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Degree of Parent's Practices of Learned helplessness Language from Basic Education
Learned Helplessness Students' Perspective
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_____________________________________________

Abstract: This study aimed at investigating the degree of parents' practices of learned helplessness
language from the viewpoint of primary stage learned helplessness students, and whether such degree
varies according to the variables of gender, class, and academic achievement. To achieve the aim of the
study, a questionnaire consisted of 20 items was constructed. The study sample consisted of 426 male
and female elementary students in the Directorate of Education in Irbid, Jordan. The results revealed
that the degree of practicing learned helplessness language as medium from the perspective of the
students. Also, parents practiced learned helplessness language foremost in the subjects of math,
English, and science. Practice level of the learned helplessness language was influenced by student
gender and differences were observed in the level of practicing learned helplessness language with
grade level. The study concluded statistical significant differences in the level of practicing learned
helplessness language by students' parents as perceived by the students themselves which is owed to
academic achievement. High achievers average scores were higher than low achievers.
Keywords: Primary stage, parents, learned helplessness.
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يعد الطالب أهم ركن من أركاف العملية
التعليمية ،كلكي تتحقق األهداؼ المنشودة من
الطالب ال بد من رعايته كاالهتماـ به ،كيتولى
ذلك كل من األسرة كالمعلمين ،إذ يعطي
التربويوف كعلماء النفس أهمية كبرل ألساليب
الوالدين كممارساتهم؛ كذلك نظرا لطبيعة
الدكر الذم تقوـ به األسرة في المراحل األكلى
من حياة الطفل ،فهو من أكثر المخلوقات
ضعفا كحاجة للعناية في بداية حياته ،كيبقى
الطفل لفترة طويلة يقتصر عالمه على األسرة
كالمؤثرات من األب كاألـ ،يضاؼ إلى هذا
القابلية الكبيرة في االستجابة لكل ما يسمعه
كيراق من أساليب كممارسات يقوـ بها المعلموف
في محيطه؛ كمن هنا ،إف أخفقت األسرة
ككذلك المعلموف في طريقة التعامل مع
الطالب ،كعملوا على إحباطه ،كالحط من قدراته،
كتوبيخه ،كعدـ تعزيزق ،فمن الممكن أف يتشكل
لدل الطفل ما يسمى بالعجز المتعلم أك
المكتسب ) ،(Learned Helplessnessكهو من
المصطلحات الشائعة في ميادين التربية كعلم
النفس.
كقد ظهر مفهوـ العجز المتعلم في فترة
الستينيات كالسبعينيات من القرف العشرين على
يد سيليجماف ) (Seligmanفي جامعة بنسيلفانيا،
حيث كجد أف الحيوانات التي تلقت صدمات
كهربائية دكف أف يكوف لها القدرة على تجنبها،
أك الهركب منها ،كانت غير قادرة على التصرؼ
في مواقف تالية يمكن تجنبها ،أك الهركب منها
(أبو حالكة.)2112 ،
كباستعراض األدب التربوم ،نجد العديد من
التعريفات التي تناكلت هذا المفهوـ ،فقد عرفه
سيليجماف ) (Seligman, 1975على أنه :عزكؼ
الفرد عن بذؿ الجهد ،كإجراء المحاكالت عند
تعرضه للعقبات في مواقف تعليمية ،أك عندما
يواجه مواقف ضاغطة ،حيث تعكس هذق الحالة
تدنيا شديدا في الدافعية .فيما يعرفه الفرحاتي
( )01 :0991بأنه" :اعتقاد عاـ لدل الفرد أف
هناؾ انفصاال بين ما يبذله من جهد ،كما يتمتع

به من قدرة ،كبين الحصوؿ على النتيجة (عدـ
االقتراف بين األفعاؿ كالتصرفات كالنتائج)".
كما يعرفه مايرز ) (Myers, 2004: 56بأنه:
"اليأس كاالستسالـ المتعلم عندما يدرؾ اإلنساف
أك الحيواف أنه ال يسيطر على األحداث السيئة
المتكررة" .كتعرفه الشربيني ( )2 :2112بأنه:
"حالة افتقار القدرة على التحكم في األحداث
المحيطة به ،كأنه لن يقدر مهما حاكؿ؛ ألف
افتقارق هذا خارج عن قدرته على التحكم".
كعرفه القرزعي ( )2102بأنه :عدـ قدرة الفرد
على أداء استجابة كاف يستطيع أداءها سابقا؛
كذلك نتيجة لتعرضه لمثير منفر ال يستطيع
التحكم به ،أك التغلب عليه .أما سورنتي
(Sorrenti,
كفيليبليو ككوستا كبوزام
) Filippello, Costa & Buzzai, 2014فقد أشاركا
إلى أف العجز المتعلم سلوؾ سلبي يتميز بعدـ
القدرة على التعلم الذم قد يؤثر في النجاح
األكاديمي للطلبة .كبناء على ما سبق يمكن
تعريف العجز المتعلم بأنه :الحالة التي يقتنع
بها الطالب بفشله كعجزق ،كأنه ليس قادرا على
أداء أم مهمة ،مما يؤدم بالتالي إلى عزكفه عن
التعلم.
كمن المالح أف األفراد الذين يعانوف من
العجز المتعلم ينسبوف نجاحهم أك فشلهم إلى
عوامل خارجية ال يمكن السيطرة عليها ،كما
أنهم يؤمنوف أف الفشل يكوف بسبب االفتقار إلى
القدرات كاإلمكانات (باحكيم0222 ،ق.)21 :
كخلصت بعض الدراسات إلى عدد من الخصائص
لألفراد الذين يتصفوف بالعجز المتعلم ،منها:
عدـ قدرة الفرد المصاب بالعجز على تحقيق
أهداؼ مرغوبة بتفاؤؿ ،كعدـ قدرته على تنفيذ
مهامه بانتباق ،كعدـ قدرته على مواجهة الصعاب
من أجل تحقيق أهدافه ،كأنه يفتقر للتغذية
كالصدفة في
الراجعة ،كيعتمد على الح
النتائج ،كيضخم السلبيات كاألخطاء ،كال يتوقع
النجاح ،كدائم التوقع للفشل ،كيتصف بأنه أقل
إنتاجية للسلوكات ،كيتجنب التعامل مع
المحيط خوفا من الفشل (الرفاعي2112 ،؛
كالفرحاتي2112 ،؛ كصديق0221 ،هػ).

كتشير الدراسات السابقة إلى العوامل التي من
الممكن أف تعمل على زيادة العجز ،منها :عدـ
كجود التحكم الذاتي ( ،)Ashforth, 1989كاإلجهاد
& (Fernet, Austin, Trépanier
العاطفي
) ،Dussault, 2013كالغموض كالصراع كالتوتر
(Abramis, 1994; Shepperd,
كاإلرهاؽ

كيلخص أغبارية ) (Agbaria, 2011نموذج
سيليجماف ( )Seligman’s modelعلى النحو
اآلتي:
.0

يتعرض الكائن الحي لحالة من استقالؿ
االستجابة عن نتائجها ،مما يدفعه لتعلم
فقداف العالقة بين استجاباته عن نتائجها
مستقبلا.

.2

بعد معاناة الفشل المتكرر ،يتعلم الكائن
أنه ال يمكن التحكم في التعزيز.

.2

يصوغ الكائن الحي التوقعات الخارجة عن
السيطرة بشأف المستقبل.

