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 ملخص:

الفراغ الوجودي بالعجز المتعمم لدى طالبات  بين  هدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة
( طالبة بالمرحمة الثانوية، وتمثمت أدوات الدراسة 054المرحمة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من )

في مقياس لمفراغ الوجودي )إعداد: الباحثة(، ومقياس لمعجز المتعمم )إعداد الباحثة(، وأسفرت النتائج 
بة ودالة بين الفراغ الوجودي والعجز المتعمم، وعدم وجود تأثير دال عن وجود عالقة ارتباطية موج

إحصائًيا لمتغيري التخصص والنشأة والتفاعل بينهما عمى الدرجة الكمية لمفراغ الوجودي والعجز 
المتعمم واألبعاد) اليأس والالهدف(، و)توقع الفشل وانخفاض الدافع وانخفاض القدرة عمى التحكم في 

جود تأثير دال إحصائًيا يرجع لمتغير النشأة في بعدي )الممل ولالمعنى( ومتغير األحداث(، وو 
وجود فروق دالة تبًعا لمتغيري التخصص عدم التخصص في بعد انخفاض التحكم في األحداث، و 

الدراسي والنشأة في الفراغ الوجودي والعجز المتعمم، وتم مناقشة النتائج في ضوء التراث السيكومتري 
 في هذا الموضوع، باإلضافة إلى الخبرات والشواهد اليومية.السابق 

 : الفراغ الوجودي، العجز المتعمم، المرحمة الثانوية.كممات مفتاحية
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Abstract  
The study aimed to identify the relationship between the existential 

vacuum and the learned helplessness of female students in the secondary 

stage. The study sample consisted of (450) secondary school female 

students. The study tools consisted of a scale of existential vacuum 

(prepared by: the researcher) and a scale of learned helplessness. The 

study results revealed that there was a positive and significant correlative 

relationship between the existential vacuum and the learned helplessness, 

there was no statistically significant effect on the variables of academic 

specialization, socialization and the interaction between them on the total 

degree of existential vacuum, learned helplessness and the dimensions 

(despair and aimlessness), (expecting failure, reduced motivation and 

reduced ability to control events), there was a statistically significant 

effect due to the variable of socialization in the dimensions (boredom 

and meaningless) and due to the variable academic specialization in the 

dimension of reduced ability to control events, and there were no 

significant differences according to the variables of the academic 

specialization and socialization in the existential vacuum and learned 

helplessness. And, they were discussed in the light of the psychometric 

heritage in this subject, and the daily experiences and evidences. 

 

Keywords: Existential Vacuum, Learned Helplessness, Secondary School. 
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 مقدمة: 
تتمثؿ الثروة البشرية  أكثر ما تتمثؿ في الشباب في سف المراىقة ؛ ألنيا السف الذي 
يختار فيو الفتى والفتاة نوع الدراسة التي يمتحؽ بيا أو المينة التي يعمؿ بيا، وىي السف 

واالجتماعية المرتبطة بالعمؿ واالنتاج والمجتمع،  التي تتبمور فييا االتجاىات العقمية والخمقية
وكؿ ذلؾ يجعؿ المراىقة عمى أكبر جانب مف األىمية سواء بالنسبة لممجتمع أـ بالنسبة لمفرد 

 .1(220: 2006نفسو) عالء الديف كفافي، 
ف الفرد الذي تمتمئ حياتو بالمعاني واألىداؼ يجد مف الطاقة والدافعية ما يجعمو يؤمف  وا 

(، 113:2000بجدوى الحياة وما ُيعينو عمى تحمؿ الصعاب والمعاناة )محمد معوض،
فاإليماف بمعنى الحياة يمد اإلنساف بالقدرة عمى العطاء والتسامي عمى الذات،فيمتد بذلؾ 

ف كنا نستطيع إدراؾ القيمة التي تنطوي عمييا الحياة عندىا التأثير ليعـ اإلنس انية كميا وا 
يسعى اإلنساف فييا ليحقؽ معنى وقيمة يعتبرىا أغمى مف حياتو ذاتيا )حساـ إسماعيؿ 

 ( 401:2010وسامية شحاتة،
 ،لكف يواجو اإلنساف في حياتو ضغوًطا تجعمو ال يحقؽ أىدافو في الحياة ويدرؾ قيمتوو 

 Existentialإلى الفراغ الوجودي الذي يؤدي بدوره خواء المعنى ذلؾ إلى يؤدي ومف ثـ،
Vacuum  مظاىر قد تبدو  فيذه الممؿ والالمباالة واليأس، يكوف مف أىـ مظاىرهالذي

تؤدي إلى االنتحار واإلدماف وجنوح السموؾ، فحالة فقداف المعنى الشخصي  قد بسيطة إال أنيا
قد تؤدي بالفرد لعوامؿ االنتحار أو اإلقداـ عميو أو التفكير فيو كما  "فرانكؿ"كما وضحيا 

 (.Ungar, Andrew& Kim: 2011)"أونجار وأندروا وكيـ"دراسة  نتائج وضحتيا
ويرى فرانكؿ أف الفراغ الوجودي أصبح ظاىرة واسعة االنتشار في القرف العشريف، 

مف المرضى والييئة % 55و في فيينا وأغمب اإلحصائيات ذات الصمة بيذا الموضوع تؤكد أن
التمريضية بمستشفى "فينا البوليكينيكي" أظيروا بدرجات متباينة درجة واضحة مف الفراغ 

الفراغ ، ويذكر أيًضاأف (114: 2010فيكتور فرانكؿ، ترجمة: طمعت منصور، ) الوجودي
نما ينتشر نفسي تشيكي في قد أشار طبيب : عمى سبيؿ المثاؿ، فالوجودي ال يتزايد فقط وا 

                                      
 تتبع الباحثة في توثيقها لممراجع بالمتن ذكر االسم ثنائي، ثم السنة، ثم الصفحة. -1
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مقاؿ لو عف اإلحباط الوجودي إلى أف الفراغ الوجودي بدأ يجد طريقو إلى الظيور في البالد 
 (.102:2004،، ترجمة: إيماف سعيدفيكتور فرانكؿ)الشيوعية أيًضا 
مف الناس  كثيرعيش عصر الفراغ الوجودي أو الالمعنى، فيبدو أف اإلنسانيوعمى ذلؾ 

 نتائج أشارت فقداألفراد مف االكتئاب والحزف،  ىؤالء ؛ لذلؾ يعاني يشعروف بالفراغ الوجودي
( إلى أف منخفضي اليدؼ مف الحياة أقؿ إحساسًا بقوة األنا 2000دراسة "محمدمعوض" )
االجتماعية وتأكيد الذات، في حيف أكدت دراسة "سيد عبد العظيـ  والطموح والمرغوبية

( ارتباط خواء المعنى سمبًيا بالرضا عف الدراسة لدى طالب الجامعة، مما يبيف أف 2001")
دراسة "سارة نتائج فقد أظيرت  ومف ثـ عمى التوافؽ النفسي؛ سمبي لمفراغ الوجودي تأثير

تقدير  تدنيباضطرابات الشخصية، وكذلؾ عالقتو ب ية الفراغ الوجود( عالق2013مصطفى" )
 ,Green& Jeffrey "Tongereren الذات والذي أظيرتو دراسة تونجيريف وجريف وجيفري"

(2010). 
ا أف الشعور بالضغط وعدـ القدرة عمى اإلنجاز واليأس أمر متعمـ ومكتسب نتيجة كم

سباب داخمة  ويعمميا عمى تجارب لمرور الفرد بتجارب وخبرات فاشمة، إذ يعزو فشمو إلى أ
وميمات أخرى في حياتو، تصؿ بالفرد إلى نتيجة تسمى بالعجز المتعمـ )يوسؼ أبو حميداف 

قد يكوف العجز المتعمـ مصدره الذات نفسيا، حيف تعجز الذات ، و (58:2007وحساف الرواد،
ف بالتمزؽ عف تحقيؽ ما تريد الوصوؿ إليو، فإذا فشؿ في تحقيؽ أىدافو يشعر اإلنسا

 (.42: 2009والضياع )الفرحاتي الفرحاتي، وصباح الرفاعي، 
فشعور الفرد بأف حياتو ال معنى ليا يؤثر عمى فعالية اإلنساف، وسوائو النفسي مما 

( أف اإلحساس بالعجز 757: 2009يؤثر عمى العجز النفسي لمفرد، ويوضح  فرج طو )
شعر باالعتماد عمى الكبار لعجزه عف تحقيؽ يكوف طبيعًيا في مرحمة الطفولة؛ ألف الطفؿ ي

شباعاتو إال عف طريقيـ، كما أف الفرد يشعر بالعجز بسبب فقداف موضوعات الحب  حاجاتو وا 
أو االعتماد أو الحماية، ولكف ىذه االستجابة تكوف أحد مظاىر االضطراب عند الرشد، يفقد 

 واجية الذات أو الواقع.فييا الفرد إحساسو باإليجابية والمبادأة والقدرة عمى م
باإلضافة إلى أنو تعد المراىقات عبر المجتمعات والثقافات  أكثر تييًؤا الكتساب العجز؛ 
بسبب نقص الثقة في أنفسيف وفي قدراتيف، كما أنيف أقؿ تفاؤاًل مقارنة بالذكور، وكذلؾ نظرة 
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إلى تدخؿ األىؿ في  المجتمع لإلناث يعد لو دور في اكتساب الفتيات لذلؾ العجز، باإلضافة
 تحديد مصيرىف واألقساـ التي يمتحقف بيا لمدراسة.

كما أف االستجابة والتعامؿ مع مواقؼ اإلحباط أو الفشؿ التي تصدر عف المراىقات 
يكوف ليا مردود مختمؼ مف اآلباء بيف الذكور واإلناث فيو أمر متقبؿ مف الذكور ومرفوض 

لمفتيات يجعميف يدركف العجز وعدـ القدرة عمى  مف اإلناث؛ مما يمثؿ عامؿ ضغط إضافي
 التحكـ في األحداث.

تؤثر عمى  والجنسية قد ويتضح مما سبؽ أف العوامؿ البيئية والثقافية واالجتماعية
يؤثر بدوره عمى شعور الفرد باالكتئاب، وانخفاض تقديره  قد شعور الفرد بالعجز المتعمـ مما

وعدـ قدرتو عمى التفكير االبتكاري، ومف ثـ ىناؾ ضرورة تو، وشعوره بالوحدة النفسية، الذ
والتي سعت الدراسة  لدى المراىقات بحثية لدراسة العالقة بيف الفراغ الوجودي والعجز المتعمـ

 لمكشؼ عنيا.
 :مشكلة الدراسة

 طالما ىو عمى قيد نساف في ضوء ما سبؽ عرضو في المقدمة وخالصتو يتضح أف اإل 
، أال وىو "تحقيؽ معنى طالما ىو باقي فييا في ىذه الحياة وف لييدؼيفترض أف يكالحياة 

فيذا ال  -لحياتو" ؛ فالحياة ليست  فقط إلشباع الغرائز أو لتحقيؽ مستوى اجتماعي أفضؿ 
ال  يدؼىذا ال إال أفبأف تكوف لحياتو معنى ومغزى،  الفرد لكف البد وأف ييتـ -يكفي وحده
وما  ،يواجيو اإلنساف في حياتو مف تحديات وصراعات ب مافي كؿ األحواؿ بسبيكوف سياًل 

 قد يجده مف انتقادات.
؛ مف خالؿ تعامؿ الباحثة مع المراىقات في مجاؿ عمميا ةشخصي وقد تدعـ ذلؾ برغبة

رس الثانوية، وشكوى بعض الطالبات مف عدـ اإلحساس بمعنى الحياة وأنيا ال تعني ابالمد
األمر النتحار أو التفكير في االنتحار مرة ومرات، محاولة ال بعضيف يدفع قد ليف شيئًا مما

 .ردفع الباحثة لمحاولة معرفة وفيـ ما تشعر بو ىؤالء الفتيات الصغا الذي
 ضوء ما سبؽ ، فإف مشكمة الدراسة الحالية تتحدد في االسئمة اآلتية: وفي
 ؟المرحمة الثانوية عينة منطالبات ما العالقة بيف الفراغ الوجودي والعجز المتعمـ لدى -1
، والنشأة )حضر/ريؼ( والتفاعؿ التخصص الدراسي )عممي/ أدبي( ما مدى تأثير متغيري -2

