
 منبئات العجز املتعلم لدى عينة من الطالب اجلامعيني
 

 د. إميان فوزى سعيد شاهني                                              
 

 ملخص البحث:
لكونها العجز المتعلم ظاهرة لية إلى إلقاء الضوء على طبيعة تهدف الدراسة الحا

، كما تستهدف الكشف عن عالقة اإلنسانأحد الظاهرات ذات التأثير السلبي البالغ على 
الغضب، وخيبة األمل، والفراغ الوجودي، واللوم، والعدائية، والتعرف العجز المتعلم بكل من 

تم تطبيق الدراسة  .بحالة العجز المتعلم ذات قيمة تنبؤيةعلى إمكانية اعتبار تلك المتغيرات 
بكلية التربية على عينة من الطالب الجامعيين بالدرجة الجامعية األولى والدراسات العليا 

طالبًا وطالبة، وذلك باستخدام مقياسي العجز المتعلم  297جامعة عين شمس بلغت 
درجته ومنبئات العجز المتعلم. وقد أظهرت النتائج عالقة ارتباطية بين أبعاد العجز المتعلم و 

الغضب، وخيبة األمل، والفراغ الوجودي، واللوم، والعدائية. في الخمسة:  بعادالكلية وبين األ
ذات قدرة تنبؤية بالعجز أنها فقط  يأبعاد خيبة األمل، والغضب، والفراغ الوجودت حين كشف
وتمت مناقشة مفهوم العجز المتعلم في ضوء التطورات التي طرأت على تراثه  المتعلم.

  في الطرح النظري للظاهرة. ظري، مما أسفر عن اقتراح تعديالتالن
-اللوم-الفراغ الوجودي-خيبة األمل-الغضب-: العجز المتعلمالكلمات المفتاحية

 العدائية.
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 :تقديم
الددذي يعتبددر الم دددر  تعتمددد خطددط التنميددة فددي كددل المجتمعددات علددى طاقددات الشددباب

، حيددت تعتبددر مرحلددة الشددباب هددي المرحلددة التددي األول لقدددرة أي مجتمددى علددى البندداء والتطددوير
المهدددارات التددددي القدددددرات و  ، وحيددددت يسدددهل اسدددتغاللإلمكانددداتهدددا القدددددرات وتتفجدددر ايتزدهدددر ف

يمتلكهدددا الشدددباب بددددعم مدددن حماسدددهم الطبيعدددي ورقبدددتهم القويدددة فدددي تحقيدددق الدددذات و دددناعة 
لددى تهيئددة الشددباب لالضددطال  بدددورهم فددي البندداء عالمسددتقبل. لددذلك تعددول المجتمعددات الناميددة 

عبر العمل على إكسابهم المعارف والمهارات وخ ائص الشخ ية التدي تمكدنهم مدن  والتنمية
تيسر استثمار طاقاتهم وتوظيف إمكاناتهم في االتجاه المرقوب ل الح التي أداء هذا الدور، و 

 نجاحهم كأشخاص ول الح تقدم مجتمعاتهم ككل.
ء األركددان الثالثددة: علددى النجدداح فددي بنددا –إذن  –يعتمددد بندداء الكفدداءة الذاتيددة للشددباب 

العلددم والمعرفدددة كددركن أول، والمهدددارات العمليدددة والقدددرة علدددى العمدددل كددركن ثدددان، والخ دددائص 
اإليجابيددة للشخ ددية كددركن ثالددت. تلددك األركددان الثالثددة فددي الحقيقددة هددي المقومددات األساسددية 

 مداتمقو هدذه ال وفروط بتدشر ويعد التطوير والبناء في أي مجتمى م للشعوب  انعة الحضارة.
خا دددة بددين فئدددة الشدددباب التددي يعدددول عليهددا المجتمدددى للحفددداظ علددى تماسدددكه وتحقيدددق جميعددا، 

أو التددهور فدي أي مدن  إن الق دورأحالمه في التقددم والتطدور. ولعلده يكدون مدن نافلدة القدول 
مجتمعددات بأسدددرها يقددوخ خطدددط التنميددة، بددل وقددد يهدددد المددن شددأنه أن هددذه األركددان الثالثددة 

النهيار والتخلف، فتدهور مستوى التعليم وما ي حبه من قياب الرؤية العلميدة والقددرة علدى با
ر د وتشخيص مشكالته أو رسم أهدافه وأسداليب  مجتمى علىالتخطيط السليم يهدد قدرة أي 

التعامل مى أزماته، فتتسم الخطدط بالعشدوائية وتغيدب القددرة علدى مواجهدة المشدكالت. كمدا أن 
ا هو نظري مى إهمدال الجواندب المهاريدة والمواجهدة الميدانيدة مدى ال دعوبات يتدرك بماالكتفاء 

حددات التغييدر المرقدوب علدى أرخ الواقدى. أمدا إقفدال  ركن المعرفة بال قددرة علدى التطبيدق واا
بناء اإلنسان ذاته وقياب الخ ائص اإليجابية لشخ دية الفدرد فيعندي التجدرد مدن القددرة علدى 
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وتفعيلها، يعني أن بناء االستعدادات لم يكتمل بمدا يحدول  لبشرية والماديةا استغالل اإلمكانات
من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل. لدذلك فد ن أي تخطديط لمسدتقبل وطدن يجدب الطاقة البشرية 

 اال يغفل هذا الركن األخير الذي يضمن المشاركة الفعالة ألفراد المجتمى في البناء والتنمية.
مشددداركة الفعالدددة وقيددداب الكفددداءة الذاتيدددة لددددى الشدددباب بظدددروف ويدددرتبط العجدددز عدددن ال
شددددديدة التعقيددددد والتشددددابك، قددددد تزيددددد الظددددروف السياسددددية قيددددر  نفسددددية واجتماعيددددة واقت ددددادية

اإليجابيددة مدددن تعقيددددها ومددن تأثيرهدددا السدددلبي علدددى قدددرة أجيدددال بكاملهدددا مددن الشدددباب فدددي بنددداء 
 دددري بفتدددرة مدددن التدددوتر والبلبلدددة وقيددداب الدددوطن ودفدددى عجلدددة التنميدددة. وقدددد مدددر المجتمدددى الم

، مددرورًا بثدورة الثالثددين مددن 2011االسدتقرار الددذي  دداحب ثدورة الخددامس والعشددرين مدن يندداير 
، ولددم تددزل بالدنددا تكابددد ظروفددًا قاسددية وتناضددل لكددي تبددرأ منهددا وتتطلددى إلددى قددد 2013يونيددو 

شداف ذاتده وقدراتده ويدنفخ أفضل تبنيده سدواعد شدبابها. لهدذا تبدرز أهميدة أن يعيدد الشدباب اكت
عنه ما علق بوجدوده مدن معوقدات وعنا در تشدويه لقدراتده التدي نأمدل مدن خدالل ازدهارهدا أن 

أفضددل خ ددائص شخ دديتها وهددي الكفدداءة والحمدداس واإل ددرار يسددتعيد جيددل شددباب الثددورتين 
على بناء مستقبل يتخطدى عثدرات الماضدي ويتجداوز مكدامن ضدعفه، وأن يتغلدب علدى كدل مدا 

خال دده لدبالده الغاليددة.يشدوب أ بنداء علددى ذلددك تتضدح ضددرورة تحديددد   ددالة انتمائده للددوطن واا
العوامددل التددي سدداهمت فددي تكددوين بعددخ الظدداهرات النفسددية واالجتماعيددة السددلبية التددي طفددت 
علدددى سدددطح المجتمدددى الم دددري فدددي ا وندددة األخيدددرة بمدددا يمكنندددا مدددن مواجهتهدددا والدددتخلص مدددن 

لعجز المدتعلم يكدون أحدد أخطدر الظداهرات التدي تهددد مجتمعندا ولعل ا تأثيراتها قير المرقوبة.
فددي الوقددت الددراهن، وهددو مددا يجعددل مددن دراسددة هددذه الظدداهرة والعمددل علددى مواجهتهددا أمددرًا بددالغ 

 األهمية.
 مشكلة الدراسة:

بالدراسدات الحديثدة فدي مجدالي يعد العجدز المدتعلم مدن الظدواهر النفسدية التدي ارتبطدت 
، ويمكدن ر دد بددايات الجهدود التدي أ دلت لمفهدوم وعلم الدنفس اإليجدابيعلم النفس المعرفي 

العجز المدتعلم فدي الدراسدات المبكدرة لمدارتن سديلجمان التدي أجراهدا للكشدف عدن عالقدة الدتعلم 
إال أن الدراسددات الالحقددة للظدداهرة  (.Seligman, 1967الحيوانددات  بددالخوف لدددى بعددخ 

وتحقيدق الدذات  عدد مدن أكبدر معوقدات الكفداءة الذاتيدةيالعجدز المدتعلم  عند اإلنسان أظهرت أن
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، بدل النفسدية الوجدود وال دحة(، ومدن عوامدل تهديدد طيدب Kabatay, 1999لددى اإلنسدان  
. فد ذا  دح هدذا علدى (Eddington, 2009; Stern et al, 2009  وال حة البدنية أيضاً 

إذا اتسدى نطاقده ليشدمل فئدات  المستوى الشخ ي أو الفردي، ف نه يكون أبعد أثرًا وأشدد تهديدداً 
 .عريضة من الشباب، فتتهدد بذلك المجتمعات التي ينتمون إليها بالكامل

نجمة عبدد  على المجتمعات العربية العديد من الدراسات، ومنها ما طبق وقد أظهرت 
،  م دطفى أبدو (2009الفرحداتي السديد محمدود،  والمجتمدى الم دري(، 2014، اهلل الزهراني

كدون بمثابددة جدرس إنددذار ي المدتعلم قدددانتشددارًا لظداهرة العجددز ، (2015وياسددر عبدد اهلل، المجدد 
يحذر من العواقب الوخيمدة علدى مسدتوى قددرة األجيدال ال داعدة علدى خدوخ التحدديات التدي 
نواجهها في عالمنا المتأجج بال راعات القاسية والمنافسات الشرسة. لهذا ي بح من األهمية 

ى هذه الظاهرة على المسدتويين النظدري والعملدي كدي نسدتطيى فهدم أبعادهدا أن نتعامل م بمكان
فددي سددياقها الحضدداري الفريددد فددي مجتمعنددا، وتحقيددق أهددداف الوقايددة منهددا والعددال  لهددا تفاديددًا 

 لتأثيرها المدمر لفاعلية الشباب ورفاهة المجتمى.
( أنهدددا Ellis, 2007إن العجددز المدددتعلم كظددداهرة نفسدددية ثبدددت مددى البحدددت والدراسدددة  

تفسددير اإلنسددان لهددا كخبددرات إدراك و تتطددور عبددر تددراكم خبددرات اإلحبدداط والفشددل، ومددن خددالل 
كدرة يمر بها على مدى زمني طويل نسبيًا، وهو ما يعني إمكانية ر دد العنا در التدي تعمدل 
كمنبئ باالنزالق إلى حالة العجدز وتددهور الكفداءة والفتدور ونقدص الحمداس والدافعيدة. وهدو مدا 

البحت عدن قوم الدراسة الحالية بالعمل على الكشف عنه. فمشكلة الدراسة الحالية تتحدد في ت
تسبق ظهور حالة العجز المتعلم وتمهد لها، وهو ما يوفر قد تواكب أو المظاهر السلبية التي 

الوقت والفر ة للتعامل مبكرا مدى تلدك الظداهرة والوقايدة منهدا ومدن تأثيراتهدا المددمرة لشخ دية 
 شباب في مرحلة القدرة والعطاء.ال

 أهداف الدراسة:
في ضوء األهمية النظرية والعملية لظاهرة العجز المتعلم، تهددف الدراسدة الحاليدة إلدى 
استكشاف طبيعة الظاهرة من عددة زوايدا ومنطلقدات نظريدة بمدا فيهدا العمدل علدى إعدادة تحديدد 

ضددددوء علددددى أهددددم المتغيددددرات النفسددددية البنيددددة العامليددددة للمفهددددوم، وذلددددك باإلضددددافة إلددددى إلقدددداء ال
الجددوهري بددالعجز  االرتبدداطالمرتبطددة بددالعجز المددتعلم، ال بهدددف التعددرف علددى المتغيددرات ذات 

نمددا أيضددًا اكتشدداف القيمددة التنبؤيددة لهددذه المتغيددرات، أي مددن حيددت إمكددان  المددتعلم وحسددب، واا
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 ددب فددي زيددادة فددرص منبئددات تنددذر بدداالنزالق إلددى حالددة العجددز المددتعلم، وهددو مددا ياعتبارهددا 
 التعامل المبكر مى الظاهرة والوقاية منها.

 التأصيل النظري للعجز املتعلم:
 learned helplessnessيمكن تتبى االستخدامات األولى لم طلح العجز المدتعلم 

 فدددي-acquired helplessnessالمكتسدددب  لعجدددزفدددي البدايدددة اسدددم ا مدددا أطلدددق عليددده أو-
للعالقدة بدين  ( حدول نتدائج دراسدات أجراهداSeligman, 1972 مالحظدات مدارتن سديلجمان 

الخددوف والددتعلم، وقددد أجددرى تلددك الدراسددات علددى الحيوانددات  الكددالب( فددي إطددار مددن التشددريط 
الكالسدديكي لبددافلوف، وبطريددق الم ددادفة اكتشددف مددا اسددتنبط مندده نظريتدده األولددى عددن العجددز 

مؤلمددة ال يمكددن تجنبهددا هربائيددة ك المددتعلم. أوضددحت التجددارب أن الفشددل فددي تجنددب  دددمات
تؤدي بالحيوان أن يتقبل مستسلمًا  دمات تالية بالرقم من إضافة مهدرب واضدح مدن المكدان 

ال دددمة الكهربائيددة. فددالحيوان الددذي يحدداول الهددرب فددي البدايددة يتدديقن  الددذي يتلقددى فيدده الحيددوان
لمددرة تلددو المددرة، ويظددل مددن اسددتحالة تفددادي ال دددمة فيددركن لالستسددالم اليددائس مددتحماًل األلددم ا

مستسلمًا لأللم حتدى بعدد أن يضداف للموقدف التجريبدي مهدرب واضدح، فدالحيوان تعلدم أال يقددم 
علددى المحاولددة بعددد أن تدديقن فددي خبددرات سددابقة أن الهددرب قيددر ممكددن، لقددد تعلددم العجددز. هددذا 

حددول  فددي ضددوء نتددائج دراسددات مسددتمرة االكتشدداف تددم تعميمدده فيمددا بعددد علددى الخبددرة اإلنسددانية
ة التقليديدة، فمدا يحكدم السدلوكي المفداهيم، وهو ما أدى إلى إحالل مفداهيم معرفيدة محدل الظاهرة

، ولددديس فقدددط مدددا يدركددده فدددي البيئدددة أنددده تفسدددير لألحددددات سدددلوك اإلنسدددان حقيقدددة هدددو مدددا يعتقدددد
 (.Seligman, 1991المحيطة من مثيرات تقوم بدور التعزيز أو العقاب  

أن العجددز المددتعلم هددو الندداتج المباشددر للمددرور بالعديددد  فددي البدايددة لقددد اعتقددد سدديلجمان
مدددددن خبددددددرات الفشددددددل التدددددي يفتقددددددر فيهددددددا الفدددددرد للقدددددددرة علددددددى الدددددتحكم فددددددي مجريددددددات الحدددددددت 

uncontrollability ،فيميل إلى اليأس من إمكانيدة أن يحقدق النجداح فدي أي محاولدة جديددة ،
ة محكددوم عليهددا بالفشددل ي األحدددات التاليددوهددو مددا يعنددي أن يت ددور أن قدرتدده علددى الددتحكم فدد

ثدم  .قد تكدون تغيدرت وأن إمكانيدة النجداح قدد أ دبحت متاحدة بوضدوح الظروف بالرقم من أن
المسئولة عن العجز المكتسب، بدل  وحدهاكشفت الدراسات الالحقة أن الخبرات السيئة ليست 

تلدددك اإلضدددافة ذات الطدددابى ، تجددداه تلدددك الخبدددرات بددداألحرى الدددنمط التفسددديري الدددذي يتبنددداه الفدددرد
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النظريددة  ، وهددي نتددا  للمزاوجددة بددينالتددي أدت إلددى تطددوير نظريددة العجددز المددتعلمهددي المعرفددي 
حيدت يدرى ويندر أن  ((Weiner, 1971األولى لمارتن سيلجمان ونظرية وينر للعدزو السدببي 

نتدائج األشخاص يوظفون العزو السببي في كل جوانب أنشطتهم الحياتية كي ي لوا إلدى فهدم 
سددلوكهم وأفعددالهم، فاإلنسددان يحتددا  دائمددًا ألن يفهددم أحدددات البيئددة التددي يعددي  فيهددا فددي ضددوء 

، وكلمدددا كاندددت أحددددات البيئدددة تلدددك باعثدددة علدددى اإلحبددداط (Ellis, 2007مقددددماتها وأسدددبابها 
   .أ بحت حاجة اإلنسان إلى فهم وتفسير هذه األحدات أشد إلحاحاً 

