
االحتراق النفسي والضغوط النفسية وجودة الحياة كمنبئات بظاهرة الخداع لدى طالب كلية التربية 
 عمران فاطمة محمد علي                                                               المتفوقين دراسيا  

 

 م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  

295 

ت بظاهرة ائاالحرتاق النفسي والضغوط النفسية وجودة احلياة كمنب
 املتفوقني دراسيا   الرتبية كليةاخلداع لدى طالب 

 د. فاطمة حممد علي عمران
 جامعة أسيوط -التربية كلية -قسم علم النفس التربوي  –مدرس الصحة النفسية 

 
 :مستخلص

هددددفت الدراسدددة تلدددع التعدددر  علدددع العالقدددة بدددين ظددداهرة الخدددداع  واالحتدددراق النفسدددي  
  واكتشدا  قددرة المتفوقين دراسيا   التربية والضغوط النفسية  وجودة الحياة لدى طالب كلية

وشددار    اعاالحتدراق النفسددي  والضدغوط النفسددية  وجددودة الحيداة علددع التنبدد  بظداهرة الخددد
( مدددن الطدددالب المتفدددوقين دراسددديا   واسدددتخدمت الدراسدددة م ددداييس ظددداهرة 161بالدراسدددة  

الخداع  واالحتراق النفسي  والضغوط الحياتية للطالب  وجودة الحياة المختصدر  وتوصدلت 
النتائج تلع وجود عالقات موجبة دالة تحصائيا  بين ظاهرة الخداع واالحتراق النفسي  وبين 

ظدداهرة الخددداع  ووجددود عالقددة سددالبة دالددة تحصددائيا  بددين ظدداهرة الخددداع وجددودة الضددغوط و 
ووجددود عالقددات سددالبة دالددة تحصددائيا  بددين التوقعددات المرتفعددة وعدد و النجددا  تلددع الحيدداة  

لجددودة  يندوالصددحة العامددة كبعددعوامددخ خارجيددة كبعددد لظدداهرة الخددداع بالصددحة الجسددمية 
وعددم وجدود فدرق داح تحصدائيا  بدين متوسدطات درجدات الحياة ودرجة جودة الحياة الكليدة  

المتفوقين دراسيا  علع ظاهرة الخداع وف ا  للنوع  ووجود فرق داح تحصائيا  بدين متوسدطات 
درجددات المتفددوقين دراسدديا  علددع ظدداهرة الخددداع واالحتددراق النفسددي التكرار( وف ددا  للتخصدد  

 تيجابي بظاهرة الخداع.  ى منبئكانت الضغوط النفسية هي أقو لصالح الشعب العلمية  و 

  جودة الحياة  ظاهرة الخداع  االحتراق النفسي  الضغوط النفسية الكلمات المفتاحية:
 المتفوقون دراسيا
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Abstract 

The present research aimed at recognizing the relationship 
between imposter phenomenon, burnout, stress and quality of 
life among high achieving college students and examine the 
ability of burnout, stress and quality of life to predict imposter 
phenomenon. The participants contained 161 high achieving 
college students. The tools of research were: Imposter 
Phenomenon Scale, Maslach Burnout Inventory, Student-Life 
Stress Inventory and WHOQOL-BREF Inventory. There were 
statistically significant positive relationships between burnout 
and imposter phenomenon and between stress and imposter 
phenomenon .There were statistically significant negative 
relationship between imposter phenomenon and quality of life. 
There were statistically significant negative relationship between 
high expectations and attribution success to external factors as 
a subscale of imposter phenomenon and physical and general 
Health as subscales of  quality of life. There were statistically 
significant negative relationship between high expectations and 
attribution success to external factors as a subscale of imposter 
phenomenon and quality of life(main score). There were no 
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statistically significant gender differences in imposter 
phenomenon. There were statistically significant differences in 
academic specialization regarding imposter phenomenon and 
burnout (frequency) in favor of scientific departments. 
Ultimately, Stress was stronger positive predictor of imposter 
phenomenon.  
Keywords: Imposter Phenomenon, Burnout, Stress, Quality of 
Life, High Achieving  
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 مقدمة الدراسة: 
بمراجعددة ابدبيددات علددع خصددائ  ابفددراد المتفددوقين  كشددفت تلدد  ابدبيددات عددن نتددائج 
متناقضة  وبصفة خاصة فيما يتعلق براحتهم النفسية  ومسدتوى التوافدق والتعامدخ  فكاندت 

توافددق الطددالب المتفددوقين هنددا  وجهتددي نظددر مختلفتددين  وتتعلددق ابولددع بم ارنددة مسددتوى 
بددرقرانهم مددن العدداديين  وكددان أعلددع مددن مسددتوى توافددق العدداديين بسددبب قدددراتهم المعرفيددة  
بنهم يفهمون أنفسهم  وبيئاتهم  وابشخا  اآلخرين بشكخ أفضدخ  ويمكدنهم أن يتعداملوا 

 Terman  *(.ونتيجة لما أجراه(Martinson,1972,p.128)  مع الضغوط بشكخ جيد

من دراسات طولية بينت أن معدالت حدوث ابمدرا  النفسدية ومشدكالت التوافدق  (1925)
منخفضة لديهم  وأنهم سدعدا،  ومحبوبدون  وأصدحا،  وأقدخ عرضدة لالضدطرابات النفسدية  
في حين أشارت الثانية تلع أنهم أكثر عرضة لالضطرابات النفسية  وال يمكنهم التوافق مدع 

جتماعيددة بصددفة خاصددة أثنددا، مرحلتددي المراه ددة والرشددد  وأشددارت المشددكالت االنفعاليددة واال
بعدد  الدراسددات تلددع أنهددم ضددعفا،  ونيددر محبددوبين  ويعددانون مددن صددعوبات فددي التوافددق 

  ص. 2002البحيري،  )التربوي  ويشعرون باالنتراب والضغوط أكثدر مدن أقدرانهم العداديين

302 Amini,2005,p.136) . 
ها الشباب المتفوقين دراسيا  نتيجدة خبدراتهم مدع الوالددين  وتوجد ضغوط كثيرة يتعر  ل

وأفراد ابسرة اآلخرين  والمعلمين  والظرو  االجتماعية التي تخدر  عدن سديطرتهم  وأعلدن 
الموهوبون عدن خبدرات التحددي التدي واجهدتهم كالتحدديات ابكاديميدة  ومشدكالت العالقدات 

  واإلفراط في االلت ام  ولكن بالرنم من ذلد  مع ابقران  ون   الث ة  والمشكالت السلوكية
 . (Peterson, Duncan & Canady,2009,p.34)كان تحصيلهم مرتفعا   

ولعخ من أهم مجاالت مصادر الضغوط لدى الطلبة المتفوقين دراسيا  كما أشدارت دراسدة 
( التحصيخ الدراسي  ويواجهون مستويات عليا مدن 250   .2009نيث  بنات  ط ش 

 ط المرتبطة بتوقعاتهم عن أنفسهم وتوقعات اآلخرين عنهم  باإلضافة تلع الضغوط الضغو 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

السددنة  رقددم الصددفحة أو فددي هددذه الدراسددة كالتددالي:  اسددم الباحددث أو الكاتددب   يددتم التوثيددق *( 
 APA Style of theالطبعدة السادسدة  -نفسديةة ابمريكيدة الرابطد  طب دا  لددليخ الالصدفحات(

ed) thPublication Manual of the American Psychological Association(6
   وتفاصيخ كخ مرجع مثبتة في قائمة المراجع.  
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 المرتبطدددةالمرتبطدددة بالعدددب، الدراسدددي الث يدددخ  والمشددداركة فدددي ابنشدددطة  واتخددداذ ال دددرارات 
بالتعليم  والخطط المهنية المست بلية  وأن الضدغوط المتعل دة بالمجداح ابكداديمي هدي أكثدر 

 من الضغوط المتعل ة بري مجاح آخر من مجاالت حياتهم.
الضددغوط ابكاديميددة التددي تواجدد  وتمثددخ ظدداهرة الخددداع مشددكلة نفسددية ناتجددة عددن تلدد  

المتفوقين دراسيا   ولم يشخصها المتخصصون كاضطراب أو مر  نفسي وف دا  للتشدخي  
الرسمي الذي أعلن  الدليخ التشخيصي واإلحصائي الخامس لألمرا  النفسية الصدادر مدن 

 ,Strawser & Bucalos)( th5-EditionDSM)قبددخ الرابطددة ابمريكيددة النفسددية 

2018, p.67) . 
وتنتشر ظاهرة الخدداع بدين مجموعدة متنوعدة مدن التخصصدات وابنظمدة بصدفة عامدة  
وبددين طددالب الجامعدددة فددي تخصصدددات علددم الدددنفس  والطددب  وطدددب ابسددنان  والصددديدلة  

ات العليدددا  وطدددالب الددددكتوراة فدددي والهندسدددة  والتمدددري  بصدددفة خاصدددة  وطدددالب الدراسددد
وممارسددي التمددري   وابطبددا، الم يمددين   : علددم الددنفس  ومسدداعدي ابطبددا،  تخصصددات

 . (Joshi & Mangette,2018,p.3)والبيولوجيا الج ئية 
لطدالب الجدامعيين مدن خدالح الشخصدي ل توافدقالوت ثر ظاهرة الخداع ترثيرا  سدلبيا  علدع 

الشعور برن أية تنجا  يمكن أن يصلوا تلي  هو نتيجة ظروفهم وأنهم ال يستح ون  بالفعدخ  
بعدددم  ممددا يشددعرهمتلددع اعت دداد أن نجدداحهم مبنددي علددع الخددداع أو المراونددة   ويدد دي ذلدد 

فدنن ذلد  يجعلهدم  ابمن من ناحية  ومن ناحية أخرى  وعلدع مسدتوى التوافدق االجتمداعي  
هدا االنتمدا، لعددم مرنوبدة  أو الشدعور ب م بولين في شدبكة اجتماعيدةنير برنهم  يشعرون 

(Campbell & Narayan,2017,p.49) وال تدد ثر ظدداهرة الخددداع علددع المتعلمددين .
الراشدين فحسب  بخ ت ثر كذل  علع معلميهم وكلياتهم  فيشعر المعلمون بضدغوط لمعرفدة 
كخ شئ عن المادة الدراسية في الموضوعات التي ُيدِرسونها  لخوفهم من الطالب المتفدوق 

طالدب أنهدم أشدخا  دراسيا  مدن أن يسدرح عدن أشديا، قدد ال يعرفهدا المعلمدين  ويكتشد  ال
 . (Dancy &Brown,2011, p.621)م يفون أو نير أكفا، 

وترفددع ظدداهرة الخددداع مددن الشددعور بالضددغوط السددلبية والخددو  الشددديد لدددى المتفددوقين  
ابمر الذي ي دي تلع تحساسهم بعدم الكفا،ة  ويفشلون في تدرا  قدراتهم  ويكوندون نيدر 

لع العوامخ الذاتيدة  وتظهدر الضدغوط السدلبية  مدن قادرين علع ت بخ تنجا اتهم ويرجعونها ت
خالح عدم النوم  وضع  جها  المناعدة  ونشدرة حددود نيدر واضدحة بدين الدراسدة والحيداة 
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(Mount & Tardanico, 2014,p.2; Kets de Vries,2005,p.108) وتد دي.
 (.Kauati,2019,p.1)ظاهرة الخداع تلع ال لق  واالكتئاب  وانخفا  ابدا، ابكاديمي 

الجامعة تشعرهم بالضديق والتدوتر   البن الضغوط السلبية التي يتعر  تليها طتوحيث 
م  شد ير  أو أكثدر مدن جواندب حيداتهواحد مما ي دي تلع تحداث ترثيرات سلبية علع جانب 

 التربيدة كليدةطدالب الجامعدة بصدفة عامدة وطدالب  (  وُت ِلخ  يادة ضدغوط47   .1997
 & Holinka,2015,p.300; Buser) الحيددداةبصدددفة خاصدددة مدددن رضددداهم عدددن 

Kearney, 2017.p.224)  . 
 ضدغوط االسدتعدادو ية  مشدكالت التحصديلضدغوط أكاديميدة كالطالب الكلية بعندما يمر و 
انفعداالت سدلبية دالدة    فننهم يمارسون   وضغوط الخو  من الفشخختبارات واالمتحاناتلال

وحددثت الكليدة  درجدات ال لدق والضدغوط بدين طالبدات    حيدث ارتفعدتوال لق  مثخ االكتئاب
ومرت اإلناث بالضغوط العالية المفترضة   ردود الفعخ المعرفية واالنفعالية بشكخ أكثر تكرارا  

كمددا أندد    مصددادر الضددغوط م ارنددة بالددذكور عنددد مواجهددةذاتيددا  وردود الفعددخ الفسدديولوجية 
  وال لددق الضددغوطباالكتئدداب ال لق  و بددكددخم مددن االكتئدداب توجددد عالقددات موجبددة دالددة بددين 

 . (Ahmed & Julius, 2015,p.1232)طالبات الكلية  لدى بالضغوط
كما يدخخ المخادعون في سلسدلة مدن المد امرات المسديئة والمعي دة للدذات  وال يددركون 
أنهم يعاقبون أنفسهم واآلخرين ب سوة وبشكخ صارم جدا   وبدالرنم مدن ذلد  يكدون الخدداع 
محددددا  لنجدداحهم علددع المدددى الطويددخ  ونتيجددة للع دداب الددذاتي ال اسددي  فددننهم يعددانون مددن 

 . (Kets de Vries, 2005,p.3)والمبكر االحتراق النفسي السريع 
وي دي االحتراق النفسدي تلدع التشدا م والالمبداالة وانخفدا  الدافعيدة  وف دد ال ددرة علدع 

  1997االبتكدددار  وأدا، الواجبدددات بصدددورة آليدددة تفت دددر تلدددع االنددددما  الوجداني شددد ير  
وتددني الشدعور (  كما ي دي تلع االستن ا  الجسمي واالنفعدالي  وتبلدد المشداعر  47 .

 ,Maslach  45   .2007باإلنجدددددا  الشخصدددددي  وم اومدددددة التغيير الهاشدددددمية  

Jackson& Leiter, 1996, p.192 ويمتل  االحتراق النفسي أثرا  مددمرا  يخِفد  مدن .)
صحة طالب الجامعة الع لية  والنفسية  وي دي تلع تدني أدائهم  وانخفدا  جدودة حيداتهم 
(Colby etal.,2018,p.1101;Lyndon etal.,2017,p.108; 

Atlam,2018,p.62) . 
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ومن نتائج ظاهرة الخداع السدالبة ارتباطهدا بانخفدا  ت ددير الدذات  وعد و النجدا  تلدع 
المجهود  وارتباطها ارتباطدا  موجبدا  داال  بسدمة ال لدق  ونتجدت اسدتجابات ال لدق بمعرفدة أن 

مخددادعون بددالخو  مددن خطددر أن يكتشدد  الفددرد يتظدداهر بمظهددر م يدد   ومددن ثددم يشددعر ال
. كمدا ارتبطدت  يدادة ظداهرة (Sonnak & Towell, 2001,p.863)اآلخدرون خداعد   

 Sonnak)الخددددددددداع بانخفددددددددا  الصددددددددحة النفسددددددددية لدددددددددى طددددددددالب الجامعددددددددة 

&Towell,2001.p.863)  وذلدد  مددن خددالح ارتبدداط ظدداهرة الخددداع ارتباطددا  موجبددا  داال  
 ,Well-Being(Cokleyارتباطا  سالبا  داال  بالرفاهية النفسية بالتكدر النفسي  وارتباطها 

McClain, Enciso & Martinez,2013,pp.82-89) . 
وتبددين بالمراجعددة العلميددة لعدددد كبيددر مددن الم دداالت المنشددورة وجددود عالقددة سددالبة بددين 
الضددغوط وجددودة الحيدداة لدددى طددالب الجامعددة مددن خددالح تدددهور جوانددب مختلفددة مرتبطددة 

 Ribeiro)الجسدددددمية والصدددددحة النفسدددددية كدددددابرق واالحتدددددراق النفسدددددي  بالصدددددحة

etal.,2018,p.70) . 
ومع ذل  اتضدح للباحثدة وجدود نددرة فدي اببحداث التدي اهتمدت بدراسدة عالقدة االحتدراق 
النفسددي والضددغوط النفسددية وجددودة الحيدداة بظدداهرة الخددداع لدددى طددالب الكليددة المتفددوقين 

علدع دراسددة تلد  العالقددات علددع بيئدات مختلفددة وعينددات  دراسديا   حيددث ركد ت هددذه اببحدداث
مختلفددة  فددي حددين وجدددت الباحثددة قلددة فددي الدراسددات التددي ركدد ت علددع الطددالب المتفددوقين 
دراسددديا  بصدددفة خاصدددة  ونظدددرا  لخطدددورة ظددداهرة الخدددداع علددديهم  بنهدددا تحددديطهم بالضدددغوط 

ب علدع جدودة حيداتهم  النفسية  وتسبب لهم االحتدراق النفسدي  وبالتدالي فهدي تد ثر بالسدل
لذا هدفت الدراسة الحالية تلع دراسدة عالقدة االحتدراق النفسدي  والضدغوط النفسدية  وجدودة 
الحياة بظاهرة الخداع لدى طالب كلية التربية المتفوقين دراسديا   ويتضدح ذلد  ويتبلدور مدن 

 خالح مشكلة الدراسة.   
 مشكلة الدراسة: 

سددددلوكيات الطددددالب المتفددددوقين دراسدددديا  مددددن الباحثددددة الحظتهددددا التددددي  المشددددكالت مددددن 
تنكارهم جودة أدائهم  وعدم ترجاعها لما يمتلكون  من قدرات أثنا، التدريس لهم المخادعين 

رجاعهددا تلددع عوامددخ أخددرى كددالحة أو الصدددفة  أو العالقددات الشخصددية مددع اآلخددرين  أو  وا 
د أدلددة تثبددت نتيجددة وضددع الشددخ  المناسددب فددي المكددان المناسددب  حتددع بددالرنم مددن وجددو 

عكس ذل   وعدم تحساسهم وشعورهم الداخلي بالنجا   وشعورهم بالخو  الشدديد مدن أن 
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يكتشددفهم اآلخددرون علددع أنهددم أشددخا  أقددخ كفددا،ة  وأقددخ ذكددا،   ابمددر الددذي يتسددبب فددي 
معاندداتهم مددن الم يددد مددن الضددغوط النفسددية  و يددادة االحتددراق النفسددي  وانخفددا  جددودة 

 حياتهم.  
عور الباحثدة بالمشدكلة ماجدا، بدابطر التنظيريدة وابدبيدات البحثيدة  حيدث ما عد   شدو  
شعور المخادعين بالف ع والرهبدة والرعدب تلع  Clance & O'Toole (p.1,1987)أشار

الشديد من اكتشا  اآلخرين عدم كفا،تهم بالرنم من وجود أدلة موضوعية علع كفا،تهم  
ومعرفدة ابشدخا  الصدحيحين  وكدون الفدرد فدي وأع وا نجاحهم تلع العمخ الجاد  والحدة  

المكان الصدحيح فدي الوقدت الصدحيح  أو أيدة عوامدخ اجتماعيدة أخدرى مثدخ السدحر وال ددرة 
 علع االرتباط باآلخرين بشكخ جيد بدال  من ال درة أو الكفا،ة.