 ؟بينيما عمى الفراغ الوجودي لدى طالبات الثانوي العاـ مف أفراد العينة الكمية لمدراسة
 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ عدة أسئمة
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  عمى الفراغ الوجودي لدى طالبات  التخصص الدراسي )عممي/ أدبي(ما مدى تأثير متغير
 مرحمة الثانوية؟

 عمى الفراغ الوجودي لدى طالبات مرحمة  (ريؼ/ حضر) ما مدى تأثير متغير النشأة
 الثانوية؟

والتفاعؿ بينيما التخصص )عممي/أدبي(، والنشأة)حضر/ريؼ( متغيري  ما مدى تأثير -3
 طالبات الثانوي؟لدى العجز المتعمـ عمى 

 لسؤاؿ عدة أسئمةويتفرع مف ىذا ا
  عمى العجز المتعمـ لدى طالبات  التخصص الدراسي )عممي/ أدبي(ما مدى تأثير متغير

 مرحمة الثانوية؟
 عمى العجز المتعمـ لدى طالبات مرحمة  (ريؼ/ حضر) ما مدى تأثير متغير النشأة

 الثانوية؟
 أهداف الدراسة :

 :التعرؼ عمى كؿ مفىدفت ىذه الدراسة إلى 
مف طالبات الثانوي  لدراسةأفراد عينة االعالقة بيف الفراغ الوجودي والعجز المتعمـ لدى  -

 .العاـ
تأثير متغيري التخصص الدراسي )عممي/ أدبي(، والنشأة )حضر/ريؼ( والتفاعؿ بينيما  -

 .عمى الفراغ الوجودي لدى طالبات الثانوي العاـ مف أفراد العينة الكمية لمدراسة
لتخصص )عممي/أدبي(، والنشأة)حضر/ريؼ( والتفاعؿ بينيما عمى العجز تأثير متغيري ا -

 المتعمـ لدى طالبات الثانوي العاـ.
 أهمٌة الدراسة:

 األىمية النظرية: -
 أىمية الدراسة النظرية فيما يمي: توتحدد
مرحمة تحديد  المرحمة الثانوية فيي ، وىيدراسية التي تتناوليا الدراسةأىمية المرحمة ال -

ا إلى اإلعداد العاـ لمحياة، مستقبؿ الفرد ومينتو، حيث ييدؼ التعميـ الثانوي عمومً 
 واإلعداد العممي لمواصمة التعميـ الجامعي.

أىمية المرحمة العمرية التي تتناوليا الدراسة، وىي مرحمة المراىقة فيي المرحمة الحاسمة  -
تثمر فييا العواطؼ الجنسية واألخالقية وتصؿ إلى حالة  التي في الحياة اإلنسانية
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النضج وعندئٍذ ينتقؿ الفرد مف دائرة الحياة في األسرة إلى دائرة الوجود الثقافي في 
 .المجتمع

أىمية المتغيرات التي تتناوليا الدراسة، حيث تتناوؿ الدراسة متغير الفراغ الوجودي والذي  -
القرف العشريف، وأوضح أنو يؤدي بالفرد لعوامؿ أوضح فرانكؿ انتشاره كظاىرة في 

، ومتغير العجز المتعمـ لما لو مف تأثير عمى االنتحار أو اإلقداـ عميو أو التفكير فيو
 الصحة النفسية لمفرد.

 ألىمية التطبيقية:ا -
 حيث أنو في ضوء نتائج الدراسة:

تنطمؽ مما تسفر عنو نتائج  يمكف تصميـ برامج إرشادية وقائية أوعالجية لمفراغ الوجودي -
 .ىذه الدراسة

تزويد المختبرات العربية بمقياس إضافي بما يتناسب مع أىداؼ ىذه الدراسة وعينتيا  -
 .ومنيجيا

 مصطلحات الدراسة:

 الفراغ الوجودي: –أ 
في ضوء مراجعة الباحثة لمتعريفات السابقة في الفراغ الوجودي كما ىو وراد في اإلطار 

أنو: تعريًفاإجرائًيا لمفراغ الوجوديب الباحثة تناسب مع الدراسة وعينتيا تصيغالنظري، وبما ي
حالة ذاتية مف الفراغ يشعر فييا الفرد بفقداف المعنى واليدؼ في الحياة، تتجمى في شعوره "

 ."بالممؿ واليأس نتيجة نفص المعرفة عف المعنى وقيمة الحياة
 راغ الوجودي المستخدـ في ىذه الدراسة.وىذا التعريؼ ىو الذي ُبني عميو مقياس الف

 :العجز المتعمـ -ب 
في ضوء مراجعة الباحثة لمتعريفات السابقة في العجز المتعمـ كما ىو وراد في اإلطار 

أنو: تعريًفاإجرائًيا لمعجز المتعممب الباحثة النظري، وبما يتناسب مع الدراسة وعينتيا تصيغ
حالة نفسية سمبية تؤدي إلى قصور معرفي، ودافعي، وانفعالي تجعؿ الفرد يقتنع بأنو ال يممؾ "

الكفاية الذاتية المناسبة لتحقيؽ المياـ المطموبة منو، األمر الذي يصؿ بو إلى تعمـ أنو ال 
يمتمؾ أي قدرة، ويشعر معيا أف األحداث الخارجية ىي التي تسيطر عمى حياتو، وأنو ال قدرة 
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لو عمى مواجيتيا، وأنو ال جدوى مف بذؿ أي مجيود لمتعمـ، مما يترتب عميو انخفاض تقديره 
 ."لذاتو ويسيطر عمى أدائو الخوؼ مف الفشؿ

 وىذا التعريؼ ىو الذي ُبني عميو مقياس العجز المتعمـ المستخدـ في ىذه الدراسة.
 محددات الدراسة:

 المحددات الزمانية: -
 (.2016/2017الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ )بالدراسة   زمف تحدد
 المحددات المكانية: -

وىي: مدرسة األبعادية  تحددت الدراسة بمدارس التعميـ الثانوي العاـ بإدارة جرجا التعميمية
الثانوية بنات، ومدرسة الثانوية بنات، ومدرسة عمي بينسي الثانوية المشتركة، ومدرسة 

 المحاسنة الثانوية المشتركة.
 المحددات البشرية: -

 الصؼ الثاني الثانوي العاـ.( طالبة مف طالبات 450تحددت الدراسة بعينة قواميا )
 المحددات اإلجرائية: -

الفراغ الوجودي، والعجز المتعمـ، والمتغيرات الديموجرافية:  متغيريتناوؿ بتحددت الدراسة  
 وات اآلتية:تحددت أدوات الدراسة باألد، و التخصص الدراسي، والنشأة

 مقياس الفراغ الوجودي                      )إعداد: الباحثة(. - أ
 مقياس العجز المتعمـ                       )إعداد:الباحثة(.    - ب
 تحددت الدراسة الحالية باألساليباإلحصائية اآلتية في ضبط أدواتيا، و معالجة بياناتيا:و 
 اختبار )ت(. -
 .بيرسوفمعامؿ ارتباط  -
 التبايف الثنائي. تحميؿ -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :: الفراغ الوجوديأواًل 
ظير عمـ النفس الوجودي مف الفمسفة األوروبية الوجودية، ويمكف أف القوؿ بأنو نتاج 
ظروؼ القرف العشريف بما تضمنو مف حربيف مدمرتيف وتطور مدىش في التكنولوجيا، 
ىماؿ المشاريع اإلنسانية، وتحمؿ أخالقي في المؤسسات االجتماعية، واىتزاز القيـ  وا 
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والتقميدية، ومف ىنا، رأى الوجوديوف أف التحدي األكبر الذي  والمعتقدات الدينية واألسرية
يواجو الكائف البشري في القرف العشريف يتمثؿ بمسألة التقدير األعمؽ لمعنى الوجود البشري، 
فما جرى في القرف العشريف ىو أف اإلنساف أخذ يسعى إلى البحث عف إشباع متطمباتو 

جيا مف وسائؿ الحاجة والترؼ حيث كاف ليذه التنظيمات المادية مف خالؿ ما توفره لو التكنولو 
ضفاء معنى عمييا )قاسـ صالح،   (.142: 2008دورىا في توجيو الحياة وا 

فالوجودية تتناوؿ مشكالت تسمى اليـو مشكالت "وجودية " لإلنساف مثؿ مشكمة معنى 
الوجودية ال تقؼ عند الحياة، ومشكمة الموت، ومشكمة األلـ، مف بيف مشكالت أخرى، ولكف 

حد تناوؿ ىذه المشكالت ولكف تتناوليا في كؿ العصور بالمعالجة )بوشنسكي، ترجمة: عزت 
 (.210: 1992قرني، 

وتيتـ الفمسفة الوجودية بطبيعة اإلنساف ووجوده في العالـ الحديث، وبمعنى ىذا الوجود 
، وخبرتو بذلؾ عنده، وىي تركز عمى الخبرة الحاضرة لمفرد، وعمى وجوده الخاص

 (.390: 2001الوجود)سامي ممحـ، 
حالة مف الممؿ "أنو ب( Frankl,V. 1976: 119)الفراغ الوجودي فيكتور فرانكؿ  يعرؼو 

التي يخبرىا الفرد، وىو أحد األزمات الروحية الناتجة عف اإلحباط الوجودي الذي يحدث نتيجة 
 ."لنقص المعرفة عف المعنى وشعور الفرد بالوحدة

( الفراغ الوجودي بأنو ىو الشعور العاـ بفقداف 2010: 87) Wongويعرؼ "ونج" 
 المعنى كما يتضح بحالة الممؿ.

ويرى "سميث ورليو" أف الفراغ الوجودي ىو الشعور باليأس التاـ وفقداف األمؿ وأف ىذه 
مرء الحياة ليس ليا معنى، وكؿ شيء ليس لو قيمة، وىذا ىو الفراغ الداخمي حيث يشعر ال

 (.Smith & Rlieh, 2014: 77بأنو محاصر بالتعاسة )
 :مف خالؿ ذلؾ يمكف تعريؼ الفراغ الوجودي بأنوو 

حالة ذاتية مف الفراغ يشعر فييا الفرد بفقداف المعنى واليدؼ في الحياة، تتجمى في "ىو 
 ."شعوره بالممؿ واليأس نتيجة نفص المعرفة عف المعنى وقيمة الحياة

 :Learned Helplessness المتعمـعجز : الثانًيا
في آخر الستينيات وبداية السبعينيات مف القرف الماضي أجرى سميجماف بحث تجريبي 
عف التكيؼ الكالسيكي، وبشكؿ غير مقصود اكتشؼ أف تمؾ الكالب التي تمقت صدمات 
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ىروبيـ كيربائية فشمت في اتخاذ اجراءات في الحاالت التالية حتى مع أولئؾ الذيف كاف 
ممكًنا، في حيف أف الكالب التي لـ تتمؽ الصدمات التي ال يمكف تجنبيا أخذت عمى الفور في 
الحاالت السابقة، وتـ تكرار التجربة عمى اإلنساف باستخداـ الضوضاء العالية بداًل مف 

 .1*(Nolen, 2009: Para 2الصدمات الكيربائية مما أسفر عف نتائج مماثمة)
ؿ األثر السموكي لخبرة عدـ القدرة عمى التحكـ بعزوؼ األفراد عف ومف خالؿ ذلؾ تمث

 Learnedالمحاولة والمبادأة، وىذا ما قاد سميجماف بوصؼ ىذه الحالة بحالة العجز المتعمـ 
helpessness  فيو عجز يتـ تعممو في مواقؼ تبدو لمفرد غير ممكف التحكـ فييا وما يتـ

و التحديد ىو أف المحاولة غير مجدية )الفرحاتي تعممو مف وجية نظر سميجماف عمى وج
 .(35: 2009الفرحاتي، 
العجز المتعمـ بأنو " حالة نفسية تنتج عندما تكوف األحداث غير   "سيمجماف"عّرؼ وقد 

 (.Seligman,1975, 9قابمة لمتحكـ فييا")
ىو "أف يتوقع الفرد أنو ال يستطيع تحقيؽ ما يريده  المتعمـ ويعرؼ فاروؽ عثماف العجز

مف مكافأة أو تعزيز؛ وذلؾ العتقاده أنو عاجز عف تحديد مسار األحداث أو تحديد النتائج 
 (.19، 2001التي تنشأ نتيجة ىذه األحداث" )فاروؽ عثماف، 

