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االحتراق النفسي لدى عينة من الصحفيين في مدينةة دمقةق فةي  ةعض   ة       

 المتغيرات
 

 *فاتن بركات. د    
 

 الملخص
 

حتراق النفسي لدى الصحفيين العاملين في مدينة دمشق،  في يهدف البحث إلى معرفة درجة اال
( MBI)وقد تم تطبيق مقياس ماسالك(. الصحيفة، وسنوات الخبرة الجنس، وملكية)ضوء متغيرات 

 .كما تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي.فرد 022لالحتراق النفسي، على عينة تضم 
إلااى أد درجااة االحتااراق النفسااي لاادى أفااراد العينااة فااي مسااتويي التكاارار : وأشااارت نتااالج البحااث

تبلااد المشاااعر كانااط متوسااطة، أمااا فااي  عااد نقاا  الشااعور  والشاادة فااي  عاادا ااجهاااد االنفعااالي و
 اانجاز فقد كانط عالية، كما تبين وجود فروق دالة إحصالياً  اين الاوكور واانااي فاي تكارار وشادة 
ااجهااااد االنفعاااالي لصاااالو اانااااي، وفاااروق دالاااة إحصاااالياً  اااين الصاااحفيين العااااملين فاااي الصاااح  

ي الصااح  الخاصااة فااي مسااتويي التكاارار ااجهاااد االنفعااالي الرساامية، و ااين الصااحفيين العاااملين فاا
وشاادت ، لصااالو العاااملين فااي الصااح  الخاصااة، فضاااًل عاان وجااود فااروق دالااة إحصااالياً  ااين ف ااات 
سنوات الخبرة في تكرار وشدة ااجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، والشاعور  انق  اانجااز لصاالو 

 .إلى  عض المقترحات المستندة إلى نتالج البحثوقد توصل البحث . الصحفيين األقل خبرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .، سوريةكلية الرتبية، جامعة دمشق* 
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  :دقمة امل -1

 ؛ إذمدى الثالثني عامًا املاضية يعد االحرتاق النفسي من الظواهر اليت جذبت اهتمام الباحثني على
وقد تناول .ألسباب األخرىتناولت أحباثهم االحرتاق النفسي بوصفه ناجتًا عن الضغوط املهنية، وبعض ا

الفرد على  أداء األعمال لكي يتم تفادي آثارها السلبية، وملساعدة يفأعراضها، وأسباهبا، وتأثريها  الباحثون
إىل العامل  Burnout النفسي تعود البدايات املبكرة ملصطلح االحرتاق .متتعه بصحة نفسية مستقرة نسبًيا

 وذلك من خالل دراساته عن االستجابة للضغوط اليت،  Freudenberger (1974) هربرت فريدنربجر
 زفهو أول من ذكر مصطلح االحرتاق النفسي، وأدخله إىل حي  ، يتعرض هلا املشتغلون بقطاع اخلدمات

املؤمتر الدويل األول لالحرتاق  عد  وي  . االستخدام، وتوالت جهوده بعد ذلك وصفًا للمصطلح وإضافة إليه
ـ البداية احلقيقية لتطور مصطلح 1891يف عام  Philadelphia دينة فيالدلفياـ الذي عقد مب النفسي
 Freudenberger: النفسي ، حيث شارك فيه الرواد األوائل لالحرتاق النفسي أمثال االحرتاق

ولكن أعمال كرستني ماسالش   (.7002أبو بكر،) Chernissو Painesو Pinesو Maslashو
Maslach  امعة بريكلي األمريكية مثلت الريادة يف دراسة وتطوير مفاهيم االحرتاق أستاذة علم النفس جب
 . النفسي
أصبحت احلياة اليت يعيشها الفرد بكل ما تكتظ به من مشكالت ومتطلبات تفرض عليه الكثري  واليوم

الـيت تنشــأ نتيجــة . مـن الضــغوط، األمــر الـذي دفــإ بعضــهم إىل تسـمية هــذا العصــر بعصـر الضــغوط النفســية
فاعـــل الفـــرد مـــإ البييـــة الـــيت يعـــيا فيهـــا ويتفاعـــل معهـــا، ومـــا يرتتـــ  عـــن هـــذا التفاعـــل مـــن كثـــرة املطالـــ  ت

أثناء يف وضغوط العمل نوع من الضغوط اليت تواجه الفرد . والتحديات اليت تتطل  من الفرد االستجابة هلا
ن الـــيت يقـــوم هبـــا، ومنهـــا مهنـــة حياتـــه النفســـية وايفســـدية يف  تلـــ  املهـــ يفقيامـــه بعملـــه، الـــيت تـــؤثر ســـلباً 

فالصــحفيون أكثــر مــن لــرد اثلــني لوســائل اؤعــالم، فهــم مســؤولون أخالقيــاً عــن قيــامهم هبــذه  .الصــحافة
ــــك مــــن األمــــور امل ــــدين، )همــــة جتــــاه لــــتمعهم الواجبــــات ولــــري ذل فاملهمــــة (. 46-46، 7002حســــام ال

همـة للـياًل عميقـاً وأن يشـرحها ويفسـرها، األساسية للصحفي هي أن يقدم األخبار وأن حيلـل األحـداا امل
ولكـن ال ككـن االسـتهانة بالرقابـة املفروضـة علـى . والصحفي ايفيد يكرس جهده دائماً لتحقيق هـذه الغايـة

فضـاًل عـن الضـغوط (. 66، 1880هوهنربج، ) افس مإ الوسائل اؤعالمية األخرىالصحافة والتعرض للتن
 العطل واؤجازات، ويكون كـل ذلـك يلة يف اليوم، واحلضور يف أيامالدوام لساعات طو االجتماعية بسب  

 .(7008املنصوري، ) على حساب العالقات االجتماعية
مــإ وجــود العديــد مــن األحــداا ايفاريــة الــيت لــرج عــن ســيطرة الصــحفي لتزيــد مــن اؤحلــا  علــى ســرعة 

ة الصـحفي، اـا لعلـه لـت ضـغ  استكمال التحقيق واخلروج به قبل املؤسسات الصـحفية املنافسـة ملؤسسـ
قـوم عليهـا موضـوع الوقت، كما أنه يتعرض لصعوبة الوصول إىل بعض املصادر واملعلومـات األساسـية الـيت ي

املواضـــيإ الـــيت تصـــدر عــــن  فضـــاًل عـــن ســـيطرة مالـــك الصـــحيفة الـــذي يـــتحكم بكـــل التحقيـــق الصـــحفي،
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ــــأب) ى قيامـــه بعملـــهاـــا يشـــكل عبيـــاً علـــى الصـــحفي ويـــؤثر ســـلباً عليـــه وعلـــ الصـــحيفة،  ،1888 ،إصـــبإ وــــ
782-210.) 

فاحتمــــال  هــــور االحــــرتاق النفســــي يــــزداد لــــدى املهــــن الــــيت تقــــوم علــــى إحــــداا تغيــــريات اجتماعيــــة 
ومبـــا أن الصـــحافة مـــن املهـــن الـــيت تقـــوم علـــى إحـــداا ( .42، 7009الفيـــومي، )وإصـــالحات يف اعتمـــإ 

 .ملني فيها لالحرتاق النفسيإصالحات يف اعتمإ، فإن ذلك يزيد من احتمال تعرض العا
أمـــام هـــذه الضـــغوط الـــيت لـــيطهم )إن كثـــرة األعبـــاء امللقـــاة علـــى عـــاتق الصـــحفيني وعظـــم مســـؤوليا م 

تزيد من احتمال تعرضهم لظاهرة االحرتاق النفسي الذي يؤدي بدوره لتعرضهم آلثاره ( ومتنعهم من لقيقها
فاع للعمــــل، وإىل تــــد   مســــتوى دقــــة األداء، وتكــــوين انطفــــاء شــــعلة احلمــــاس، واالنــــدالســــلبية املتمثلــــة يف 

مـا يسـب  كثـرة تغيـبهم اجتاهات سـلبية وـو العمـل والـزمالء مـا يـؤدي إىل التقليـل مـن رضـاهم عـن عملهـم، 
عــن العمــل، وإ هــار الرلبــة يف تركــه أو تغيــريه كليــاً إىل عمــل آخــر، وبالتــايل يقــل التــزامهم بعملهــم ووال هــم 

 .(7002عبد العلي، ) عملون هبا يللمؤسسة وللمهنة اليت
 :ةشكل  البحث -2

مهنــة الصــحافة مــن املهــن الــيت يتعــرض العــاملون فيهــا للعديــد مــن الضــغوطات واملعوقــات، الــيت مــن تعــد 
الصـحفيني  يفتـؤثر هـذه الضـغوط ، إذ هم لو يفتهم بالشكل املطلوب منهماملمكن أن تعود سلباً على أدائ
و يـــــؤدي اســــتمرار تعرضـــــهم ملثــــل هـــــذه الضــــغوط إىل تراكمهـــــا مــــإ مـــــرور وتــــنعكس ســــلباً علـــــى إ ــــازهم، 

الوقت،األمر الذي رمبا يوصل يف مرحلة مـا إىل إصـابتهم بـاالحرتاق النفسـي، الـذي سـينتآ عنـه آثـار سـلبية 
تظهر على أدائهم ألعماهلم وعلى دورهم الكبري يف اعتمإ املتمثل يف تبصري الناس بأمور حيا م، وجوانبها 

والثقافية، والدفاع عن قضاياهم، ولم ل مهومهم ومشاكلهم  والفكرية، واالجتماعية، ياسية واالقتصادية،الس
وقـد أكـدت الدراسـات املختلفـة . اا يرتك فرالاً كبرياً يف اعتمإ، ال ككن أن يعـوض. ومساعد م يف حلها

 مـن يعـانون الـذين أداء إنو  .فـردالـيت تناولـت االحـرتاق النفسـي علـى أن هـذه الظـاهرة تبـدو علـى عمـل ال
 القريـو،،) داء اآلخـرين الـذين ال يعـانون منـهأ  مـن كفـاءة املسـتوى، وأقـل دون يكـون النفسـي االحـرتاق
نوعية العمل  أن تلك الدراسات قد بينت أن االحرتاق النفسي يؤثر يفهذا فضاًل عن (. 7004اخلطي ، 