هو خبرات الفشدل  – وفي ضوء نظرية سيلجمان / وينر، إذن –أساس العجز المتعلم 
 ،افيهددقددف عددن سدديطرة الفددرد وقيدداب قدرتدده علددى الددتحكم االمتكددررة التددي تددنجم عددن خددرو  المو 

نمدددددط التفسدددددير  العدددددزو السددددببي أو ر حالددددة العجدددددز بالفعددددل هدددددويطدددددو عمددددل علدددددى تولكددددن مدددددا ي
explanatory style ي يفهدم األسدباب التدي أدت كد الذي يتبناه الفرد ويعزو إليه خبرة الفشدل

تتطدددور حالدددة العجدددز المدددتعلم إذا تبندددى الفدددرد تفسددديرا ، حيدددت بددده إلدددى اإلخفددداق المدددرة تلدددو المدددرة
 أي أنددده هدددو وحدددده  internalتشددداؤميًا لخبدددرات الفشدددل لديددده، فيعزوهدددا إلدددى أسدددباب  داخليدددة 

 أي أنده سدوف يفشدل فدي كدل  universalالمسئول عن اإلخفداق(، وي دف الخبدرة بالعموميدة 
هذا  .permanentنتيجة كل محاوالته في المستقبل  دائماً  المواقف(، وأن الفشل سوف يكون

في مقابل األشخاص الذين يتبنون نمطًا تفسيريًا تفاؤليًا عندما يواجهون مواقف الفشدل، فهدؤالء 
عوبة الموقدف علدى  ك د external يميلون إلى التفسديرات التدي يغلدب عليهدا العدزو الخدارجي

، أو نتيجددة لتعنددت أشددخاص ،خددرين(، كمددا يق دددرون نحددو اسددتثنائي، أو بسددبب عوائددق ماديددة
نتيجدددة الفشدددل علدددى الموقدددف الدددذي يواجهوندددده بالتحديدددد أو علدددى نفدددس النوعيدددة مدددن المواقددددف 

 temporal ، كمدا أنهدم يعتبدرون الفشدل خبدرة مؤقتدة specificاألخدرى، أي أنده عدزو ندوعي 
، بذلك تنخفخ إلى حد بعيد إمكانية تطدوير ((Ulusoy & Duy 2013أسبابها تزول بزوال 

 حالة العجز المتعلم لدى أ حاب النمط التفسيري التفاؤلي.
 مفهوم العجز المتعلم:

قدم كال من دينر ودويك في فترة مبكرة تعريفًا موجزًا للعجز المدتعلم علدى أنده: تاعتقداد 
، كمدا أشدار دوركدين (Diener & Dweck, 1978 الفدرد بعددم قدرتده علدى تخطدي الفشدلت 

إلدى أن الشدعور بددالعجز هدو مح دلة ألحدددات سدلبية تقددود الفدرد إلدى االعتقدداد بدأن إنجازاتدده ال 
يعتقد جازمًا أنه ال يملك اإلمكانيدة ف، وأن مقومات النجاح ليست في متناوله تعتمد على أفعاله
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تعريددف العجددز المددتعلم علددى أندده ذلددك يمكددن بددذلك . (Durkin, 1995الداخليددة ألن يددنجح  
، وأفعالده قيدر ذات جددوى االعتقاد الجازم لدى الفرد بأن سدلوكه منعددم التدأثير علدى األحددات

ممدا يدؤدي بده إلدى حالدة مدن انخفدداخ الدافعيدة، وتقددير متددني ألهميدة تعلدم اسدتجابات جديدددة 
محتدوى المعرفدي السدلوكي ، ومدا ي داحب ذلدك الباعتبارها خبدرات لدن تدأتي بدأي نتدائج إيجابيدة

 ةكتئابيدددداالمشدددداعر القلددددق أو مكابدددددة حالددددة مددددن الانفعاليددددة قالبددددًا مددددا تكددددون  مددددن اضددددطرابات
 Sutherland & Singh, 2004 .)يتضح من ذلك أن العجز المتعلم ظداهرة نفسدية مركبدة 

(، 2-2009تتضدددمن جواندددب سدددلوكية ومعرفيدددة ودافعيدددة وانفعاليدددة  الفرحددداتي السددديد محمدددود، 
وتتددهور قدرتده علدى الدتعلم واكتسداب حيت يتسم سلوك الفرد بالسلبية وفتدور الهمدة والتكاسدل، 

الخبرات والمهارات الجديدة، كما ينخفخ مستوى الدافعية لديه على نحو واضدح، إضدافة إلدى 
لهذا يعد السلبية على حالته االنفعالية خا ة مشاعر القلق العميق واالكتئاب. قلبة المشاعر 

(، ومعطلدة Kabatay, 1999قدة لفاعليدة الدذات علدى نحدو خطيدر  العجدز المدتعلم حالدة معو 
باإلضدافة إلدى تدأثيره السدلبي علدى مسدتوى  إلمكانية اكتساب الخبرات الجديدة وتعلم المهدارات،

 عام. بشكل (2014لذاته  شادية التل ونشمية الحربي، لفرد ال حة النفسية وتقدير ا
لقد كان للمز  بين نظرية سديلجمان األولدى ذات ال دبغة السدلوكية الخال دة، ونظريدة 
وينر للعزو السببي الفضل في إبراز أهميدة الددور الدذي تلعبده األفكدار الالعقالنيدة فدي تطدوير 

لة عددن تشددويه معنددى وتفسددير األحدددات السدديئة حالددة العجددز المددتعلم، فتلددك األفكددار هددي المسددئو 
بحيددت ت ددير المعددداني مغلوطددة وت ددبح التفسدديرات سددلبية وباعثددة علدددى  التددي يمددر بهددا الفددرد

علددددى نحددددو يهيددددئ ألن تبدددددأ عالمددددات العجددددز المددددتعلم فددددي  self-defeatingهزيمددددة الددددذات 
حقيقيدًا يمثدل (. فدالعجز المدتعلم إذن لديس عجدزًا Bridges & Harnish, 2010 الظهدور 

قيدداب القدددرة بقدددر مددا هددو اعتقدداد سددلبي رسدد  لدددى اإلنسددان بددأال قدددرة لديدده وال فر ددة لدده فددي 
مكاناته الواقعيدة ويعطدل دافعيتده النجاح ، هذا المعتقد الالعقالني يحجب عن اإلنسان قدراته واا

فشددله خبددرات ل مسددتمرةمددن خددالل المقارنددة ال وحماسدده للفعددل والعمددل ويخفددخ مددن تقددديره لذاتدده
  بنجاحات ،خرين.
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 أبعاد العجز المتعلم:
مركبددة ظدداهرة  هدداأهددتم العديددد مددن البدداحثين فددي ظدداهرة العجددز المددتعلم باإلشددارة إلددى أن

مكونات ثالت أساسية، يدرتبط أولهدا باالعتقداد الراسد  لددى الفدرد بأنده الملدوم عدن خبدرات  ذات
الفشل التي يمر بها بسبب أنه يفتقر كشخص إلى مقومدات النجداح: تأندا ال أرقدى إلدى مسدتوى 

يرتبط المكدون الثداني بالميدل إلدى تعمديم خبدرة النجاح، ال قدرة لي على التأثير في األحداتت، و 
بمعندددى أن الفدددرد يعتقدددد أنددده سيفشدددل فدددي كدددل المواقدددف المشدددابهة، أمدددا المكدددون الثالدددت الفشدددل، 

. هددذا يعنددي أن خبددرات الفشددل التددي مددر بهددا الفددرد فيددرتبط باعتبددار خبددرة الفشددل ستسددتمر دائمدداً 
الة العجدز المدتعلم عبدر معتقددات تحكم في نتائجها أسفرت عن تطوير حدون قدرة منه على ال
، universal، وتعمددديم خبدددرة الفشدددل internalشدددل إلدددى أسددباب داخليدددة ثالثددة، هدددي إرجدددا  الف

قيداب القددرة ويعدد  .permanentواعتبار أن الفشل هدو النتيجدة الدائمدة التدي سديحققها الفدرد 
من الشروط التي تسم خبرات الفشدل األولدى المسدئولة عدن uncontrollability   على التحكم

تطددوير حالددة العجددز المددتعلم، إال أنهددا ال تكدددون حاضددرة بالضددرورة فددي المواقددف التاليددة علدددى 
عمددًا تطوير حالة العجدز المدتعلم، بدل أن التجدارب األولدى التدي درسدت العجدز المدتعلم رفعدت 

، وذلددك للتمييددز بددين ةقددف التجريبيدداللمو  ةوأضددافت إمكانيددة النجدداح ب ددورة واضددح ،هددذا الشددرط
لقددرة علدى النجدداح وبدين العجددز المدتعلم الددذي لفعلددي لغيداب االالعجدز الحقيقدي الددذي يندتج عددن 

أندده عجددز قيددر واقعددي ولكندده نددو  مددن األفكددار الالعقالنيددة التددي اكتسددبها   ددبح مددن الواضددحي
ب علدى هدذه األفكدار مدن الفرد عن ذاته تحت ظروف خا دة واسدتمرت تحكدم أفكداره ومدا يترتد

 عدددزو دددبحت األبعددداد الثالثدددة: داخليدددة عجدددز أأفعدددال وسدددلوكيات. فددد ذا تعلدددم اإلنسدددان حالدددة ال
سدديطرة الم هدي permanence، واسدتمراريته universalityوتعميمده ، internalityاإلخفداق 

األبعداد ن التحليدل المدتمعن لمضدمون تلدك خال دة األمدر، إ .على معتقداته والموجهدة لسدلوكه
محتويات معرفية مشوهة، أو باألحرى أفكار  –وفي جوهرها  –الثالثة يكشف عن أنها جميعًا 

خفاقه.  العقالنية تبناها الفرد عن نفسه، واعتبرها حقائق ركن إليها في تفسيره ألسباب فشله واا
نفسدده والخطددورة الحقيقيددة فددي تلددك التفسدديرات الالعقالنيددة ليسددت فددي أنهددا تهدددم ثقددة الفددرد فددي 

نمددا  فددي النتددائج أيضددًا وتسدديء إلددى تقددديره لذاتدده وتددؤثر سددلبيًا علددى  ددحته النفسددية وحسددب، واا
، فيدددرفخ اكتسددداب التدددي تدددؤدي إليهدددا، حيدددت تدددنخفخ دافعيدددة الفدددرد ويدددركن للتكاسدددل اليدددائس

، ويتددددهور مسدددتوى فاعليدددة (2-2009الفرحددداتي السددديد محمدددود،   الخبدددرات الجديددددة أو الدددتعلم
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: تمدن األسدهل أن نحجدم عدن المحاولدة مغالبة التهديد بالفشلزف عن محاولة الذات لديه، ويع
 . (Sutherland & Singh, 2004) بداًل من نجازف ونفشلت

 النتائج المترتبة على ظاهرة العجز المتعلم:
مددن لدددى األفددراد لقدد ندداق  العديددد مددن البدداحثين النتددائج السددلبية لظدداهرة العجددز المددتعلم 

علدددى  إعاقدددة شدددديدة لفاعليدددة الدددذات وتهديدددد خطيدددر ل دددحة الفدددرد النفسدددية   حيدددت أنهدددا تشدددكل
والسددلوكية  الفرحدداتي السدديد  ،واالنفعاليددة ،والمعرفيددة ،مسددتويات عديدددة تمددس الجوانددب الدافعيددة

 اكتسدداب. فمددن حيددت الدافعيدة يقلددى الفددرد بسدرعة عددن محاولددة النجداح أو عددن (2009محمدود،
تحدددي، وال يجددد لديدده الحمدداس للفعددل، أمددا علددى ال ددعيد أسدداليب جديدددة للتعامددل مددى مواقددف ال

واالسدتفادة مدن معطيدات الواقدى  المعرفي فتضعف قددرة الفدرد علدى الدتعلم مدن الخبدرات السدابقة
التددددي شدددكلت خبدددرات اإلخفدددداق السدددابقة، ومدددن الناحيددددة المعطيدددات الجديددددة عوضدددًا عددددن تلدددك 

لظهدور خا دة القلدق واالكتئداب والميدول االنفعالية والنفسية تبدأ بعخ الظداهرات السدلبية فدي ا
يظهددر الفددرد درجددة عاليددة مددن السددلبية والميددل فالتشدداؤمية، أمددا فيمددا يتعلددق بالجانددب السددلوكي 

 . وأداء المهام أو الفعلللتوقف عن االستجابة 
والحقيقة أن بعخ هذه الظواهر ي عب تمييز مدا إن كاندت تعتبدر مترتبدة علدى وجدود 

 & Maadikhah منبئاتده حتدى مدن أو  ،أنها من م احبات العجز حالة العجز المتعلم، أو
Erfani, 2014)أن يتضدح مدن خدالل مزيدد مدن الدراسدات حدول  جدب العمدل علدى. وهو ما ي

موضو  العجز المتعلم. إال أنه في كل الحاالت يكون من المتوقى أن تتدهور قدرة الفرد علدى 
مدى انتشدار الظداهرة و مستوى الوجود الفردي، على  هذا الفعل اإليجابي ويتدنى مستوى إنجازه.

أن يتعددداظم التهديدددد ويتحدددول إلدددى مخددداطر ي دددبح مدددن المتوقدددى فدددي نسددديج المجتمدددى وتغلغلهدددا 
ي فيده قطدا  كبيدر مدن البشدر مدن يعدانفدالمجتمى الدذي  التدهور الحضاري والتفكك المجتمعي.

رقدددل أي تخطددديط بدددل أنهدددم يتحولدددون إلدددى عدددبء إضدددافي يع ،العجدددز المدددتعلم يخسدددر طاقددداتهم
 للتطوير أو التنمية. 

 :يف العجز املتعلمسابقة دراسات 
تدم اكتشدداف ظداهرة العجددز المدتعلم فددي بددايات الن ددف الثداني مددن القدرن العشددرين فددي 

علدى عالقدة الدتعلم  هداؤ سياق أشبه بالم ادفة أو كنتيجة إضافية قير متوقعة لتجارب تم إجرا
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يحداول أن يددرس تدأثير حالدة الخدوف علدى قددرة الكدائن ببعخ المتغيدرات، فقدد كدان سديلجمان 
، فاكتشف أن خبرة الفشل فدي ظدل حالدة عددم القددرة ( Seligman, 1972 الحي على التعلم

الخدوف، حيدت التدأثر بحالدة سلبيًا أبعد أثرًا من مجرد  على السيطرة على الموقف تحدت تأثيراً 
المواقددف  إلددى األ ددلي وقددف التجريبدديتتجدداوز الم أن حالددة العجددز التددي تسدديطر علددى الكددائن

ولكن يرفخ الكائن االستجابة لهدا. وقدد  ،ضاف إليها مقومات النجاحالتجريبية األخرى التي ت
 كان لنتائج هذه التجربة دورًا كبيرًا في توجيه العديد من الباحثين لدراسة ظاهرة العجدز المدتعلم

يتركدز حدول ،ليدات  فدي هدذا السدياقفي سياق الخبرة ا لية المباشرة، أي أن االهتمام بالظاهرة 
اكتسددداب العجدددز المدددتعلم، والكيفيدددة التدددي يدددؤثر بهدددا العجدددز المدددتعلم علدددى األداء فدددي المواقدددف 

العجدز المدتعلم علدى حالدة قام فيرمين مى ،خرين بدراسدة تدأثير  من أمثلة هذا التوجهالمختلفة. 
كمدا قدام  ( ،Firmin et. al., 2004اء المهام الدراسدية لددى عيندة مدن الشدباب الجدامعي  أد

مسدددددتوى األداء فدددددي تدددددأثير خبدددددرات الفشدددددل السدددددابقة علدددددى تجريبيدددددة لبدراسدددددة  مددددداكهيوهدددددوبر و 
تقدير الددور و،خرون ( ، كما حاول جيرنيجون Hooper & McHugh, 2013االمتحانات  

 uncontrollability وقيدداب القدددرة علددى الددتحكم failureالنسددبي لكددل مددن المتغيددرين: الفشددل 
وقددد كددان لهددذا  (.Gernigon et. al., 2013 فددي إحدددات وتطددوير حالددة العجددز المددتعلم 

الفضددل فددي الكشددف عددن طبيعددة خبددرة  دراسددة ،ليددات اكتسدداب العجددز المددتعلم( التوجدده البحثددي 
لقاء الضوء على بعدخ أوجده الق دور فدي تفسدير الظداهرة ممدا أدى لالنتبداه العجز المتع لم، واا

بعددخ المتغيددرات التددي بددرزت كمسددببات أو كم دداحبات لحالددة العجددز المددتعلم، باإلضددافة  إلددى
 الجانددب المعرفددي الدذي يتدددخل فددي المواقددف المطددورة للعجددز المددتعلم إلدى تركيددز االهتمددام علددى
 لفرد لخبرات اإلخفاق، واألسباب التي يعزو إليها تلك الخبرات.عبر التفسير الذي يتبناه ا

فقددد أكدددت دراسددة سدداذرالند وسددينج أن حالددة العجددز المددتعلم تددرتبط بانخفدداخ الدافعيددة 
وبددطء القدددرة علددى تعلددم االسددتجابات الجديدددة وانخفدداخ مسددتوى فاعليددة الددذات، باإلضددافة إلددى 

 ,Sutherland & Singh ارتباطها ببعخ مظاهر االضطراب االنفعالي كالقلق واالكتئاب 
ية أحمدددد ونشدددمية عبدددد اهلل إلدددى نتدددائج تؤكدددد التدددأثير السدددلبي (، فدددي حدددين تو دددلت شددداد2004

للعجددز المددتعلم علددى مسددتوى ال ددحة النفسددية وتقدددير الددذات، وارتباطدده بددبعخ أنمدداط العنددف 
وفددي سددياق مختلددف أكدددت (، 2014المدرسددي  شددادية أحمددد التددل ونشددمية عبددد اهلل الحربددي، 

طور نتيجة تراكم خبدرات اإلحبداط والفشدل  نتائج دراسة إليس أن العجز المتعلم لدى األطفال يت
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. ومدؤخرًا، أشدار كدل (Ellis, 2007المحدرك لهدا   أساليب المعاملة الوالدية الخاطئدة التي تعد
مددن مدداير وسدديلجمان إلددى اكتشدداف أ ددول نيورولوجيددة للعجددز المددتعلم قددد تدددفعنا إلددى مراجعددة 

رمددون السدديروتونين قددد يكدددون ، حيددت أن إفددراز همتعلمددًا بالفعدددلت ددورنا عمددا إن كددان العجددز 
مسددئواًل عددن سددلبية االسددتجابة لل دددمات التددي ال يسددتطيى الكددائن تجنبهددا، إال أن بدايددة تطددوير 
حالددة العجددز فددي إطددار عضددوي نيورولددوجي قددد يفسددر اقتددران الحالددة باالكتئدداب ولكندده ال يفسددر 

النوعيدة  لقدد كدان لهدذه .(Maier & Seligman, 2016الالعقالنيدة   خ ائ دها المعرفيدة
بدددراز أهدددم المتغيدددرات ذات االرتبددداط الجدددوهري  بدددالعجز مدددن الدراسدددات دورًا مهمدددًا فدددي تحديدددد واا

المتعلم، وفي التأكيد على أهمية العزو السببي قير المنطقي واألفكار قير العقالنية في نشأة 
 وتطور تلك الظاهرة السلبية.