 ىو "أحد مظاىر االستجابة التي تميز بعض Learned helpessnessالعجز المتعمـ 
األفراد عند تعرضيـ لموقؼ صادـ أو ميدد أو مرعب بحيث تكوف مثيرات الموقؼ مف الشدة 
والكثافة والتيديد بحيث ال يقوى أنا الفرد لحشد دفاعاتو لوضع حؿ ليذا الموقؼ الضاغط 
فيستشعر الفرد العجز في الموقؼ وقد يصاحبو دفاعات أخرى ىروبية أو استعطافية أو تدمير 

 (.757: 2009)فرج طو، لمذات نفسيا" 
 :يمكف تعريؼ العجز المتعمـ بأنوسبؽ  في ضوء ماو 

حالة نفسية سمبية تؤدي إلى قصور معرفي، ودافعي، وانفعالي تجعؿ الفرد يقتنع بأنو ال "
يممؾ الكفاية الذاتية المناسبة لتحقيؽ المياـ المطموبة منو، األمر الذي يصؿ بو إلى تعمـ أنو 
ال يمتمؾ أي قدرة، ويشعر معيا أف األحداث الخارجية ىي التي تسيطر عمى حياتو، وأنو ال 

                                      
2- Para= paragraph 
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لو عمى مواجيتيا، وأنو ال جدوى مف بذؿ أي مجيود لمتعمـ، مما يترتب عميو انخفاض قدرة 
 ."تقديره لذاتو ويسيطر عمى أدائو الخوؼ مف الفشؿ

 الدراسات السابقة

، مرحمة المراىقة ىناؾ عدد مف الدراسات التي تناولت متغيري لدراسة أحدىما أو كالىما لدى
 :وأحدثيا نسبًياالدراسات  أىـ تمؾوفيما يمي نبذة مختصرة عف 

 وعالقتو ببعض المتغيرات  : فراغ الوجوديأوال: دراسات تناولت ال
إلى دراسة العالقة بيف  Kinner & Kim(   1994ىدفت دراسة "كينر وكيـ" )بينما 

االكتئاب وفقداف المعنى واإليذاء الجسدي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف الطالب الذيف قاموا 
بوصؼ حياتيـ بشكؿ سمبي يعانوف مف االكتئاب بدرجة مرتفعة، وحصموا عمى درجات 

ستخداـ منخفضة في مقياس معنى الحياة، وعدد منيـ أقدـ عمى محاولة االنتحار خاصة بعد ا
 العقاقير سواء مف نزالء المستشفى أـ مف العادييف.

الكشؼ عف العالقة بيف فقداف معنى الحياة Giuliano (2001) راسة "جوليانو"حاولت دو 
والشعور بالممؿ والسأـ وسموؾ العنؼ بيف المراىقيف، فتوصمت إلى وجود عالقة ارتباطية 

مف الميؿ إلى الشعور بالسأـ وسموؾ العنؼ موجبة ودالة إحصائيًا بيف الفراغ الوجودي وكؿ 
 بيف المراىقيف.

إلى التنبؤ  Morojele & Judith( 2004ىدفت دراسة "موروجيمي وجيديث" )بينما 
بإحساس المراىؽ الذي يعاني فقداف المعنى في جنوب أفريقيا، وأشارت نتائج تحميؿ االنحدار 

ى فقداف معنى الحياة أحرزوا درجات المتعدد أف المراىقيف الذيف سجموا درجات عالية عم
منخفضة في المتغيرات الديموجغرافية االجتماعية والمؤشرات الفردية وىـ أكثر ُعرضة 

 لالكتئاب.
( إلى  دراسة العالقة بيف كؿ مف الفراغ الوجودي 2007ىدفت دراسة جماؿ عبد الكريـ )

والقمؽ الوجودي، وبيف متغيرات اليتـ والتصدع األسري، ودراسة العالقة بيف الفراغ الوجودي 
والقمؽ الوجودي لدى عينة الدراسة، ومدى تأثير اإلرشاد بالمعنى في تعديؿ الفراغ الوجودي 

وجودي لدى عينة مف المقيميف بدور الرعاية االجتماعية، وأسفرت نتائج ىذه والقمؽ ال
الدراسة عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات فئات المراىقيف المقيميف 
بدور الرعاية االجتماعية )األيتاـ وذوي األسر المتصدعة( عمى مقياس الفراغ الوجودي، كما 
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متوسط درجات الذكور، ومتوسط درجات اإلناث مف المراىقيف  أكدت عدـ وجود فروؽ بيف
المقيميف بدور الرعاية االجتماعية عمى مقياس الفراغ الوجود، ووجدت عالقة ارتباطية دالة 
إحصائيًا بيف الفراغ الوجودي والقمؽ الوجودي، وثبت فاعمية برنامج اإلرشاد بالمعنى في 

ودي لدى المجموعة اإلرشادية، واستمرار فاعميتو تخفيؼ حدة الفراغ الوجودي والقمؽ الوج
 طواؿ فترة المتابعة.

 وعالقتو ببعض المتغيرات  : فراغ العجز المتعمـ: دراسات تناولت الثانًيا
( إلى معرفة أثر برنامج إرشادي 2007بو حميداف، وحساف الرواد )أدراسة يوسؼ  ىدفت

ألساسي في مدارس مدينة معاف وعالقتو في معالجة العجز المتعمـ لدى طمبة الصؼ العاشر ا
بمتغير الجنس، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف 
تعود لمبرنامج اإلرشادي لصالح المجموعة التجريبية، بينما لـ توجد فروؽ ذات داللة 

 إحصائية في المجموعة التجريبية تعود لمتغير الجنس.
(إلى الكشؼ عف العجز المتعمـ لدى طمبة الشؽ الثاني 2008عفر جابر )وىدفت دراسة ج

مف مرحمة التعميـ األساسي، وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 
ناث  0.05مستوى داللة  وبيف متوسط درجات العجز المتعمـ عند عينة الدراسة ذكور وا 

روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة والمتوسط النظري لذلؾ السموؾ، وعدـ وجود ف
وبيف متوسط درجات العجز المتعمـ عند الذكور والمتوسط النظري لذلؾ السموؾ، وعدـ  0.05

وبيف متوسط درجات العجز المتعمـ  0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
جنسيف في العجز المتعمـ عند الذكور والمتوسط النظري لذلؾ السموؾ، ووجود فروؽ بيف ال

 لصالح اإلناث، كما أظيرت أف طمبة المرحمة اإلعدادية ال يعانوف مف العجز المتعمـ.
التعرؼ عمي ما إذا كاف   Nenty  & Ogwu  (2009)استيدفت دراسة"ننتي وأوجو" و 

النوع والعجز الُمتعمـ يحدد مستوي األداء لدي طمبة مدرسة ليسوتو الثانوية في الرياضيات، 
توصمت نتائج الدراسة إلي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمنوع في مستوي العجز 

معرفي لمطمبة. إلي الُمتعمـ في الرياضيات، إال أف النوع والعجز الُمتعمـ يؤثر عمي السموؾ ال
 جانب عدـ وجود داللة لمعالقة بيف النوع ومستوي العجز الُمتعمـ.

التعرؼ عمي العالقة بيف قمؽ االمتحاف   Akca  (2011)استيدفت دراسة " أكا" و 
يتـ اعدادىـ الجتياز امتحاف القبوؿ في المدارس  فومستويات العجز الُمتعمـ لدي الطمبة الذي
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وامتحانات القبوؿ بالجامعة بتركيا، وتوصمت الدراسة إلي معاناة طمبة امتحاف الثانوية العميا 
القبوؿ في المدارس الثانوية العميا مستوي أعمي مف القمؽ والعجز الُمتعمـ مقارنة بطمبة 
امتحاف القبوؿ بالجامعة، إال أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستوي قمؽ 

 .االمتحاف والعجز الُمتعمـ
( إلى التعرؼ عمى ظاىرة العجز المتعمـ في عالقتيا 2014ىدفت دراسة نادية عاشور )و 

ببعض المتغيرات الديموغرافية واألكاديمية لدى عينة مف تالميذ المرحمة الثانوية بمدينة 
وغير  راسبيفمتميمي، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ ال

، وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة راسبيفمستوى العجز المتعمـ لصالح التالميذ الفي  راسبيفال
تبعا لمتغيرات الجنس والتخصصات الدراسية والمستويات  راسبيفإحصائية بيف التالميذ ال

 الدراسية والحالة االجتماعية.
لمكشؼ عف  Ekechukwu &Isiguzo (2015)ىدفتدراسة" اكتشوكو وايزيجوزو"بينما 

ؿ النفسية المتربطة بالعجز المتعمـ لدى المراىقيف بوالية ريفرز، وأظيرت النتائج أف العوام
 عوامؿ نفسية مثؿ: االكتئاب ومفيـو الذات والسيطرة يرتبطوف بالعجز المتعمـ عند المراىقيف.

( إلى معرفة فعالية العالج 2015ىدفت دراسة مصطفى مفضؿ و ياسر حسف)وأيًضا 
فض حدة العجز المتعمـ وتحسيف الدافع لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة المعرفي السموكي في خ

أثبتت النتائج فعالية العالج المعرفي السموكي في الثانية مف التعميـ األساسي الفائقيف عقمًيا، و 
خفض حدة العجز المتعمـ وتحسيف الدافع لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة الثانية مف التعميـ 

 ًيا.األساسي لمفائقيف عقم
 : عام وتعقٌب خالصة

بعد االنتياء مف عرض محاور الدراسات السابقة والتعقيب عمى كؿ محور، تورد الباحثة 
 ممخًصا لبعض المالحظات عمى المحوريف السابقيف:

مف المالحظ أف ىناؾ قمة في الدراسات التي تناولت الفراغ الوجودي عند المراىقيف عمى  -
تمؾ المرحمة ونموه في المراحؿ التالية، مما دعا إلى الرغـ مف تكوف معنى الحياة في 

 الدراسة  بتمؾ المرحمة. ىذه اىتماـ
باإلضافة إلى أنو ال توجد دراسة عربية اىتمت بالتعرؼ عمى العالقة بيف الفراغ الوجودي  -

والعجز المتعمـ، كما اختمفت نتائج الدراسات السابقة في التعرؼ عمى أثر بعض 
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افية  في الشعور بالفراغ الوجودي والعجز المتعمـ؛ لذلؾ اىتمت المتغيرات الديموجر 
 الدراسة الحالية عمى أثر تمؾ المتغيرات الديموجرافية عمى متغيرات الدراسة الرئيسة.

كما استخدمت الدراسات السابقة أدوات عديدة ومختمفة في قياس الفراغ الوجودي والعجز  -
عينة الدراسة مف طالب ومعمميف وعامميف  المتعمـ، فالفراغ الوجودي يختمؼ باختالؼ

وفاشميف؛ لذلؾ جاءت الدراسة الحالية إلعداد مقياس يتناسب مع العينة، وأما العجز 
المتعمـ فقد اختمفت المقاييس المستخدمة لقياسو باختالؼ التوجيات النظرية أو 

داة لقياس األساليب التي تقيسيا مف دراسة ألخرى، وىذه الدراسة ىدفت إلى استخداـ أ
 العجز المتعمـ تتوفر ليا قاعدة نظرية ذات نظرة نفسية لمعجز وأبعاده.

 إجراءات الدراسة

 :أواًل: منيج الدراسة
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ،الذي يدرس الظروؼ أو الظواىر أو 

بعمؿ وصؼ دقيؽ ليا  قامت الباحثةالمواقؼ أو العالقات كما ىي موجودة في الواقع، ثـ 
يساعد عمي تفسير المشكالت التي تتضمنيا وتوضيحيا ودراستيا دراسة عممية دقيقة، وذلؾ 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة السيكومترية.
 ثانيًا: عينة الدراسة

( طالبة مف طالبات الصؼ 450تكونت عينة الدراسة األساسية في صورتيا النيائية مف )
بنات الجديدة، واألبعادية الثانوية بنات، والمحاسنة الثانوية الثانوي بمدارس )الثانوية 

المشتركة، وعمي بينسي الثانوية المشتركة(، وقد تـ استبعاد طالبات الصؼ األوؿ ألف 
طالبات الصؼ الثالث لعدـ حضورىـ  كما تـ استبعادالتخصص يكوف في الصؼ الثاني، 
 المدرسي نظًرا لعدـ التقيد بالحضور.