 .(66، 7006بطاينة، ايفوارنة، ) الذي يقوم به الفرد
لــذا يــأ، هــذا البحــث حاولــة لتحديــد درجــة االحــرتاق النفســي لــدى الصــحفيني العــاملني يف الصــح  

تبني من مراجعة األدبيات السابقة القصور يف تناول هذه الظاهرة على  إذالسورية يف ضوء بعض املتغريات، 
ذه الظاهرة بالبحـث إدراًكـا بأمهيـة املستوى احمللي والعريب على حد علم الباحثة، ما دفإ إىل ضرورة تناول ه

 .إجراء مثل هذه البحوا يف اعتمإ العريب السوري
 :ويف ضوء ما تقدم ككن لديد مشكلة البحث احلايل يف السؤال التايل

ما درجة االحرتاق النفسي لدى عينة من الصحفيني يف مدينة دمشـق علـى مسـتويي التكـرار والشـدة يف 
 يف ضوء بعض املتغريات؟( االنفعايل، وتبلد املشاعر، والشعور بنقص اؤ از اؤجهاد)األبعاد الثالثة 
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 :أهمي  البحث -3

 :تيةتنبإ أمهية هذا البحث من النقاط اآل
الفـــرد يف  يفاالحـــرتاق النفســـي والـــيت تعـــد مـــن الظـــواهر اخلطـــرية الـــيت تـــؤثر ســـلباً تنـــاول  ـــاهرة  -3-1

 .وذلك بتسلي  الضوء عليها وحاولة فهمها بشكل أفضللاالت حياته كافة والسيما يف لال عمله، 
أمهيــة الفيــة الــيت يتناوهلــا البحــث، وهــي الصــحفيون ومــا هلــم مــن دور كبــري يف اؤســهام بتطــوير  -3-0
مــة، مــا يوجــ  االهتمــام هبــم ودراســة مشــاكلهم لضــمان قيــامهم همعتمــإ، وقيــامهم بو ــائ  وخــدمات ا

 .بدورهم على أكمل وجه
دراسات العربية وفق علم الباحثة، اليت تناولـت  ـاهرة االحـرتاق النفسـي عنـد الصـحفيني قلة ال -3-3

 .ولياب احمللية منها، وبالتايل فإن هذه الدراسة دعوة لقيام أحباا  تم هبذه الظاهرة لدى هذه الفية
 ف إىل مـــدى تـــأثري الضـــغوط الـــيتككـــن االســـتفادة مـــن نتـــائآ هـــذا البحـــث يف اؤســـهام بتعـــر   -3-4

يتعــــرض هلــــا الصــــحفيون يف لــــال عملهــــم الصــــحفي، اــــا يســــهم يف مســــاعدة القــــائمني علــــى املؤسســــات 
 .وصل منهاتأثرهم بالضغوط، والعمل على الت الصحفية بالتعرف إىل درجة

 :أهماف البحث -4

لــدى أفــراد العينــة علــى  مســتويي التكــرار والشــدة يف األبعــاد  تعــرف درجــة االحــرتاق النفســي -4-1
 (.اؤجهاد االنفعايل، وتبلد املشاعر، والشعور بنقص اؤ از)ة الثالث
الكشــ  عــن الفــروق بــني الــذكور واؤنــاا علــى مســتويي تكــرار وشــدة االحــرتاق النفســي يف  -4-0

 .أبعاده الثالثة
الكشــ  عــن الفــروق بــني العــاملني يف الصــح  الر يــة والعــاملني يف الصــح  اخلاصــة علــى  -4-3

 .االحرتاق النفسي يف أبعاده الثالثةمستويي تكرار وشدة 
الكش  عـن الفـروق وفـق فيـة سـنوات اخلـربة علـى مسـتويي تكـرار وشـدة االحـرتاق النفسـي يف  -4-4

 .أبعاده الثالثة
 :أسئل  البحث -5

اؤجهـاد : )ما درجة االحرتاق النفسي لدى أفراد العينة على مستوى التكرار يف األبعاد الثالثة -5-1
 ؟(بلد املشاعر، والشعور بنقص اؤ ازاالنفعايل، وت

 ما درجة االحرتاق النفسي لدى أفراد العينة على مستوى الشدة يف األبعاد الثالثة؟ -5-0
 : فرضيات البحث -6

ـــة إحصـــائياً بـــني متوســـ  درجـــات أفـــراد عينـــة البحـــث يف تكـــرار االحـــرتاق  -6-1 ال توجـــد فـــروق دال
 .يفنسالنفسي بأبعاده الثالثة وفقاً إىل متغري ا
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ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوس  درجات أفراد عينة البحث يف شدة االحرتاق النفسي  -6-0
 .بأبعاده الثالثة وفقاً إىل متغري ايفنس

 راق ــــــــرار االحتــــــــــــــــــــــــــال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوس  درجات أفراد عينة البحث يف تك -6-3
 .ي بأبعاده الثالثة وفقاً إىل ملكية الصحيفةالنفس
ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوس  درجات أفراد عينة البحث يف شدة االحرتاق النفسي  -6-4

 .بأبعاده الثالثة وفقاً إىل متغري ملكية الصحيفة
ـــة إحصـــائياً بـــني متوســـ  درجـــات أفـــراد عينـــة البحـــث يف تكـــرار االحـــ -6-5 رتاق ال توجـــد فـــروق دال

 .النفسي بأبعاده الثالثة وفقاً إىل متغري سنوات اخلربة
ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائياً بـــني متوســـ  درجـــات أفـــراد عينـــة البحـــث  يف شـــدة االحـــرتاق  -6-6

 .النفسي بأبعاده الثالثة وفقاً إىل متغري سنوات اخلربة
 : حمود البحث -7

حفيات العاملني يف بعض الصح  يقتصر البحث على الصحفيني والص :احلمود البشري  -7-1
 .اخلاصة والر ية يف مدينة دمشق

: بعــض الصــح  الر يــة واخلاصــة الســورية يف مدينــة دمشــق وتتمثــل يف :احلددمود املكاةيدد   -7-2
 (.النور، بلدنا، اخلرب: )الصح  اخلاصة( الثورة، تشرين، البعث: )الصح  الر ية

  21/2/7011وبني  12/4/7011لفرتة مابني مت تطبيق البحث يف ا :احلمود الزةاةي  -7-3
تتحـدد بــأداة البحــث املســتخدمة ومـا يتعلــق بصــدقها وثبا ا،واألســالي   :احلددمود الملميدد  -7-4

املستخدمة لإلجابة عن أسيلة البحث وفرضياته، خبصـو  االحـرتاق النفسـي لـدى عينـة مـن الصـحفيني يف 
 .مدينة دمشق يف ضوء بعض املتغريات

 :لحات البحثتمريف ةصط -8

لموعـــة أعـــراض مـــن اؤجهـــاد الـــذهف واالســـتنفاد االنفعـــايل والتبلـــد الشخصــــي،  :االحتاااراق النفساااي
 .(Maslach, 1982)واؤحساس بعدم الرضا عن املنجز الشخصي واألداء املهف 

وهو حالة من اؤعياء النفسي وايفسدي تظهر بتأثري ضغ  العمل الذي يتعرض له  الفرد،ويؤثر بشكل 
 :ثالثة وله أبعاد(. 766، 7002السامرائي، )ليب يف اجتاهاته وو املهنة اليت يعمل هبا س

 .الفرد من واملطلوبة الزائدة واملسؤولية العمل ألعباء نتيجة والتوتربالتع  ،  الشعور: االنفعالي ااجهاد
 الشـعور عـدم يـهعل ويرتتـ  الزائـد العمـل ضـغ  بسـب  الفـرد لـدى يتولـد الـذي الشعور: الشعور تبلد 
 .للفرد اؤنسانية بالقيمة
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بالسـعادة  الشـعور عـدم ويتضـمن سـلبية بطريقـة تقـو  نفسـه إىل الفـرد ميـل:  اانجااز الشاعور نقا 
 .(7002الزيودي، )

حــرتاق هــو لمــوع الــدرجات الــيت حيصــل عليهــا أفــراد العينــة علــى مقيــاس ماســالش لال: ويعاارف إجرالياااً 
 :يةتالنفسي بأبعاده الثالثة اآل

 سيحصـل عليهـا البحـث،اليت يف البعـد هبـذا اخلاصـة الفرعيـة الـدرجات هـو لمـوع: ااجهااد االنفعاالي
والشـدة لـديهم  الصحفي أو الصحفية من خالل إجابا م على مقياس ماسالش من حيث درجة التكرار ،

 . واليت تكون إما منخفضة أو متوسطة أو عالية
 عليهـا سيحصـل الـيت البحـث يف البعـد هبـذا اخلاصـة فرعيـةال الـدرجات هـو لمـوع: تبلاد المشااعر

الصحفي أو الصحفية مـن خـالل إجابـا م علـى مقيـاس ماسـالش مـن حيـث درجـة التكـرار والشـدة لـديهم 
 .واليت تكون إما منخفضة أو متوسطة أو عالية

 يحصـلس الـيت البحـث يف البعـد هبـذا اخلاصـة الفرعيـة الـدرجات لمـوع هـو: الشاعور  انق  اانجااز
الصـحفي أو الصـحفية مـن خـالل إجابـا م علـى مقيـاس ماسـالش مـن حيـث درجـة التكـرار والشـدة  عليهـا

 .لديهم واليت تكون إما منخفضة أو متوسطة أو عالية
هو كل من امتهن مهنة الصحافة سواء كان حرراً أم مراسالً أم معلقاً أم لري ذلك من أنواع : "الصحفي
 .(6، 1888فلحوط، ". )العمل الصحفي

احلكومية )هم الصحفيون والصحفيات العاملون يف الصح  السورية : الصحفي في إطار هوا البحث
 .يف مدينة دمشق( واخلاصة
 :المراسات السابدق  -9

 :المراسات المربي  -9-1

دراسـة عـن مسـتوى  الضـغوط املهنيـة يف  -واالحـرتاق النفسـي اؤعـالم :بعنـوان( 7000)القـر   دراسـة
 ـدف هـذه الدراسـة إىل تعـرف درجـة االحـرتاق النفسـي . ت اؤعالمية يف اململكة العربيـة السـعوديةاملؤسسا