سدددالب داح  مدددن أن مشدداعر الخدددداع كانددت منبدددئومددا أشدددارت تليدد  الدراسدددات السدداب ة 
  ومددن (McClain etal.,2016,p.101)تحصددائيا  بالصددحة النفسددية لدددى طددالب الكليددة

اآلثدددددار والمشدددددكالت السدددددلبية التدددددي تددددد دي تليهدددددا ظددددداهرة الخدددددداع الضدددددغوط النفسدددددية 
(Taylor,2006,p.217) وكلما ا دادت الضغوط كلما قخ الرضدا عدن الحيداة لددى طدالب  

  كمددا أن المخددادع ُيظِهددر (Puri, Yadav & Shekhawat,2016,p.353)الجامعددة 
سلوكيات تدمان العمخ التي ت دي تلع اإلجهاد واالستن ا   ابمدر الدذي يجعلد  عرضدة تلدع 

 ;Sakulku & Alexander,2011,p.90)خطدددر اإلصدددابة بددداالحتراق النفسدددي 

Parkman,2016,p.52; Moghadam etal.,2017,p.1) . 
بين االحتراق النفسي وجودة الحيداة  أي أند  كلمدا  كما توجد عالقة سالبة دالة تحصائيا  

  مدرمون  916   .2016ا داد االحتراق النفسي  كلمدا انخفضدت جدودة الحيداة  بددوي  
 (.  Lyndon etal.,2017,p.108 18   .2018بو عافية  

 ولهذا يمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في التسا الت الحالية: 
ما هدي طبيعدة الفدروق فدي درجدات ظداهرة الخدداع  واالحتدراق النفسدي  والضدغوط   -1
المتفددوقين دراسدديا  نتيجددة الخددتال  النددوع  التربيددة كليددةلنفسددية  وجددودة الحيدداة لدددى طددالب ا

ناث(؟    ذكور  وا 
ما هدي طبيعدة الفدروق فدي درجدات ظداهرة الخدداع  واالحتدراق النفسدي  والضدغوط   -2

المتفدددوقين دراسددديا  نتيجدددة الخدددتال   التربيدددة كليدددةالنفسدددية  وجدددودة الحيددداة لددددى طدددالب 
 التخص   علمي  وأدبي(؟ 
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مددا هددي طبيعددة العالقددة بددين ظدداهرة الخددداع واالحتددراق النفسددي  وظدداهرة الخددداع   -3
ظداهرة الخددداع وجدودة الحيدداة  واالحتدراق النفسددي والضدغوط النفسددية  والضدغوط النفسددية  و 

 التربيدة كليدةوالضغوط النفسية وجودة الحياة  واالحتراق النفسي وجودة الحياة لددى طدالب 
 المتفوقين دراسيا ؟

مددن االحتددراق النفسددي  والضددغوط النفسددية  وجددودة الحيدداة علددع حدددة  كددخ  هددخ يتنبددر   -4
 المتفوقين دراسيا ؟  التربية كليةى طالب بدرجات ظاهرة الخداع لد

المتفددوقين  التربيددة كليددةت تنبدد ا  بظدداهرة الخددداع لدددى طددالب ائددمددا هددي أكثددر المنب  -5
 دراسيا ؟ 

 أهداف الدراسة: 
 هدفت الدراسة الحالية تلع: 

كش  الفروق في مستويات ظاهرة الخداع  واالحتراق النفسي  والضدغوط النفسدية  وجدودة  -1
ناث(.   التربية كليةالحياة لدى طالب   المتفوقين دراسيا  نتيجة الختال  النوع ذكور  وا 

كش  الفروق في مستويات ظاهرة الخداع  واالحتراق النفسي  والضدغوط النفسدية  وجدودة  -2
 المتفوقين دراسيا  نتيجة الختال  التخص  علمي  وأدبي(.  التربية ةكليالحياة لدى طالب 

معرفدة العالقدة بددين ظداهرة الخدداع واالحتددراق النفسدي  وظداهرة الخددداع والضدغوط النفسددية   -3
وظدداهرة الخددداع وجددودة الحيدداة  واالحتددراق النفسددي والضددغوط النفسددية  والضددغوط النفسددية 

 المتفوقين دراسيا . التربية كليةدة الحياة لدى طالب وجودة الحياة  واالحتراق النفسي وجو 
كددخ مددن االحتددراق النفسددي  والضددغوط النفسددية  وجددودة الحيدداة بظدداهرة  تمكانيددة تنبدد تعددر   -4

 الخداع لدى طالب الكلية المتفوقين دراسيا . 
 المتفوقين دراسيا .  التربية كليةت تنب ا  بظاهرة الخداع لدى طالب ائتحديد أقوى المنب -5

 أهمية الدراسة: 
فئددات  ىحدددمهددا بفئددة المتفددوقين دراسدديا  وهددي تتنبددع أهميددة الدراسددة النظريددة مددن اهتما

التربية الخاصة المهمشة التي تستحق الرعاية لضمان استثمار طاقداتهم تلدع أقصدع درجدة 
ممكنة  حيث لم يتطرق العديد من الباحثين تلع المشدكالت التدي تواجد  الطدالب المتفدوقين 
دراسدديا   لددذل  اهتمددت الدراسددة الحاليددة بدراسددة مشددكلة مهمددة مددن مشددكالتهم وهددي ظدداهرة 

ة في الدراسات العربية بصفة خاصة في دراستها  نتيجة بنها ت ثر علدع الخداع لوجود ندر 
اخددتالح التددوا ن بددين مجدداالت حيدداتهم المتنوعددة  ابمددر الددذي يددنعكس سددلبا  علددع صددحتهم 
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النفسية  كما بحثت الدراسة الحالية عالقدة ظداهرة الخدداع بدبع  المتغيدرات النفسدية مثدخ: 
وجددودة الحيدداة  باإلضددافة تلددع مددا تتضددمن  مرحلددة االحتددراق النفسددي  والضددغوط النفسددية  

الدراسددة الجامعيددة مددن ضددغوط نفسددية كثيددرة تخفدد  مددن تددواف هم ابكدداديمي  واالنفعددالي  
واالجتمدداعي  وحددددت عالقددة تلدد  الضددغوط النفسددية بب يددة متغيددرات الدراسددة  كمددا اهتمددت 

إليجدابي  وذلد  لتح يدق الدراسة الحالية بمفهوم جودة الحياة وهو أحد مفاهيم علم النفس ا
الراحددة واالسددت رار فددي حيدداتهم بركملهددا وفددي مجدداالت حيدداتهم المختلفددة  وتبددر  ابهميددة 
عددداد بددرامج وقائيددة وعالجيددة  التطبي يددة للدراسددة مددن خددالح ضددرورة الحاجددة تلددع تخطدديط وا 
للمتفددوقين دراسدديا  للتغلددب علددع ظدداهرة الخددداع  والتعامددخ مددع مصددادر الضددغوط النفسددية 

 ليدددخ مدددن حددددة   تلددد  الضدددغوط  ومسددداعدتهم علدددع خفددد  االحتدددراق النفسدددي لدددديهم  والت
وتحسددين جددودة حيدداتهم  ابمددر الددذي يسددهم فددي  يددادة تددواف هم نفسدديا  واجتماعيددا  وتحسددين 

 صحتهم النفسية.
 مصطلحات الدراسة: 

 :  Imposter Phenomenonظاهرة الخداع  -1
دركون أنفسدهم بدرنهم م يفدون ومخدادعون ُتعر  برنها: خبرة نفسية يمدر بهدا ابفدراد ويد

ع ليا   ويخافون من أن يكتش  اآلخرون أنهم مخادعون  ويعت ددون أنهدم أقدخ ذكدا،  وأقدخ 
كفا،ة  م ارنة بما يدركهم اآلخرون  أي أنهم ي للون من تنجا اتهم بشكخ متكرر  ويعت دون 

 & Sakulku & Alexander,2011,p.76; Mount)أنهدددم لدددم ينجحدددوا 

Tardanico, 2014,p.1)الدرجددة التددي يحصددخ عليهددا الطالددب علددع م يدداس . وُتحدددد ب
 ظاهرة الخداع المستخدم في الدراسة الحالية. 

 : Burnoutاالحتراق النفسي  -2
ُيعددر  برندد : المشدداعر ال ائدددة مددن اإلجهدداد االنفعددالي  وتبلددد المشدداعر  وتدددني الشددعور 

. وي صدد باإلجهداد االنفعدالي هدو (Maslach etal., 1996, p.192)باإلنجا  الشخصي 
ف د طاقة الفرد علع العمخ وابدا، واإلحسداس ب يدادة متطلبدات العمدخ  وتبلدد المشداعر هدو 
حساسدد  بدداختالح حالتدد  الم اجيددة  أمددا تدددني الشددعور  شددعور الفددرد برندد  سددلبي وصددارم وا 

فائدة منهدا باإلنجا  الشخصي فهو تحساس الفرد بتدني نجاح  واعت اده برن مجهودات  ال 
الدرجددة التددي يحصددخ عليهددا الطالددب (. وتحدددد ب272   .2017 المحيسددي  الصددميلي  

 علع م ياس االحتراق النفسي المستخدم في الدراسة الحالية.  



االحتراق النفسي والضغوط النفسية وجودة الحياة كمنبئات بظاهرة الخداع لدى طالب كلية التربية 
 عمران فاطمة محمد علي                                                               المتفوقين دراسيا  

 

 م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  

305 

 
 : Psychological Stressالضغوط النفسية -3

ُتعددر  برنهددا: نتيجددة تعددر  الطالددب لألحددداث الحياتيددة الضددانطة الضددارة فددي الحيدداة 
عموما  والجامعدات والكليدات بصدفة خاصدة  فنند  يمدر بخبدرات تحبداط  وصدراعات  ومواقد  
ضدانطة  وتغيدرات  وضدوانط يفرضدها علدع ذاتدد   ويسدتجيب لدذل  مدن خدالح االسددتجابات 

 Gadzella)اليدة  والسدلوكية  والت ييمدات المعرفيدة( وردود ابفعاح  الفسيولوجية  واالنفع

& Masten, 2005,p.1) .الدرجددة التددي يحصددخ عليهددا الطالددب علددع م يدداس وُتحدددد ب
 الضغوط النفسية المستخدم في الدراسة الحالية. 

 :Quality of Lifeجودة الحياة  -4
لسددياق الث ددافي  ُتعرفهددا منظمددة الصددحة العالميددة برنهددا الت يدديم الددذاتي المتضددمن فددي ا

واالجتماعي  والبيئي  أو بمعنع آخر هي مدركات الفدرد عدن مكانتد  فدي الحيداة فدي سدياق 
الث افة وأنظمة ال يم التي من خاللها يعديش الفدرد وعالقتهدا برهدافد   وتوقعاتد   ومعداييره  

الدرجددة التددي يحصددخ . وتحدددد ب(The WHOQOL Group,1996,p.5)واهتماماتدد  
عليهدددا الطالدددب علدددع م يددداس جدددودة الحيددداة المختصدددر التدددابع لمنظمدددة الصدددحة العالميدددة 

 المستخدم في الدراسة الحالية. 
 : High Achieving Studentsالمتفوقون دراسيا   -5

وتعدددددرفهم الباحثدددددة تجرائيدددددا  بدددددرنهم الطدددددالب الدددددذين يحصدددددلون علدددددع ت ددددددير جيدجددددددا  
ب يدة أقدرانهم ممدن هدم فدي العمدر ذاتد  فدي السدنة الماضدية  ( فمدا فدوق عدن %80بنسبة 

 حيث اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية علع مح  التحصيخ الدراسي.  
 فروض الدراسة: 

 يمكن صيانة فرو  الدراسة وف ا  لمراجعة اإلطار النظري والدراسات الساب ة كما يلي: 
خدداع والضدغوط النفسدية  وظداهرة الخدداع توجد عالقات موجبة دالة تحصائيا  بين ظداهرة ال -1

المتفدوقين  التربيدة كليدةواالحتراق النفسي  واالحتراق النفسي والضغوط النفسية لدى طالب 
 دراسيا .

توجدد عالقددات سددالبة دالددة تحصدائيا  بددين ظدداهرة الخددداع وجدودة الحيدداة  والضددغوط النفسددية  -2
 المتفوقين دراسيا . التربية كليةوجودة الحياة  واالحتراق النفسي وجودة الحياة لدى طالب 
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ال توجد فروق دالة تحصائيا  بين متوسطات درجدات الطدالب المتفدوقين دراسديا  علدع ظداهرة  -3
واالحتددراق النفسددي  والضددغوط النفسددية  وجددودة الحيدداة وف ددا  للنددوع أو التخصدد  الخددداع  
 ابكاديمي.

بشددكخ داح علددع حدددة    والضددغوط النفسددية  وجددودة الحيدداةمددن االحتددراق النفسددي كددخ   يتنبددر -4
 بظاهرة الخداع لدى طالب الكلية المتفوقين دراسيا . تحصائيا  

 الطريقة واإلجراءات: 
 منهج الدراسة: 

خدمت الباحثددة فددي الدراسددة الحاليددة المددنهج الوصددفي  لمال،متدد  بهدددا  الدراسددة اسددت
 واختبار صحة فروضها االرتباطية  والفارقة  والتنب ية.

 الدراسة: عينة 
مدن  (طالبة   44طالب  6: 50العينة االستطالعية: بلغ عدد أفراد العينة االستطالعية   -أ

المتفددوقين دراسدديا  بالفرقددة الرابعددة بجامعددة أسدديوط الحاصددلين علددع مددن طددالب كليددة التربيددة 
( فددركثر فددي الفرقددة الثالثددة مددن شددعب اللغددة اإلنجلي يددة وعلددم الددنفس  والعلددوم  %80نسددبة 

 البيولوجية والجيولوجية  والفي يا،  للتح ق من كفا،ة أدوات الدراسة السيكومترية.
 