.2

عن

).Tashchian, & Ridnour, 2011

كتيزداؿ
كسيليجماف
أبرامسوف
كيرل
) (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978أف
أسباب ظاهرة العجز المتعلم متعددة ،فقد يكوف
السبب بيولوجيا؛ بسبب حالة فسيولوجية في
الجهاز العصبي المركزم تنشأ من الصدمة التي
ال يمكن تفاديها ،كقد يكوف اجتماعيا يرتبط
بالعديد من المشكالت االجتماعية كاالنحرافات
كالمشاكل األسرية ،كنفسيا مرتبطا بالتفسيرات
التي تقدمها نظريات علم النفس.
كما يمكن القوؿ إف من أسباب الشعور بالعجز
المتعلم العنف كالحساسية (عطيه،)2112 ،
كالعوامل األسرية القائمة على اإلهماؿ كالنبذ،
كتدني الحالة االقتصادية (أبو عليا .)2111 ،هذا
كتلعب البيئة المدرسية من خالؿ نظاـ العقوبات
دكرا في حدكث العجز المتعلم (الفرحاتي،
.)2102
كيتصف أصحاب العجز المتعلم بالعديد من
الصفات ،مثل :الرؤية االنتقائية ،كتوقع الفشل،
كلوـ الذات ،كالصور السلبية في عيوف اآلخرين،
المتعلمة،
كالسلبية
الشخصي،
كالكماؿ
كاستراتيجية الح كالقضاء كالقدر ،كالكسل،
كاالعتمادية ،كاالنسحاب (الفرحاتي2102 ،؛ أبو
عليا.)2111 ،
كيشير ركث ) (Rothإلى ثالث مراحل للعجز
المتعلم ،حيث يدرؾ الفرد في المرحلة األكلى
العجز المتعلم ،كذلك عندما يتعرض ألحداث ال
يستطيع التحكم فيها ،أك السيطرة عليها .كفي
المرحلة الثانية يصل الفرد إلى مرحلة إدراؾ
العجز ،كمن ثم توقع العجز المستقبلي ،كفي
المرحلة الثالثة تظهر على الفرد األعراض
السلوكية للعجز المتعلم (صديق0221 ،ق).

.2

يعمم الكائن التوقعات الخارجة
السيطرة على أكضاع جديدة.
يخلق التعميم
كعاطفية كمعرفية.

اضطرابات

تحفيزية،

كقد قسم سيلجماف
االضطرابات المسؤكلة عن العجز المتعلم إلى
ثالثة أنواع رئيسية ،هي:
)1975

)Seligman,

.0

االضطرابات التحفيزية :إف التعرض لحالة
فقداف السيطرة لدل الفرد يعمل على
خفض دافعيته لالستجابات المختلفة،
فيفقد الصلة بين االستجابة كالنتائج
كتعميمها على مواقف جديدة ،تمنعه من
أف يحاكؿ السيطرة على مواقف جديدة.

.2

االضطرابات اإلدراكية :إف مركر الفرد
بعدد من المواقف التي فقد فيها السيطرة،
كلم يستطع أف يتعلم أف هناؾ عالقة بين
استجابته كنتائجها حتى بعد تجربته
لمواقف جديدة ،مما يطور لديه بنية
معرفية بأنه ال عالقة بين استجاباته
كنجاحه أك فشله.

.2

االضطرابات العاطفية :تتبلور لدل الفرد
استجابات عاطفية سلبية عندما يفقد
السيطرة على التحكم بمجريات األمور.

كيقسم سيلجماف العجز المتعلم إلى أربعة أنواع
أساسية ،هي(Cemalcilar, Canbeyli, & Sunar, :
)2003
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 .0عجز دافعي  :Motivational Deficitsكهو
انخفاض دافعية الفرد في التحكم باألحداث،
أم إذا حاكؿ في البداية ،كلم يستطع
التحكم في الحدث نجدق يقلع بسهولة
كبسرعة عن المحاكالت التالية للتحكم
بالحدث.
 .2عجز معرفي  :Cognitive Deficitsكهو
أساس نظرية العجز المتعلم ،كيعني ضعف
قدرة الفرد على التعلم من خبراته السابقة
كاالستفادة من مثيرات الموقف التي تساعدق
على الهركب ،أم صعوبة التصديق من جانب
الفرد بأف االستجابات التي يؤديها يمكن أف
تؤدم إلى نتائج إيجابية في المستقبل.
 .2عجز انفعالي  :Emotional Deficitsكيتمثل
في ظهور انفعاالت سلبية مثل :القلق
كالغضب كاالكتئاب ،فالفرد يكتئب إذا
اعتقد أف سلوكه لن يكوف مؤثرا في
النتائج التي تعقب هذا السلوؾ ،بمعنى أنه
إذا كاف في موقف مؤلم ال يمكنه تجنبه،
كما ال يمكن أف يكوف لسلوكه أم أثر في
تغييرق أك إزالته ،األمر الذم يؤدم إلى
االعتقاد في عجزق.
 .2عجز سلوكي  :Behavioral Deficitsكيتمثل
في تصرفات الفرد بسلبية ،ككسل ،كفتور
الهمة ،كاعتمادية زائدة .كما يعبر عن
نقص مرات المحاكلة نتيجة اعتقاد الفرد
أف المكافآت ال ترتبط بسلوكياته
كاستجاباته ،كقد يحدث العجز عادة عندما
ال تستطيع خبرات الفرد السيطرة على
فشله األكاديمي.
كبمراجعة األدب التربوم السابق ،نجد العديد
من الدراسات التي تناكلت العجز المتعلم ،فقد
أجرل فنشاـ كهوكودا كساندرز (Fincham,
) Hokoda, & Sanders, 1989دراسة هدفت إلى
تحديد العالقة بين العجز المتعلم ككل من قلق
االختبار كالتحصيل األكاديمي .أجريت الدراسة
على مدار سنتين على مجموعة من ( )12طالبا
كطالبة في الصف الثالث ،ثم أعيدت الدراسة
على الطلبة أنفسهم في الصف الخامس .أظهرت

نتائج الدراسة أف العجز المتعلم الذم امتلكه
الطلبة في الصف الثالث قد ارتبط بتحصيل
الطلبة في الصف الخامس ،فيما انخفض
التحصيل كلما زاد العجز لديهم ،كما أف
التقارير التي يعدها المعلموف تمثل كسيلة
ناجحة في تحديد العجز الذم يتشكل لدل
الطلبة.
كأجرل فاالس ) (Valas, 2001aدراسة هدفت إلى
الكشف عن العالقة بين التحصيل األكاديمي
كالعجز المتعلم كالتكيف النفسي (تقدير الذات،
كاالكتئاب) ،في ضوء متغيرم العمر كالجنس.
تكونت عينة الدراسة من ( )0211طالبا كطالبة
من الصفوؼ الثالث كحتى التاسع ممن انحصرت
أعمارهم بين ( )02 – 01سنة .أظهرت نتائج
الدراسة كجود عالقة موجبة بين العجز المتعلم
كالتوقعات األكاديمية كالتكيف النفسي ،كأف
الذكور أكثر عجزا من اإلناث ،كأف الطلبة
األكبر سنا أكثر عجزا من الطلبة األقل سنا.
كفي دراسة أخرل أجراها فاالس
على عينة تكونت من ( )0122طالبا كطالبة من
الطلبة ذكم صعوبات التعلم؛ كالطلبة العاديين
منخفضي التحصيل ،كالطلبة ذكم التحصيل
العادم من الصفوؼ الرابع كالسابع كالتاسع في
النركيج .كذلك بهدؼ الكشف عن العالقة بين
العجز المتعلم كالتكيف النفسي .أظهرت نتائج
الدراسة أف الطلبة ذكم صعوبات التعلم
كمنخفضي التحصيل يعزكف نجاحهم في
الرياضيات كاللغة األكلى إلى القدرة أكثر من
الطلبة اآلخرين ،كأف الطلبة ذكم توقعات األداء
المنخفضة في الرياضيات كالمهارات اللغوية
كانوا أكثر عجزا كأقل تكيفا نفسيا مقارنة
بباقي الطلبة ،كأف الطلبة ذكم صعوبات التعلم
أكثر عجزا من الطلبة منخفضي التحصيل ،كأف
الذكور أكثر عجزا من اإلناث.
)(Valås, 2001b

