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  :ملخص البحث بالعربیة -

هدفت هذه الدراسة و ، ي لدى الصحفیینسعالقته بظهور االحتراق النفموضوع الدراسة هو الضغط المهني و 

 في المجاللصحفیین ا من ظهور االحتراق النفسي لدى عینةف عن العالقة بین الضغط المهني و الكش إلى

  .لدى العینتیناالحتراق النفسي الضغط المهني و ذلك بقیاس  ،سمعيال المجالكتابي و ال

سمعي فیما ال المجال والصحفیین فيكتابي ال في المجالالمقارنة بین الصحفیین  إلى أیضاهدفت الدراسة 

  .واالحتراق النفسيالضغط المهني  ،یخص المتغیرین

وتم  ،قصدیة تم اختیار العینة بطریقة عرضیة ا في الدراسة على المنهج الوصفي بعد أنلذلك اعتمدن 

  ."لكرستینا ماسالش "ي ساالحتراق النف سمقیاو  "كرساك لروبیر "المهني مقیاسین مقیاس الضغط  استعمال

 صحفیا 50و، كتابيال في المجال اصحفی 50منهم ، صحفي 100اسة على عینة متكونة من طبقت الدر  

  .العاصمةوالجزائر البویرة  ،والیة تیزي وزو، بجایةذلك في كل من سمعي ال في المجال

  :التالیةة تحصلنا على النتائج سالدرا وتفریغ معطیات وبعد تبویب

ظهور االحتراق النفسي لدى عینة بین الضغط المهني و  ذات داللة إحصائیةوجود عالقة  -

 . الصحفیین

ظهور االحتراق النفسي لدى عینة اللة إحصائیة بین الضغط المهني و وجود عالقة ذات د -

 . كتابيفي المجال الالصحفیین 

لدى الصحفیین ظهور االحتراق النفسي مهني و بین الضغط ال ذات داللة إحصائیةوجود عالقة  -

 .سمعيال في المجال

 .العینتین في مستوى الضغط المهني بین إحصائیةتوجد فروق ذات داللة  -

 .بین العینتین في درجات االحتراق النفسي إحصائیةال توجد فروق ذات داللة  -

  

 

  



 ملخص البحث

 

- Le résumé de la recherche en français :  

Cette étude avait pour but de révéler la relation entre le stress professionnel et le 

burn-out auprès d'un échantillon de journalistes des différentes spécialités, presse écrite et 

presse radio, et ceux en mesurant la pression professionnel et le burn-out dans tous 

cesaxes. 

L'étude visait aussi à établir une comparaison entre les deux spécialités, journalistes 

de presse écrite et journalistes de presse radio par rapport aux deux variables, le stress 

professionnel et le burn-out sous ses différentes facettes. 

L’objet de notre étude préconise l’adoption d’une approche descriptive, ainsi 

l’échantillon a été sélectionné d’une manière plus large, par conséquent nous avons eux 

recourt à l’utilisation de deux types de mesures, en premier lieu c’elle de Robert Karasek 

qui mesure le stress professionnel, deuxièmement l'échelle Christina Maslash qui mesure 

le burn- out. 

L’étude a été réalisée sur un échantillon de données recueillis auprèsd’un groupe 

socioprofessionnel composé de 100 journalistes, dont la moitié c’est-à-dire 50% des 

journalistes travaillent à la presse écrite, l’autre moitié travaillent à la Radio. Les données 

supports nécessaire aux statistiques de notre objet d’étude ont étaient recueillies auprès de 

journalistes en provenance de quatre wilayas : Tizi-Ouzou, Alger, Bouira et Bejaia. 

 

Après analyse des données de l'étude,nous avons obtenus les résultats suivants : 

 

� La présence d'une relation statistiquement significative entre le stress professionnel 

et l'émergence du burn-out, chezles journalistes  

 

� La présence d'une relation statistiquement significative entre le stress professionnel 

et l'émergence du burn-out, chez les journalistes spécialisés dans la presse écrit. 

 

� La présence d'une relation statistiquement significative entre le stress professionnel 

et l'émergence du burn out chez les journalistes de spécialité presse radio 

 

� Il existe des différences significatives entre les deux échantillons des différentes 

spécialités au niveau du stress professionnel. 

 

� Il n’existe pas de différences significatives apparentes statistiquement parlant entre 

les deux échantillons des différentes spécialités,au niveau du burn-out. 



  

  :كلمة شكر وتقدير

تور ناصر الدك األستاذذكرخص بالأو،من له الفضل في إتمام هذا البحث أتقدم بجزيل الشكر إلى كل

نجاز إسندا في كانت عونا و التي،والذي لم يبخل بنصائحه السديدةالمذكرةشرف على هذه أميزاب الذي 

  .العمل

 بتحكيم االستبيانات بإرشاداتهم الذين ساهمواو الرفيعةومكانته اتذة كل باسمه سإلى كل األ أتقدم بالشكرو

  .بفائدة كبيرة أتتالتي 

نايت  ةالدكتورو ،يدير عبد الرزاقإالدكتور وخلفان رشيد لكل من الدكتور  عرفانالكما أتوجه بالشكر و

  .مذكرتيمناقشة  همقبول على عبد السالم كريمة

الدكتور  وأخص بالذكر ،أتقدم بالشكر الجزيل لكل األساتذة الذين لم يبخلوا علي بنصائحهم القيمة كما

  .نعمان بن طاهر بن تونس واألستاذ

  كما ال أنسى تقديم الشكر لكل من ساهم في الرد على استبياناتنا من األسرة

  لكل الصحفيين الذي يعملون في مكاتب الصحف الكتابية اإلعالمية،

 le soird'Algérie, liberté et la dépêche،وقت الجزائر ،الجزائر الجديدة ،خبر و الشروق ال(

de Kabylie لوالية تيزي وزو(  

  .البويرةالعاملين في إذاعة بجاية و نصحفييالكل و

  نجاز هذا البحث المتواضعإكل من ساعدني على  كمااشكر

 .بإرشاداتهمو أ إما بآرائهم

 

  مــــعلــوم لــيـلــى                                                                    

  

  



  

  

  :اإلهداء

  . حميد عمي إلى روح جدي وجدتي و

  .الكريمين وإلى الوالدين

  .ويوسفخالد  وإلى إخواني

  .، زوجته وابنه ولحاج و بناتهعائلة عمي حميدعائالت أعمامي منهم والى 

  .الصغير سامي عمي صغير وزوجته وخاصة ابنهما و   

  .نورة وعمتي ويزة وعائلتها تيوعم

  .وخاالتي حسين وحسن وعائلته جدي وجدتي، أخواليعائلة و 

  . كل العائلةو

  . ودليلة راديةو جميلة اخص بالذكر صديقاتيو ،الزمالءإلى كل األصدقاء و

  . إليكم اهدي ثمرة جهدي

  

  مــعلــوم لــيـلــى                                                                                
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 :مقدمة

معرفة الحقائق حول الظواهر التي تحیط به ل وشغفه الشدیدرف اإلنسان منذ القدم بحب االستطالع عُ      

الرغبة الجامحة  وتبلورت هذه ،ویتفاعل معهایعیشها  واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة التيمن أوضاع سیاسیة 

 أن إال ،ریات في عهد الحضارة البابلیةاثار الحقیقة في ظهور الصحافة التي كانت على شكل جدآتقفي  لىإ

هذا ما جعله یبحث عن سبل تطویر وسائل االتصال  ومادیة،تسعى قدما لتحقیق حاجات نفسیة  اإلنسان إرادة

الحاالت  والتهُیؤ لمواجهةصد االطمئنان عن وضعه ق واألنباء المختلفة األحداثجل الكشف عن خبایا أمن 

  .الطارئة

 المجتمع، والتطور فيلحركة التغیر  والمنشط األساسيتعتبر المحرك  فهيكان منذ القدم  االهتمام بالصحافةف

بجمیع المراحل  تأثرت كما ،والفكري والمستوى الثقافيحیث ساهمت بمختلف وسائلها في تنمیة الوعي 

 Edmundركیبإدموند ة الرابعة كما لقبها تشكل السلط أصبحتحتى  األممالتاریخیة التي مرت بها 

Burke.  

عند  األمرولم یتوقف  1702 سنة صحیفة في العالم و ذلك في بریطانیا أولصدور  اإلعالمنتج عن تقدم و 

السمعیة  أو، المكتوبةالمقروءة عن طریق الكلمة  إمابوسائله المختلفة  اإلعالمظهور  إلىهذا الحد بل تعدى 

  .مرئیة كالتلفزیون الو أ كاإلذاعة

 إلىتصل  نهاأحیث  وموضوعات متنوعةوسائل االتصال فهي تغطي مجاالت  أهمفالصحافة المكتوبة من 

القائم بهذه المهنة ال یقتصر دوره ن ما أك للمثقفین،من الضروریات بالنسبة  فأصبحت ،الناسعدد كبیر من 
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إلى وجود حریة  والتي تحتاجهي  والحقائق كما نقل المعلوماتو البحث  بل یفرض علیه األنباءفي تقدیم 

  ).174، ص2003،الدین حسام(بر جوهر عمله التعبیر التي تعت

لها من  والمصداقیة لما بالثقةوتتصف  الفوري، التأثیرذات  اإلعالممن وسائل  واإلذاعة فهيالتلفزیون  أما

 وفي أماكن مختلفة وفي أوقاتبطریقة سریعة  األخبارلنقل  والمشاهدین نظراكبیر على حیاة المستمعین  تأثیر

  .افیهیؤدي إلى اختالف طبیعة العمل  تاالختالف الموجود بین طبیعة المجاالف .وبأقل التكالیفمتفرقة 

واجبه  أداءیصطدم بعراقیل مختلفة تعیقه على  ممتهنهاف، وتحدیاتصحافة ال تخلو من مشاكل مهنة اللكن 

من رقابة  أیضاالعام كما یعاني  للرأي ٕایصالهامصادر المعلومات و  إلىالوصول  منمنعه المهني و 

تناقض ریع و سال باإلیقاعطبیعة المهنة التي تتمیز  إلى إضافة ،التي تنتج عنها الرقابة الذاتیةالمسؤولین و 

فالصحفیون الذین یمتهنون الصحافة  خرآإلىتختلف هذه العراقیل من مجال و ، التعلیمات التي یتلقاهاو  الطلبات

ن الذین یعملون الصحفیو  أما ،مشاكل التحریراجهون الكمیة المفرطة في العمل ومواعید الطباعة و المكتوبة یو 

خطا بسیط یؤدي  فأيدقیق بحذر شدید و  األحداثالتعامل مع یعانون ضغوطات متصلة بالبث و  اإلذاعةفي 

  .ة تابعة للدولة سمشاكل مع الجهات العلیا لكون المؤسنتائج وخیمة و  إلىبهم 

تمیز بخصائص روتینیة في ت التيو التحدیات التي یواجهها یومیا م بیئة العمل الصحفي بالضغوط و سكما تت

تغطیة  أونجازها إب قامواالتحقیقات التي یتم عرض المواضیع و  أینحضور االجتماعات ذلك بو األحیان غالب 

الفاصل بین  هو یعد الوقتو  ،قاعات التحریر أو األخبارغرف  إلى إرسالهاالمؤتمرات قبل والندوات و  األخبار

الضغوط  إلى إضافة، تطوراتها على مدار الیومو  األحداثعلى الصحفي متابعة و  خر،آنجاح موقع على 

         اأخبار العام الذي یرفض  الرأي إلى زیادة ،والبیانات االطالع على الوثائقو  حصول المعلوماتبالمتعلقة 

 أیضاق مع السیاسة التحریریة لصحفهم و جانب ضغوطات التواف إلى ،معلومات ینشرها الصحفي أو
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هذا ما یخلف عدم الرضا عن جو  اإلعالمیة،ات سسالمادیة للمؤ  اإلمكانیاتالصعوبات المرتبطة بنقص 

  .) 1، ص قندیلأسماء (المهني  األداءالتراجع في  إلىالعمل الذي یؤدي 

مهنة المتاعب الحتوائها على دوافع الضغوط المهنیة التي تعتبر من المواضیع  اإلعالملهذا سمیت مهنة و 

 النفسیةظهور مختلف االضطرابات  إلى والتي تؤديبین العمال  العلمیة نظرا النتشارها األوساطالمتداولة في 

نتیجة لتراكمات هذه  إلیهیصل  أنیمكن للفرد  وأهم اضطراب ،الخ...واالكتئاب والغضب بالقلق  كاإلحساس

 ویتخلى عن ،وجسدیایا نفسرجة للضغط حیث یستنزف الفرد د آخرالضغوط هو االحتراق النفسي الذي یعتبر 

  .العاملنتیجة لعدم االهتمام بمتطلبات  ومشاعره اإلنسانیةالمهنیة  أهدافه

المهنة السالفة الذكر  أوضاعقناعة مطلقة ناتجة من  ویكن اختیاري للموضوع مجرد صدفة بل ه وعلیه لم

حول الصراعات الدائمة التي  اأخبار لصحف الیومیة التي تتضمن في صفحاتها ي على اطالعجانب ا إلى

 حد االختطاف إلى األحیانتصل في بعض  والتهدیدات التيكالمتابعات القضائیة  ،الصحفيیعاني منها 

و المظاهرات حیث یجازفون أالذین ینجزون تحقیقات كبرى حول الحروب ئك أولفي  ویتجلى ذلك واالغتیال،

  .اإلعالمالعام بحق  وتنویر الرأيالحقیقة  آثارجل تقفي أمن  بحیاتهم

 عراضأ  إلى تتطورالتي و الصحفیین النفسیة  ةصح علىتؤثر یمكن أن مهنیة الضغوط الهذه تفاعل ب

  .الضغوطاالحتراق النفسي في حالة عدم مواجهة تلك 

 مجالینال والمقارنة بینالنفسي لدى الصحفیین  وعالقته باالحتراق الضغط المهنيعن  وعلیه فالحدیث

  :اآلتیةذلك على الخطة  واعتمدنا في ،البحثالقیام بهذا  إلى والكتابي دفعناالسمعي 
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  :ویحتوي علىیمثل الجانب النظري  :األولالقسم 

تحدید المفاهیم  ،الدراسةوفرضیاتها وأهداف  الدراسة إلشكالیةالعام  اإلطارالذي تناولنا فیه  :األولالفصل 

  .اإلجرائیةوالتعریفات 

 بصفة عامة اإلعالمالفرق بین  إلىناه بالتمهید ثم تطرقنا أتناولنا فیه مهنة الصحافة بد: الفصل الثاني

كما  ،وظائفها و نظریاتها ،محة تاریخیة عن الصحافة المكتوبةل الصحافة بصفة خاصة ثم تعرضنا إلىو 

خصائصها و معیة سلمحة تاریخیة عن الصحافة ال أیضاعرضنا  أهمها،الصحف المكتوبة و  أنواع إلىتطرقنا 

 اإلذاعةوظائف  أیضاكما عرضنا  اإلذاعيالعوامل المؤثرة في العمل في العالم و  اإلذاعیة األنظمة إلىشرنا أو 

 اإلعالممهنة الصحفي في قانون  إلىتطرقنا  األخیرفي فضاءاتها في الجزائر و  إلىأهمكما اشرنا  أنواعهاو 

  .ختمناه بخالصة الفصلالجزائري و 

 أهمیة أدرجنااستهلناه بالتمهید حیث الضغط المهني لدى الصحفیین و  متغیر وتناولنا فیه: الفصل الثالث

وأسبابها وأنواعها  ومراحل حدوثها ،لمحة تاریخیة لضغوط المهنة وعناصرها وأشرنا إلىدراسة ضغوط العمل 

  .الفصلخالصة  وفي األخیر ،وآثارهتناولت الضغط المهني  ونظریات التيكما عرضنا نماذج ومصادرها،

الفرق بین  وتناولنا فیهبتمهید  هابدأناالحتراق النفسي لدى الصحفیین حیث  متغیریتضمن : الرابعالفصل 

مستویات االحتراق  وأشرنا إلى ،واألعراضبعض المراحل  أدرجناكما  ،وبعض المفاهیمي ساالحتراق النف

 وفي األخیر علمیا،یرا سالظاهرة تفرت سف والنظریات التيالنماذج  إلى وتطرقنا بعده ،وأسبابه وأبعادهي سالنف

  .وخالصة الفصلنتائجها لتعرضنا 
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  :ویحتوي علىالتطبیقي  وهو الجانب :الثانيالقسم 

 وتناولنا فیهتهلناه بالتمهید ثم التذكیر بفرضیات الدراسة ساناولنا فیه اإلجراءات المنهجیة و ت :الخامسالفصل 

 بالدراسةفیها ثم النتائج التي تحصلنا علیها كما قمنا  المستعملةواألدوات تها اة االستطالعیة مع عینسالدرا

الدراسة ثم تناولنا  أدوات ،خصائصها وحدود وعینتي البحث،منهج البحث  إلىفیها  والتي تعرضنا األساسیة

  .الفصلخالصة  األخیرفي  البیانات، وٕاجراءات تفریغالتطبیقیة  اإلجراءات

بعرض االقتراحات           وختمنا البحث الدراسة، وتفسیر نتائج وتحلیلیتضمن عرض  :السادسالفصل 

 .المالحق والمراجع وفي األخیر
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 :الدراسةإشكالیة -1

والمعلومات على تزوید الفرد بجمیع الحقائق  الذي یعملالنشاط االتصالیة  أوجهجمیع  اإلعالمیشكل 

 ومتأثرة فيحركة تفاعلیة مؤثرة  إلىبحیث یؤدي  للمجتمع،كة ر االتصال قوة مح أنالمعرفیة، باعتبار 

، 1989، طه نجم( بهاویتأثر ؤثر فیها یفي بیئة معینة  اجتماعیة یجري، فاالتصال عملیة المجتمع

  ).153ص

أصبحت في الوقت الراهن  وتطلعاتهم، وزیادة معلوماتهمفي تنمیة وعي األفراد  اإلعالموسائل دور فبتزاید 

فهي تلعب دورا مؤثرا في  المحیط،العالم  والمعلومات عنالمعارف  اخذ منهؤ ت التي درامصالأهم  من

كما یرسم  األمور،بحیث تؤثر هذه الوسائل في الطریقة التي یدرك بها األفراد  المواطنین،تشكیل وعي 

             ،2010،  موسى حلس(والمواقف والقضایا واألحداث  عن الدول الصورة الذهنیة لدى األفراد

  ).146ص 

الوعي السیاسي و  الوعي االجتماعي أشكالبجمیع و االجتماعیة التي یعیش فیها الفردبالبیئة اإلعالم یرتبط 

من طبیعة االجتماع كما قال ابن خلدون ال بد من نظم  لما فیه ،الحكم تمیل إلى اإلنسانن طبیعة أل

البیئة ب اإلعالمكما یرتبط ، ) 711، ص  1965ابن خلدون ، ( العمران البشري  أمرسیاسیة ینتظم بها 

      العامل الرئیسيو  بمثابة المؤشر النسق االجتماعي  أن اإلعالمحیث ترى نظریة  ،الثقافیةاالقتصادیة و 

        تعلیمهم التوحدتغییر اتجاهات الناس و  اإلعالمنه من المتوقع من وسائل إهكذا ف ،الوكیل للتغییر أو

  .)109ص  ، 1999علم الدین ، (  االجتماعيالضروري لعملیة التغییر الحراك النفسي المهم و  أو
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 اإلعالميحیث یعمل النظام  ،على تشكیل الوعي االجتماعي ةوسائل تأثیر واضح لإلعالملذا نجد أن 

ذلك  فيویعتمداألفراد، طبقیة على صیاغة وعي ل ما یتبناه من اتجاهات فكریة وأیدیولوجیة و للمجتمع خال

  .)182ص  ،2003،موسى حلس(على أسالیب في معالجة هذه الرسالة اإلعالمیة 

تثار فیه التنمیة السیاسیة  إعالمیا وتخلق مناخاكما تساهم في االلتفاف الجماهیري حول مشكالت سیاسیة 

 ).49ص  ،1997، إسماعیل(المشكالت عام صائب لحل  رأيفي تكوین  اإلعالموسائل  وتساعد أیضا

أمام التنافس  التفوقالمجتمع وسبب المنشط لحركة التغییر في تعتبر الصحافة بجمیع وسائلها المحرك و 

  التطور،، ذلك الهتمامها بالتوعیة و لقویة تساهم في الرقي بالمجتمع والوطنفالمؤسسة اإلعالمیة ا .العالمي

من أهم  تاعتبر  أنهاالتحدیات حتى االعتماد على برامج التوعیة من اجل االرتقاء بفكر الفرد لمواجهة ب

 ،2004الیحیاوي، ( م سلوكیات األفرادتقو المعلومات، و الثقافة و نشر الوسائل التعلیمیة، المعرفیة التي ت

  ). 40ص 

البصریة تعتبر من أهم قنوات المعلومات، ذلك لنقلها المكتوبة والسمعیة و  اإلعالمیةالصحافة بوسائلها ن إ

تبادل اآلراء الرأي، خلق حوار حضاري معرفي لعرض مختلف وجهات النظر و و  للمواطنمختلف األخبار 

 ،2013اإلنسان، تقریر المنظمة المصریة لحقوق (نقلها للمواطنین بمختلف المعتقدات واألفكار و 

  ).1ص

دولة إلى أخرى ومن مجال  من انختلفیتمارس على الصحفي  التيوالتأثیرات المناخ االجتماعي  أن إال

واقتصادیة  اجتماعیة، سیاسیة سواء، ذلك حسب العالقات التي تربط بین مختلف أنظمة المجتمع إلى أخر

 محمد( بهاالصحفیة المعتد  وحسب النظریةإلى أخرى،  ومن بیئةتختلف بدورها من مجتمع إلى آخر  التي

  .)360، ص2000 الحمید،عبد 

وتمنعه من الوصول  أخرى، إلىتختلف من وسیلة العوائق تعیق األداء الصحفي و من لذا توجد مجموعة 