ابساسية: بعد التح دق مدن كفدا،ة أدوات الدراسدة السديكومترية  طب دت الباحثدة  العينة -ب

 141  طالبددا  20: 161أدوات الدراسددة علددع أفددراد العينددة ابساسددية اللددذين بلددغ عددددهم  
  حيدث لدم تدتم االسدتعانة بدرفراد العيندة المتفدوقين دراسديا   من من طالب كلية التربية (طالبة  

 ( خصائ  أفراد العينة ابساسية.1ح    ويوضح جدواالستطالعية
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 (1جدوح  
 (161الخصائ  الديموجرافية بفراد العينة ابساسية ن=

 النوع
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 النوع
 
 

 التخص 

ور
ذك

اث 
تن

ينة 
 الع
الي
جم
ت

  

تعليم 
أساسي 
 علوم

أساسي لغة  18 18 __
 عربية

 37 35 2 لغة عربية 14 11 3

اللغة  13 5 8 الرياضيات
 اإلنجلي ية

 16 14 2 علم نفس 1 1 __

أساسي مواد  3 3 __ كيميا،
 اجتماعية

تجمالي  20 20 __
 ابدبي

12 115 127 

تجمالي 
 العلمي

أساسي لغة  34 26 8
 تنجلي ية

تجمالي  39 34 5
 العينة

20 141 161 

 

 أدوات الدراسة: 
 : Maslach Burnout Inventory; MBIم ياس االحتراق النفسي   .1

أبعاد مدن  3الم ياس وهو ت رير ذاتي  لي يم  Maslach & Jackson (1981) اأعد
أبعاد االحتراق النفسي وهي: اإلجهاد االنفعدالي  وتبلدد المشداعر  وتددني الشدعور باإلنجدا  

عبددددارات(  تبلددددد 9عبددددارة كمددددا يلددددي: اإلجهدددداد االنفعددددالي  22الشخصددددي. ويتكددددون مددددن 
كددخ عبدارة وف ددا  عبددارات(  وي ديم 8عبدارات(  تدددني الشدعور باإلنجددا  الشخصدي 5المشداعر 

لبعدين وهما التكرار والحدة  وبحصوح الفرد علع أعلع متوسط درجات علع بعدي اإلجهداد 
 Maslach)االنفعالي وتبلد المشاعر  فهذا يعني أن  ترتفع درجت  علدع االحتدراق النفسدي

etal.,1996,pp.193-198) وحسددددبا معدددددا االختبددددار ثبددددات الم يدددداس باسددددتخدام ألفددددا .
( لتبلدد 0,79( لإلجهاد االنفعالي  0,90امالت الثبات لألبعاد كالتالي: نت معكرونباخ  فكا
( لتددني الشدعور باإلنجدا   بينمدا كاندت معدامالت الثبدات بنعدادة االختبدار 0,71المشاعر  

( لتددني الشدعور 0,80( لتبلد المشاعر   0,60( لإلجهاد االنفعالي   0,82هي كالتالي: 
وتراوحدت معدامالت  MBIت متتالية لحساب ثبات أبعداد م يداس باإلنجا . وتم تجرا، دراسا

 . (Maslach etal.,1996,pp.193-198) 0,82تلع 0,50الثبات من
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ارتبط وتم تجدرا، دراسدات عديددة لحسداب الصددق التال مدي باسدتخدام مالحدة خدارجي  فد
مشداعر  وارتددبط ببعددي اإلجهداد االنفعدالي وتبلدد ال االسدتن ا  االنفعدالي ارتباطدا  موجبدا  داال  

بكخم من تكرار بعددي اإلجهداد االنفعدالي وتبلدد المشداعر   التعب الجسمي ارتباطا  موجبُا داال  
  وبحسداب بينما لم يكن االرتباط بين رضا الفرد الوظيفي وتدني الشعور باإلنجا  نيدر داح

الصدق التال مي من خالح ارتباط االحتراق النفسدي بالخصدائ  الوظيفيدة المتنوعدة  برخدذ 
عينددة مددن مددوظفي الخدمددة االجتماعيددة والصددحة النفسددية  فددتم وجددود عالقددة سددالبة دالددة 
تحصدددائيا  بدددين التغذيدددة الراجعدددة مدددن الوظيفدددة نفسدددها بكدددخم مدددن اإلجهددداد االنفعدددالي وتبلدددد 

القددة موجبددة دالددة بددين التغذيددة الراجعددة مددن الوظيفددة نفسددها وتدددني المشدداعر  ووجددود ع
الشعور باإلنجا   وارتبط التعامخ مع اآلخرين بعالقة موجبة دالة بتكرار اإلجهاد االنفعالي  
وبطري ددة ثالثددة تددم حسدداب الصدددق التال مددي مددن خددالح ارتبدداط االحتددراق النفسددي بالنتددائج 

ط الشددرطة  فارتبطددت درجددات االحتددراق النفسددي الشخصددية المتنوعددة برخددذ عينددة مددن ضددبا
المرتفعة بنية تر  الوظيفة  وظهدرت رنبدتهم فدي قضدا، وقدت أقدخ فدي العمدخ  والرنبدة فدي 
أخددذ فتددرات راحددة متكددررة  وارتفدداع نسددبة التغيددب عددن العمددخ  وارتددبط تبلددد المشدداعر لددديهم 

ت ابسددرية  وقلددة بعالقددات موجبددة دالددة تحصددائيا  بمشددكالت منهددا: التغيددب عددن االحتفدداال
ابصدقا،  ووجود عالقة موجبة دالة بين اإلجهاد االنفعدالي وابرق  والغضدب مدن ال وجدة 
أو ابطفدداح  ووجدددود عالقدددة سددالبة دالدددة بدددين تنددداوح المهدددئات وتددددني الشدددعور باإلنجدددا  

 .(Maslach & Jackson,1981,pp.105-109)الشخصي. 
 ثبات املقياس:

اس باسددددتخدام معادلددددة ألفددددا كرونبدددداخ بفددددراد العينددددة وحسددددبت الباحثددددة ثبددددات الم يدددد
,.(  81,.(  وللحدة 77االستطالعية  ووجدت قيمة معامخ ثبات اإلجهاد االنفعالي للتكرار 

,.(  وتدددددني الشددددعور باإلنجددددا  الشخصددددي 55,.(  وللحدددددة 50وتبلددددد المشدددداعر للتكددددرار 
اندددت قيمددة معامدددخ ثبدددات ,.(. وباسدددتخدام التج ئددة النصدددفية ك76,.(  وللحددددة 81للتكددرار 

,.(  34,.(  وتبلددددد المشدددداعر للتكددددرار 67,.(  وللحدددددة 58اإلجهدددداد االنفعددددالي للتكددددرار 
 ,.(.65,.(  وللحدة 82,.(  وتدني الشعور باإلنجا  الشخصي للتكرار 49وللحدة 

 صدق املقياس:
وحسددبت الباحثددة صدددق الم يدداس باسددتخدام الصدددق التال مددي بحسدداب معددامالت ارتبدداط 

 تعريدددددددددب (SCL-90-R)د الم يددددددددداس الثالثدددددددددة ب ائمددددددددة ابعدددددددددرا  المعدلدددددددددة أبعددددددددا
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االحتدراق م يداس (  ووجدت أن معامالت الصدق لتكرار وحدة أبعاد 2005وت نين:البحيري 
 ( التالي: 2النفسي هي كما في جدوح 

 (2جدوح  
 معامالت ارتباط تكرار أبعاد م ياس االحتراق النفسي ب ائمة ابعرا  المعدلة

 ابعرا  قائمة
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اإلجهددددددددداد االنفعدددددددددالي 
  التكرار(

54*.,
* 

48**., 48**., 55**., 45**., 40**., 35*., 29*., 35*., 

 ,.*32 ,.**37 ,.28 ,.**37 ,.*30 ,.**42 ,.**40 ,.27 ,.25 المشاعر التكرار(تبلد 
تددددددددددددددددني الشدددددددددددددددعور 

 باإلنجا  التكرار(
19., 18., 19., 04., 13., 09., 09., 01., -03., 

اإلجهددددددددداد االنفعدددددددددالي 
  الحدة(

31*., 39**., 42**., 47**, 30*., 27., 30*., 32*., 29*., 

,.*44 تبلد المشاعر الحدة(
* 

36**., 48**., 57**., 40**., 48**., 40**., 57**., 44*.,
* 

تددددددددددددددددني الشدددددددددددددددعور 
 باإلنجا  الحدة(

17 ., 14., 8 ,. 06 ., 07 ., 06 ., 1 ., 12., -04., 

 0,01**داح عند                 0,05*داح عند 
كبعد لالحتراق النفسي بربعاد   التكرار(ارتباط بعد اإلجهاد االنفعالي (2يتضح من جدوح 

  وارتباط بعد اإلجهاد االنفعالي الحددة(  داال  متوسطا  قائمة ابعرا  المعدلة ارتباطا  موجبا  
ارتباطددا  ماعدددا بعددد العددداوة أبعدداد قائمددة ابعددرا  المعدلددة جميددع كبعددد لالحتددراق النفسددي ب

موجبددا  متوسددطا  داال   بينمددا ارتددبط ببعددد العددداوة مددن أبعدداد قائمددة ابعددرا  المعدلددة ارتباطددا  
التفاعليددة   الحساسدديةموجبددا  ضددعيفا  نيددر داح. وارتددبط بعددد تبلددد المشدداعر التكرار( بربعدداد 

بعددرا  واالكتئدداب  وال لددق  والعددداوة  والبارانويددا التخيليددة  والذهانيددة مددن أبعدداد قائمددة ا
المعدلددة ارتباطددا  موجبددا  متوسددطا  داال   بينمددا ارتددبط تبلددد المشدداعر التكرار( بربعدداد ابعددرا  
الجسدمانية  والوسدواس ال هدري  وقلدق الخدوا  مددن أبعداد قائمدة ابعدرا  المعدلدة ارتباطددا  
  موجبا  متوسطا  نير داح  في حين ارتبط تبلد المشاعر الحدة( بجميع أبعاد قائمة ابعرا

المعدلة ارتباطا  موجبا  متوسطا  داال   في حين ارتبطا بعددا تددني الشدعور باإلنجدا  التكرار(  
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وتدني الشعور باإلنجا  الحدة( بجميع أبعاد قائمة ابعرا  المعدلة ارتباطدا  موجبدا  ضدعيفا  
نير داح  نير داح  وارتبطا ببعد الذهانية من قائمة ابعرا  المعدلة ارتباطا  سالبا  ضعيفا  

 لذل  فسيتم حذ  هذين البعدين من م ياس االحتراق النفسي. 
-the Student Life-stress Inventory. م يددداس ضدددغوط الحيددداة الطالبيدددة 2

Revised: SLSI-R 
االسدتبيان مددن  ويتكددون  -أبعداد 9كدرداة ورقدة وقلددم لت يديم  Gadzella (1991)أعدده 

وهدددي  خمسدددة مصدددادر ضدددغوط  وأربعدددة اسدددتجابات تفاعليدددة تلدددع مصدددادر  -عبدددارة 51
عبددددارات(   3عبددددارات(  والصددددراعات  7الضددددغوط(  ومصددددادر الضددددغوط هددددي: اإلحباطددددات 

عبددارات(.  6عبددارات(  واإلحباطددات المفروضددة ذاتيددا   3عبددارات(  والتغيددرات  4والضددغوط  
عبددددارة(   14ضددددغوط هددددي: االسددددتجابات الفسدددديولوجية  واالسددددتجابات التفاعليددددة تلددددع ال

عبددارات(  والت يدديم المعرفددي  8عبددارات(  واالسددتجابات السدلوكية  4واالسدتجابات االنفعاليددة 
= 2= خفيفدددة  1 عبارتدددان(. ويحددددد المشدددار  نظرتددد  الكليدددة تلدددع الضدددغوط علدددع تنهدددا 

ن داط وتكون  5ن مدن = حادة  وت يم جميع العبارات علع م ياس ليكرت المكو3متوسطة  
 درجة الضغوط الكلية هي مجموع درجات اببعاد التسعة. 

,.(  وكدان 92وحسب معد االختبار ثبات االختبار للم ياس بركمل  وكدان معامدخ الثبدات 
,.(  وأعلددددع معامددددخ ثبددددات 61أقددددخ معامددددخ ثبددددات لإلحباطددددات المفروضددددة علددددع الددددذات 

  والم يداس ثابدت وصدادق  وكدان (Gadzella &Masten,2005,p.5),.( 86للتغيرات 
,.   وبطري ددة تعددادة 93معامددخ ثبددات درجددات الم يدداس الكليددة بطري ددة  ألفددا كرونبدداخ هددو 

,. تلددع 46االختبددار  فددرظهرت وجددود عالقددات دالددة تحصددائيا  علددع كددخ اببعدداد تراوحددت مددن 
,.  وبحسدداب صدددق الم يدداس باسددتخدام طري ددة التحليددخ العدداملي التوكيدددي  فرسددهمت 76
لمتغيرات في عواملها الكامنة المرتبطة  وبحسداب الصددق بطري دة الصددق التال مدي  فدتم ا

وجود عالقات موجبة دالة بين كخم من أبعاد الم ياس والدرجة الكلية بدرجات قلدق االختبدار 
 ,Gadzella)الكلية  وقلق االختبار كحالة وكسدمة  واسدتبيان بيد  لالكتئداب علدع التدوالي

Baloglu, Masten, & Wang,2012,p.89) . 
 ثبات املقياس:

حسبت الباحثة ثبات الم ياس باستخدام طري ة ألفا كرونباخ  ووجدت أن معامدخ ثبدات و 
,.( للصدددراعات 45,.(  حيدددث تراوحدددت قددديم معدددامالت الثبدددات مدددن 93الم يددداس ككدددخ هدددو 
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الم يداس ,.( لالستجابات الفسديولوجية واالسدتجابات االنفعاليدة  كمدا حسدبت ثبدات 87تلع 
,.(  85باسددتخدام طري ددة التج ئددة النصددفية  ووجدددت أن معامددخ ثبددات الم يدداس ككددخ هددو 

 ,.( لالسدتجابات االنفعاليدة 85,.( للصدراعات تلدع  36وتراوحت قيم معامالت الثبات من  
 (: 3كما في جدوح  وهي قيم مرتفعة وم بولة

 (3جدوح 
المعدح باستخدام طري تي ألفا كرونباخ -معامالت ثبات م ياس ضغوط الحياة الطالبية

 والتج ئة النصفية
 البعد 
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 ,.93 ,.83 ,.82 ,.87 ,.87 ,.49 ,.83 ,.67 ,.45 ,.74 ألفا كرونباخ
التج ئة 
 النصفية

53., 36., 74., 75., 50., 82., 85., 83., 83., 85., 

 

 صدق املقياس: 
كمددا حسددبت صدددق الم يدداس باسددتخدام الصدددق التال مددي  بارتباطدد  ب ائمددة ابعددرا  

  ووجدت أن معامالت الصدق للم ياس وأبعاده هي كما فدي جددوح (SCL-90-R)المعدلة
 4 :) 

 (4جدوح  
 المعدح وأبعاده بربعاد قائمة ابعرا  المعدلة-معامالت ارتباط م ياس ضغوط الحياة الطالبية

 قائمة ابعرا 
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 ,.**61 ,.**51 ,.23 ,.**38 ,.*33 ,.**43 ,.**47 ,.**50 ,.*33 اإلحباطات
 ,.24 ,.*31 ,.25 ,.*28 ,.20 ,.15 ,.21 ,.*32 ,.16 الصراعات
 ,.19 ,.*31 ,.08 ,.16 ,.16 ,.27 ,.*31 ,.17 ,.22 الضغوط
 ,.**47 ,.*36 ,.75 ,.21 ,.08 ,.27 ,.**37 ,.*30 ,.*30 التغيرات

اإلحباطددددددددددددددددددددددددددات 
 المفروضة ذاتيا  

38**., 28*., 29*., 38**., 07., 38**., 34*., 33*., 26., 

االسددددددددددددددددددددددتجابات 
 الفسيولوجية

59**., 48**., 54**., 49**., 50**., 46**., 46*.,
* 

40**., 48**., 
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االسددددددددددددددددددددددتجابات 
 االنفعالية

37**., 39**., 36*., 40**., 40**., 42**., 28., 24., 22., 

االسددددددددددددددددددددددتجابات 
 السلوكية

28*., 42**., 40**., 47**., 48**., 60**., 39*.,
* 

45**., 55**., 

- الت ييم المعرفي
48**., 

-32*., -30*., -36*., -
37**., 

-26., -27., -23., -08., 

,.*41 ,.**53 ,.**49 ,.**53 ,.**54 ,.**51 ,.**49 الم ياس ككخ
* 

51**., 56**., 

 0,01**داح عند                          0,05داح عند *
ارتددبط بعدد اإلحباطددات مدن م يدداس الضدغوط بجميددع أبعداد قائمددة  (4يتضدح مددن جددوح  

ابعرا  المعدلة ارتباطا  موجبا  متوسطا  داال  ماعدا بعدد قلدق الخدوا  مدن قائمدة ابعدرا  
المعدلددة ارتددبط بدد  ارتباطددا  موجبددا  ضددعيفا  نيددر داح  وارتددبط بعددد الصددراعات مددن م يدداس 

والبارانويدا التخيليدة مدن أبعداد قائمدة ابعدرا   الوسواس ال هدري  والعدداوة الضغوط بربعاد 
المعدلددة ارتباطددا  متوسددطا  داال   فددي حددين ارتددبط بعددد الضددغوط مددن م يدداس الضددغوط ببعدددي 
الحساسية التفاعلية والبارانويا التخيلية من قائمة ابعرا  المعدلة ارتباطا  موجبا  متوسطا  

بدابعرا  الجسدمانية  والوسدواس ال هدري  وارتبط بعدد التغيدرات مدن م يداس اإلحبداط داال   
والحساسددية التفاعليددة  والبارانويددا التخيليددة  والذهانيددة مددن أبعدداد قائمددة ابعددرا  المعدلددة 
ارتباطددا  موجبددا  متوسددطا  داال   بينمددا ارتددبط بعددد اإلحباطددات المفروضددة ذاتيددا  مددن م يدداس 

جبددا  متوسددطا  داال  ماعدددا بعدددي بجميددع أبعدداد قائمددة ابعددرا  المعدلددة ارتباطددا  مو اإلحبدداط 
ال لق والذهانية  في حين ارتبط بعد االستجابات الفسديولوجية مدن م يداس اإلحبداط بجميدع 

وارتدددبط بعدددد االسدددتجابات أبعددداد قائمدددة ابعدددرا  المعدلدددة ارتباطدددا  موجبدددا  متوسدددطا  داال   
من م ياس اإلحباط بجميع أبعاد ال ائمة ارتباطا  موجبا  متوسطا  داال  ماعددا أبعداد  االنفعالية