كأجرل الفرحاتي ( )2112دراسة هدفت إلى
الكشف عن فعالية برنامج إرشاد معرفي في
خفض العجز المتعلم لدل تالميذ المرحلة
اإلعدادية .كبالتحديد هدفت إلى التحقق من
صحة كجود ارتباط متعدد داؿ بين أساليب عزك

العجز المتعلم ككل من استراتيجيات التحكم
المدرؾ للعجز المتعلم ،كمعارؼ العجز المتعلم.
تكونت عينة الدراسة من ( )201طلبة ،كتكونت
عينة البرنامج من ( )22طالبا ممن سجلوا
درجات مرتفعة على مقاييس تشخيص العجز
المتعلم في الدراسة .أظهرت النتائج كجود
ارتباطات دالة بين أساليب عزك العجز المتعلم
ككل من استراتيجيات التحكم المدرؾ ،كمعارؼ
العجز المتعلم ،كدكافع العجز.
كأجرل فيرمن كهوانج ككوبيال ككالرؾ
)(Firmin, Hwang, Copella, & Clark, 2004

دراسة تجريبية هدفت إلى التحقق مما إذا كاف
ترتيب األسئلة في االمتحاف يؤدم إلى العجز
لدل الطلبة .تكونت المجموعة األكلى من ()20
طالبا كطالبة ،كالثانية من ( )21طالبا كطالبة
من المسجلين في شعبتين من مساؽ علم النفس
في إحدل الجامعات الخاصة تراكحت أعمارهم
بين ( )21-01سنة ،قدمت إلحدل المجموعتين
األسئلة مرتبة من السهل إلى الصعب،
كللمجموعة األخرل األسئلة مرتبة من الصعب
إلى السهل ،ثم خضعتا الختبار مدته خمس
كعشركف دقيقة .أظهرت النتائج أف المجموعة
التي قدمت لها األسئلة مرتبة من الصعب إلى
السهل أصيبت باإلحباط كالشك بقدراتها
العقلية ،كتأثرت نتائجهم على االختبار سلبا
أكثر من المجموعة األخرل ،مما يعني شعورها
بالعجز.
كأجرت بخارم (0221ق) دراسة هدفت التعرؼ
إلى الفركؽ بين طالبات جامعة أـ القرل في
مفهومي التفاؤؿ كالتشاؤـ ،كأساليب عزك العجز
المتعلم ،كفيما إذا كانت تختلف باختالؼ
المستول الدراسي ،كالتخصص ،كالسن ،كالحالة
االجتماعية .تكونت عينة الدراسة من ()211
طالبة من طالبات الجامعة .أظهرت نتائج
الدراسة عدـ كجود فركؽ في مفهومي التفاؤؿ
كالتشاؤـ كعزك العجز المتعلم تبعا للمستول
الدراسي كالسن ،كعدـ كجود فركؽ في مفهوـ
التفاؤؿ كعزك العجز المتعلم تبعا لمتغير
التخصص ،مع كجود فركؽ في مفهوـ التشاؤـ
كعزك العجز المتعلم تبعا للتخصص لصالح

التخصصات العلمية .كما أظهرت النتائج عدـ
كجود فركؽ في مفهوـ التشاؤـ كعزك العجز
المتعلم تبعا لمتغير الحالة االجتماعية ،في حين
كجدت فركؽ في مفهوـ التفاؤؿ كعزك العجز
المتعلم لصالح المتزكجات.
أما الركاد ( )2112فقد أجرل دراسة هدفت إلى
معرفة أثر برنامج إرشادم في معالجة العجز
المتعلم لدل طلبة الصف العاشر األساسي في
محافظة معاف في األردف ،كعالقة ذلك بمتغير
الجنس .تكونت عينة الدراسة من ( )21طالبا
كطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين :ضابطة
كتجريبية .تم تطبيق البرنامج اإلرشادم في
ثماني جلسات إرشادية على المجموعة
التجريبية .أظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ
ذات داللة إحصائية تعزل للبرنامج اإلرشادم ،في
حين لم تظهر أية فركؽ دالة إحصائيا تعزل
لمتغير الجنس.
كأجرل الزكاهرة ( )2112دراسة هدفت إلى
الكشف عن العالقة بين العجز المتعلم كقلق
االمتحاف كالتحصيل الدراسي لدل تالميذ الصف
التاسع ،كاختالؼ هذق العالقة باختالؼ الجنس.
تكونت عينة الدراسة من ( )221طالبا كطالبة من
طلبة محافظة المفرؽ في األردف .أظهرت
النتائج كجود عالقة سلبية بين العجز المتعلم
كالتحصيل الدراسي ،كما أظهرت النتائج كجود
عالقة إيجابية بين العجز المتعلم كقلق
االمتحاف ،في حين لم تظهر أية فركؽ بين بين
الذكور كاإلناث في كل من العجز المتعلم
كالتحصيل الدراسي.
كأجرل إليز ) (Ellis, 2007دراسة هدفت إلى
معرفة العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية
كالدكافع التي يظهرها األبناء ،كعالقة ذلك
بتطور العجز المتعلم .تكونت عينة الدراسة من
( )22طالبا كطالبة ( 22ذكور ،ك 02إناث)
تراكحت أعمارهم بين الرابعة كالخامسة من
أصل أمريكي كبريطاني .كلجمع بيانات الدراسة
استخدمت ثالثة مقاييس :مقياس أساليب
المعاملة الوالدية ،كمقياس مستول التفكير،
كمهمات ألغاز لقياس العجز المتعلم .أظهرت
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النتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية
تعزل ألساليب المعاملة الوالدية فيما يتعلق بما
يظهرق الطلبة من عجز متعلم ،كما أظهرت
النتائج عدـ كجود عالقة بين ما يظهرق األبناء
من دكافع كبين أساليب المعاملة الوالدية.
كأجرل صديق (0221هػ) دراسة هدفت التعرؼ
إلى مستول الشعور بالوحدة النفسية كأساليب
عزك العجز المتعلم لدل طلبة المرحلة الثانوية
في المدارس الحكومية بمكة المكرمة ،كفيما إذا
كانت هذق المستويات تختلف باختالؼ العمر،
كالحالة
كالتخصص،
الدراسي،
كالصف
االجتماعية لألسرة ،كالوضع االقتصادم لألسرة،
كعدد أفراد األسرة ،كنوع السكن .تكونت عينة
الدراسة من ( )201طالبا كطالبة .أظهرت نتائج
الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائبة في
أساليب عزك العجز المتعلم كفقا لمتغير
التخصص لصالح التخصص الشرعي ،كما
أظهرت النتائج كجود فركؽ ذات داللة في
أساليب عزك العجز المتعلم تبعا لمتغير الحالة
اإلجتماعية لألسرة كعدد أفرادها لصالح الذين
ال يعيشوف مع الوالدين ،كالذين عدد أسرهم
كبير ،فيما لم تظهر أية فركؽ كفقا لباقي
المتغيرات.
كأجرل ياتيس ) (Yates, 2009دراسة هدفت إلى
تحديد أسباب العجز المتعلم في الرياضيات.
تكونت عينة الدراسة من ( )221طالبا كطالبة
موزعين على الصفوؼ من الرابع إلى الثامن في
المدارس التابعة لجنوب أستراليا .طبقت قائمة
رصد مكونة من ( )22فقرة لجمع البيانات من
قبل معلمي الرياضيات خالؿ مواجهة الطلبة
لعدد من المهاـ كاألنشطة في الحصص .أظهرت
نتائج الدراسة أف سلوؾ الطلبة في الصفوؼ
الدراسية تظهر عليه عالمات العجز المتعلم قد
يكوف مصدرق المعلموف؛ بسبب األساليب التي
يستخدمونها معهم ،كبحسب طبيعة األنشطة
كالمهاـ التي يواجه المعلم الطلبة بها ،كهذا
كاضح من خالؿ نتائج تحصيل الطلبة خالؿ
العامين الذين أجريت فيها الدراسة.