 :وات الدراسةثالثًا: أد
 مقياس الفراغ الوجودي )إعداد الباحثة( -1

ف طالبات الثانوي ؛ ليتناسب مع عينة البحث وىفراغ الوجوديتـ إعداد مقياس لقياس ال
( عبارة 56عبارات بمغ عددىا )في صورتو األولية مف مجموعة ، حيث تكوف المقياس العاـ

، موزعيف عمى أربعة أبعاد، وىي:) الممؿ، طالبات الثانوية العاـلقياس الفراغ الوجودي لدى 
 اليأس، الالىدؼ، الالمعنى(.



 .....................الوجودي وعالقته بالعجز المتعلم لدى عٌنة الفراغ 

- 422 - 

 الخصائص السيكومترية لممقياس  
 الصدؽ: -أوال
 الصدؽ الظاىري : -أ

وتـ التحقؽ مف مالءمة عبارات المقياس لقياس الظاىرة المراد قياسيا، وسالمة العبارات 
ووضوحيا،  بعرض المقياس في المراحؿ مف حيث صياغتيا ووضوحيا، وسالمة التعميمات 

األولي إلعداده عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في عمـ النفس والصحة 
( محكمًا، وقد اتفقوا جميعًا عمى صالحية المقياس بشكمو الحالي 11النفسية وبمغ عددىـ )

وتعديالت في قياس ما وضع ألجمو، وتـ االلتزاـ بما أبدوه مف مالحظات ومقترحات 
 .%(85حيث تـ حذؼ العبارات التي لـ تحَظ بالموافقة مف السادة المحكميف بنسبة )وحذؼ؛

 :صدؽ المحؾ -ب
)إعداد  فراغ الوجوديتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العينة عمى مقياس ال  

(،وبمغ 2013) سارة مصطفىمف إعداد/  الفراغ الوجوديالباحثة(، ودرجاتيـ عمى مقياس 
(، وىذا 0.01( وىو داؿ إحصائيًا عند مستوي )0779معامؿ االرتباط بيف درجات المقياسيف )

 .يدؿ عمي أف المقياس يتمتع بصدؽ محؾ مرتفع
 :ثانيا:  ثبات المقياس

 :Split halfطريقة التجزئة النصفية  - أ
براوف"،  باستخداـ معادلة "سبيرماف فراغ الوجوديفكانت قيـ معامالت ثبات مقياس ال

 0.295، 0.923( عمي الترتيب 120ومعادلة "جتماف" لمتجزئة النصفية لمدرجة الكمية )ف=
 . 0.01فيي قيـ دالة عند مستوي 

 معامؿ الثبات باستخداـ معادلة "ألفا كرونباخ": - ب
، وبمغت قيمة معامؿ الثبات  فراغ الوجوديتـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لعبارات مقياس ال

(،كما أنو تـ حساب معامؿ ألفا ألبعاد المقياس  0.01ؿ إحصائيًا عند مستوي )وىو دا 0.92
 (.0.54)رابع (،والبعد ال0.85(،والبعد الثالث)0.80( لمبعد األوؿ، والبعد الثاني)0.68بمغ)
 
 
 



 .....................الوجودي وعالقته بالعجز المتعلم لدى عٌنة الفراغ 

- 423 - 

 االتساؽ الداخمي:  -ثالثاً 
 تـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ عدة طرؽ وىي:

 .المقياس بالدرجة الكمية لممقياس ككؿارتباط كؿ عبارة مف عبارات  -1
 .االرتباط بيف درجات كؿ عبارة مف عبارات البعد والدرجة الكمية لمبعد -2
 .حساب معامؿ االرتباط بيف األبعاد وبعضيا البعض وبيف األبعاد بالدرجة الكمية -3

( ومعظميا دالة عند 0793( و )07195كانت معامالت االرتباط تتراوح بيف تتراوح بيف )و 
، وأما العبارات  0705( فيي دالة عند مستوى  29، 12، ماعدا العبارتيف )0701ستوى م
 ( فيي غير دالة إحصائًيا، وبالتالي تـ حذفيا.49، 48، 42، 40، 24 ،9،12)

يتمتع بمعامالت ثبات وصدؽ عالية ودالة،  الفراغ الوجوديومما سبؽ يتضح أف مقياس 
 مما يطمئف ويدفع نحو الثقة في المقياس والوثوؽ بو عمميًا.

 الصورة النيائية لممقياس: -
( عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد. تكوف 49أصبح المقياس في صورتو النيائية مكوف مف )

والرابع مف ، ( عبارة13ث مف )والثال، ( عبارة12( عبارة، والثاني مف )13البعد األوؿ مف )
بطريقة دائرية، مع األخذ في االعتبار أف اتجاه التصحيح ينعكس  ياتـ توزيع.و ( عبارات11)

تبعا لمعبارات السالبة والموجبة، وتـ تحديد بدائؿ اإلجابة وفقا لممدرج الخماسي ليكرت 
Likert  درجات الطالبات عمى وبذلؾ تتراوح ، ال تنطبؽ( -نادرا -أحيانا –غالبا  –)دائما

( بحيث تدؿ الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع مستوى الفراغ 245( إلى )49المقياس مف )
 .الباتالوجودي، في حيف تعبر الدرجة المنخفضة عمى تدني مستوى الفراغ الوجودي لدى الط

 )إعداد الباحثة( عجز المتعمـمقياس ال -2
ف طالبات الثانوي مع عينة البحث وى؛ ليتناسب فراغ الوجوديتـ إعداد مقياس لقياس ال

( عبارة 48عبارات بمغ عددىا )في صورتو األولية مف مجموعة ، حيث تكوف المقياس العاـ
توقع ، موزعيف عمى أربعة أبعاد، وىي:) طالبات الثانوية العامةلدى  عجز المتعمـلقياس ال
 (.نخفاض تقدير الذات، انخفاض القدرة عمى التحكـ في األحداث، انخفاض الدافع، االفشؿ

 الخصائص السيكومترية لممقياس 
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 الصدؽ: -أوال
 الصدؽ الظاىري : -أ

وتـ التحقؽ مف مالءمة عبارات المقياس لقياس الظاىرة المراد قياسيا، وسالمة العبارات 
مف حيث صياغتيا ووضوحيا، وسالمة التعميمات ووضوحيا،  بعرض المقياس في المراحؿ 

مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في عمـ النفس والصحة  األولي إلعداده عمى
( محكمًا، وقد اتفقوا جميعًا عمى صالحية المقياس بشكمو الحالي 11النفسية وبمغ عددىـ )

في قياس ما وضع ألجمو، وتـ االلتزاـ بما أبدوه مف مالحظات ومقترحات وتعديالت 
 .%(85افقة مف السادة المحكميف بنسبة )حيث تـ حذؼ العبارات التي لـ تحَظ بالمو وحذؼ؛

 :صدؽ المحؾ -ب
)إعداد الباحثة(،  العجز المتعمـتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العينة عمى مقياس 

(،وبمغ معامؿ 2014) عبد اهلل راشدمف إعداد /  الفراغ الوجوديودرجاتيـ عمى مقياس 
(، وىذا يدؿ 0.01إحصائيًا عند مستوي )( وىو داؿ 0768االرتباط بيف درجات المقياسيف )

 .عمي أف المقياس يتمتع بصدؽ محؾ مرتفع
 :ثانيا:  ثبات المقياس

 :Split halfطريقة التجزئة النصفية  - أ
باستخداـ معادلة "سبيرماف براوف"، ومعادلة  فراغ الوجوديفكانت قيـ معامالت ثبات مقياس ال

فيي قيـ  0.85، 0.85( عمي الترتيب 120"جتماف" لمتجزئة النصفية لمدرجة الكمية )ف=
 .0.01دالة عند مستوي 

 معامؿ الثبات باستخداـ معادلة "ألفا كرونباخ": - ب
، وبمغت قيمة معامؿ الثبات  فراغ الوجوديتـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لعبارات مقياس ال

(،كما أنو تـ حساب معامؿ ألفا ألبعاد المقياس 0701وىو داؿ إحصائيًا عند مستوي ) 0.91
 (.0.75)رابع (،والبعد ال0778(،والبعد الثالث)0760( لمبعد األوؿ، والبعد الثاني)0774بمغ)
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 االتساؽ الداخمي:  -ثالثاً 
 تـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ عدة طرؽ وىي:

 .عبارات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس ككؿارتباط كؿ عبارة مف  -1
 .االرتباط بيف درجات كؿ عبارة مف عبارات البعد والدرجة الكمية لمبعد -2
 .حساب معامؿ االرتباط بيف األبعاد وبعضيا البعض وبيف األبعاد بالدرجة الكمية -3

( ومعظميا دالة عند مستوى 0788( و )0718كانت معامالت االرتباط تتراوح بيف )و 
( فيي غير دالة إحصائًيا، وبالتالي تـ 41، 38، 17، 16، 6، ما عدا العبارات )0701
 حذفيا.

يتمتع بمعامالت ثبات وصدؽ عالية ودالة،  العجز المتعمـومما سبؽ يتضح أف مقياس 
 مما يطمئف ويدفع نحو الثقة في المقياس والوثوؽ بو عمميًا.

 الصورة النيائية لممقياس: -
( عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد. تكوف 43في صورتو النيائية مكوف مف )أصبح المقياس 

( ىي، والبعد الرابع 12( عبارات، والبعد الثالث )10( ، والبعد الثاني )10)البعد األوؿ مف
. تـ توزيع العبارات بطريقة دائرية، مع األخذ في االعتبار أف اتجاه التصحيح ينعكس (11)

الموجبة، وتـ تحديد بدائؿ اإلجابة وفقا لممدرج الخماسي ليكرت تبعا لمعبارات السالبة و 
Likert  ال تنطبؽ(،وبذلؾ تتراوح درجات الطالب عمى  -نادرا -أحيانا –غالبا  –)دائما

( بحيث تدؿ الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع مستوى العجز 215( إلى )43المقياس مف )
 .الباتي مستوى العجز المتعمـ لدى الطالمتعمـ، في حيف تعبر الدرجة المنخفضة عمى تدن

 نتائج الدراسة

 :األوؿ  نتائج الفرض
نصَّ ىذا الفرض عمى أنو: "توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات 

 ". العاـ العجز المتعمـ لدى طالبات الثانويمتوسطات درجات الفراغ الوجودي و 
االرتباط )بطريقة بيرسوف( بيف الدرجات والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب معامؿ 

عمى مقياس الفراغ الوجودي )الدرجة  العاـ الخاـ ألفراد عينة الدراسة مف طالبات الثانوية
األبعاد  -األبعاد الفرعية(، ودرجاتيـ عمى عمى مقياس العجز المتعمـ )الدرجة الكمية -الكمية

 ( نتائج ذلؾ.1الفرعية(. ويوضح جدوؿ )
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يعايالث االرتباط بٍُ درجاث أفزاد عُُت انذراست عهً يقُاس يقُاس انفزاغ  (1جذول )

 األبعاد انفزعُت(، ودرجاتهى عهً يقُاس انعجز انًتعهى -انىجىدٌ )انذرجت انكهُت

 األبعاد انفزعُت(. -)انذرجت انكهُت

 األبعـاد

 انعجز انًتعهى

 تىقع انفشم
اَخفاض 

 انذافع

اَخفاض انقذرة 

عهً انتحكى فٍ 

 األحذاث

اَخفاض تقذَز 

 انذاث
 انذرجت انكهُت

 **0801 **08,0 **,,08 **08,4 **08,0 انًهم

 **0800 **08,0 **08,2 **08,4 **08,2 انُأس

 **0800 **08,0 **08,1 **,,08 **,,08 انالهذف

 **0804 **08,4 **0801 **08,2 **08,5 اناليعًُ

 **0800 **0801 **0801 **0802 **08,6 انذرجت انكهُت

 (0701** دالة عند مستوى )
( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا 1يتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ )

( بيف الدرجة الكمية لمفراغ الوجودي، واألبعاد األربعة والدرجة الكمية 0701عند مستوى )
ارتفع مستوى الفراغ الوجودي لمعجز المتعمـ واألبعاد األربعة. وتعني ىذه النتيجة أنو كمما 

 .وؿلدى أفراد عينة الدراسة  زاد معو العجز المتعمـ لدييف، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض األ 
وتفسر الباحثة ذلؾ بأف خمو الفرد مف المعنى في حياتو ومروره بخبرة الفراغ الوجودي 

اث، وشعوره قد ترتبط باكتسابو العجز وتوقعو الفشؿ، وانخفاض قدرتو عمى التحكـ باألحد
( بأف الفرد إذا ما فقد المعنى في حياتو 83: 2011الحسيني ) عاطؼ بالدونية، حيث يؤكد

فإنو يفقد معو اإلحساس باليدؼ مف الحياة ألف وجود اإلنساف يكمف في معنى وجوده، وىو 
 اليدؼ الذي يكتشفو ويسعى إلى تحقيقو.