وتحدید ما یجوز  ینشر،ذلك بفرض الرقابة من طرف السلطة على ما  العام،نشرها للرأي إلى المعلومات و 
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رض ع ،كالكهرباء، الورق، وسائل الطباعةالمادیة  ما ال یجوز، التحكم بمختلف المصادرنشره و 

      آخره إلى ، غلق بعض وسائل اإلعالم بقوة، تعرض المقرات للحرقالمطبوعات للمصادرة بعد الطبع

  ) . 86ص  ، 1994، عماد مكاوي ( 

، التي والنفوذحیث أصبحت األوضاع اإلعالمیة تثیر تساؤالت عدیدة حول هیمنة أصحاب المصالح 

العوامل االقتصادیة  وتأثیرها علىالمجتمع،  وسیاستها فيتفرض سیطرتها على الوضع لتدعیم موقفها 

  ).361، ص2000الحمید،محمد عبد (التي تتحكم في موارد المؤسسات اإلعالمیة 

الدین  جالل(ونوعها یتعرض لها الصحفي تختلف باختالف مجاالتها  والضغوط التيهذه المعوقات 

  .)104ص  ،1965 ،الحمامصي

الصحفیین  لذالكإغوط مختلف أنواع الضفي مصر ة مثال في السبعینیات بو كتمفقد شهدت الصحافة ال

تهدیدهم و  و اإلمضاء على مقاالتهم المكتوبة، منع البعض منهم من الكتابة أاالعتقاالت ،بتعرضهم للعنف

ت التي تمثل التصریح الخاص الممنوح للصحیفة، كما تقوم بتضییق الخناق على كل المعلوما بإلغاء

عبد العاطي  طه(إلیها الحكومات غیر الدیمقراطیة  أفهذه الممارسات عادة ما تلج األساسي،مصدرها 

  ).57ص  ،2004 نجم،

من أهم العراقیل التي یصطدم بها الصحفي الیوم هي الرقابة التي یمارسها رئیس التحریر على ما و 

  )  Gérard hoffbeck,  2002 ,  p10(یكتبه

خلق هذه  إلىلذا یلجأ  المسؤولة،المشكالت مع الجهات  الذاتیة لتفاديإلى الرقابة  هذا ما یدفع الصحفي

، لكن لهذه الرقابة یغضب السلطة أو من له السیطرة والتمویل یسكت على ماو  رسمي،الرقابة دون رقیب 

        بالدقة   عتماد على معاییر تتصف نتائج سلبیة تؤدي إلى تدهور المعاییر المهنیة بدال من اال

مما المجتمع،تصبح تخدم السلطة أكثر من خدمة الموضوعیة والتعبیر عن الواقع وعالقته بالرأي العام، و و 

  ).100ص،1984، الرحمنعبد  عواطف( رسميالذاتیة دون رقیب  إشاعة الرقابةأدى الى 
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التدخل في العمل حول الرقابة و  Mohamed kirat 1992 محمد قیراط توصلت دراسةي هذا الصدد ف

 منهم من الصحفیین المستجوبین یتعرضون للتدخل في عملهم من طرف من هم أعلى 70%أن 

الصحفي، فالرقابة تشجع  حریةل یؤدي إلى قتل اإلبداع الشخصي و یرون أن هذا التدخ 44%منصب،

لحقیقیة التي والرقابة الذاتیة تجبرهم على تجنب الخوض في المشاكل ا نحطاط األداء لدیهماالركود و 

مما یقلل التشكیالت الحكومیة، نشاطات روتینیة لمختلف الوزراء و دفعهم إلى تغطیة ، و یعیشها المجتمع

  .) Mohamed kirat, 1992, P 24(الوسیلة اإلعالمیة و من مصداقیة الصحفي 

من الصحفیین یعانون من  % 6.25 أنوجدت  التي 2014 حسینة بوشیخسة الدر  بالنسبة نفس الشيء

وٕابقاء یعانون من المساس بجوهر الموضوعات  منهم 11.25%نسبة  معین، أماإجبارهم بكتابة موضوع 

نون من عدم نشر موضوعات تمس بسیاسة الدولة ایع 1.25%الشخصي علیها، أما نسبة  توقیعهم

 حسینة( اتیة على ما یكتبهفي السلطة، مما یدفع الصحفي إلى ممارسة الرقابة الذ وأشخاصا نافذین

  .)134ص  ،2014 ،بوشیخ

من رقابة رئیس  المبحوثین یعانونمن الصحفیین  %64.24أن دت في دراستهاوجف 2006 باي أحالم أما

  ).161 ، ص2006باي، أحالم(التحریر 

في التأثیر على مستوى أدائه الوظیفي سواء داخل المؤسسة  اللبیئة المحیطة بالصحفي دور  أنكما 

 .)45ص  ،2011، صاحب سلطان محمد(اإلعالمیة أو خارجها 

 أنالتي یجب القوانین التي یحددها و  بإتباعحیث یظهر ذلك في تأثره بالمجتمع الذي یعمل فیه، ذلك 

 Henry Schutz et( یتناولهاالمواضیع واألحداث التي ا برسمه الحدود التي یلتزم بها و یمشي علیه

marcel du Fresne , 2007, p341  .(  

حیث بین أن العوامل  مادراسته في Dietmar Scheufele 1999 دییتمر و شوفیل هذا ما أثبته

الممارسات و التنظیمات و  الصحفیین هي معاییر القیم االجتماعیة،و رسة وسائل اإلعالم المؤثرة على مما
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 فيالتوجهات اإلیدیولوجیة أو السیاسیة لدى الصحفیین، فهي كلها عوامل تؤثر و  بوسائل اإلعالمالخاصة 

  ).  Dietmara, scheufele 1999 , P 95( يالصحفداخل بیئة العمل  الممارسة اإلعالمیة

انتشار األمیة بین أفراد المجتمع، حیث یشكل  إلىفي دراستهاترجع المعوقات االجتماعیة  باي أحالمأما

 والتقالید التيتمثل بعض العادات  %48.83ونسبة ، %65.11معوقا لحریة الصحافة في الجزائر بنسبة 

تشمل بعض القضایا االجتماعیة التي یصعب على الصحفیین % 86.04تشكل معوقا، إضافة إلى 

  .)161 ، ص2006باي،م أحال( %30.23أما الفقر یشكل  بحریة،معالجتها 

من الصحفیین المستجوبین  57%بینت أن أكثر من Mohamed kirat 1992قیراط محمد  دراسة أما

 Mohamed،(یرون أن الظروف جد سیئة  15%وأكثر منفي بیئة عملهم،  تكالمش لدیهم

kirat,1992 p24(.  

و أهم إشكال یعیق الصحفي هوالصعوبات التي یصادفها في الوصول إلى مصادر المعلومات التي تعتبر 

 إلیهاالتعبیر عن آرائه، ذلك ما توصلت بعراقیل تمنعه من الوصول إلیها و نه  یصطدم إجوهر عمله حیث 

للوصول وبات یجدون صع اصحفی 40من الصحفیین من مجموع  80% أن  حیث حسینة بوشیخدراسة 

  30%كبر انشغال بالنسبة لهم  فیمثل أالخبر الرسمي في الجزائر، فهو یعتبر إلى مصدر المعلومة و 

یعانون من  % 6,25بتقلص الحریة في الكتابة و  22.5%مقارنة مع الصعوبات األخرى، كما یشعر 

األحداث یجدون صعوبات في تغطیة   13.75%القضایا التي یكتبون عنها، انتقاء الموضوعات و 

في تعذر الوصول إلى : المتمثلةالتي أدرجتها الباحثة بالترتیب و ، إضافة إلى صعوبات أخرى میدانیا

مصادر األخبار غیر الرسمیة، الكتابة تحت الطلب، الضغط الیومي، مواكبة توجهات سیاسیة معینة، عدم 

     ،  2014نة بوشیخ،حسی(  نشر موضوعات تمس سیاسة الدولة رغم الجهود التي قام بها الصحفي

  ).134 ص
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یعانون صعوبات الوصول إلى مصادر  من الصحفیین %99.28 أنفوجدت  باي أحالمدراسة  أما

  ).161 ، ص2006باي، أحالم( المعوقات المهنیة بالنسبة لهم أهمفهي من  المعلومات،

نسبة  أنحیث وجد    Mohamed kirat 1992 محمد قیراط دراسة إلیهاوصلت التي تنفس النتیجة  

بسبب عملهم فیما  یعانون %23فنسبة  یعانون من خیبة أمل بسبب عالقتهم مع مصادر الخبر، %76

 Mohamed  kirat) األجر والسكن  والحریة، واإلبداعات الفكریة واستخدام المواهبیخص االستقرار 

,1992, p24 )  

یومیا داخل مؤسسته فتتصدر الضغوط فیما یخص الصعوبات المعنویة التي یعاني منها الصحفي و 

حسینة فهذا ما وصلت إلیه دراسة  ،القلقهذه الصعوبات من التوتر و  فیها المرتبة األولى في قائمة ةالنفسی

حیث وجدت أن الصحفي یعاني من طبیعة المهنة التي تتمیز بإیقاع سریع بنسبة  2014 بوشیخ

موضوعات مع إبقاء توقیعهم، وصف البعض یعانون من المساس بجوهر ال 11.25%نسبة و ، %1.25

تمثل نسبة و ، المرتبة األولىفي الضغوط النفسیة  ترتب لذا هذا المشكل بنوع من العقاب النفسي

طریقة معاملة المسؤولین لهم التي وصفوها بغیر المرضیة بنسبة تتمثل في المرتبة الثانیة أما  ،32.85%

 %15.7نسبة لتقدیر المعنوي الذي یستحقونه، و شعورهم بافتمثل عدم  %15.71نسبة  أما، 24.82%

یشعرون بعدم االرتیاح في ظل وجود منافسة مهنیة غیر شریفة من البعض، بسبب الغیرة السلبیة بین 

  .زمالء العمل التي تؤدي إلى إشاعة التوتر في أجواء العمل

    وتزویدهم ببیاناتأسئلتهم  على والردن من تهرب الجهات الرسمیة من استقبالهم و یالصحف أیضایعاني 

بالمهنة و معلومات أو تصریحات ضروریة في بعض األوقات، مما یؤدي إلى التعتیم اإلعالمي المضر أ

  .)138 ،135ص ص ،2014بوشیخ،  حسینة(
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في  والعالوات، نقصنقص المنح  الضئیل،األجر فتتمثل في  الصعوبات المادیة بمختلف أنواعها أما

 Mouhamed محمد قیراط دراسةفهذا ما تثبته  والتكوین،ریب من قلة فرص التد معاناتهم العمل،وسائل 

kirat  سابقا.  

التي من الصحفیین یشكون من نقص المنحة  %26.5 نسبة أن 2014 حسینة بوشیخوجدت دراسة  كما

بنسبة  یمثل مطلب رفع األجر من أهم المطالب و  حیث تعتبر من أهم النقائص المادیة،تقدم لهم 

صرفها في األوقات لمقررة في االتفاقیات الجماعیة و ، كما یطالبون باحترام المنح و العالوات ا 25.60%

فالبعض یرى التقصیر في وسائل العمل المادیة من طرف مؤسساتهم، كعدم توفیر وسائل النقل  المناسبة،

شبكة االنترنت بنسبة عدم توفیر حواسیب شخصیة أو تعطل ، و  %13.41ساعة الحاجة بنسبة 

واقعهم االجتماعي لبا على أدائهم المهني من جهة، و نها تنعكس سإفهي الصعوبات التي قالوا  ،8.53%

المباشرة لتنقل الكثیر منهم من جریدة إلى أخرى خالل حیث تعتبر من األسباب الكافیة و  من جهة أخرى

  . )136ص  ،2014، حسینة بوشیخ(سنوات قلیلة 

یشكون من  %79.06 نسبة أنالمعوقات االقتصادیة  فیما یخص 2006 أحالم باي في حین وجدت

 الضغط الناتج عن اإلشهار العمومي إلى إضافة، للصحفوالخاص الضغط بسبب التمویل العمومي 

الضغط من طرف الدولة على الصحف بسبب الدیون تمثل نسبة  أما ،%87.20 والخاص بنسبة

       ، 2006باي، أحالم( %65.11نسبة الضغط الناتج عن احتكار المطابع فتمثل  أما، 79.06%

  ).161 ص

تتحكم في حریتها  والقانونیة التيمهنة الصحافة مرتبطة ارتباطا شدیدا بالظروف السیاسیة ن أ هكذا یظهر

  .ومهنیةتتحكم في الوسائل المادیة، التي تخلق معوقات اجتماعیة  االقتصادیة التيكما تتأثر بالظروف 
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سلسلة  الرأي إلىو حریة التعبیر رض بسبب دفاعه عن أفكاره و ففیما یخص المشاكل القانونیة فالصحفي یتع

 إسماعیل معارفة ( التعلیقتعرض المؤسسات اإلعالمیة للغلق و من المتابعات القضائیة، والتهدیدات و 

  .) 73ص  ، 1999قالیة ،  

حیث یتعرضون لضغوطات  وقد جاء في إحدى المقاالت أن أغلبیة الصحفیین یعانون من صرامة القوانین

 القوانین،حاالت عدیدة جراء هذه  واعتقالهم في ،المعلوماتللحصول على  مقاالتهم، والتضییق علیهمجراء 

 محمد(ن الفصل في هذه القضایا یعالج ببطء شدید أمام المحاكم كما تطول مدة الحبس االحتیاطي أل

  ).86ص  ،2009 ،رزیق

السلطة  قبلأن الصحافة المكتوبة تتعرض لضغوط سیاسیة قانونیة من أحالم باي بینت دراسة  كما

والسجن المحاكمة  واتخاذ إجراءاتبعدم تقبلها لنقد الصحفیین  ویظهر ذلك، %67.72الحاكمة بنسبة 

یرون سلبیة ف %41.86یرون سلبیة قانون اإلعالم اتجاه حریة الصحافة، أما  %79.47ونسبة ضدهم، 

  ).161 ، ص2006 باي، أحالم( قانون العقوبات اتجاه حریة الصحافة

عن مدى قدرتهم على تحقیق عن مسؤولیة الصحفیین األخالقیة و  Voakes 2000 فوكیسدراسة  أما

ماذج تحكم العالقة بین توصلت إلى ثالث نفالقانونیة أثناء العمل، و التوازن بین االعتبارات األخالقیة 

نموذج  ثانیا  نموذج االنعزال الذي یعطي األولویة للقانون، أوالاألخالق في العمل الصحفي، القانون و 

ولیة الذي یوازن بین القانون نموذج المسؤ ثالثا ، و التناقضالتوافق الذي یوازن بین األخالقیات أي عدم 

التوافق، أما و من الصحفیین یؤیدون نموذج االنعزال  %60أن  األخالقیات، فتوصلت الدراسة إلى إیجادو 

ألخالقیات التي هي او یؤیدون نموذج المسؤولیة الذي یبین تأثیر متغیرات أخرى بجانب القانون ف 40%

     جماعات األصدقاءو المصادر، زمالء المهنة ة، و السیاسة التحریری أخالق المهنة،

voakes ,2000, p p 14,29 ).(  
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مهنته، تولد لدیه اتجاهات سلبیة اتجاه عیشها الصحفي أن تؤثر في نظرته و بالتالي یمكن لألوضاع التي ی

  .العملعلى حالته النفسیة أو السلوكیة وتأثر مستوى أدائه ورضاه عن یؤثر  مما

رضا ال مستوى حولWeaver and wilhoit  ویلهاوتویفر و  توصلت دراسة قام بها اإلطارفي هذا 

نه كانت إ، فوجدا أن الرضا انخفض مقارنة مع الدراسات السابقة، حیث صحفیین في أمریكاللالوظیفي 

سنة  %27، ثم إلى %40انخفضت إلى  1982في سنة و  1971عام  %50درجة الرضا حوالي 

،التحدي المهني بنسبة %25اإلحساس باالستقاللیة في العمل بنسبة  : من أسباب الرضا وعدمهو  1992

، ظروف %13خدمة المجتمع ،التأثیر و  %13الزمالة المهنیة ، اإلدارة و %14، المرتبات المشجعة 20%

      عن %20ظیفیة المعززات الو ، قلة فرص الترقیة و %50، ضعف المرتبات %5األمان الوظیفي العمل و 

  .) 8ص  ،علي شویل( 

احتلت مهنة الصحافة خاصة الصحف الیومیة صدارة قائمة أصعب المهن في العالم، إذ یتعرض من 

أن الضغط  newroom.de حیث كشفت دراسة أمریكیة في موقع یعمل فیها لضغط عصبي هائل،

سائق و  معینة، یفوق ضغط عمل الشرطيالمتحدث اإلعالمي لجهة العصبي الذي یتعرض له الصحفیین و 

یم محددة لمواضیعهم، أما ترجع الدراسة سبب هذا الضغط إلى ارتباط الصحفیین بمواعید تسل، و الطاكسي

ي خطأ بسیط أن العام هو الذي یضعهم تحت الضغط ألن فتعاطیهم مع الرأي و ن اإلعالمیو المتحدث

  .) 2014 جانفي ،سبحة أبومحمد ( سیحاسبون علیه 

من الصحفیین یعانون من الضغط الدموي وأمراض  %70أما في الجزائر فقد تم الكشف في دراسة أن 

القلب والسكري، ذلك بسبب طبیعة المهنة المحفوفة بالمخاطر واالعتداءات والصعوبات من أجل الحصول 

بعدد كبیر  وال التصریحعلى المعلومة وفوق كل ذلك ال یتمكن الكثیر من الحصول على حقوقهم المالیة 

  ). 2012یر فاضل ،زب ( منهم لدى الضمان االجتماعي
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صحفیین اغلبهم تحت الثالثین من العمر بعد إصابتهم  9حوالي  2014في كما فقدت الصحافة الجزائریة 

                 الضغوط االجتماعیة، االقتصادیة، القانونیة، الصحیة والمهنیة التي یعیشونها بأزمات قلبیة جراء 

  .)2014 بداد، تسعدیث (

ف دائما في حیث یكون المستهد اخاص اأمنی افالصحفي یعیشجانب ،السابقة إضافة إلى كل الظروف

ن علیه المهتمو ما أكد هذا ما یثبته الواقع و  العالم،التي یعیشها الوطن أو  تكالالمشحاالت األزمات و 

هم اإلرهاب فن الصحفیین لم یسلموا من العنف و أعماد المكاوي بدراسة مصاعب المهنة حیث یرى 

یصل الحد إلى فهناك من یختفون تماما و  الشتم،و یتعرضون لالعتداءات الجسدیة والمعنویة كالضرب 

  .)86.87ص ص المكاوي،عماد  حسن (المساس بحیاتهم 

كثر من أحیث راح ضحیتها الكثیر فقد قتل  التسعینات،هذا ما یثبته وضع الصحفي الجزائري في سنوات 

  آخرین منذ ذلك الوقت واختفاء صحفیین، 1996و 1993صحفیا من قبل الجماعات اإلرهابیة بین  58

  .)39، 1ص ص  ،2006 كمبانا، جویل (

أن حوالي  والنزاع المسلحفي نیویورك حول مناطق الصراعات  للجنة حمایة الصحفیینكما وجدت دراسة 

العمدي هو سبب وفاتهم في هذه  وكان القتل، 2006سنة إلى 1992 سنة صحفیا فقدوا حیاتهم بین 580

 %10وفـكانوا ضحایا القصْ  %18.4تعرضوا للقتل المباشر أما  %71.4أن  وبینت الدراسة المناطق،

      صص  مناع، هیثم(تدل على التعمد في قتلهم  وهذه النسب ،خطیرةأثناء قیامهم بمهام في مناطق 

1 ،5.(  

حول  2001 إلى 2000عام  منبعنوان السجل القاتم  انشر تقریر  الصحفیین العرباتحاد أما موقع  

 للضرب،تعرضهم بسبب  208صحفیین وٕاصابة  3ن في فلسطین، حیث قتل االعتداءات على الصحفیی

أن  2003إعالن باریس  صحفیا، فقد جاء في 17 وسحب بطاقةمؤسسات  8على  كما تم االعتداء

 أداء، هذا بسبب واجب مهنتهم في هدفا للهجوم أثناء النزاع المسلحاإلعالمیین أصبحوا الصحفیین و 
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          ،2006محافظة، عمران محمد (رأي المجتمع الدولي لفظائع النزاعات  مصلحة عامة، بتوجیه

  .)70ص 

عام  فيففي عدد ضحایا الصحفیین  االحظت تزاید "منظمة مراسلون بال حدود"إحصائیات أخرى من 

، أما صحفیا53 حوالي 2004عام و صحفیا،  40اغتیل  2003في ، و قتیال 25بلغ عدد الضحایا  2002

اعتقال و  منهم 1308 وتم إصابةمساعدیهم  من 5وقتیال  63وصل عدد الضحایا إلى  2005في عام 

  .)منظمة مراسلون بال حدود(آخرین  807

تعرض  كما ،آخرین 29اختطاف ، و امساعدصحفیا و  56اغتیل حوالي  2005- 2003في العراق بین 

 63سنة فقد اغتیال  20اعتقالهم، أما حرب الفیتنام خالل اآلخرون لالعتداء ومنعهم من تغطیة األحداث و 

  ).2005األهرام ،حدود،مراسلون بال  منظمة(صحفیا 

في العدید من البلدان  وتوقیف الصحفیین ،من الصحف ووقف العدیدتم اختطاف العشرات من الرهائن  فقد

  ).4ص  ،2005 عوض، محسن(العربیة 

لضرب         ل تعرضوا والعسكریة، فقدن في بعض الدول من السلطات الحكومیة نه لم یسلم الصحفیو أكما 

 121اغتیل  فیها، فقدإلبعادهم عن المناطق التي ال یراد كشف الحقیقة  والترهیب، ذلك واستخدام العنف