إال أن بعددددخ الدراسددددات قددددد اتخددددذت خطددددوات إضددددافية الستكشدددداف العوامددددل المنبئددددة 
داكدددوورت وسدديلجمان اسدددتهدفت الكشددف عدددن كدددل مددن بددالعجز المدددتعلم، فبددرقم مدددن أن دراسددة 

منبئددات الكفدداءة الذاتيددة لدددى المعلمددين، إال أن اعتبددار الرضددا عددن الحيدداة والتفاؤليددة والعزيمددة 
السددلبي الددذي يعنددي أن قيدداب تلددك ضددمنًا اإلشددارة إلددى الجانددب منبئددات للكفدداءة الذاتيددة حمددل ك

(، أمدا ألبدانو Duckworth & Seligman, 2009العوامدل قدد ينبدئ بحالدة العجدز المدتعلم  
فقد حاولت التعرف على القيمة التنبؤية لبعخ المتغيدرات للعجدز المدتعلم، وفدي حدين لدم يثبدت 

أثبدت قددرة علدى التنبدؤ  /الخارجيلعدزو الدداخليمتغير وجهة الضبط قيمة تنبؤية، إال أن نمط ا
رفداني أن سدمة الع دابية هدي (Albano, 1983بالعجز المتعلم   . وأظهرت دراسدة ماديخدا واا

 & Maadikhahأكثدر عوامدل الشخ دية الخمدس الكبدرى قددرة علدى التنبدؤ بدالعجز المدتعلم  
Erfani, 2014.) 

 :قياس العجز المتعلم   
نظددددرًا ألن ظدددداهرة العجددددز المددددتعلم ظدددداهرة مركبددددة تمددددس جوانددددب عدددددة مددددن الشخ ددددية 
اإلنسددانية كمددا اتضددح ممددا سدددبق، فدد ن أسدداليب قيدداس الظددداهرة أظهددرت تباينددات واضددحة بدددين 

اعتمدددوا عليهددا كمؤشددرات أو دالئددل علددى وجددود البدداحثين حددول المظدداهر أو الخ ددائص التددي 
، بحيددت تكددون أدائيددةلددى ت ددميم مواقددف تجريبيددة ففددي حددين اعتمددد الددبعخ ع العجددز المددتعلم.

المثددابرة فدددي مقابدددل التوقدددف اليدددائس عدددن المحاولدددة هدددي المت دددل الدددذي يتحددددد مسدددتوى العجدددز 
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المرتبطدددة بأنمددداط العدددزو السدددببي ، اهدددتم ،خدددرون بتوظيدددف الح ددديلة النظريدددة المدددتعلم وفقدددًا لددده
د المقدداييس، فددي حددين اهددتم تنظيمهددا كأبعدداد للظدداهرة تبنددى علددى أساسددها بنددو و لعجددز المددتعلم ل

أكثددر مرونددة تدددل علددى وجددود حالددة  الددبعخ ا خددر بتحليددل التددرات النظددري للخددرو  بمؤشددرات
  العجز المتعلم.

ويتضددح مددن مراجعددة وسددائل القيدداس التددي تعتمددد علددى ت ددميم مواقددف أدائيددة، أن هددذا 
المعيددار هنددا هددو األسددلوب يالئددم قيدداس العجددز المددتعلم لدددى األطفددال والمددراهقين. ونظددرًا ألن 

المثدددابرة واالسدددتمرار فدددي المحددداوالت رقدددم خبدددرات الفشدددل، وذلدددك فدددي مقابدددل االستسدددالم لليدددأس 
وتتدرجم واقدى الظداهرة  واإلحباط والتوقف عن المحاولة، ف ن نتائج القياس تكون ذات م داقية

 perceptual-motorحركية -بشكل مباشر. من أمثلة هذه األساليب استخدام مهام إدراكية
tasks مى المراهقين، تتمثل في الت ويب على هدف يتحرك بمنتهى السرعة  بالغة ال عوبة

 Gernigon et. al., 2000، )  ولألطفدال اسدتخدام لعبدة تجميدى البدازلpuzzle task 
مهمدة تخمدين لألطفدال أيضدًا و  ( ،Ellis, 2007 باستخدام مجموعة قير متالئمة مدن القطدى 

guessing tasks   قير قابلة للنجاحAlbano, 1983).  وكلها مهام ال يمكدن النجداح فدي
أدائهددا، بحيددت ي ددبح رفددخ تكددرار المحدداوالت نتيجددة اليددأس مددن إمكانيددة النجدداح هددو مؤشددر 
العجز المتعلم، في حين تكدون المثدابرة ومغالبدة اإلحبداط واالسدتمرار فدي المحاولدة لفتدرة أطدول 

 دلياًل على قياب العجز المتعلم.
، القيدداس التددي تعتمددد علددى توظيددف مفدداهيم نظريددة العددزو السددببي ألسدداليبأمددا بالنسددبة 

أن العجدز المدتعلم يتمثدل علدى نحدو  الذي مدؤداهفقد اعتمدت في األساس على الطرح النظري 
ح دددري فدددي تفسدددير خبدددرات الفشدددل بالمعتقددددات الالعقالنيدددة الدددثالت: السدددبب داخلدددي المنشدددأ، 

كمحددد  attribution styleاعتمدت تلك األسداليب نمدط العدزو السدببي وشامل، ودائم. لهذا، 
(، Kabatay, 1999  لمستوى العجز المتعلم في ضوء مطابقته لتلدك المعتقددات الالعقالنيدة

 Gotshall & Stefanou, 2001  ،)Yagmur et. al., 2013  ، )Maadikhah & 
Erfani, 2014). راضية والمالحظ أن معظم تلك األساليب كانت استبيانات تضم مواقف افت

علددى المفحددوص اختيددار إجابددة تكشددف نمددط العددزو السددببي و  بعضددها سددلبي وبعضددها إيجددابي،
 الذي يتبناه.
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وبدددالرقم مدددن أن العدددزو السدددببي ثالثدددي األبعددداد قدددد فدددرخ وجدددوده فدددي معظدددم األدوات 
أن العديدددد مدددن البددداحثين حددداولوا عبدددر مراجعدددة التدددرات  المسدددتخدمة لقيددداس العجدددز المدددتعلم، إال

، ممددا أمكددن إعددادة التعددرف علددى مكونددات الظدداهرة النظددري واستكشدداف البنيددة العامليددة للمفهددوم
معه تقديم مقاييس تحررت إلى حد ما من تلك األبعاد الثالثة، ولو حتى في اخدتالف التسدمية 

 اً ( مقياسد2015رفعدة تايده ورافدى الزقدول  من كل ودالالت العبارات. فعلى سبيل المثال، قدم 
توقدى الفشدل وعددم القددرة علدى السديطرة، وال دورة السدلبية  للعجز المتعلم ذا ثالثدة أبعداد، هدي:

كما  مم كل من م طفى أبو المجد وياسر عبد اهلل  للذات في عيون ا خرين، ولوم الذات.
ن الظدداهرة، هددي: عدددم االقتددران بددين ( مقياسددًا للعجددز المددتعلم ذا خمسددة أبعدداد تعبددر عدد2015 

االستجابات والنتائج، وعددم القددرة علدى الدتحكم فدي نتدائج األداء، واإلعدزاءات الذاتيدة الداخليدة 
والخارجيددددة، وتوقددددى الفشددددل وتدددددني تقدددددير الددددذات، والتشددددوهات المعرفيددددة والمعتقدددددات الخاطئددددة 

خطددوات جيدددة علددى طريددق تحديددد  تعدددواألفكددار الالعقالنيددة. هددذه الفئددة األخيددرة مددن المقدداييس 
 البنية العاملية للعجز المتعلم.

 خالصة الرتاث النظري وفروض الدراسة احلالية:
باسدددتعراخ التدددرات النظدددري الخددداص بظددداهرة العجدددز المدددتعلم فيمدددا سدددبق، يتضدددح أن 
طبيعدة الظداهرة تعكددس درجدة كبيدرة مددن التشدابك بددين عنا در مختلفدة مددن مكوندات الشخ ددية 

تمس الجواندب السدلوكية والمعرفيدة والدافعيدة واالنفعاليدة، وهدو مدا انعكدس بددوره علدى اإلنسانية 
فجاءت تفسيراتهم متبايندة  وجهات نظر الباحثين الذين تناولوا العجز المتعلم بالدراسة والتفسير

إال أن تعريددف ظدداهرة العجددز المددتعلم لدددى  .وفقددًا لتبدداين المددداخل التددي اقتربددوا بهددا مددن الظدداهرة
التأكيدد علدى أنهدا تحالدة معوقدة لفاعليدة الدذات يطلقهدا اعتقداد الفدرد  حدولم الباحثين يدور معظ

، وأنده أال قدرة لديه على تجاوز الفشل، وأن مقومدات النجداح ليسدت مرتبطدة بأفعالده أو سدلوكه
، (Diener & Dweck, 1978  ،)Durkin, 1995ت  سيفشددل مهمددا بددذل مددن جهددد

 Hooper & McHugh, 2013.). 
وقد تكون طبيعة الخبرات التدي يكتسدب خاللهدا الفدرد العجدز أيضدًا مدن األمدور المتفدق 

بدايدددة مدددن التجدددارب التدددي أجريدددت علدددى الدددتعلم  عليهدددا لددددى المهتمدددين بدراسدددة العجدددز المدددتعلم،
الدراسدات التجريبيدة والنظريدة ثدم  ،(Seligman & Maier1967  الشدرطي لددى الحيواندات
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 & Abramson et. al., 1978، )  Dienerاإلنسددان   لدددىالبدداكرة للعجددز المددتعلم 
Dweck, 1978، )  ومدا تالهدا مدن دراسدات اهتمدت بدالمتغيرات ذات ال دلة بدالعجز المدتعلم

 Gernigon et. al., 2000، ) والتدي  التدي أجريدت علدى الظداهرة أحددت الدراسدات حتدى
فددال يكدداد يكددون  .(Maier & Seligman, 2016 تطرقددت لألسددباب العضددوية المحتملددة 

الفشل اإلخفاق و هناك خالف يذكر حول أن تعلم العجز ينتج عن المرور بخبرات متكررة من 
failure،  يستشددددددعر فيهددددددا الفددددددرد حالددددددة مددددددن قيدددددداب القدددددددرة علددددددى السدددددديطرة علددددددى الموقددددددف

uncontrollability فالفشددل المتكددرر وعدددم القدددرة علددى الددتحكم همددا شددرطي اكتسدداب حالددة ،
 .العجز

العجدز المدتعلم لديس عجدزًا بدالمعنى الحرفدي للكلمدة بقددر مدا هدو اعتقداد جدازم  على أن
يثددبط مددن دافعيتدده ويعوقدده عددن محاولددة تخطددي ممددا ، بددأن فر دده للنجدداح منعدمددة يكوندده الفددرد

عددداملي الفشدددل وعددددم السددديطرة فدددي ذاتهمدددا ليسدددا أن الفشدددل فدددي المواقدددف الالحقدددة. فقدددد اتضدددح 
الدددذي يتبنددداه الفدددرد إزاء فشدددله  التشددداؤمي لدددنمط التفسددديريالسدددبب فدددي العجدددز، ولكدددن بددداألحرى ا

إن جددداز -ثدددالوت سدددببي عدددزو الفشدددل السدددابق إلدددى ويتضدددمن هدددذا الدددنمط التفسددديري  المتكدددرر.
: تأنددددددا فاقددددددد الكفدددددداءةت، شدددددداملة internalيددددددربط الفشددددددل بأسددددددباب داخليددددددة -اسددددددتخدام التعبيددددددر

pervasive تسوف أفشل في كل المواقفت، دائمة :permanent: .تسوف أفشدل باسدتمرارت 
ألنمدوذ  هدو مدا يعتقدد أقلدب البداحثين أنده يمثدل اثالثي األبعداد هذا النمط التفسيري التشاؤمي 

prototype بعاد الحقيقية لحالة العجز المتعلم  أللMaadikhah & Erfani, 2004 حتى )
 ,Gotshall & Stefanouأندده أ ددبح الم دددر الرئيسددي لبندداء مقدداييس العجددز المددتعلم  

والمالحددظ أن التبريدددرات الثالثدددة فدددي ضدددوء مفدداهيم علدددم الدددنفس المعرفدددي تعدددد أفكدددار (. 2011
 العقالنية. 

اتضددح مددن مراجعددة التددرات  أمددا المتغيددرات ذات ال ددلة الجوهريددة بددالعجز المددتعلم فقددد
علدى النظري والدراسات السابقة أن الظاهرة تدرتبط بالعديدد مدن المتغيدرات ذات الطدابى السدلبي 

المسددتوى المعرفددي كددالبطء الشددديد فددي القدددرة علددى الددتعلم أو االسددتفادة الضددعيفة مددن الخبددرات 
وعلدى المسددتوى الددافعي كدالفتور وانخفدداخ (، Sutherland & Singh, 2004الجديددة  
(، وعلددى المسددتوى االنفعددالي كتقدددير الددذات Sutherland & Singh, 2004الدافعيددة  
وبعدخ مظداهر االضدطراب االنفعدالي كدالقلق  (Abramson et. al., 1978)المدنخفخ 
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وعلدى المسدتوى السدلوكي كانخفداخ مسدتوى فاعليدة الدذات  ( ،Kabatay, 1999واالكتئاب  
 ,Bridges & Harnishوسددلوكيات هزيمددة الددذات  ( 2014نجمددة عبددد اهلل الزهرانددي،  

والعدائيددددددة  (2014شددددددادية أحمددددددد و نشددددددمية عبددددددد اهلل ، ( وحتددددددى سددددددلوكيات العنددددددف  2010
 Gelbrich, 2010.)  