كأجرت محاجنة ( )2101دراسة هدفت إلى
معرفة أثر أسلوب حل المشكالت في مستول
العجز المتعلم كالتحصيل لدل تالميذ الصف
الرابع األساسي في مادة العلوـ .تكونت عينة
الدراسة من ( )22طالبا كطالبة من طلبة منطقة
أـ الفحم في فلسطين ،تم تقسيمهم إلى
مجموعتين :ضابطة كتجريبية .أظهرت نتائج
الدراسة كجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية
بين استخداـ حل المشكالت كالعجز المتعلم،
حيث إف استخداـ أسلوب حل المشكالت يؤدم
إلى خفض العجز المتعلم.
كأجرل أكا ) (Akca, 2011دراسة هدفت التعرؼ
إلى العالقة بين قلق االمتحاف كمستويات العجز
المتعلم .تكونت عينة الدراسة من ( )111من
الطلبة من مقاطعة أكسارام في تركيا.
كبهدؼ جمع البيانات تم تطبيق مقياس أيدين
) (Aydınللعجز المتعلم ،كمقياس بالتاز)(Baltaş
لقلق االمتحاف .أظهرت نتائج الدراسة عدـ
كجود عالقة بين مستول قلق االمتحاف كالعجز
المتعلم.
كأجرت التل كالحربي ( )2102دراسة هدفت إلى
الكشف عن أنماط العنف المدرسي كعالقتها
بسلوكيات العجز المتعلم .بلغت عينة الدراسة
( )102طالبة من المرحلة الثانوية بالمدينة
المنورة .أشارت نتائج الدراسة إلى كجود عالقة
ارتباطية موجبة بين أنماط العنف المدرسي
كسلوكيات العجز المتعلم .كما تبين أف سلوؾ
العجز المتعلم متنبىء بأنماط العنف.
كأجرل كل من سورنتي كآخرين
) al., 2014دراسة هدفت إلى تطوير مقياس ذاتي
للعجز المتعلم كالتوجه نحو اإلتقاف .تكونت
عينة الدراسة من ( )012من المشاركين (21
ذكور 22 ،إناث) تم اختيارهم من المدارس
اإليطالية المتوسطة .أسفرت نتائج الدراسة عن
بناء نموذج جديد لمقياس العجز المتعلم مكوف
من ( )02فقرة .كما أثبتت النتائج فعالية
المقياس للكشف عن العجز المتعلم لدل الطلبة
في المدارس اإليطالية المتوسطة في المرحلة
األساسية.
(Sorrenti, et

يالح من الدراسات السابقة أف بعضها تناكؿ
العجز المتعلم كعالقته بمتغيرات أخرل
كالتحصيل الدراسي ،مثل دراسة فنشاـ كآخرين
) ،(Fincham etal., 1989كدراسة فاالس (Valas,
) ،2001bكدراسة الزكاهرة ( ،)2112كدراسة
محاجنة ( .)2101فيما تناكلت دراسات أخرل أثر
برامج إرشادية في معالجة العجز المتعلم ،مثل
دراسة الركاد ( ،)2112كدراسة الفرحاتي (.)2112
كما بحثت دراسة الزكاهرة ( ،)2112كدراسة
أكا ) (Akca, 2011العالقة بين العجز المتعلم
كقلق االمتحاف ،بينما هناؾ دراسات تناكلت
العالقة بين العجز المتعلم كالتفاؤؿ كالتشاؤـ
كدراسة بخارل (0221هػ) ،كدراسات تناكلت
العالقة بين تطور العجز المتعلم كأساليب
المعاملة الوالدية كدراسة اليز ).(Ellis, 2007
كتناكلت دراسة ياتيس ) (Yates, 2009البحث في
أسباب العجز المتعلم .أما دراسة التل كالحربي
( )2102فقد سعت إلى الكشف عن العالقة بين
أنماط العنف المدرسي كسلوكيات العجز
المتعلم .كتتميز هذق الدراسة عن سابقاتها بأنها
تناكلت مستول استخداـ لغة العجز المتعلم من
قبل أكلياء األمور ،كذلك من كجهة نظر الطلبة
أنفسهم ،كبالتالي فهي إضافة – في حدكد اطالع
الباحثين -للمعرفة العلمية في هذا المجاؿ،
خاصة أف غالبية الدراسات العربية هي جهود
تدريبية لطلبة الماجستير كالدكتوراق.
مشكلة الدراسة كأسئلتها
تتباين اآلراء كالنظريات كتختلف حوؿ العجز
المتعلم إلى حد كبير؛ نظرا لكونه مفهوما
شديد التركيب ،متشابكا مع غيرق من
التكوينات ،كمن ضمن هذق االختالفات ،االختالؼ
حوؿ األسباب التي تؤدم إلى كجود سمة العجز
المتعلم بشكل عاـ ،كلكن األغلب يعزك العجز
المتعلم إلى الظركؼ المحيطة بالفرد ،كبشكل
خاص دكر األسرة ،كمعاملة اآلباء كاألمهات
ألبنائهم .كيتناكؿ الباحثوف موضوع العجز
المتعلم من حيث عالقته بممارسات الوالدين
انطالقا من إيمانهم بأهمية الدكر الذم تلعبه
األسرة في تشكيل شخصية الطفل ،ككضع
األسس لها ،التي قد تصبح صعبة التغيير في

المستقبل ،حيث إف كثيرا مما يكتسبه أم
شخص يرجع إلى النمط التربوم الذم تلقاق في
طفولته األكلى.
كبما أف الطلبة يختلفوف في مدل إقبالهم على
التعلم عبر المراحل التعليمية المختلفة ،كتتنوع
الممارسات من قبل الوالدين لديهم ،األمر الذم
يسهم في تشكيل مستويات مختلفة لديهم من
أشكاؿ العجز المتعلم ،فمنهم من يتجه للقياـ
بواجباته بدافعية عالية ،كمنهم من ال يقبل على
دراسة هذق المواد المختلفة .كقد اختار
الباحثوف هذق العينة من طلبة الصفين السادس
كالثامن؛ نظرا ألف هذين الصفين يشكالف
مرحلتين انتقاليتين ،كفيهما مفاهيم صعبة يميل
الطالب فيها للكسل .كما تعد هذق المرحلة
بداية الدخوؿ في مرحلة المراهقة ،حيث
ينصرؼ هؤالء الطلبة إلى االنشغاؿ بأمور لم
يتعودكا عليها سابقا ،كاألمور العاطفية ،كعدـ
االهتماـ بالجانب األكاديمي ،مما ينعكس بالتالي
عليهم سلبا ،كيوقعهم بما يسمى بالعجز المتعلم.
لذا ،جاءت هذق الدراسة بهدؼ الكشف عن درجة
ممارسات الوالدين للغة العجز المتعلم في
صفوؼ المرحلة األساسية (السادس كالثامن)،
كالكشف فيما إذا كانت هذق الممارسات تختلف
باختالؼ متغيرات جنس الطالب ،كمستواق
الصفي ،كمستول تحصيله الدراسي .كبالتحديد
تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة
اآلتية:
.0