  .)1،5ص ص  مناع، هیثم( 2009في العالم عام  ابلد 25صحفیا في 

حملة شعار الصحافة "أوردت إحصائیات عن ضحایا مهنة الصحافة في تقریر نشرته ف أنباء موسكوأما 

ماتوا في مناطق الربیع العربي، منهم  20 ،2011صحفیا عام  106ن العالم فقد جاء فیه أو  "في جنیف

تونس  ،ات في كل من مصر، لیبیا، سوریا ٕاصابصحفي تعرضوا للمضایقات واعتقاالت و  100 أكثر منو 

باكستان من الدول الخطیرة لممارسة مهنة الصحافة، فقد قتل في المكسیك كذلك تعتبر المكسیك و والیمن، 

باكستان فقد عصابات المخدرات في شمال البالد، أما في فیا هم ضحایا نزاعات بین الجیش و صح 12

ضافة إلى صحفیین تعرضوا الفلبین، إلیبیا و غانستان وتأتي العراق و صحفیا في الحدود مع أف 11اغتیل 
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أشارت المنظمة إلى أن ثلثي الصحفیین قتلوا عمدا خاصة في أمریكا الالتینیة، أما للخطف  واإلخفاء، و 

موسكو ،  أنباء(انفجار األلغام و  نتحاریةالتفجیرات االالمعارك و الثلث األخر قتل في حوادث التظاهرات و 

  .)14ص 

من اجل إخفاء  حیث یكون المستهدف األول ،من مخاطر النزاعات والحروب الصحفي یعاني أیضا

محـمد ، هذا ما أكدته دراسة البتعاد عن ممارسة المهنة كما هي، هذا ما یدفعه إلى االحقائق و الوقائع

، حیث أظهرت الدراسة العمل الصحفي بالمخاطر ومنازعات الحروبدى تأثر التي تبین م 2008 شلبیة

أن ، و من مجموع عینة الدراسة یرون أن اإلعالمي یعمل في ظروف خطرة دائما أو أحیانا %79أن 

في و  الطوارئ یؤثر على طبیعة العمل اإلعالمي دائمایرون أن العمل في ظروف األزمات و  93.7%

أن المخاطر التي تواجه اإلعالمیین تؤثر في مصداقیتهم في هذه یرون  %88.4أن معظم األحیان، و 

ن إلى التعتیم الصعوبات التي تواجه اإلعالمیین تجعلهم یعمدو یرون أن المخاطر و  %89.5الظروف، و 

أن جو المنافسة بین  %67.4كما یرى  على بعض الحقائق واألحداث، وبالتالي تضعف مصداقیتهم 

جل تحقیق السبق أات اإلخباریة الحصریة تساعد على المخاطرة من التغطیطات الفضائیة و المح

اإلعالم ال  یرون أن العمل في مجال %75.8یرون أن ذلك یكون أحیانا، أما  %27.4الصحفي، و أن 

  .الح أو تأثیرات داخلیة أو خارجیةبعیدا عن مصبد أن یكون مستقال و 

عالمیین في التغطیة اإلال توفر حمایة كافیة للصحفیین و  أن األطراف المتنازعة %87.9یرى أیضا  

اإلعالمیین الذین ماتوا في المیدان في ظروف الحرب، یرون ارتفاع عدد الصحفیین و  %74.2المیدانیة، و

یرون أن إصابة  %77.7و ق األخرى الساخنة في العالم،المناطفلسطین و  ،أفغانستان  ،مثل العراق 

 یرون أن القوانین اإلعالمیة %81.6و ،المیدانیة غالبا ما یكون متعمدا ي التغطیةالكثیر من اإلعالمیین ف

                 الصحفیة التي تكفل حریة العمل الصحفي ال تجنب الصحفیین االعتقاالت     و 
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  ،2008محمود شلبیة ، ( الطوارئ ثیر من الدول في ظروف  األزمات و المحاكم في الكو التساؤالت و 

  .)299ص 

ذلك بسبب من الصحفیین یرغبون في التقاعد و في دراسته أن نسبة كبیرة  voakes فوكیسوجد ف

 ) . 8، 7ص ص ، علي شویل( الضغوط التي یواجهونها في مهماتهم العملیة 

معظم الصحفیین یعانون من مشاكل جسدیة مختلفة ذلك نتیجة للظروف التي أنختلفة بینت دراسات م

  متنوعة  واضطرابات جسدیةمختلفة  الشروط أمراضیعیشونها في بیئة عملهم حیث تنجر من هذه 

من  %70إلى إیجاد  أمریكیة دراسةلإلعالمیین حیث توصلت دراسة حول الصحة الجسدیة  أوردتههذا ما 

الصحیة  المشاكل (وأمراض القلبوالسكري لمتاعب یعانون من الضغط الدموي العاملین في مهنة ا

  ).15ص ،2014 ،لإلعالمیین

في ضوء ما رأیناه سابقا نجد أن الصحفي یتعرض إلى ضغوط مختلفة بمختلف مجاالتها ذلك ما     

 ردود أفعال معینةسببات تستثیر اإلطار فالضغط یشیر إلى وجود م لعملهم، وفي هذایعوق السیر العادي 

  .رغم اختالف انتماءاتهم الفكریة واتجاهاتهم العلمیة الباحثین،هذا ما اتفق علیه معظم 

تم االتفاق على أن الضغوط من الظواهر اإلنسانیة المعقدة بسبب تعقد أسالیب الحیاة والتغیر المستمر و 

هارون  (الجدیدة حتى ال یكون عرضة لها  في مجاالتها، لذا یتوجب على الفرد التكیف مع المعطیات

  .) 3ص  ، 1999توفیق ، 

التي تصاحب التعقیدات المتسارعة التي واكبت عملیة التطور  اإلنسانیةالظواهر  ىحدإكما یمثل الضغط 

في العدید من الدول  ،تم تحدید هذه الظاهرة لدى مقدمي الخدمات االجتماعیة خاصةو  ،في عالم الیوم

  ) .  Rothmann, 2003, p 52( النامیةالمتقدمة و 

الضغط حالة داخلیة للجهاز  أن Hans Selye ben sabat1965 بان سبت هانس سیلي یرىف

العضوي بعد أن یقوم باالستجابة للعوامل المثیرة له، فهذه االستجابة تكون غیر محددة من قبل الجسم 
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ٕامكانیات الفرد للتعامل معه، فهو نتیجة متطلبات موقف یدرك على انه یفوق قدرات و  اتجاه أي طلب، فهو

 أو جسدي لذي یفتقر إلى قدرات لمواجهته، ویكون بالتالي التأثیر عقليتفرض على الجسم ا

)Boissieres, 2003, p3 (.  

القیاس       الدراسة أوطرق، إما في  ترتبة عن الضغط یتطلب إتباع ثالثالنتائج المفالتعامل مع اآلثار و 

المجال النفسي أین یتم التركیز على االكتئاب، القلق، انخفاض : تتمثل هذه الطرق فيو  المعالجة،أو 

یتم التركیز على ضعف الصحة، في المجال الفسیولوجي و  ،الخ...مفهوم الذات، عدم الرضا، االحتراق 

النشاطات السلوكي یعتمد على  في المجالو  ،الخ...الشكاوي النفس جسمیة  ،القلباإلصابة بأمراض 

عبد الرحمن ( االستراتجیات التي یواجه بها الفرد المواقف الضاغطة أنماط السلوكیات و الفعالیات و و 

  ). 159ص  الطریري ،

مل یرتبط تنامي الشعور بضغوط الع أنعلى  Cooper et marshal  1976 مارشالكوبر و  أكد كما

ما مع مكونات بیئة العمل الداخلیة و تهدیدات في تفاعلها فرص و ویه من ما تحببیئة العمل الخارجیة و 

لتوصیف الوظیفي التزامها باتحویها من نقاط قوة ومناطق ضعف ومدى التوازن بین الحقوق والواجبات و 

یزید من في حدوث المشكلة و  األبرزالخارجي یلعب الدور ن المحرك البیئي الداخلي و إمن ثم فالفعال و 

  .) Lakshminarayanan, 2008, p 4(لدى العاملین الشعور بالضغط 

لتي تسبب التوتر والضغط، غیر مرغوب فیها، االقلق من أحداث الحیاة هناك من یرجع الضغط إلى و 

، بالتالي تتطلب التكیف مع األوضاع الجدیدة، كما تظهر الضغوط النفسیة وذاتهتؤثر في حیاة الفرد و 

  .وعدم االرتیاح شعر بالتهدیدویعندما یواجه الفرد حوادث مزعجة 

البیئة تظهر هناك ضغوط دما یكون هناك تفاعل بین الشخص و نه عنأ Sarafino 1994  سارفینویرى 

 ,sarafino( االجتماعیةلتناقض بین المطالب البیولوجیة والسیكولوجیة و نفسیة، ذلك نتیجة إلدراك الفرد ا

1994 ,  p 24 .(  
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الضغوط المتعلقة بصفة عامة، و  الفرد ببیئته تختلف من بیئة إلى أخرىفالضغوط التي تنجر عن تفاعل 

ببیئة العمل لها خصوصیاتها بصفة خاصة حیث أنها مرتبطة بطبیعة المهنة، التي بدورها تختلف من 

ضغوط خاصة بها، التي تظهر فیما بعد على شكل معاناة نفسیة، تؤدي إلى أخرى فلكل مشكالتها و مهنة 

  .رد وعلى المؤسسة التي یعمل فیهاة هامة على صحة الفإلى نتائج سلبی

أي مدى یؤثر الضغط في مستوى األداء الوظیفي  إلىالكشف  يمن أسباب دراسة الضغوط المهنیة هو 

الشعور باألمان هم و تحقیق أهدافهم في العمل و تأیضا إشباع احتیاجا، وعالقته بدافعتیهم للعمل و للعمال

البدنیة ، كما تؤدي إلى تدني مستوى ها عالقة بصحة األفراد النفسیة و المهنیة لفي وظیفتهم، فالضغوط 

عدم االت من النفور و بالتالي تظهر حرضا و تقدیر الذات لدى العمال، وانخفاض دافعیتهم للعمل و ال

تأدیته  والالمباالة في انعدام الثقةتظام في العمل، مما یزید الضغط والتوتر العصبي والقلق النفسي، و االن

  .) 227، ص 1991، الخضري( القصور في انجازه و 

توصلت نتائج الدراسة حول طبیعة تأثیر ضغوط العمل على الرضا الوظیفي، إلى انه كلما ازدادت 

  .)241ص ،2010، 2009شفیق،  شاطر (ضغوط العمل كلما انخفض الرضا الوظیفي 

للقرارات  ومستویات اتخاذهكما تتأثر الضغوط المهنیة بالسند االجتماعي الذي یتلقاه العامل في بیئة عمله 

  .یواجههاالعمل التي  وأیضا متطلبات

 Lancetالنسیتفي مجلة  Weinberg et Creed كرییدفینبیرج و فهناك أراء متشابهة لكل من 

الصحة للمحیط المهني و  اإلسكندنافیةفي الجریدة  Neidhammer and all شركائهنیدهامر و و

،حیث وجدوا أن زمالء العملو  ني من طرف المؤطرین، حول السند االجتماعي في الوسط المه1998

  .) 22ص ، 2009برزوان ،   حسیبة( عن في عدم ارتفاع الضغط المهني اكبیر  هناك تأثیرا

تتمثل في و وجود ثالثة عوامل تسبب الضغط    Hellemans et Karnas 1999كما بینت دراسة 

اتخاذ : ت العمل، والدعم االجتماعي، واستخالصا ستة عوامل أخرى وهي، متطلبامستوى اتخاذ القرارات
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الدعم االجتماعي من الزمالء و ، الدعم االجتماعي من الرئیس اجاإلزع ،القرارات والتدریب ، ضغط الوقت

 ،اال یشعر بالضغط تماما یكون مستوى اتخاذ القرار لدیه متوسطوتوصال إلى نظریة أن الفرد عندما 

لقرار یشعر بضغط مرتفع عندما یكون اتخاذ ا، و االدعم االجتماعي مرتفعوالمتطلبات النفسیة للعمل قلیلة و 

، والدعم االجتماعي ضعیف جدامتطلبات النفسیة اتجاه العمل مرتفعة جدا لدیه في مستوى ضعیف جدا  و 

عندما ال یشعر بالضغط فهذا یعني أن متطلباته النفسیة في العمل  لیست مرتفعة كالذي یتعرض أما الفرد 

  .) Laurent Guillet, 2012 ,  p 04( للضغط مرتفع 

بما مل التي تؤدي إلى ظهور الضغوط، و فعدم إشباع الفرد لحاجاته خاصة األساسیة منها من أهم العوا

انه من الصعب إشباع هذه الحاجات جمیعها الزدیاد متطلبات اإلنسان فهذا ما أدى إلى ظهور مشكالت 

  .  )104ص ،1992 ،عویدي(أكثر تعقیدا 

، منظماتیة أو في اضطرابات مختلفة سواء جسمیة أو نفسیة تتمثلمختلفة هذه الضغوط نتائج هامة و ل

من  %80أن ما یقارب كندا هذا المجالفأشار تقریر من حیث یظهر ذلك في الدراسات التي أجریت في

الموازنة بین تطلعاتهم  القلق، ذلك یرجع إلى عدم قدرتهم علىالكندیین یعانون من ضغوط العمل و العمال 

  .)217ص ،2006 العظیم،عبد  طه (عملهم الخاصة و 

إلى التقاعد المبكر بسبب ، فبینت أن الضغط یؤدي األوروبیة للسالمة و الصحة في العملالمنظمة أما 

األمراض الناتجة عنه، و مشكل التغیب إضافة إلى ارتفاع مجموع األیام الضائعة من العمل المرتبطة 

  Patrick et romain(من مجموع األیام  %60إلى  %50بطریقة مباشرة بالضغط، حیث تصل من

2006 , p03 (. 

وجد أن نصف أیام العمل الضائعة مرتبطة بالضغط سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،  انجلترافي 

  .عمل ضائع في السنة یوم ملیون 180حیث وجد حوالي 
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من نسبة حوادث  %4تبین أن األمراض القلبیة مرتبطة بالضغط حیث أن ف اإلسكندنافیةأما في الدول 

  ). (Segma A , 1992, p 12األمراض ترجع إلیه  العمل و

     نصف جنیه إسترلیني في السنة بسبب الضغط في بریطانیااب المصانع یضیعون حوالي ملیون و أصح

  .) 14ص  ، 2003  ،سمیر شیخاني ( 

ملیون دوالر سنویا، أما األمراض الناجمة عن  500تكلف الضغوط في الوالیات المتحدة األمریكیة حوالي 

         ،2004 ،وبارون جنیبرج(مفقود ملیون یوم عمل  132الضغوط فتكلف الصناعة األمریكیة حوالي 

 .)45ص 

أسبرین  الف قرص16وملیار جرعة  5استهالك المهدءات بسبب الضغط فیصل إلى حوالي  وفیما یخص

  ).14، ص2003 شیخاني، سمیر (كل سنة 

وتبین تعرضوا إلى عرض من أعراض الضغط المهني،  عاململیون  23.53أن  فرنسابینت دراسة في 

تدفع من أجل التأمین  %20إلى % 10 نسبة ملیون أورو أي 1656, 830 ما بین ما یقدر أن

  .)Bejean et autre , 2004,p 25 ( واألمراض المهنیةاالجتماعي المرتبط بحوادث العمل 

إلى األمراض المترتبة  والمؤسسات نظرافأصبحت ضغوط العمل محل اهتمام الكثیر من األفراد 

 ).18ص  ،1998 الرحمن،عبد  هیجان(عنها  والتكالیف الناتجةعنها

یعد العمل ، و لفرد القدرة على مقاومة  األمراضإلى فقدان ا انالصراعات، تؤدیالضغوط و نأهكذا یظهر 

مؤقتة، عندما یكون الفرد في خالف مع الزمالء أو اإلدارة، الدائمة أو ال ماإغوط النفسیة الض عوامل احد

     مرن، أو عندما یكون في مجال  ال یتناسب مع میوله أو تخصصه أو یكون تحت إدارة مسؤول غیر 

التحقیقات، إضافة إلى عدم فهمه لدوره كثرة الجزاءات و ي الذي هو فیه و أو عدم رضاه عن الوضع الوظیف

العدل ، عدم في تحقیق الذات ، الفشلالحوافز، عدم تحدید مسؤولیة الموظف، وأسالیب التقییم و في العمل

  .) 97ص  ،2002، الحسین عبد العزیز (  آخره إلىالخبرة و و المساواة ، نقص الكفاءة 
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دفعه  ،اإلنتاج في ایجابیة كدفع الفرد للزیادة ایرى أن للضغط آثار  1999حسن علي إسماعیل إال أن 

تاجیة، كما له آثار ال إنال یمكن أن یكون هناك ال تغییر و بدون هذه الضغوط ، و للمحافظة على حیاته

جتماعي            مواجهة المتطلبات التي تواجهه من الواقع االذلك عندما ال یستطیع الفرد سلبیة و 

لكن تكتسب تلك الضغوط لیست ضاغطة في حد ذاتها و الخ، لكن هذه ...المهنيالسیاسي و واالقتصادي و 

      بالتالي تكون لها نتائج على مستوى ذات الفرد سواء جسمیة  ذا أدركها الفرد على أنها كذلك، الصفة إ

  .) 03ص ، 1999، توفیق هارون( أو عقلیة أو نفسیة  أو معرفیة

عدم تلقیه الدعم من طرف ضغط و لل تهالتساؤل كثیرا عن مصیر العامل في حالة عدم مواجه إال أنه تم

 األعراض، لذا ظهرت عدة دراسات اهتمت ببعض یشعر بأعراض أخرى أنیمكن هل المحیطین به ف

التي  األخیرةالنتیجة  أن إلىتظهر وراء الضغط المهني، فتوصلت معظم الدراسات  أنالجدیدة التي یمكن 

 كما یمكن،من المعاناة أخیریصل إلیها العامل هي ظاهرة االحتراق النفسي الذي یعتبر كمستوى  أنیمكن 

 ،وضوع  من طرف العدید من الباحثینلذا تم التركیز على الم ،هتمام بالعاملأن یكون بسبب عدم اال

أول من استعمل هذا خاصة كونه یأتي من ضغوط العمل، و طبیعته  عن ابحثالعدید من الدراسات  وعرف

في السبعینات، بعد مجموعة من   Freudenberger Herbertغ هیربرتفرودنبر المصطلح هو 

مختلف القطاعات  الدراسات التي قام بها حول مظاهر االستجابة للضغوط التي یتعرض لها العمال في

دي بعدها إلى رجع أسباب االحتراق النفسي إلى االستعمال المفرط للطاقة الذي یؤ أالخدماتیة، حیث 

 canoui mourange et(   الفشل، ثم یلیه اإلجهاد الذي یؤدي إلى االنطفاءاإلحساس باإلنهاك و 

Masson, 1998  (.  

نه أرواد هذا المجال، فقد عرفته على من  Kristina Maslach  1977كرستینا ماسالشاعتبرت 

 ،ٕامكانیاتهو  طاقته المستمرة على الفرد بما یفوقباء العمل والمتطلبات الزائدة و إجهاد یصیب الفرد بسبب أع
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 , maslach, 1977(    العقلیةالة مجموعة من األعراض النفسیة والجسمیة و تنتج من هذه الحبالتالي 

pp 100 113 (.  

هي أبعاد له، و  ةإلى ثالث maslach and jackson 1981ماسالش و جاكسون كما توصلت 

  ,maslach and Jackson(   نجازباإلي، تبلد الشعور و نقص الشعور اإلجهاد االنفعال

1981,pp 99, 113 (.  