تددي يددتم أن مددا يميددز ظدداهرة العجددز المددتعلم هددو سدديادة األفكددار الالعقالنيددة ال مالحددظوال
لتفسير خبرات الفشدل واإلخفداق، فدي حدين أن م داحبات حالدة العجدز ب فة مستمرة  توظيفها

أداء الددذي يددؤثر علددى خ ددائص شخ ددية يغلددب عليهددا الطددابى السددلبي بدداألحرى المددتعلم هددي 
بندداء علددى ذلددك  .أو السددلوكي ،أو االنفعددالي ،أو الدددافعي ،سددواء علددى المسددتوى المعرفدديالفددرد 

المؤشددرات الدالددة علددى وجددود المظدداهر أو ي ددبح مددن الممكددن أن تعتبددر هددذه الخ ددائص مددن 
 توظيفهدا كمنبئدات بالظداهرةأن يدتم ، كما يمكدن خدمة ألقراخ التشخيص حالة العجز المتعلم

فدروخ  يمكدن  دياقة ،. بدذلكمنده والوقايدةعن العجز المتعلم خدمة ألهداف الكشف المبكر 
 الدراسة الحالية على النحو التالي:

 :الفرض األول
توجد عالقة دالة إحصائيًا بين درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس منبئات 

 ز المتعلم والدرجة الكلية.العجز المتعلم والدرجة الكلية، ودرجاتهم على أبعاد مقياس العج
 :الفرض الثاني

 يمكن التنبؤ بالعجز المتعلم في ضوء أبعاد مقياس منبئات العجز المتعلم.
 :إجراءات الدراسة

 ،عرخ لإلجراءات المتبعة في الدراسة بما تتضمنه من تحديد لمنهج البحتفيما يلي 
 .ةالمستخدم ةاإلح ائيواألساليب  ،وعينة وأدوات الدراسة

 :المنهجية
جانبيهدددا النظدددري  المالئدددم لخدمدددة أقدددراخ الدراسدددة فدددي تدددم توظيدددف المدددنهج الو دددفي

 االرتباطي والتنبؤي. بحيت يمكن التحقق من الفرضينو  ،واإلمبيريقي
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 العينة:
طالب وطالبة من  161وتكونت من عينة حساب الخ ائص السيكومترية للمقاييس: -أ

والدبلوم  ،والدبلوم المهني ،االولي والرابعة تينفرقجامعة عين شمس في ال–كلية التربية 
 علىوذلك بهدف التعرف  6.012انحراف معياري و  22.330بمتوسط عمري  .الخاص

وضوح ومناسبة ال ياقة  علىالخ ائص السيكومترية لمقاييس الدراسة وكذلك التعرف 
هم المواقف اللغوية لعبارات المقاييس والوقوف بشكل دقيق علي أي مشكلة تتعلق بف

 ي:تالالالتطبيق، وكان توزيعهم كما يوضح الجدول  واالستجابات أو
 (1جدول  
 الخ ائص السيكومتريةيوضح موا فات عينة 

 النسبة المئوية العدد العيندددة المتغيدددر

 العمر الزمنى
 %91.30 147 سنة فأقل 30

 %8.70 14 سنة 30أكبر من 
 %100.00 161 العينة الكلية

 النو 
 %9.94 16 ذكور
 %90.06 145 إنات

 %100.00 161 العينة الكلية

 المرحلة التعليمية

 %36.65 59 الفرقة األولى
 %19.88 32 خاص
 %6.21 10 مهني

 %37.27 60 الفرقة الرابعة
 %100.00 161 العينة الكلية

 

جامعة عين –التربية من كلية طالب وطالبة  297وتكونت من  األساسية:العينة -ب
وذلك بهدف التحقق من . 5.465انحراف معياري  22.180بمتوسط عمري  شمس

 التالي:فروخ الدراسة، وكان توزيعهم كما يوضح الجدول 
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 (2 جدول 
 يوضح موا فات عينة الدراسة األساسية

 النسبة المئوية العدد العيندددة المتغيدددر

 العمر الزمنى
 %90.90 270 سنة فأقل 30

 %9.10 27 سنة 30أكبر من 
 %100 297 العينة الكلية

 النو 
 %10.44 31 ذكور
 %89.56 266 إنات

 %100 297 العينة الكلية

 المرحلة التعليمية

 %20.20 60 الفرقة األولى
 %18.85 56 خاص
 %7.74 23 مهني

 %53.19 158 الفرقة الرابعة
 %100 297 العينة الكلية

 :أدوات الدراسة
فددي ضددوء مددا تددوفر مددن مددادة علميددة عددن التددرات النظددري والدراسددات السددابقة لموضددو  

عدداد مقياسدي الدراسدة:  مقيداس العجدز المكتسدب، ومقيداس منبئدات العجز المتعلم تم ت دميم واا
 .العجز المكتسب

  تعلممقياس العجز المأواًل: 
 لعجددز المددتعلمتحديددد مسددتوى ااتضددح مددن خددالل مراجعددة المقدداييس السددابق ت ددميمها ل

علددى ت ددميم مواقددف تجريبيددة تتضددمن وجددود أسددلوبين مختلفددين لقيدداس الظدداهرة، يعتمددد أولهمددا 
 Gernigon مهام أدائية تعكس درجة العجز المتعلم لدى األفراد فدي  دورة عيانيدة واضدحة 

et. al., 2000  ، )Ellis, 2007) .ب ورة أساسية علدى قيداس  أما األسلوب الثاني فيعتمد
المكونددات الددثالت للعجددز المددتعلم التددي تأكدددت عبددر تراكمددات التددرات النظددري ونتددائج الدراسددات 
السدابقة للظداهرة، والمتمثلدة فدي أنمداط العددزو السدببي المتبنداة: داخليدة العدزو، وشدمولية العددزو، 

 ,Maadikhah & Erfani, 2014  ،)Gotshall & Stefanou واسدتمرارية العدزو 
، أو قيدداس الظدداهرة فددي ضددوء أبعدداد متحددررة نسددبياز مددن ثالثيددة العددزو السددببي التقليديددة (2001

   .(2015رفعة تايه ورافى الزقول،،  (2015م طفى أبو المجد وياسر عبد اهلل،  



 

 
 

)   18) 
 2016 اغسطس،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 منبئات العجز املتعلم لدى عينة من الطالب اجلامعيني

 وعاء البنود:
 ، تددم اخت ددارها بعددد المراجعددة والتنقدديحعبددارة 27تكونددت ال ددورة األوليددة للمقيدداس مددن 

شددمل وي سددلبية،عبددارة، تحمددل عبددارات إيجابيددة االتجدداه وأخددرى  22 إلددى والمعالجددة اإلح ددائية
 يغت عباراتها في ضوء الت ورات التي أبرزها الترات النظدري كتفسدير  أبعاد ةالمقياس ثالث

السلبي/ اإليجابي التوجه  ،(الذاتهزيمة  أو  التفشيل :تلك األبعاد هي لظاهرة العجز المتعلم،
مدن   دغيرة للتأكدد، وتدم تجريدب بندود المقيداس علدى عيندة اسدتطالعية االعتمادية، الحياة نحو

  وضوح العبارات والتعليمات. 
  أسلوب التطبيق:

، بطريقة ليكدرت يقوم المفحوص باختيار استجابة واحدة من خمس استجابات محتملة 
 المكتسب للفرد.وتعبر الدرجة األعلى على المقياس عن ارتفا  مستوى العجز 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 :المتعلم( لمقياس العجز العامليالصدق صدق المقياس ): أ
 Principal Componentsبطريقدة المكوندات األساسدية  العدامليتدم إجدراء التحليدل 

حزمددة البددرامج اإلح ددائية للعلددوم االجتماعيددة  باسددتخدام Hotellingوضددعها هددوتيلينج  التددي
(SPSS)  واالعتمدداد علددى محددك كددايزرKaiser Normalization وضددعه جوتمددان  الددذي

Guttmann  يسددداوى أو يزيدددد جدددذره عدددن الواحدددد  الدددذيوفدددى ضدددوء هدددذا المحدددك يقبدددل العامدددل
تشدبى بهدا ثالثدة بندود علدى األقدل بحيدت ال يقدل تشدبى  التديال حيح، كذلك يدتم قبدول العوامدل 

ر طريقددة المكونددات األساسددية باعتبارهددا مددن أكثددر وقددد تددم اختيددا (.0.300البنددد بالعامددل عددن  
دقة ومميزات، ومن أهمها إمكان اسدتخالص أق دى تبداين لكدل عامدل،  العامليطرق التحليل 

 أقل عدد من العوامل. فيللمتغيرات  االرتباطيةوبذلك تتلخص الم فوفة 
بلغددت  عبددارة يمثلددون عبددارات المقيدداس. وقددد 27لعدددد  العددامليوقددد تددم إجددراء التحليددل 

 4لعبدددارات المقيددداس عدددن وجدددود  العدددامليفدددردا. وأسدددفرت نتدددائج التحليدددل  161عيندددة التحليدددل 
 % من التباين الكلى. 65.29عوامل جذرها الكامن أكبر من الواحد ال حيح فسرت 

يوضددددح م فدددددوفة العوامددددل الدالددددة إح ددددائيا وتشددددبعاتها بعددددد تدددددوير  التدددداليوالجدددددول 
المحدداور تدددويرا متعامدددا، وكددذلك الجددذر الكددامن ونسددبة التبدداين لكددل عامددل والنسددبة التراكميددة 

 للتباين.
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 (3 جدول 
 م فوفة العوامل الدالة إح ائيا وتشبعاتها بعد تدوير المحاور

 العوامل
 قيم الشيوع الرابع الثالث الثاني األول العبارات

1 0.632  0.303  0.652 
2 - - - - 0.251 
3 

 
0.574 

  
0.602 

4 
   

0.306 0.411 
5  0.493   0.547 
6 0.545    0.589 
7 - - - - 0.197 
8 0.502    0.579 
9 0.307 0.616   0.632 
10 

  
0.513 

 
0.577 

11 0.448 
   

0.529 
12 0.607 

   
0.637 

13 0.745    0.772 
14 0.592 

   
0.605 

15    0.402 0.515 
16 0.471    0.528 
17 

 
0.307 0.689 

 
0.706 

18 0.703 
   

0.738 
19 

  
0.577 

 
0.592 

20   0.653  0.684 
21 0.309 0.702   0.737 
22 0.654    0.689 
23  0.531   0.588 
24 - - - - 0.201 
25 0.406    0.499 
26   0.601  0.637 
27  0.683   0.69 
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 - 1.671 2.892 3.359 5.443 الجذر الكامن

 - %6.19 %10.71 %12.44 %20.16 نسبة التباين
نسبة التباين 

 - %65.29 %59.10 %48.39 %20.16 التراكمية

 .0.300تقل عن  التيحذفت جميى التشبعات 
، لذا 15، 4عبارتين فقط هما يتضح من الجدول السابق أن العامل الرابى تشبى عليه 

لدددم يتشدددبى عليددده ثدددالت عبدددارات علدددى األقدددل طبقدددا لمحدددك كدددايزر  ألندددهسدددتبعد هدددذا العامدددل يس
Kaiser ،أن  مددامددن العوامددل األخددرى. ك أيحذف هدداتين العبددارتين لعدددم تشددبعهما علددى وسددت

يدتم حدذفها، وبدذلك  وبالتداليعامدل مدن العوامدل  أي( لم تتشبى علدى 24، 7، 2العبارات رقم  
%( مددن التبدداين 59.1( عبددارة متشددبعة علددى ثددالت عوامددل تفسددر  22 ددبح عدددد العبددارات  ي

 -متعامدا: تفسير هذه العوامل سيكولوجيا بعد تدوير المحاور تدويرا  يليالكلى. وفيما 
 (4)جدول 

 درجات تشبى عبارات العامل األول مرتبة ترتيبا تنازليا
 درجة التشبى العبدددددارات رقم العبارة

 0.745 أعترف بأن إمكاناتي للنجاح ضعيفة 13
 0.703 أجد  عوبة في تغيير أسلوب تعاملي مى ا خرين 18
 0.654 أعتقد أن معظم جهودي تذهب سدى  22
 0.632 اعتدت أن تبوء محاوالتي بالفشل 1
 0.607 أعتقد أن ظروفي لن تتحسن عما هي عليه أبداً  12
 0.592 خبرات الفشل المتكررة تفقدني الثقة بالنفس 14
 0.545 أخشى الدخول إلى مجاالت جديدة خوفًا من الفشل 6
 0.502 أجد  عوبة في تغيير أسلوب تعاملي مى ا خرين 8
 0.471 مهما بذلت من جهد أعجز عن تفادي الوقو  في األخطاء 16
 0.448 يتغلب علي  أكره أن أدخل في نقا  مى أحد خوفًا من أن  11
 0.406 ال جدوى من تكرار المحاولة طالما نتوقى الفشل 25

 

، 0.406يتضددح مددن الجدددول السددابق أن تشددبعات عبددارات هددذا العامددل تراوحددت بددين  
%( مدن حجدم التبداين 20.159(، ويفسر هدذا العامدل  5.443( وبلغ جذرها الكامن  0.745

 هزيمةةة“يمكدن أن نطلددق علدى هددذا العامدل اسددم  الكلدى، ومدن خددالل مدا تتضددمنه هدذه العبددارات
 ت. التفشيل-الذات 
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 ( 5جدول  
 مرتبة ترتيبا تنازليا الثانيدرجات تشبى عبارات العامل 

 درجة التشبى العبدددددارات رقم العبارة
 0.702 أحب أن أساعد ا خرين واألخذ بأيديهم 21
 0.683 أتفاءل بأن المستقبل سيكون أفضل 27
 0.616 فشلت في تجربة معينة أكرر المحاولة حتى أنجحإذا  9
 0.574 أحتفظ في ذاكرتي بخبرات جميلة مرت في حياتي 3
 0.531 أعتبر النقد الموجه لي دافى كي أحسن من ذاتي 23
 0.493 من حولي يثقون في قدراتي 5

 

 ،0.493يتضددح مددن الجدددول السددابق أن تشددبعات عبددارات هددذا العامددل تراوحددت بددين  
%( مدن حجدم التبداين 12.441(، ويفسر هدذا العامدل  3.359( وبلغ جذرها الكامن  0.702

التوجة  الكلى، ومن خالل ما تتضمنه هدذه العبدارات يمكدن أن نطلدق علدى هدذا العامدل اسدم ت 
 ت. نحو الحياة اإليجابي/  يالسلب

  (6 جدول 
 درجات تشبى عبارات العامل الثالت مرتبة ترتيبا تنازليا

 درجة التشبى العبدددددارات العبارةرقم 

طول سنوات الدراسة اعتدت أن يساعدني ،خرين في عمل واجباتي  17
 واالستذكار

0.689 

 0.653 تجنب المبادرة بطلب ال داقة حتى ال أتعرخ للحر أ 20
 0.601 على األجيال السابقة أن توفر للشباب فرص النجاح 26
 0.577 لهم يعاني الشباب من تجاهل الكبار 19
 0.513 أتجنب المواقف التي يمكن أن تعرضني لالنتقاد 10

   
، 0.513يتضددح مددن الجدددول السددابق أن تشددبعات عبددارات هددذا العامددل تراوحددت بددين  

%( مدن حجدم التبداين 10.711(، ويفسر هدذا العامدل  2.892( وبلغ جذرها الكامن  0.689
 أن نطلدددق علدددى هدددذا العامدددل اسدددم ت الكلدددى، ومدددن خدددالل مدددا تتضدددمنه هدددذه العبدددارات يمكدددن

 ت. االعتمادية
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  : ثبات المقياس:ب
كرونبددا ، وطريقددة التجزئددة الن ددفية  –لحسدداب ثبددات المقيدداس تددم اسددتخدام طريقددة ألفددا 

 يوضح ذلك. التالي( فردا والجدول 161على عينة قوامها  
 (7 جدول 
 الن فيةكرونبا  وطريقة التجزئة  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 األبعاد
معامل الثبات ألفا 

ن = كرونبا   
161) 

معامل الثبات بطريقة التجزئة 
 الن فية 

 (161ن =  
 0.845 0.812 التفشيل –هزيمة الذات 

 0.829 0.807 نحو الحياة اإليجابي/  السلبيالتوجه 
 0.813 0.795 االعتمادية
 0.859 0.836 الدرجة الكلية

 فييتضح من الجدول السابق أن جميى قيم معامالت الثبات مرتفعة، مما يجعلنا نثق        
 ثبات المقياس.