ما درجة استخداـ أكلياء األمور للغة
العجز المتعلم مع أبنائهم من كجهة نظر
األبناء؟

.2

ما أبرز المواد الدراسية التي يمارس بها
أكلياء األمور لغة العجز المتعلم؟

.2

هل تختلف درجة ممارسة لغة العجز
المتعلم المستخدمة من أكلياء األمور
باختالؼ جنس الطالب ،كمستواق الصفي،
كمستول تحصيله الدراسي؟

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية في جانبين ،األكؿ
من الناحية النظرية ،حيث تكشف عن درجة
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ممارسات لغة العجز المتعلم لدل طلبة الصفين
السادس كالثامن األساسيين ،كفيما إذا كانت هذق
الممارسات تختلف تبعا لمتغيرات جنس الطالب،
كمستواق الصفي ،كمستول تحصيله الدراسي ،مما
يعد إضافة إلى المكتبة العربية في هذا المجاؿ
بشكل عاـ ،كمعرفة موقع الطلبة في األردف بين
نظرائهم عالميا .كالجانب الثاني من الناحية
التطبيقية ،إذ إف التعرؼ إلى مستول استخداـ
لغة العجز المتعلم من أكلياء األمور لدل الطلبة
قد يساعد األهل كالتربويين في تحديد عامل
هاـ قد يؤثر في تحصيل الطلبة األكاديمي،
كفي إكسابهم العجز فعليا ،كبالتالي فإنهم قد
يقفوف على جوانب الضعف المتشكلة لدل
أبنائهم الطلبة ،كمحاكلة إيجاد الحلوؿ الممكنة
لها.
التعريفات اإلجرائية
لغة العجز المتعلم :هي األلفاظ كالتعبيرات
التي يستخدمها الوالداف مع أبنائهم الطلبة في
أثناء حلهم للواجبات ،أك تحضيرهم للمواد
الدراسية ،أك مراجعتهم لها ،التي تحد من
دافعيتهم ،كتثبط همتهم ،كتتحدد بالدرجة التي
يحصل عليها الطلبة على المقياس المعد لذلك.
الطلبة ذكك العجز المتعلم :هم الطلبة الذين
يدرسوف في الصفين السادس كالثامن األساسيين
الذين حصلوا على درجة أعلى من المتوسط على
مقياس العجز المتعلم المستخدـ في هذق
الدراسة.
درجة االستخداـ :هي تقديرات الطلبة الستخداـ
الوالدين لبعض األلفاظ كالتعابير التي تعمل
على إكساب الطلبة للعجز المتعلم ،كتتحدد في
الدراسة الحالية بالدرجة التي يقدرها الطلبة
للوالدين على مقياس لغة العجز المتعلم
المستخدـ في هذق الدراسة.
التحصيل الدراسي :هو معدؿ الطالب في المواد
المسجلة في سجل العالمات المدرسية الخاص
به في مدرسته ،كيصنف في ثالثة مستويات:
تحصيل مرتفع كيمثل أعلى  %21من الطلبة،
كتحصيل متوسط ،كيمثل الطلبة الذين

ينحصركف بين أعلى  %21من الطلبة كأدنى
 %21منهم كيمثلوف نسبة  ،%22كتحصيل
منخفض كيمثل أدنى  %21من الطلبة.
حدكد الدراسة
تتحدد نتائج الدراسة بما يأتي:


اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة
الصفين السادس كالثامن األساسيين في
المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعليم
للواء قصبة إربد في األردف ،كمن كال
الجنسين.



دالالت صدؽ كثبات مقياس لغة العجز
المتعلم ،كتقديرات الطلبة للغة العجز
المتعلم.



معيار تحديد الطلبة ذكم العجز المتعلم،
كفق مقياس الزكاهرة ( ،)2112كهو
حصوؿ الطالب على عالمة تفوؽ عالمة
القطع على المقياس كهي (.)21

الطريقة كاإلجراءات
المشاركوف في الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )222طالبا كطالبة من
طلبة المدارس الحكومية التابعة لمديرية
التربية كالتعليم للواء قصبة إربد ،خالؿ الفصل
الدراسي األكؿ من العاـ الدراسي ،2102-2102
حيث تم توزيع مقياس لغة العجز المتعلم
بالتعاكف مع مجموعة من المعلمين كالمعلمات
في المدارس التي تم التوزيع فيها .كيوضح
جدكؿ 0توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
متغيرات الجنس ،كالمستول الصفي ،كمستول
التحصيل الدراسي.
جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات جنس الطالب ومستواه
الصفي ومستوى تحصيمو الدراسي
العذد
الفئة
المتغَر المستقل
212
ركر
الجنس
202
أنثي
124
سبدس
المستوى الصفٌ
232
ثبمن
103
منخقض
مستوى
231
متوسط
التحصَل
22
مرتفع
المجموع لكل متغَر 624

النسبة المئوٍة
% 51
% 42
% 46
% 54
% 24
% 54
% 22
%100

أداة الدراسة
تكونت أداة الدراسة من قسمين:
القسم األكؿ :معلومات شخصية عن المستجيب،
كأخرل تتعلق بمتغيرات الدراسة.
القسم الثاني :مقياس لغة العجز المتعلم ،حيث
تم االعتماد على األدب التربوم ذم الصلة
) .(Moorman, 2004كقد اشتملت أداة الدراسة في
صورتها النهائية على ( )21فقرة ،كللتأكد من
فهم الطلبة بهذق الفئة العمرية للمقياس ،فقد
تم تطبيقه على عينة من خارج عينة الدراسة
للكشف عن الصعوبات التي يمكن أف تواجه
الطالب أثناء إجابته على فقراته ،كقد تبين أف
فقرات األداة كطريقة اإلجابة مفهومتاف لهذق
الفئة ،كما تم التوضيح للطلبة أف على الطالب
أف يختار االستجابة "درجة استخداـ كبيرة" إذا
كاف استخداـ أحد الوالدين أك كليهما أكثر
من ( ،)%11كأف يختار االستجابة "درجة
استخداـ متوسطة" إذا كاف استخداـ أحد
الوالدين أك كليهما من ( ،)%11 - %21كأف
يختار االستجابة "درجة استخداـ قليلة" إذا
كاف استخداـ أحد الوالدين أك كليهما أقل من
( ،)%21كأف يختار االستجابة "ال توجد" إذا
كاف الوالداف ال يستخدمانها مطلقا.
صدؽ المقياس
تم التحقق من صدؽ المقياس بطريقتين،
األكلى :الصدؽ الظاهرم ،حيث عرض المقياس
على لجنة مكونة من عشرة محكمين من أساتذة
الجامعات المتخصصين في علم النفس التربوم،
كالقياس كالتقويم؛ بغرض التحقق من كضوح
الفقرات ،كما إذا كانت تعبر عن لغة العجز.
كقد أخذ بالتعديالت كالمالحظات التي اتفق
عليها ( )%11أك أكثر من المحكمين على كل
فقرة .كقد كانت مالحظاتهم مركزة على
تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات التي أخذ
بها جميعها.
أما الطريقة الثانية فهي مؤشرات صدؽ البناء،
حيث كزع المقياس على عينة استطالعية مكونة
من ( )21طالبا كطالبة من خارج عينة الدراسة،