ايفـنس، وملكيـة )لدى اؤعالميـني والضـغوط النفسـية الـيت يعـانون منهـا والفـروق بـني اؤعالميـني مـن حيـث 
اســتخدم (. ، والشــهادةالصــحافة، واحلالــة االجتماعيــة، ونــوع العمــل اؤعالمــي، والــدخل، واخلــربة، وايفنســية

 مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي، فضاًل عن فقرات خاصة بالضغوط املهنية من إعداد الباحث، الباحث
عــاماًل يف املؤسســات اؤعالميــة الســعودية مبختلــ  وســائلها  126علــى عينــة عشــوائية بلــ  عــددها  طبقــت
وجــود وقــد توصــلت الدراســة إىل (. ميــة احملليــةاؤذاعــة، والتلفزيــون، وكالــة األنبــاء الســعودية، والصــح  اليو )

درجــات متوســطة مــن االحــرتاق النفســي بأبعــاده الثالثــة املتمثلــة يف اؤجهــاد االنفعــايل، وتبلــد اؤحســاس، 
ومثلـت اؤذاعـة . ونقص الشعور باؤ از الشخصي يف اارسة العمل اؤعالمي يف اململكة العربية السـعودية

أن كما أشارت إىل .ي مقارنة بوسائل اؤعالم األخرى املمثلة يف هذا البحثأعلى درجات االحرتاق النفس
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املؤسسات اؤعالمية الر ية هي أكثر احرتاقاً من تلك الوسائل التابعة للقطـاع اخلـا ، وأن أقسـام التحريـر 
 كمـا  .ل عامواؤدارة اؤعالمية هي أكثر احرتاقاً من تلك اخلاصة باؤنتاج اليت قد ترى نفسها تنفيذية بشك
اؤنــــاا، : أوضــــحت نتــــائآ هــــذه الدراســــة أن االحــــرتاق النفســــي يبــــدو أكثــــر وضــــوحاً بــــني الفيــــات التاليــــة
وأن منتسيب . والسعوديون، ومحلة الدكتوراه، واملتزوجون، واألصغر سنا، واألقل دخالً وخربة يف لال اؤعالم

كالة أنباء،هم األكثر تعرضاً للضغوط اؤعالمية املؤسسات اؤعالمية يف القطاع العام، من إذاعة وتلفزيون وو 
وكـــذلك يتعـــرض املشـــتغلون يف إدارة اؤعـــالم إىل . مقارنـــة مبؤسســـات القطـــاع اخلـــا  املتمثلـــة يف الصـــحافة

 . ضغوط أكثر من نظرائهم يف التحرير واؤنتاج
 :جنبي المراسات األ -9-2

. ي لـدى الصـحفينيخطـر االحـرتاق النفسـ :بعنوان Cook  &Banks (1993)بانكس وكوك دراسة 
 تألفـت عينـة الدراسـة مـن إذ . دف الدراسة إىل مقارنة االحرتاق النفسي بني احملررين واملراسلني الصحفيني

وقــد توصــل الباحثــان إىل عــدد مــن النتــائآ . صــحفيني طبــق علــيهم مقيــاس ماســالش بأبعــاده الثالثــة 110
يل وتبلد املشاعر من املراسـلني الصـحفيني، كمـا احملررون لديهم نسبة أعلى من حيث اؤجهاد االنفعا :منها

. أشـــارت إىل أن احملـــررين األصـــغر ســـناً العـــاملني يف الصـــح  الصـــغرية هـــم أكثـــر عرضـــة لالحـــرتاق النفســـي
(Keith,2006) 

يف  –االحــــرتاق النفســــي عنــــد الصــــحفيني الرياضـــــيني : بعنــــوان Reinardy (2005) رينــــاردي دراســــة
دراسـة إىل معرفـة درجـة االحـرتاق النفسـي عنـد الصـحفيني الرياضـيني،  ـدف ال. املتحدة األمريكيةالواليات 

صــحفياً رياضــياً تضــمنت حــررين  768مقيــاس ماســالش بأبعــاده الثالثــةعلى عينــة مؤلفــة مــن حيــث طبــق 
: وأســفرت الدراســة عــن أبــرز النتــائآ اآلتيــة. صــحفيني، وكتــاب صــحفيني، ومصــممي الصــفحات الرياضــية

صحفيني الرياضـيني يف بعـدي اؤجهـاد االنفعـايل وتبلـد املشـاعر ودرجـة مرتفعـة متوسطة لدى الوجود درجة 
أما احملررون يف الصـح  الرياضـية فهـم األعلـى درجـة يف االحـرتاق مـن زمالئهـم  . من الشعور بنقص اؤ از

أمــــا مصــــممو الصــــفحات الرياضــــية فهــــم أقــــل عرضــــة .يف أي عمــــل صــــحفي آخــــر يف الصــــحافة الرياضــــية
الصحفيني األصغر سناً كانت لديهم درجة عالية من اؤجهاد االنفعـايل  أبرزت الدراسة أن اكم. لالحرتاق

 .وتبلد املشاعر أعلى من الصحفيني األكرب سناً 
االحرتاق النفسي عنـد الصـحفيني العـاملني يف الصـح   :بعنوان Reinardy (2007) ريناردي دراسة
رتاق النفســي عنــد الصــحفيني العــاملني يف فحــص درجــة االحــأجــرى الباحــث دراســة  ــدف إىل  .األمريكيــة

اؤجهــاد )الصــح  األمريكيــة، وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس ماســالش لالحــرتاق النفســي بأبعــاده الثالثــة 
صحفياً، وقد كشفت نتائآ  220، على عينة مؤلفة من (االنفعايل، وتبلد املشاعر، والشعور بنقص اؤ از
درجة متوسطة من اؤجهاد االنفعايل، والشعور باؤ از، ودرجة الدراسة أن معظم الصحفيني كانت لديهم 

احملــررين، واملســؤولني عــن تصــميم صــفحات الصــحيفة، : كمــا بينــت الدراســة أن.  عاليــة مــن تبلــد املشــاعر
 .والعاملني يف الصح  صغرية احلجم، والصحفيني األصغر سناً هم أكثر عرضة لالحرتاق
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االحرتاق النفسي عند الصحفيات يف الواليات املتحدة : بعنوان Reinardy, (2008)ريناردي دراسة 
 ـاهرة االحـرتاق النفسـي عنـد الصـحفيات، وقـد تألفـت عينـة البحـث  تعرف  دف الدراسـة إىل. األمريكية
اؤجهــاد االنفعــايل، )طبــق علــيهن مقيــاس ماســالش لالحــرتاق النفســي بأبعــاده الثالثــة .صــحفية 794مــن 

أن النساء : وأبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائآ هو اآل،(. ؤ ازوتبلد املشاعر، والشعور بنقص ا
كمـا . يعانني  من اؤجهاد االنفعايل بدرجة أعلى من الرجال، بينما كان شعورهن باؤ از أقل مـن الرجـال

بينــت أنــه علــى الــرلم مــن عــدم وجــود فــروق كبــرية يف الرضــا عــن العمــل، فــإن النســاء لــديهن بشــكل عــام 
كمــا أشــارت الدراســة إىل أن درجـــة . اس بــدعم و يفــي أقــل ومســـتويات أعلــى مــن متطلبــات العمـــلإحســ

 .االحرتاق عند النساء عالية يف بعدي اؤجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر
 :مكانة البحث احلايل من الدراسات السابقة

فــة وقــد تشــاهبت مـــإ يالحــظ مــن الدراســات الســابقة أتــا تناولــت االحـــرتاق النفســي يف لتمعــات  تل
ودراســـــة ، Reinardy (2007)دراســـــة و  ،Reinardy (2008)دراســـــة : البحــــث احلـــــايل يف نـــــوع العينـــــة

Cook & Banks (1993) . دون )إذ تناولــــــت هــــــذه الدراســــــات االحــــــرتاق النفســــــي عنــــــد الصــــــحفيني
س املســـتخدمة، وهـــي مقيـــا ألداةكمـــا تشـــاهبت مـــإ البحـــث احلـــايل مـــن حيـــث ا(. اختصــا  بشـــكل عـــام 
مـــن حيـــث أمااا (. اؤجهـــاد االنفعــايل، وتبلـــد املشــاعر، والشـــعور بــنقص اؤ ـــاز) ماســالش بأبعـــاده الثالثــة 
ـــه ملتغـــريات ايفـــنس، ( :7000)تشـــابه البحـــث احلـــايل مـــإ دراســـة القـــر   متغيااارات البحاااث فقاااد يف تناول

ولــه إىل متغــري مــن حيـث تنا :Reinardy (2008) وسـنوات اخلــربة، وملكيـة الصــحيفة، وتشــابه مـإ دراســة
إال أن مـــا كيـــز هـــذا البحث،أنـــه أجـــري يف لتمـــإ يتتلـــ  عـــن اعتمعـــات الـــيت أجريـــت فيهـــا تلـــك . ايفـــنس

كمــا أن هــذه الدراســات اهتمــت بدراســة االحــرتاق . الدراســات، والــيت جــاءت يف لملهــا لتمعــات أجنبيــة
ايل تناول االحرتاق باختبار مستوى مبستويي التكرار والشدة دون اختبارمها كل على حدة، بينما البحث احل

 .التكرار مستقاًل عن مستوى الشدة
 :البحث امليماةي  -11

 :جمتمع البحث -11-1

يف ( الر يـة واخلاصـة)يتكون لتمإ البحث من الصحفيني والصحفيات العاملني يف الصـح  السـورية  
الصحفيني املقدم إىل مؤمتر الفرع عضواً وفق تقرير فرع دمشق اللاد  1977مدينة دمشق، والبال  عددهم 

مث قامت الباحثة باختيار ست صح  ثالا منها خاصة، وثالا ر ية، وهي الصـح  . 7011يف عام 
عضـواً،وقد مت اختيـار  266بل  عدد أفراد اعتمـإ األصـلي هلـذه الصـح  السـت . اليت تعاونت مإ الباحثة
 .عينة البحث منهم

 :عين  البحث-11-2

 اختيارهم بطريقة عشوائية  بعد احلصول جرى  صحفي وصحفية، 700ة البحث من ـــــــــــــــــــــــينونت عـــــــتك
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بلـدنا، والنـور، ) :واخلاصـة( تشـرين، والثـورة، والبعـث)الر يـة : على القوائم اال ية اخلاصة بالصح  التاليـة
التـوزع العـددي ألفـراد ( 1)رقـم اختيار أفراد العينة بطريقة الفاصـل الثابـت، ويبـني ايفـدول  إذ جرى، (واخلرب