قلق الخوا   والبارانويا التخيلية  والذهانية  في حين ارتبط بعد االسدتجابات السدلوكية مدن 
م يداس اإلحبداط بجميددع أبعداد قائمددة ابعدرا  المعدلددة ارتباطدا  موجبددا  متوسدطا  داال   ولكددن 

د الت ييم المعرفي من م ياس اإلحباط بجميع أبعداد ال ائمدة ارتباطدا  سدالبا  متوسدطا  ارتبط بع
داال  ماعددا أبعدداد العدداوة  وقلددق الخددوا   والبارانويدا التخيليددة  والذهانيدة  وارتبطددت الدرجددة 
الكلية علع م ياس اإلحباط بجميع أبعاد ال ائمدة ارتباطدا  موجبدا  متوسدطا  داال   لدذل  فسديتم 

 ب ا، علع جميع أبعاد الم ياس. اإل
 : WHOQOL-BREF. م ياس منظمة الصحة العالمية لجودة الحياة المختصر 3
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وهدو أداة مختصدرة لت يديم The WHOQOL Group (1996)أعدتد   وهدو م يداس
تسا ح  وهو اختصارا  للم ياس الذي أصدرت  مدن قبدخ ويتكدون  26جودة الحياة مكون من 

تسا الت(  والصحة  7مجاالت وهي: الصحة الجسمية   4علع تسا ح  ويحتوي  100من 
تسددددددا الت(  واسددددددتبعدت الباحثددددددة  3تسددددددا الت(  والعالقددددددات االجتماعيددددددة  6النفسددددددية  
( مددن بعددد العالقددات االجتماعيددة  بندد  متعلددق بالحيدداة الجنسددية وال يتناسددب 21التسددا ح 

ت(  وجددددودة الحيددددداة تسددددا ال 8وث افددددة المجتمددددع وعاداتددددد  وت اليددددده  والصددددحة البيئيدددددة 
الكلية تسدددا ح واحدددد وهدددو التسدددا ح ابوح(  والصدددحة العامة تسدددا ح واحدددد وهدددو التسدددا ح 
الثاني(  وُيصحح كخ تسا ح فردي من تسا الت الم ياس المختصر علدع م يداس اسدتجابة 

 .5تلع  1من 
لجدودة الحيداة ثبدات الم يداس باسدتخدام ألفدا  وحسبت مجموعة منظمة الصدحة العالميدة

(  كمدا حسدبت للمجداح ابوح ,.84( تلدع3,. للمجداح66مدن ونباخ  وتراو  معامخ ثبدات كر 
فكاندت مرتفعدة  وكدان ثبدات تعدادة معامخ الثبات باستخدام طري دة تعدادة تطبيدق االختبدار  

,. . وحسبت صدق الم ياس 87,.  76,.  72,.  66االختبار للمجاالت ابربعة بالترتيب 
صدق التميي ي  والصدق العاملي  ووجدت أن  يتمتدع بثبدات عن طريق صدق المحتوى  وال

عبددد   وأجددرى (The WHOQOL Group ,1998,pp.551-558)وصدددق جيدددين
ثبددات تعدددادة دراسددة لحسدداب الخصددائ  السدديكومترية للم يدداس  ووجددد  (2008الخددالق 

 ,.  83  وكدذل  تدراو  االتسداق الدداخلي بدين ,.(88,. تلدع 77التطبيق مرتفع تراو  مدن 
,. وهددي 63,. تلددع 55,. وحسددب الصدددق التال مددي  فتددراو  معامددخ االرتبدداط مددا بددين 85

 . معامالت مرتفعة
 ثبات الم ياس: -

حسدددبت الباحثدددة ثبدددات الم يددداس باسدددتخدام ألفدددا كرونبددداخ  ووجددددت أن معامدددخ ثبدددات 
,.   وباسددددتخدام 66,.  54,.  66,.  32,.(  وللمجدددداالت ابربعددددة: 82الم يدددداس ككددددخ 

,.(  ومعددامالت ثبدددات المجددداالت 77لنصدددفية للم يدداس ككدددخ بلدددغ معامددخ الثبدددات التج ئددة ا
 ,. .68,.  61,.  63,.  30ابربعة: 

 صدق الم ياس: -
حسبت الباحثدة صددق الم يداس باسدتخدام الصددق التال مدي بارتباطد  ب ائمدة ابعدرا  

 (:5وكانت معامالت الصدق كما في جدوح  المعدلة  
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 (5جدوح  
 م ياس جودة الحياة المختصر وأبعاده بربعاد قائمة ابعرا  المعدلةمعامالت ارتباط 

قائمدددددددددددددددددددددددة 
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 ,.**49- ,.**38- ,.20- ,.24- ,.*36- ,.**41- ,.**37- ,.**38- ,.26- 1البعد 
 ,.17- ,.12- ,.03- ,.17- ,.13- ,.25- ,.12- ,.19- ,.09- 2البعد 
 ,.**59- ,.**41- ,.20- ,.16- ,.**38- ,.**43- ,.**47- ,.*36- ,.*28- 3البعد 
 ,.2- ,.23- ,.19- ,.04- ,.11- ,.20- ,.14- ,.11- ,.15- 4البعد

الم يدددددددددددددداس 
 ككخ

-24., -38**., -36*., -35*., -34*., -23., -21., -35*., -47**., 

 .,01,                  ** داح عند 05*داح عند 
مددن م يدداس جددودة الحيدداة بجميددع أبعدداد قائمددة  1ارتبدداط البعددد ( 5يتضددح مددن جدددوح 

العداوة  وقلق الخدوا  ارتباطدا  سدالبا  متوسدطا  ابعرا  ماعدا أبعاد ابعرا  الجسمانية  و 
مددن م يدداس جددودة الحيدداة بجميددع أبعدداد ال ائمددة ارتباطددا  سددالبا   2داال   بينمددا ارتددبط البعددد 

من م ياس جودة الحياة بجميع أبعاد ال ائمة ماعدا بعدي  3ضعيفا  نير داح  وارتبط البعد 
مددن م يدداس  4العددداوة  وقلددق الخددوا  ارتباطددا  سددالبا  متوسددطا  داال   فددي حددين ارتددبط البعددد 

تباطدا  سدالبا  ضدعيفا  نيدر داح  وارتبطدت الدرجدة الكليدة بجميدع أبعداد ال ائمدة ار جودة الحياة 
علع م ياس جودة الحياة بجميع أبعاد ال ائمة ماعدا أبعاد ابعدرا  الجسدمانية  والعدداوة  

مددن م يدداس  4  2. لددذل  فسدديتم حددذ  البعدددين وقلددق الخددوا  ارتباطددا  سددالبا  متوسددطا  داال  
 . 3  1جودة الحياة واإلب ا، علع البعدين 

 :Imposter Phenomenon Scale; IPS. م ياس ظاهرة الخداع 4

الم يدداس عمددران  عبددد المحسددن  تحددت الطبددع( ل يدداس ظدداهرة الخددداع  ويتكددون  اأعددد
أبعاد وهي: الخو  من الت ييم السلبي  والتوقعدات  4 مو عة علععبارة   34الم ياس من 

المرتفعة وع و النجا  تلع عوامخ خارجية  وصعوبة ت بخ الثنا،  والتكل  والتعتيم  وحسبا 
معدددا االختبددار ثبددات الم يدداس باسددتخدام ألفددا كرونبدداخ ووجدددا أن معددامالت ثبددات اببعدداد 

,.  وباسددتخدام طري ددة 86,.   88  ,. 84,.   86,.   87والم ياسددككخ كانددت كالتددالي: 
,. 90تعادة تطبيق االختبار ووجدا أن معامالت ثبات اببعاد والم ياس ككخ كانت كالتالي: 
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,.  وباسدددتخدام طري دددة التج ئدددة النصدددفية  فكاندددت معدددامالت 91,.  92,.  91,.   91  
  كمدا حسدبا ,. 90,.   89,.   88,.   90,.   91ثبات اببعاد والم ياس ككخ كالتالي: 

صدق الم ياس باستخدام صدق المحتوى  وصدق المحكمين  والصدق العاملي  ووجدا أن  
 يتمتع بصدق وثبات جيدين.

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
توجدددد عالقدددة موجبدددة دالدددة  نتدددائج الفدددر  ابوح ومناقشدددت : يدددن  الفدددر  ابوح علدددع: 
ة الخدددداع واالحتدددراق النفسدددي  تحصدددائيا  بدددين ظددداهرة الخدددداع والضدددغوط النفسدددية  وظددداهر 

   واالحتراق النفسي والضغوط النفسية لدى طالب الكلية المتفوقين دراسيا .
لددرجات أفدراد  Pearsonوللتح ق من صحة هذا الفر  حسبت الباحثة معامدخ ارتبداط 

متفوقددا  دراسدديا  علددع م دداييس ظدداهرة ( طالبددا  161ة التددي بلددغ عددددها  ن=العينددة ابساسددي
( قددديم 8(   7(   6والضدددغوط النفسدددية  واالحتدددراق النفسدددي  وتوضدددح الجدددداوح الخدددداع  

 معامالت االرتباط.
 (6جدوح 

 معامالت ارتباط م ياس ظاهرة الخداع بم ياس االحتراق النفسي وأبعاده
 م ياس االحتراق النفسي م ياس ظاهرة الخداع

 الدرجة الكلية تبلد المشاعر اإلجهاد االنفعالي
 الحدة التكرار الحدة التكرار الحدة التكرار

 ,.*19 ,.**30 ,.14 ,.**24 ,.**32 ,.**40 الدرجة الكلية 
 ,.*19 ,.*17 ,.07 ,.05 ,.**22 **,.23 الخو  من الت ييم السلبي

التوقعددددات المرتفعددددة وعدددد و النجددددا  تلددددع 
 عوامخ خارجية

36**., 25**., 19*., 03., 21**., 03., 

 ,.14 ,.**21 ,.13 ,.*19 ,.**23 ,.**29 صعوبة ت بخ الثنا،
 ,.**25 ,.**32 ,.**23 ,.**30 ,.**21 ,.**28 التكل  والتعتيم

 ,.01,                        ** داح عند 05* داح عند 
( وجود عالقة موجبة دالة بين درجدة تكدرار وحددة االحتدراق النفسدي 6يتضح من جدوح 

الكلية ودرجة ظاهرة الخداع الكلية  كما يتضدح وجدود عالقدة موجبدة دالدة بدين تكدرار وحددة 
اإلجهاد االنفعالي ودرجة ظاهرة الخداع الكلية  ووجود عالقة موجبة دالة بدين درجدة تكدرار 

ظداهرة الخدداع الكليدة  ووجدود عالقدات موجبدة دالدة بدين الخدو  مدن تبلد المشاعر ودرجة 
الت يدديم السددلبي بدرجددة اإلجهدداد االنفعددالي التكرار  والحدددة(  ودرجددة تكددرار وحدددة االحتددراق 
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النفسي الكلية  ووجود عالقة موجبدة دالدة تحصدائيا  بدين التوقعدات المرتفعدة وعد و النجدا  
اإلجهدداد االنفعددالي  ودرجددة تكددرار تبلددد المشدداعر  تلددع عوامددخ خارجيددة بدرجددة تكددرار وحدددة 

ودرجة تكرار االحتراق النفسي الكلية  ووجود عالقدة موجبدة دالدة بدين صدعوبة ت بدخ الثندا، 
بدرجة تكرار وحدة اإلجهداد االنفعدالي  ودرجدة تكدرار تبلدد المشداعر  ودرجدة تكدرار االحتدراق 

بين درجة التكل  والتعتيم بدرجدة تكدرار النفسي الكلية  ووجود عالقة موجبة دالة تحصائيا  
وحدة اإلجهاد االنفعدالي  ودرجدة تكدرار وحددة تبلدد المشداعر  ودرجدة تكدرار وحددة االحتدراق 

 .النفسي الكلية
وهدددذا يعندددي أنددد  كلمدددا ا دادت ظددداهرة الخدددداع كلمدددا ا داد االحتدددراق النفسدددي  واإلجهددداد 

ويتفددق ذلدد  مددع مددا توصددلت تليدد  نتددائج االنفعددالي  وتبلددد المشدداعر لدددى المتفددوق دراسدديا   
 ا  الدراسددات السدداب ة مددن ارتبدداط ظدداهرة الخددداع باإلجهدداد االنفعددالي وتبلددد المشدداعر ارتباطدد

  وكلما ا دادت (Villwock, Sobin, Koester & Harris,2016)تحصائيا   داال   ا  موجب
  ووجددود (Leung,2006)ظدداهرة الخددداع لدددى الفددرد  كلمددا ارتفددع االحتددراق النفسددي لديدد  

  .etal. Leach(2019)عالقة  موجبة دالة بين االحتراق النفسي وظاهرة الخداع 
وُترجع الباحثة ذل  تلع ميخ الطالب المتفوق دراسيا  الذي يعاني من ظداهرة الخدداع تلدع 

 & Sakulku)  ويتداخخ ذلد  مدع ابولويدات ابخدرى Overworkingاإلفراط في العمخ 

Alexander,2011, p.79)  ممددا يسددهم فددي اخددتالح التددوا ن بددين مجاالتدد  وأنشددطت  
المختلفددددددددددددة ويدددددددددددد دي ذلدددددددددددد  تلددددددددددددع شددددددددددددعوره بالتعددددددددددددب وحدددددددددددددوث االحتددددددددددددراق 

 . (McClafferty,2018,pp.16-17)النفسي
ظاهرة الخداع بالضغوط التي يتعرضها لها الطالب المتفوقين دراسيا  وفيما يتعلق بعالقة 

 (: 7في حياتهم يمكن توضيحها من خالح جدوح 
 (7جدوح 

 معامالت ارتباط م ياس ظاهرة الخداع بم ياس ضغوط الحياة الطالبية
م ياس ظاهرة 

 الخداع
 م ياس ضغوط الحياة الطالبية
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,.*33 الدرجة الكلية
* 

19*., 23*.,
* 

13., 18*., 24**., 17.,
* 

24**., 02., 35**., 
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الخو  من الت يديم 
 السلبي

14., 14., 18*., 17*., 13., 16*., 07., 18*., -03., 23**., 

التوقعددات المرتفعددة 
وعدد و النجددا  تلددع 

 عوامخ خارجية

33*.,
* 

13., 19*., 06., 11., 19*., 12., 23**., 08., 29**., 

صدددددددددعوبة ت بدددددددددخ 
 الثنا،

27*.,
* 

24*.,
* 

1., 1., 1., 22**., 16.,
* 

18*., 02., 28**., 

 ,.*19 ,.04- ,.08 ,.14 ,.1 ,.*18 ,.05 ,.*2 ,.03 ,.*19 التكل  والتعتيم

 ,. 01,                        ** داح عند 05* داح عند 
ضدغوط ( وجود عالقات موجبة دالة تحصائيا  بين أبعداد م يداس 7كما يتضح من جدوح 

 اإلحباطددددات  والصددددراعات  والضددددغوط  واإلحباطددددات المفروضددددة ذاتيددددا   الحيدددداة الطالبيددددة 
واالسدددتجابات الفسددديولوجية  واالسدددتجابات االنفعاليدددة  واالسدددتجابات السدددلوكية(  ودرجدددة 

ووجود عالقات موجبة نير دالة بدين التغيدرات  داع الكلية لكلية بدرجة ظاهرة الخالضغوط ا
ودرجة ظاهرة الخداع الكلية  والت ييم المعرفي ودرجة ظاهرة الخدداع الكليدة  وي كدد ذلد  مدا 

مدن أن الموهدوبين يسدتخدمون وسدائخ  Ahn & Yoo (2015)توصلت تلي  نتائج دراسدة 
 ط. مراونة بشكخ أكثر سلبية وعدوانية للتعامخ مع الضغو 

ويمكن تفسير ذل  برن التنافس الشديد بين المتفدوقين دراسديا  فدي الفرقدة الرابعدة يكدون 
لدد  أحيانددا  نتددائج عكسددية يدددفعهم تلددع الرنبددة الشددديدة فددي التفددوق نتيجددة قلددة الوظددائ   
والت دم العلمي والتكنولوجي الهائخ  ابمر الذي يجعخ التنافس فدي هدذه الحالدة هدو تندافس 

عديد مدن اآلثدار السدلبية تتضدمن  يدادة ال لدق الشدديد  والمشدكالت والضدغوط ضار يمتل  ال
 & Ozturk &Debelak,2008,p.52; Bound, Hershbein)بشددتع أنواعهددا 

Long, 2009,p.138) حيدث أشدارت دراسدات تلددع عالقدة ظداهرة الخدداع الموجبدة بفددرط  
 ,Ross)رية وسائخ ممكندةالتنافس والذي يعني الحاجة الشديدة للتنافس وتجنب الخسارة ب

Stewart, Mugge & Fultz,2001,p.1350) ممدا يجعلهدم يلجئدون تلدع اسدتخدام  
خفددا، الحاجددة بن   إلخفددا، قدددراتهم الح ي يددة  و Maskظدداهرة الخددداع  وارتدددا،  ال ندداع  ا 
وهددذا مددا يجعلهددم نيددر قددادرين علددع عدد و تنجددا اتهم تلددع   يكونددوا متميدد ين م ارنددة بددرقرانهم

رجاعهدددا تلدددع عوامدددخ خارجيدددة كدددالحة   Mount)الخصدددائ  الداخليدددة مثدددخ ال ددددرة  وا 