كحسب معامل ارتباط بيرسوف بين درجة كل
فقرة من فقرات المقياس كالمقياس ككل ،كما
هو موضح في جدكؿ .2
جدول 2
معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة والمقياس ككل
رقم الفقرة

االرتباط

رقم الفقرة
1

625,0

11

620,1

,

625,0

1,

62556

,

االداة ككل
625,0

1,

620,0

,

62506

1,

62500

0

62560

10

62,00

5
0
0
0
11

620,0

15

62510

10

6250,

10

62,1,
620,,

10
21

62006
62,00
625,0
62,0,
62,0,

يالح من جدكؿ  2أف قيم معامالت ارتباط
بيرسوف بين الفقرة كاألداة ككل تراكحت بين
( ،)17291-17219مما يؤكد على تمتع المقياس
بدالالت صدؽ مقبولة ألغراض هذق الدراسة.
ثبات المقياس
للتحقق من ثبات المقياس ،استخدمت طريقة
ثبات االستقرار عن طريق االختبار كإعادة
االختبار ) ،(test- re-testحيث كزع المقياس
على عينة من خارج عينة الدراسة مكونة من
( )21طالبا كطالبة ،كبفارؽ زمني مقدارق
أسبوعاف بين التطبيقين األكؿ كالثاني ،كقد
بلغت قيمة معامل الثبات ( .)1719كما حسب
معامل الثبات أيضا بطريقة االتساؽ الداخلي
باستخداـ معادلة (كركنباخ ألفا) على المقياس
الكلي ،كقد بلغت ( ،)17111كهي معامالت ثبات
مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
تصحيح المقياس
كاف نمط االستجابة على األداة كفق تدريج
ليكرت الرباعي (كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،ال
يوجد) .كقد أعطيت الدرجات ( )0 ،2 ،2 ،2على
التوالي لتدريج اإلجابة .كعليه ،فإف أعلى درجة
يمكن أف يحصل عليها المفحوص على األداة هي
( ،)11كأدنى درجة هي ( .)21كللحكم على درجة
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استخداـ لغة العجز المتعلم من الوالدين فقد
اعتمد ما يلي:


درجة استخداـ منخفضة من (.)2-0



درجة استخداـ متوسطة من (.)2 -270

 المتغير التابع :هو تقديرات الطلبة
الستخداـ الوالدين للغة العجز المتعلم.
 كلإلجابة عن السؤالين األكؿ كالثاني تم
حساب المتوسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية ،كلإلجابة عن السؤاؿ الثاني ،تم
حساب التكرارات كالنسب المئوية،
كلإلجابة عن السؤاؿ الثالث تم حساب
المتوسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية ،كتحليل التباين الثالثي.

 درجة استخداـ مرتفعة من (.)2 -270
منهج الدراسة كالمعالجات اإلحصائية
استخدـ في هذق الدراسة المنهج الوصفي ،نظرا
لتحقيقه أهداؼ الدراسة ،كاشتملت الدراسة على
المتغيرات التالية:

نتائج الدراسة كمناقشتها

 المتغيرات المستقلة (التصنيفية):
-

الجنس :كله فئتاف (ذكر ،أنثى).

-

الصف :كله مستوياف (سادس ،ثامن).

-

التحصيل الدراسي :كله ثالثة مستويات
(منخفض ،متوسط ،مرتفع).

النتائج المتعلقة بالسؤاؿ األكؿ" :ما درجة
استخداـ أكلياء األمور للغة العجز المتعلم مع
أبنائهم من كجهة نظر األبناء؟" كلإلجابة عن
هذا السؤاؿ ،حسبت المتوسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية على مقياس لغة العجز
المتعلم ،كجدكؿ  2يوضح ذلك.
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطمبة عمى مقياس الدراسة مرتبة تنازليا
الفقرة

الرقم

المتوسط الحسابي

15

تعال ألساعدك في تحضير دروسك.

1,

إذا لم تعرف الحل إسألني وسأعطيك اإلجابة الصحيحة.

,205

,

ىذا الموضوع لن تفيمو لوحدك.

0

إذا واجيتك مشكمة سأعطيك الحل.

10

1
0

أبمغني عن أي مشكمة تواجيك وسأحميا لك.

1210

متوسط

,206

121,

,250

1216

,250

121,

متوسط

ىذا الموضوع صعب فيو أعمى من مستواك.

,250

1260
12,,

10

,25,

12,1

12,1

دعني أساعدك في حفظ المادة.
جميع زمالؤك أفضل منك.

,.,1
,21,

1.10

متوسط
متوسط

منخفض

11

سأبدأ لك بالحل وأنت تكمل.

,216

,

ميما حاولت ستكون إجابتك خطأ.

1200

1210

ال أعرف كيف ستنجح.

ليس لديك وقت كاف ،فأعطني ألحل لك.

ال تحل حتى أساعدك.

1200

1250

620,

منخفض

10

جميع إخوانك أفضل منك.

12,1

0

الكمي

منخفض

120,

,6

سأقوم بحل الواجب بدال عنك.

1205

متوسط

1210

إياك أن تبدأ حتى أوضح لك الحل.

ميما حاولت سترسب.

1211

متوسط

منخفض

120,

10

متوسط

,2,0

,2,0

5

متوسط

1.10

أنت ضعيف في ىذه المادة.

16

متوسط

متوسط

,2,6

,

متوسط
متوسط

إياك أن تبدأ حتى أوضح لك الحل.

1,

0

,20,

6200

مرتفع

,250

إياك أن تخاطر بالحل.

1,

االنحراف المعياري

درجة الممارسة

12,1
,250

126,
6200
121,
6201

منخفض
منخفض
منخفض
متوسط

يالح من جدكؿ  2أف درجة ممارسة أكلياء
األمور للغة العجز المتعلم مع أبنائهم من كجهة
نظر األبناء كانت بدرجة استخداـ متوسطة،
حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)2721كانحراؼ
معيارم ( .)1710كيمكن تفسير هذق النتيجة في
ضوء انشغاؿ األب كاألـ في عملهما معظم ساعات
النهار ،كعندما يعوداف الى البيت يكوناف بحاجة
الى الراحة ،كبالتالي فإف الوقت المتاح لهما
لمتابعة أبنائهم في الدراسة قليل جدا؛ مما
ينعكس على استخدامهم للغة العجز المتعلم عند
أم تقصير من أبنائهم.
كيتبين من خالؿ جدكؿ  2أف الفقرة "تعاؿ
ألساعدؾ في تحضير دركسك" جاءت في
المرتبة األكلى؛ كذلك ألف األبناء في هذا
العصر ال يعتمدكف على أنفسهم ،كما ال يثق
أكلياء أمورهم بالطريقة التي قد يحضركف بها
دركسهم .كما جاءت الفقرة "إذا لم تعرؼ الحل
اسألني كسأعطيك اإلجابة الصحيحة" في
المرتبة الثالثة ،كيمكن تفسيرها أيضا في ضوء
الظركؼ االقتصادية الصعبة للمواطن ،حيث
ينشغل كل من األب كاألـ بالعمل أكقاتا طويلة،
من أجل توفير ظركؼ حياتية مناسبة ،كذلك
على حساب الوقت الذم يجب أف يمضوق في
متابعة دراسة أبنائهم ،فيلجؤكف إلى ممارسة
مثل هذق العبارات؛ ألف الوقت المتاح لمتابعة
دركس أبنائهم قصير .كما يمكن تفسير هذق
النتيجة في ضوء ما أشار اليه الزكاهرة ()2112
في أف الطالب عندما ينهمك بمهاـ تعليمية ال
يمكن حلها ،يصل لحالة من التعب كاإلرهاؽ
المعرفي ،حيث يفقد دافعيته ،كال يستطيع أف
ينهمك بأم عمل معرفي آخر ،كيؤدم إلى
هبوط مستول أدائه ،مما يؤدم باألهل بالتالي
إلى استخداـ عبارات تصفه بالعجز.
كجاءت الفقرة "أبلغني عن أم مشكلة تواجهك
كسأحلها لك" في المرتبة الثانية ،حيث يلجأ
العديد من أكلياء األمور إلى هذق العبارة؛ حرصا
منهم على سرعة الوصوؿ إلى السيطرة على ما
يواجه أبناءهم من مشكالت ،أك عدـ ثقتهم
بقدرات أبنائهم ،إضافة إلى أنها قد تعكس نمط