 :لتمإ البحث يف الصح  اليت مت سح  عينة البحث منها
 (1)الجدول 

 توزع أفراد مجتمع البحث في الصح  التي تم سحب عينة البحث منها
 المجموع صح  رسمية صح  خاصة

 البعث الثورة تشرين الخبر النور  لدنا
454 100 80 96 142 727 96 

726 628 
خصــائص عينــة البحــث مــن حيــث ايفــنس، ملكيــة الصــحيفة، فيــة عــدد ( 7،2،6)وتبــني ايفــداول رقــم 

 :سنوات اخلربة
 (0)الجدول 

 توزع أفراد العينة وفق متغير ملكية الصح 
 المجموع صح  رسمية صح  خاصة

 البعث الثورة تشرين الخبر النور  لدنا
022 60 20 70 76 60 76 

100 100 
 (3)الجدول 

 توزع أفراد العينة وفق متغير الجنس
 المجموع ااناي الوكور 

 100 24 46 الرسمية
 100 61 68 الخاصة
 700 24 176 المجموع

 (4)الجدول 
 توزع أفراد العينة وفق عدد سنوات الخبرة

 المجموع 6 5 4 3 0 1 الف ة
  +نةس -74 نةس76-71 سنة70-14 سنة16-11 سنوات10-4 سنوات1-6 

 100 10 16 72 79 16 10 ةالر ي
 100 8 9 12 76 76 19 اخلاصة
 700 18 72 60 67 29 79 اعموع
 :ةنهج البحث -11-3

رف املنهآ الوصـفي ــــــــــــــــــــــــويع. يناس  طبيعة البحث ألنهاعتمد البحث على املنهآ الوصفي التحليلي، 
 من الظواهر للوصول إىل أسباب هذه الظاهرة والعوامل اليت ذي يقوم على وص   اهرة ــــــــآ الـــــــــأنه املنهــــــب"
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 (. 7008املعايلي، ) "يها، واستخال  النتائآ لتعميمهاتتحكم ف
 :أداة البحث -11-4

الـوابلي  النفسي ومت أخذه من دراسـة اقلالحرت Maslach) ) استخدم يف هذا البحث مقياس ماسالش
 .األصلي الذي قام بتعري  املقياس 1886

فقرة متصلة بشـعور ( 77)ويتكون يف صورته األصلية من ، (MBI)ويعرف مقياس ماسالش باختصار 
 :الفرد وو مهنته وموزعة على األبعاد التالية

ــــــه، ملســــــاعدة : اؤجهــــــاد االنفعــــــايل ــــــذي يصــــــي  املهــــــف جــــــراء ايفهــــــد الــــــذي يبذل يقــــــيس اؤجهــــــاد ال
 .8 -1فقرات من العبارة  8اآلخرين،ويتكون من 
 6يقــيس الشــعور الســليب الــذي يتكــون لــدى املهــف وــو عملــه، ويتكــون هــذا البعــد مــن : تبلــد املشــاعر
 .16 -10فقرات من العبارة 

يقيس امليل إىل تقو  الذات بطريقة سلبية والشعور بعدم الرضا عما قام به الفرد : نقص الشعور باؤ از
 .77 -16من العبارة فقرات  9من إ ازات يف عمله، ويشمل هذا البعد 

وقد طل  من املفحو  أن لي  مرتني عن كل فقرة ، تدل املـرة األوىل علـى تكـرار الشـعور فيمـا تـدل 
عنـدما ال يشـعر املفحـو  مبمارسـة )الثانية على شدته، وتتدرج اؤجابة على تكرار الشعور مـن درجـة صـفر

، أمـا اؤجابـات الـيت تـدل (اخلربة يومياً  عندما يشعر املفحو  مبمارسة هذه)إىل ست درجات ( هذه اخلربة
إىل ( عنــدما يتلــو الشــعور لــدى املفحــو  مــن الشــدة)علــى شــدة الشــعور، فكانــت تتــدرج مــن درجــة صــفر 

 (.عندما تكون شدة الشعور لدى املفحو  حادة جداً )سبإ درجات 
إىل درجــــات مســــتويات االحــــرتاق  تفنولتحديـــد درجــــة االحــــرتاق النفســــي علــــى األبعـــاد الثالثــــة مت ص ــــ

 .العالية، واملتوسطة، واملتدنية: تراوحت ما بني
 (5)الجدول 

 تصني  مستويات االحتراق النفسي

 الشعور  نق  اانجاز تبلد المشاعر ااجهاد االنفعالي المستويات
 الشدة التكرار الشدة التكرار الشدة التكرار

 فأكثر -66 فأكثر- 60 4 – 0 6 -0  76 -0 12 -0 متدن
 62 - 22  28 - 26 16 – 2 11 - 4 28 -74 78 -19 س متو 
 24 - 0 22 -0 فأكثر - 16 فأكثر -17 فأكثر - 60 فأكثر - 20 عال

تبلــــد )، والثــــا  (اؤجهــــاد االنفعــــايل)أن ارتفــــاع الــــدرجات يف البعــــدين األول ( 6) ويتبــــني مــــن ايفــــدول
د، يف حــني أن ارتفــاع الــدرجات يف البعــد ، يــدل علــى ارتفــاع مســتوى االحــرتاق النفســي لــدى الفــر (املشــاعر
 (.1886الوابلي، . )، يدل على تد  مستوى االحرتاق النفسي(الشعور بنقص اؤ از)الثالث 

، باالســـتعانة (الصـــحفيني)مت اســـتخدام املقيـــاس بعـــد تعـــديل بعـــض عباراتـــه لتـــتالءم مـــإ عينـــة البحـــث، 
 كد من أن ذلك التعديل ال يؤثر على صدق حتوى باختصاصيني يف القياس النفسي يف كلية الرتبية، للتأ
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 (.ايفنس ونوع الصحيفة وسنوات اخلربة) بيانات عامة حول  املقياسوقد تضمن . املقياس
 :صمق األداة -01-5

عــرض  مت إذري أو مــا يعــرف بصــدق احملكمــني، د يف تقريــر صــدق األداة علــى الصــدق الظــاهعتمــالقــد 
وقــد أجريــت التعــديالت (. تصــني يف القيــاس النفســي وعلــم الــنفس اؤعالمــي)، األداة علــى ثالثــة حكمــني

الالزمة على املقياس لتتناس  مإ عينة البحـث وتوصـيات احملكمـني بتعـديل صـيالة بعـض العبـارات وبعـض 
األداة بصـور ا النهائيـة مـرة أخـرى إىل أن مت اؤقـرار  ترضـع   حالل أخـرى بـدياًل عنهـا، ومـن مثالكلمات وإ
 . بصالحيتها
 :ثبات األداة -11-6

االتســـاق الـــداخلي الفـــا كرونبـــاو، واؤعـــادة، والتجزئـــة النصـــفية، وقـــد :   ثبـــات األداة بعـــدة طـــرقســـح  
معــامالت الثبـات علــى كــل بعــد مــن ( 4)ويوضــح ايفــدول رقــم . صــحفياً وصـحفية 20بلغـت عينــة الثبــات 

 : أبعاد املقياس يف مستويي التكرار والشدة
 (6)الجدول 

 معامالت الثبات على كل  عد من أ عاد المقياس في مستوى التكرار
  ااعادة التجزلة النصفية االتساق الداخلي 

 الشدة التكرار الشدة التكرار الشدة التكرار البعد
 0728 0729 0727 0721 0724 0728 ااجهاد االنفعالي 

 0726 0722 0726 0724 0722 0722 تبلد المشاعر
 0790 0791 0796 0796 0791 0790  نق  اانجاز الشعور
 :عرض النتائج وتفسريها -11

النفســي لــدى أفــراد العينــة علــى مــا درجــة االحــرتاق  :النتددائج املتملدقدد  بالسددوا  األو   -11-1
 .؟(اؤجهاد االنفعايل، وتبلد املشاعر، والشعور بنقص اؤ از: )مستوى التكرار يف األبعاد الثالثة التالية

 يف مســتوى التكــرار النســ  امليويــة ؤجابــات املفحوصــني علــى أبعــاد املقيــاس( 2)يوضــح ايفــدول رقــم و 
 :على الشكل التايل

 (4)الجدول 
 النسب الم وية اجا ات أفراد العينة على أ عاد المقياس الثالثة في مستوى التكرار

 نق  الشعور  اانجاز تبلد المشاعر ااجهاد االنفعالي التكرار

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ لعددا 
 ٪16700 79 ٪21700 47 ٪21700 47 متدد

 ٪77700 66 26700 49 ٪62760 92 متوسط
 ٪46700 179 ٪26700 20 ٪76760 61 عالي
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س  متوس  درجات أفراد العينـة يف تكـرار كـل بعـد مـن أبعـاد املقيـاس، مث مقارنـة متوسـطات األبعـاد  ح  
لـــيت حـــددها مقيـــاس ماســـالش لتحديـــد درجـــة كـــل بعـــد فكانـــت كمـــا توصـــل إليهـــا البحـــث مـــإ الـــدرجات ا

 (:9)النتيجة كما يبني ايفدول رقم 
 (8)الجدول 

 توزع متوسط درجات أفراد العينة على األ عاد الثالثة في مستوى التكرار
 الدرجة متوسط درجات العينة البعد
 متوس  77770 ااجهاد االنفعالي

 متوس  10719 تبلد المشاعر
 عال 77761 شعور  اانجازنق  ال

 :على النحو التايل( 9) ص النتائآ كما وردت يف ايفدولوككن تلخي
إن درجة االحرتاق النفسي لدى الصحفيني السوريني على مستوى التكرار يف بعدي اؤجهـاد االنفعـايل 

هـذه  النتيجـة اتفقـت . وتبلد املشاعر كانت متوسـطة، أمـا يف بعـد نقـص الشـعور باؤ ـاز فقـد كانـت عاليـة
وقد يكون ذلـك نتيجـة تكـرار تعرضـهم . Reinardy (2007)، ودراسة Reinardy (2005)مإ دراسة 