&Tardanico,2014,p.5) . 
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وعددن عالقددة االحتددراق النفسددي بضددغوط الحيدداة الطالبيددة لدددى الطددالب المتفددوقين دراسدديا  
 (: 8يمكن توضيحها من خالح جدوح 

 ( 8جدوح 
 معامالت ارتباط م ياس االحتراق النفسي وأبعاده بم ياس ضغوط الحياة الطالبية

م ياس ضغوط الحياة 
 الطالبية

 م ياس االحتراق النفسي

 الدرجة الكلية تبلد المشاعر اإلجهاد االنفعالي
 الحدة التكرار الحدة التكرار الحدة التكرار

 ,.**25 ,.**31 ,.**24 ,.**30 ,.**27 ,.**32 الدرجة الكلية 
 ,.**27 ,.**28 ,.*19 ,.*18 ,.**34 ,.**40 اإلحباطات
 ,.14 ,.1 ,.13 ,.05 ,.*16 ,.**21 الصراعات
 ,.*18 ,.**32 ,.*2 ,.**30 ,.*16 ,.**28 الضغوط
 ,.**25 ,.**25 ,.*16 ,.13 ,.*18 ,.**24 التغيرات

 ,.**28 ,.**37 ,.05 ,.09 ,.**28 ,.**36 اإلحباطات المفروضة ذاتيا  
 ,.1 ,.*16 ,.*18 ,.**25 ,.12 ,.1 االستجابات الفسيولوجية
 ,.12 ,.12 ,.04 ,.15 ,.08 ,.06 االستجابات االنفعالية
 ,.11 ,.09 ,.**24 ,.**20 ,.11 ,.13 االستجابات السلوكية

 ,.06- ,.02- ,.02 ,.11 ,.08 ,.08 الت ييم المعرفي

 ,.01** داح عند                         ,05* داح عند 
( وجدود عالقدات موجبدة دالدة تحصدائيا  بدين درجدة الضدغوط الكليدة 8ويتضح من جددوح 

ودرجدددة االحتدددراق النفسدددي الكليدددة التكرار  والحدددددة(  وبدددين أبعددداد الضدددغوط  اإلحباطددددات  
جهددددداد والصدددددراعات  والضدددددغوط  والتغيدددددرات  واإلحباطدددددات المفروضدددددة ذاتيدددددا ( ودرجدددددة اإل

االنفعالي التكرار  والحدة(  وعالقات موجبة دالة تحصائيا  بين درجة الضغوط الكلية ودرجة 
تبلددد المشدداعر التكرار  والحدددة(  وبددين أبعدداد الضددغوط اإلحباطات  والضددغوط  واالسددتجابات 
الفسددديولوجية  واالسدددتجابات السدددلوكية( ودرجدددة تبلدددد المشددداعر التكرار  والحددددة(  وعالقدددة 

دالة بين التغيرات كبعدد مدن أبعداد الضدغوط ودرجدة تبلدد المشداعر الحدة(  وعالقدات  موجبة
موجبددة دالددة تحصددائيا  بددين أبعدداد الضددغوط اإلحباطات  والضددغوط  والتغيددرات  واإلحباطددات 
المفروضدددة ذاتيدددا ( ودرجدددة االحتدددراق النفسدددي الكليدددة التكرار  والحددددة(  وبدددين االسدددتجابات 

  .ط ودرجة االحتراق النفسي الكلية التكرار(الفسيولوجية كبعد للضغو 
 Fimian & Cross (1986); Ahn & Yooوهذا يتفق ج ئيا  مدع نتدائج دراسدات  

(2015); Yu, Wang, Zhai, Dai & Yang (2015)  التي أسفرت عن وجود عالقدة
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موجبة دالة تحصائيا  بين الضدغوط واالحتدراق النفسدي بدين الطدالب الموهدوبين والمتفدوقين  
وتدددرثير الضدددغوط والتعامدددخ معهدددا الدددداح علدددع االحتدددراق النفسدددي  وتوصدددلت نتدددائج دراسدددة 

Abraham & D'silva (2013)  تلع أن عدم التعامخ مع الضغوط بشكخ موجدب يد دي
تلدع  يدادة معانداة المجموعدة مرتفعدة  Kojo etal.(2014)تلع االحتراق النفسي  ودراسدة 

 , Persson , Österbergالتعر  تلع الضدغوط مدن اإلجهداد وتبلدد المشداعر  ودراسدة 

Viborg , Jönsson & Tenebaum (2017)  من وجود عالقة موجبدة بدين اضدطراب
لفسديولوجية اإلجهاد المرتبط باالحتراق النفسي والضغوط في الحيداة الخاصدة  واالسدتجابة ا

 & Kogoj, Čebašek-Travnikنير السليمة ونير المتوا نة تلدع الضدغوط  ودراسدة 

Zaletel-Kragelj (2014)  التدددي أشدددارت تلدددع أن المجموعدددة مرتفعدددة التعدددر  تلدددع
الضغوط حصلت علع درجات مرتفعة علع بعدي االحتراق النفسي اإلجهاد االنفعالي  وتبلدد 

نخفضددة التعددر  تلددع الضددغوط  ويتعددار  ذلدد  مددع نتددائج المشدداعر( م ارنددة بالمجموعددة م
التي أشارت تلع وجود عالقدة  Mullen, Blount, Lambie & Chae (2018)دراسة 

 سالبة دالة بين الضغوط واالحتراق النفسي.
وُتع ي الباحثة ذل  تلع ما يمر ب  المتفوق دراسيا  من ضغوط مسدتمرة نتيجدة التوقعدات 

ديميدة  وقلدق ابدا،  والشدعور بالملدخ  واالنددما  ال ائدد فدي العمدخ  العالية  والضدغوط ابكا
والتنافس  والحدة  ويظهر ذل  من خالح تكليف  فوق طاقت  بدالكثير مدن الواجبدات والمهدام 
تاحددة فددر  قليلددة إلقامددة عالقددات  تاحددة قدددر قليددخ مددن الوقددت إلكمالهددا  وا  ابكاديميددة  وا 

  كمدا أن (Galbraith & Delisle,2011,p.115)اجتماعيدة مدع اآلخدرين  واالسدترخا،
تلدد  الضددغوط المسددتمرة ومصددادرها تدد دي تلددع نشددرة االحتددراق النفسددي عندددما تتددراكم علددع 
الطالددب المتفددوق دراسدديا   وتصددبح ضددغوطا  م منددة تسددبب العديددد مددن ابعددرا  الجسددمية  
والنفسدددددددددية  واالجتماعيدددددددددة والتدددددددددي تشدددددددددب  بددددددددددورها أعدددددددددرا  االحتدددددددددراق النفسدددددددددي 

Warner,2014,p.34) .) 
توجددد عالقددة سددالبة دالددة  الثدداني علددع:   نتددائج الفددر  الثدداني ومناقشددت : يددن  الفددر 

تحصددائيا  بددين ظدداهرة الخددداع وجددودة الحيدداة  وبددين الضددغوط النفسددية وجددودة الحيدداة  وبددين 
  االحتراق النفسي وجودة الحياة لدى طالب الكلية المتفوقين دراسيا .
لددرجات أفدراد  Pearsonوللتح ق من صحة هذا الفر  حسبت الباحثة معامدخ ارتبداط 

( طالبددا  متفوقددا  دراسدديا  علددع م دداييس ظدداهرة 161العينددة ابساسددية التددي بلددغ عددددها  ن=
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(  10(   9واالحتراق النفسي  والضغوط النفسي  وجدودة الحيداة  ويوضدح جددوح  الخداع 
 ( قيم معامالت االرتباط. 11 

 
 (9جدوح 

 معامالت ارتباط م ياس ظاهرة الخداع بم ياس جودة الحياة وأبعاده
 م ياس جودة الحياة  م ياس ظاهرة الخداع
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 ,.*19- ,.**25- ,.1- ,.07- ,.*2- الدرجة الكلية
 ,.03- ,.04 ,.13- ,.05 ,.06- السلبيالخو  من الت ييم 

 ,.**28- ,.12- ,.**27- ,.1- ,.**25- التوقعات المرتفعة وع و النجا  تلع عوامخ خارجية
 ,.15- ,.13- ,.**24- ,.09- ,.14- صعوبة ت بخ الثنا،
 ,.07- ,.08- ,.04- ,.05- ,.09- التكل  والتعتيم
 ,.01** داح عند                         ,05* داح عند 

( وجود عالقات سالبة دالة تحصائيا  بين درجة ظاهرة الخداع الكلية 9يتضح من جدوح 
  ووجود عالقات سالبة ة الكلية علع م ياس جودة الحياةودرجة جودة الحياة الكلية والدرج

خارجية كبعد لظاهرة الخدداع  دالة تحصائيا  بين التوقعات المرتفعة وع و النجا  تلع عوامخ
بالصحة الجسمية والصحة العامة كربعاد لجودة الحياة ودرجة جودة الحيداة الكليدة  وعالقدة 

والصددحة العامددة كبعددد  سدالبة دالددة تحصددائيا  بددين صددعوبة ت بددخ الثندا، كبعددد لظدداهرة الخددداع
 لجودة الحياة.

المتفدوق دراسديا  بعددم  ويمكن تفسير ذل  أن  عندما تكدون مشداعر الخدداع حدادة يشدعر
االست رار  وال لق  والش  الذاتي  والخو  من الفشخ  والشعور بالذنب بشرن النجا   ممدا 
ُيضِع  مدن قددرتهم علدع ابدا، فدي المسدتوى ابعلدع  ويف دد اإلحسداس بالمكافدرة والمتعدة 

مهمدة  التي تصاحب النجا  بدرجة عادية  وهذا يظهر في دورة الخداع التي تبددأ بمواجهدة
مدددا ثدددم الشددد  أو الخدددو  الشدددديد بشدددرن النجدددا   والشدددعور بدددال لق  وابعدددرا  النفسدددية 
الجسددمية  وأحددالم الي ظددة  واالنطددوا،  والخددو  مددن ت يدديم اآلخددرين  والخددو  مددن الفشددخ  
وصددعوبة ت بددخ التغذيددة الراجعددة الموجبددة  وصددعوبة ترجاعهددا تلددع عوامددخ داخليددة ذاتيددة  

فدي ت يديم اآلخدرين بمدا ي لدخ مدن قيمتد  الذاتيدة مدن خدالح م ارندة وال لق المعمدم  واإلفدراط 
ن اط ضدعف  بن داط قدواهم  وتحديدد الدذكا، بشدكخ منحدر   باإلضدافة تلدع الرسدائخ ابسدرية 
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 & Clance)الم يفدددة والخاطئدددة بشدددرن كفا،تددد   حيدددث ُي ِلدددخ ذلددد  مدددن جدددودة حياتددد  

O'Toole,1987,p.2)  . 
ن دراسددديا  يمكدددن يبجدددودة الحيددداة لددددى الطدددالب المتفدددوقوعدددن عالقدددة االحتدددراق النفسدددي 

 (10توضيحها من خالح جدوح 
 (10جدوح 

 معامالت ارتباط م ياس جودة الحياة وأبعاده بم ياس االحتراق النفسي وأبعاده
 م ياس االحتراق النفسي م ياس جودة الحياة

 الدرجة الكلية تبلد المشاعر اإلجهاد االنفعالي
 الحدة التكرار الحدة التكرار الحدة التكرار

 ,.07- ,.08- ,.15- ,.13- ,.*2- ,.**21- الدرجة الكلية 
 ,.03- ,.08- ,.09- ,.1- ,.*19- ,.*2- جودة الحياة الكلية
 ,.01- ,.03 ,.01- ,.1 ,.1- ,.08- الصحة العامة

 ,.03- ,.09- ,.00 ,.04- ,.*17- ,.**22- الصحة الجسمية
 ,.02- ,.02 ,.**28- ,.*17- ,.01- ,.02- االجتماعيةالعالقات 

 ,.01,                        ** داح عند 05* داح عند 
( وجددود عالقددات سددالبة دالددة تحصددائيا  بددين درجددة جددودة الحيدداة 10يتضددح مددن جدددوح 

  الحيدداة الكليددة  والصددحة الجسددمية الكليدة علددع الم يدداس وأبعدداد جددودة الحيدداة وهدي: جددودة
كبعدد لالحتدراق النفسدي  بينمدا توجدد عالقدات سدالبة  ودرجة تكدرار وحددة اإلجهداد االنفعدالي

دالددة تحصددائيا  بددين بعددد العالقددات االجتماعيددة مددن جددودة الحيدداة ودرجددة تكددرار وحدددة تبلددد 
  .المشاعر كبعد من أبعاد االحتراق النفسي

 ;  Lyndon etal. (2017)ويتفق ذل  بشكخ ج ئي مع ما توصلت تلي  نتائج دراسات

Fimian & Cross (1986) مدن وجدود عالقدة سدالبة دالدة بدين جدودة الحيداة واالحتدراق
 النفسي.

ويمكن تفسير تل  العالقة بسبب أن تعدر  الفدرد تلدع االحتدراق النفسدي يجعلد  عرضدة 
لإلصابة بابمرا  والمشكالت الصحية الجسمية والنفسية  ومن المشكالت الجسدمية علدع 

اح: ابمدددرا  المرتبطدددة بالعضدددالت والعظدددام  وال لدددب ابوعيدددة الدمويدددة  ومدددن سدددبيخ المثددد
المشدددكالت النفسدددية علدددع سدددبيخ المثددداح: اضدددطرابات االكتئددداب  وصدددعوبة التعبيدددر عدددن 
االنفعدداالت  واضدددطرابات ال لددق بمدددا فيددد  مددن اضدددطراب الهلدددع  واضددطراب ال لدددق المعمدددم  

  وكددان االحتددراق (Ahola &  Hakanen,2014,pp.12-13)والفوبيددا نيددر المحددددة
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ومر   الثدداني النددوع مددن السددكري  مر و الدددم  فددي سددتروحيالكول ارتفدداعالنفسددي منبددر  عددن 
 الجها و الهضدمي  الجها  كالتمشو الصداع و التعب وفترات طويلة من ابلم و التاجي  ال لب

 الع ليدددة ابدويدددة واسدددتخدام واالكتئددداب  ابرق علدددع  النفسدددية اآلثدددار   واشدددتملتالتنفسدددي
 الصدددحة واعتالح نفسددديةال ضدددطراباتبسدددبب اال المستشدددفع دخدددوحو  االكتئددداب  ومضدددادات
 Salvagioni et)محاضددددرات ال عددددن التغيددددبو   دراسددددةال مددددن االسددددتيا،و   النفسددددية

al.,2017,p.1)  وعندددددما قلددددت المهددددارات االجتماعيددددة لدددددى الفددددرد  ادت مددددن احتراقدددد  
  ابمر الدذي ُيضدِع  مدن جدودة (Pereira-Lima & Loureiro,2017,p.281)نفسيا  
 حيات .

وعن عالقة جدودة الحيداة بالضدغوط التدي يتعدر  لهدا الطدالب المتفوقدون دراسديا  يمكدن 
 (: 11توضيحها من خالح جدوح 

 (11جدوح  
 معامالت ارتباط م ياس جودة الحياة وأبعاده بم ياس ضغوط الحياة الطالبية وأبعاده

 م ياس ضغوط الحياة 
 الطالبية

 م ياس جودة الحياة
جودة الحياة  الدرجة الكلية

 الكلية
الصحة  الصحة العامة

 الجسمية
العالقات 
 االجتماعية

 ,.**24- ,.*19- ,.07- ,.**21- ,.**32- الدرجة الكلية 
 ,.**36- ,.**25- ,.07- ,.**35- ,.**43- اإلحباطات
 ,.*17- ,.11- ,.05- ,.15- ,.**21- الصراعات
 ,.15- ,.**23- ,.06- ,.11- ,.**29- الضغوط
 ,.**21- ,.**26- ,.08- ,.*17- ,.**28- التغيرات

 ,.*2 ,.04- ,.01 ,.08 ,.06 اإلحباطات المفروضة ذاتيا  
 ,.11- ,.01- ,.06- ,.09- ,.12- االستجابات الفسيولوجية
 ,.08- ,.*16- ,.05 ,.04- ,.12- االستجابات االنفعالية
 ,.**35- ,.13- ,.07- ,.**22- ,.**32- االستجابات السلوكية

 ,.14- ,.11- ,.01- ,.12- ,.*16- الت ييم المعرفي

 ,.01,                        ** داح عند 05* داح عند 
( وجود عالقات سالبة دالة بين أبعاد الضغوط وهي: اإلحباطات  11ويتضح من جدوح 

والضغوط  والتغيرات  واالستجابات السلوكية  والت ييم المعرفي ودرجة الضغوط  والصراعات 
الكلية بدرجة م ياس جدودة الحيداة الكليدة  ووجدود عالقدات سدالبة دالدة بدين درجدة م يداس 

سددلوكية ببعدد جددودة الحيدداة الضدغوط الكليددة وأبعداده: اإلحباطددات  والتغيددرات  واالسدتجابات ال
نفعاليدة  والت يديم المعرفدي  ووجدود عالقدات سدالبة دالدة بدين جميدع   واالستجابات اال الكلية
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أبعدداد الضددغوط ودرجددة الضددغوط الكليددة بالعالقددات االجتماعيددة كبعددد بجددودة الحيدداة ماعدددا 
 .الضغوط  واالستجابات الفسيولوجية  واالستجابات االنفعالية  والت ييم المعرفي

 Casida, Combs, Schroeder & Johnsonواتفق ذل  ج ئيا  مع نتائج دراسات

(2019); Fimian&Cross(1986);Ribeiro etal.(2018)   ودراسددددة حسددددن  
( التددي أظهددرت وجددود عالقددة سددالبة دالددة بددين الضددغوط وجددودة 2007المحددر ي  تبددراهيم  
مددن أن عدددم التعامددخ الموجددب مددع  Abraham & D'silva (2013)الحيدداة  ودراسددة 

 ,Kaya                             الضغوط ي دي تلع انخفا  جودة الحياة  ودراسة 
Tansey, Melekoğlu & Çakiroğlu (2015)  التددي أسددفرت نتائجهددا عددن وجددود

 Puksta (1995)عالقدة سدالبة دالدة بدين الضدغوط المدركدة والرضدا عدن الحيداة  ودراسدة 
بجدودة الحيداة  وابحدداث  ث الضانطة السالبة ثاني أفضخ منبدئالتي كشفت عن أن ابحدا
بجودة الحياة. بينما تعار  ذل  مدع مدا توصدلت  الث أفضخ منبئالضانطة الموجبة هي ث

( من وجود عالقة موجبة دالة بين مواق  الحياة الضانطة وجودة 2016تلي  دراسة علي 
 الحياة. 