د التعرض إلى یظهر بعي یمس المهنة االجتماعیة أكثر، و أن االحتراق النفس 1982ماسالش بینت و 

عنیفة یفقد الفرد القدرة على التكیف مع الوضع، كما یمكن أن یؤدي إلى سلوكیات لمدة طویلة و الضغط 

  .) 60ص  ، 1990زمالئه ،  طحاینیة و (

فبعد مرور  ،الخدمة الطویلة إلىالفرد المحترق نفسیا یرجع  أنفیرى  Sarsone 1972 ساراسون أما

بالعمل، فالعامل كلما مارس مهنة لمدة طویلة كلما  وطموحه وعدم اهتمامهسنوات على عمله یفقد حماسه 

طول الخبرة التي تؤدي  أن إلىرجع ذلك أیحیط به من مؤثرات في العمل فقد  وحیویته لماقلت استجابته 

  .)31ص ،1993 ،كندي یارا (زیادة الضغط  إلىما یؤدي  بالملل هذا اإلحساس إلى

العبء الزائد في العمل         هو 1980هوك االحتراق النفسي حسب  إلىالعوامل التي تؤدي  أهممن و 

  .اإلداریةالمساندة  إلىالحاجة و  األصدقاءالعزلة عن المكافآت و  إلىالحاجة و 

یرتبط بالسمات  أولهنوعین  إلىاالحتراق النفسي ینقسم  أنفیرى  Friedman 1990 فریدمان أما

والمساندة  ومناخ العملالثاني فیرتبط بنظام  أما یفسر استعداد الفرد لالحتراق، وهو ماالشخصیة، 

  .)22ص  ،1995 ،عادل محمد (المهنیة االجتماعیة و 

مختلفة لظروف ال یستطیعون  ألسبابذلك لتعرض العمال سوء التوافق و  إلىفظاهرة االحتراق تؤدي 

القیام  بالعجز عن اإلحساس إلىهو ما یدفعهم فعال، و التحكم فیها مما یمنعهم من القیام بدورهم بشكل 

بالعجز ، هذا الشعور القرارات متخذوو  اإلداریونبالمستوى الذي یتوقعه منهم بالمهام المطلوبة منهم و 
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        ،1996 ،مقابلة (االستنزاف النفسي االنفعالي و  اإلنهاكحالة من  إلىبهم  اناستنفاذ الجهد یؤدیو 

  .) 111ص 

بسبب  واالحتراق النفسيیتعرضون لحاالت من التوتر أن العمال  إلىوزمالئه  طحاینیةدراسة  توصلت

 والظروف الفیزیقیة یمارسونها، فعالقات العمل والوظائف التيضغوط العمل في مختلف المهن 

األسباب التي لها دور  وسوء التنظیموغیرها من، وغموض الدور وضغوط العمل والممارسات اإلداریة

  ).60، صوزمالئه طحاینیة( رئیسي في وجود ظاهرة االحتراق

التعرض  واالنفعالي نتیجة واالستنزاف البدنيفمعظم الباحثین یرون أن االحتراق النفسي حالة من اإلنهاك 

تتمثل في التعب، اإلرهاق، فقدان االهتمام فأما الظواهر السلبیة لالحتراق النفسي  ،عالیةالمستمر لضغوط 

  ).102ص  ،2000عسكر،  علي(الخ ...، الشعور بالعجز والعملباآلخرین 

في مواقف تتطلب بذل مجهود انفعالي هو التعامل مع الناس والتفاعل معهم لفترة طویلة و  أهمأسبابهمن و 

االنفعالي التي تعتبر من مؤشرات االحتراق العصبي و  الذهني، البدني،مضاعف، یؤدي إلى اإلجهاد 

  .)  Pines and Aronson, 1983 , p45(النفسي 

ظروف البیئیة التي تحیط بالفرد والتي یشیر إلى ال ، األولظرفینلنفسي یستخدم للداللة على فاالحتراق ا

، النفسيمصادر خارجیة لالحتراق تسبب له نوع من الضیق والتوتر وبالتالي تمثل مسببات مختلفة و 

الذي یعطي  ءسبب هذه المصادر، أو الشعور السيیشیر إلى ردود أفعال داخلیة التي تحدث ب ثان وظرف

  .)40ص  ،2007 عوض،محمد  أحمد(تسمیات االحتراق النفسي 

المواقف، التي قد الطاقة لمواجهة هذه م إلى بذل المزید من المجهودات و تعددها تدفعهكثرة أدوار العمال و 

عدم تطابق قدرات العامل مع متطلبات العمل، د یؤدي إلى سوء التوافق النفسي و تكون مصدر إرهاق شدی

  .)Dominique servant,  2005, p 143 ( میولهرغباته و كما یشعر أن وظیفته ال تحقق 
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 ،مختلف المنظماتبرز مشكالت العصر التي تواجه العمال في أاالحتراق النفسي یعتبر من  أنرغم 

األفراد و  المؤسسات على ثار سلبیةآرغم ما له من ، و واإلبداعنجاز تقلیل القدرة على اإل إلى یؤديوالذي 

  .الدراسات المحلیة به كثیرا في امهتمیتم االلم  هأنغیر  ،سلوكیة أو فسیولوجیة نفسیة أو سواء

المصادر     وضغوط متعددةیتعرضون لتوترات  والصحفیون خاصةما رأیناه فالعمال عامة  وعلى ضوء

ما  ومن خالل، وقدراتهم، نظرا للمهام الكثیرة التي تتجاوز في الكثیر من األحیان إمكانیاتهم واألشكال

 أن إاللدى العمال،  واالحتراق النفسيهناك عالقة بین الضغط المهني  أنرأیناه من دراسات سابقة وجدنا 

  .  ط المهني باالحتراق النفسي لدى الصحفیین ال تزال محدودة رغم أهمیتهاالدراسات حول عالقة الضغ

مستویات، نسعى في هذا البحث إلى إیجاد العالقة التي  واالحتراق النفسيالضغط المهني درجات  وبما أن

الفروق بین  مع إظهارالنفسي لدى الصحفیین،  وظهور االحتراقتربط بین درجات الضغط المهني 

وذلك سمعي، ال المجال والصحفیین في في المجال الكتابيدرجات هذین المتغیرین لدى الصحفیین 

  :ینالتالی یناألساسی ینلسؤالا بصیاغة

 ؟الصحفیینالنفسي لدى  وظهور االحتراقبین الضغط المهني  ذات داللة إحصائیةهل توجد عالقة  -

السمعي في درجة  وفي المجالالكتابي  هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین في المجال هل -

 النفسي؟مستوى االحتراق الضغط المهني و 

 :یليفهي كما  فرعیةأما األسئلة ال

في النفسي لدى الصحفیین  وظهور االحتراقبین الضغط المهني  ذات داللة إحصائیةهل توجد عالقة  -

 ؟الكتابيالمجال 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط المهني و ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیین في  -

 سمعي؟ال المجال
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السمعي في درجة  وفي المجالالكتابي  هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین في المجال -

 ؟الضغط المهني

مستوى السمعي في  وفي المجالالكتابي  هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین في المجال هل -

 النفسي؟االحتراق 

 :الدراسة فرضیات-2

 :األولىاألساسیة الفرضیة  -

 . ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیینبین الضغط المهني و  عالقة ذات داللة إحصائیةهناك  -

 :األولى الجزئیة ةالفرضی -

 في المجالالنفسي لدى الصحفیین  وظهور االحتراقبین الضغط المهني  ذات داللة إحصائیةهناك عالقة  -

 . كتابيال

 :الثانیةالفرضیة الجزئیة  -

في المجال النفسي لدى الصحفیین  وظهور االحتراقبین الضغط المهني  ذات داللة إحصائیةهناك عالقة  -

 .السمعي

 :نیةالثا ساسیةاألالفرضیة  -

في  سمعيال المجال والصحفیین فيكتابي ال في المجالفروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین  هناك -

 .النفسي ومستویات االحتراقدرجة الضغط المهني 

 :األولىالفرضیة الجزئیة  -

سمعي في ال المجال والصحفیین فيكتابي ال في المجالهناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین  -

 .المهنيدرجة الضغط 
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 :الثانیةالفرضیة الجزئیة  -

سمعي في مستوى  والصحفیین تخصصهناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین تخصص كتابي  -

 .النفسياالحتراق 

 :أهمیةالدراسة- 3

السلبیة  وٕاظهار آثارها واالحتراق النفسيظاهرة الضغط المهني بنحاول في هذه الدراسة االهتمام العلمي  -

 .الموظفعلى 

صحافة ال المجالینالنفسي لدى الصحفیین في  وظهور االحتراقح العالقة بین الضغط المهني یوضت -

 .للذین یهمهم األمر والصحافة المسموعةالمكتوبة 

 . الكشف عن معاناة الصحفیین و مستویات الضغط و درجات االحتراق النفسي لدیهم -

 خاصة في جامعتنا قلة الدراسات الجامعیة حول هذا الموضوع على حد علمنا  -

 .الموضوعإثراء البحث العلمي بهذا  -

التي ستساهم ربما في توضیح كیفیة  ،المتواضعةمن خالل نتائج دراستنا  االقتراحاتاقتراح بعض   -

المسؤولین إلى  ولفت نظرفي نفسیة الصحفیین،  والعوامل المؤثرةالتعامل داخل المؤسسات اإلعالمیة 

 وٕابعادهم قدرالعمال  وتحسین ظروفثاره، آسیاسیة تخفف  ورسم خطةط المهني ضرورة العنایة بالضغ

 .واالحتراق النفسيالمستطاع عن الضغوط 

 :الدراسة أهداف– 4

 . ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیینحدید العالقة بین الضغط المهني و ت -

 . الصحفیینفي المجال الكتابيظهور االحتراق النفسي لدى حدید العالقة بین الضغط المهني و ت -

 . ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیین في المجال السمعيحدید العالقة بین الضغط المهني و ت -
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واالحتراق في درجة الضغط المهني  السمعيوالمجال كتابي في المجااللتحدید الفروق بین الصحفیین  -

 .النفسي

 :المفاهیمتحدید   - 5

متغیرات  وتحدید أهمحیث أنه من خاللها یتم توضیح  ،البحثتعتبر مرحلة تحدید المفاهیم من أهم مراحل 

نحاول  ولهذا سوف ،الموضوعالهامة التي تساعد على فهم  ومعاني المصطلحات وفهم الدالالتالموضوع 

العلماء حیث أن كل واحد یركز على زاویة معینة في  واختالفها بین وذلك لتعددهاأن نتعرف إلى أهمها 

  :منها وهذه البعضتعریفه حسب تخصصه 

  :المهنيمفهوم الضغط  5-1

 :التعریف اللغوي للضغط المهني  -

 .)451ص المنجد، قاموس (علیه ضیق  ،عصره،زحمهه معنا ،اضغطضغط  :الضغط -     

 ،الوسیطالعربي المعجم ( وجمعها مهن ،ومهارةالحرفة أو الصنعة التي تتطلب حذقا  ،العمل:المهنة -     

 .)395ص 

 :للضغطالمفهوم االصطالحي  -

 وتتمثل في ،البیئةالضغط هو استجابة تكیفیة لدى الفرد، تختلف باختالف خصائصه نتیجة للتفاعل مع 

عبد  حنان (والجسمیة والنفسیة مما یؤدي غالبا إلى المشكالت الصحیة  ،للجسماختالل التوازن الداخلي 

 .)19ص  ،2006،الرحیم األحمدي

تحدث فیها مشاكل و یتضمن المثیر الذي یؤدي إلى  ذيال اإلنسان،الحالة العضویة لدى الضغط هو 

 . )   Wolf , 1975 ,  p 57(ردود أفعال و هو الضغط 
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التي تحدث نتیجة و  ،السیكولوجیةالعملیات تتوسطها الفروق الشخصیة و ،مكیفةالضغط استجابة  -     

 الفردبحیث تكون على شكل متطلبات سیكولوجیة أو مادیة مفرطة على  ،خارجيأو فعل بیئي حدث

)Gibson ,1994 , p 57  ( . 

لكن النتائج  ،بهأو متطلبات مرتبطة بما یرغب  االضغط حالة دینامیكیة یواجه فیها الفرد فرص -     

 ).371ص  ،2000 مصطفى، العطیة (ومبهمة المرتبطة بها تدرك على أنها غیر مؤكدة 

  :المهنيالمفهوم االصطالحي للضغط  -

 :  1990تعریف كوكس  -

التعامل معها  وقدرته علىإن الضغط ینشأ نتیجة أي صراع بین المطالب الملقاة على الفرد في العمل، 

   ن یؤدي إلى ظهور الضغطفي توازن بین الطرفی وأي اختالل، وفي قدرتهحیث یفكر الفرد في المطلب 

  ).19ص  ،2000 ،طه عبد العظیم  (

الضغط المهني هو تجربة ذاتیة لدى الفرد، تحدث نتیجة لعوامل في الفرد نفسه أو البیئة التي یعمل  -     

      حیث یترتب على هذه العوامل حدوث آثار أو نتائج جسمیة أو نفسیة  ،المنظمةفیها، بما في ذلك 

       سلیمة  وٕادارتها بطریقةتؤثر بدورها على أدائه مما یستلزم معالجة هذه اآلثار  ،الفردأو سلوكیة على 

 .)23ص  ،1998الرحمن،عبد  هیجان (

التي تحدث للفرد ردود فعل أثناء  ،والنفسیةالضغوط المهنیة مجموعة من المتغیرات الجسمیة  -     

 .لهتهدیدا  والتي تمثلمواجهته للمواقف المحیطة به 

 :caplan et autre  تعریف  -

  .للفردالضغط المهني هو مجموعة من الخصائص موجودة في بیئة العمل التي تخلق التهدید 
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 :Cooper marshalتعریف  -

ضغوط العمل هي مجموعة العوامل البیئیة السلبیة مثل غموض الدور، صراع الدور، أحوال العمل السیئة 

  .)160ص  ،2004محمود، العمیان ( عالقة بأداء عمل معین التي لهاو  ،واألعباء الزائدة

 :Oltmanns et Emery 1998تعریف  -

تلزمه وتفرض علیه تكیفا على الشخص و ي األحداث التي تفرض فه ، اعتبرا الضغوط كمثیرات في العمل

 ) .oltmann et emery, 1998, P287( فسیولوجیا أو معرفیا أو سلوكیا 

 : Davison et Neal 1994تعریف  -

ا إذا كان هي التي تحدد مو  ،البیئةكاستجابات الطریقة التي تدرك بها أو تقدر بها  الضغوط هناتعتبر  

    منطلب استجابات تكیفیة بالضغط عندما نقدر الموقف بأنه یتبالتالي نحس الضغط موجودا أم ال، و 

  .)191Davison et Neale, 1994 , P(االستجابة من فرد إلى آخر  تختلف أو

 :ن یتعریف سیزالقي و آخر  -

عوامل في البیئة  وتنتج عنضغوط العمل هي تجربة ذاتیة تحدث اختالال نفسیا أو عضویا لدى الفرد، 

 .)180ص  ،1991،  دي اندرو يقسیزال( الخارجیة للمنظمة أو الفرد نفسه

 :یوسفتعریف جمعة سید  -

         مریحة غیربأنها معینة  أوظروفالضغوط هي الحالة التي یدركها الكائن الذي یتعرض ألحداث 

قد یؤدي إلى آثار  وٕان استمرارهاأو مزعجة أو على األقل تحتاج إلى نوع من التكیف أو إعادة التكیف، 

  .)13ص  یوسف،سید  جمعة( واالضطرابات وسوء التوافقسلبیة كالمرض 
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 :الباقيتعریف صالح الدین محمد عبد  -

لخوف                          المتمثلة في االنفسیة ود فعل اتجاه المؤثرات المادیة و الضغوط عبارة عن رد

      االرتباك، حیث تعبر هذه الردود بعدم ارتیاح الفرد في ذلك الموقف واالضطراب وزیادة ضغط الدم و 

  .) 284ص  ،صالح الدین محمد( 

 :عليتعریف علي إسماعیل  -

استجابة داخلیة لما یدركه الفرد من مؤثرات داخلیة أو خارجیة، تسبب تغیرا في توازنه الحالي  الضغط

  .)75ص  ،1999 علي،علي إسماعیل (

 : Levine and scotchتعریف  -

یتضمن المواقف التي یدرك فیها الفرد بان الضغط یكون في اضطراب وعدم كفایة الوظائف المعرفیة، و 

هارون توفیق (قدرته على االستجابة لها نه سواء أكان داخلیا أو خارجیا و بین ما یطلب م اهناك فرق

  ) .19ص  ، 1999الرشیدي ، 

 :Hans Selyeتعریف  -

أو أشیاء مهددة للفرد في  وانفعالیة ونفسیة لحوادثالضغط المهني هو لیس فقط ردود أفعال فسیولوجیة 

 .العملبیئة 

 :Marglis et alتعریف  -

والنفسي إن بعض ظروف العمل بتفاعلها مع خصائص العامل الشخصیة تسبب خلال في االتزان البدني  

  ).160ص  ،2004 العمیان،سلمان  محمود (عن للفرد

 : Mitchell baten ben 1987تعریف  -

 باتن ( الحفاظ على توازنه الطبیعيخلل في قدرة الفرد على التكیف و  كل ما یؤدي إلى يضغوط العمل ه

  ) . 68ص  ، 1987 ،
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 : 2002تعریف روایة حسن  -

حالة عاطفیة أو وجدانیة غیر سارة،  والبیئة والتي تسببالضغوط هي مجموعة من التفاعالت بین الفرد 

  )399ص  حسن، روایة (الشعور باالمتهان  والقلق أومثل التوتر 

 :تعریف طه عبد العظیم و سالمة عبد العظیم  -

ز متطلبات الوظیفة قدرات       الجسمیة التي تحدث عندما تتجاو االستجابات النفسیة و لمهني هو الضغط ا

،  مطه عبد العظی( ثار سلبیة على صحته آمن ثم یترتب علیها أو الموظف، و حاجات العامل وٕامكانیات و 

  .) 216ص  ، 2006

رجعها إلى التفاعل بین یوهناك منى أسباب خارجیة بیئیة هناك من یرجع الضغط إلفحسب هذه التعریفات 

مختلفة من فرد إلى آخر  وتكون االستجابة ،والظروف الخارجیة وٕادراكه لها خصائص الفرد الشخصیة

أن  وبالتالي نجد الضاغط،استجابة الجسم للموقف  وذلك عندركز على الجانب الفسیولوجي  وهناك من

الذي یؤدي إلى  ومتطلبات عملهالضغط یظهر عندما یكون هناك عدم التناسب بین خصائص العامل 

 .التوازنخلل في 

 :المهنيالمفهوم اإلجرائي للضغط  -

ضغط العمل نتیجة للعبء ، هو مدى تعرض الصحفي لالمقصود بالضغط المهني في الدراسة الحالیة

التي  الدرجةوهو  ،عملهالدعم االجتماعي الذي یتلقاه في بیئة نسبة القرار و  ومستوى اتخاذالنفسي 

الطلب النفسي،  الثالثة أبعادهفي  كرساكعلى مقیاس  )مرتفعة، منخفضة( یتحصل علیها الصحفي

  .مستوى اتخاذ القرار، السند االجتماعي في كل من والیة تیزي وزو، بجایة، البویرة، الجزائر العاصمة
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  :النفسيمفهوم االحتراق  5-2

  :اللغويالمفهوم  -

       هلك الشيء،احترق  احتراقا،یحترق  احترق،من الفعل  االحتراق :الوسیطتعریف معجم  -    

  .)189ص  ،1962 ،وآخرونأنیس  إبراهیم (

أو یصبح منهكا  ،وینهارلقاموس یعرف الفعل یحترق بالفعل یفشل ا 2005حسب علي عسكر  -   

 علي (واالستنزاف ونستخلص أن االحتراق النفسي یتضمن معنى الهالك  الطاقة،نتیجة العمل الزائد على 

  .)105ص  ،2005 ،عسكر

 :االصطالحيالمفهوم  -

 :freudenberger1974  غتعریف فرودنبور  -

، أي یشیر إلى یتعرض له الفرد من الضغوطاالحتراق النفسي حالة من االستنزاف البدني، بسبب ما 

جانب الفرد نحو اآلخرین بسبب المتطلبات االنفعالیة          واالتجاهات منالتغیرات السلبیة في العالقات 

 .والنفسیة الزائدة

القدرة على العمل، الذي یكون بسبب الجهد الذي و النشاط هو إجهاد داخلي وانخفاض الطاقة و  كما -     

مهام المساعدات        حقق، خاصة في المهام اإلنسانیة و ر میستعمله الفرد للوصول إلى هدف غی

)canoui pierre,2003 , p 36( .  

 : Jackson1984 جاكسون تعریف -

العمل مع فقدان الحماس    وأیضا على، وعلى اآلخرینالذات  وجسماني وسخط علىهو إرهاق انفعالي 

  .والكسل والتبلد ونقص اإلنتاجیة

 



األول                                                             اإلطار العام إلشكالية البحث الفصل  

 

 

37 

 

 : kyracon 1983  وكیراكون  Daley 1979 دالي تعریف  -

لهذه  وتتنوع االستجابةاالحتراق النفسي هو رد فعل للضغوط المتراكمة ذات التأثیر السلبي على الفرد، 

ص ص  ،1996 ،مقابلة ( لهاالفرد  ودرجة تعرضتكرارها الضغوط في طبیعتها من حیث 

111،112.(  

 :Maslach 1982  ماسالش تعریف -

من اإلجهاد االنفعالي أو االستنفاذ البدني، بسبب ما یتعرض له الفرد من  االحتراق النفسي هو حالة

  الشخصي  نقص الشعور باالنجازو  نفعالي، تبلد المشاعراإلجهاد اال: ضغوط و یتضمن ثالثة مكونات

 . )60ص ، السرطاوي ( 

 :corten2008 كورتن تعریف -

التكیف من طرف العامل لتحسین موقفه أمام  االحتراق النفسي هو االستعمال المتكرر لمیكانیزمات 

 ) . Dominique coppe,  2013 ,  p2(ضغوط العمل 

 :auditât et Voirolتعریف  -

االحتراق النفسي هو ضعف و تبذیر الطاقة الحیویة الناتجة عن المتطلبات المفرطة التي فرضتها البیئة 

میكانیزمات في المجتمع التي تأخذ كل قوانا و نظام القیم  و العائلة، األصدقاء العمل،الخارجیة، سواء 

 .)  Auditat et Voirol,  p25( الدفاع و كل جهودنا 

 :2000علي عسكر تعریف  -

، نتیجة التعرض المستمر لضغوط واالنفعالياالحتراق النفسي حالة من االستنفاذ أو اإلنهاك البدني 

التعب اإلرهاق، الشعور بالعجز،  :منهاالنفسي في مجموعة من الظواهر السلبیة  ویتمثل االحتراقعالیة، 

والعالقات االجتماعیة  لحیاةقیمة ا والشك في، السخریة من اآلخرین الكآبة والعملفقدان االهتمام باآلخرین 

 ).102ص  ،2000عسكر، علي(مفهوم الذات  السلبیة فيو 
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 :النفسياإلجرائي لالحتراق  التعریف -

ب، وتؤدي إلى اإلجهاد         هو التراكم المستمر للضغوط المهنیة التي لم یتم مواجهتها في الوقت المناس

هو ، و لدى الصحفیین في كل من والیة تیزي وزو، بجایة، البویرة، الجزائر العاصمة واالنطفاء الداخلي

مرتفعة، ( ( m b i)سالشالم فق مقیاس االحتراق النفسيلدرجة التي یتحصل علیها الصحفي و ا

 .)متوسطة، منخفضة

 :المكتوبةالصحافة  مفهوم-3- 5

 ولهذا سوفللتطور الذي تعرفه الممارسة الصحفیة،  ویرجع ذلكلم یتم إیجاد تعریف واحد للصحافة 

  :مختلفةنتطرق إلى تعریفات 

 :المكتوبةتعریف الصحافة -1

 :المكتوبةالمفهوم اللغوي للصحافة  -

، صحائف هي الكتابة بمعنى والصحفالصحافة جمع صحف أو صحائف، الصحیفة هي الصفحة 

 .)417، 14ص  المنجد، ص قاموس ( الرسالة

مجلة والنسبة صحیفة أو  وینشرها في، واآلراءالوسیط أنها مهنة من یجمع األخبار  ویعرفها معجم -     