 مقياس منبئات العجز المكتسب:ثانيًا: 
لمحتدددوى مقيدداس منبئدددات العجددز المدددتعلم هددو التدددرات النظدددري كددان الم ددددر األساسددي 

، وذلددك لددة العجددز المددتعلموالدراسددات السددابقة التددي تناولددت المتغيددرات ذات ال ددلة الوثيقددة بحا
 ,Sutherland & Singh, 2004  ،)Kabatay سدواء ارتبطدت تلدك المتغيدرات بالظداهرة 

أو (، Ellis, 2007(،  2014(،  شددددادية أحمددددد التددددل ونشددددمية عبددددد اهلل الحربددددي، 1999
    .(Albano, 1983 استخدمت للتنبؤ بها 
 وعاء البنود:

تشددمل خمسددة منبئددات مفترضددة هددي:  عبددارة، 50تكونددت ال ددورة األوليددة للمقيدداس مددن 
وتددم تجريددب بنددود المقيدداس علددى  ،الغضددب، الالمعياريددة، خيبددة األمددل، اللددوم، الفددراغ الوجددودي

وبعدددد المراجعدددة والتنقددديح مدددن وضدددوح العبدددارات والتعليمدددات.   دددغيرة للتأكددددعيندددة اسدددتطالعية 
بددارات إيجابيددة االتجدداه عبددارة، تحمددل ع 45والمعالجددة اإلح ددائية تددم اخت ددار العبددارات إلددى 

وأخدددرى سدددلبية، ولت دددبح المنبئدددات المفترضدددة هدددي: الغضدددب، وخيبدددة األمدددل، واللدددوم، والفدددراغ 
 الوجودي، والعدائية.
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  أسلوب التطبيق:
 ليكدرت،يقوم المفحوص باختيار استجابة واحدة من خمدس اسدتجابات محتملدة بطريقدة 

 الغضدددب، وخيبدددة األمدددل، واللدددوم،  كدددل مدددن المنبئدددات المفترضدددةوتعبدددر الدرجدددة األعلدددى علدددى 
 لفرد.دى ال كل منهاارتفا  مستوى  والفراغ الوجودي، والعدائية( عن

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
 أ: صدق المقياس )الصدق العاملي لمقياس منبئات العجز المتعلم(:

 Principal Componentsبطريقددة المكونددات األساسدية  العدامليتدم إجددراء التحليددل 
حزمددة البددرامج اإلح ددائية للعلددوم االجتماعيددة  باسددتخدام  Hotellingوضددعها هددوتيلينج التددي

(SPSS)  واالعتمدداد علددى محددك كددايزرKaiser Normalization وضددعه جوتمددان  الددذي
Guttmann  يسددداوى أو يزيدددد جدددذره عدددن الواحدددد  الدددذيوفدددى ضدددوء هدددذا المحدددك يقبدددل العامدددل

تشدبى بهدا ثالثدة بندود علدى األقدل بحيدت ال يقدل تشدبى  التديال حيح، كذلك يدتم قبدول العوامدل 
وقددد تددم اختيددار طريقددة المكونددات األساسددية باعتبارهددا مددن أكثددر  (.0.300البنددد بالعامددل عددن  

دقة ومميزات، ومن أهمها إمكان اسدتخالص أق دى تبداين لكدل عامدل،  العامليطرق التحليل 
 عدد من العوامل. أقل فيللمتغيرات  االرتباطيةوبذلك تتلخص الم فوفة 

( عبدارة يمثلدون عبدارات المقيداس. وقدد بلغدت 45لعددد   العدامليوقد تم إجدراء التحليدل 
( 7لعبدارات المقيداس عدن وجدود   العداملي( فدردا. وأسدفرت نتدائج التحليدل 161عينة التحليدل  

 %( من التباين الكلى. 72.898عوامل جذرها الكامن أكبر من الواحد ال حيح فسرت  
يوضددددح م فدددددوفة العوامددددل الدالددددة إح ددددائيا وتشددددبعاتها بعددددد تدددددوير  التدددداليول والجددددد

المحدداور تدددويرا متعامدددا، وكددذلك الجددذر الكددامن ونسددبة التبدداين لكددل عامددل والنسددبة التراكميددة 
 للتباين.
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 منبئات العجز املتعلم لدى عينة من الطالب اجلامعيني

 (8)جدول 

 م فوفة العوامل الدالة إح ائيا وتشبعاتها بعد تدوير المحاور
 العوامل
 قيم الشيو  السابى السادس الخامس الرابى الثالت الثاني األول العبارات

1 0.603   0.302    0.652 
2 - - - - - - - 0.214 
3       0.206 0.326 
4    0.585    0.608 
5      0.304  0.355 
6 0.471       0.562 
7  0.482      0.546 
8  0.315  0.647     0.672 
9     0.499   0.549 
10    0.639    0.698 
11  0.303   0.621   0.68 
12  0.674      0.692 
13   0.534     0.701 
14 - - - - - - - 0.223 
15 - - - - - - - 0.219 
16 0.579       0.608 
17   0.512     0.631 
18   0.629 0.304    0.67 
19     0.577   0.597 
20 - - - - - - - 0.209 
21 0.643       0.688 
22   0.59     0.624 
23       0.316 0.359 
24     0.518   0.546 
25   0.562     0.646 
26 0.622       0.647 
27  0.666      0.683 
28   0.481     0.594 
29    0.505    0.527 
30  0.311   0.602   0.631 
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31     0.549   0.564 
32  0.614      0.691 
33 - - - - - - - 0.213 
34    0.496    0.54 
35    0.606    0.623 
36 0.671       0.672 
37 - - - - - - - 0.198 
38      0.308  0.346 
39  0.578      0.645 
40   0.502     0.556 
41 0.685       0.693 
42  0.526      0.551 
43   0.607     0.667 
44    0.546    0.614 
45    0.62    0.693 

 - 1.857 2.551 3.861 4.927 5.489 7.014 7.105 الجذر الكامن
 - %4.127 %5.669 %8.58 %10.95 %12.2 %15.59 %15.79 نسبة التباين
نسبة التباين 

 - %72.9 %68.77 %63.10 %54.52 %43.57 31.38 15.79 التراكمية

 .0.300تقل عن  التيحذفت جميى التشبعات 
 منهمددددايتضددددح مددددن الجدددددول السددددابق أن العدددداملين السددددادس والسددددابى تشددددبى علددددى كددددل 

( للعامل السابى، لذا سوف يتم اسدتبعاد 23، 3( للعامل السادس،  38، 5عبارتين فقط هما  
لددم يتشددبى علددى كددل منهمددا ثددالت عبددارات علددى األقددل طبقددا لمحددك كددايزر  ألنددههددذين العدداملين 

Kaiserمددن العوامددل األخددرى. كددذلك  أيذلك يددتم حددذف هددذه العبددارات لعدددم تشددبعها علددى ، كدد
 ،عامدل مدن العوامدل أي( لم تتشدبى علدى 37، 33، 20، 15، 14، 2نجد أن العبارات رقم  

( عبددارة متشددبعة علددى خمسددة عوامددل 35يددتم حددذفها، وبددذلك أ ددبح عدددد العبددارات   وبالتددالي
تفسدير هدذه العوامدل سديكولوجيا بعدد تددوير  يلدي%( من التباين الكلدى. وفيمدا 63.102تفسر  

 متعامدا: المحاور تدويرا 
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  (9 جدول 
 درجات تشبى عبارات العامل األول مرتبة ترتيبا تنازليا

 درجة التشبى العبدددددارات رقم العبارة
 0.685 أشعر بأن رأسي يكاد ينفجر إذا قضبت 41
 0.671 أقضب ألسباب واهية 36
 0.643 إذا استفزني أحدهم أفقد السيطرة على أع ابي 21
 0.622 تسري الحرارة في جسدي إذا أقضبني أحدهم 26
 0.603 عندما أقضب ال أستطيى كبح طاقة العنف في داخل 1
 0.579 في لحظات الغضب أوجه لآلخرين ألفاظ مهينة 16
 0.471 حماقة ا خرين تثير قضبي 6

 

 ،0.471يتضددح مددن الجدددول السددابق أن تشددبعات عبددارات هددذا العامددل تراوحددت بددين  
%( مدن حجدم التبداين 15.789(، ويفسر هدذا العامدل  7.105( وبلغ جذرها الكامن  0.685

 ت.الغضب“الكلى، ومن خالل ما تتضمنه هذه العبارات يمكن أن نطلق على هذا العامل اسم 
  (10 جدول 
 مرتبة ترتيبا تنازليا الثانيدرجات تشبى عبارات العامل 

 العبةةةةةارات رقم العبارة
درجة 
 التشبع

 0.674 حياتي تشبه الكابوس 12
 0.666 كنت أتمنى حياة أفضل من التي أعيشها 27
 0.614 أعاني من خيبة األمل في حياتي الخا ة 32
 0.578 أفضل الفرص يح ل عليها أ حاب تالواسطةت 39
 0.526 وثبت عدم جدواها إنها عليانشأت على قيم قالوا  42
 0.482 على  خرة الواقىكثير من أحالمي تحطمت  7

 

 ،0.482يتضددح مددن الجدددول السددابق أن تشددبعات عبددارات هددذا العامددل تراوحددت بددين  
%( مدن حجدم التبداين 15.587(، ويفسر هدذا العامدل  7.014( وبلغ جذرها الكامن  0.674

خيبةةة الكلددى، ومددن خددالل مددا تتضددمنه هددذه العبددارات يمكددن أن نطلددق علددى هددذا العامددل اسددم ت 
 ت. األمل
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 (11)جدول 

 درجات تشبى عبارات العامل الثالت مرتبة ترتيبا تنازليا
 درجة التشبى العبدددددارات رقم العبارة

 0.647 أحب أن أحدد أهدافي بنفسي 8
 0.629 ي عب علي  تحديد أهدافي 18
 0.607 أضى لنفسي أهداف أعمل على تحقيقها 43
 0.590 أنا متفائل بطبعي 22
 0.562 وراءه مطالبما ضا  حق  25
 0.534 ،مالي في الحياة قليلة ومتواضعة 13
 0.512 أجمل أمنياتي مستحيل تحقيقها 17
 0.502 أتمنى أن أكون حرًا بال أي قيود 40
 0.481 ما استحق أن يولد من عا  لنفسه  28

، 0.481يتضددح مددن الجدددول السددابق أن تشددبعات عبددارات هددذا العامددل تراوحددت بددين  
%( مدن حجدم التبداين 12.198(، ويفسر هدذا العامدل  5.489( وبلغ جذرها الكامن  0.647

الفةرا   "الكلى، ومدن خدالل مدا تتضدمنه هدذه العبدارات يمكدن أن نطلدق علدى هدذا العامدل اسدم 
 ت. الوجودي

  (12 جدول 
 تشبى عبارات العامل الرابى مرتبة ترتيبا تنازليادرجات 

 درجة التشبى العبدددددارات رقم العبارة
 0.639 نعي  في عالم تغيب فيه العدالة 10
 0.620 مجتمعنا تحكمه شريعة الغابة البقاء لألقوى 45
 0.606 تنتهك القوانين باستمرار 35
 0.585 أمامناأعتقد أن نظام التعليم يهدم فرص المستقبل  4
 0.546 أنتمي لجيل يدفى ثمن أخطاء الجيل الذي يسبقه 44
 0.505 الدولة ال تؤمن مستقبل الشباب 29
 0.496 نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا 34

 

، 0.496يتضددح مددن الجدددول السددابق أن تشددبعات عبددارات هددذا العامددل تراوحددت بددين  
%( مدن حجدم التبداين 10.949(، ويفسر هدذا العامدل  4.927( وبلغ جذرها الكامن  0.639

 ت. اللومالكلى، ومن خالل ما تتضمنه هذه العبارات يمكن أن نطلق على هذا العامل اسم ت 
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 (13)جدول 

 العامل الخامس مرتبة ترتيبا تنازليادرجات تشبى عبارات 
 درجة التشبى العبدددددارات رقم العبارة

 0.621 أرقب في االنتقام ممن تسبب في إلحاق الضرر بي 11
 0.602 من الغباء أن ألتزم بالقواعد عندما يخالفها الجميى 30
 0.577 أؤمن بالمثل القائل: يعملوها الكبار ويقعوا فيها ال غار 19
 0.549 أتعمد إيذاء من يوجه لي إساءة مهما كانت بسيطة 31
 0.518 أساليب التنشئة الخاطئة أضعفت شخ ية شباب جيلي 24
 0.499 طريقة تفكير ا باء والمعلمين قير مالئمة لع رنا 9

 

 ،0.499يتضددح مددن الجدددول السددابق أن تشددبعات عبددارات هددذا العامددل تراوحددت بددين  
%( مددن حجددم التبدداين 8.580(، ويفسددر هددذا العامددل  3.861( وبلددغ جددذرها الكددامن  0.621

 ت.العدائية الكلى، ومن خالل ما تتضمنه هذه العبارات يمكن أن نطلق على هذا العامل اسمت
 ثانيا: ثبات المقياس: 

كرونبددا ، وطريقددة التجزئددة الن ددفية  –لحسدداب ثبددات المقيدداس تددم اسددتخدام طريقددة ألفددا 
 يوضح ذلك. التالي( فردا والجدول 161على عينة قوامها  

 (14 جدول 
 كرونبا  وطريقة التجزئة الن فية –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 
 

 فييتضح من الجدول السابق أن جميى قيم معامالت الثبات مرتفعة، مما يجعلنا نثق 
 .ثبات المقياس

  

 األبعاد
معامل الثبات ألفا 

 كرونبا  
 (161ن =  

معامل الثبات بطريقة التجزئة 
 الن فية 

 (161ن =  
 0.845 0.816 الغضب
 0.811 0.802 خيبة األمل

 0.800 0.792 الوجوديالفراغ 
 0.839 0.814 اللوم
 0.824 0.819 العدائية
 0.872 0.831 الدرجة الكلية
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 المعالجات اإلحصائية:

األسدداليب اإلح ددائية التاليددة للتحقددق مددن  دددق وثبددات المقدداييس وكددذلك  تددم اسددتخدام
 للتحقق من  حة فروخ الدراسة:

 .التحليل العاملي 
  كرونبا .الفا 
  الن فية.التجزئة 
 .معامل ارتباط بيرسون 
 . معامل االنحدار المتعدد المتدر 

 نتائج الدراسة:
 بالنسبة للفرض األول:

توجد عالقة دالة إحصائيًا بين درجات أفراد العينة ينص هذا الفرخ على أنه ت           
س على أبعاد مقياس منبئات العجز المتعلم والدرجة الكلية، ودرجاتهم على أبعاد مقيا

وللتحقق من  حة هذا الفرخ تم حساب معامالت ارتباط  ت.العجز المتعلم والدرجة الكلية 
رجاتهم على بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس منبئات العجز المتعلم ود

 مقياس العجز المتعلم.
 (15 جدول 

 منبئات العجز المتعلممعامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس 
 (297=  ن  ودرجاتهم على مقياس العجز المتعلم 

-هزيمة الذات  األبعددداد
 التفشيل

 اإليجابي/  السلبيالتوجه 
 الدرجة الكلية االعتمادية نحو الحياة

 **0.467 **0.342 0.049 **0.476 خيبة األمل
 **0.629 **0.386 **0.177 **0.666 الغضب

 **0.376 **0.219 **0.316 **0.245 الوجوديالفراغ 
 **0.355 **0.308 **0.160 **0.269 اللوم
 **0.454 **0.381 0.028 **0.454 العدائية

 **0.682 **0.488 **0.174 **0.640 الدرجة الكلية

 ( 0.05٭ دال عند مستوى               (     0.01٭٭ دال عند مستوى  
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 منبئات العجز املتعلم لدى عينة من الطالب اجلامعيني

ارتباطية موجبةة دالةة إحصةائيا بةين درجةات  يتضح من الجدول السابق وجود عالقة
 أفراد عينة الدراسة على كل من:

  التفشدديل،  –بعددد خيبددة األمددل لمقيدداس منبئددات العجددز المددتعلم وبعدددى هزيمددة الددذات
 االعتمادية لمقياس العجز المتعلم والدرجة الكلية للمقياس.

 جدددز المدددتعلم بعدددد الغضدددب لمقيددداس منبئدددات العجدددز المدددتعلم وجميدددى أبعددداد مقيددداس الع
 والدرجة الكلية للمقياس.

  لمقيددداس منبئدددات العجدددز المدددتعلم وجميدددى أبعددداد مقيددداس العجدددز  الوجدددوديبعدددد الفدددراغ
 المتعلم والدرجة الكلية للمقياس.

  بعد اللوم لمقياس منبئات العجز المتعلم وجميى أبعاد مقياس العجز المدتعلم والدرجدة
 الكلية للمقياس.

 التفشدددديل،  –ات العجددددز المددددتعلم وبعدددددى هزيمددددة الددددذات بعددددد العدائيددددة لمقيدددداس منبئدددد
 االعتمادية لمقياس العجز المتعلم والدرجة الكلية للمقياس.

  الدرجددة الكليددة لمقيدداس منبئددات العجددز المددتعلم وجميددى أبعدداد مقيدداس العجددز المددتعلم
 والدرجة الكلية للمقياس.