للضــغوط الــيت تــواجههم يف أثنــاء قيــامهم بعملهــم الصــحفي، والــيت يعملــون جاهــدين للتغلــ  عليهــا للقيــام 
لبدنيـــة والنفســـية الـــيت تـــؤثر بواجبــا م وأعمـــاهلم جتـــاه لـــتمعهم ،مــا يـــؤدي إىل شـــعورهم باســـتنزاف طاقــا م ا

 .سلباً على احليوية والنشاط نتيجة شعورهم باؤحباط من هذه الضغوط اليت يتعرضون هلا
 Reinardyأمــــا تكــــرار شــــعورهم بتبلــــد املشــــاعر كــــان بدرجــــة متوســــطة، واتفقــــت بــــذلك مــــإ دراســــة 

تبلــــد بدرجــــة وقــــد يكـــون تكــــرار شــــعورهم بال. Reinardy (2007)بينمـــا اختلفــــت مــــإ دراســــة  (2005)
أثنـــاء قيـــامهم بعملهـــم، والـــيت تـــؤثر ســـلباً علـــى يف متوســـطة نتيجـــة تكـــرار تعرضـــهم للضـــغوط الـــيت تـــواجههم 

 .عالقا م مإ اآلخرين احمليطني هبم وإىل تكوين اجتاهات سلبية جتاههم
، بينمـا اتفقــت Reinardy (2005)أمـا تكـرار الشـعور بــنقص اؤ ـاز العـايل فقـد اختلفــت مـإ دراسـة 

، وقد يكون الشعور العايل بنقص اؤ از بسب  طبيعة العمل الصـحفي، Reinardy (2007)اسة مإ در 
ومـــا يواجهـــه مـــن صـــعوبات وضـــغوط تعيـــق قيـــامهم بعملهـــم، ولـــد مـــن إمكانيـــة إ ـــازه علـــى الوجـــه الـــالزم 

شــكل فضــاًل عــن قلــة التشــجيإ واحلــافز الــذي يتلقونــه مــن ر ســائهم يف العمــل، اــا يــؤدي إىل ت، واملطلــوب
شـــعور بـــأتم ال حيققـــون املطلـــوب مـــنهم والـــذي يـــنعكس ســـلباً علـــى قيـــامهم بـــأداء دورهـــم وعلـــى شـــعورهم 

 .باؤ از
النفسـي لـدى أفـراد العينـة علـى مـا درجـة االحـرتاق  :النتائج املتملدقد  بالسدوا  النداةي    -11-2

 .؟(اعر، والشعور بنقص اؤ ازاؤجهاد االنفعايل، وتبلد املش: )مستوى الشدة يف األبعاد الثالا التالية
 :ةالنس  امليوية ؤجابات املفحوصني على أبعاد املقياس الثالث( 8)ويوضح ايفدول رقم 
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 (9)جدول ال
 النسب الم وية اجا ات أفراد العينة على أ عاد المقياس الثالثة في مستوى الشدة

 الشعور  نق  االنجاز تبلد المشاعر ااجهاد االنفعالي الشدة

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ لعددا 
 ٪16760 78 ٪27760 46 ٪60760 91 متدد

 ٪76760 68 ٪28760 28 ٪64760 82 متوسط
 ٪41700 177 ٪79700 64 ٪12700 74 عالي
مقارنــة متوســطات جــرى   متوســ  درجــات أفــراد العينــة يف شــدة كــل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس، مث ســح  

اليت حددها مقياس ماسالش لتحديد درجة كل بعد فكانت  األبعاد كما توصل إليها البحث مإ الدرجات
 :النتيجة كما يف ايفدول التايل

 (12)الجدول 
 متوسطات درجات أفراد العينة على األ عاد الثالثة في مستوى الشدة

 الدرجة متوسط درجات العينة البعد
 متوس  72769 ااجهاد االنفعالي

 متوس  11768 تبلد المشاعر
 عال 76799  اانجازنق  الشعور  

 :على النحو التايل( 10)وككن تلخيص النتائآ كما وردت يف ايفدول رقم 
إن درجة االحرتاق النفسي لدى الصحفيني السوريني على مسـتوى الشـدة يف بعـدي اؤجهـاد االنفعـايل 

 .وتبلد املشاعر كانت متوسطة، أما يف بعد نقص الشعور باؤ از فقد كانت عالية
شدة شعور الصحفيني باؤجهاد اؤنفعـايل، نتيجـة شـدة الضـغوط  :وقد يكون ذلك كما ورد يف التكرار

الــيت تـــواجههم يف أثنـــاء قيـــامهم بعملهــم الصـــحفي، والـــيت يعملـــون جاهــدين للتغلـــ  عليهـــا، اـــا يـــؤدي إىل 
يل شعورهم باؤحباط من وبالتا ،نشاطهم يفواليت تؤثر سلباً  ،النفسية ة وشعورهم باستنزاف طاقا م البدني
 .هذه الضغوط اليت يتعرضون هلا

يــامهم أثنــاء قيف كمــا أنش شــدة شــعورهم بتبلــد املشــاعر قــد يكــون نتيجــة شــدة الضــغوط الــيت تــواجههم 
أمــا . عالقــا م مــإ اآلخــرين احمليطــني هبــم، وإىل تكــوين اجتاهــات ســلبية جتــاههم يفبعملهــم الــيت تــؤثر ســلباً 
از العــايل، فقــد يكــون بســب  طبيعــة العمــل الصــحفي ومــا يواجهــه مــن صــعوبات شــدة الشــعور بــنقص اؤ ــ

وضـــغوط تعيـــق قيـــامهم بعملهـــم، ولـــد مـــن إمكانيـــة إ ـــازه اـــا يـــؤدي إىل تشـــكل شـــعور بـــأتم ال حيققـــون 
 .املطلوب منهم، والذي ينعكس سلباً على قيامهم بأداء دورهم وعلى شعورهم باؤ از

ةتوسد    ال توجم فدروق دالد  صحصدائياي بد     : لفرضي  األوىلالنتائج املتملدق  با -11-3

درجات أفراد عين  البحث يف تكرار االحدااق النفسدي بعبمدادل الن ثد  وفدقداي صىل ةدت ري       

 .اجلنس
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وللتحقــق مــن صــحة الفرضــية اســتخدمت الباحثــة اختبــار ت ســتودينت لداللــة الفــروق بــني متوســطات 
 (:11)يبني ايفدول رقم  وكانت النتائآ كماالعينات املستقلة، 

 (11)الجدول 
 نتالج اختبار ت ستودينط للمقارنة  ين درجات أفراد العينة في مستوى التكرار وفقاً إلى متغير الجنس

 االنحراف المتوسط العدد الجنس التكرار
 مستوى دح ت المعيارا

 القرار الداللة

 0701دالة عند  07000 189 -67172 87206 70716 176 الذكور ااجهاد االنفعالي
     97692 76762 24 اؤناا 

 لري دالة 07410 189 07611- 27200 8789 176 ذكور تبلد المشاعر
     27026 10761 24 إناا 

 لري دالة 07608 189 07972- 167626 71724 176 ذكور نق  الشعور  اانجاز
     127246 72762 24 إناا 

 :ابق ما يلييتبني من خالل ايفدول الس
، وهـــذا يعــف أنــه توجـــد 0701، وهــي دالـــة عنــد مســتوى 67102بلغـــت قيمــة ت : اؤجهــاد اؤنفعــايل

وبالتــايل تــرفض . فــروق بــني الــذكور واؤنــاا يف تكــرار اؤجهــاد االنفعــايل لــدى أفــراد العينــة لصــا  اؤنــاا
  .الفرضية السابقة

مــن الرجــل، فلــديها واجبــات إضــافية باملقارنــة مــإ وقـد يعــود ذلــك إىل أن املــرأة تتعــرض ملســؤوليات أكــرب 
الرجــل، يفرضــها عليهــا لتمعهــا جتــاه املنــزل والــزوج واألوالد، وهــذه الواجبــات وــو البيــت تتــأثر بطبيعــة مهنــة 
الصــحافة ،الــيت تتطلــ  العمــل لســاعات طويلــة يف اليــوم، واحلضــور يف أيــام العطــل واؤجــازات،وأن يكــون 

يف أي وقـــت ويكـــون ذلـــك علـــى حســـاب مســـؤوليا ا يف البيـــت وجتـــاه الــــزوج الشـــخص قـــاباًل لالســـتدعاء 
وهذا كله لعلها تبذل لهـوداً إضـافياً أكثـر مـن الرجـل، الـذي يعفيـه اعتمـإ مـن الكثـري مـن املهـام . واألوالد

ولــو كانــت األســرية، والواجبــات املنزليــة وواجبــات تربيــة األبنــاء، والــيت يعتربهــا اعتمــإ حكــراً علــى املــرأة حــ  
امرأة عاملة، وبالتايل فيكون عليها أن تقوم بأكثر من دور يف آن واحد، ما لعلها تبذل جهداً كبرياً لتعمل 

 . قدر اؤمكان على لقيق التوازن بني واجبا ا يف العمل ومسؤوليا ا يف البيت
ر والواجبــات املفروضــة لـذلك فيتكــرر شــعور املــرأة باؤجهـاد والتعــ  أكثــر مــن الرجـل نتيجــة تعــدد األدوا

 .عليها مقارنة معه
،وهــي لــري دالــة إحصــائياً، وهــذا يعــف أنــه ال توجــد فــروق بــني  07611بلغــت قيمــة ت : تبلــد املشــاعر

ود وذلك قد يع .الذكور واؤناا يف تكرار بعد تبلد املشاعر لدى أفراد العينة وبالتايل تقبل الفرضية السابقة
زمالء أنفسـهم يف العمـل، ويتعـامالن مـإ قـراء مـن اعتمـإ نفسـه ويف الظـروف الـ إىل أن كليهما يتعامالن مإ

االجتماعية احمليطة بالعمل نفسها، وبالتـايل فـإن الضـغوط الـيت تـأ، مـن الـزمالء ومـن القـراء تقريبـاً متشـاهبة، 
 . اا يؤدي إىل عدم وجود فروق يف عالقا م و تعاملهم معهم