 .)510ص  ،1960وآخرون،إبراهیم  مصطفى(صحفي  إلیها

 :الصحافة عند المحدثین  -

  ).417ص  المنجد، قاموس(كتابة الجرائد، عالم الصحافة كتبة الجرائد 
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 :اكسفورد وفي قاموس -

، كما تعني والمعلومات والطبع ونشر األخبارمرتبط بالطباعة  شيءوهي   presseكلمة صحافة تعني 

 ).37ص ،1986زید،أبو  فاروق(  journalisme، أما الصحافة فتعني وهي الصحیفة journalأیضا 

  : المفهوم االصطالحي للصحافة المكتوبة  -

فن تسجیل الوقائع  الصحافة،والتي تعنية هي هیئة إداریة توظف الوسیلة الصحفیة أو بالصحافة المكتو 

 وتناقلهاالبشریة،  وتوجیهه واالهتمام بالجماعاتاالستجابة لرغبات الرأي العام  وانتظام، معالیومیة بدقة 

وآرائها لیها صورة الجماعة الخ، فالصحافة هي مرآة تنعكس ع...وتسلیتها  ووصف نشاطها األخبار

 ).17ص  ،1961أدیب، مروة(وخواطرها 

 :خلیفةتعریف إجالل  -

قل تحدد أتتفرع إلى نوعیات أقسام، و عدة  وتنقسم إلىالصحافة المطبوعة قسم من أقسام الصحافة 

القسم األول منها هو الصحافة المطبوعة التي تتكون من ، و ومهمتهاعریضة لمعنى الصحافة الخطوط ال

 واألهداف والسیاساترة المتعددة الدوریة المجالت بأنواعها الكثیو  والنصف أسبوعیةالصحف الیومیة 

 ).55ص  ،1976 إجالل،خلیفة  (الخ ...إلیها  والكتیبات والمنشورات وملصقات وماالكتب و 

 :الحمیدتعریف محمد عبد  -

الصحافة المكتوبة هي عملیة اجتماعیة تساهم في تحقیق عدد من الحاجات االجتماعیة التي یتطلع 

مهما اختلف ل عدد من المؤسسات االجتماعیة، ومنها المؤسسة الصحفیة و المجتمع لتحقیقها، من خال

تي تجتمع في ال الهدف من قیامها فهي مرتبطة بطبیعة اجتماعیة، في تحقیقها لعدد من الحاجات الفردیة

عبد  محمد (العملیة االتصالیة جمهور و الفیما بعد مجموع القراء أو الرأي العام أو  الفئات وتشكلفئة من 

  ).23ص  ،1992الحمید، 
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 :طلعتتعریف همام  -

الوسائل المطبوعة التي تشمل الصحف  وأطلق علىهي وسیلة من وسائل اإلعالم، الصحافة المكتوبة 

 ).7، ص1983طلعت، همام (والملصقات ، الكتیبات، الالفتات والنشرات، الكتب والمجالت الدوریات

 :العربیةتعریف الموسوعة  -

       الصفحات،  مجموع من  يهصحائف و ف و جمع صحیكتب علیه، و الصحافة هي كل سطح رقیق 

اجتماعیة و سیاسیة واد إخباریة وثقافیة و تحمل في طیاتها معة منها تصدر في مواعید منتظمة و أو مجمو 

، حمدان وآخرون( الذي یعمل بهذه المهنة یسمى صحافیا ریاضیة، و علمیة وثقافیة وفنیة و واقتصادیة و 

 ) .45ص  ، 1999

یومیة أسبوعیة، تقدم من خاللها المعلومات  وهي نشریاتالصحافة هي إحدى وسائل اإلعالم  -     

 بلعید، صالح( وصحافة الكترونیةانترنت  فضائیات، إذاعات، جرائد،العامة، كما أن قنواتها متنوعة من 

 ).100ص  ،2006

األحداث الجاریة  والتعلیق علىهي،  وعرضها كماریخ وقائع الحیاة الیومیة أالصحافة تعني فن ت -     

تختلف هذه الصحف من حیث  الصحافة، كمابروح علمیة واقعیة، فالمصداقیة هي أساس الذي تقوم علیه 

 .)10ص  ،1961 أدیب، مروى (تخصصها 

ونشر المقاالت بهدف اإلعالم   ذلك باستفتاء األنباءهي صناعة إصدار الصحف، و الصحافة  -     

الهیئة ء واألفكار بین أفراد المجتمع وبین الهیئة الحاكمة و التسلیة، كما أنها واسطة تبادل اآلراونشر الرأي و 

 .) 124ص  ، 1994 ،احمد زكي بدوي ( المحكومة، فضال عن أنها من أهم وسائل توجیه الرأي العام 

  .)125ص   ،2004،صالح وعلم الدین (یسمیها الصحافة الورقیة المطبوعة التقلیدیة  وهناك من -     
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 :1990تعریف قانون اإلعالم الجزائري للصحافة المكتوبة لسنة  -

منتظمة في فترات  والتي تصدرأنواعها  والمجالت بكلتعتبر نشریة دوریة كل الصحف : 15المادة 

 .المتخصصة والنشریات الدوریةالصحف اإلخباریة العامة : تصنف النشریات إلى صنفینو 

تعتبر الصحف اإلخباریة عامة بمفهوم هذا القانون النشریات الدوریة التي تشكل مصدرا  :16المادة 

      ،1990 ،لإلعالمالرسمیة  الجریدة ( الجمهور والدولیة والموجهة إلىلإلعالم حول األحداث الوطنیة 

  )4ص 

 :التعریف اإلجرائي للصحافة المكتوبة  -

تسمى و  الورق، ىالمطبوعة عل والكتابة وهي الصحافةالصحافة المكتوبة هي التي تعتمد على الطباعة 

             األخبار والمعلومات السیاسیةفیها مختلف  وتقدم لألفراد وتصدر یومیا الصحف،الجرائد أو 

 بجایة، وزو،من والیة تیزي  كل التحلیل فيو الخ مع التعلیق ...ریاضیة القتصادیة أو االجتماعیة أو االأو 

  .وفقا للعینة المعتمدة العاصمةوالجزائر البویرة 

 :مفهوم اإلذاعة -2

 :المعنى اللغوي لإلذاعة  -

یقال، حیث أن العرب یصفون الرجل الذي ال یكتم السر بأنه  وذیوع ماالنشر العام  وهي بمعنىاإلشاعة 

 .مذیاعرجل 

 :االصطالحيالمفهوم  -

وثقافیة وتعلیمیة الرادیو لمواد إخباریة  والمقصود بواسطةتعریف اإلذاعة بأنها االنتشار المنظم  یمكن 

البرامج لیلتقطها في وقت واحد المستمعون المنتشرون في كل أنحاء العالم، بصفة  وتجاریة وغیرها من

 .)256ص، 1985 إمام،إبراهیم  (فردیة أو جماعیة باستخدام أجهزة االستقبال المناسبة 
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صل توسیلة یمكن أن  وفه وقفها،الوحیدة التي ال یمكن عتبر وسیلة االتصال یاإلذاعة أو الرادیو  -     

ال یمكن  ادور  ولهذا لعبتمن دولة إلى أخرى  ونقل الرسائلإلى جمیع أنحاء العالم في نفس الوقت 

 .)3ص  ،1979 رشتي،احمد  جیهان (االستغناء عنه في االتصاالت الدولیة 

شد انتباه المستمع  وتعمل علىأنها من الوسائل التي تثبت أثیریا من خالل الموجات بتعرف أیضا  -    

، المخرج والتقنينجاحها على القدرات الثالثیة المذیاع،  وتعتمد علىمن خالل مؤثرات صوتیة مختلفة، 

ن ینتقل فورا من اإلذاعة كما أن اإلذاعة تخبر بشكل أسرع مما تفعله الوسائل األخرى، فالجدید المعل

قرب كشك بل نفتح المذیاع الذي أصبح یواجه أ ولو إلىما سیقع فإننا ال نهبط فعندما نسمع بحدث ها

 .)682ص  ،1984 كایرول، روالن(اإلعالمیة الیوم رهان العولمة 

 :السمعیةالتعریف اإلجرائي للصحافة  -

 الثقافیة، االجتماعیة، ،السیاسیة :المختلفة وتقدم األخبارتلك الصحافة التي تعتمد على الصوت  وه

والجزائر تیزي وزو  ،البویرة بجایة،في كل من والیة  الخ على جهاز الرادیو...واالقتصادیة الریاضیة 

 .وفقا للعینة المعتمدة العاصمة

 :فيالصحمفهوم - 3

 :اللغويالمفهوم  -

 ).417ص  المنجد، قاموس (هو الذي اتخذ مهنة الصحافة مهنة له 

 :فيللصحالمفهوم االصطالحي  -

في دوریة، و الصحفیون هم الذین یمتهنون بطریقة منتظمة أعماال من إنتاجهم للنشر في صحف یومیة أو 

  ) .  Bohére G , 1984 ,p p 8.9(جر أالتلفزیون مقابل اء واإلذاعة و وكاالت األنب
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 :للصحفيالمفهوم اإلجرائي  -

یمارسون مهنة الصحافة بعد حصولهم على شهادة خاصة باإلعالم في  نن هم األفراد الذیو الصحفی

في إحدى المؤسسات اإلعالمیة الخاصة بالصحف المكتوبة         ویقومون بعملهمالمؤسسات مقابل اجر، 

  .وفقا للعینة المعتمدة والجزائر العاصمةالبویرة  بجایة، وزو،الواقعة في والیة تیزي  والخاصة باإلذاعة

 



 
  

  

  

  الفصل الثاني
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 :تمهید -

       ،الثقافیة السیاسیة،سواء  المجاالت،ساهمت الصحافة منذ القدم في تنمیة وعي األفراد في جمیع 

ألهمیتها فقد نظرا و  المعلومات،جیه الرأي العام  بنشر األفكار و تو و  ،الخ... التربویة واالجتماعیة 

الفرق بینها إلى نحاول أن نتطرق  سوف في هذا الفصلابعة في جمیع دساتیر الدول، و أصبحت سلطة ر 

بعض العناوین التي تساعد ویرها و النظریات التي ساهمت في تطاللمحة التاریخیة لها و  ،بین اإلعالمو 

  .  على فهمنا للموضوع

 : الفرق بین اإلعالم و الصحافة -1

 ى مفهوم العلم على تناقل األخباربلغ إال انه ال یقتصر علأخبر أو أ، علمأ اإلعالم بالمفهوم اللغوي معناه 

یتبادل  وعادة ما، والثاني مستقبلحدهما مرسل أن یعملیة االتصال الذهني بین الطرف فقط بل تشمل

  ).7ص  ،1997،شواف یاسین(ن هذه العملیة االطرف

  .ونقلها وتبادل المعلومات ولغة للتفاهم،لكي یوجد هناك إعالم یجب أن یكون هناك طرفین  فبالتالي 

تبادلها، ظهرت الحاجة إلى نقل المعلومات و شمل منها، كونه نشأ منذ أن أاإلعالم أقدم من الصحافة و ف

، فاروق أبو زید( لم تظهر إال بعد اكتشاف المطبعة فالحیاة االجتماعیة لإلنسان، أما الصحافة  ءمع بدو 

  ) . 47ص  ، 1998

، حیث أن اإلعالم فضاء واسع یشمل كل عملیات والصحافةبین اإلعالم  انجد الفرق واضح لذا 

فالصحافة إذن هي جزء من اإلعالم  مطبوع ومسموع أومرئي،تعني كل ما هو فاالتصال، أما الصحافة 

  .وسائلهأو إحدى 
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 :لمحة تاریخیة عن الصحافة المكتوبة -2

ن یقومون بتسجیل و نه كان في عهد البابلیین مؤرخإث إن الرسائل اإلخباریة قدیمة قدم اإلنسان، حی 

الصحفیین الیوم، أما الفضل في ابتداع الصحافة المصورة  وهو دوراألحداث الواقعة في ذلك الوقت، 

الملوك صور األسرى و كل رقم یقومون برسم جانب  انتصاراتهم، إلىحوادث  وذلك بترقیمفیرجع لألشوریین 

 .وقصورهمشوارعهم  ویعرضونها في باأللوان

أخبار أوامر و في بكین و هي صحیفة رسمیة تنشر ق م  911كان عام فأما الصدور األول للصحیفة 

 ،Émile Bouvane أیمیل بوفانحسب  امشارك 10000الدوائر الحكومیة، و اشترك فیها أكثر من 

من ألیاف  ن البامبو، حیث قاموا بصناعة ورقفي اختراع الورق م كما یرجع الفضل للحضارة الصینیة

الوقائع "صحیفة  یولیوسالقیصر ذلك بإصدار  من الحریر، و قامت روما بتجربة أخرى  النباتات و أیضا

،حیث كانت تعلق في خبار الرسمیة و النشرات الحكومیةو كانت تحتوي على األ،ق م 59سنة  "الیومیة

أصبح الحصول علیها ثم تم نسخ هذه الوقائع الرسمیة و ، لیتمكن الجمیع من قراءتهاالعامة المیادین 

.                                                                                                           ) 17ص   ،2006هیم إمام و محمد فرید عزت ، إبرا( ممكنا لقراءتها في البیت

ظهرت الصحافة على شكل رسائل إخباریة خالل العصور الوسطى، حیث تروي أخبار فأما في أوروبا 

أصبحت الصحافة اإلخباریة تتناول نشر أنباء الحروب األوروبیة، فوظائفها  والنبالء ومن أهمالملوك 

ازدهار و  تطویر في 1468،1338 غوتنبورغ یوحنا ، ساهمواقتصادیة وحربیةموضوعات سیاسیة 

واإلعالم مجموعة من الباحثین العرب (المطبعة في ألمانیا  وبروزها وذلك باختراعالصحافة 

  ).13، ص2004،القضائي

 "journal du paris"هي وأول صحیفةم 1777أما في فرنسا فلم تظهر الوسیلة اإلعالمیة إال في عام 

  ).96ص  ،1987ألبرت، بییر(
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  .الشعبسنوات رافعة شعار الصحافة حارس  صحیفة خالل أربع 1000كما ظهرت 

، مع السماح بصحیفة واحدة في جرائد فقط لم یبق سوى أربع نابلیونم بعد هزیمة 19أما في القرن 

 وأصبح منفي األقالیم  جریدة 250وصحیفة في باریس  75م ظهرت 20القرن  وفي بدایةاألقالیم، 

  .وقانونیاالضروري تنظیم الصحافة مهنیا 

عدة صحف فرنسیة في مكتب الصحافة  وتم إدماجالعالمیة األولى ظهرت أزمة مالیة  الحربوخالل 

هذا الوقت الصحافة المصورة       وظهرت فيالعسكریة، كما تم حرمان المراسلین من الجبهات المتقدمة 

  .وصحف األطفال

الفترة  وتمیزت هذه ،صحیفة 1000تراجعت قلیال الصحافة الفرنسیة إلى فأما خالل الحرب العالمیة الثانیة 

م في الخمسینیات تطورت وسائل االتصال           20القرن  وفي منتصفبظهور وكالة األنباء األلمانیة، 

حساب الصحافة المكتوبة التي أصبحت كمكمل  وذلك علىالخ ...والتلفاز واالنترنت وظهرت الرادیو

خدمات وكاالت اإلعالم في مؤسسة  وتم توظیف االقتصاديوالتضخم لإلعالم، كما تأثرت بالتقدم التقني 

  .والخفیفة والمسلیةیفضل الصحافة المتخصصة  وأصبح الجمهورواحدة متكاملة، 

األولى على  وهي أیضاهي جریدة المبشر خالل االحتالل الفرنسي، أول جریدة نشرت  في الجزائرو 

في ذلك  وكانت الصحافة فرنسا،بعد دخول  م1830المستوى العربي فعرفت الجزائر الصحافة بعد عام 

قامت اإلدارة الفرنسیة بإنشاء أول جریدة فرنسیة عربیة سنة  .أجنبیة والفكر وذو أهدافالوقت أجنبیة اللغة 

على  القضاءأهدافها  ومن أهملطة مستعمرة، نشر نصوصها التشریعیة الخاصة بها كس وهدفها هو 1847

وفي باللغة العربیة لجریدته األخبار،  املحق" فیكتور باروكان"م أضاف 1903 وفي عامالمقاومة الشعبیة، 

  .العربیةبإصدار جریدة المغرب باللغة " ألبرت فونتانا"السنة قام  نفس

لم تنشر إال في عام فأصدرت أول جریدة عربیة أسبوعیة، أما الجرائد الوطنیة العربیة  1905في سنة  

سنة  وهي الحقصدرت جریدة أخرى في وهران أبجریدته الجزائر، ثم  عمر راسمعلى ید الرسام  1908
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لكن تم توقیف الجریدتین من طرف المستعمر الفرنسي، إال أن األمر لم یتوقف هنا بل في عام  ،1911

نبذة تاریخیة عن الصحف ( أخرىالفنان عمر راسم بجریدة  وأیضا عودة،تم إصدار جریدة الفاروق 1913

 .)الجزائریة

 : نظریات الصحافة -3

 :نظریة السلطة  -أ 

للصحف،  وبظهور األولم، 17 وبدایة القرنم  16تعتبر أقدم نظریة ألنها ظهرت خالل نهایة القرن 

والفكر  والحكم المطلقهذا النظام حتى قیام الثورة الفرنسیة، حیث كان تحت ید الحكم االستبدادي  واستمر

كان الفكر السیاسي هو المسیر  للملوك، والوسطى التي تأخذ بالحق اإللهي  وأفكار العصور اإلقطاعي

للنظام اإلعالمي السلطوي، فالفرد تابع للدولة و كل أمور الدولة تحت ید الحاكم الذي یستمد سلطته من 

  .)89ص  ،1998زید،أبو  فاروق(الحق اإللهي 

أهدافها، وصول الدولة إلى المجتمع و  عم السلطة و ذلك لتقدمحیث یجب على وسائل اإلعالم أن تد

كما تستعمل الصحافة  ،اإلقناعالضغط و ید السلطة للوصول إلى أهدافها و  یعتبر اإلعالم أهم أداة فيو 

، محمد سعد إبراهیم (نجد دور الصحافة هو دعم السلطة االجتماعي، و التوازن السیاسي و  جل تحقیقأمن 

  .) 52ص  ، 1999

  .السلطةإذا الصحافة هي وسیلة من وسائل السیطرة في ید  

  : مبادئ هذه النظریة تتمثل في 

 .الدفاع عن سیاستها بتأیید كل ما یصدر عن الحكومة و  الصحافة تلتزم -

ي، وبالتالي علیه تأیید النظام یعتبر ذلك امتیازا للصحافحافي من الحاكم و یعین من یشاء و یتم تعیین الص -

 . ٕاال سحب منه االمتیازو 
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التي تقدم  والسلطة هيإلى قرار السلطة،  واستمرارها یعودیسمح لألفراد امتالك الصحف لكن بقاءها  -

 .الصحفعلى  وتفرض الرقابةالرخص، 

       أما درجة الحریة الممنوحة فیجب أن تحدد من السلطة الحاكمة حیث تكون حسب الحالة السیاسیة  -

 . ) 66ص  ،1994،و عماد المكاوي ،  88ص  1998 فاروق أبو زید ،( 

 : نظریة الحریة  -ب 

   الدینیة،  الحریات رفضت هذه النظریة نظریة السلطة وذلك بفضل التطور الدیمقراطي والسیاسي و 

  .قبول مبدأ الحریة االقتصادیة و  ،اتساع نطاق التجارةو 

جیهان احمد ( م 19ازدهرت في القرن طویل، و م بعد كفاح 18ود خالل القرن ظهرت النظریة إلى الوجو 

  ).89ص  رشتي ،

جون "، أمریكا من طرف "جون لوك"تطورت الحریة بفضل دعوة المفكرین في عدة دول كبریطانیا و 

من مطالب میثاق الحریة خالل الثورة الفرنسیة حق كل و  "روسو وفولتیر"وفرنسا من طرف ، "میلتون

  یشاء بكل حریة، إال ما یخالف النظام العام  ویطبع مامواطن أن یكتب 

في صدر دستور في الوالیات المتحدة األمریكیة بعد نهایة الثورة التحریریة، و تضمن حق كل شخص و 

 ،67ص ص  ، 1994حسن عماد مكاوي ، (  اهه أو طباعة أو بأیة طریقة أخرىالتعبیر عن رأیه شف

66(.  

