوي الدرجات املرتفعة
إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة  وتوصل الباحث

 الدرجات املرتفعة على البعد الثاين من مقياس العزلة االجتماعية. ذوي ومتوسطات درجات األفراد

 
 (5شكل )

ى البعد الثاين من مقياس العزلة يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة عل
 االجتماعية

 البعد الثالث: السرحان والتشتت:
 (0جدول )

 (50جدول ت لبيان داللة الفروق )ن= 

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة
 2008233 2708000 ذوي الدرجات املنخفضة

260527 260255** 0002 
 4060875 4802000 ذوي الدرجات املرتفعة

ل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة وتوص
 ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من مقياس العزلة االجتماعية.
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 (5شكل )

الثالث من مقياس  يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد
 العزلة االجتماعية

 البعد الرابع: القلق واالضطراب:
 (4جدول )

 (50جدول ت لبيان داللة الفروق )ن= 

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة
 2057653 2908000 ذوي الدرجات املنخفضة

22.407 240370** 0002 
 4060875 4802000 ذوي الدرجات املرتفعة

ث إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة وتوصل الباح
 ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من مقياس العزلة االجتماعية.
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 (6شكل )

من مقياس  يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث
 العزلة االجتماعية

 البعد اخلامس: املكانة األسرية:
 (4جدول )

 (50جدول ت لبيان داللة الفروق )ن= 

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة
 2073882 2507000 ذوي الدرجات املنخفضة

200843 290990** 0002 
 4094070 5204776 ذوي الدرجات املرتفعة

جود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة وتوصل الباحث إىل و 
 ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من مقياس العزلة االجتماعية.
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 (0شكل )

اس يوضح األفراد ذوي الدرجات املنخفضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من مقي
 العزلة االجتماعية

إجياد الفروق للدرجات الكلية لألفراد ذوي الدرجات املنخفضة على مقياس العزلة االجتماعية ودرجات 
 األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على نفس املقياس.

 (4جدول )
 (50جدول ت لبيان داللة الفروق )ن= 

 ت ف ع م أفراد العينة
مستوى 
 الداللة

 4036299 22507000 ضةذوي الدرجات املنخف
230682 270207** 0002 

 22036775 22200000 ذوي الدرجات املرتفعة
وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة 

 ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس العزلة االجتماعية.
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 (4شكل )

الدرجات املنخفضة على مقياس العزلة االجتماعية ودرجات  يوضح الفروق للدرجات الكلية لألفراد ذوي
 األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على نفس املقياس

ومن خالل الفروق اليت توصل إليها الباحث يف كل بعد على حده ويف جمموع درجات األفراد للمقياس  
 ككل يتضح من ذلك صدق املقياس.

 ثبات املقياس: -ب
 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية  -حلساب ثبات املقياس مت استخدام طريقة ألفا

 :Cronbach Alpha( طريقة ألفا كرونباخ 5)
تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واحدة فقط، 

 لثبات لكل بعد على إنفراد.ولذلك قام الباحث حبساب معامل ا

 (9جدول )
 (09كرونباخ )ن=   -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا

 قيمة ألفا األبعاد
 00896 اخلوف من اآلخرين

 00846 عدم املشاركة االجتماعية

 00877 السرحان والتشتت

 00842 القلق واالضطراب

 00932 املكانة األسرية
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 00965 الدرجة الكلية للمقياس

 تضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة، مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.ي

 ( التجزئة النصفية:5)
كان عدد   إذاعد بَعد تقسيم فقراته لقسمني )متساوايت وهنا حياول الباحث قياس معامل االرتباط لكل ب  

 وغري متساواين إذا كان عدد الفقرات فردي( -الفقرات زوجي

 (55دول )ج
 (09قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس العزلة االجتماعية )ن= 

 معامل التجزئة النصفية األبعاد
 00849 اخلوف من اآلخرين

 00829 عدم املشاركة االجتماعية

 00630 السرحان والتشتت

 00736 القلق واالضطراب

 00606 املكانة األسرية

 00976 قياسالدرجة الكلية للم

 يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم التجزئة النصفية مرتفعة مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.
 قامت الباحثة ابستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 معامل اختبار بريسون. (2

 .T- Testاختبار  (2

 التجزئة النصفية. (3

 كرونباخ.  -معامل ألفا (4
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 النتائج:
( فرد من أفراد العينة ومت حساب معامالت 59نني العزلة االجتماعية على )أجرت الباحثة عمليات تق

 الصدق والثبات ملقياس العزلة االجتماعية ابلطرق اآلتية:
للتحقق من صدق املقياس مت استخدام صدق البناء التكويين والصدق التمييزي مت حساب معامل االرتباط 

 لية للبعد الذي تنتمي إليه.بني درجات األفراد على كل عبارة والدرجة الك
ومن أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حساب داللة الفروق بني متوسطات 
درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس العزلة االجتماعية ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 

فهذا يشري إىل صدق املقياس  واضحة ق داللة إحصائيةاملنخفضة على نفس املقياس وعندما تصبح لتلك الفرو 
 وقام الباحث حبساب الفروق لكل بعد مث قام حبساب الفروق للمقياس ككل.

 وبذلك يصبح املقياس قابل للتطبيق.

 مناقشة النتائج:
املة هلا. القيمة النظرية يغطي األبعاد النظرية اليت تناولتها وش -من خالل القيمة النظرية والعملية للمقياس
أغراض الدراسة ويصلح يف تشخيص العزلة االجتماعية  يف القيمة العملية يصلح للباحثني أهنم يستخدمون

 للمطلقات أو متشاهبات عينة الدراسة.
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