 ، وهي لري دالة إحصائياً، وهذا يعف أنه ال توجد فروق 07972ت  بلغت قيمة: نقص الشعور باؤ از
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 .بني الذكور واؤناا يف تكرار بعد الشعور بنقص باؤ از لدى أفراد العينة وبالتـايل تقبـل الفرضـية السـابقة
وذلـــك قـــد يعـــود إىل أن كليهمـــا يتعرضـــان إىل الضـــغوط املهنيـــة القادمـــة مـــن حـــي  العمـــل نفســـها، فكالمهـــا 

امالن مإ اؤدارة نفسها ومإ  روف العمل نفسها ومإ املعيقات نفسها اليت لول بيـنهم وبـني شـعورهم يتع
فاملعوقات الـيت قـد تقلـل مـن الشـعور باؤ ـاز يف . الشعور باؤ از يفبا ازهم يف حي  مهنتهم، واليت تؤثر 
 .العمل يتعرض كالمها هلا باملقدار ذاته

 توجم فروق دال  صحصائياي ب  ةتوس  درجات أفراد عين  ال: الفرضي  الناةي  -11-4

 .البحث يف شمة االحااق النفسي بعبمادل الن ث  وفدقاي صىل ةت ري اجلنس

وللتحقــق مــن صــحة الفرضــية اســتخدمت الباحثــة اختبــار ت ســتودينت لداللــة الفــروق بــني متوســطات 
 (:17)وكانت النتائآ كما يف ايفدول رقم العينات املستقلة، 

 (10)الجدول 
 نتالج اختبار ت ستودينط للمقارنة  ين استجا ات أفراد العينة في مستوى الشدة وفقاً إلى متغير الجنس

 االنحراف المتوسط العدد الجنس الشدة
 مستوى دح ت المعيارا

 القرار الداللة

 0701دالة عند  07006 189 -77996 117760 76722 176 الوكور ااجهاد االنفعالي
     87967 20779 24 ااناي 

 لري دالة 07626 189 -07219 27242 11774 176 الوكور تبلد المشاعر
     97878 17717 24 ااناي 

 لري دالة 07264 189 07864 147014 76720 176 الوكور نق  الشعور اانجاز
     167614 72762 24 ااناي 

 :يتبني من ايفدول السابق ما يلي
، وهــذا يعــف أنــه توجــد  0701، وهــي دالــة عنــد مســتوى 77996بلغــت قيمــة ت : النفعــايلاؤجهــاد ا

إن  .فـروق بـني الـذكور واؤنـاا يف شـدة اؤجهـاد االنفعـايل لصـا  اؤنـاا وبالتـايل تـرفض الفرضـية الســابقة
ا بشدة هذا تعرض املرأة ملسؤوليات أكرب من الرجل ال تؤدي إىل زيادة تكرار اؤجهاد فق  بل أيضاً شعوره

اؤجهاد يكون أكرب من الرجل، فهي تتحمل مسؤوليات أكرب اا يدفعها إىل بذل املزيـد مـن ايفهـد لتحقـق 
 .التوازن والتوافق بني األدوار املختلفة املفروضة عليها

،وهــي لــري دالــة إحصــائياً وهــذا يعــف أنــه ال توجــد فــروق بــني  07219بلغــت قيمــة ت :  تبلــد املشــاعر
إذ أن كليهمـا يتعـامالن مـإ الـزمالء . ناا يف شدة تبلد املشاعر، وبالتـايل تقبـل الفرضـية السـابقةالذكور واؤ
العمل ومإ قراء من اعتمإ نفسه ويف الظروف االجتماعية يف لال العمل نفسها، وبالتايل فـإن أنفسهم يف 

دم وجـود فـروق يف عالقـتهم ويف الضغوط اليت تأ، مـن الـزمالء ومـن القـراء تقريبـاً متشـاهبة، اـا يـؤدي إىل عـ
 . تعاملهم معهم

 ، وهي لري دالة إحصائياً وهذا يعف أنه ال توجد فروق 07864بلغت قيمة ت : نقص الشعور باؤ از
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فضغوط العمل املتشاهبة  .وبالتايل تقبل الفرضية السابقةالشعور بنقص اؤ از بني الذكور واؤناا يف شدة 
ق يف تكــرار الشــعور بــنقص اؤ ــاز، بــل أيضــاً يف شــدة هــذا الشــعور، إن مــا ال تــؤدي إىل عــدم وجــود فــرو 

يتعــرض لــه الرجــل مــن ضــغوط يف لــال العمــل تتعــرض لــه املــرأة أيضــاً، مــا قــد يقلــل مــن الشــعور باؤ ــاز يف 
العمـــل لكليهمـــا باملقـــدار بنفســـه الكميـــة ،وبالتـــايل ال يكـــون هنـــاك فـــروق بينهمـــا يف شـــدة الشـــعور بـــنقص 

 .اؤ از
ةتوس  درجات أفراد عين   ال توجم فروق دال  صحصائياي ب : الفرضي  النالن  -11-5

 .البحث يف تكرار االحااق النفسي بعبمادل الن ث  وفدقاي صىل ةت ري ةلكي  الصحيف 

وللتحقــق مــن صــحة الفرضــية اســتخدمت الباحثــة اختبــار ت ســتودينت لداللــة الفــروق بــني متوســطات 
 (:12)النتائآ كما يف ايفدول رقم  وكانتة، العينات املستقل

 (13)الجدول 
نتالج اختبار ت ستودينط للمقارنة  ين استجا ات أفراد العينة في تكرار ااجهاد االنفعالي وفًقا إلى متغير ملكية 

 الصحيفة
 نوع ملكية التكرار

 االنحراف المتوسط العدد الصحيفة
 مستوى دح ت المعيارا

 القرار الداللة

 0701دالة عند  07000 189 -27979 87022 18726 100 ر ية جهاد االنفعايلاؤ
     87101 76744 100 خاصة 

 لري دالة 07788 189 -17061 47848 8746 100 ر ية تبلد املشاعر
     27676 10721 100 خاصة 

 0706دالة عند  07060 189 77042 167626 76762 100 ر ية نقص الشعور باؤ از
     127269 70726 100 خاصة 

 :يتبني من ايفدول السابق ما يلي
وهـذا يعـف أنـه  ،0701هي دالة إحصائياً عند مسـتوى ، و 27979بلغت قيمة ت : اد االنفعاليااجه

توجد فروق بني الصحفيني العـاملني يف الصـح  الر يـة وبـني الصـحفيني العـاملني يف الصـح  اخلاصـة يف 
وذلك  .فعايل لدى أفراد العينة لصا  الصح  اخلاصة، وبالتايل ترفض الفرضية السابقةتكرار اؤجهاد االن

قد يعود إىل كثرة الضغوط اليت يعا  منها العاملون يف الصـح  اخلاصـة باملقارنـة مـإ العـاملني يف الصـح  
عيــتهم ملالــك الر يـة، فالصــحفيون العــاملون يف الصــح  اخلاصــة يبــذلون جهــداً أكرب،وذلــك قــد يعــود إىل تب

الصـــحيفة الـــذي يســـعون دائمـــاً ؤرضـــائه بـــاذلني أقصـــى جهـــودهم كـــي ال يقـــوم بفصـــلهم مـــن العمـــل، فهـــم 
أمــا الصــح  الر يــة فهــي تتبــإ للدولــة . مهــددون دائمــاً بالفصــل مــن العمــل يف حــال تقصــريهم يف أدائهــم

رة مـإ الدولـة وبالتـايل فـإتم وعالقة الصحفيني مإ رئيس التحرير هي عالقة زمالة، ألن تبعيتهم تكون مباشـ
 .يقومون بأعماهلم وهم مرتاحون من خطر الفصل أو الطرد من العمل

 فضالً عن أن الدولة هي املسؤولة عن ميزانية الصح  الر ية، وبالتايل مهما كانت نتائآ توزيإ األعداد 
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 لك فـــرواتبهم ثابتـــة،أو قيمـــة العـــدد الصـــحفي الـــذي ســـينزل إىل األســـواق، فـــإن الصـــحفيني لـــن يتـــأثروا بـــذ
أما الصح  اخلاصة فهي لت ضغ  عمل كبري .ويتقاضوتا من الدولة مهما كانت نتائآ توزيإ الصحيفة 

لتزيد من إمكانية توزيإ العدد وبيعه،فميزانيتها مقتصرة على ميزانية مالكهـا مـن خـالل بيـإ هـذه األعـداد،ما 
ل أكرب، وبـذل جهـد مضـاع  ليكـون أداء عملهـم يدفإ العاملني يف هذه الصح  إىل القيام بالعمل بشك

 . على أكمل وجه، وبالتايل حيققون توزيعاً أفضل وأرباحاً أكثر
، وهــي لــري دالــة إحصــائياً وهــذا يعــف أنــه ال توجــد فــروق بــني 17061بلغــت قيمــة ت  :تبلااد المشاااعر

صـــة يف تكـــرار تبلــــد الصـــحفيني العـــاملني يف الصـــح  الر يـــة وبـــني الصـــحفيني العـــاملني يف الصـــح  اخلا
يتعامالن مإ قراء مـن اعتمـإ نفسـه وقد يعود ذلك إىل أن كليهما . املشاعر، وبالتايل تقبل الفرضية السابقة

ويف الظروف االجتماعية يف لال العمل نفسها، وبالتايل فإن الضغوط االجتماعيـة الـيت يتعرضـون هلـا تقريبـاً 
 .القتهم مإ اآلخرينمتشاهبة، اا يؤدي إىل عدم وجود فروق يف ع

، وهــذا  0701، وهــي دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى 77042بلغــت قيمــة ت  :نقاا  الشااعور  اانجاااز
يعــف أنــه توجــد فــروق بــني الصــحفيني العــاملني يف الصــح  الر يــة وبــني الصــحفيني العــاملني يف الصــح  

، وبالتايل ترفض الفرضـية خلاصةاخلاصة ،يف تكرار الشعور بنقص اؤ از لدى أفراد العينة لصا  الصح  ا
ــــدى . الســــابقة ــــوفرة ل ــــك إىل أن الصــــحفيني يف الصــــح  اخلاصــــة الكلكــــون التســــهيالت املت وقــــد يعــــود ذل

الصحفيني يف الصح  الر ية، فاملوافقات األمنية لتغطية املؤمترات وتغطية األحداا وتكلفة هذه التغطية، 
فضــاًل عـــن أن . ة،اا هــو عليــه يف الصــح  اخلاصــةيكــون احلصــول عليهــا أســهل بالنســبة للصــح  الر يـــ