  : أهم مبادئ هذا النظام 

 . لكي یمارس الفرد هذا الحق ال بد من حریة الصحافة دون أیة قیود المعرفة، و  حق الفرد في -

 .تعدد مصادر المعرفة بتعدد الصحف ذات االتجاهات المختلفة  -

 .حق الفرد في إصدار ما یشاء من الصحف دون سماح السلطة الحاكمة  -
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فرض الرقابة على الصحف سواء ما كان قد نشر أو ما لحق، فالقضاء وحده یحاسب الصحافة إذا  عدم  -

 ).93ص  ،1998 ،أبو زید فاروق( ولیس الحكومةكان هناك أي تجاوز 

 : النظریة االشتراكیة  -ج 

 أنها استحواذ من طرف األغنیاء "لینین"حیث اعتبرها  ،اللیبرالیةإن النظرة االشتراكیة تختلف عن النظرة 

بالتالي و  ،القدرةالتي ال تملك هذه  األخرى وحرمان الفئاتفي إصدار الصحف  وذلك لقدرتهم ،والبرجوازیین

  .الصحافةتكون هناك حریة  ال

نه لضمان حریة الصحافة یجب أن تكون هناك ملكیة عامة للبناء االقتصادي للصحافة في أیرى لینین 

، هكذا یمكن لكل مواطن أن یملك حق استخدام ومطابعها ونشراتها ومنشآتها وشبكة توزیعهارأسمالها 

 ،1985، بن عبد الرحمن عواطف( حمایة الدولة لحق التعبیر عما یود المرء قوله ولیس فقطالصحافة، 

  ).155،154ص ص 

نقاش سوف إذا امتد ال نأل ا،متعارضنه ال یجب أن یكون التعبیر عن المصالح أالنظریة  وترى هذه    

 الهذا األخیر الحق في ممارسة الرقابة لمنع أو معاقبة كل ما یكون مخالفیشكل خطورة على المجتمع، و 

فة تحدد في إطار تشكیل المجتمع والتحرك نحو الشیوعیة بالتالي وظائف الصحاللمجتمع الشیوعي، و 

 ،1999،محمد سعد إبراهیم (اقتصادیة مخطط لها والتنشئة االجتماعیة والتعبئة نحو أهداف اجتماعیة و 

  ).54ص 

  :النظاممبادئ هذا 

 .التهوینتصویر الصحافة واقع الحیاة االجتماعیة دون تشویه هذا الواقع بالتهویل أو  -

 .التوعیةفي  وتلعب دورا، والنظام السیاسي ومشاكل المجتمعالتزام الصحافة بقضایا  -
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بین  وٕابراز العالقة ،الخاصةالتركیز على النشاطات  الجماعیة، وال یتمتركیز الصحافة على النشاطات  -

 .والمجتمعالحدث 

ماعیة للصحف التي ترفض االشتراكیة كل أنواع الملكیة الفردیة للصحف، بل تكون هناك الملكیة الج -

، و زیدفاروق أب(الجماعیة االلتزام و بات، هكذا یتحقق طابع الواقعیة و نقاتمثلها أحزاب واتحادات و 

 ).99ص  ،1998

 : المسؤولیة االجتماعیة نظریة-د 

وسط ظروف اجتماعیة معقدة، منها  ،1948ظهرت هذه النظریة في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة 

 وسائل اإلعالمارتفاع نسبة التعلیم، ازدیاد اهتمام الناس بالقضایا العامة كما زادت انتقاداتهم لممارسات 

  ).69ص ،1994 مكاوي،حسن عماد (

حساب اآلراء المعارضة،  واالقتصادیة علىعن آرائهم السیاسیة  ى التعبیرمیل أصحاب الصحف إل

 وتمت المطالبةاصطدام هذه المشاكل بمفهوم الحریة  وبالتالي تم ،الصحافةإضافة إلى احتكار ملكیة 

  .لإلعالمبالمسؤولیة االجتماعیة 

الصحافة، هذه النظریة إلى النظریة اللیبرالیة، لكن هذه النظریة أتت ضوابط أخالقیة على  وتمتد جذور

 محـمد(في المجتمعات اللیبرالیة  والمسؤولیة االجتماعیةهو التوفیق بین حریة الصحافة  وهدف النظریة

  .)55ص  ،1999إبراهیم،سعد 

  .)93ص  رشتي،احمد  جیهان(حریة تقابلها مسؤولیة  وبالتالي كل

 ر الجماهیر بالحقائقتقع علیه مسؤولیة تنوی ألنهكما یجب على وسائل اإلعالم خدمة النظام السیاسي 

العامة لصیانة مصالح األفراد   الهیئات علیها أن تراقب أعمال الحكومة والشركات و  األرقام، كما یجبو 

  .والجماعات في نفس الوقت
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 :النظریةمبادئ هذه 

 ،راقیةهذه االلتزامات بمعاییر مهنیة  ویتم تنفیذیجب على وسائل اإلعالم قبول التزامات معینة للمجتمع  -

 .والتوازنلنقل المعلومات كالحقیقة، الدقة، الموضوعیة 

 .المؤسسات القائمة لقبول هذه االلتزامات و تنفیذها سائل اإلعالم في إطار القوانین و التنظیم المهني لو  -

 .العنف في المجتمع عالم تجنب ما یؤدي إلى الفوضى و سائل اإل یجب على و -

 الحمید،عبد  محـمد(مختلف وجهات النظر  والتعلیق علىفي الرد  وحق األفرادتعدد وسائل اإلعالم  -

 ).61ص  ،2003 الدین، ومحمد حسام 344ص  ،0200

التزام ذاتي من جانب الصحافة  وضرورة وجود ،ومصالح المجتمعهذه النظریة تنكر وجود الحریة  -

 .األخالقیةبمجموعة من الوثائق 

حسن و  95ص ، زیدأبو  فاروق(البیانات عن األحداث  وذلك بتقدیمدور وظیفة الصحافة هو اجتماعي  -

 .)71ص  مكاوي،عماد 

 : وظائف الصحافة المكتوبة -4

تعدد مواضیعها     وذلك بسببتقدمها للفرد،  والخدمات التيإنه من غیر الممكن تحدید وظائف الصحف 

 ونأخذ علىفهناك محاوالت لتحدید وظائف هذه الصحف،  ورغم ذلك ،التي تكتب لها واختالف الشرائح

البیئة، العمل  وهي مراقبةحدد في أواخر األربعینیات ثالث وظائف  حیث" السویل"سبیل المثال تقسیم 

  .والترفیهذلك وظیفة التسلیة  وأضاف إلىالثقافي  التراثونقل  ،المجتمععلى ترابط 

الوظائف التي تهدف الصحافة المكتوبة  وهذه بعضالصحافة مؤسسة اجتماعیة  وبالتالي أصبحت

  : لتحقیقها
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 :الوظیفةاإلخباریة-أ 

لألخبار  وذلك لمااإلعالم المعاصر،  ونشرها معیار والبحث عنهاحصول على األخبار الأصبح تسابق 

محمد سید (فهمنا ما یجري في العالم الذي نعیش فیه  وٕاال ما ،المعرفیةأهمیة من الناحیة من 

 ).31ص  ،1986محمد،

وتلقي اإلرسال  وذلك بواسطةإنها وظیفة أساسیة تقوم بهاحیث تجعل الفرد دائم االتصال بمحیطه،  

  .المعطیاتمن  وتزویده بمجموعة المعلومات

ٕامكانیة التغییر تكون له خیارات و لى كشف ذاته، و ع فهذه الوظیفة تساعد الفرد" فرانسیس بال"و حسب 

  . )  44ص  ، 2002مهني ، لایر ف( أكثر فعالیة 

 :والتسلیةالترفیه  وظیفة-ب 

لقصص، الكاریكاتوریات          الكلمات المتقطعة، األلغاز، احظ في الصحف مجموعة من األلعاب و فنال

العقل، كما أدى ذلك إلى ظهور الصحافة النفس و وهي تخفف العبء عن الخ ،...تحقیقات صحفیة و 

أدى اإلعالني لصحف خفض ثمن بیعها، وأیضا خفض قیمة االشتراكات و  الشعبیة، و أدت زیادة الدخل

استحداث صحف جدیدة  لجذب اكبر عدد ممكن من إلى ظهور المنافسة بین الصحف، و  هذا التطور

  ) . 66ص  ،1998 فاروق أبو زید(الجمهور 

 : وظیفة االقناعیة ال -ج 

لوصول إلى النتائج المخطط لها، وذلك یتم ذلك من اجل اة المكتوبة على أسالیب اقناعیة و تعتمد الصحاف

لبیض ( هو ما یسمى باألمانة جمهور ودون تزییفه أو تغییره، و ٕاظهاره كما یراه البالتركیز على الواقع و 

 ) . 72ص  ، 2001،لیندا 
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 العاطفي، واإلیحاء الغیراألسلوب  على على األسلوب العقلي فقط بل أیضا فاإلقناع ال یجب أن یعتمد

  .)1994،مصطلحاتال معجم(مباشر 

 .والتأثیر فیهمالتغییر في السلوكیات السلبیة عند األفراد  وهذا بهدف

 :التاریخیة الوظیفة–د 

أبو  فاروق(مصدرا تاریخیا  ولهذا أصبحتإن الصحافة أصبحت تقوم بتسجیل وقائع الحیاة االجتماعیة، 

 ).67ص  ،1998زید 

 :التثقیفیة الوظیفة–ن 

إشباع رغبة القارئ  وذلك بغرضالصحف في الوظیفة اإلخباریة بل خصصت مساحات للتثقیف،  لم تبق

 .نسبیابالتعرف على كل ما یدور حوله من أحداث  وتسمح للفرد، ومثقفمتحضر  وبناء مجتمع

بمعایشة التطورات التي تحدث في  وتسمح لهالفرد  وتطور ثقافةنها تنمي إالوظیفة مهمة جدا حیث  فهذه

 .الهویةالتي تحدد  والتقالید والقیم االجتماعیة والتمسك بالعاداتاجتماعیة  واكتسابه مهاراتمجتمعه، 

 :االستشاریة الوظیفة–ه 

فالصحافة الیوم ال تعتمد فقط على نقل األخبار و الوقائع االجتماعیة، بل تعدت ذلك إلى إبداء الرأي 

 ) . 91ص ، 1993احدادن ،  زهیر(الخاص بهم على ما یحدث حولهم 

 : أنواع الصحف -5

 :وهي كالتاليتعیش فیه  والسیاسي الذيالنظام اإلعالمي  وذلك حسبهناك عدة أنواع من الصحف 

 :إلى تنقسم :التخصیصحیث  من 5-1

 وتقوم بمتابعة، والعلمي والتكنولوجيتهتم بكل ما هو جدید في المجال المعرفي  :العلمیة الصحف–أ 

 .والحضاريالتقدم العلمي 
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، كما تهتم بالمشكالت واالقتصاديبالمجال المالي  والتي تهتم :واالقتصادیةالمالیة  الصحافة-ب 

 .واالهتمام بالبطالةبین الدول،  والعالقات االقتصادیةالمالي  ودراسة التضخمالتنمویة 

ا الصحف بالمجال السیاسي سواء الدولي أو المحلي، كما له وتهتم هذه :السیاسیة الصحف–ج 

 .تؤیدهاجماعات  إلىوانتماء ، میوالت إیدیولوجیة

تابعة للقطاع الخاص        وصحف خاصةفهناك صحف عامة تابعة للحكومة  :الملكیةمن حیث  5-2

 .وهي مستقلة

 :ننوعاحیث هناك  :االنتشارمن حیث  5-3

 .محددةالتي تهتم بمنطقة جغرافیة  :المحلیة الصحف–أ 

 وتتكون علىفهي تشمل كل الوطن حیث یتم توزیعها في كل أرجاء الوطن،  :الوطنیة الصحف–ب 

 .الخ...، الفن، الثقافة الریاضة والدولیةوالوطنیة العدید من المواضیع منها األخبار المحلیة 

       ، 1993 ،احدادن زهیر( المجالتالتي یطلق علیها اسم  :أسبوعیة أو شهریة صحف-ج 

 .)91 ص

 :و تتمثل في    :أهم الصحف الجزائریة  -6

 الخبر الیومي               -1

 الشروق الجزائریة         -2

 النهار الجدید              -3

 الفجر          -4

 الشعب  -5

 المساء -6
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 النصر الجزائریة -7

 صوت األحرار -8

 آخر ساعة -9

 الجزائر نیوز - 10

 وقت الجزائر - 11

 البالد  - 12

 الهداف - 13

 الشباك - 14

 الخبر الریاضي - 15

16 - Le quotidien de Kabylie  

17 - Liberté  

18 - El Watan 

19 - El moudjahid 

20 - L’expression 

21 - Le soir d’Algérie 

22 - Dz foot 

23 - Le buteur 

24 - Compétition   

  .)2014،الجزائریةالصحف  أهم(
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 :المكتوبةخصائص الصحافة -7

ریة تختلف عن المطبوعات اتصال مطبوعة دو  وهي وسیلة، والمجالتالصحافة المكتوبة تمثل الجرائد  -

 .الخ...والملصقات والنشرات غیر الدوریة كالكتب األخرى 

نها الوسیلة الوحیدة التي ال تحظى إث ، حیونقائصالصحافة المكتوبة كوسیلة اتصال تتضمن مزایا  -

 .الوسیلةتمثل نقص بالنسبة لهذه  وهذه المیزةبالصوت اإلنساني، 

والرجوع الصحافة المكتوبة هي الوسیلة الوحیدة التي تمكن القارئ من االستمرار في القراءة أو التوقف  -

 .أیمكانفي و وقت  وفي أيمرات  وقراءتها عدةالسابقة أو متابعة القراءة،  للصفحات

تكون لدى البعض عقبات نفسیة كما تحتاج  ویمكن أنالصحافة المكتوبة تتطلب من القارئ الجهد للقراءة،  -

 .الخ... وفهم المعانيبین السطور  وقراءة ما، ومتصلإلى خیال مستمر 

 ة مماوالكتابیعرفون القراءة  وهم الذینیتم استخدامها من طبقة معینة في المجتمع،  والصحافة المكتوبة -

 ).126ص  ،2004،صالح محمود  أشرف(یحرم األمیین منها 

 .اإلعالمتعتبر من أقدم وسائل  -

 .مسائیةاألسبوعیة الشهریة، صباحیة،  الیومیة،تختلف من حیث الصدور، فهناك  -

 .أیدیولوجیتها ولكل صحیفةتصدر بلغات مختلفة حسب مكان تواجدها،  -

 .وسائل نقل المعلومات إلى الجمهوروهي من  -

في التغطیة الشاملة لكافة األخبار السیاسیة، الثقافیة، االقتصادیة، االجتماعیة،  وذلك یظهرالتنوع،  -

 .الخ...الریاضیة 

 .)135ص  ،2001 جیاللي، عباسة(الصحف اإلشهار هو أهم مصدر دخل لكل  -
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 :السمعیةلمحة تاریخیة عن الصحافة -8

 "Joseph Henry جوزیف هنري"األمریكي  قد توصلنظریات مختلفة فتطور الرادیو عبر تجارب و 

قد ، و 19مإلى أهم نظریات في أوائل القرن  "Mechael Faraday مایكل فراداي"الفیزیائي البریطاني و 

إلى نظریة مفادها أن مرور التیار من سلك یمكن أن  وتوصالالكهربائیة،  ول المغانطقاما بتجارب ح

  .الحثالسلكین غیر متصلین و هي تسمى نظریة یؤدي إلى مروره إلى سلك آخر، رغم أن 

" Jemesclerk Maxwell رك ماكسویلیجیمس كل"شرح الفیزیائي البریطاني  1846 وفي عام

  .الضوءالنظریة، بافتراضه وجود موجات كهرومغناطیسیة تنتقل بسرعة 

بتجاربه صحة  " Heinrich Hertz هینریتش هرتز"ثبت الفیزیائي األلماني أ 1880 في عام أما    

" Guglielmo Marconi یلمو ماركونيیولغ"قام المخترع االیطالي  1895وفي ماكسویل، نظریة 

أول إشارة اتصال  وقام بإرسالالخاصة،  إلى أفكارهالنظریات السابقة و  مع كل األفكاربج ،1874-1937

رقمیة  وأرسل شفراتباستعماله الموجات الكهرومغناطیسیة،  1895بموجات الرادیو عبر الهواء عام 

حقق أول إرسال لإلشارات الشفریة عبر المحیط األطلسي  1901 وفي عامكم،  1.5لمسافة تزید على 

  .نیو فنلنداانجلترا و بین 

مختلفة للصمامات التي تسمح في كشف  ان أنواعو طور المهندسین الكهربائی م20لقرن في بدایة او 

على  1907عام "  Lee De Forest لي دي فورست"األمریكي  وقد حصلالرادیو،  وتضخیم إشارات

األساسي في مستقبل  وهو العنصربراءة اختراع صمام اسمه الثالثي یستطیع تضخیم إشارات الرادیو، 

  . الرادیو

هو أستاذ و " Reginald Aubrey Fessenden  فسندن أبري ریجینالد"قام الفیزیائي  1906في عام 

 شوستستماسافي  بران تروكبالتحدث بواسطة موجات الرادیو من  Pitsburgh تسبرغیببجامعة 

Massachusetts األولقام المخترع سفن البحر في المحیط األطلسي، و  في أمریكا إلى          
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طورت الدائرة  1981في في تطویر مستقبالت الرادیو، و "  Edwin Armstrong ارمسترونجدوین ا"

لیوم ذات قدرة هي ال تزال تستعمل حتى ال تحسین االستقبال في المذیاع، و جأالمغایرة الفوقیة من 

قد ساهم الالسلكي في ذلك الوقت في و ،طور البث اإلذاعي بتضمین التردد 1933في اختیاریة عالیة، و 

االستعجال ات ابتدأ االستعمال الواسع للرادیو في حاالت یفي الثالثینالبحارة األمریكیین، و إنقاذ العدید من 

 .والشرطة والجیشمن طرف الطیارین 

من مسرح غنائي في  بنقل برنامج لي دي فورستبدأ البث التجریبي اإلذاعي حیث قام  1910 عامفي 

من القرن العشرین  العشرینیاتن في إالبث اإلذاعي في الدول حیث  وبدأت خدمات. مدینة نیویورك

بدأت البث  1920أوت  20ظهرت المحطة التجاریة األولى في مدینة دیترویت األمریكیة ابتداء من 

  .) 2009  ،ذیاع نبذة تاریخیةالم(األمریكیة  تجریبیة في مدینة بتسبیرج ومحطة إذاعیة منتظم،بشكل 

بدایة األلفیة الثانیة  العالم، ففيبدأت نسبة ارتفاع أجهزة الرادیو و البث اإلذاعي من سنة إلى أخرى في و 

رادیو عند بلیون جهاز أكثر من الف محطة رادیو في العالم و 20لي بینت دراسات الیونسكو أن هناك حوا

هبوط ثمنه ذلك یعود إلى سهولة استعماله و و هذا ما یدل على أن الرادیو لم تتأثر بظهور التلفاز، األفراد، و 

سهولة یة استعمال الرادیو في أي مكان و االنترنت إضافة إلى إمكانرنة باألجهزة األخرى، كالتلفاز و مقا

  .)  community radio handbook , p 1(حمله 

البث اإلذاعي في عشرینیات القرن العشرین، ووصل ذروتها في ثالثینیات وأربعینیات القرن بدأ تاریخ 

أما التلفزیون التجریبي الذي كان محل دراسة قبل الحرب العالمیة الثانیة، فقد بدأ العمل به في . نفسه

العشرین، لیحل  أواخر أربعینیات القرن العشرین، وانتشر على نطاق واسع في خمسینیات وستینیات القرن

  .محل الرادیو إلى حد كبیر ولكن لیس تماًما

كانت موجهة إلى األقلیة فرنسیة في أواخر القرن العشرین و أما في الجزائر كانت الرادیو تابعة للحكومة ال

تتكون االمتیازات للجزائریین لإلذاعة و م أعطیت بعض 1945في سنة ألوروبیة الموجودة في الجزائر، و ا
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ممثلین عن  6صیات لها اهتمام بشؤون اإلذاعة وشخ 6جزائریین وثالثة أوروبیین و أعضاء 3من 

  . العمال التابعین لإلذاعةالموظفین و 

أخرى م و 1943قناة باللغة العربیة في  إنشاء إلى وارتأت فرنسابقیت اإلذاعة الجزائریة تبث بالفرنسیة،  

 ،2001الصغیرة،الشاشة  مجلة( والتأثیر فیهمن بالجزائریی وذلك لالتصالم،  1948بالقبائلیة في عام 

  .)11ص 

تأثیر كبیر  والتي لهاد 15برامجها  وتبلغ مدةم تم تأسیس إذاعة صوت الجزائر في تونس 1956 وفي عام

وعدالة الدولي بشرعیة  وٕاقناع الرأياإلذاعة هو الوقوف ضد االستعمار  وهدف هذهعلى الجزائریین، 

  .الجزائریة القضیة

یفیان أین قامت السلطات الفرنسیة إخاصة بعد مفاوضات  التلفزیون بین أیدي المستعمر،اإلذاعة و ظلت 

  .البالدفي  االستراتیجیةبإبقاء السیطرة على بعض المؤسسات 

نه معین لمراقبة نشرة أیر الوطني لیخبر المدیر الفرنسي في یوم من االیام أتى ضابط من جیش التحر 

ا بإصدار قرار خرج مع طاقمه، تم بالتالي على المستویات العلییتقبله المدیر و بار وهذا ما لم األخ

والتلفزیون ونزع من الجیش الوطني الشعبي باحتالل موقع اإلذاعة  وقام فریقالتلفزیون، استرجاع اإلذاعة و 

  .)الجزائريموقع التلفزیون (الجزائري  واستبداله بالعلمالفرنسي  العلم

تحویل اإلعالم الثوري إلى اإلعالم تم بعد ذلك  ،28/10/1962 والتلفزیون فياإلذاعة  وتم استرجاع

نفسها ، إال أنها استطاعت أن تفرض والوسائلالموجه رغم أنه في البدایة هناك نقص في اإلمكانیات 

  .)98ص  ،1991احددن، زهیر(

وبعضها نوعین فهناك وسائل اإلعالم تخضع في تسییرها لوزارة اإلعالم،  بینالتمییز  هناك في ذلك الوقت

تم وضع وسائل  1967 /10 /19م صدر مرسوم في 1967 ولكن في، لجبهة التحریر الوطني تخضع

سوم آخر باعتبار صدر مر أ 11/11/1967وفي اإلعالم  وتخضع لوزارةاإلعالم تحت إشراف الدولة 
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 استقاللیةو  المعنویة وتتمیز بالشخصیةتجاري، یة ذات طابع صناعي و عمومالتلفزیون مؤسسة اإلذاعة و 

  .والتلفزیونیةالبرامج اإلذاعیة  وتحتكر بث مالیة،

  .1974 عام %70المیزانیة حیث وصلت حتى  ولهما نفسالتلفزیون بقیت تسمیة مؤسسة الرادیو و  

واألخرى  م تم إنشاء محطتین لإلرسال واحدة في وهران1966ففي سنة  ،فاالهتمام األول كان حول الرادیو