تشفو ويسعى إليو فإنو يشعره وبالتالي إف لـ يكف ىناؾ ىدًفا يحاوؿ اإلنساف أف يك
بالدونية وانخفاض تقديره لذاتو، فشعور اإلنساف بعدـ التحدي وعدـ وجود أىداؼ وعدـ إنجاز 

محمد سيد أي شيء وىذا يؤدي إلى اإلحساس بالفراغ، واإلحساس الضعيؼ باليوية الذاتية) 
نساف عف ( بأف عجز اإل 144، 2011ربيع )محمد (، كما يؤكد 16: 2012معوض، محمد و 

مكاناتو يشعره بالنقص والدونية وخيبة األمؿ.  تحقيؽ ذاتو باستخداـ قدراتو وا 
وىذا يؤكد عمى ما ذكره الفرحاتي بأنو يعد العجز الواجية الخمفية لألمؿ، ولف يكوف 
اإلنساف مثاًل إال إذا قاـ بفعؿ مف أفعاؿ األمؿ، حيث أنو الفعؿ الذي يعبر عف إيمانو الحي 

باإلضافة إلى أف ، (56، 55، 2009الرفاعي: صباح و  الفرحاتي )الفرحاتيبقيمة الوجود
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الشعور بانعداـ اليدؼ والقيمة الذي مف شأنو أف يخفض تقديرىـ لذواتيـ قد يصؿ بيـ إلى 
( 22: 2002صبحي )سيد ضعؼ اإلرادة رغـ توافر اإلمكانات البشرية لدييـ؛ حيث يؤكد 

ميأس تحت وطأة رفض مبدأ المقاومة أو أنيـ يميموف بأننا قد نجد بعض الشباب يستسمموف ل
إلى رفض الصراع الذي يمكف أف ينشأ بينو وبيف مصدر الصعوبة أو منبع المشكمة، وبطبيعة 
الحاؿ قد يكوف ىذا سبًبا رئيًسا في أف الكثير مف معارؾ الشباب النفسية والخمقية يخسرونيا 

كنت منيـ وىيأت نفوسيـ تييئة مف شأنيا أف قبؿ دخوليـ المعركة ألف عوامؿ اإلحباط قد تم
 تزعزع العزيمة وتضعؼ اإلرادة.

 :نينتائج الفرض الثا
يوجد تأثير داؿ إحصائًيا لمتغيري التخصص )عممي/أدبي(، ال نصَّ ىذا الفرض عمى أنو: "

 والنشأة)حضر/ريؼ( والتفاعؿ بينيما عمى الفراغ الوجودي لدى عينة الدراسة".
 يف:ويتفرع منو الفرض

  ال توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات المراىقات بالمرحمة الثانوية ترجع"
 .لمتغير التخصص الدراسي )عممي/ أدبي( عمى مقياس الفراغ الوجودي"

  ال توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات المراىقات بالمرحمة الثانوية ترجع"
 .ياس الفراغ الوجودي"لمتغير  النشأة )حضر/ ريؼ( عمى مق

 2×2تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي  وفروعو والختبار مدى صحة ىذا الفرض
)النشأة( ( لبياف أثر متغيري التخصص، والنشأة، والتفاعؿ بينيما عمى 2×)التخصص( 2)

ت  -استخداـ اختبار تـ،و األبعاد الفرعية( لدى عينة الدراسة-)الدرجة الكمية الفراغ الوجودي
 لمعينات المستقمة لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات طالبات التخصص العممي

في الدرجة  وطالبات الريؼ ، ومتوسطات درجات طالبات التخصص األدبيوطالبات الحضر
 عمى النحو التالي: .وذلؾالكمية عمى مقياس الفراغ الوجودي، واألبعاد الفرعية
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 ُشأةوانتفاعم بُُهًا، وانانتخصصنتأثُز  2×2ئج تحهُم انتباٍَ انثُائٍ َتا( 2جذول )

 (450األبعاد انفزعُت( )ٌ=  –)انذرجت انكهُت  يقُاس انفزاغ انىجىدٌ عهً

عذ
نب

ا
 

 يجًىع انًزبعاث يصذر انتباٍَ
درجاث 

 انحزَت

يتىسظ 

 انًزبعاث

 ف

 انًحسىبت

 ف

 انجذونُت

انذالنت 

اإلحصائُت 

ل "ف" 

sig 

يستىي 

انذالنت 

عُذ 

0805 

غ 
زا

هف
 ن
ُت

كه
ان
ت 

ج
ذر

ان

ٌ
ىد

ج
ى
ان

 

 غُز دانت 08315 38,6 18010 01681,1 1 60181,1 انتخصص)أ(

 غُز دانت 08264 38,6 18250 11,08321 1 11,68321 )ب(انُشأة 

 غُز دانت 085,2 38,6 08310 3038,56 1 3038,56 ب(Xانتفاعم)أ

   38,6  0518252 446 42330,8033 )انخطأ(

      450 4251258055 انًجًىع انكهٍ

م
ًه

ان
 

 غُز دانت 08635 38,6 08225 168,56 1 168,56 انتخصص )أ(

 دانت 08025 38,6 58030 ,3,68,4 1 ,3,68,4 )ب(انُشأة 

 غُز دانت 08166 38,6 ,1802 1448166 1 1448166 (بXأ)انتفاعم

     0,,48, 446 5,,332,08 )انخطأ(

      450 6226058000 انًجًىع انكهٍ

س
ُأ

ان
 

 غُز دانت 08400 38,6 08,10 5,8015 1 5,8015 انتخصص )أ(

 غُز دانت 08002 38,6 08000 ,0800 1 ,0800 )ب(انُشأة 

 غُز دانت 08656 38,6 ,0810 168106 1 168106 (بXأ)انتفاعم

     ,1866, 446 634238041 )انخطأ(

      450 4206608000 انًجًىع انكهٍ

ف
هذ

ال
ان

 

 غُز دانت 08423 38,6 08643 508156 1 508156 انتخصص)أ(

 غُز دانت 08,35 38,6 08043 38300 1 38300 )ب(انُشأة 

 غُز دانت ,08,1 38,6 08131 108106 1 108106 (بXأ)انتفاعم

     8015,, 446 34,048,00 )انخطأ(

      450 51,50,8000 انًجًىع انكهٍ

ً
عُ

الي
ان

 
 غُز دانت 08060 38,6 38315 ,1,38,3 1 ,1,38,3 )أ(انتخصص

 دانت 08022 38,6 582,1 ,,20281 1 ,,20281 انُشأة )ب(

 غُز دانت 08560 38,6 08340 1,8,50 1 1,8,50 (بXأ)انتفاعم

     558420 446 24,218215 )انخطأ(

      450 3,336,8000 انًجًىعانكهٍ

 أف:( 2مف جدوؿ ) يتضح
( والتبايف داخؿ المجموعات التخصصقيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ ) .1

دالة غير (، وىي قيمة 17010تساوي )في الدرجة الكمية لمفراغ الوجودي )الخطأ( 
في طالبات العممي واألدبي وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف عدـ إحصائًيا، مما يشير إلى 

 .فراغ الوجوديالكمية لمالدرجة 
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 ( والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ(النشأةقيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ ) .2
(، وىي قيمة غير دالة إحصائًيا، مما 17250تساوي ) في الدرجة الكمية لمفراغ الوجودي

الكمية في الدرجة  طالبات الحضر والريؼيشير إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف 
 .فراغ الوجوديلم
أف قيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغيريف المستقميف )التخصص والنشأة( والتبايف داخؿ  .3

(،  وىي قيمة غير دالة إحصائًيا، مما يشير إلى 07319المجموعات )الخطأ( تساوي )
 عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا لمتفاعؿ بيف متغيري التخصص، النشأة في الدرجة الكمية

 لمفراغ الوجودي.
( والتبايف داخؿ المجموعات التخصصقيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ ) .4

دالة إحصائًيا، مما يشير إلى غير (، وىي قيمة 07225تساوي ) في بعد الممؿ )الخطأ(
 .بعد الممؿفي  طالبات العممي واألدبيوجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف عدـ 

 ( والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ(النشأةتبايف المتغير المستقؿ ) قيمة )ؼ( الدالة عمى .5
(، وىي قيمة دالة إحصائًيا، مما يشير إلى وجود فروؽ 57039تساوي ) في بعد الممؿ

 طالبات الريؼ والحضر فيبعد الممؿ.دالة إحصائًيا بيف 
 داخؿ والتبايف( والنشأة التخصص) الدالةعمىتباينالمتغيرينالمستقميف( ؼ) أنقيمة .6

 حصائًيا،مما دالةإ غير قيمة ،وىي (17928)   تساوي في بعد الممؿ (الخطأ) المجموعات
في بعد  التخصص،النشأة متغيري بيف لمتفاعؿ إحصائًيا دالة فروؽ موجود إلىعد يشير
 .الممؿ

( والتبايف داخؿ المجموعات التخصصقيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ ) .7
دالة إحصائًيا، مما يشير إلى غير (، وىي قيمة 07710تساوي ) في بعد اليأس )الخطأ(
 .بعد اليأسفي  طالبات العممي واألدبيوجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف عدـ 

 ( والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ(النشأةقيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ ) .8
وجود عدـ (، وىي قيمة غير دالة إحصائًيا، مما يشير إلى 07000تساوي ) في بعد اليأس

 بعد اليأس. طالبات الريؼ والحضر فيفروؽ دالة إحصائًيا بيف 
 داخؿ والتبايف( والنشأة التخصص) المستقميف المتغيريف تبايف عمى الدالة( ؼ) أنقيمة .9

 دالةإحصائًيا قيمةغير ،وىي(07198) بعد اليأس تساوي في (الخطأ)المجموعات
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 في النشأة التخصص، متغيري بيف لمتفاعؿ إحصائًيا دالة روؽموجود ف إلىعد ،ممايشير
 .بعد اليأس

( والتبايف داخؿ المجموعات التخصصقيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ ) .10
دالة إحصائًيا، مما يشير إلى غير (، وىي قيمة 07643تساوي ) في بعد الالىدؼ )الخطأ(

 .بعد الالىدؼفي طالبات العممي واألدبي وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف دـ ع
( والتبايف داخؿ المجموعات النشأةقيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ ) .11

(، وىي قيمة غير دالة إحصائًيا، مما يشير إلى 07043تساوي ) في بعد الالىدؼ )الخطأ(
 بعد الالىدؼ. طالبات الريؼ والحضر فيوجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف عدـ 

 والتبايف  ( والنشأة التخصص) المستقميف المتغيريف تبايف عمى الدالة( ؼ) أنقيمة .12
 قيمةغيردالة وىي ،(07131) تساوي في بعد الالىدؼ (الخطأ) المجموعات داخؿ

لىعد  التخصص،النشأة متغيري بيف لمتفاعؿ إحصائًيا دالة فروؽ موجود إحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعد الالىدؼ في
 المجموعات داخؿ والتبايف( التخصص) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .13
لى قيمةغير ،وىي(37315) ىتساوي المع بعداؿ في( الخطأ)  عدـ دالةإحصائًيا،ممايشيرا 

 .عنى بعدالالـ في واألدبي العممي طالبات بيف دالةإحصائًيا فروؽ وجود
( الخطأ) المجموعات داخؿ والتبايف( النشأة) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .14

لى قيمة ،وىي(57271)  ىتساوي عف بعدالالـ في  فروؽ وجود دالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعدالالمعنى والحضرفي الريؼ طالبات دالةإحصائًيابيف

 داخؿ والتبايف( والنشأة التخصص) المستقميف المتغيريف تبايف الدالةعمى( ؼ) أنقيمة .15
 غيردالةإحصائًيا، قيمة ،وىي(07340) ىتساوي بعدالالمعف في( الخطأ) المجموعات
لىعد  في التخصص،النشأة متغيري بيف لمتفاعؿ دالةإحصائًيا فروؽ موجود ممايشيرا 
 .بعدالالمعنى
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انعهًٍ، ث  نذالنت انفزوق بٍُ يتىسطاث درجاث طانباث انتخصص  –(َتائج اختبار 3جذول )

 طانباث انتخصص األدبٍ فٍ انذرجت انكهُتيتىسطاث درجاث و

 عهً يقُاس انفزاغ انىجىدٌ، واألبعاد انفزعُت

 انًتغُزاث

 

طانباث انتخصص انعهًٍ 

=ٌ300 

طانباث انتخصص األدبٍ 

=ٌ150 
قًُت 

 )ث(

يستىي 

 انذالنت
 ع و ع و

 غُز دانت 085 831, 36821 8,6, 36822 انًهم

 غُز دانت 08,1 0850 208,4 ,85, 20802 انُأس

 غُز دانت 08,6 0810 33820 ,86, 32853 انالهذف

 غُز دانت 1833 862, ,,2,8 840, ,,2,8 اناليعًُ

 غُز دانت ,,08 31824 12,813 30861 1258,2 انذرجت انكهُت

 2.59=   0.01عند مستوى و   1.97=   0705( قيمة )ت(عند مستوى 450عند )ف= 
( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى  3مف النتائج الواردة في جدوؿ ) يتضح

في الدرجة الكمية لمفراغ الوجودي،  )عممي/ أدبي( ( ترجع لمتغير التخصص الدراسي0701)
 وأبعاده األربعة: الممؿ، واليأس، والالىدؼ، الالمعنى.