تعاون مؤسسات الدولة اليت يقوم الصحفيون بالتحقيق يف شؤوتا يكون أيسـر مـإ الصـح  احلكوميـة، اـا 
يسهل قـدر م علـى التغطيـة وقيـامهم بأعمـاهلم بنسـبة أكـرب مـن الصـحفيني يف الصـح  اخلاصـة، اـا يـؤدي 

صــح  اخلاصــة بــأتم مل يســتطيعوا القيــام بتغطيــة األحــداا كمــا كــانوا إىل شــعور الصــحفيني العــاملني يف ال
فضــاًل عــن ميــزات لــدى الصــح  الر يــة تــؤدي لزيــادة شــعور الصــحفيني العــاملني فيهــا باؤ ــاز،  . يهــدفون

 . كوجود رات  تقاعدي هلم لعلهم يشعرون بأتم حققوا شيياً يضمن هلم مستقبلهم
م فروق دال  صحصائياي ب  ةتوس  درجات أفراد عين  ال توج: الفرضي  الرابم -11-6

 .البحث شمة االحااق النفسي بعبمادل الن ث  وفدقاي صىل ةت ري ةلكي  الصحيف 

وللتحقــق مــن صــحة الفرضــية اســتخدمت الباحثــة اختبــار ت ســتودينت لداللــة الفــروق بــني متوســطات 
 (:16)وكانت النتائآ كما يف ايفدول رقم العينات املستقلة، 

نتالج اختبار ت ستودينط للمقارنة  ين استجا ات أفراد العينة في شدة ااجهاد االنفعالي وفقاً إلى  (14)الجدول 
 متغير ملكية الصحيفة

 نوع ملكية الشدة
 االنحراف المتوسط العدد الصحيفة

 مستوى دح ت المعيارا
 القرار الداللة

 0701دالة عند  07001 189 -27727 107767 76706 100 ر ية ااجهاد االنفعالي
     117094 78787 100 خاصة 
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 لري دالة 07186 189 -17207 27629 10792 100 ر ية تبلد المشاعر
     97942 17726 100 خاصة 

 0701دالة عند  07007 189 27082 167192 79774 100 ر ية نق  الشعور  االنجاز
     167272 71768 100 خاصة 

 :ايفدول السابق ما يلييتبني من 
، وهـــذا يعــف أنــه توجـــد 0701، وهــي دالـــة عنــد مســتوى 27727بلغـــت قيمــة ت : اؤجهــاد االنفعــايل

فروق بـني الصـحفيني العـاملني يف الصـح  الر يـة وبـني الصـحفيني العـاملني يف الصـح  اخلاصـة يف شـدة 
إن ما ينطبق  . ترفض الفرضية السابقةاؤجهاد االنفعايل لدى أفراد العينة لصا  الصح  اخلاصة ،وبالتايل

فالضـــغوط الـــيت يعـــا  منهـــا . علـــى تكـــرار اؤجهـــاد االنفعـــايل نفســـه ينطبـــق علـــى شـــدة اؤجهـــاد االنفعـــايل
فالصـــحفيون العـــاملون يف . العــاملون يف الصـــح  اخلاصـــة أكـــرب باملقارنـــة مـــإ العـــاملني يف الصـــح  الر يـــة

د يعــود إىل تبعيــتهم ملالــك الصــحيفة الــذي يســعون دائمــاً الصــح  اخلاصــة يبــذلون جهــداً أكــرب، وذلــك قــ
ؤرضائه باذلني أقصى جهودهم ، لزيادة مردودهم اا يسهل طبإ أكرب عدد من الصحيفة وتوزيعـه لتحقيـق 

يف حـني أن الصـح  الر يـة  تـرتب  . الربح الذي ينشده مالك الصحيفة ألنه األساس يف ميزانية الصحيفة
 . تقوم بتمويلها وترويآ بيعها ما يتف  من الضغوط على العاملني فيهامباشرة بالدولة اليت 
، وهــي لــري دالــة إحصــائياً،  وهــذا يعــف أنــه ال توجــد فــروق بــني 17207بلغــت قيمــة ت : تبلــد املشــاعر

الصـــحفيني العـــاملني يف الصـــح  الر يـــة، وبـــني الصـــحفيني العـــاملني يف الصـــح  اخلاصـــة يف شـــدة تبلـــد 
تعامـل الصـحفيني العـاملني يف الصــح  وككـن تفســري ذلـك بـأن .  تقبـل الفرضـية السـابقةاملشـاعر، وبالتـايل

الظــروف االجتماعيــة يف لــال العمــل  مــإ قــراء مــن اعتمــإ نفســه ويف اخلاصــة والعــاملني يف الصــح  الر يــة
ا فـــإن ذلـــك ال يـــؤدي فقـــ  إىل عـــدم وجـــود فـــروق يف تكـــرار تبلـــد املشـــاعر بـــل أيضـــاً يف شـــدة هـــذ. نفســـها

الشعور، وبالتايل فإن الضغوط االجتماعية اليت يتعرضون هلا تقريباً متشاهبة، ما يؤدي إىل عدم وجـود فـروق 
 .يف عالقتهم مإ اآلخرين ومإ القراء

، مـا 0701، وهـي دالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى الداللـة 27082بلغت قيمـة ت : نقص الشعور باؤ از
ملني يف الصح  الر ية، والعاملني يف الصح  اخلاصة يف شدة يدل على  وجود فروق بني الصحفيني العا

وقـد يفسـر . الشعور بنقص اؤ از لدى أفراد العينة لصا  الصح  الر ية وبالتايل ترفض الفرضية السابقة
 لني يف الصحفيني العاملني يف الصح  اخلاصة يتعرضون لشعور بنقص اؤ از أكرب من العامأن ـــــــــــــــــــــذلك ب

الصح  الر ية، ليس على مستوى التكرار فق  بل أيضاً على مستوى الشدة لنفس األسباب، من حيث 
التســهيالت الــيت تقــدم  للصــحفيني الــر يني يف األمــور اهلامــة مــن العمــل الصــحفي، والــيت قــد يصــع  علــى 

 .الصحفيني اخلاصني احلصول عليها 
ال  صحصائياي بد  ةتوسد  درجدات أفدراد     ال توجم فروق د: الفرضي  اخلاةس  -11-7

 .وفدقاي صىل ةت ري سنوات اخلربةيف تكرار االحااق النفسي عين  البحث 
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كمـا هـو   وكانـت النتـائآللتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار لليل التبـاين األحـادي، 
 (:14، 16)موضح يف ايفدولني رقم 

 (15)جدول ال
 لمعيارية لتكرار االحتراق النفسي لدى أفراد العينة وفقاً إلى متغير سنوات الخبرةالمتوسطات واالنحرافات ا

 االنحراف المعيارا المتوسط العدد ف ة سنوات الخبرة التكرار
 27689 72782 79 1 االنفعالي ااجهاد

 7 29 77726 97627 
 2 67 76728 87198 
 6 60 12726 97996 
 6 72 18769 97420 
 4 18 18711 87286 
 87286 77770 700 الكلي 

 47668 16706 79 1 المشاعر تبلد
 7 29 11،92 27222 
 2 67 10722 47860 
 6 60 9726 47214 
 6 72 4781 67601 
 4 18 2706 47610 
 27707 10719 700 الكلي 

 127270 12727 79 1  اانجاز الشعور نق 
 7 29 14724 177622 
 2 67 76716 167611 
 6 60 77726 167669 
 6 72 78781 177694 
 4 18 72762 127482 
 167724 77761 700 الكلي 

 (16)الجدول 
نتالج اختبار تحليل التباين األحادا للمقارنة  ين استجا ات أفراد العينة في تكرار االحتراق النفسي وفقاً إلى متغير 

 سنوات الخبرة
 القرار مستوى الداللة ف التكرار

 0701دالة عند  07000 47462 االنفعالي ااجهاد
 0701دالة عند  07000 67242 المشاعر تبلد
 0701دالة عند  07001 67172  االنجاز الشعور نق 
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، مـا يعـف وجـود فـروق 0701أن قيم ف كافة دالـة إحصـائياً،عند مسـتوى ( 14)يتبني من ايفدول رقم 
فســـي لـــدى أفـــراد عينـــة البحـــث وفقـــاً إىل متغـــري عـــدد ســـنوات اخلـــربة، دالـــة إحصـــائياً يف تكـــرار االحـــرتاق الن
مقـــدار هـــذه الفـــروق ومســـتوى داللتهـــا ال بـــد مـــن  فعـــر  تومـــن أجـــل إىل . وبالتـــايل تـــرفض الفرضـــية الســـابقة

 :ذلك( 12)ويبني ايفدول رقم . استخدام اختبار املقارنات املتعددة شيفيه
 (14)جدول ال

 عددة شيفي   ين ف ات سنوات الخبرة في تكرار االحتراق النفسي لدى أفراد العينةنتالج اختبار المقارنات المت

 سنوات ف ة التكرار
 الخبرة

 سنوات ف ة
 الخبرة

 الفرق  ين
 المتوسطين

 مستوى
 القرار الداللة

 0706دال عند  07000 10769 6 1 االنفعالي ااجهاد
 0706دال عند  07066 9766 6 1 االنفعالي ااجهاد

 0706دال عند  07069 9797 4 1 االنفعالي جهاداا
 0701دال عند  07009 2766 6 2 االنفعالي ااجهاد
 0701دال عند  07000 -10769 1 6 االنفعالي ااجهاد
 0701دال عند  07009 -2766 2 6 االنفعالي ااجهاد
 0706دال عند  07066 -9766 1 6 االنفعالي ااجهاد
 0706دال عند  07069 -9797 1 4 االنفعالي ااجهاد

 0701دال عند  07008 4748 6 1 المشاعر تبلد
 0701دال عند  07006 9717 6 1 المشاعر تبلد
 0701دال عند  07010 2789 4 1 المشاعر تبلد
 0701دال عند  07008 -4748 1 6 المشاعر تبلد
 0701دال عند  07006 -9717 1 6 المشاعر تبلد
 0701دال عند  07010 -2789 1 4 المشاعر تبلد
 0706دال عند  07076 -12716 6 7  اانجاز الشعور نق 
 0706دال عند  07076 12716 7 6  اانجاز الشعور نق 