ذل  تلع ما يمر ب  المتفوق دراسيا  من ضدغوط خاصدة مسدتمرة  وحدادة  وُتع ي الباحثة 
وم منة نتيجة عدة مصادر كرحداث حياتية متغيرة  ومستويات مرتفعة من الشعور بالملخ  
عداد اببحاث والمشروعات  وال يود والضغوط ال منية   والمشكالت ابكاديمية كاالختبارات وا 

 & Pereira-Lima)مهددددارات االجتماعيددددة وقلددددة مصددددادر التمويددددخ  وانخفددددا  ال

Loureiro,2017,p.282;Humphrey,2003,pp.16-17) فددددنن ذلدددد  يدددد دي تلددددع  
حدوث مشكالت صحية ونفسدية كدرمرا  السدكري  ارتفداع ضدغط الددم  والصدداع النصدفي  
وقرحة المعدة  ومر  الرئة  وأمدرا  الشدريان التداجي  وثدورات الغضدب  وال لدق الشدديد  

والصراع  والتهيج  والخو   والتوتر المستمر  والتعب  ومشدكالت الهضدم  وقلدة واإلحباط  
   مما ي لخ من جودة الحياة. (Humphrey,2003,p.17)النوم

ال توجدد فدروق دالدة تحصدائيا  نتائج الفر  الثالث ومناقشدت : يدن  الفدر  الثالدث علدع: 
هرة الخددداع  واالحتددراق بددين متوسددطات درجددات طددالب الكليددة المتفددوقين دراسدديا  علددع ظددا
 النفسي  والضغوط النفسية  وجودة الحياة وف ا  للنوع والتخص . 

 2×2تحليدخ التبداين الثندائي المصددر  وللتح ق مدن صدحة هدذا الفدر  حسدبت الباحثدة
لحساب داللة الفروق بين متوسط درجات النوع  الذكور/اإلناث(  والتخصد  علمي/أدبي( 
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واالحتددراق النفسددي  والضددغوط النفسددية  وجددودة الحيدداة كمددا علددع م دداييس ظدداهرة الخددداع  
 (.18(  17(  16(   15(  14(  13(  12توضح جداوح 

 ( 12جدوح 
داللة الفروق بين متوسطات درجات المتفوقين دراسيا  علع م ياس ظاهرة الخداع وف ا  للنوع 

 (161 ن= باستخدام تحليخ التباين الثنائي والتخص  ابكاديمي
ظاهرة م ياس 
 الخداع

المتغير 
 الديموجرافي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
    

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية
 

النوع  
  ذكور/تناث(

 1,6 244,5 1 244,5 بين المجموعات
NS 

 نير داح
 155,7 159 24758,7 داخخ المجموعات

  160 25003,3 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 ,.05 * 3,7 567,4 1 567,4 بين المجموعات
 153,7 159 24435,9 داخخ المجموعات

  160 25003,3 الكلي
الخو  من الت ييم 

 السلبي
النوع  
  ذكور/تناث(

 نير داح  ,.15 2,93 1 2,93 بين المجموعات
 20,2 159 3211,3 داخخ المجموعات 

  160 3214 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح ,.56 11,27 1 11,27 بين المجموعات
 20,14 159 3202,9 داخخ المجموعات

  160 3214,2 الكلي
التوقعات المرتفعة 
وع و النجا  تلع 
 عوامخ خارجية

النوع  
  ذكور/تناث(

 نير داح 2,23 55,88 1 55,88 بين المجموعات
 25,09 159 3989 داخخ المجموعات

  160 4044,9 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح 2,8 69,86 1 69,86 بين المجموعات
 25 159 3975 داخخ المجموعات

  160 4044,9 الكلي

 (12تابع جدوح 
داللة الفروق بين متوسطات درجات المتفوقين دراسيا  علع م ياس ظاهرة الخداع وف ا  للنوع 

 (161 ن= باستخدام تحليخ التباين الثنائي والتخص  ابكاديمي
م ياس ظاهرة 

 الخداع
مجموع  مصدر التباين المتغير الديموجرافي

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
    

مستوى 
 الداللة

صعوبة ت بخ 
 الثنا،

 النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح ,.006 ,.11 1 ,.11 بين المجموعات
داخخ 

 المجموعات
3111 159 19,6 

  160 3111,6 الكلي
 نير داح ,.83 16,14 1 16,14 بين المجموعات التخص 
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داخخ   علمي/أدبي(
 المجموعات

3095,4 159 19,5 

  160 3111,6 الكلي
التكل  
 والتكتيم

 النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح  3,4 37,4 1 37,4 بين المجموعات
داخخ  

 المجموعات
1764,5 159 10,99 

  160 1783,9 الكلي

 التخص  
 (علمي/أدبي 

 نير داح 2,44 26,9 1 26,9 بين المجموعات
داخخ 

 المجموعات
1756,9 159 11,1 

  160 1783,9 الكلي
 

( أن  ال يوجد فرق داح تحصدائيا  بدين متوسدطات درجدات الطدالب 12يتضح من جدوح  
( 12. ويتضدح مدن جددولي ظداهرة الخدداع وف دا  للندوعل فدي الدرجدة الكليدةالمتفوقين دراسيا  

وجود فرق داح تحصائيا  بدين متوسدط درجدات الطدالب المتفدوقين دراسديا  فدي الدرجدة الكليدة 
إليجداد هدذه الفدروق لصدالح أي تخصد  فدتم   و لتخصد  ابكداديميل لظاهرة الخدداع وف دا  

حساب الفروق بين متوسط درجدات الطدالب المتفدوقين دراسديا  علدع م يداس ظداهرة الخدداع 
 (: 13باستخدام اختبار  ت  ويوضح ذل  جدوح 

 (13جدوح  
درجات المتفوقين دراسيا  وف ا  للتخص  علع م ياس ظاهرة  اتداللة الفروق بين متوسط

 (161 ن=اختبار  ت   باستخدام الخداع
م ياس ظاهرة 

 الخداع
 مستوى الداللة قيمة  ت  ع م المتغير الديموجرافي

 ,.05 1,92 13,78 98,21 علمي التخص  الدرجة الكلية
 12,01 93,61 أدبي

( وجددود فددروق دالددة تحصددائيا  بددين متوسددطات درجددات الطددالب 13يتضددح مددن جدددوح 
المتفددوقين دراسدديا  علددع م يدداس ظدداهرة الخددداع  الدرجددة الكليددة( وف ددا  للتخصدد  لصددالح 

 .  0,05الشعب العلمية عند مستوى داللة 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج بع  الدراسات التي توصلت تلع أن ظاهرة الخداع تحددث 
بالمعدح ذات  لدى كخ من الذكور واإلناث  وعدم وجود فروق دالة تحصائيا  بين متوسدطات 
درجات كخ من الذكور واإلناث علع ظاهرة الخدداع  والعالقدة بدين الندوع وظداهرة الخدداع لدم 
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 ,Langford &Clance, 1993; Thompson, Davis &  Davidson)تكن دالدة 

1998; Sonnak & Towell, 2001; Leung,2006; Leach etal.,2019)   
وبالرنم من أن ظاهرة الخداع ت ثر علع كخ مدن الدذكور واإلنداث تال أنهدا تتدداخخ أكثدر مدع 
وظيفة اإلنداث  وتعيدق السديدات عددم ال ددرة علدع حدخ مشدكالت الطفولدة المبكدرة  ومدن ثدم 

 ,Bernard)يمددددررن بصددددراع بددددين خصددددائ  الددددذكورة وابنوثددددة مثددددخ االسددددت اللية  

Dollinger & Ramaniah, 2002) . 
وهذا يتعار  مع نتائج الدراسات التي أشارت تلع أن ظاهرة الخداع تنتشر لددى اإلنداث 
م ارنة بالذكور  وقد أجرت دراستها علع السديدات المتفوقدات والناجحدات بشدكخ كبيدر  بن 

تدة مثدخ الحدة اإلناث يمتلكن توقعات أقخ م ارنة بالذكور  ويرجعن نجاحهن تلع أسباب م ق
أو المجهود أو ُيسِ طن نجاحهن علع هدذه ابسدباب  ولدذل  نجدد أن اإلنداث يدرجعن الفشدخ 
تلع ن   ال درة ويسدتوعبن أدا،هدن فدي الصدورة النمطيدة الذاتيدة أو االجتماعيدة الم ولبدة 
المحددددة بدددورهن الخددا  بنددوعهن بددرنهن لسددن أكفددا،  وبن نجددا  السدديدات يتندداق  مددع 

ع وت ييمدداتهن الذاتيددة  فيددرجعن تنجددا اتهن تلددع أسددباب أخددرى نيددر الددذكا، توقعددات المجتمدد
(Clance & Imes,1978) وهنددا  دراسددات أخددرى توصددلت تلددع أن اإلندداث يمددتلكن  

معت دات متعل ة بظاهرة الخداع أكثر من الذكور  ووجود فروق دالدة تحصدائيا  فدي متوسدط 
 ,Cusack)ع لصالح اإلناث مثدخ دراسدة درجات طالب الكلية علع ظاهرة الخداع وف ا  للنو 

Hughes & Nuhu,2013) كما أشارت دراسة  Cooley (1995)King & تلع ارتبداط
ظاهرة الخداع بت ديرات طالب الكلية المرتفعة  وقضا، وقدت أكبدر فدي المسداعي ابكداديمي 

أكبدر بالنسبة لإلناث م ارنة بالذكور  كما عبرت طالبات الكلية عن مخداو  الخدداع بشدكخ 
 ,Kumar & Jagacinski)م ارندة بالدذكور وامدتلكن أهددا  تجندب ال ددرة بدرجدة أكبدر

. وبالرنم من ذل  ف د أظهرت نتائج دراسدات أخدرى أن المخدادعين الدذكور تفداعلوا (2006
بشكخ أسوأ وشعروا ب در أكبر من ال لق بعدد تل دي التغذيدة الراجعدة السدلبية وتحدت ظدرو  
المسئولية المرتفعة م ارنة بالمخادعات اإلناث  وأظهروا جهدا  منخفضا  وأدا،  أضع  علدع 

 & Badawya,Gazdagb, Bentleyc)سئولية من سلطة عليامهمة ما عندما تل وا م

Brouer,2018) . 
وُتع ي الباحثة عدم وجود فروق دالة تحصائيا  في ظاهرة الخداع وف ا  للندوع تلدع عوامدخ 
منهدددددددددددددا التوقعدددددددددددددات ابسدددددددددددددرية والمجتمعيدددددددددددددة المرتفعدددددددددددددة للمتفدددددددددددددوق دراسددددددددددددديا  
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(Clance,Dingman,Reviere &Stober,1995,p.94)مدن الددذكور  كدال   ن  حيدث ت
تلدع بشدكخ مختلد   ن يسدتجيبوواآلخدرين  مدن  ونير واث ينن في الدفاعية ومرتفعواإلناث 
  ويهتمددون بشدددة بانطباعددات اآلخددرين فددي المواقدد  التحصدديلية ةاآلخددرين المدركدد اتتهديددد

عددنهم  ويسددعون تلددع حمايددة أنفسددهم مددن الن ددد الموجدد  تلدديهم  ويسددتخدمون نظددام شدداق 
فاعات  وهدددم مددددفوعون تلدددع اإلنجدددا  ليبددددون بمظهدددر  ابشدددخا  ومثيدددر لل لدددق مدددن الدددد

ابذكيا،  بالتركي  ال ائد علع الذات أثنا، المحاوالت التحصيلية  واالهتمام بما يعني  أدا هدم 
  كمددا ُترجددع (Langford& Clance,1993,p.497)بالنسددبة لرخددرين بشددرن قدددراتهم

والحاجددة تلددع التفددوق لددديهم  فددال توجددد  المرتفعددة  الباحثددة ذلدد  تلددع التنددافس  والطموحددات
   (Fried-Buchalter,1997,p.847)فدددروق نوعيدددة بيدددنهم فدددي الخدددو  مدددن الفشدددخ 

وارتفعددت ظدداهرة الخددداع للشددعب العلميددة نتيجددة ا ديدداد الضددغوط والتنددافس فددي التخصصددات 
 . (Wani etal.,2016,p.48)العلمية م ارنة بالتخصصات ابدبية 

داللة الفروق بين متوسط درجدات الندوع  الدذكور/اإلناث(   حساب( 14ويوضح جدوح  
  التكرار  الحدة( كما يلي:  م ياس االحتراق النفسي وأبعاده والتخص  علمي/أدبي( علع

 (14دوح  ج
بين النوع والتخص  ابكاديمي وأبعد م ياس االحتراق النفسي التكرار   الثنائي تحليخ التباين

 (161الحدة(  ن=
 االحتراق م ياس 

 النفسي
المتغير 
 الديموجرافي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة    
 الداللة

البعد ابوح: اإلجهاد 
 االنفعالي  التكرار(

 النوع 
  ذكور/تناث(
 

 نير داح NS,. 14 13,08 1 13,08 بين المجموعات
 92,51 159 14708,5 داخخ المجموعات

  160 14721,6 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 ,.01 ** 8,97 785,7 1 785,7 بين المجموعات
 87,6 159 13935,9 داخخ المجموعات

  160 14721,6 الكلي
البعد ابوح: اإلجهاد 
 االنفعالي  الحدة(

 النوع 
  ذكور/تناث(
 

 ,. 09 11,2 1 11,2 بين المجموعات

NS 
 داحنير 

 119,6 159 19016,4 داخخ المجموعات

  160 19027,6 الكلي

التخص  
  علمي/أدبي(

 ,.05 *4,8 561,3 1 561,3 بين المجموعات
 116,1 159 18466,4 داخخ المجموعات

  160 19027,6 الكلي
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البعد الثاني: تبلد 
 المشاعر  التكرار(

 النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح NS 2,7 97,43 1 97,43 المجموعاتبين 

 36,09 159 5738,78 داخخ المجموعات

  160 5836,2 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 2,43 87,8 1 87,8 بين المجموعات
NS 

 نير داح
 36,15 159 5748,4 داخخ المجموعات

  160 5836 الكلي
البعد الثاني: تبلد 
 المشاعر  الحدة(

 النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح NS 3,5 183,96 1 183,96 بين المجموعات

 52,5 159 8348 داخخ المجموعات

  160 8532 الكلي

التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح ,. 07 3,57 1 3,57 بين المجموعات
 54,8 159 8717,4 داخخ المجموعات

  160 8721 الكلي
 

 (14تابع جدوح  
بين النوع والتخص  ابكاديمي وأبعاد م ياس االحتراق النفسي التكرار   الثنائي تحليخ التباين

 (161الحدة(  ن=
م ياس االحتراق 

 النفسي
المتغير 
 الديموجرافي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة    
 الداللة

الدرجة الكلية 
  التكرار(

 النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح ,. 01 2,7 1 2,7 بين المجموعات
داخخ 
 المجموعات

40816,4 159 256,71 

  160 40819,1 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 ,.01 ** 7,8 1909 1 1909 بين المجموعات
داخخ 
 المجموعات

38910 159 244,7 

  160 40819 الكلي
 الدرجة الكلية
  الحدة(

 النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح ,. 52 158,5 1 158,5 بين المجموعات
داخخ 
 المجموعات

48621,7 159 305,8 

  160 48780,2 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح  1,6 497,6 1 497,6 بين المجموعات
داخخ 
 المجموعات

48282,6 159 303,7 

  160 48780,2 الكلي
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( وجدددود فدددروق ذات داللدددة تحصدددائية علدددع بعدددد اإلجهددداد 14كمدددا يتضدددح مدددن جددددوح 
,.( 01االنفعدددالي التكرار  الحددددة( وف دددا  للتخصددد  لصدددالح الشدددعب العلميدددة عندددد مسدددتوى 

,.( بالنسدبة للحددة  ووجدود فدروق ذات داللدة تحصدائية 05بالنسبة للتكرار  وعند مسدتوى 
التكدرار وف دا  للتخصد  لصدالح الشدعب  -نفسديفي الدرجة الكلية علع م يداس االحتدراق ال