 :الثانيبالنسبة للفرض 
التنبؤ بةالعجز المةتعلم فةي ضةوء متغيةرات الغضةب، " يمكن ينص هذا الفرخ على أنه     

والختبددار  ددحة هددذا الفددرخ تددم اسددتخدم . لفةةرا  الوجةةودي، اللةةوم، العدائيةةة"خيبةةة األمةةل، ا
، حيدت يتميدز Stepwiseتحليل االنحدار المتعدد بطريقة إضافة وحدذف المتغيدرات تددريجيًا 

الخطدوة األولدى،  فديالمتغيدر التدابى  هذا األسلوب ب مكانيدة إدرا  أقدوى المتغيدرات تدأثيرًا علدى
درا   مددن إدرا  جميددى ذات  ينتهدديالخطددوة الثانيددة، وهكددذا حتددى  فدديأقددوى المتغيددرات  ثددانيواا

تفسدر كميدة أو نسدبة  التديالتأثير الدال على المتغير التابى، وال يدر  المتغيرات الضدعيفة أو 
نتدائج تحليدل االنحددار  التداليدرجات المتغير التابى. ويلخص الجدول  فيضئيلة من التباين 

 المتعدد للتنبؤ بالعجز المتعلم.
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 (16 جدول 
 نتائج تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالعجز المتعلم

 المتغيرات
 المستقلة

 معامل
 االنحدار

B 

 الخطأ
 المعياري

 Bلد 

 معامل
 االنحدار
 المعياري
Beta 

 قيمة
 ت ت ت

 قيمة
 ت ف ت

االرتباط 
 المتعدد

R 

 االرتباطمربى 
 المتعدد
R² 

مربى 
معامل 
 االرتباط
 المتعدد
 المعدل

 0.394 0.396 0.629 **193.582 **13.913 0.629 0.095 1.328 خيبة األمل
 44.2المقدار الثابت = 

 **126.882 **11.59 0.53 0.097 1.119 خيبة األمل
 

0.681 
 

0.463 
 

0.460 
 **6.061 0.277 0.09 0.545 الغضب 

 35.69المقدار الثابت = 
 **10.559 0.484 0.097 1.021 خيبة األمل

95.609** 
 

0.703 
 

0.495 
 

0.490 
 

 **5.76 0.258 0.088 0.506 الغضب
الفراغ 
 الوجودي

0.540 0.126 0.186 4.267** 

 21.035المقدار الثابت = 

 (     0.05(       ٭ دال عند مستوى  0.01٭٭ دال عند مستوى  
 يلي:يتضح من الجدول السابق ما 

  المتعلم.لها قدرة تنبؤية بالعجز  الوجوديأن أبعاد خيبة األمل، الغضب، والفراغ 
  الدذي، األمدر 0.01أن قيمة ت ف ت وكذلك قيمدة ت ت ت كاندت جوهريدة عندد مسدتوى 

 فددينمددوذ  االنحدددار(  فدديدخلددت  التددييشددير إلددى داللددة تددأثير المتغيددرات المسددتقلة  
 التنبؤية.المتغير التابى كما يشير إلى داللة المعادلة 

  تبددداين درجدددة العجدددز المدددتعلم، حيدددت  فدددي% 49أسدددهمت المتغيدددرات المسدددتقلة بنسدددبة
 في، ثم جاء تباين درجة العجز المتعلم في% 39.4أسهم متغير خيبة األمل بنسبة 

%، ثدم جداء 46% لي دبح التبداين 6.6متغير الغضب وأسدهم بنسدبة  الثانيالترتيب 
% لي ددددبح 3وأسددددهم بنسددددبة  الوجددددوديالترتيددددب الثالددددت واألخيددددر متغيددددر الفددددراغ  فددددي

 %.49التباين 
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  ،أن العجددددز المددددتعلم يددددرتبط ارتباطددددا موجبددددا ودال إح ددددائيا مددددى أبعدددداد خيبددددة األمددددل
 فدددديموجبددددة  (Bاالنحدددددار  حيددددت جدددداءت قدددديم معامدددددل  الوجددددوديالغضددددب، والفددددراغ 

 النموذ .
 التالي:يمكن صياغة المعادلة التنبؤية على النحو 

 مقدار ثابت د( + 0.540ج( + ) 0.506+ )ب(  1.021أ = )
 الدرجة الكلية لمقياس العجز المتعلم  علىحيث تعبر أ عن درجة الفرد 

 بعد خيبة األمل علىوتعبر ب عن درجة الفرد 
 بعد الغضب علىوتعبر ج عن درجة الفرد 

 بعد الفرا  الوجودي علىدرجة الفرد  د عنوتعبر 
 21.035والمقدار الثابت = 

 مناقشة نتائج الدراسة:
باالنتهدداء مددن إجددراءات تطبيددق الدراسددة، تددم التحقددق مددن  دددق الفرضددين  االرتبدداطي 

 ثالثة محاور، هي كالتالي:والتنبؤي(، وفيما يلي مناقشة نتائج الدراسة الذي يتم على 
 .مناقشة دالالت نتائج التحقق من فرضي الدراسة 
 .إعادة  ياقة وتقييم مفهوم العجز المتعلم 
  التو يات التطبيقية والبحثية.الخال ة و 

 أواًل: دالالت نتائج فرضي الدراسة
ارتباطدددًا جوهريدددًا بدددين العجدددز المدددتعلم فدددي جاندددب، وخ دددائص أظهدددرت نتدددائج الدراسدددة 

الجاندددب ا خددر. فدداألفراد الدددذين  وخيبددة األمدددل والعدائيددة فددي والفددراغ الوجدددودي واللددوم الغضددب
يرتفددى لددديهم مسدددتوى العجددز المددتعلم ترتفدددى لددديهم أيضددًا المظددداهر االنفعاليددة السددلبية للغضدددب 
وخيبة األمل والعدائيدة، ويرتفدى لدديهم مسدتوى الفدراغ الوجدودي والميدل إلدى اللدوم الدذي يتضدمن 

ات الحيدداة بمبددررات فضفاضددة وقيددر منطقيددة. هددذه النتيجددة تتفددق مددى نتددائج معظددم تبريددر سددلبي
الدراسدددات التدددي أظهدددرت ارتبددداط العجدددز المدددتعلم بالعديدددد مدددن الخ دددائص السدددلبية للشخ دددية، 

والعدائيددة (، Ellis, 2007(، وخيبددة األمددل واإلحبدداط  Gelbrich,2010 خا ددة الغضددب 
(. والحقيقدة أن 2014ونشدمية الحربدي،  ة التدلالتي قد تتكشف في بعخ  ور العنف  شدادي
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تعمددق مددن خطددورة الظدداهرة وتضدديف لهددا أبعددادًا أخددرى تسدداهم فددي م دداحبات العجددز المددتعلم 
 تقويخ مقومات ال حة النفسية وفاعلية الذات في الشخ ية اإلنسانية.

ت الدذي أظهدر ارتباطدًا جوهريدًا بأبعداد العجدز المدتعلم وبالدرجدة الغضدبتبالنسبة لمتغيدر 
الددذي اعتبددر أن  (Gelbrich,2010 الكليددة، فهددذه النتيجددة تتفددق مددى نتددائج دراسددة جلبددريت  

اإلحسدداس بددالعجز وعدددم القدددرة علددى السدديطرة مددن شددأنه أن يولددد طاقددة مددن الغضددب والميددل 
العجددز المددتعلم فددي الدراسددة الحاليددة، علددى  ، وهددو مددا تعكسدده عبددارات مقيدداس منبئدداتلالنتقددام

سدددبيل المثدددال: عنددددما أقضدددب ال أسدددتطيى كدددبح طاقدددة العندددف فدددي داخلدددي، أو: فدددي لحظدددات 
ال الشددعور بالددذنب  –الغضددب أوجدده لآلخددرين ألفاظددًا مهينددة. لقددد توقددى جلبددريت  أن الغضددب 

 ج الدراسة الحالية.، وهذا هو ما أكدته نتائهو األكثر ارتباطًا بحالة العجز –ولوم الذات 
أمددا متغيددر الفددراغ الوجددودي، فقددد أظهددر أيضددًا ارتباطددًا جوهريددًا بأبعدداد العجددز المددتعلم 
وبالدرجددددة الكليددددة. ويعكددددس الفددددراغ الوجددددودي كمفهددددوم قيدددداب المعنددددى واالفتقددددار إلددددى الطمددددوح 
، واألهداف المحددة فدي الحيداة، وهدو مدا اشدتملت عليده عبدارات مقيداس منبئدات العجدز المدتعلم

و: ي ددعب أمثددل: ،مددالي فددي الحيدداة قليلددة ومتواضددعة، أو: أجمددل أمنيدداتي مسددتحيل تحقيقهددا، 
( أن قيددداب المعندددى والهددددف الدددذي 2004علدددي  تحديدددد أهددددافي. لقدددد اعتبدددر فيكتدددور فرانكدددل  

تنطددوي عليدده حالددة الفددراغ الوجددودي البددد وأن يقتددرن بحالددة مددن العجددز وقيدداب الفاعليددة، حيددت 
الدددافى الددذي يشددحن طاقاتدده النفسددية ويجعلدده يددؤمن بددأن الحيدداة تسددتحق أن  يفتقددر اإلنسددان إلددى

تعدددا . وقدددد جددداءت نتدددائج الدراسدددة الحاليدددة لتؤكدددد أن الفدددراغ الوجدددودي يدددرتبط أيضدددًا بدددالعجز 
 المتعلم.

وفيمددددا يتعلددددق بمتغيددددر اللددددوم الددددذي تأكددددد ارتباطدددده جوهريددددًا بكددددل أبعدددداد العجددددز المددددتعلم 
يختلدددف عدددن معندددى لدددوم الددذات الدددذي اعتبدددر مدددن أهدددم مكوندددات العجدددز  ف ندددهوبالدرجددة الكليدددة، 

 إلى الميل الالعقالني لنسبة النتائج السلبية إلى أسدباب خارجيدة اللوم هنا يشير حيتالمتعلم، 
، كعبددارة: أنتمددي لجيددل يدددفى ثمددن أخطدداء الجيددل الددذي يسددبقه، أو: ولدديس إلددى أسددباب داخليددة

ه النتيجة تتفق مى النتيجة التي تو ل إليها كل من تنن هذ نعي  في عالم تغيب فيه العدالة.
فقد اتضح من دراستهما أن لوم ا خرين وتحمديلهم (، Tennen & Affleck, 1990 وأفليك 

 blaming others for one’s misfortuneمسدئولية األضددرار التددي ت دديب اإلنسدان 
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ورقم أن الباحثين  تعلم.يرتبطان ببعخ الخ ائص السلبية للشخ ية ومن ضمنها العجز الم
اعتبددرا أن نتددائج دراسددتهما تتعددارخ مددى الطددرح النظددري لمفهددوم العجددز المددتعلم، إال أن العددزو 
الداخلي المرتبط بظاهرة العجز المتعلم ال يتعارخ بالضرورة مى العزو الخدارجي الدذي أكدتده 

العقالندددي وقيدددر  دراسدددة تدددنن وأفليدددك ونتدددائج الدراسدددة الحاليدددة طالمدددا أن العدددزو فدددي الحدددالتين
                                              منطقي.

كتسمية لهذا البعد فدي مقيداس لقد وقى االختيار على م طلح خيبة األمل ال اإلحباط 
منبئدددات العجدددز المدددتعلم لددديس للتعبيدددر عدددن مجدددرد اإلخفددداق فدددي تلبيدددة احتياجدددات أساسدددية لددددى 

نما للتعبيراإلنسان للنجداح  الحالة التي تتضمن توقعات إيجابية لمساعي اإلنسدان تلك عن ، واا
وقد تمثدل هدذا  التوقعات.، ولكن يحدت أن تخيب تلك أو تطلعه لترسي  مبادئ وقيم يؤمن بها

نشدأت علدى قديم المعنى في عبارات من قبيل: كنت أتمنى حياة أفضل من التدي أعيشدها، أو: 
هددرت النتددائج ارتبدداط خيبددة األمددل بالدرجددة الكليددة وقددد أظ ت عدددم جدددواها.قددالوا إنهددا عليددا وثبدد

هزيمة الذات واالعتمادية، مما يعني أن العجز المدتعلم يدرتبط لمقياس العجز المتعلم، وببعدي 
فدي  دور تحطدم ا مدال وانكسدار الطموحدات الدذي ويتجلدى بما هو أعمق من مجرد اإلحبداط 

هدذه النتيجدة تددعم  يدر إلدى األفضدل.يسفر عن مشاعر هزيمة الذات واليدأس مدن إمكانيدة التغي
( Walling & Martinek, 1995نتائج دراسة حالة متعمقة قام بها كل من والنج ومارتينك  

بمبددررات  م عددن أداء المهددام التددي تكلددف بهدداتحجددو  ىتفددادتلمراهقددة تعدداني مددن العجددز المددتعلم، 
لقدد أتدت لدك المهدام. من قبيل: لن أستطيى مهما حاولت، أو: ببساطة لديس فدي مقددوري أداء ت

هذه المراهقة من خلفية أسرية قير مشبعة رقم أن األسرة كانت تبدو عادية ظاهريًا، ولم تجدد 
إال االنتقددددادات لفشددددلها فددددي المواقددددف  لددددقمدرسدددديها، ولدددم تمددددن فدددي المدرسددددة تشددددجيعًا مددددن أي 

أو دعددددم ممددددن توقعددددت مددددنهم الدددددعم والمسدددداندة.  المختلفددددة دون توجيدددده أو ت ددددويب لألخطدددداء
وأظهرت فدي أكثدر مدن مناسدبة أنهدا تشدعر بأنهدا توقعدت المسداندة أكثدر مدن مدرة فدي محاوالتهدا 
للنجاح فلم تجدها حتى من أقرب الناس إليها، فقد خابت توقعاتها المرة تلدو المدرة. وهدذا يعندي 

 ة فقط، ولكنها قد تكون تجاه األشخاصإزاء األحدات السيئبالضرورة أن خيبة األمل ال تكون 
 .الذين يتوقى منهم دعمًا ومساندة خا ة ذوي األهمية في حياة اإلنسان أيضًا،

أمددددا العدائيددددة، فقددددد أظهددددرت النتددددائج أيضددددًا ارتباطهددددا بالدرجددددة الكليددددة للعجددددز المددددتعلم، 
دات وهددددي هنددددا تعبيددددر عددددن اتجاهددددات سددددلبية إزاء األحدددد وببعدددددي هزيمددددة الددددذات واالعتماديددددة.
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ن واألشخاص ا خدرين الدذين يعتقدد الفدرد أنهدم مسدئولون ب دورة أو أخدرى عدن إخفاقاتده، فيكدو  
أرقدددب فدددي االنتقدددام ممدددن تسدددبب فدددي تتجددداههم مشددداعر عدائيدددة ذات طدددابى انتقدددامي، والعبدددارة: 

ت مثال على تلك المشاعر. كما تشمل العدائية مياًل لنقد ا خدرين نقددًا مريدرًا إلحاق الضرر بي
ضددمنًا عددن االعتقدداد بمسددئوليتهم عددن األحدددات قيددر المواتيددة ل ددالح الفددرد، مثددال لددذلك  يعبددر

وتعددزز نتيجددة دراسددة جلبددريت  عبددارة: تطريقددة تفكيددر ا بدداء والمعلمددين قيددر مالئمددة لع ددرنات. 
 Gelbrich, 2010حيت يرى أن حدالتي الغضدب والتوجهدات للدراسة الحالية ( هذه النتيجة ،

الطابى االنتقامي من الم احبات المعتادة لحالة العجز المتعلم. كمدا يدرى باجدل العدائية ذات 
( أن العدائيدة تعدد مدن المشداعر السدلبية الم داحبة للعجدز Pagel et. al. 1985و،خدرون  

   المتعلم شأنها شأن القلق واالكتئاب.
الغضدب  أكدت، إذن، نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية جوهرية الداللة بين كل من

والفددراغ الوجددودي واللددوم وخيبددة األمددل والعدائيددة، وبددين العجددز المددتعلم. ثددم أسددفر التحقددق مددن 
الفددرخ الثدداني عددن أن ثالثددة مددن بددين هددذه المتغيددرات لهددا قيمددة تنبؤيددة بددالعجز المددتعلم. تلددك 

وهدو مدا يعندي  المتغيرات الثالثة على التوالي هدي: خيبدة األمدل، والغضدب، والفدراغ الوجدودي.
والحقيقدة  أن توفر هذه الخ ائص لدى الفرد ينبئ ب مكانية تطوير حالة العجز المتعلم الحقًا.