يتبني من ايفدول السابق وجود بعض الفروق الدالة إحصائياً بني فيات سنوات اخلربة املختلفة يف تكرار 
ومل تقم الباحثة بعرض املقارنات لري الدالة إحصائياً، وبـالعودة إىل جـدول اؤجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر،

املتوسطات يالحظ أن الصحفيني ذوي اخلربة األقل هم األكثر تعرضاَ لإلجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر،أي 
النتيجة لقد اتفقت هذه .أنه مإ تزايد عدد سنوات اخلربة ينخفض التعرض لإلجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر

وككـن تفسـري  ذلـك  بـأن الصـحفي يف  .Cook  &Banks (1993)ودراسة ( 7000)مإ دراسة القر 
بداية عمله لديه واجبات ومهام كثرية، وهو يف طور التهيـؤ والعمـل ؤثبـات ذاتـه،كما أنـه يف بدايـة مواجهـة 

لنضال من أجل احلصول علـى الواقإ احلقيقي،والضغوط يف بيية العمل، والبحث عن االستقرار الو يفي، وا
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فر  الرتقية والتطور الو يفي، كما أنه مل يكتس  اخلربة الالزمة اليت تساعده علـى التعامـل مـإ املشـكالت 
 . ا يؤدي إىل شعوره املتكرر باؤجهاد االنفعايل وتبلد املشاعراملهنية، ا
 سنـــــــــوات ات ــــــــــــاً بني فيـــــــة إحصائيروق دالـالشعور باؤ از، فيبني جدول املتوسطات وجود ف صــا نقــأم

اخلــربة يف تكــرار الشــعور بــنقص اؤ ــاز لصــا  ذوي اخلــربة األقــل، أي أن الصــحفيني ذوي اخلــربة األقــل هــم 
مـا يعـف أنـه مـإ التقـدم بـالعمر املهـف . األكثر شعوراً بنقص اؤ از، الذي ينخفض مإ تزايـد سـنوات اخلـربة

فــق أكــرب بــني العمــل وطبيعــة اؤنســان الــذي ينخــرط يف أداء هــذا العمــل، كمــا يكتســ  خــربات حيــدا توا
إداريــــة يف تنظــــيم العمــــل، وقــــدرة علــــى أداء الواجبــــات املطلوبــــة بكفــــاءة أعلــــى، وفرصــــاً يف التقــــدم والرتقــــي 

 .اؤ ازالو يفي،واملشاركة يف الاذ القرار حلل املشكالت املهنية، اا يؤدي إىل تزايد الشعور ب
ةتوسد  درجدات أفدراد     ال توجم فروق دال  صحصدائياي بد   : الفرضي  السادس  -11-8

 .وفدقاي صىل ةت ري سنوات اخلربةيف شمة االحااق النفسي عين  البحث 

وكانـت النتـائآ كمـا هـو للتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثة اختبار لليل التبـاين األحـادي، 
 (:19،18) موضح يف ايفدولني رقم

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لشدة االحتراق النفسي لدى أفراد العينة وفقاً  إلى متغير سنوات الخبرة (18)جدول ال
 االنحراف المعيارا المتوسط العدد ف ة سنوات الخبرة الشدة

 117746 20782 79 1 االنفعالي ااجهاد
 7 29 78706 87287 
 2 67 21771 107604 
 6 60 71726 97228 
 6 72 77762 87616 
 4 18 72771 127229 
 107879 72769 700 الكلي 
 97666 16784 79 1 المشاعر تبلد

 7 29 16778 87629 
 2 67 11792 97466 
 6 60 9770 67646 
 6 72 8712 67826 
 4 18 10762 97014 
 9،714 11768 700 الكلي 
 167082 19741 79 1  اانجاز الشعور نق 
 7 29 19786 127788 
 2 67 77729 167812 
 6 60 72749 147617 



 4102 –العدد الثاني  -المجلد الثاني عشر . ……....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 54 

 6 72 26769 12،271 
 4 18 24726 177482 
 167292 76799 700 الكلي 

 (19)الجدول 
ر االحتراق النفسي وفقاً إلى متغي شدةنتالج اختبار تحليل التباين األحادا للمقارنة  ين استجا ات أفراد العينة في 

 سنوات الخبرة
 القرار مستوى الداللة ف التكرار

 0701دالة عند  07000 67214 االنفعالي ااجهاد
 0701دالة عند  07007 27944 المشاعر تبلد
 0701دالة عند  07000 27224  اانجاز الشعور نق 

جـود فـروق ، مـا يعـف و 0701يالحظ من ايفدول السابق أن قيم ف كافة دالـة إحصـائياً، عنـد مسـتوى 
دالة إحصائياً يف تكرار االحرتاق النفسي لدى أفراد عينة البحث وفقاً إىل متغري عدد سنوات اخلربة،وبالتايل 

ومــن أجــل إىل معرفــة مقــدار هــذه الفــروق ومســتوى داللتهــا ال بــد مــن اســتخدام . تــرفض الفرضــية الســابقة
 :لكذ( 70)اختبار املقارنات املتعددة شيفيه، ويبني ايفدول رقم 

 (02)الجدول 
 نتالج اختبار المقارنات المتعددة شيفي   ين ف ات سنوات الخبرة في شدة االحتراق النفسي لدى أفراد العينة

 سنوات ف ة الشدة
 الخبرة

 سنوات ف ة
 الخبرة

 الفرق  ين
 المتوسطين

 مستوى
 القرار الداللة

 0706دال عند  07072 0719 6 1 االنفعالي ااجهاد
 0701دال عند  07002 8764 6 2 نفعالياال ااجهاد
 0706دال عند  07062 9729 6 2 االنفعالي ااجهاد
 0706دال عند  07072 -8719 1 6 االنفعالي ااجهاد
 0701دال عند  07002 -8764 2 6 االنفعالي ااجهاد
 0706دال عند  07064 -9729 2 6 االنفعالي ااجهاد

 0706ال عند د 07028 4724 6 1 المشاعر تبلد
 0706دال عند  07062 4708 6 7 المشاعر تبلد
 0706دال عند  07028 -4724 1 6 المشاعر تبلد
 0706دال عند  07062 -4708 7 6 المشاعر تبلد
 0701دال عند  07004 -14792 6 1  اانجاز الشعور نق 
 0701دال عند  07007 -18712 4 1  اانجاز الشعور نق 
 0701دال عند  07009 -16762 6 7 انجاز ا الشعور نق 
 0701دال عند  07002 -12728 4 7  اانجاز الشعور نق 
 0706دال عند  07009 16762 4 2  اانجاز الشعور نق 
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 0701دال عند  07004 14792 1 6  اانجاز الشعور نق 
 0701دال عند  07009 16762 7 6  اانجاز الشعور نق 
 0701دال عند  07007 18712 1 4 از اانج الشعور نق 
 0701دال عند  07002 12728 7 4  اانجاز الشعور نق 
 0706دال عند  07077 16726 2 4  اانجاز الشعور نق 

يالحظ مـن ايفـدول السـابق وجـود بعـض الفـروق الدالـة إحصـائياً، بـني فيـات سـنوات اخلـربة املختلفـة يف 
عر، ومل تقــم الباحثــة بعــرض املقارنــات لــري الدالــة،وبالعودة إىل جــدول شــدة اؤجهــاد االنفعــايل وتبلــد املشــا

املتوســـطات يالحـــظ أن الصـــحفيني ذوي اخلـــربة األقـــل هـــم األكثـــر تعرضـــاَ لشـــدة اؤجهـــاد االنفعـــايل وتبلـــد 
وقـد  .املشاعر،أي أنه مإ تزايد عدد سنوات اخلربة تنخفض شدة التعرض لإلجهاد االنفعـايل وتبلـد املشـاعر

الصحفينن ذوي اخلربة األقل يتعرضـون لشـدة اؤجهـاد االنفعـايل وتبلـد املشـاعر أكـرب مـن لك إىل أن يعود ذ
 ســبابلألالصــحفيني ذوي اخلــربة األكــرب لــيس فقــ  علــى مســتوى التكــرار بــل أيضــاً علــى مســتوى الشــدة 

 .اليت وردت يف فرضية التكرار  نفسها
ود فروق دالـة إحصـائياً بـني فيـات سـنوات اخلـربة أما نقص الشعور باؤ از، يبني جدول املتوسطات وج

يف شـدة الشــعور بـنقص اؤ ــاز لصـا  ذوي اخلــربة األقـل، أي أن الصــحفيني ذوي اخلـربة األقــل هـم األكثــر 
  ،لـــى مســـتوى الشـــدةعيضـــاً علـــى مســـتوى التكـــرار فقـــ  بـــل أتعرضـــاً لشـــدة الشـــعور بـــنقص اؤ ـــاز، لـــيس 

 .لفروق يف فرضية التكراراليت وردت يف تفسري انفسها ألسباب لو 
 :املدقاحات -12

واليت من شأتا لقيق أفضل تكي  هلم مإ  ـروف  بناء برامآ إرشادية متعلقة بالصحفيني، -10-1
 .العمل الصحفي وصعوباته، ورفإ كفاء م املهنية مبا يتالئم مإ التطور التكنولوجي املعاصر

 .علق بكيفية التعامل مإ الضغوطإجراء ورش عمل تدريبية خاصة بالصحفيني، تت -10-0
رفإ مستوى املسـاندة اؤداريـة للصـحفيني، ومسـاعد م علـى حـل مشـكال م يف املؤسسـات  -10-3

 .اؤعالمية، اا يسهم يف رفإ ثقتهم بنفسهم، وتقليل الضغوط اؤدارية واملهنية عليهم
ــــة للصــــحفيني، وإلــــاد فــــر  هلــــم ل -10-4 ــــة واملعنوي ــــوفري احلــــوافز املادي ــــو يفي،ت ــــة والتطــــوير ال  لرتقي

 .والسيما أن النتائآ أ هرت وجود درجة عالية يف نقص الشعور باؤ از، ملساعد م يف رفإ إ ازا م
القيــام بأحبــاا أكثــر لديــداً حــول  ــاهرة االحــرتاق النفســي لــدى اؤعالميــني بشــكل عــام،  -10-5

 . وبيان نتائجها ملتخذي القرار يف املؤسسات اؤعالمية
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