الرعاية الوالدية داخل األسرة الذم قد يمتاز
بسيطرة اآلباء على األبناء.
النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثاني" :ما أبرز
المواد الدراسية التي يمارس بها أكلياء األمور
لغة العجز المتعلم؟" كلإلجابة عن هذا السؤاؿ،
حسبت التكرارات كالنسب المئوية الستجابات
أفراد عينة الدراسة كجدكؿ  2يوضح ذلك.
جدول 4
التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة
الدراسة عمى مقياس لغة العجز المتعمم
المواد الدراسية

التكرار

النسبة المئوية

إنجميزي

,15

002,

100

,,26

رياضيات

عموم
دين

عربي

,06
1,,
1,,

0,25
,12,
,020

من خالؿ نظرة تحليلية لجدكؿ  2يالح أف
( )202طالبا كطالبة يمثلوف ما نسبته ()%9172
قد أشاركا إلى أف هذق اللغة تستخدـ معهم في
مادة اللغة اإلنجليزية ،كأف ( )221طالبا كطالبة
كنسبتهم ( )%1272أشاركا إلى أف هذق اللغة
تستخدـ معهم في مادة الرياضيات ،كأف ()019
طالبا كطالبة ،كنسبتهم ( )%22أشاركا إلى أف
هذق اللغة تستخدـ معهم في مادة العلوـ .كما
أف ( )022طالبا كطالبة ،كنسبتهم
يالح
( )%2179أشاركا إلى أف هذق اللغة تستخدـ
معهم في اللغة العربية .كعليه ،فإف مواد اللغة
اإلنجليزية كالرياضيات كالعلوـ هي أبرز المواد
الدراسية التي يستخدـ بها أكلياء األمور لغة
العجز المتعلم مع أبنائهم ،كيمكن تفسير هذق
النتيجة في ضوء أف اآلباء الذين يحاكلوف
مساعدة أبنائهم في المواد الدراسية ،يهمهم
بالدرجة األكلى أف يكوف أبناؤهم ذكم مستول
عاؿ في التحصيل خاصة بمواد مهمة
كالرياضيات كاللغة اإلنجليزية كالعلوـ؛
الرتباط هذق المواد بقدرة الطالب على دراسة
تخصص علمي مهم في الجامعات ،كأيضا لوزف
هذق المواد في معدؿ الطالب ،لذلك يركز
اآلباء بشكل كبير على تحصيل أبنائهم بهذق
المواد ،كيصركف على تحصيل عاؿ ،كال يتقبلوف
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الحسابية
المتوسطات
حسبت
السؤاؿ،
كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة الخاصة بالمقياس كجدكؿ  2يوضح
ذلك.

عالمات أقل من مستول معين ،كلذلك فهم
يكثركف من استخداـ لغة العجز المتعلم في هذق
المواد بالذات .كما يمكن تفسير ذلك بأف
أكلياء األمور ال يثقوف بقدرات أبنائهم في هذق
المواد ،كونهم يؤمنوف بصعوبتها نتيجة
خبراتهم السابقة عندما كانوا طالبا في
المدارس ،حيث نجد أف العديد من أكلياء األمور
كانوا يعانوف خالؿ التعامل مع هذق المواد
سابقا لعدـ توفر مصادر المعرفة كالوسائل
التعليمية التي تسهل كصوؿ المفاهيم إليهم.
كيمكن إضافة سبب آخر ،كهو أف أكلياء األمور
قد كاجهوا حاالت فشل متكررة من أبنائهم في
هذق المواد خالؿ الصفوؼ السابقة ،مما تشكل
لديهم اعتقاد بأف أبناءهم لديهم ضعف فيها.
كتتفق هذق النتيجة مع نتائج دراسة فاالس
) (Valås, 2001bالتي أشارت إلى أف الطلبة ذكم
توقعات األداء المنخفضة في الرياضيات
كالمهارات اللغوية كانوا أكثر عجزا ،كأقل
تكيفا نفسيا مقارنة بباقي الطلبة.

يتبين من جدكؿ  2كجود فػركؽ ظاهريػة فػي
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة على أداة
الدراسة كحسػب متغيػرات الجػنس ،كالمسػتول
الصفي ،كمستول التحصيل الدراسػي ،كلمعرفػة
الداللة اإلحصائية لتلك الفركؽ ،تػم اسػتخداـ
تحليػػل التبػػاين الثالثػػي (،)3- way ANOVA
كجدكؿ  2يبين ذلك.
يتبين من جدكؿ  2كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستول ( )1712بين المتوسطات
الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تعزل
لمتغير الجنس ،حيث بلغ المتوسط الحسابي
لتقديرات الذكور ( ،)2712في حين بلغ ()2711
لتقديرات اإلناث .كيمكن تفسير هذق النتيجة في
ضوء كجود فركؽ في الظركؼ التي يعيشها
الطلبة من كال الجنسين ،فهم يعيشوف في
ظركؼ اجتماعية مختلفة نوعا ما عن بعضهم
بعضا داخل األسرة ،فالحرية التي يحصل عليها
الذكور أكثر منها لدل اإلناث ،كفرص
خركجهم من البيت تكوف أعلى ،كهذا كله

النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثالث" :هل تختلف
لغة العجز المتعلم المستخدمة من أكلياء األمور
باختالؼ جنس الطالب ،كمستواق الصفي،
كمستول التحصيل الدراسي؟" لإلجابة عن هذا
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى األداة وحسب متغيرات الجنس ،والمستوى الصفي ،ومستوى التحصيل الدراسي

المتغَر

المستوٍبت
ركور
إنبث
سبدس
ثبمن
مرتفع
متوسط
منخفض
الكلٌ

الجنس
الصف
مستوى التحصَل

المتوسط الحسببٌ
40,3
70,2
7022
7341
7030
700,
70,2
70,,

االنحراف المعَبرً
,0,0
,0,7
,0,,
,0,2
,023
,0,1
,0,2
,021

العذد
71,
7,2
123
747
741
27
1,4
370

جدول 6

نتائج تحميل التباين الثالثي لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى األداة ككل وحسب متغيرات الجنس ،والمستوى الصفي ،والمستوى التحصيمي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