وترتفع قوة الموجات من سنة إلى  لألجهزة،أجهزة الرادیو بسبب استیراد الدولة  وارتفع عددقسنطینة،  في

  .)106،108ص  1991احددن،  زهیر(أخرى 

 :اإلذاعةخصائص -9

اإلذاعة هي أوسع وسائل اإلعالم انتشارا، ألنها تستطیع الوصول إلى الجمهور بدون أي عقبات سواء  -

عالنات     اإلوالربورتاج و لمستمعیها مختلف البرامج  وتقدم اإلذاعةجغرافیة أو أمنیة أو قیود سیاسیة، 

  .انشغاالتهالخ دون أن تعیق الفرد في ...واألغاني والحصص 

والمؤثرات الموسیقى  والمعلومات بتقدیمنفسي لتلقي األخبار  وخلق جوذهن المستمعین  ویمكن تهیئة -

  .الصوتیة

 الخ تقوم...التلفزیون  المجالت، الصحف،:رخص مقارنة بوسائل االتصال األخرىأكما أن تكلفة الرادیو  -

  .ماتاألز للمسائل العامة، خاصة في أوقات  وجذب اهتمامهبتجمیع الجمهور حول رأي معین 

المعلومات المختلفة خاصة لدى المناطق النائیة التي تقل فیها  وذلك بتقدیم ،للتنمیةمهمة  تعتبر وسیلة -

  .المنطوقة ویهتمون بالكلمةأجهزة التلفزیون أین تنتشر األمیة 

تنمیة القدرات  ویساعد على، والكتابةكما ال یشترط القراءة  الوسائل،ال تتطلب التفرغ الكامل للفرد كباقي  -

  ).247، 246ص ص  ،1998، منیر حاجب محمد( والتصورات وتنمیة المخیلةالذهنیة 
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  النظام اإلذاعي یتأثر بالظروف المحیطة بالمجتمع سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة، تاریخیة،  -

كس الهویة طموحاته، كما یعخصیة المجتمع و یعبر عن فلسفته وأهدافه و الخ كما یعكس ش...دینیة 

  . ) 331ص  إبراهیم عبد هللا المسلمي ،( الثقافیة 

 .والجاذبیةالنقطة مصدر الفعالیة  وتعتبر هذهاإلذاعة تحظى بالصوت اإلنساني  -

جدید إلى نفس الفكرة أو الرجوع لما  والعودة منالصحافة السمعیة ال تعطي المجال للمستمع في التوقف  -

هي نقطة ضعف التي ال یمكن للمستمع فیها  وهذه النقطةوقت  وفي أي،مراتسبق أو سماعها عدة 

 .تفاصیلهاإعادة النظر في 

 .لهاقوة  وهذه نقطةمن المستمع  االصحافة المسموعة أو الرادیو ال تتطلب مجهود -

 ).126ص  صالح، أشرف( ویفهمها الكلالصحافة المسموعة هي موجهة لكل شرائح المجتمع  -

 :إلى Sydney Head سیندي هید قسمها فقد: العالماألنظمة اإلذاعیة في  -10

 استرالیا الیابان، الغربیة،أوروبا  ،أمریكا الشمالیة وتمثله دول :الرأسمالیةاإلذاعي في دول  النظام- أ 

والشراء اإلعالم باعتباره سلعة قابلة للبیع  وینظر إلىهذا النظام هنا النمط التجاري،  نیوزیلندا ویسود فيو 

 ).334 ،126صص  صالح، أشرف(

االتحاد السوفیتي سابقا حیث  ،الشرقیةتمثله دول أوروبا  :االشتراكیةاإلذاعي في الدول  النظام-ب 

أفكارها أهدافها و  وذلك لخدمة، والسیطرة علیهاالدولة هي التي تتولى تمویلها  .سیاسیةتقوم بوظیفة 

 .وبال حدودن الرادیو صحیفة بال ورق إالشیوعیة، فهي تطبق قول لینین الذي یقول 

فقد تأثرت األنظمة  وأمریكا الالتینیةكآسیا، إفریقیا  :الثالثلم ااإلذاعي في دول الع النظام-ج 

 والقیم التي وأسالیب اإلنتاج ،مكتوبةال والقواعد غیرن حیث هیاكل التنظیم اإلذاعیة فیها باألنظمة الغربیة م

 .وخبراء األجانبإلى نقل ذلك عن طریق التدریب  ویرجع األمر ،البرامجتعكسها 
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ٕاشراف أو  السیطرة أو النظام التجاري في الملكیة و  في هذه المناطق تحت إشراف الدولة وتكون اإلذاعات

 .)91ص  ،1994 مكاوي،عماد  حسن(هیئات عامة أو تجمع أكثر من نظام 

 :اإلذاعيالعوامل التي تؤثر في العمل  -11

اإلرسال  وقوة أجهزة ساعات اإلرسال ،توزیع الترددات وذلك في :كوسیلة إعالمیةة اإلذاع طبیعة-أ 

 .العواملمما یؤدي إلى تدخل الحكومات لضبط كل هذه 

والمساهمة  ودعایاتها وتوجیه اإلذاعةتمریر الحكومات خطاباتها  وذلك في :السیاسیة األوضاع- ب 

 .السیاسي النظاموخدمة إلى قید اإلذاعة  وذلك یؤديتمویلها،  في

 تلف الوسائل من اجل التعلیمتدفع األمیة إلى استعمال اإلذاعة مخ :والثقافیةالتعلیمیة  األوضاع-ج 

 .والتثقیف

 ذلك إلى زیادة اإلنتاج والوعي أدىزاد العلم  وذلك كلماالتي ترتبط بالتعلیم  :االقتصادیة األوضاع-د 

 .اإلرسال وبالتالي أجهزةاالقتصادي الذي یؤدي بدوره إلى زیادة الصناعة اإلعالمیة،  وتطور النظام

المستمعین صعب إرضاء جمیع ال وبذلك منإن تعدد اللهجات یعیق األداء اإلذاعي  :اللغة عامل–ه 

 ).323ص  ،عبد هللا إبراهیم(

تقوم الدولة بفرض االعتماد على دین واحد متجاهلة األقلیات الدینیة  وذلك عندما :الدیني العامل-و

 .الدینیةعلى عكس الدول التي تسمح بالحریة  ،لدولتهماألخرى باستخدام دین واحد للنظام اإلذاعي 

النظام اإلعالمي هو الذي یحدد طریقة التمویل إما حكومي كالدول اإلفریقیة                :التمویل-ي 

 وبعض الدولكالوالیات المتحدة األمریكیة  ومؤسسات صناعیةدعم تجاري ، أو إعالنات و واآلسیویة

 .)19ص  ،1979 رشتي،احمد  جیهان( األوروبيالدول  اي تعتمد علیهتم الرخص الالجنوبیة، أو رسو 
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 :اإلذاعةوظائف   -12

بعض  وذلك لتحقیقهناك العدید من الدراسات في العالم أثبتت أن الرادیو ما زال ینافس التلفزیون،  -

 .تحقیقهاالوظائف التي تعجز التلفزیون على 

للخارج، یتناسب الفرد صباحا قبل أن یخرج  وذلك لماالرادیو یحقق إیقاع أو نغمة معینة للنشاط الیومي،  -

 .والشعور بالعزلةالیومي  وروتین العملخفض التوترات التي یعیشها الفرد  ویساعد على

المسؤولیة األمنیة ( أداة تكنولوجیةمحرك ثقافي، و و مورد تربوي فاإلذاعة مورد سیاسي و اقتصادي و  -

 ) . 156ص  ،1986،للمرافق اإلعالمیة في الدول العربیة

            الحاكم،  غرس قیم سیاسیة حسب النظام تساعد في التنشئة السیاسیة و  :الوظیفةالسیاسیة-أ 

سیخ الوحدة الوطنیة في الدولة، تر ل إعالمیة تهدف إلى دعم النظام والشخصیة الوطنیة، و ٕایصال رسائو 

 .الشعبكأداة وسیطة بین الحكومة و هي و 

من اجل ترویج منتوج أو سلعة أو خدمة ذلك بتقدیم برامج أو إعالنات و  :االقتصادیة الوظیفة-ب 

 وتلعب دورساهم على رفع مدخوالتها كما تلعب دور الرقیب لمختلف المشاریع القتصادیة، ت تيمعینة، ال

جل تحسین وضعیتهم وهي أتنمویة من  برامجوبتقدیم ذلك بإخراجها من العزلة ة، و مهم في المناطق النائی

 .والفالحة الزراعةوٕانعاش ریفیة مسؤولة عن التنمیة ال

الخبرات التي و  المهاراتوذلك بتشجیع التعلیم واكتساب المعارف و  :الثقافیةالتربویة و  الوظیفة-ج 

الجمع بین التثقیف و تعلیمیة جماعي، كما تقدم برامج تثقیفیة و اللوك الفردي و تساعد على الرقي بالس

 ).146ص  ،سید محمد  عدلي(بالتالي تساهم في تطویر المالمح الحضاریة في المجتمع والترفیه، و 
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ته والتراث         عقیدتخدم المجتمع وذلك بترسیخ قیم المجتمع وحضارته و  :االجتماعیة الوظیفة-د 

تقویم السلوك االجتماعي الفردي، كما تتحدث عن مشاكل ، و والسلوكبالفكر  والرقيوالتقالید العادات و 

 .المسؤولینو المواطنین  شكاوىهي كوسیط بین حلول لها، و  ومحاولة إیجادالمجتمع 

 : أنواع اإلذاعات  -13

 :وهي أربعةتصنف حسب قوة إرسالها أو حسب المجال الجغرافي 

وهي تبث برامج إلى جمهور منطقة محددة، متقارب من الناحیة االجتماعیة            :المحلیة اإلذاعة–أ 

 .الخ...، مثال سكان قریة واحدة أو مجموعة من القرى المتقاربة أو مدینة كبیرةوالثقافیة

حسب عبد المجید شكري تخاطب مجموعة داخل إقلیم طبقا للتقسیم اإلداري  :اإلقلیمیة اإلذاعة-ب 

مما یجعل كل إقلیم  والدین وحواجز جغرافیةقد یفصل بین األقالیم حاجز أو أكثر، كحاجز اللغة للدولة، ف

أن اإلذاعة اإلقلیمیة تتواجد في عاصمة اإلقلیم تخاطب أفراد اإلقلیم كله،  وبالتالي نجدبحد ذاته،  مستقال

 .صغیرةها إذاعات محلیة ؤ ل إقلیم مجتمعات محلیة یمكن إنشاالوقت نجد في ك وفي نفس

البث قویة تغطي كل الدولة                 ولها شدةفي عاصمة الدولة،  وهي تكون :الوطنیة اإلذاعة–ج 

 عبد(والثقافات والتقالید دون التفصیل الختالف االهتمامات  وتقدم الكلالمواطنین،  وتخاطب غالبیة

 ).58ص ،1987،المجید شكري

    إلیها،  بنفس لغة الدولة الموجهة خل دولة أجنبیة إلى دولة معینة و توجه من دا :الدولیة اإلذاعة–د 

عدلي سید ( یكون اإلرسال على موجة ذات طول معین، أما قوة اإلرسال تتوقف على أجهزة المحطة و 

 . ) 146ص  ،محـمد 
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 :نجدأهم فضاءات اإلذاعة في الجزائر  -14

 .عامةإذاعیة  وهي قناةالقنوات األولى  -1

 .ناة الثانیة الناطقة باألمازیغیةالق -2

 .بالفرنسیةالقناة الثالثة الناطقة  -3

 .2007إخباریة بدأت بالبث عام  وهي إذاعةإذاعة الجزائر الدولیة  -4

 .إذاعة القرآن إذاعة دینیة -5

 .الثقافیةاإلذاعة  -6

 .كتروني الرسمي لإلذاعة الجزائریةالتي تبث عبر الموقع االلإذاعة نت و  -7

قناة متیجة للوالیات المحاذیة للجزائر البهجة لسكان الجزائر العاصمة، و المحلیة فنجد إذاعة أما اإلذاعات  -

 .إذاعة 46محلیة تقدرب ، أما اآلن فكل الوالیات تقریبا لدیها إذاعة العاصمة، البلیدة بومرداس تیبازة

ملكیة خاصة  وهي ذاتجزائري ال تخضع للقانون الخارج الفضاء العمومي الجزائري، و لكن هناك إذاعات 

 :وهي

 . 2004لكن أوقفت في و  2002قناة خلیفة تي في  -

 .العربیة في باریس األمازیغیة و إذاعة بور أف أم تبث بلغتین  -

 .2000فرنسیة عام بربر تي في تبث بلغة أمازیغیة و  إذاعة -

 .للسلطةهي معارضة قناة الجزائر على موقع الیوتوب و  -

 .العاصمة األردنیةفي  2011دأت في الشروق تي في ب -

 .معارضةرادیو كلمة الجزائر  -
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  :الجزائريمهنة الصحافة في القانون  -15

 ویشكل بذلكاالتصاالت ینظم حمایة المعلومات الشخصیة والعامة و  هو قانون :اإلعالمقانون  تعریف -

القانون إلى الحقوق الملكیة الفكریة  وینقسم هذا والقانون الجنائي والقانون المدنيجزءا من الحقوق العامة 

 .اإلداريتنتمي إلى القانون  وحقوق البثوالنشر واالتصاالت التيالتي تنتمي إلى القانون المدني 

واإلذاعة والتلفزیون الصحافة  والبث منفقانون اإلعالم بمعناه التقلیدي یقتصر في حریة دور النشر 

  . والملتیمیدیاإلیه االنترنت  یفتأما معناه الجدید فأض وصناعة السینما

تتمتع بحریة في االستخدام     وتكون االتصاالتأهداف اإلعالمیین هتم قانون اإلعالم بتنظیم حقوق و كما ی

الفكریة كما یهتم بحق  وحمایة الملكیةوسائل اإلعالم  وحریة الفكروحمایة مستخدميتضمن تعددیة اآلراء و 

اإلطارات بإطار  وتؤثر تلكاالتصاالت من الناحیة التقنیة لالتصاالت التي تنتقل عن طریقها المعلومات 

  ).2012،جابر ملیكة  حمداوي( وتتداخل فیهاالملتیمیدیا 

  :الجزائرالقانون في عموما التشریع اإلعالمي -

إلى غایة استرجاع  ذلكواستمر  وتنظیمات االستعمارإن الجزائر قبل االستقالل كانت تحت ظل قوانین 

فظلت تطبق القوانین الفرنسیة إال ما یتنافى مع السیادة الوطنیة        1962سیادتها الوطنیة في 

یمشي ظل بالتالي قانون اإلعالم و  1975غایة سنة  المفعول إلى وظل ساريالهویة الوطنیة  ویتناقض مع

  .بتشریعات القوانین الفرنسیة

  :1968قانون الصحفي 

الظرف ظهر قانون الصحفي الذي  وفي هذاعرف القانون الجزائري فراغا كبیرا  1965جوان  19بعد 

المكافأة  ،اتبالر  ،إجراءات التوظیف، واجباته ،تعریف الصحفي المحترف :وهياشتمل على سبعة فصول 

  .والبطاقة المهنیةأخالقیات المهنة  الترخیص، الترقیة،
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فقد أعطى أهمیة كبیرة للواجبات والعقوبات على نه ناقص في عدة جوانب أعتبر ا إال أن هذا القانون 

 ،الحزبهي هیئات رسمیة و  ةالحریة كما ظل هذا القانون محدودا في حركته بین ثالثحساب الحقوق و 

تم التحكم في ختلفة و مدیري األجهزة اإلعالمیة المتي تقوم بتعیین كبار المسؤولین و النقابة الالحكومة و 

  .ومخرجات المؤسسات اإلعالمیة مدخوالت 

  :1982 اإلعالمقانون 

رفها المجتمع خاصة بعد التغیرات التي ع ،الجزائري اإلعالمالفراغ القانوني في  ءجاء هذا القانون لملو 

صدر هذا  حیثالنظام االشتراكي سیاسي المتمثل في الحزب الواحد و النظام الو  ،1962الجزائري منذ 

 ،1981لس الشعبي الوطني في دیسمبر المجطرف بعد المصادقة علیه من  1982فیفري  6القانون في 

اعتمد على مبدأ  واجبات الصحفي و  على أكثرقد تم التركیز فیه منذ االستقالل و  اإلعالمقانون  أولهو ف

من قطاعات السیادة  اإلعالمقطاع  اعتبارو  ،الحزبو  اإلعالمبواسطة وزارة   اإلعالماحتكار الدولة لوسائل 

تنظیم كل یترجم مطالب الجماهیر الشعبیة ویعمل على تجنید و كما  ،الثورة إرادةالتعبیر عن  هوالوطنیة و 

فنصت المادة   اإلعالمالحق في  مبدأ إقرارتم من خالل هذا القانون  ،وطنیةال األهدافالقوى لتحقیق 

 اإلعالمالحق في " إلىالمادة الثانیة تشیر و " قطاعات السیادة الوطنیة ع من قطا اإلعالم" أنعلى  األولى

 ،الجریدة الرسمیة( "  موضوعيكامل و  إعالمتعمل الدولة على توفیر لجمیع المواطنین و  أساسيحق 

  .) 255، 242ص  ، 1982

هیمنة وسیطرة الدولة بات كما كرس هذا القانون اعتبره الصحفیون قانون العقو هذا القانون انتقد و  أن إال

 اإلعالمالتابعة له على وسائل  الجماهیریةالمنظمات وحزب جبهة التحریر الوطني و  اإلعالموزارة و 

العقابیة ضد  لإلجراءاتمادة  )43(كما خصص هذا القانون  )32( إلى )24(من المواد  اإلعالنو 

لیس قانون العقوبات على جرائم النشر و انون الصحفیین لذلك سمي بقانون العقوبات كما یتم تطبیق ق

 )45(هي المادة وال توجد فیه سوى مادة واحدة و  اإلعالميرغم الخصوصیة التي یعرفها العمل  اإلعالم
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هذه المادة لم تطبق في  إالأن" مصادر المعلومات إلىالوصول في حریة الصحفي " إلى أشارتالتي 

  .) 2012 ،حمداوي جابر ملیكة(  رض الواقعأ

  :وهيمحاور هذا القانون فتشمل سبعة محاور  أما

 ، 14، 12(المواد في الصحف  إصدار والحزب لملكیةة احتكار الدولة مؤكد .الصحف إصدارملكیة  -

المواطن في  اإلعالمیة، حق وأهداف الرسالة الصحافة، مبادئحق ممارسة مهنة  ،)61، 60 ،24 ،15

 .والتوجیه النقد، الرقابة اإلعالم، حق

نه یوجب على الصحفي ممارسة مهنته ضمن أ )43(و )42(تینفجاء في الماد :والعقوباتالواجبات  -

 إدخالاالحتراس من  للبالد، األساسیةمنظور عمل نظامي في خدمة االختیارات التي تتضمنها النصوص 

 احترامالمؤسسات، االستفادة الشخصیة المادیة من التعاون الصحفي مع  نشرها، عدمو خاطئة  أخبار

السمو لتحریر  إلىمن خالل العمل  المهنة، السعي سرّ  أيالمسؤولیة االجتماعیة المهنیة و  األخالقمبادئ 

  .الشعوب والمساواة والعدالة بینوالتعاون  ونشر السالم اإلنسان

  مدیر كل المؤسسات سواء مكتوبة ل المسؤولیة كل ما یكتب من طرف تحم إلى فأشارت )71(المادة  أما

  .سمعیة بصریة أو

 المادة ،حق الصحفي في التكوین المهني المستمر )40(في المادة  تجاءفمن حیث حقوق الصحفي  أما

جاء فیها رفض تقدیم  )47(في المادة  أما ،الحریة الكاملة للوصول لمصادر الخبرالحق و  )45(

تفشي سر  أوللدولة  الخارجيالداخلي و  باألمنكانت هذه المعلومات تمس  إذاالمعلومات للصحفي 

 brahimi brahim, 1991, p(الحقوق الدستوریة مساس كرامة المواطن و  أواقتصادي  أوعسكري 

24   (. 