، نزَفدرجاث طانباث اث  نذالنت انفزوق بٍُ يتىسطاث  –َتائج اختبار  (4جذول )

فٍ انذرجت انكهُت عهً يقُاس انفزاغ انىجىدٌ، واألبعاد  حضزطانباث انيتىسطاث درجاث و

 انفزعُت

 انًتغُزاث
 250طانباث انحضز ٌ= 200طانباث انزَف ٌ=

 قًُت )ث(
يستىي 

 ع و ع و انذالنت

 غُز دانت 18,6 846, ,3583 8,0, 368,0 انًهم

 غُز دانت 0824 0831 ,2083 861, ,2081 انُأس

 غُز دانت 0820 0835 32802 ,83, ,3286 انالهذف

 غُز دانت ,,18 ,80, ,2,84 802, ,2,8 اناليعًُ

 غُز دانت 08,0 ,3282 125824 20861 12,855 انذرجت انكهُت

 0.01)**( دالة عند مستوى     0.05)*( دالة عند مستوى 
 2.59=   0.01عند مستوى و    1.97=   0705قيمة )ت( عند مستوى  (450عند )ف= 

( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى  4يتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ )
في الدرجة الكمية لمفراغ الوجودي، وأبعاده  )حضر/ريؼ( ( ترجع لمتغير النشأة0701)

 األربعة: الممؿ، واليأس، والالىدؼ، الالمعنى.
طالبات  درجات متوسط بيف دالةإحصائًيا فروؽ ال توجد نسبًياحيث الفرض قبوؿ يتـ وعميو

 الفراغ الوجودي،ووجودفروؽ مقياس لمتغير التخصص عمى تبًعا المرحمة الثانوية العامة
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 النشأةعمى المتغير تبعً  طالبات المرحمة الثانوية العامة درجات متوسط دالةإحصائيابيف
في تحميؿ  (بعدي)الممؿ والالمعنى في الدراسةالحالية في المستخدـ الوجوديالفراغ  مقياس

 .طالبات الحضر لصالح الفروؽ انت التبايف الثنائي،بينمؾ
 :كمايمي ىذاالفرض تفسير الباحثة وتتناوؿ

 الفرؽ بيف طالبات الحضر والريؼ في متغير الفراغ الوجودي
( النشأةالدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ )قيمة )ؼ( ( السابؽ أف 2يتضح مف جدوؿ )

عند مستوى  دالة إحصائًيا في بعدي الممؿ والالمعنى والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ(
طالبات الريؼ والحضر فيبعدي الممؿ ، مما يشير إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف (0705)

 والالمعنى.
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولتحديد اتجاه الفروؽ قامت الباحثة بحساب ا

( 3، ويوضح جدوؿ )النشأةلمتغير أفراد العينة في درجة بعدي الممؿ والالمعنى تبًعا لدرجات 
 نتائج ذلؾ.
أفزاد انعُُت عهً يقُاس انًتىسطاث انحسابُت واالَحزافاث انًعُارَت نذرجاث  (5جذول )

 انُشأةنًتغُز ( تبًعا اناليعًُ –انفزاغ انىجىدٌ فٍ بعذٌ )انًهم 

 انُشأة      

 انبعذ

 حضز

= ٌ( 250) 

 رَف

= ٌ( 200) 

 ع و ع و

 846, ,3583 8,0, 368,0 انًهم

 ,80, ,2,84 802, 2,8,0 اناليعًُ

 أف:( 5يتضح مف جدوؿ )
( 35737–36789)طالبات الحضر، وطالبات الريؼ في بعد الممؿ ىي متوسط درجات  -

 طالبات الحضر.، مما يعني أف اتجاه داللة الفروؽ لصالح عمى الترتيب
( 27748، 28780)طالبات الحضر، وطالبات الريؼ في بعد الالمعنى ىي متوسط درجات  -

 صالح طالبات الحضر.، مما يعني أف اتجاه داللة الفروؽ لعمى الترتيب
 نتائج الدراسات السابقة في مراحؿ مختمفة: ائجالنت يؤيدتمؾو 
  ( والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ في الفراغ الوجودي بيف طمبة 2015عبيدي )العفراء

 الجامعة وفؽ متغير التخصص الدراسي.
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  ( حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات طالب الجامعة مف 2013مصطفى )سارة
 التخصصات األدبية والتخصصات العممية عمى مقياس الفراغ الوجودي.

  ( والتي أظيرت عدـ وجود تأثير داؿ إحصائًيا 2013اح )عبد الفتعبد العزيز دراسة
 لمتغير التخصص "عممي/أدبي" عمى مقياس معنى الحياة لدى طمبة الجامعة.

 ويمكف مناقشة تمؾ النتيجة لدى عينة ىذه الدراسة في ضوء ما يمي:
الفراغ الوجودي كظاىرة تنتشر وتتزايد في المجتمعات فيي ال تفرؽ بيف فئة وأخرى،  (1)

يؤكد فرانكؿ أف حالة الفراغ ىذه قد ال تصيب اإلنساف كفرد بؿ قد تصيب المجتمع  حيث
:  2011الحسيني،  عاطؼبأكممو، وبالتالي يصبح ىذا الفراغ عصاًبا جماعًيا )

109.) 
الصراع والضغوط التي يعانوف منيا بسبب التعارض والتناقض بيف فيما يطمب منيف  (2)

يتوقع منيف مف التزامات األىؿ أو المعمميف أو سواء في تحمؿ المسئوليات أو ما 
 األقراف وغيرىـ.

غمبة قيـ معينة نتيجة التحوالت التي أفرزتيا ظاىرة العولمة والتي أزالت الفوارؽ بيف  (3)
البيئات مما جعمت المراىقات قد تعجزف عف التكيؼ معيا بشكؿ قد يؤدي لتعرضيف 

معناىا لعدـ قدرتيف عمى إشباع لضغوط مختمفة تشعرىف باليأس وفراغ حياتيف مف 
 حاجاتيف وتحقيؽ ما تتطمعف إليو مف أىداؼ.

المعاناة الوجودية: فمف خالؿ العمؿ مع المراىقيف وجد فرانكؿ أف المعاناة الوجودية  (4)
تنتشر بينيـ وذلؾ في جميع األعمار والثقافات والمجتمعات المختمفة، وقاؿ: إف بعض 

ياتيـ مما ترؾ عندىـ اإلحساس بالفراغ الوجودي الناس ال يوجد معنى بأي شكؿ في ح
محمد، سيد غير المحتمؿ، وىذه المعاناة الوجودية تنشأ غالًبا مف الشعور باليأس )

 (.13،14:  2012معوض، محمد 
وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف الطالبات مف التخصصات العممية واألدبية أصبحف يعشف 

اد فرصعمؿ مناسبة  بعد التخرج وتحقيؽ إشباع مالمح أزمة واحدة مشتركة مف ضغوط إليج
يتعرضف  كما أنيف حاجتيف االجتماعية والجسمية واالقتصادية مما يجعؿ لحياتيف معنى،

عمى حد سواء لمعوامؿ المختمفة )أسرية، اجتماعية، تعميمية، اقتصادية( مما يجعميف يشعرف 
إلى الظروؼ االقتصادية  باليأس مف تحسيف أوضاعيف أو حتى تحقيؽ آماليف، وقد يرجع
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التي تعاني منيا البالد في الفترة األخيرة والتي أثرت عمى المجتمع ككؿ ريفو وحضره، وزيادة 
 .نسبة البطالة في المجتمع حوليـ مما أفقدىـ األمؿ

أيًضا بأنو نتيجة ثورة االتصاالت اإللكترونية الحديثة وما ترتب عمييا مف  الباحثة وتفسر
واختفاء الفواصؿ بيف الشعوب والمجتمعات والثقافات، والتسمؿ الثقافي كؿ  تدفؽ المعمومات

ذلؾ مف شأنو أف يشعرىف باليأس وفراغ حياتيف مف معناىا بخاصة في ظؿ عدـ كفاية ما 
يوفره المجتمع ليف مف فرص حقيقية تساعدىف عمى اشباع حاجتيف واكتشاؼ معاني الحياة 

 عمى حد سواء. 
نقص خبرة المراىقات في تحديد األىداؼ فخبرة الشخص وتقبمو لنمط وُيفسر ذلؾ أيًضا ب

حياتو مف العوامؿ الرئيسة في تحقيؽ معنى وىدؼ لموجود، واأللـ والموت مف مكونات الحياة، 
وبغض النظر عف األحواؿ والظروؼ التي يوضع فييا اإلنساف البد مف إدراؾ معنى الوجود، 

ضاعة الحرية الذاتية ىي طرؽ رئيسة نحو اإلحباط فاألفكار السيئة والقرارات الداخم ية وا 
البريثف، عبد العزيز والفراغ الوجودي التي يشعر فييا الفرد بفقداف الشخصية وفقداف اليوية)

2011 :137.) 
أما عف الفروؽ بيف طالبات الريؼ والحضر في بعدي الممؿ والالمعنى، فقد يرجع إلى أف 

األعماؿ المنزلية وقد يخرجف لممساعدة في أمور الزراعة مع طالبات الريؼ يقمف ببعض 
 .عف طالبات الحضر اآلباء

مف تعدد المياـ لدييف مما يجعميف يعشف خبرة تعانيف الريفيات  فضاًل عف أف الطالبات
المعاناة واآلالـ لتحقيؽ أحالميف التي تجعؿ لحياتيف معنى في مقابؿ توفير سبؿ الراحة 

( أف الطريقة التي يتقبؿ بيا 75: 2010فرانكؿ)فيكتور واالجتياد لطالبات الحضر، فيؤكد 
اإلنساف قدره ويتقبؿ بيا كؿ ما يحممو مف معاناة، والطريقة التي يواجو بيا محنو، كؿ ىذا 

لكي يضيؼ إلى حياتو معنى أعمؽ،  -حتى في أحمؾ الظروؼ -يييئ لو فرصة عظيمة
بيف اإلناث والذكور في الريؼ الذي ال يزاؿ قائًما حتى يومنا ىذا األمر باإلضافة إلى التفريؽ 

 الذي يعد دافًعا إلرادة المعنى لدييف. 
ويتضح مف النتائج السابقة عدـ وجود تأثير داؿ إحصائًيا لمتغيري: التخصص، والنشأة 

لدى أفراد عينة والتفاعؿ بينيما عمى الدرجة الكمية لمفراغ الوجودي وبعدي: اليأس، والالىدؼ 
الدراسة مف طالبات المرحمة الثانوية، وظير تأثير لمتغير النشأة فقط في بعدي: الممؿ، 
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والالمعني، وكانت الفروؽ لصالح طالبات الحضر، وتعني ىذه النتيجة أف طالبات الحضر أكثر 
 شعورًا بالممؿ والالمعنى مف طالبات الريؼ.