أن التددددرات النظددددري الثددددري لظدددداهرة العجددددز المددددتعلم لددددم يتضددددمن إال محدددداوالت محدددددودة العدددددد 
( Albano, 1983تطال  إمكانيات التنبدؤ بالظداهرة. علدى سدبيل المثدال، اعتبدرت ألبدانو  الس

كمدا اختبدر لعدزو الدداخلي لخبدرات اإلخفداق عالمدة منبئدة بحددوت العجدز المدتعلم، نمط اسيادة 
رفدداني السدمات الخمددس الكبددرى للشخ دية    ,Maadikhah & Erfaniكدل مددن ماديخدا واا

( ولكددن سددمة الع ددابية فقددط كانددت الوحيدددة التددي أظهددرت قدددرة تنبؤيددة بددالعجز المددتعلم. 2014
ة األمددددل والغضددددب والفددددراغ الوجددددودي كخ ددددائص وقددددد أضددددافت نتددددائج الدراسددددة الحاليددددة خيبدددد

وتحديدد درجدة شخ ية منبئة بحالة العجز المتعلم، وهي كلها خ ائص يمكدن التعدرف عليهدا 
 سيكومتريًا مما يوفر فر ة للجهود الوقائية في مواجهة تلك الظاهرة السلبية.شدتها 

 Learned helplessnessثانيةةةا: إعةةةادة صةةةياغة مفهةةةوم العجةةةز المةةةتعلم 
reformulated 
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تندداول العديددد مددن البدداحثين ظدداهرة العجددز المددتعلم علددى مدددى مددا يزيددد عددن ن ددف لقددد 
كمددا أظهددر تطوير والتعددديل والتوسددعة، واكتشدداف الثغددرات ونقدداط الضددعف، قددرن مددن الزمددان بددال

علدى مدواطن  الترات النظري في تناوله للظاهرة اهتماما بالجوانب التطبيقيدة مدن خدالل التركيدز
. فمندددذ اكتشدددف مدددارتن سددديلجمان علدددى حيددداة األفدددراد والجماعددداتات السدددلبية والتدددأثير ة خطدددور ال

الظدداهرة أثندداء إجددراءه بعددخ التجددارب علددى الددتعلم بدداالقتران الشددرطي لدددى الحيددوان، اكتسددبت 
الظاهرة أهمية خا ة تزايدت شيئًا فشيئًا بعد انتقال االهتمام بها من عالم الحيوان إلى تأثيرها 

وقد شارك سيلجمان بنفسه مى فرق مختلفدة مدن البداحثين فدي العمدل علدى  .نسانعلى حياة اإل
تطدددوير فهمندددا لظددداهرة العجدددز المدددتعلم، وكاندددت أهدددم اإلضدددافات التدددي طدددورت النظريدددة األولدددى 

فدي التركيدز متمثلدة ( Abramson, Seligman & Teasdale, 1978 المفسدرة للظداهرة 
لخبرات اإلخفداقا فعنددما يتكدرر الفشدل علدى نحدو خدار  لعزو السببي على الدور الذي يلعبه ا

باسددتخدام أفكددار ذات  عددن سدديطرة اإلنسددان يبدددأ يبحددت عددن أسددباب هددذا الفشددل ويحدداول تبريددره
طددابى تشدداؤمي قيددر عقالنددي يددؤدي باإلنسددان فددي النهايددة إلددى تلددك الحالددة مددن العجددز وفقدددان 

ريددة الثانيددة المفسددرة لظدداهرة العجددز وقددد أسددفر هددذا الطددرح المعرفددي عددن  ددياقة النظ .الفاعليددة
التي تميز بين مسببات الحالة من ناحيدة، وبدين مظاهرهدا مدن ناحيدة أخدرى. فاكتسداب  المتعلم

العجدددز مشدددروط بدددالمرور بخبدددرات يفتقدددر فيهدددا اإلنسدددان للقددددرة علدددى الدددتحكم بمجريدددات األمدددور 
uncontrollability المتكدرر بحيدت تنتهدي تلدك الخبدرات بالفشدل frequent failures  مهمدا

بدددأ ، هددذا فيمددا يتعلددق باألسددباب المؤديددة لددتعلم العجددز، أمددا مظدداهره فتبددذل اإلنسددان مددن جهددد
 ر اإلخفاقدداتيفسدميدل إلدى تفيمدن إمكانيدة النجدداح،  باليدأس اإلنسددانمدى شدعور وتترسد  تجلدى ت

علددى أنهددا ناتجددة عددن أسددباب داخليددة تددرتبط بافتقدداره لمقومددات النجدداح، وأندده  التددي تعددرخ لهددا
مهمددا بددذل مددن جهددد فسددوف تكددون النتيجددة دائمددًا وتحددت كددل الظددروف هددي الفشددل. فينتهددي بدده 
األمر إلى أن يركن لالستسالم ويفقد الدافى لتكرار المحاوالت أو لتعلم وسدائل جديددة العتقداده 

بدايددة مددن  اولددة أو مددن الددتعلم. بددذلك تكتمددل أركددان العجددز المددتعلمالجددازم بددأال جدددوى مددن المح
 الشدكل  والشكل التوضيحي التدالي .الخبرات المؤدية إلى اكتسابه وانتهاًء بالمظاهر المميزة له

يلخددص الطددرح النظددري المفسددر للعجددز المددتعلم بعددد التعددديل القددائم علددى إدمددا  نظريددة  (1رقددم 
 السببي. والعز 
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مواقف خارج 
 السيطرة

إخفاقات  
 اليمكن تجنبها

 عجز متعلم

 عزو 

 دائم

 عزو

شامل   

 عزو

داخلي   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1الشكل  

 الخبرات المؤدية الكتساب العجز المتعلم والخ ائص المميزة له
 
 

ومى تنامي االهتمام بظاهرة العجز المدتعلم، اسدتمر تطدوير الطدرح النظدري والتطبيقدات 
الدراسددات اإلمبيريقيددة، إال أن اإلطددار العمليددة للمفهددوم عبددر كددم هائددل مددن الدراسددات النظريددة و 

 ، وذلددك بددالرقم مددنالمددتعلم ظددل مرتبطددًا بددنفس الهيكددل المعرفددي السددلوكي العددام لتفسددير العجددز
اتسددا  النطدداق الددذي اعتبددره البدداحثون شدداماًل للنتددائج المترتبددة علددى حالددة العجددز المددتعلم لدددى 

 & Maierوحتدى مدى نتدائج الدراسدة التدي قدام بهدا سديلجمان مدى مداير   األفدراد والجماعدات.
Seligman, 2016 والتدي أشدارت علدى نحدو درامدي بدأن العجدز المدتعلم فدي النهايدة لديس ،)

 مدددونر ههدددي اسدددتجابة طبيعيدددة ناتجدددة عدددن نشددداط تمتعلمدددًات، وأن االسدددتجابة السدددلبية لل ددددمة 
الجبهددي للمدد  ممددا يددؤدي إلددى الكددف التلقددائي السددتجابات تفددادي الفددص قشددرة  فدديالسدديروتونين 
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يقابلهدا ا أن الخبدرات المؤلمدة التدي ال يمكدن تفاديهدا . معنى هدذوالتعاي  السلبي معها ال دمة
نشدداط نيورولددوجي للمدد  يكددف االسددتجابات التددي يدددرك الكددائن أنهددا لددن تفيددد مددى مثيددرات خددار  
نطدداق قدرتدده علددى السدديطرة. إال أن الفائدددة العمليددة لهددذه النتيجددة تددم توظيفهددا لخدمددة أقددراخ 

لم، نظرًا ألن الخ ائص المعرفيدة المترتبدة طبية تستهدف عال  االكتئاب، وليس العجز المتع
علددى تطدددوير حالددة العجدددز المدددتعلم عنددد اإلنسدددان تعطددل الفاعليدددة الذاتيدددة ب ددرف النظدددر عدددن 

إال أن اإلضافة الحقيقية لهذه الدراسدة الحديثدة التدي  األساس العضوي الذي بدأت مرتبطة به.
 objectiveًا العجدز موضدوعين أن يكدو أجراها سيلجمان وماير هي التأكيد على التفرقة بدين 

helplessness  يظهدددددره الحيدددددوان(، وأن يكدددددون العجدددددز ذاتيدددددًا  وهدددددو مددددداsubjective 
helplessness ففددي حالددة الحيددوان تتسدداوى كددل االسددتجابات اكمددا هددو الحددال لدددى اإلنسددان 

إزاء ال دددمة حيددت ال تددؤدي أي اسددتجابة إلددى تغييددر الخبددرة المؤلمددة، فيكددون العجددز  التجنبيددة
موضدوعيًا، أمددا العجدز الددذاتي فيدرتبط بددالمحتوى المعرفدي الددذي يدتم بدده تفسدير الموقددف المددؤلم، 

 تعمدديم داللددة الخبددرة حيددت يددتم التعددرف علددى خ ددائص الموقددف قيددر القابددل للتغييددر، فيعقبدده
، ممددا يددؤدي إلددى اختيددار اإلحجددام عددن المحاولددة تجنبددًا لتكددرار ألددم دائمدداً  توقددى األلددم أو الفشددلو 

 .األفضل عدم المحاولة بداًل من المخاطرة بالفشلتقد يكون من الفشل، وذلك عماًل بمقولة: ت
“It may be easier not to attempt than to risk failure”. 
(Sutherland & Singh, 2004). 
بندداء علددى هددذا التمييددز بددين العجددز الموضددوعي والعجددز الددذاتي، يمكددن إعددادة  ددياقة 

علدى جوهريدة تدأثير تشدوه البنيدة المعرفيدة ولديس هدو بحيدت يكدون التأكيدد مفهوم العجز المتعلم 
األفكدددار الالعقالنيدددة وقيدددر  اإلنسدددان حقدددًا هدددو جدددزععلدددى أسدددباب تكدددون حالدددة العجدددز. فمدددا ي

ا تفسدر الخبدرات السديئة التدي يمدر بهدا بمدا تحملده مدن إخفداق ومشداعر المنطقية التي يعتقد أنه
كمددا و ددفت فددي التددرات النظددري فددي أنهددا إحبدداط. والحقيقددة أن العقالنيددة تلددك األفكددار ليسددت 

نمدددا تنبدددى  ،معمدددم شدددامل، ودائدددمو جدددز المدددتعلم علدددى أنهدددا عدددزو سدددببي داخلدددي، علموضدددو  ال واا
فعلدددى سدددبيل المثدددال: إذا اعتبرندددا أن  نطدددق السدددليم.العقالنيتهدددا مدددن كونهدددا مجافيدددة للواقدددى وللم

فددال مبنددي علددى حقيقددة واقعددة، العددزو الددداخلي بددأن الفددرد مسددئول عددن الفشددل فددي واقعددة محددددة 
دي بداألحرى يعتبر هذا الت ور العقالني وال يؤدي إلى الشعور بالعجز بالضدرورة، بدل قدد يدؤ 

مكاناتدده الفعليددة وهددو مددا يشددكل أساسددًا لالسددتفادة مددن الخبددرة وتبنددي  لفددردإلددى الددوعي بحدددود ا واا
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اسدددتراتيجيات أو تعلدددم أسددداليب جديددددة أكثدددر فاعليدددة. فدددي إطدددار نفدددس المثدددال، ال يدددؤدي العدددزو 
ا كددأن ينسددب الفددرد لنفسدده الفشددل رقددم الددداخلي إلددى تطددوير حالددة العجددز إال إذا كددان العقالنيدداً 

، ويبدددأ إمكانيددة الددتعلم الجديددد فددي مواجهددة الموقددف المحددبطعدددم مسددئوليته عندده، هنددا تتعطددل 
. تكتمددل حلقددة العجددز المددتعلمف، التعمدديم قيددر الددواقعي والتوقددى الالعقالنددي باسددتمرارية اإلخفدداق

خال ددة األمددر، أن العددزو السددببي إذا كددان مطابقددًا للحقيقددة فهددو تعقالندديت ويددؤدي إلددى نتددائج 
، والدافى للدتعلم والموضوعية ى للوعي باإلمكانات الذاتيةإيجابية، ذلك ألنه يكون الخطوة األول

حدددالل أسدداليب أكثدددر فاعليدددة محددل األسددداليب التددي ثبدددت عددددم جدددواها. إنمدددا يكتسدددب  الجديددد واا
العزو العقالنيته من مجافاتده للحقيقدة والواقدى، عنددها فقدط ي دبح م ددرًا لخطدر السدقوط فدي 

 عجز المتعلم من نتائج سلبية.براثن الشعور بالعجز بكل ما يترتب عن هذا ال
وبددالعودة إلددى اعتبددار العددزو الددداخلي تحددت كددل الظددروف مكددون أساسددي لحالددة العجددز 
المددتعلم، فدد ن المثددال السددابق يشددكك فددي دقددة هددذا الطددرح. فعندددما تكددون العقالنيددة األفكددار أو 

اخلي أو فهددذا يعنددي أن العددزو الدددأو قيابدده، عقالنيتهددا هددي الفي ددل فددي تكددون العجددز المددتعلم 
علددى السددواء يمكددن أن يرتبطددا بددالعجز المددتعلم، وذلددك إذا كانددت األفكددار التددي  العددزو الخددارجي

يقوما عليها العقالنيةا أي أننا نتوقى تكون حالة العجدز المدتعلم لددى الفدرد الدذي يعدزو الفشدل 
. مددن هنددا تكددون ألسددباب خارجيددة عندددما تكددون الحقيقددة أندده المسددئول بالفعددل عددن هددذا الفشددل

كشدددرط -دون العدددزو الخدددارجي–وجاهدددة التسددداؤل عدددن جددددوى التمسدددك بدددالعزو الدددداخلي وحدددده 
للعجددز المددتعلم فددي حددين أن الالعقالنيددة هددي المحددك الحقيقددي. إن الخبددرة الكلينيكيددة المباشددرة 
تددلنا علدى أن تبريدر اإلخفداق الشخ دي وضددعف القددرة علدى المثدابرة ونقدص الدافعيدة بعزوهددا 

هددددي العددددائق الرئيسددددي أمددددام أي تغييددددر إيجددددابي فددددي  إرادة اإلنسددددانإلددددى أسددددباب خارجددددة عددددن 
الشخ دية، خا دة عنددما تكدون تلدك األسدباب الخارجيدة قيدر واقعيدة. لدذلك يكدون الشدرط هدو 

 العقالنية العزو ال داخليته أو خارجيته.
نطبدق علدى داخليدة / خارجيدة العدزو ينطبدق أيضدًا علدى مدا قياسًا علدى ذلدك، فد ن مدا ي

يجدب أن يكدون  أيضداً  الفي ل هندا، أو إن كان دائمًا أو مؤقتًا. العزو شاماًل أو نوعياً إن كان 
الحد الذي يفسر به اإلنسان األحدات السيئة التدي يتعدرخ لهدا ف لى هو مدى عقالنية العزوا 

ت دددبح تلدددك التفسددديرات بمثابددة التقيددديم الموضدددوعي الدددذي  ،ب ددورة موضدددوعية مطابقدددة للحقيقددة
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 يددؤدي بدددوره إلددى هددذا الفهددم، للمواقددف التددي يتعددرخ فيهددا اإلنسددان للفشددل سددليمبددالفهم ال يسددمح
. أمددا التفسدديرات الالعقالنيددة وقيددر مددى تلددك المواقددف عندددما تتكددرر أكثددر فاعليددة تبنددي أسدداليب

حباطده وترفدى مدن إمكانيدة تكدرار األخطداء واإلخفاقدات ، المنطقية ف نها تزيد من ارتبداك الفدرد واا
 .ه مشاعر العجزوبالتالي تعمق لدي
علدى النحددو التدالي: يحدداول اإلنسددان  مفهةةوم العجةةز المةةتعلمإعةةادة صةةياغة يمكدن إذن 

بأحدد أسدلوبين: تفسدير  الذي يمر بخبرات فشل متكررة أن يفسدر تلدك الخبدرات المثيدرة لإلحبداط
منطقددي عقالنددي، أو تفسددير العقالنددي. فددي الحالددة األولددى يبنددي اإلنسددان التفسددير علددى أسدداس 

ه، والظددروف ئددمدن تحليددل الوقددائى واالسددتنتا  المنطقدي، فيتعددرف علددى مددواطن الضدعف فددي أدا
والت الموضوعية التي حالت دون نجاحه، فيكتسب خبرة الممارسة التي توجه األداء في المحا

التاليددة، ممددا يعددزز فددرص النجدداح الالحددق ويدددعم خ ددائص المثددابرة والحمدداس والثقددة بددالنفس، 
. هذه الحالة المثالية هي التجسيد العملي وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفا  مستوى فاعلية الذات

للمقولددة الشددهيرة المنسددوبة لتومدداس إديسددون: تال أقددول إننددي فشددلت ألددف مددرة، ولكددن أقددول إننددي 
 كتشفت ألف طريقة ال تؤدي للنجاحت.ا

أما في الحالة الثانية، فيبني فيها اإلنسان تفسيراته علدى نحدو العقالندي وقيدر منطقدي 
 دحتها، فيعدزو الفشدل إلدى أسدباب داخليدة ينسب فيه الفشدل إلدى أسدباب ال دليدل واقعدي علدى 

سددببي العددزو ن اليكددو فددي كددل األحددوال  أو نوعيددة، دائمددة أو مؤقتددةا ولكددن أو خارجيددة، شدداملة
، فتدأتي تفسديراته مجافيدة للواقدى ال تتديح على التحليل أو االستنتا  المنطقي ال يقومو العقالني 

مجددددااًل للددددتعلم مددددن الخبددددرة أو االسددددتفادة مددددن األخطدددداء السددددابقة. بددددذلك يتسددددم األداء الالحددددق 
بداط ويتددنى تقددير بالعشوائية والتخبط، وتتزايد احتمالية الفشل المتكرر، ويتعمدق الشدعور باإلح

، تدددنخفخ الدافعيددة، ويترسدد  االعتقددداد بعدددم جدددوى  المحاولدددة، الدددتعلم أو تكددرار الددذات. عندئددذن
يدنخفخ مسدتوى ، فوبأن ال شيء يقوم به اإلنسان يمكدن أن يغيدر مدن حتميدة الفشدل واإلخفداق

 فاعلية الذات وتكتمل حلقة العجز المتعلم. 
كددل مدن النظددريتين هدذه ال دياقة المعدلددة لتفسدير العجددز المدتعلم تتفددق فدي بدددايتها مدى 

األولدى والثانيددة المفسددرتين للظدداهرة. فخبدرات الفشددل المحبطددة التددي تخدر  عددن سدديطرة اإلنسددان 
 frequent failure المتكدرر بعبدارة أخدرى، إن شدرطي الفشدل .فدي كدل الحداالت هدي البدايدة

إنمةا . فدي كدل الطروحدات التفسديرية هما البدايدة المشدتركة uncontrollability وعدم السيطرة
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مواقف 
خارج 
 السيطرة
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وتخبط في 
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إعادة 
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عزو سببي 
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الخبرة 
وتوجيه 

رشيد لألداء  
 الالحق

تزايد في 
احتمال 
النجاح 
 الالحق

 فاعلية الذات

 أكةدال تت اسةة الحاليةة فةي الخطةوات التاليةة علةى تلةي البدايةة، حيةثيأتي اخةتال  طةرا الدر 
الفشةل األولةى. حتمية نشأة وتطةور حالةة العجةز المةتعلم إال عبةر العقالنيةة تفسةير خبةرات 

فةللى الحةد الةذي يتبنةى بة  اإلنسةان تفسةةيرات منطقيةة ويلجةأ إلةى أنمةال مةن العةزو السةةببي 
العقالنةةي، فلنةة  يكتسةةب مةةن الخبةةرة مةةا يوجةة  أدائةة  الالحةةق ويحسةةن نتائجةة  فةةي اتجةةةا  