الجنس
الصف
مستوى التحصيل
الخطأ
المجموع

210247
430447
00122
13,017,
47,00,7,

1
1
7
371
370

210247
430447
401,,
,0432

7070,22
220730
202,,

,0,,1
,0,,1
,0,,1

على حساب أكقات الدراسة لديهم ،مما ينعكس
أكلياء
على تحصيلهم سلبا ،كعندما يالح
أمورهم هذا االنخفاض في التحصيل تجدهم
يخرجوف عن أطوارهم أحيانا ،فيستخدموف مثل
هذق التعبيرات .أما اإلناث فتكوف غالبية أكقاتهن
في البيت ،فيدرسن بصورة أفضل من الذكور،
كغالبا ما يكوف تحصيلهن أعلى .كما يمكن
تفسير هذق النتيجة في ضوء أف األهل ما زالوا
يفرقوف بين الذكور كاإلناث في طريقة
رعايتهم ،كتنشئتهم ،كاالهتماـ بتقدمهم الدراسي،
فيستعملوف مع الذكور مستول من العبارات
الدالة على العجز المتعلم كبمستول أعلى مما
يستخدموف مع اإلناث .كذلك يمكن أف تعزل
هذق النتيجة إلى أف أكلياء األمور يهتموف
بتحصيل الذكور ،كيتابعونهم أكثر من اإلناث؛
ألف الدراسة ستساعدهم في تأمين كظيفة
مقبولة الحقا ،كبالتالي الزكاج كتكوين أسرة.
كتتفق هذق النتيجة مع نتيجة دراسة فاالس
) (Valås, 2001aالتي أظهرت أف الذكور أكثر
عجزا من اإلناث .كاختلفت نتائجها مع نتائج
دراستي الركاد ( )2112كالزكاهرة ( )2112اللتين
لم تظهرا أية فركؽ تعزل لمتغير الجنس.
كما يتبين مػن جػدكؿ ( )2كجػود فػركؽ ذات
داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول ( )1712بػػين
المتوسػػطات الحسػػابية لتقػػديرات أفػػراد عينػػة
الدراسة تعزل لمتغير المسػتول الصػفي ،حيػث
بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات طلبػة الصػف
السػػادس ( ،)2711فػػي حػػين بلػػغ ( )2720لطلبػػة
الصف الثامن .كيمكن تفسير هذق النتيجػة فػي
ضوء المستول العمػرم لهػؤالء الطلبػة ،إذ قػد
يعدكف مػن كجهػة نظػر األهػل أنهػم ال زالػوا
صغارا ،كأنهم بحاجة إلى رعاية كاهتماـ كمتابعة
في التحصيل ،كحرصنا من األهػل علػى تحصػيل
مرتفع لهؤالء الطلبة ،فإنهم قد يستفزكنهم على
الدراسة من خالؿ استعماؿ كلمػات قػد تػوحي
بػػالعجز المكتسػػب .كمػػا يمكػػن تفسػػير هػػذق
النتيجة أيضنا بأف هؤالء الطلبة ما زالػوا صػغار
السن ،كما زالت الكفاءة الذاتية ،كالثقة بػالنفس
لديهم قليلة ،كبالتالي فهم كثيرنا مػا يلجػؤكف
إلى أحد الوالدين طلبنا للمسػاعدة ،األمػر الػذم

يدفع الوالدين إلى استخداـ ألفاظ تعزز شػعور
أبنائهم بالعجز المػتعلم .كتختلػف نتػائج هػذق
الدراسة مع نتائج دراسة صديق (0221هػػ) التػي
أشارت نتائجها إلى عػدـ كجػود فػركؽ تعػزل
لمتغير الصف الدراسي.
كما يتبين من جدكؿ  2كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستول ( )1712بين المتوسطات
الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تعزل
لمتغير المستول التحصيلي ،كلمعرفة توجه
تلك الفركؽ؛ تم استخداـ اختبار شيفيه
(' )Scheffeللمقارنات البعدية ،كجدكؿ  1يبين
ذلك.
جدول 7
نتائج اختبار شيفيو (' )Scheffeلممقارنات البعدية
لممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
مستوى التحصيل
مرتفع

()2446

متوسط ()2460

مرتفع

متوسط
*

منخفض
*
*

منخفض ()2422

يتبين من جدكؿ  1كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستول الداللة ( )1712 =في
مستول لغة العجز المتعلم التي يستخدمها
أكلياء األمور من كجهة نظر الطلبة ،تعزل إلى
مستول التحصيل حيث كانت لدل ذكم مستول
التحصيل المتوسط كالمنخفض أعلى منها لدل
الطلبة ذكم مستول التحصيل المرتفع .كما
كانت لدل ذكم التحصيل المنخفض أعلى منها
لدل ذكم التحصيل المتوسط .كيمكن النظر إلى
هذق النتيجة في أف اآلباء ما داموا راضين عن
مستول أداء أبنائهم من حيث التحصيل العالي،
الذم يلبي طموحاتهم ،فإنهم يقللوف إلى حد
كبير من استخداـ أم عبارة يمكن أف تشير إلى
العجز المتعلم لدل أبنائهم ،على العكس مما
يحدث مع ذكم التحصيل المنخفض .كيمكن
تفسير ذلك أيضا في ضوء توقعات اآلباء من
أبنائهم ،فاآلباء عادة ما يتوقعوف من أبنائهم أداء
عاليا ،كعندما يخفق األبناء في الحصوؿ على
أداء عاؿ فإنهم يتعرضوف إلى التوبيخ ،كعندما
يتكرر هذا اإلخفاؽ ،كيتكرر العقاب ،تترسخ
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قناعة لدل هؤالء األبناء بالضعف كالعجز،
كبالتالي تولد ما يسمى بالعجز المتعلم .كما
يمكن النظر إلى هذق النتيجة في ضوء ما أشار
إليه األخرس ( )0990من أف هناؾ انعكاسات هامة
كبعيدة األثر لظاهرة العجز المتعلم على
التحصيل ،حيث يشكل تقدير الفرد للقول
المتحكمة بالنتائج محددا هاما لسلوكه
اإلنجازم ،كدافعيته لإلنجاز ،مما يؤدم في
النهاية إلى تدني األداء .كما يمكن النظر إلى
هذق النتيجة في ضوء ما أشار إليه شيلدز
) (Shields, 1997من أف العجز يؤدم إلى افتقاد
الثقة بالذات ،كتدني في التعامل مع المشكالت،
كعدـ التركيز ،مما يؤدم بالتالي إلى تدني في
التحصيل األكاديمي .كتتفق هذق النتيجة مع ما
جاءت به نتائج دراسة فنشاـ كآخرين (Fincham,
) et al., 1989التي أظهرت أف العجز المتعلم الذم
امتلكه الطلبة في الصف الثالث قد ارتبط
بتحصيل الطلبة في الصف الخامس ،فيما
ينخفض التحصيل كلما زاد العجز لديهم.
التوصيات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج
توصي بما يلي:
فيها
هذق
التي
حاؿ

.0

عقد دكرات تدريبية للمعلمين يوضح
ماهية العجز المتعلم للوقوؼ على
المشكلة ،كتوضيح اآلثار السلبية
يمكن أف تترتب على الطلبة في
استخداـ لغة العجز المتعلم معهم.

.2

عقد اجتماعات ألكلياء أمور الطلبة
كتوجيه اهتمامهم إلى ما يحمله أبناؤهم
من مكونات العجز المتعلم ،كارشادهم إلى
األساليب التي يمكن من خاللها مساعدة
أبنائهم على التخلص منه ،كخطورة
ترسيخ هذا العجز لديهم عن طريق
استخداـ لغته.

.2

إجراء مزيد من الدراسات العلمية حوؿ
العجز المتعلم كعالقته ببعض المتغيرات
الخاصة بالطالب ،مثل :مركز الضبط ،أك
البيئة المدرسية ،كخصوصا مسؤكلية
المعلمين عن هذا العجز.
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