 :ثالثنتائج الفرض ال
مى أنو: "يوجد تأثير داؿ إحصائًيا لمتغيري التخصص )عممي/أدبي(، نصَّ ىذا الفرض ع

 والنشأة)حضر/ريؼ( والتفاعؿ بينيما عمى العجز المتعمـ لدى عينة الدراسة".
 ويتفرع مف ىذا الفرض

  توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات المراىقات بالمرحمة الثانوية ترجع لمتغير"
 .أدبي( عمى مقياس العجز المتعمـ"التخصص الدراسي )عممي/ 

  ال توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات المراىقات بالمرحمة الثانوية ترجع"
 .لمتغير النشأة )حضر/ ريؼ( عمى مقياس العجز المتعمـ"

)التخصص( 2) 2×2والختبار مدى صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف الثنائي 
أثر متغيري التخصص، والنشأة، والتفاعؿ بينيما عمى العجز المتعمـ )النشأة( ( لبياف 2×

ت لمعينات المستقمة  -تـ استخداـ اختبار ،األبعاد الفرعية( لدى عينة الدراسة-)الدرجة الكمية
لحساب داللة  الفروؽ بيف متوسطات درجات طالبات التخصص العممي، وطالبات التخصص 

عمى النحو  وذلؾاس العجز المتعمـ، واألبعاد الفرعية. األدبي في الدرجة الكمية عمى مقي
 التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 .....................الوجودي وعالقته بالعجز المتعلم لدى عٌنة الفراغ 

- 436 - 

 ُشأة، وانتفاعم بُُهًا، وانانتخصصنتأثُز  2×2َتائج تحهُم انتباٍَ انثُائٍ  (6جذول )

 (450األبعاد انفزعُت( )ٌ= –)انذرجت انكهُت  يقُاس انعجز انًتعهى عهً

عذ
نب

ا
 

 يجًىع انًزبعاث يصذر انتباٍَ
درجاث 

 انحزَت

يتىسظ 

 انًزبعاث

 ف

 انًحسىبت

 ف

 انجذونُت

انذالنت 

اإلحصائُت 

ل "ف" 

sig 

يستىي 

انذالنت 

عُذ 

0805 

ز 
ج

هع
 ن
ُت

كه
ان
ت 

ج
ذر

ان

هى
تع

نً
ا

 

 غُز دانت 08,05 38,6 ,0826 358041 1 358041 انتخصص )أ(

 غُز دانت 08,31 38,6 ,0811 618462 1 618462 انُشأة )ب(

 غُز دانت ,0836 38,6 08,11 ,,42182 1 ,,42182 ب(Xانتفاعم)أ

     5108541 446 231,158402 )انخطأ(

      450 561,5,18000 انًجًىع انكهٍ

م
ش

نف
 ا
ع
ىق

ت
 

 غُز دانت ,,083 38,6 08,40 268343 1 268343 انتخصص )أ(

 غُز دانت 08000 38,6 08016 08550 1 08550 )ب(انُشأة 

 غُز دانت 08604 38,6 18155 58465 1 58465 (بXأ)انتفاعم

     ,,3581 446 156038502 )انخطأ(

      450 2534108000 انًجًىع انكهٍ

ع
اف

نذ
 ا
ض

فا
خ

اَ
 

 غُز دانت 08254 38,6 18306 4180,1 1 4180,1 انتخصص )أ(

 غُز دانت 080,2 38,6 38046 ,058,4 1 ,058,4 )ب(انُشأة 

 غُز دانت 081,3 38,6 ,,,18 ,55801 1 ,55801 (بXأ)انتفاعم

     318463 446 140328405 )انخطأ(

      450 3000438000 انًجًىع انكهٍ

ة 
ذر

نق
 ا
ض

فا
خ

اَ

 ٍ
 ف

كى
ح

نت
 ا
ً

عه

ث
ذا

ح
أل
ا

 

 غُز دانت 08615 38,6 08253 148300 1 148300 انتخصص )أ(

 غُز دانت ,,,08 38,6 08020 ,1813 1 ,1813 )ب( انُشأة

 غُز دانت 08520 38,6 ,0830 ,22853 1 ,22853 (بXأ)انتفاعم

     568642 446 252628301 )انخطأ(

      450 45,2038000 انًجًىع انكهٍ

ز 
ذَ

تق
ض 

فا
خ

اَ

ث
ذا

ان
 

 دانت 08044 38,6 48036 8100,,1 1 8100,,1 )أ(انتخصص

 غُز دانت 08,10 38,6 ,0805 28663 1 28663 انُشأة )ب(

 غُز دانت 083,0 38,6 2,,08 358552 1 358552 (بXأ)انتفاعم

     468056 466 205418020 )انخطأ(

      450 3243,18000 انًجًىعانكهٍ

 :أف( 4) جدوؿ مف يتضح
 المجموعات داخؿ والتبايف( التخصص) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .1

 ،وىي(0767) تساوي لمعجز المتعمـ الكمية لدرجة فيا( الخطأ)
لى  العممي طالبات دالةإحصائًيابيف فروؽ وجود عدـ قيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 

 .لمعجز المتعمـ الدرجةالكمية في واألدبي
( الخطأ) المجموعات داخؿ والتبايف( النشأة) الدالةعمىتباينالمتغيرالمستقؿ( ؼ) قيمة .2

 ،وىي(07118) يتساوي الوجود لمفراغ الكمية الدرجة في
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لىعدموجودفروؽ  الحضروالريؼ طالبات دالةإحصائًيابيف قيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .لمعجز المتعمـ الكمية الدرجة في

 داخؿ والتبايف( والنشأة التخصص) المستقميف المتغيريف تبايف الدالةعمى( ؼ) أنقيمة .3
لىعد ،وىي(07811) تساوي( الخطأ) المجموعات  قيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
لمعجز  الدرجةالكمية في متغيريالتخصص،النشأة بيف دالةإحصائًيالمتفاعؿ موجودفروؽ

 .المتعمـ
 المجموعات داخؿ والتبايف( التخصص) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .4

لىعدـ(07749) تساوي بعدتوقع الفشؿ في( الخطأ)  ،وىيقيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعدتوقع الفشؿ في واألدبي العممي طالبات بيفدالةإحصائًيا فروؽ وجود

 المجموعات داخؿ والتبايف( النشأة) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .5
قيمةغير  ،وىي(07016) تساوي بعدتوقع الفشؿ في( الخطأ)

لى  والحضرفي الريؼ طالبات دالةإحصائًيابيف عدـ وجودفروؽ دالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .الفشؿتوقع  بعد

 والتبايف( والنشأة التخصص) المستقميف المتغيريف تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة أف .6
 ،وىي(07155) تساوي توقع الفشؿ بعد في( الخطأ) المجموعات داخؿ

لى  بيف لمتفاعؿ دالةإحصائًيا فروؽ وجود عدـ قيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .توقع الفشؿ بعد في متغيريالتخصص،النشأة

 المجموعات داخؿ والتبايف( التخصص) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .7
 ،وىي(07306) تساوي بعدانخفاض الدافع في( الخطأ)

لى  العممي طالبات دالةإحصائًيابيف فروؽ وجود عدـ قيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعدانخفاض الدافع في واألدبي

 المجموعات داخؿ والتبايف( النشأة) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .8
 ،وىيقيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشير(37046) تساوي بعدانخفاض الدافع في( الخطأ)

 .بعدانخفاض الدفع والحضرفي الريؼ طالبات دالةإحصائًيابيف فروؽ وجود عدـ إلى
 والتبايف( والنشأة التخصص) المستقميف المتغيريف تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة أف .9

 ،وىي(17777) تساوي بعدانخفاض الدافع في( الخطأ) المجموعات داخؿ
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لى  متغيري بيف لمتفاعؿ دالةإحصائًيا وجودفروؽ عدـ قيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعداليأس في التخصص،النشأة

 المجموعات داخؿ والتبايف( التخصص) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .10
 ،وىي(07253) تساوي بعدانخفاض القدرة عمى التحكـ في األحداث في( الخطأ)

لى  العممي طالبات دالةإحصائًيابيف فروؽ وجود عدـ قيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعدانخفاض القدرة عمى التحكـ في األحداث في واألدبي

 المجموعات داخؿ والتبايف( النشأة) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .11
 قيمة ،وىي(07020) تساوي بعدانخفاض القدرة عمى التحكـ في األحداث في( الخطأ)

لى  والحضرفي الريؼ طالبات دالةإحصائًيابيف وجودفروؽ عدـ غيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعدانخفاض القدرة عمى التحكـ في األحداث

 داخؿ والتبايف( والنشأة التخصص) لمستقميف المتغيرينا تبايف الدالةعمى( ؼ) أنقيمة .12
 تساوي بعدانخفاض القدرة عمى التحكـ في األحداث في( الخطأ) المجموعات

 وجودفروؽ عدـ إلى يشير ،مما إحصائًيا غيردالة قيمة ،وىي(07398)
بعدانخفاض القدرة عمى التحكـ في  في التخصص،النشأة متغيري بيف دالةإحصائًيالمتفاعؿ

 .األحداث
 المجموعات داخؿ والتبايف( التخصص) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .13

 قيمة ،وىي(47063) بعدانخفاض تقدير الذات تساوي في( الخطأ)
لى  في واألدبي العممي طالبات بيف دالةإحصائًيا فروؽ وجود دالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعدانخفاض تقدير الذات

 المجموعات داخؿ والتبايف( النشأة) المتغيرالمستقؿ تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة .14
قيمة  ،وىي(07058) بعدانخفاض تقدير الذات تساوي في( الخطأ)

لى  والحضرفي الريؼ طالبات بيف دالةإحصائًيا عدـ وجودفروؽ غيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعدانخفاض تقدير الذات

 والتبايف( والنشأة التخصص) المستقميف المتغيريف تبايف الدالةعمى( ؼ) قيمة أف .15
 بعدانخفاض تقدير الذات تساوي في( الخطأ) المجموعات داخؿ
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لىعدـ(07772)  بيف لمتفاعؿ دالةإحصائًيا فروؽ وجود ،وىيقيمةغيردالةإحصائًيا،ممايشيرا 
 .بعدانخفاض تقدير الذات في متغيريالتخصص،النشأة

ًٍ، ث  نذالنت انفزوق بٍُ يتىسطاث درجاث طانباث انتخصص انعه –(َتائج اختبار ,جذول )

 طانباث انتخصص األدبٍ فٍ انذرجت انكهُتيتىسطاث درجاث و

 عهً يقُاس انعجز انًتعهى، واألبعاد انفزعُت

 انًتغُزاث

طانباث انتخصص انعهًٍ 

=ٌ300 

طانباث انتخصص األدبٍ 

 قًُت )ث( 150ٌ=
يستىي 

 انذالنت
 ع و ع و

 غُز دانت 0801 58,3 23834 ,580 228,0 تىقع انفشم

 غُز دانت 1854 5802 ,,258 5846 24801 انذافعاَخفاض 

اَخفاض انقذرة عهً انتحكى 

 فٍ األحذاث
 غُز دانت ,085 842, 30860 856, 31812

 دانت *2816 ,683 ,2082 ,680 308,3 اَخفاض تقذَز انذاث

 غُز دانت 0822 22826 ,10080 23 ,10085 انذرجت انكهُت

 0.01)**( دالة عند مستوى              0.05)*( دالة عند مستوى 
 2.59=   0.01عند مستوى و     1.9=   0705قيمة )ت( عند مستوى   (450عند )ف= 

( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى  7يتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ )
في الدرجة الكمية لمعجز المتعمـ،  )عممي/ أدبي( ( ترجع لمتغير التخصص الدراسي0701)

، : توقع لفشؿ، وانخفاض الدافع، وانخفاض القدرة عمى التحكـ في األحداثثالثةوأبعاده ال
( ترجع لمتغير التخصص في بعد انخفاض 0701ووجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )

 تقدير الذات لصالح التخصص العممي.
يتىسطاث ،وزَفث  نذالنت انفزوق بٍُ يتىسطاث درجاث طانباث ان –(َتائج اختبار,جذول )