,.(  واسدتدلت الباحثدة علدع ذلد  بحسداب اختبدار  ت  كمدا يوضدح 01العلمية عند مستوى 
 (.15جدوح 

 (15جدوح  
داللة الفروق بين متوسطات درجات المتفوقين دراسيا  وف ا  للتخص  والنوع علع بع  أبعاد 

 (161 ن=ت  باستخدام اختبار   م ياس االحتراق النفسي
المتغير  م ياس االحتراق النفسي

 الديموجرافي
مستوى  قيمة  ت  ع م

 الداللة
 ,.01 ** 2,99 9,9 33,2 علمي-التخص  التكرار -اإلجهاد االنفعالي

 9,2 27,8 أدبي        
 ,.05 *2,2 10,1 38,56 علمي الحدة -اإلجهاد االنفعالي

 10,9 33,98 أدبي
 ,.01 ** 2,8 17,1 76,5 علمي الحدة -الدرجة الكلية

 15,3 68,1 أدبي

 
( تلع أن الفروق كاندت 2005دراسة محمود  مع نتائجنتائج الدراسة الحالية  وتتعار 

دالة بالنسبة لبعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر والدرجة الكلية لصالح اإلناث  وكانت 
حيددث ارتفددع متوسددط درجددات اإلندداث علددع درجددة يا  مددن الددذكور  اإلندداث أكثددر احتراقددا  نفسدد

الوضع االجتماعي والث افي والتكوين وذل  بسبب االحتراق النفسي الكلية التكرار  والحدة(  
بجانب المسئوليات   النفسي للمرأة الذي يتطلب منها أن تكون في وضع متمي  علع الرجخ

ابسدددرية المل ددداة علدددع عات هدددا  ونتيجدددة إلرجددداع نجددداحهم تلدددع العوامدددخ الخارجيدددة كدددالحة 
 (.1995والصدفة م ابلة  

وبشددرن وجددود فددروق دالددة تحصددائيا  وف ددا  للتخصدد  بددين متوسددطات درجددات الطددالب 
اإلجهدداد  المتفددوقين دراسدديا  علددع حدددة درجددة االحتددراق النفسددي الكليددة  ودرجددة تكددرار وحدددة
(  2005االنفعددالي لصددالح الشددعب العلميددة  وتعددار  ذلدد  مددع نتيجددة دراسددات محمددود 
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( التي لم تجدا فروق دالة تحصدائيا  وف دا  للتخصد  فيمدا يتعلدق 2013الجعافرة وآخرون  
 بدرجة تكرار وحدة االحتراق النفسي الكلية  وأبعاد االحتراق النفسي.

ق النفسددي لدددى الشددعب العلميددة م ارنددة بالشددعب ويمكددن تفسددير نتيجددة ارتفدداع االحتددرا
ابدبيددة مددن خددالح  يددادة الضددغوط والتددوترات النفسددية الراجعددة تلددع الضددغوط ابكاديميددة فددي 

  والمتمثلدة فدي  يدادة (Reddy, Menon & Thattil,2018,p.534)الشدعب العلميدة 
مدخ ال ائددة  والحصدوح المهام ابكاديميدة  والتد ام الطدالب بننجا هدا  والتعامدخ مدع أعبدا، الع

علددع درجددات أقددخ مددن المتوقددع  وتضددخم الضددغوط ابكاديميددة عنددد تجمعهددا مددع الضددغوط 
ابقران  والتوقعات ابسرية  الشخصية  واالجتماعية  والبيئية في الحياة الجامعية  وتوقعات

المرتفعدددة فدددي سدددياق التفدددوق الدراسدددي  وم ارندددة أدائهدددم بدددردا، أقدددرانهم  وتندددوع ابنشدددطة 
الصفية التي ت دمها الكلية وتداخلها مع دراستهم ابكاديمية  والضغوط ال منية  وضدغوط ال

الت ددديرات  والشدد   والشددعور بعدددم الكفددا،ة الشخصددية  والخددو  مددن الفشددخ  وصددعوبات 
العالقددات االجتماعيددة مددع المعلمددين  والتسددهيالت الدراسددية نيددر الكافيددة  وكثددرة وصددعوبة 

ة بدددالم ررات  والمشدددروعات الجماعيددة  والمددددركات واالتجاهدددات المهددام والتكليفدددات الخاصدد
والسلوكيات الخاطئة نحو المطالب ابكاديمية  وعادات الدراسة واالسدتذكار الخاطئدة  وكبدر 
المناهج الدراسية التي يجب تت انها في وقت محدد  ومدن الضدغوط ابكاديميدة التغيدب عدن 

لمهام والواجبدات  تيجاد خطة مناسبة إلكماح ا المحاضرات  وا دحام الجدوح الدراسي  وعدم
فدي المحاضدرات  وشخصديات المعلمدين أنفسدهم  والنتدائج  وهندا   وال يام بعرو  ت ديمية

عوامخ شخصية تسبب الضغوط كتغيير بيئة المعيشدة  وتغييدر عدادات الندوم  والمسدئوليات 
شدكالت الصدحية  ووجدود الجديدة  والصدعوبات الماديدة  والددمج بدين الدراسدة والعمدخ  والم

عوامددخ بيئيددة تسددبب الضددغوط مثددخ قلددة فتددرات الراحددة  ون دد  المعرفددة بددالكمبيوتر  وحالددة 
المعيشددددة السدددديئة  وطددددالق الوالدددددين  والمخدددداو  والهمددددوم المسددددت بلية  وقلددددة وسددددائخ 
المواصالت  والط س  واال دحام  وعدم تتاحة خدمات سكنية مناسبة  وقلة وسائخ الترفي   
(Reddy etal.,2018,p.531; Karaman,Lerma,Vela  & Watson, 

2019,p.42;Pullokaran,2018,p.301) .  وُتعدددد ي الباحثددددة ارتفدددداع مسددددتوى تدددددني
الشددعور باإلنجددا  لدددى اإلندداث م ارنددة بالددذكور تلددع عدددم كفددا،تهن أو عدددم قدددرتهن علددع 

إلحبددداط التعامدددخ مدددع ابشدددخا  بطري دددة تيجابيدددة  ومدددرورهن بمسدددتويات مرتفعدددة مدددن ا
(Weckwerth & Flynn,2006) ومدرورهن بالفشدخ بشدكخ مبكدر فدي حيداتهن يمديلن  
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تلع الشعور بالضجر واليرس م ارندة بدرقرانهم الدذكور  حيدث تنهدن أكثدر قل دا  بشدرن خبدرات 
فشدددددددلهن ابكاديميدددددددة م ارندددددددة بالدددددددذكور ومدددددددررن بمسدددددددتويات مرتفعدددددددة مدددددددن قلدددددددق 

ويسددبق الميددخ تلددع الشددعور   (Alkhazaleh &Mahasneh, 2016,p.58)االختبددار
بالخجددخ  والخددو  مددن الفشددخ لدددى اإلندداث الالتددي أظهددرن مسددتويات مرتفعددة مددن الشددعور 
بالخجددخ والشددعور بالددذنب بشددرن التحصدديخ  والخددو  مددن الفشددخ  والن ددد الددذاتي  والتعمدديم 

  (Thompson, Sharp & Alexander,2008,p.386)ال ائدددد م ارندددة بالدددذكور
وهدذا مدا يجعلهدن هو عامخ مهم يمكن أن ي ثر علع أية عالقدة مدا   ويعت دن أن التحصيخ

يظهرن مستويات مرتفعدة مدن الخدو  مدن الفشدخ  وهدن أكثدر اهتمامدا  مدن الدذكور باآلثدار 
 ,Rothblum)السلبية للفشدخ علدع ف دد العالقدة بداآلخرين  وقدد يتسدبب ذلد  فدي نبدذهن 

1990,p.530). 
بين متوسط درجدات الندوع  الدذكور/اإلناث(  داللة الفروق ( حساب 16ويوضح جدوح  

 ضغوط الحياة الطالبية كما يلي:  م ياس والتخص  علمي/أدبي( علع
بين النوع والتخص  ابكاديمي وأبعاد م ياس ضغوط الحياة الثنائي تحليخ التباين  (16جدوح  

 (161الطالبية ن=
م ياس 
ضغوط 
الحياة 
 الطالبية

المتغير 
 الديموجرافي

مجموع  التباينمصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة    
 الداللة

 النوع  اإلحباطات 
  ذكور/تناث(

 نير داح NS 3,4 14,4 1 14,4 بين المجموعات
 4,2 159 663,4 داخخ المجموعات

  160 267,7 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح NS 1,2 5,2 1 5,2 بين المجموعات
 4,2 159 672,5 داخخ المجموعات

  160 677,7 الكلي
 النوع  الصراعات

  ذكور/تناث(
  10,3  235,1 1 235,1 بين المجموعات

** 
01., 

 22,8 159 3619,1 داخخ المجموعات
  160 3854,2 الكلي

التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح NS,. 03 ,.79 1 ,79 بين المجموعات
 24,2 159 3853,4 داخخ المجموعات

  160 3854,2 الكلي
 النوع  الضغوط

  ذكور/تناث(
 نير داح NS,. 37 5,2 1 5,2 بين المجموعات
 14,2 159 2258 داخخ المجموعات
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  160 2263,2 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح NS,. 32 4,5 1 4,5 بين المجموعات
 14,2 159 2258,7 المجموعاتداخخ 

  160 2263 الكلي
 النوع  التغيرات

  ذكور/تناث(
 ,.05 * 3,8 361,7 1 361,7 بين المجموعات
 94,3 159 14994,8 داخخ المجموعات

  160 15356,4 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح NS,. 64 61,1 1 61,1 بين المجموعات
 96,2 159 15295,3 المجموعاتداخخ 

  160 15356,4 الكلي
 (16تابع جدوح 

بين النوع والتخص  ابكاديمي وأبعاد م ياس ضغوط الحياة  الثنائي تحليخ التباين
 (161الطالبية ن=

م ياس ضغوط 
 الحياة الطالبية

المتغير 
 الديموجرافي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة    
 الداللة

اإلحباطات 
 المفروضة ذاتيا  

 النوع
  ذكور/تناث(

 نير داح NS 3,4 54,5 1 54,5 بين المجموعات
 16,3 159 2586,6 داخخ المجموعات

  160 2641 الكلي
 التخص 
  علمي/أدبي(

 نير داح NS,. 06 1,04 1 1,04 بين المجموعات
 16,6 159 2640,1 داخخ المجموعات

  160 2641 الكلي
االستجابات 
 الفسيولوجية

 النوع
  ذكور/تناث(

 نير داح NS,. 04 ,.25 1 ,.25 بين المجموعات
 6,5 159 1035,98 داخخ المجموعات

  160 1036,2 الكلي
التخص   

  علمي/أدبي(
 نير داح NS,. 005 ,. 04 1 ,. 04 بين المجموعات

 6,52 159 1036,2 المجموعاتداخخ 
  160 1036,2 الكلي

االستجابات 
 االنفعالية

 النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح NS,. 35 2,96 1 2,96 بين المجموعات
 8,5 159 1358,1 داخخ المجموعات

  160 1361,1 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح NS,. 2 1,7 1 1,7 بين المجموعات
 8,6 159 1359,4 داخخ المجموعات

  160 1361,1 الكلي
االستجابات 
 السلوكية

 النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح NS 1,1 6,28 1 6,28 بين المجموعات
 5,9 159 941,2 داخخ المجموعات

  160 947,5 الكلي
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التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح NS,. 66 3,9 1 3,9 بين المجموعات
 5,9 159 943,6 داخخ المجموعات

  160 947,5 الكلي
 النوع  الت ييم المعرفي

  ذكور/تناث(
 نير داح  NS ,.34 5,9 1 5,9 بين المجموعات
 17,3 159 2751,4 داخخ المجموعات

  160 2757,3 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح NS,. 22 3,8 1 3,8 بين المجموعات
 17,3 159 2753,5 داخخ المجموعات

  160 2757,3 الكلي

 
 (16تابع جدوح 

بين النوع والتخص  ابكاديمي وأبعاد م ياس ضغوط الحياة  الثنائي تحليخ التباين
 (161الطالبية ن=

م ياس ضغوط 
 الحياة الطالبية

المتغير 
 الديموجرافي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

مستوى  قيمة    
 الداللة

 النوع  الدرجة الكلية
  ذكور/تناث(

 نير داح NS 2,3 1168,2 1 1168,2 بين المجموعات
 498,6 159 79278,3 داخخ المجموعات

  160 80446,5 الكلي
التخصددددددددددددددد   

  علمي/أدبي(
 نير داح NS,. 05 22,98 1 22,98 بين المجموعات
 505,8 159 80423,5 داخخ المجموعات

  160 80446,5 الكلي
 

( عدددم وجددود فددروق ذات داللددة تحصددائية فددي جميددع أبعدداد 16كمددا يتضددح مددن جدددوح  
م يدداس ضددغوط الحيدداة الطالبيددة والدرجددة الكليددة وف ددا  للتخصدد   والنددوع  باسددتثنا، وجددود 

لصدالح الدذكور عندد فروق ذات داللة تحصائية علع بعدي الصراعات والتغيرات وف دا  للندوع 
,.( بالترتيب  واسدتدلت الباحثدة علدع ذلد  مدن خدالح حسداب اختبدار 05,.(   01مستويي 

 (. 17 ت  كما يوضح جدوح 
 (17جدوح  

داللة الفروق بين متوسطات درجات المتفوقين دراسيا  وف ا  للنوع علع بعدي الصراعات 
 (161والتغيرات ن=

م ياس ضغوط الحياة 
 الطالبية

 مستوى الداللة قيمة  ت  ع م الديموجرافي المتغير

 ,.01 ** 3,2 5,4 20,55 ذكور  -النوع الصراعات
 4,7 16,89 تناث         
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 ,.05 *1,96 10,1 36,7 ذكور  التغيرات
 9,7 32,2 تناث

 
( بعددم وجدود فدروق 2009واتف ت هذه النتيجة ج ئيا  مع نتيجة دراسة نيث وآخرون  

( بوجدود 2014في أبعداد مصدادر الضدغوط وف دا  للندوع  ودراسدة الندادر  العلدوان  ال ضداة  
 Misra & Castilloفددروق دالددة فددي مسددتوى الضددغوط لصددالح الددذكور  ودراسددة 

(2004,p.141) ضدددغوط والصدددراعات لصدددالح الدددذكور. بوجدددود مسدددتويات مرتفعدددة مدددن ال
( 2016(  وحسدين  الخضدور 2015وتعارضت هذه النتيجة مع نتيجدة دراسدات الرويلدي  

بعددددم وجدددود فدددروق دالدددة تحصدددائيا  فدددي مسدددتوى الضدددغوط النفسدددية وف دددا  للندددوع  وحسدددن 
( بعدم وجود فروق دالة وف ا  للنوع فدي الضدغوط واسدتراتيجيات م اومتهدا  2007وآخرون 
(  بوجود فروق دالة في مستوى الضغوط النفسية لصالح اإلناث  2018ت الصفار ودراسا

( التددي توصددلت تلددع أن تندداث الفرقددة الرابعددة تعددانين مددن 2008ودراسددة الرفددوع  الحجايددا  
التدي وجددت فدروق Hamaideh (2010)ضدغوط أكاديميدة أكثدر م ارندة بالدذكور  ودراسدة

خ تليهدا فددي اإلحباطدات  والصددراعات  والضددغوط  دالدة فددي تدرا  الضدغوط النفسددية ورد الفعدد
والتغيرات  واالستجابات االنفعالية وف ا  للندوع لصدالح اإلنداث  ووجدود فدروق دالدة فدي ردود 
الفعدخ واالسدتجابات السدلوكية والمعرفيدة تلدع الضدغوط النفسدية وف دا  للندوع لصدالح الددذكور  

اإلحبداط لصدالح الدذكور وفدي تلع وجود فروق دالة فدي  Amini (2005)وتوصلت دراسة 
االستجابة االنفعالية لصالح اإلناث. واتف ت نتيجة الدراسة الحالية بعددم وجدود فدروق دالدة 

 & Ashwiniفدددددي الضدددددغوط وأبعادهدددددا وف دددددا  للتخصددددد  مدددددع نتيجدددددة دراسدددددة 

Barre(2014) التي لم تجد فروق دالة وف ا  للتخص  في الضغوط بين طالب الكلية فدي
( التدي وجددت فدروق 2007  وتعارضت مدع نتيجدة دراسدة حسدن وآخدرون  العلوم و الفنون 

دالدددددة فدددددي الضدددددغوط وف دددددا  للتخصددددد  لصدددددالح الكليدددددات اإلنسدددددانية  ودراسدددددة الندددددادر 
( التددي وجدددت فددروق دالددة وف ددا  للتخصدد  فددي الضددغوط النفسددية لصددالح 2014وآخددرون 

 كليات التربية الرياضية. 
ى بعدي الضغوط الصراعات والتغيرات وف ا  للنوع وُترجع الباحثة وجود فروق دالة في مستو 

لصالح الذكور تلع أسباب أكاديمية منها المدذاكرة لسداعات طويلدة  واالسدتعداد لالختبدارات  
وأسددباب بيئيددة كالمصددادر نيددر الكافيددة مثددخ أجهدد ة الحاسددب اآللددي  والكتددب  واإلجهدداد مددن 