. أما تفسةير خبةرات الفشةل األولةى فاعلية الذاتتنامي انخفاض احتمالية الفشل وفي اتجا  
لى أسباب غير منطقية ومبررات العقالنية ال أساس لهةا مةن الواقةع، فهةذا هةو مةا بعزوها إ

، وذلي مةن خةالل خلةق حالةة مةن التشةور المعرفةي تعطةل يمهد لتطور حالة العجز المتعلم
 تتزايةدقدرة اإلنسان على التعر  على مواطن الضعف الحقيقية في أدائ  السةابق، ومةن ثةم 

وتةةنخفض الثقةةة فةةي الةةنفس، ويميةةل اإلنسةةان شةةيئًا فشةةيئًا  احتماليةةة تكةةرار الفشةةل الالحةةق
  .للعزو  عن المحاولة ويفقد الرغبة في التعلم الجديد؛ بذلي تكتمل حالة العجز المتعلم
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 (2الشكل  

 ال ياقة المعدلة لنظرية العجز المتعلم
 :البنية العاملية للعجز المتعلم

إمكانيدة الددفا  عدن المكوندات الدثالت للعدزو السدببي المتبندى مما سدبق يتضدح ضدعف 
في حالة العجز المتعلم في  ورتها الجامدة  العزو داخلي، شامل، دائم(، وأن الشرط األكثدر 

ن كدددان خارجيدددًا، ونوعيدددًا، ومؤقدددت. هدددذا الت دددور السدددابق  قبدددواًل هدددو العقالنيدددة العدددزو حتدددى واا
ي  يغت في إطاره أقلب مقاييس العجدز المدتعلم، لمكونات العجز المتعلم وضى األساس الذ

حيدت يمثدل  اكان العزو السببي هو الفي ل في قيداس الظداهرة بدالتمييز بدين قطبدي العدزو فقد
قطب داخليدة العدزو وشدموله واسدتمراريته وجدود حالدة العجدز المدتعلم، فدي حدين تغيدب الظداهرة 

وقدد أجريدت إذا ساد قطب خارجية العزو وتم ق ره على مواقف بعينهدا وتوقيتده بفتدرة محدددة. 
العديددد مددن الدراسددات علددى ظدداهرة العجددز المددتعلم باسددتخدام هددذه النوعيددة مددن المقدداييس التددي 

 ,attributional style  Maadikhah & Erfaniتمددد علددى أنمدداط العددزو السددببي تع
2014)  ،Yagmur et. al., 2013  ، )Gotshall & Stefanou, 2001 ، )

 Kabatay, 1999). عددم  والمالحظ أن دراسة ياجمور و،خرين تو دلت إلدى نتيجدة مؤداهدا
حيدت لدم يدنخفخ مسدتوى  ،المدتعلم تعليمي في التعامل مى ظداهرة العجدز-فاعلية برنامج نفس

دراسدة نتدائج (. كمدا يالحدظ أن Yagmur et. al., 2013العجدز المدتعلم لددى أفدراد العيندة  
-selfلدددم تظهدددر عالقدددة بدددين العجدددز المدددتعلم وأنمددداط التفكيدددر المؤديدددة لهزيمدددة الدددذات  كاتابددداي



 

 
 

 
 

)   43) 
 2016 اغسطس،2، ج47جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 . إميان فوزى شاهنيد.
 

defeating patterns   رقدم منطقيدة العالقدةKabatay, 1999 المطدروح هندا (. والتسداؤل
نمددط العددزو هددو المسددئول عددن عدددم  هددو هددل يمكددن اعتبددار أسددلوب قيدداس الظدداهرة القددائم علددى

تحقق فروخ الدراسدتين  إن التنداول النقددي للمكوندات المعرفيدة للعجدز المدتعلم يدرجح اإلجابدة 
د ف ذا كان االفتراخ أن العزو السببي في حالة العجز المدتعلم ال بد على السؤال السابق بنعما

وأن يكون داخليًا وشاماًل ودائمًا قد يؤدي بنا إلى بنداء مقداييس قيدر  دادقة، فمدن المتوقدى أن 
 تتأثر الدراسات التي تستخدم مثل هذه المقاييس فتأتي بنتائج قير دقيقة.

اقتددرح فيددرمين مددى ،خددرين ثالثددة  ولعلدده فددي سددياق مددن محاولددة تجدداوز هددذه ال ددعوبة،
وقددى عدددم السدديطرة، وثانيهددا مكددون معرفددي العقالنددي، وثالثهددا ت مكونددات للعجددز المددتعلم أولهددا

(. وقدد كشدف التحليدل العداملي لمكوندات العجدز Firmin et. al., 2004السدلوك السدلبي  
المدتعلم فددي الدراسددة الحاليددة عددن بنيددة عامليددة تمددت تسددمية أبعادهددا علددى النحددو التددالي: هزيمددة 

، االعتماديدة. بدذلك تتفدق البنيدة العامليدة للعجدز الذات، التوجده السدلبي / اإليجدابي نحدو الحيداة
المتعلم التي تقترحها الدراسة الحالية مى دراسة فيرمين في طرحهدا لمكدون معرفدي هدو األفكدار 

، ومكون سلوكي هو االعتمادية. ولكدن فدي حدين اعتبدرت دراسدة فيدرمين المؤدية لهزيمة الذات
أسبابها، فقد قدمت الدراسة الحالية التوجه  توقى عدم السيطرة أحد مكونات الظاهرة وليس أحد

 السلبي من الحياة كمكون وجداني لحالة العجز المتعلم.
 :conclusion and clinical implications والمضامين الكلينيكية خالصةالثالثًا: 

طرحدًا معدداًل للعجدز المدتعلم ذا بنيدة عامليدة ثالثيدة، وذلدك عبدر  ةقدمت الدراسة الحاليد
للتددرات النظددري المتددراكم عددن الظدداهرة فددي تطوراتدده عبددر مددا يزيددد عددن ونقديددة حليليددة مراجعددة ت

ن ف القرن، باإلضافة إلى المعالجة اإلح ائية باستخدام التحليل العاملي بطريقة المكوندات 
وقد كانت تلك البنية العاملية الثالثية كما تمثلدت فدي  .Principal Componentsاألساسية 

 المقياس المستخدم في الدراسة مكونة من: 
هزيمددة الددذات: يمثددل هددذا البعددد الميددل إلددى تبنددي أفكددار ومعتقدددات ذات داللددة تددنم عددن  -1

. حيت يعكس اإلنسدان ضدعف ثقتده فدي والتفشيل self-defeat مشاعر هزيمة الذات
مكاناتدده، ويأ سدده مددن إمكانيددة التحسددن، وعدددم توقعدده الح ددول علددى المسدداندة، قدراتدده واا

حجامه عن التوا ل مى ا خرين خشية انكشاف ضعف قدراته.   واا
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: ويعنددي التوجدده السدلبي ذلددك االتجدداه التشدداؤمي التوجده السددلبي / اإليجددابي نحدو الحيدداة -2
عددددم نحدددو أحددددات الحيددداة، واالحتفددداظ بمشددداعر سدددلبية تجددداه الخبدددرات السدددابقة تدددرتبط ب

يعبددر الميددل إلددى القطددب السددلبي عددن الرقبددة فددي تكددرار المحدداوالت خوفددًا مددن الفشددل. و 
ترجيح وجود العجز المتعلم، في مقابل الميدل إليجابيدة التوجده نحدو الحيداة الدذي يعندي 

 تناقص وجود حالة العجز المتعلم.
يل عددددم : يمثددل هددذا البعددد الميددل لتجنددب المبددادرة بالفعددل اإليجددابي، وتفضدداالعتماديددة -3

تحمدددل المسدددئولية تجنبددددًا للفشدددل أو اإلحبددداط أو الحددددر ، كمدددا يمثدددل الميددددل إلدددى تبريددددر 
 أسباب خارجية.ب وضعف األداء األخطاء الشخ ية

بدددذلك يتضدددح أن ظددداهرة العجدددز المدددتعلم هدددي ظددداهرة مركبدددة ثالثيدددة األبعدددادا لهدددا بعدددد 
الحيددداة(، وبعدددد سدددلوكي معرفدددي  أفكدددار هزيمدددة الدددذات(، وبعدددد انفعدددالي  التوجددده السدددلبي نحدددو 

من هنا يمكن إدراك مدى الخطورة التي تنطوي عليها تلك الظاهرة التدي تنحددر   االعتمادية(.
تسدود األفكدار والمعتقددات الالعقالنيدة المدؤثرة سدلبًا بفاعلية الذات إلى أدندى المسدتويات، حدين 

فشدل. وجددير بالدذكر أن على تقدير اإلنسان لذاته وتزيد تشاؤميته ويدركن لليدأس واالستسدالم لل
الددركن األساسددي لتطددور حالددة العجددز المددتعلم هددو العقالنيددة األفكددار المؤديددة لهزيمددة الددذات، 

، وهدو مدا تفسديراته لخبدرات الفشدل واإلحبداط المبكدرة ال منطقيةترس  لدى اإلنسان عبر توالتي 
إذا أمكددن  معوقددة، ةيعندي أن العجددز المددتعلم لديس عجددزًا حقيقيددًا، ولكنده فددي ذاتدده فكدرة العقالنيدد

مكاناتده الحقيقيدة،  تجاوزها والتغلب عليها أ بح في إمكان اإلنسان أن يعيدد اكتشداف قدراتده واا
كددأول المضددامين –ويسددتعيد ثقتدده بنفسدده، ويسددترد فاعليتدده الذاتيددة. ولعددل هددذا الت ددور يددرجح 

ن أنسب أسداليب أن أسلوب التدخل المعرفي السلوكي قد يكو -الكلينيكية لنتائج الدراسة الحالية
 التعامل مى حاالت العجز المتعلم.

العجز المدتعلم التدي كشدفت عنهدا نتدائج بد أما بالنسبة للمتغيرات ذات االرتباط الجوهري
، فتشدير إلدى تلدك المظداهر  الغضدب، خيبدة األمدل، الفدراغ الوجدودي، اللدوم، العدائيدة( الدراسة

لم التددي اسددتهدفت الدراسددة اكتشدداف قيمتهددا االنفعاليددة والسددلوكية الم دداحبة لحالددة العجددز المددتع
أن الخ ددائص الشخ ددية لألفددراد ذوي المسددتويات إلددى ت النتددائج شددار قددد أفالتنبؤيددة بالظدداهرة. 

 تتضددمن مسددتويات مرتفعددة أيضددًا مددن سددمات الغضددب والعدائيددة المرتفعددة مددن العجددز المددتعلم
، وهدددو مدددا يدددرجح أن الشدددعور بدددالعجز يدددؤجج مشددداعر الغضدددب قيدددر المبدددرر ويزيدددد مدددن واللدددوم
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عدددم القدددرة علددى تحديددد األسددباب الحقيقيددة لمددا يعانيدده مددن  عدائيددة الفددرد تجدداه ا خددرين نتيجددة
خبرات فشل أو إحباط، فيتعامل مى ما يعتقد أنه سبب معاناته بأسداليب يغلدب عليهدا الغضدب 

. كمدا أن إحبداط التوقعدات اإليجابيدة كدأنهم المتسدببون فدي تلدك المعانداةولوم ا خرين  والعدائية
يعزز مشاعر خيبة األمل ويعمق من حالة الفراغ الوجودي التي تكشف بدورها  ب ورة متكررة

، فالددخول فدي دائدرة العجدز واإلحبداط يفقدد الحيداة في الحياة عن أن اإلنسان يفتقر إلى المعنى
 . افعية اإلنسان عندما يعتقد بعدم جدوى بذل أي جهدقيمتها ومعناها، وتنخفخ د

والفددراغ الغضددب و خيبددة األمددل أبعدداد وقدد أكدددت نتددائج الدراسددة القيمددة التنبؤيددة لكدل مددن 
الوجودي، وهو ما يشير إلدى أن ظهدور تلدك المؤشدرات يندذر بدأن الحالدة يمكدن أن تتطدور فدي 

ر مدددى األفدددراد الدددذين يظهدددرون تلدددك اتجددداه العجدددز المدددتعلم، ممدددا يتددديح الفر دددة للتعامدددل المبكددد
 السمات بأساليب التدخل المالئمة.
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 حبثية:توصيات 
بددالرقم مددن أن التددرات النظددري لظدداهرة العجددز المددتعلم يمتددد زمنيددًا لمددا يزيددد عددن ن ددف 

، إال أنه مازال مجااًل خ بًا للبحت والدراسة فدي ال دحة النفسدية علدى المسدتوى الفدردي القرن
النفسددية المجتمعيددة. وقددد طرحددت نتددائج الدراسددة الحاليددة مجموعددة مددن وعلددى مسددتوى ال ددحة 

 التساؤالت الجديدة يمكن  ياقتها في  ورة التو يات البحثية التالية:
 ورقدم كظداهرة نفسدية مركبدة اتضح من مراجعة الترات النظري مدى تعقد العجز المدتعلم ،

 فهمنا للعجز المتعلمإال أن  الكم الهائل من الدراسات والبحوت التي أجريت على الظاهرة
مدددازال متدددأثرًا بالطبيعدددة ا ليدددة التجريبيدددة التدددي سدددادت مرحلدددة اكتشددداف الظددداهرة والتنظيدددر 

، وهددو مددا يحددددها فددي إطددار ضدديق ال يسددمح بتفسددير أبعادهددا اإلنسددانية األكثددر األول لهددا
لقددد اتضددح أن العجددز المددتعلم ال يعبددر عددن االفتقددار إلددى القدددرة علددى الددتحكم فددي  .عمقدداً 

نما باألحرى يعبر عن عدم الوعي بدامتالك تلدك القددرة. هدذا الو دف  مجريات األمور، واا
يمكدن أن ينطبددق إلدى حددد مدا علددى بعدخ الظددواهر األخدرى مثددل االقتدراب. لددذلك ي ددبح 

فددي تعميددق الفهددم اإلنسدداني لظددروف وشددروط  مددن الضددروري أن تسدداهم الدراسددات التاليددة
الطبيعدة اإلنسدانية لده، ونقداط االخدتالف واالتفداق للتعدرف علدى و  ،اكتساب العجز المدتعلم

  بينه وبين بعخ الظاهرات النفسية ذات ال لة.
  العجددز المددتعلم عددن العجددز الددواقعي المددرتبط باالفتقددار الحقيقددي للقدددرة، حيددت أن يختلددف

ط باألفكددار الالعقالنيددة والمعتقدددات قيددر المنطقيددة، لددذلك ي ددبح مددن المددتعلم يددرتب العجددز
 بنداء علدى ذلدكالمهم دراسة حالة التشو  المعرفي الذي يفدرز تلدك األفكدار الالعقالنيدة. 

تطددور تطددرح الدراسددة الحاليددة التو ددية بدراسددة أنمدداط التفكيددر الالعقالنددي المسددئولة عددن 
 هذه األنماط من التفكير. حالة العجز المتعلم، وكيفية التعامل مى

  قدددم مددارتن سدديلجمان فددي أحدددت الدراسددات التددي أجراهددا مددى مدداير إضددافة مهمددة للتددرات
(، حيدت أعلدن اكتشداف Maier & Seligman, 2016النظري لظاهرة العجدز المدتعلم  

أ ول بيولوجية لظاهرة العجز المتعلم تشكك فيما إن كان متعلمًا من األساسا حيت أن 
الكائن الذي يتعرخ لخبرات فشل ال يمكن التغلب عليها ب رف النظر عن مدى الجهد 
الدددذي يبذلددده يبدددددأ نشددداط دمددداقي تفددددرز فيددده مددددادة السددديروتونين التدددي تعمددددل علدددى تثبدددديط 

مثير المؤلم فال يستجيب بأي محاوالت هروب جديدة ويستسلم للموقدف. تلدك االستجابة لل
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النتيجة تفتح أبوابًا جديدة الستكشاف الظداهرة فدي ضدوء احتمدال أن يكدون للعجدز المدتعلم 
بعبددارة أخددرى يمكددن دراسددة م دددران أحدددهما نفسددي معرفددي وثانيهمددا بيولددوجي ع ددبي. 

   ول البيولوجية للعجز المتعلم.العالقة بين األ ول النفسية المعرفية واأل
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 Abstract: 

     

      The aim of this study is to shed light on the nature of learned 

helplessness as a phenomenon that has morbid influences affecting 

human personality. It aims also to assess the relationship between 

learned helplessness and anger, disappointment, existential vacuum, 

blame and hostility. Mainly, the study aims to assess the predictive 

value of these variables. Sample of the study consisted of 297 of 

undergraduate and postgraduate students in Faculty of Education-Ain 

Shams University. Learned helplessness scale and learned 

helplessness predictors scale were used. Results revealed significant 

relationship between learned helplessness and all five variables, but 

only disappointment, anger and existential vacuum had predictive 

value to learned helplessness. The concept of learned helplessness has 

been discussed reaching some modifications in the light of subject’s 

literature developments.   

Key word: Learned helplessness, anger, disappointment, existential 

vacuum, blame, hostility.  

 
 