 انفزعُت دفٍ انذرجت انكهُت عهً يقُاس انعجز انًتعهى،واألبعاحضز طانباث اندرجاث 

 انًتغُزاث
 250طانباث انحضز ٌ= 200طانباث انزَف ٌ=

 قًُت )ث( 
 يستىي انذالنت

 ع و ع و

 غُز دانت 0820 6801 23804 58,5 22803 تىقع انفشم

 غُز دانت 18,0 58,6 258,1 5842 248,0 اَخفاض انذافع

اَخفاض انقذرة عهً انتحكى 

 فٍ األحذاث
 غُز دانت ,084 8,1, 308,0 ,82, 31813

 غُز دانت 1801 815, ,,208 6852 30853 اَخفاض تقذَز انذاث

 دانتغُز  08011 238,2 100842 218,0 100840 انذرجت انكهُت

 2.59=   0.01عند مستوى  1.97=   0705(  قيمة )ت( عند مستوى 450عند )ف= 
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( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى  8يتضح مف النتائج الواردة في جدوؿ )
في الدرجة الكمية لمعجز المتعمـ، وأبعاده األربعة:  )حضر/ ريؼ( ( ترجع لمتغير النشأة0701)

توقع لفشؿ، وانخفاض الدافع، وانخفاض القدرة عمى التحكـ في األحداث، وانخفاض تقدير 
 الذات.
طالبات  درجات متوسط دالةإحصائًيابيف فروؽ ال توجد نسبًياحيث الفرض رفض يتـ وعميو

 العجز المتعمـ،ووجودفروؽ مقياس التخصص عمى تبًعالمتغير المرحمة الثانوية العامة
 عمى طالبات المرحمة الثانوية العامةتبًعالمتغيرالتخصص درجات متوسط دالةإحصائيابيف

 بعد )انخفاض تقدير الذات(،بينماؾ في الحالية الدراسة في المستخدـ العجز المتعمـ مقياس
 .طالبات العممي لصالح الفروؽ انت

 :كمايمي ىذاالفرض تفسير الباحثة وتتناوؿ
 الفرؽ بيف طالبات العممي واألدبي في متغير العجز المتعمـ

( النشأةقيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ )( السابؽ أف 6يتضح مف جدوؿ )
عند مستوى  دالة إحصائًيا في بعد انخفاض تقدير الذات والتبايف داخؿ المجموعات )الخطأ(

طالبات العممي واألدبي فيبعد لى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف ، مما يشير إ(0705)
 انخفاض تقدير الذات.

ولتحديد اتجاه الفروؽ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
، ويوضح التخصصلمتغير أفراد العينة في درجة بعد انخفاض تقدير الذات تبًعا لدرجات 
 .( نتائج ذلؾ5جدوؿ )

أفزاد انعُُت عهً يقُاس انًتىسطاث انحسابُت واالَحزافاث انًعُارَت نذرجاث  (0جذول )

 انتخصصنًتغُز انعجز انًتعهى فٍ بعذ)اَخفاض تقذَز انذاث( تبًعا 

 انُشأة

 انبعذ

 عهًٍ

= ٌ( 250) 

 أدبٍ

= ٌ( 200) 

 ع و ع و

 ,683 ,2082 ,680 308,3 اَخفاض تقذَز انذاث

طالبات العممي، وطالبات األدبي في بعد انخفاض متوسط درجات أف ( 9يتضح مف جدوؿ )
، مما يعني أف اتجاه داللة الفروؽ لصالح ( عمى الترتيب29727–30773)تقدير الذات ىي 
 طالبات العممي.

 مع نتائج تمؾ الدراسة اختمفت  وقد
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  بيف (والتي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2014عاشور)نادية دراسة نتائج
 التالميذ المعيديف بالمرحمة الثانوية في العجز المتعمـ.

  ( والتي أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2009صديؽ)محمد دراسة ونتائج
بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حوؿ جميع أبعاد العجز المتعمـ وفًقا لمتغير 

 التخصص.
أة والثقافة لمعينة موضع الدراسة في الدراسات وتفسر الباحثةذلؾ االختالؼ الختالؼ النش

السابقة عف عينة ىذه الدراسة فقد ضمت الدراسات السابقة أفراًدا ينتموف إلى المجتمع 
السعودي بنظامو االجتماعي وثقافتو، فضال عف اختالؼ العينات والتي تضمف المرحمة 

 الجامعية.
 في ضوء ما يمي:ويمكف مناقشة تمؾ النتيجة لدى عينة ىذه الدراسة 

نتيجة لثورة االتصاالت اإللكترونية الحديثة، وما ترتب عمييا مف تدفؽ المعمومات أنو  (1)
واختفاء الفواصؿ بيف الشعوب والمجتمعات والثقافات والتسمؿ الثقافي األمر الذي بدوره 

 .أدى إلى تقميؿ الفوارؽ بيف التخصص وكذلؾ النشأة
 ترجع التي لفروؽ ذوبا بيئةالمدرسة،حيثت في مصادرالضغوط ونمنفس يتعرض أنيـ (2)

 مع حتى تشابية ىاـ ونؿ يتعرض لتي نوعيةالضغوطأواألحداثا والتخصص،أيأف لمبيئة
نؾ نوبيئتو تخصصو اختالؼ  .الدرجةأوالشدة في تفقة فييـ النوع في تختمؼ انت نوا 

الثانوي ما تحدثو وسائؿ اإلعالـ وكذلؾ أولياء األمور مف ترقب وخوؼ وقت امتحانات  (3)
ومحاوالت االنتحار؛ الذي مف شأنو بث  ءالعاـ ووقت ظيور نتائجيا ونشر حاالت اإلغما

 روح الفشؿ واإلخفاؽ في نفوسيف كمف سبقوىف في تمؾ المرحمة.
 التدريس طرؽ حيث مف لثانوية لمدارسا فيا بيئةالتعميـ إلى الدافع انخفاض كماقديرجع (4)

 الميارات واكتساب إلبداع فيا نفرصة لو تعطيال  التي الختبارات وكثافةا التقميدية
 بأنف( 115 ،114: 2005)الفرحاتي يؤكدالفرحاتي التعمـ،ؼ دافعيةعمى ممايفقدىناؿ

 غيرقابمة أسباب مإلى ذفشمو تالمي عندمايعزواؿ تأتي الدافعية قص
 كفاءتيـ،وتضعؼ عدـ عمى ركيزىـ طريقت عف لفشؿ ونؿ لمتحكـ،وىؤالءالتالميذيستجيب

 .المستقبؿ حالًياوفي واألداءالمدرسي منح اتو اتجاه
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بانشغاؿ الوالديف لتوفير سبؿ العيش وترؾ األبناء لما تبثو الفضائيات ووسائؿ االتصاؿ  (5)
االلكترونية مف ثقافات مختمفة األمر الذي أدى إلى إزالة الفوارؽ البيئية وجعؿ مستوى 

أف كاًل مف تقدير الذات والفاعمية  Rutterالثقافة والتمقي واحًدا، حيث أوضح راتر 
الذاتية أو إحساس الفرد بأنو متحكـ في كؿ الظروؼ المحيطة بو يتحسناف بوجود 

: 2015عبد الستار،  رشاباشا و شيماء عالقات حميمية مع األخريف مثؿ الوالديف)
158). 

 .األدبية توالكميا العممية الكميات طالب بيف اتفرؽأصبحت  والتي المنتشرة أزمةالبطالة  (6)
في ىذه المرحمة يسأؿ المراىقوف والشباب عف ىويتيـ ومف ىـ؟  ىذا باإلضافة إلى أنو

وماذا يريدوف تحقيقو في الحياة؟ وكيؼ يحققونو؟ ومف يفضموف مف الناس الذيف حوليـ؟ 
لى أيف يذىبوف؟ وىؿ ما يعتقدوف فيو يعد كافًيا لمتضحية مف أجمو؟ وتساعد اإلجابة عف  وا 

ينشدىا الفرد والمكاف الذي يفضؿ العيش فيو، ىذه األسئمة في تحديد نوعية الحياة التي 
وكيؼ يقضي أوقات فراغو، وىـ في ذلؾ كمو يعمموف عمى إشباع حاجاتيـ المختمفة مف 
ناحية وتحقيؽ ذواتيـ مف ناحية أخرى، شعارىـ دائًما أنا موجود، أستطيع تحقيؽ وجودي 

شباع حاجاتي، أما الذيف يعجزوف عف اإلجابة يتخبطوف في حياتيـ ويكونوف عرضة الفتقاد  وا 
دراؾ عدـ جدوى تصرفاتيـ) الفرحاتي  (156: 2009،الفرحاتي القدرة وا 

 لمشاىد اإلحباط مف نتائج الثانوي العاـ التي يشاىدنيا ضفتتعر كما أف ىؤالء الطالبات 
، باإلضافة إلى حوادث اإلغماء واالنتحار التي يسمعنيا عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة؛ كؿ عاـ
لى انخفاض الدافع لدييف والتسمـ حتى ال يكوف مصيرىـ كمصير مف سبقيـ مف أدى إ

 االنييار والضياع.
عصر انفجار المعرفة الذي أدرؾ العالـ كمو  ومف جية أخرى، فيؤالء الطالبات يعشف

وجعمو قرية صغيرة األمر الذي جعؿ المراىقات يدركف تسارع المعارؼ والعمـو ويدركف عجزىف 
لؾ التقدـ والمحاؽ بالركب العممي، حيث أكد سميجماف عمى إمكانية التنبؤ عمى مجاراة ذ

 بالعجز المتعمـ مف مجرد إدراؾ الفرد لعدـ قدرتو عمى التحكـ في األحداث الجارية)الفرحاتي
 (111: 2005، الفرحاتي
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الدراسات أف انخفاض تقدير الذات والتحكـ المدرؾ  ظيرت نتائج العديد مفأ ىذا، وقد
اؤلية ىي منبئات تزود لدى الشخص أساليب المواجية بالتجنب والتي تؤدي إلى والتف

 (.146: 2005، الفرحاتي انخفاض مؤشرات الصحة النفسية اإليجابية)الفرحاتي
أما عف وجود تأثير لمتغير التخصص في بعد انخفاض تقدير الذات فقد يرجع إلى أف 

 لقمة التي يأممف دخوليا.طموحيف أعمى مف قدراتيف، وارتفاع نسب كميات ا
ويتضح مف النتائج السابقة عدـ وجود تأثير داؿ إحصائًيا لمتغيري: التخصص، والنشأة 

في  والتفاعؿ بينيما عمى العجز المتعمـ لدى أفراد عينة الدراسة مف طالبات المرحمة الثانوية
افع وانخفاض القدرة الدرجة الكمية لمعجز المتعمـ وأبعاده الثالثة )توقع الفشؿ وانخفاض الد

عمى التحكـ في األحداث(، في حيف وجد تأثير داؿ إحصائًيا لمتغير التخصص في بعد 
 .انخفاض تقدير الذات
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. كمية التربية ببنيا. جامعة رسالة دكتوراهوالالمباالة اليائسة لدى الطالب الفاشميف دراسيًا". 
 الزقازيؽ.
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.كمية التربية.جامعة عيف شمس. ةمجمة دراسات نفسيوالتشاـؤ لدى عينة مف حفاري القبور ".
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( ."الفراغ الوجودي وعالقتو باضطرابات الشخصية لدى عينة مف 2013سارة حساـ الديف مصطفى)
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 . القاىرة: دار الفكر العربي لمنشر. "قمؽ المستقبؿ والعالج بالمعنى"(. 2011عاطؼ مسعد الحسيني)
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 . القاىرة:الشروؽ."اإلرشاد األسري"(. 2011عبد العزيز عبد اهلل البريثف)
(. "أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بروح المرح 2013العزيز محمود عبد العزيز عبد الفتاح)عبد 
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 .52 -2جامعة المنصورة . العدد الرابع يوليو. ص ص
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إرادة المعنى أسس وتطبيقات العالج "(. 2004. )ترجمة (. إيماف فوزي سعيد)فيكتور إيميؿ فرانكؿ
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 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.والعالج بالمعنى(". 
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(. "الشعور بالوحدة النفسية وأساليب عزو العجز 2009ىػ/ 1430محمد بف إبراىيـ بف أحمد صديؽ)
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