ا  عليهم  ووجود مشدكالت فدي اإلمدداد خالح عدد ساعات الدراسة ال ائدة بما يمثخ عبئا  كبير 
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بالكهربا، والما،  والمراحي  منخفضة الجدودة  والعددد المحددود مدن ن داط االنترندت  وقلدة 
المراكددد  الترفيهيدددة  وجدددودة الخددددمات الصدددحية المحددددودة  والعددددد المحددددود مدددن قاعدددات 

تية مجه ة جيددا  االستذكار  وابسباب االقتصادية وانخفا  مستوى الدخخ للت ويد ببنية تح
  وقددددرة (Yikealo, Tareke & Karvinen,2018,p.14)وذات جدددودة مرتفعدددة 

 ,Sutter & Rützler)المدراه ين الدذكور الكبيدرة علدع التندافس م ارندة بدرقرانهم اإلنداث

أسرية منها: الضغوط والتوقعات ابسرية المرتفعة والمسئوليات    أو نتيجة بسباب(2010
والسددلطات الكبيددرة التددي تضددعها ابسددرة علددع كدداهلهم باعتبددار أن لددديهم قدددرة كبيددرة علددع 

 .(Kai-Wen,2009,p.1)التحمخ 
داللة الفدروق بدين متوسدط درجدات الندوع  الدذكور/اإلناث(  حساب ( 18ويوضح جدوح 

 جودة الحياة وأبعاده:  م ياس عوالتخص  علمي/أدبي( عل
 ( 18جدوح 

 (161وف ا  للنوع والتخص  وأبعاد م ياس جودة الحياة ن= الثنائي تحليخ التباين
م ياس جودة 
 الحياة

المتغير 
 الديموجرافي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة    
 الداللة

جودة الحياة 
 الكلية

 النوع
  ذكور/تناث(

 نير داح ,.001 ,.001 1 ,.001 بين المجموعات
 ,.82 159 130,2 داخخ المجموعات 

  160 130,2 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح ,. 4 ,.33 1 ,.33 بين المجموعات
 ,.82 159 129,9 داخخ المجموعات 

  160 130,2 الكلي
النوع  الصحة العامة

  ذكور/تناث(
 نير داح 1,04 1,1 1 1,1 بين المجموعات
 1,06 159 167,8 داخخ المجموعات 

  160 168,8 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح 3,6 3,77 1 3,77 بين المجموعات
 1,04 159 165,1 داخخ المجموعات 

  160 168,8 الكلي
الصحة 
 الجسمية

النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح ,.77 9,2 1 9,2 بين المجموعات
 11,9 159 1890,9 داخخ المجموعات 

  160 1900,1 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح ,.004 ,.05 1 ,.05 بين المجموعات
 11,95 159 1900 داخخ المجموعات 

  160 1900,1 الكلي
 نير داح 3,6 10,8 1 10,8 بين المجموعاتالنوع العالقات 
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 3,03 159 481,98 داخخ المجموعات   ذكور/تناث( االجتماعية
  160 492,8 الكلي

التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح 1,8 5,5 1 5,5 بين المجموعات
 3,1 159 487,3 داخخ المجموعات 

  160 492,8 الكلي
 

 ( 18تابع جدوح 
 (161وف ا  للنوع والتخص  وأبعاد م ياس جودة الحياة ن= الثنائي تحليخ التباين

م ياس جودة 
 الحياة

المتغير 
 الديموجرافي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة    

الدرجة 
 الكلية

النوع 
  ذكور/تناث(

 نير داح ,. 71 83,9 1 83,9 بين المجموعات
 118,6 159 18851,6 داخخ المجموعات 

  160 18935,5 الكلي
التخص  
  علمي/أدبي(

 نير داح ,.15 17,9 1 17,9 بين المجموعات
 118,98 159 18917,6 داخخ المجموعات 

  160 18935,5 الكلي
 

 ( عدم وجود فروق ذات داللة تحصائية علع أبعاد م ياس جدودة18ويتضح من جدوح 
الحيدداة ودرجتدد  الكليددة وف ددا  للنددوع أو التخصدد . حيددث اتف ددت هددذه النتيجددة مددع نتيجددة 

التي لم تجدد فدروق دالدة بدين متوسدط درجدات طدالب الكليدة علدع Malkoç (2011)دراسة
التي لدم تجدد فدروق دالدة وف دا  للندوع فدي Perez (2012)جودة الحياة وف ا  للنوع  ودراسة 

  والنمدو ةالبيئيد سديطرةوالعالقدة بدابم  والمعلمدين  والاالنفعاح الموجب  واالنفعاح السدالب  
التي لم تجدد فدروق  Salleh & Mustaffa (2016)  ودراسة الشخصي  وال بوح الذاتي

الموجبدة بداآلخرين  والغدر  دالة بين الذكور واإلناث فيما يتعلدق باالسدت اللية  والعالقدات 
مدددن الحيددداة  والسددديطرة البيئيدددة  والنمدددو الشخصدددي  وال بدددوح الدددذاتي  والرفاهيدددة النفسدددية  

( التددي لددم تجددد فروقددا  داال  وف ددا  للنددوع علددع جددودة الحيدداة 2017 عبدددالرحيم   الحاودراسددة
( 2007المدرسية بين المراه ين. وتعارضت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حسن وآخدرون 

التي وجدت فروق دالة في جودة الحياة وف ا  للنوع لصالح الذكور ووف ا  للتخص  لصدالح 
التدي كشدفت عدن وجدود فدروق  Beytekin & Kadi (2014)الكليدات العمليدة  ودراسدة 

دالددة فددي جددودة الحيدداة وف ددا  للتخصدد  لصددالح كليددات العلددوم التربويددة والفنددون الجميلددة  
التي وجدت فروق دالة في جدودة الحيداة الدينيدة وجدودة الحيداة ( 2015ودراسة الحسينان 

االجتماعية وف ا  للنوع لصالح اإلناث  ووجود فروق دالة في جودة الحيداة ابكاديميدة وف دا  
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( التددي توصددلت تلددع وجددود 2016للتخصدد  لصددالح الكليددات العمليددة  ودراسددة الجمعددان 
 الشعب العلمية. فروق دالة في جودة الحياة وف ا  للتخص  لصالح 

وتع ي الباحثة عدم وجود أثر للندوع أو التخصد  علدع طدالب الكليدة المتفدوقين دراسديا  
فددي جددودة الحيدداة الكليددة وأبعادهددا تلددع تمددتعهم ب دددر جيددد مددن جددودة الحيدداة نتيجددة التفددوق 

   (Kroesbergen etal.,2016,p.16; Degoy & Berra,2018,p.1463)الدراسدي
نها الشعور بالرضا الداخلي عن حياتهم  حيدث توجدد عالقدة موجبدة وتوفر سمات موجبة م

 & Bergold, Wirthwein, Rost)بددددين الددددذكا، والرضددددا عددددن الحيدددداة 

Steinmayr,2015,p.2) والتمتددع بصددحة نفسددية جيدددة بددالرنم مددن المشددكالت النفسددية  
عدي هم عدن التي قد تكون لديهم تال أنهم قادرون علع التغلب عليهدا  وعلدع أيدة مشدكالت ت

قدرة جيدة علع التركي   والتعلم  والتفكير  ويتمتعون بذاكرة جيددة   تح يق أهدافهم  ولديهم
ولديهم قدر جيد من الطاقة يمكنهم من تحمخ ابعبا، الحياتية  وقددرة جيددة علدع الحركدة  
وأدا، ابنشطة اليومية  ويتمتعون ب در كبيدر مدن الحريدة والشدعور بدابمن فدي ظدخ تندامي 

ومهرراا  فاهيم العدالة والمساواة بين الذكور واإلناث  ولديهم ال درة علع تعلدم معلومدات م

-101     :2012تسددددددددددددددددددددددددددددددددددماعيخ   عياصددددددددددددددددددددددددددددددددددرة جديررررررررررررررررررررررررررررررررررد  )
104 (Borders,Woodley&Moore,2014,p.131. 

يتنبر كدخ  مدن االحتدراق النفسدي   نتائج الفر  الرابع ومناقشت : ين  الفر  الرابع علع:  -5
دى طدالب النفسية  وجودة الحياة علع حدة بشكخ داح تحصائيا  بظداهرة الخدداع لدوالضغوط 

 . الكلية المتفوقين دراسيا  
تحليدخ االنحددار الخطدي البسديط  وللتح ق من صحة هدذا الفدر  الرابدع حسدبت الباحثدة

االحتراق النفسي  والضغوط النفسية  وجودة الحياة( لمعرفة ترثير المتغيرات المست لة وهي 
علدع ظدداهرة الخددداع  لتحديددد المتغيددرات التددي تسدهم فددي التنبدد  بظدداهرة الخددداع لدددى طددالب 

 (. 19الكلية المتفوقين دراسيا   ويوضح ذل  جدوح 
 ( 19جدوح 

 (161االنحدار الخطي البسيط بين ظاهرة الخداع ومتغيرات الدراسة  ن=
معامخ  الثابت  أ( ات التنب يةالمتغير  م

االنحدار 
  ب(

معامخ 
 التحديد

قيمة 
 بيتا 
ß 

قيمة ت 
لمعامخ 
 االنحدار

قيمة   
 للنموذ 

مستوى 
 الداللة

 ,.01 16,21 4,03 ,.3 ,.09 ,.24 77,95 االحتراق النفسي التكرار( 1
 ,.01 6,1 2,47 ,.19 ,.04 ,.14 82,54 االحتراق النفسي الحدة( 2
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 ,.01 21,41 4,63 ,.35 ,.12 ,.19 68,01 النفسيةالضغوط  3
 ,.05 4,2 2,05- ,.16- ,.03 ,.18- 109,25 جودة الحياة 4

( قددددددرة كدددددخ مدددددن االحتدددددراق النفسدددددي التكرار(  واالحتدددددراق 19يتضدددددح مدددددن جددددددوح 
النفسي الحدة(  والضغوط النفسية  وجودة الحياة علع التنب  بظاهرة الخداع  وأسهم تكدرار 

( في ظاهرة الخداع لدى طالب الكليدة المتفدوقين دراسديا   77,95االحتراق النفسي بنسبة  
   77,95  ظداهرة الخدداع=  1كالتدالي :   = أ   ب سويمكن كتابة معادلة االنحدار 

( تسددهام حدددة االحتددراق 19االحتددراق النفسددي التكرار( . كمددا يتضددح مددن جدددوح ,.( × 24 
( في ظداهرة الخدداع لددى طدالب الكليدة المتفدوقين دراسديا   ويمكدن 82,54النفسي بنسبة  

االحتدددددراق ,.( × 14    82,54كتابدددددة معادلدددددة االنحددددددار كالتدددددالي: ظددددداهرة الخدددددداع= 
( فدي ظداهرة الخدداع لددى 68,01النفسي الحدة(. كمدا أسدهمت الضدغوط النفسدية بنسدبة  

طددالب الكليددة المتفددوقين دراسدديا   ويمكددن كتابددة معادلددة االنحدددار كالتددالي: ظدداهرة الخددداع= 
الضددددغوط النفسددددية  فددددي حددددين أن جددددودة الحيدددداة أسددددهمت بنسددددبة ,.(×19    68,01

لخداع لدى طدالب الكليدة المتفدوقين دراسديا   ويمكدن كتابدة معادلدة ( في ظاهرة ا109,25 
 جودة الحياة. ,.(× 18-    109,25االنحدار كالتالي: ظاهرة الخداع= 

وهددذا يعنددي  يددادة الضددغوط النفسددية لدددى طلبددة الكليددة المتفددوقين دراسدديا  نتيجددة ظدداهرة 
 وحدتد   وانخفدا  جدودة الحيداةالخداع التي تنتشر بينهم  و يادة تكدرار االحتدراق النفسدي 

ت الموجبدة تنبد ا  بظداهرة الخدداع هدو الضدغوط النفسدية  لديهم. كما أن أكثدر وأقدوى المنبئدا
تليهددا درجددة تكددرار االحتددراق  ثددم تليهددا درجددة حدددة االحتددراق النفسددي  ثددم تليهددا أخيددرا  جددودة 

وليس علع قيمدة ( ßالحياة كمنبئ سالب بظاهرة الخداع  حيث يتوق  ذل  علع قيمة بيتا 
)b )65;Gravetter -Wang &Jain,2003,pp.64ب 

)&Wallnau,2009,p.586 . 
مددا يعانيدد  المخددادعون مددن مشددكالت مثددخ االكتئدداب وال لددق وتعدد ي الباحثددة ذلدد  تلددع 

باإلضددافة تلددع مددا يظهروندد  مددن سددمات كانخفددا  االنضددباط الددذاتي  وانخفددا  الكفددا،ة 
  وانخفددا  الصددحة النفسددية  و يددادة ب لددق (Bernard etal.,2002,p.321)المدركددة
طموحددات ي بددامتال  طبيعددة التفددوق الدراسدد  و (Cusack etal.,2013,p.74)االختبددار 

مرتفعة  والعمخ بجد لتح يق أهدافهم  وبدذح قددرا  كبيدرا  مدن المجهدود  وتولدد مواعيدد تسدليم 
قدر أكبر من الضغوط  قدرا  أكبر من الضغوط والكدر  وتل يالمهام ابكاديمية والمشروعات 

 & Slaughter)فيما يتعلق باحتمالية ف د المواعيدد النهائيدة لتسدليم التكليفدات الدراسدية 
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Kausel,2009,p.311) ويتصددددددددددددددددفون بددددددددددددددددالخو  مددددددددددددددددن الفشددددددددددددددددخ  (Fried-

Buchalter,1997,p.847) مما يغمرهم بالضغوط التي ت دي في النهاية تلدع تجهدادهم  
وتجردهم من مشاعرهم وأفكارهم  ويصبحون سلبيين ويتدنع شدعورهم بننجدا هم الشخصدي  
ابمر الذي ي دي تلع تصابتهم بداالحتراق النفسدي  وعلدع التدوالي  يد دي االحتدراق النفسدي 

 . (Pagnin & de Queiroz,2015,p.1)تلع انخفا  جودة الحياة 
 توصيات الدراسة ومقرتحاتها: 

بنا، علع نتائج الدراسة  توصي الباحثة ببنا، برامج ترشادية وعالجيدة لت ليدخ الضدغوط 
واالحتراق النفسي لدى طالب الكلية المتفوقين دراسديا  المخدادعين وتحسدين جدودة حيداتهم  

سدديا  المخددادعين فددي ين دراوتوجيدد  البددرامج اإلرشددادية والعالجيددة تلددع طددالب الكليددة المتفددوق
ودراسددة عالقددة متغيددر ظدداهرة الخددداع كمتغيددر جديددد فددي ابدبيددات النظريددة  الشددعب العلميددة 

وتوجيد  الوالددين بعددم تكليد    كت دير الذات  والث دة بدالنفس بالعديد من المتغيرات ابخرى 
أعضدا، هيئدة أبنائهم بم يد مدن الضدغوط ابكاديميدة ووضدع معدايير مرتفعدة لهدم  وتوجيد  

  وعدم تكلي  الطالب مهام ومتطلبات تمثخ الضغوطتوفير مناخ دراسي خاحم من التدريس ب
 تراق النفسي وحدوث ظاهرة الخداع. عبئا  كبيرا  عليهم  ابمر الذي يسهم في شعورهم باالح
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 .2002ديسمبر 15-14أسيوط 
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 .110-95(     : 4(  ع 18التربوية  مج 
(. مصادر الضغوط النفسية لدى طلبة 2008الرفوع  عاط  عيد  الحجايا  سليمان 

 -116 (     :2(  ع  16العلوم التربوية  مج  جامعة الطفيلة الت نية. 
143 . 

(. مستوى الضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين 2015الرويلي  مد هللا مضحي ه يم 
مجلة التربية جامعة اب هر كلية التربية  مج والمتفوقين في المرحلة الثانوية. 

 .425 -410(     : 166(  ع  1 
مددن طلبددة (. الضددغوط النفسددية لدددى الموهددوبين والعدداديين 2018الصددفار   ينددب محمددد 

مجلددة كليددة التربيددة ببنهددا  مددج المرحلددة الثانويددة بدولددة الكويددت  دراسددة م ارنددة(. 
 . 418-373(     : 114(  ع  22 
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بددبع  المتغيددرات لدددى الدارسددين فددي دبلددوم التوجيدد  واإلرشدداد فددي جامعددة نجددران. 

 .304-265(     : 10(  ع  9ة كلية التربية  جامعة الخرطوم  مج  مجل
مجلة التطوير (. االحتراق النفسي للمعلم. 2007الهاشمية  ونية بنت جمعة بن راشد 
 .47 -43(     : 33(  ع  5التربوي  سلطنة عمان  س  
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 .323 -292(     : 169( ع  1اب هر  مج 

 عددن الصددادر الحيدداة نوعيددة لم يدداس العربيددة الصدديغة(. 2008أحمددد محمددد عبددد الخددالق  
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 .244 -215(     : 4(  ع  24مج  
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المجلددة العربيددة الموهددوبين والمتفددوقين كرسدداس لتطددوير م دداييس الكشدد  عددنهم  
 . 115-97(      : 4(  ع 3لتطوير التفوق  مج  
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