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العالقة بين الفراغ الوجودي هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الفراغ الوجودي، و

) طالبة ٤٥٠، وتكونت عينة الدراسة من (والعجز المتعلم لدى المراهقات بالمرحلة الثانوية
مقياس للفراغ الوجودي (إعداد: الباحثة)، ومقياس بالمرحلة الثانوية، وتمثلت أدوات الدراسة في 

للعجز المتعلم (إعداد الباحثة)، وأسفرت النتائج عن انخفاض مستوى الفراغ الوجودي لدى 
المراهقات بالمرحلة الثانوية، ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين الفراغ الوجودي والعجز 

الوجودي،  الفراغ الدراسي والنشأة في التخصص يتبعا لمتغير دالة فروق وجود المتعلم، وعدم
أما فيما يتعلق بنتائج الفرض الكلينيكي فقد جاءت نتائجه متسقة مع النتائج السيكومترية المذكورة، 
وتم مناقشة النتائج في ضوء التراث السيكومتري والكلينيكي السابق في هذا الموضوع، باإلضافة 

  إلى الخبرات والشواهد اليومية.
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Abstract   

The study aimed to identify the level of the existential vacuum and 
its relationship with the learned helplessness of female adolescents in 
the secondary stage. The study sample consisted of (450) secondary 
school students. The study tools consisted of a scale of existential 
vacuum (prepared by: the researcher) and a scale of learned 
helplessness. The study results revealed that the existential vacuum of 
female adolescents in the secondary stage was low, there was a 
positive and significant correlative relationship between the existential 
vacuum and the learned helplessness, and there were no significant 
differences according to the variables of the academic specialization and 
socialization in the existential vacuum. As for the results of the clinical 
hypothesis, they were consistent with the mentioned psychometric 
results, and they were discussed in the light of the psychometric and 
clinical heritage in this subject, and the daily experiences and evidences. 
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