التي تحمیه من البحث عن الحقیقة و  أثناءمواد تصون حقوق الصحفي  إلىانتقد هذا القانون كونه یفتقر و 

  .عملهأثناءقد یتعرض لها  والمشاكل التي األخطار
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 : الجرائم الواقعة بواسطة الصحافة  -

 )85(منها للمخالفات العامة من المادة  15وخصصت مادة  )40(حوالي  1982 اإلعالمخصص قانون 

  .الصحافةمادة للمخالفات الواقعة بواسطة  )25(بینما خصصت  ،100المادة  إلى

  :یلي وتتمثل فیما أي مخالفاتجریمة  20 ومنها حوالي

 ،شخصیة القصر أوهویة  أوصورة  أينشر التي تنص على  )109(المادة  وتتمثل في :التشهیرجرائم - 

والسیاسة قیادات الحكومةو  ألعضاءالقذف الموجه  )119(المادة  ،هانة رئیس الجمهوریةإ  )118(المادة 

 وأعضاء الدولهانة رؤساء إ  )122( ممثلیها، المادة والدولة أوالمؤسسات السیاسیة الوطنیة للحزب  أو

حق  والشتم فيالقذف  )124(المادة  الدبلوماسیة، ورؤساء البعثات أعضاءهانة إ  )123(المادة و  األجنبیة،

  .المواطنین

  .العسكریة سراراألسر من  إفشاءوهي  )105(المادة  :اإلفشاءجرائم - 

 بأمننها المساس أمغرضة من ش أوخاطئة  أخبارنشر  وتتمثل في )101(المادة  :جرائم الخبر الكاذب- 

  .واختیاراتهاقوانینها الدولة و 

للجنایات  األولىالتحقیق  بأسراركل نشر یمس  )107(المادة  وتتمثل في: جرائم ماسة بسیر العدالة- 

حاكمات الم )112(المادة  القضائیة،نشر مناقشات جلسة مغلقة بقرار من الجهة  )110(المادة  ،والجنح

 القضائیة،جهاز للتصویر عند افتتاح الجلسة  أياستعمال  )113(المادة  النشر،العسكریة الممنوعة 

نشر مناقشات محاكمات تتعلق  )111( والمجالس القضائیة، المادةنشر مداوالت المحاكم  )114(المادة 

  .اإلجهاض أودعوى طالق  أو األبوة إثباتبدعوى 
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  .وحسن األخالقالعامة  اآلدابنشر كل ما یخالف  )106(المادة  :العامة باآلدابجرائم مخلة - 

 ،  236،285(هي ي قانون العقوبات و كل المواد الواردة ف إلىتشیر  )108(المادة : جرائم التحریض- 

 )117(المادة  ،من الدولةأ جنح تمّس  أوالتحریض على ارتكاب جنایات  )116(المادة  ،)342 و 333

 )115(المادة  ،التحریض على العصیانالشعبي خاصة الضرر بالجیش الوطني  إلحاقنشر كل ما یمكن 

تدمیر بمتفجرات  أوسرقة  أوحریق  أونهب  أواغتیال  أوجنایة  أنهاالدفاع عن الوقائع الموصوفة على 

  .) 43،55ص  ص،  1982، الجریدة الرسمیة ( العمومیة  األماكنفي 

مما تحمي المهنة  أكثرنه وثیقة عقابیة تعاقب أین والصحفیین اعتبر هذا القانون من طرف المتخصصو 

  )Mohemed kirat, 1992 , p 22(الصحفیة 

الذي یتكون من تسعة لمجلس األعلى ألخالقیات الصحافة ّتم انتخاب ا 2000ماي  11في و  -

 .صحافیین تم انتخابهم من قبل زمالئهم الصحافیین

في، وصون مهنة الصحجل غرس القیم النبیلة للعمل وهذا المجلس هو هیئة مستقلة تنظیمیا یعمل من أ

ایتها ، كما یناضل هذا المجلس من أجل حریة الصحافة وحمهامن االستغالل والتالعب بمقومات اإلعالم

 :ومن أهم المواد التي جاءت في میثاق الشرف للصحافیین الجزائریین ما یلي ،من المتطفلین واالنتهازیین

  .معرفتهااحترام الحقیقة مهما كانت عواقبها على الصحافي ألن الجمهور له الحق في - 

  .الفصل بین الخبر والتعلیق والرأي والتعلیق والنقد،الدفاع عن حریة الصحافة  - 

  .الحفاظ على األسرار المهنیة وعدم اإلفصاح عن مصادر األخبار - 
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جمیع األنظمة التشریعیة في دول  في والتجریحیعاقب القانون جریمة القذف واإلهانة والتشهیر والشتم 

 في مضمونأن حق اإلنسان في المحافظة على خصوصیته وكرامته وشرفه وعرضه حق  العالم، كما

وأن  ،لمهنةان یتعدى ویتجاوز أخالقیات جمیع الدول والمجتمعات، هذا ال یعني أن الصحافي بإمكانه أ

یخرج عن حدود الممارسة اإلعالمیة المسؤولة والنزیهة، فالحریة بدون مسؤولیة تعني الفوضى وتعني 

كذلك ال یقبل به  ، یقبل به أي صحافي مسؤول وملتزمهذا ما ال ،مساس واالعتداء على حریة اآلخرینال

  . أي فرد في المجتمع ّغیور 

 :  1990لسنة  اإلعالمقانون  -

نظام التعددیة الحزبیة التي  إلىجاء هذا القانون بعد التغیر الذي عرفته الجزائر من نظام الحزب الواحد 

الواحد وٕاعالن عهد الحزب  ٕانهاءقانون تعدیل الدستور و عرف هذا الو  ،1988اكتوبر أفرزتهاأحداث

 وهو قانون لإلعالمآخر  وصدر قانون 1982 لسنة اإلعالمنتیجة لذلك حدث تعدیل في قانون و  التعددیة،

وأبقى في الصحافة المطبوعة  وعرف التعددیة ،وتسعة أبوابمادة  )106(جاء فیه  ، حیث1990 سنة

  .الدولةالقطاع السمعي البصري في ید  على

هو تحدید القواعد  وهدف القانون اإلعالمالحق في  إلى اإلشارة تمت )04و 02و 01(في المادة  حیث

  .اإلعالملممارسة الحق في  والمبادئ األساسیة

  اإلعالم، والحزب لقطاعاحتكار الدولة  إلىهذه المواد تنازل عن العبارات التي تشیر  ویالحظ في

بالتالي وضع حد و  حرة،ریة دوریة إصدار نش )14(المادة  جاء فيالصحف  إصدارفیما یخص ملكیة و 

  ص ص، 1990الرسمیة،  الجریدة(والتوزیع واإلصدار الحتكار الدولة للصحافة فیما یخص الملكیة 

2 ،4(. 
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  :الصحفيتنظیم النشاط - 

التابعة للدولة  اإلعالمیة األجهزةعلى العمل في  إجبارهعدم و  ،الصحفي وفیه تعریف )28(المادة في جاء 

االطالع على حق الحصول على المعلومات و  )36و 35 ،33(كما جاء في القانون القدیم في مادته 

  ).47و 46 ،45(دون الوثائق السریة مثل القانون القدیم في مواده  اإلداریة،الوثائق 

تجبر الصحفیین  أنهذا القانون سمح للسلطة القضائیة  إالأنحق الصحفي في السر المهني  )37(المادة 

  ).49و 48(المادتین فيهو ما ورد في القانون القدیم معینة و المصادرهم في القضایا  أسرارالكشف عن 

 ،الخاطئة األخبارتصحیح و  األفراد،حریات لصحفي احترام الحقوق الدستوریة و توجب ا )40(المادة 

واالفتراء عن االنتحال و  العنف،واالمتناع عن التنویه بالعرقیة و  ،الصدقالتحلي بالنزاهة والموضوعیة و 

مادیة  أو شخصیة ألغراضاالمتناع عن استغالل السمعة المرتبطة بالمهنة  أیضاالوشایة، و والقذف و 

  .)10،12، 7صص  ،1990الجریدة الرسمیة (

 أنها ،إالالمعلومات إلىحق الوصول اختیار الصحیفة التي یعمل بها و  القانون كفل للصحفي حق أنرغم 

  .لم یتم ممارستها في الواقع

 التي )77(للقانون السابق المادة  أضافو  ،الجزائیة األحكاممادة فیما یخص  )22(كما خصص المشرع 

یعاقب من )  81(المادة  فيیة، و السماو  لألدیان أساءلمن  اسنوات اعتبار  3 إلى 6سجن من  تنص على

عامین كل  إلىیسجن من شهر )  82(المادة أجنبیة، و  إعاناتسنوات سجنا لكل مدیر یتلقى  5 إلىسنة 

عام من یبیع بالتجول دون  إلىیسجن من شهر  )83(المادة في و  ،لممنوعةاألجنبیة امن باع الصحف 

  لمعلومات التي تمس بسیادة الدولةسنوات كل من ینشر ا 10 إلى 5یسجن من  )86(المادة و  ،تصریح

 إلىأعضاءالقذف الموجه كل من یهین رئیس الجمهوریة و  أیضاقب القانون اكما یع ،الوحدة الوطنیة أو

ى نشر فحو و  ،ممثلیها أو الدولة أوات السیاسیة للحزب سالمؤس الحكومة أو إلىو  ،القیادة السیاسیة

  .)16،18صص  ،1990 الجریدة الرسمیة(التحریض على العصیان المحاكمات العسكریة الممنوعة و 
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  .نادرا إالتطبق في الواقع  العقوبات لمأن هذه  إال

 ،)99( إلى المادة )77(العقاب من المادة نه غلبت سمة المنع و أفي قانون اإلعالم وجدوان و المالحظو 

 معارفه إسماعیل(حتى ال یخالف القانون  لإلبداع وال مجال ،ما یكتبه أكثرالصحفي یراقب  أصبححتى 

  .)71، ص1999،قالیة

من و  2001جوان  26المؤرخ في  09- 01هو القانون المعدل رقم و  2001تعدیل قانون العقوبات في  تم

اثني عشر  إلى أشهر 3من  سبحالتي تتضمن عقوبة بالمكرر و  )144(التعدیالت نجد المادتین  أهم

رئیس ل أساءلكل من  ،العقوبتین فقط بإحدى أو ،جد 250000إلى ج د 50000شهرا و غرامة من 

    التصریح أوم سالر  أوسواء عن طریق الكتابة  ،قذفأوال السب أو الجمهوریة بعبارات تتضمن اإلهانة

المادة  و  أخرى، إعالمیة أومعلوماتیة  أووسیلة الكترونیة  بأیة أو ،الصورة أولبث الصوت  آلیة بأیة أو

في حالة ارتكاب الجریمة المنصوص علیها في المادة السابقة بواسطة  نهأجاء فیها  1مكرر  )144(

وضد المسؤولین عن  اإلساءةفان المتابعة الجزائیة تتخذ ضد مرتكب  ،غیرها أوشهریة  أویومیة  نشریه

بغرامة من شهرا و  12 إلى أشهر 3تكون العقوبة بحبس من و  ،ضد النشریة نفسهاو  ،عن تحریرهاالنشریة و 

  تعاقب النشریة بغرامة منو  ،هاتین العقوبتین فقط بإحدى أوج د 250000 إلىج د 50000

  .الغرامةتضاعف عقوبات الحبس و سفي حالة العود  ، أماجد 2500000إلى ج د500000

مكرر في حالة ارتكاب  )144(على تطبیق نفس العقوبات الواردة في نص المادة  )146(تنص المادة و 

ضد الجیش  أوالمحاكم  أوضد المجالس القضائیة  أو ،غرفتیه إحدى أونفس الجرائم ضد البرلمان 

  .)6،26صص ،2001،الرسمیة الجریدة( أخرىعمومیة  أوهیئة نظامیة  أیة أوالوطني الشعبي 

  :2012الجدید  اإلعالميالقانون -

الذي عٌمر ، كرد من طرف الدولة على نقائص القانون السابق 2012 في سنة جاء قانون اإلعالم الجدید

الهیئات التي نص علیها، ده و كلیا، بل تم تعطیل الكثیر من موانه لم یتم العمل به أإال  سنة، 22أزید من 
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أثناء االضطرابات ن له، و یرغم ارتیاح اإلعالمی ،1993لإلعالم الذي تم إلغاءه سنة مثل المجلس األعلى 

من القرن العشرین بادرت الدولة بإصدار تشریعات عدیدة أدت و التي مست الجزائر في العشریة األخیرة 

هو ما یمس مباشرة بحق المواطن في و  تضییق في بعض األحیان على العمل الصحفي،كلها إلى ال

  .اإلعالم، حیث ال یصبح بوسع الصحف تقدیم أخبار كاملة أو الوصول الحر إلى مصادر األخبار

المواد التي كانت تنص على عقوبات السجن اتجاه الصحافیین عند ارتكاب أخطاء  إسقاط أغلب وقد تم

 .هذه العقوبات بغرامات مالیة الجدید، وتم تعویضعملهم في هذا القانون عند ممارسة 

ورة كما قام هذا القانون بتوفیر حمایة أكبر للصحافیین في عالقته مع رب العمل حیث نص على ضر 

كما ألزم على صاحب العمل صراحة باكتتاب  ،وجود عقد رسمي یوضح واجبات وحقوق كال الطرفین

   حروب،  تأمین على حیاة الصحفي في حالة إرسال هذا األخیر إلى تغطیة أحداث تجري في مناطق 

ال یحق لصاحب العمل التذرع برفض في بها في خطر داهم ، و أو أوبئة أو كوارث تكون حیاة الصحا

 .الصحافي القیام بالعمل بتلك المناطق لمعاقبته

 :القدیم وهي 1990فسها مع القانون هي نو صنف القانون الجدید النشریات إلى فئتین و 

تكون و دولیة و أالنشریات الدوریة لإلعالم العام هي كل نشریة تتناول خبرا حول وقائع ألحداث وطنیة - 

 .موجهة للجمهور

تكون موجهة اصة و ول خبرا له عالقة بمیادین خهي كل نشریة تتناالنشریات الدوریة المتخصصة و - 

  .لفئات من الجمهور
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وسائل اإلعالم التي  ،وسائل اإلعالم التابعة للقطاع العمومي :شطة اإلعالم حسب هذا القانون فهيأما أن

وسائل اإلعالم  ،وسائل اإلعالم التي تنشئها أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة ،تنشئها هیئات عمومیة

التي یملكها أو ینشئها أشخاص معنویون یخضعون للقانون الجزائري ویمتلك رأسمالها أشخاص طبیعیون 

  .)6 ،3ص ص،2012 الرسمیة، الجریدة(أو معنویون یحملون الجنسیة الجزائریة 

  :القانونمهنة الصحافة حسب هذا -

تقدیم الخبر لدى  وجمعها وانتقائها أو األخبارنه یعتبر صحفیا یتفرغ للبحث عن أنصت على  )73(المادة 

 االنترنتعبر  إعالمیلة سو  أوخدمة اتصال سمعي بصري  أو أنباءوكالة  أولحساب نشریة دوریة  أو

  .لدخله ومصدرا رئیسیایتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة و 

وتثبت ، )75(حسب المادة  إعالمله عالقة تعاقدیة مع جهاز  أومحترفا كل مراسل دائم  ویعد صحفیا

، كما یمنع الصحفي )76(هذا ما نصت علیه المادة محترف بالبطاقة الوطنیة للصحفي و الصحفي ال صفة

یلة إعالمیة أن یؤدي عمال مهما كانت طبیعته سالذي یؤدي مهنته بصفة دائمة في نشریة دوریة أو و 

هذا ما نصت علیه المادة أخرى و  ستخدمةملحساب نشریة دوریة أخرى أو وسیلة إعالمیة أخرى أو هیئة 

العام أن یوظف الصحفیین الحاصلین على  على مدیر مسؤول نشریة إعالم )79(دة تنص الماو  .)77(

 البطاقة الوطنیة للصحفي المحترف بصفة دائمة على أن یساوي عددهم على األقل ثلث طاقم التحریر

 اإلعالمدون وسائل  البصري،على طاقم تحریر خدمات االتصال السمعي  األحكامتطبق هذه و 

عقد مكتوب یحدد حقوق وواجبات  إلىالصحفي العمل بین الهیئة المستخدمة و  وتخضع عالقة .االلكترونیة

مات التي المعلو و  باألخبارعلى وجوب تزوید الصحفیین  )83(تنص المادة و  ،)80(الطرفین حسب المادة 

في الحاالت التي  إال، اإلعالمالمؤسسات بما یكفل حق المواطن في كل الهیئات واإلدارات و یطلبها من 

  .المهنيالسر  )85( وتتضمن المادة ،)84(ب المادة سینص القانون خالف ذلك ح
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في من حق الملكیة حكل عمل صحفي یخضع للموافقة المسبقة لصاحبه كما یستفید الص )88(المادة 

  .)10، 9ص ص  ،2012 الرسمیة،الجریدة ( ألعمالهوالفنیة  األدبیة

  :اإلعالمسلطات الضبط في  -

هیئة سماها سلطة ضبط الصحافة  2012جدد قانون اإلعالم للعام  :سلطة الضبط في الصحافة الكتابیة

التعریف الذي حمله  وهو نفس مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وهي سلطةالمكتوبة 

نشر  من أهم مهامها و  .لإلعالمعلى نذاك بالمجلس األأكان یسمى  فیما 1990عالم لعام قانون اإل

ٕابراز الثقافة لیة للمحتوى اإلعالمي للنشریات و ،ضمان نوعیة عاع اإلعالم المكتوب في كامل القطروتوزی

دیة في إدارة ضمان الشفافیة االقتصا ،ندعم النشر باللغتین الوطنیتی ،المتعددة وتطویرها الوطنیة

                تفادي احتكار شخص واحد لعدة عناوین أو تأثیره فیها مالیا أو سیاسیا  ،المؤسسات اإلعالمیة

مراقبة  ،ا الدولة للناشرینسن المبادئ التي یتم علیها توزیع اإلعانات المالیة التي تمنحه ،أو إیدیولوجیا

ابات المالیة للمؤسسات استالم تصریحات الحس ،ومدى تقیده بالمقاییس مضمون وهدف اإلشهار

المؤسسات الصحفیة للتأكد من ضمان احترام لمعلومات الضروریة من اإلدارات و جمع كل ا ،اإلعالمیة

  .) 7، 6 ص ص،  2012الجریدة الرسمیة (  التزامات كل منها

  :البصريسلطة الضبط السمعي - 

 :المسموع لمن یليالقانون عن فتح المشهد المرئي و  الباب الخامس أعلن في

 .أو الشركات التابعة للقانون الجزائري العمومي، المؤسسات وأجهزة القطاعمؤسسات  العمومیة،الهیئات 

 ومهامهاتركیبتها أحدث المشرع سلطة تختص بإدارة شؤون النشاط السمعي البصري إال أنه لم یحدد و 

سیرها ط السمعي البصري وكذا تشكیلتها و صالحیات سلطة الضبعلى أن مهام و  )65(حیث نصت المادة 
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نص القانون على حریة ممارسة اإلعالم عن  )66( وفي المادة.البصريبموجب القانون المتعلق بالسمعي 

لة باستقبال التصاریح المسبقة، طریق اإلنترنت شریطة إیداع تصریح مسبق دون تحدید الجهة المحو 

 النظمواعدا بتحدید كیفیة تطبیق المادة عن طریق  اآلجال،ال علومات الواجب ظهورها في الطلب و المو 

  ).8ص  ،2012 ،الرسمیة الجریدة(

  :  المكتوبة الصحافة طریق عن اإلعالم نشاط

كل نشر  الم في مفهوم هذا القانون العضوي،یقصد بأنشطة اإلع، و  الدوریة النشریات إصدار) 3( المادة

وتكون  ،مسموعة أو إلكترونیة أو أحداث أو أراء أو أفكار أو معارف عبر أیة وسیلة مكتوبةأو بث لوقائع 

 اإلعالم على وجه الخصوص عن طریق تضمن أنشطة )4( المادةأما  ،موجهة للجمهور أو لفئة منه

وسائل اإلعالم التي  ،ت عمومیةوسائل اإلعالم التي تنشئها هیئا ،وسائل اإلعالم التابعة للقطاع العمومي

وسائل اإلعالم التي یملكها أو ینشئها أشخاص  ،تملكها أو تنشئها أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة

معنویون یخضعون للقانون الجزائري ویمتلك رأسمالها أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة 

تساهم ممارسة أنشطة اإلعالم على  )5( المادة، و ) 6 ،3ص ، ص 2012الجریدة الرسمیة (  الجزائریة

ه والمعارف ترفیلحاجات المواطن في مجال اإلعالم والثقافة والتربیة وال االستجابة الخصوص فیما یلي

ونبذ العنصریة والتسامح وحقوق اإلنسان  الدیمقراطیةترقیة مبادئ النظام الجمهوري وقیم  ،العلمیة والتقنیة

التنوع اللغوي  احترامترقیة الثقافة الوطنیة وٕاشعاعها في ظل  ،واطنة وثقافة الحوارترقیة روح الم ،والعنف

الحوار بین ثقافات العالم القائمة على مبادئ الرقي المساهمة في  ،والثقافي الذي یمیز المجتمع الجزائري

القانون العضوي كل نشریة یقصد بالنشریة الدوریة لإلعالم العام في مفهوم ) 6( المادة، أما والعدالة والسلم

 تكون موجهة للجمهور ،ا حول وقائع ألحداث وطنیة ودولیةتتناول خبر 

على   %50یجب على كل نشریة دوریة لإلعالم العام جهویة أو محلیة أن تخصص نسبة  )7( المادة



 الفصل الثاني                                                          الصحافة المكتوبة و المسموعة 
 

 

80 

 

یجب أن  )30( المادة ،األقل من مساحتها التحریریة إلى مضامین تتعلق بالمنطقة الجغرافیة التي تغطیها

وفي  ،سابقةتنشر النشریات الدوریة سنویا عبر صفحاتها حصیلة الحسابات مصدقا علیها عن السنة ال

عذارا إلى النشریة الدوریة لنشر حصیلة ة ضبط الصحافة المكتوبة ا حالة عدم القیام بذالك توجه سلط

سلطة ضبط لیمكن  وفي حالة عدم نشر الحصیلة في األجل المذكور ،یوما 30حساباتها في أجل 

تسهر الدولة  )36( المادة، وقف صدور النشریة إلى غایة تسویة وضعیتها حافة المكتوبة أن تقررالص

على ضمان ترقیة توزیع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني بهدف تمكین كل المواطنین من 

  .) 6، 3ص  ص ، 2012 ، الجریدة الرسمیة( الوصول إلى الخبر

  : اإلعالميالمخالفات التي تصدر من الخطأ المهني المسؤولیة و - 

كذا صاحب مدیر جهاز الصحافة االلكترونیة و یتحمل المدیر مسؤول النشریة أو  )115(تنص المادة 

، إلكترونیةنشریة دوریة أو صحافة  الكتابة أو الرسم مسؤولیة كل كتابة أو رسم یتم نشرهما من طرف

بثه المسؤولیة صاحب الخبر الذي تم السمعي البصري أو عبر االنترنت و تصال مدیر خدمة اال ویتحمل

من قبل خدمة االتصال السمعي البصري أو عبر االنترنت     المنبثالبصري عن الخبر السمعي و 

  .) 12ص ،  2012 ، الجریدة الرسمیة(

من القانون العضوي بغرامة من  )26(المادة  أحكامیعاقب كل من خالف  )116(تنص المادة 

 أنتأمریمكن  إعالمجهاز  أوالنهائي للنشریة  أوالوقف المؤقت دج و  300.000 إلىدج  100.000

 إلىدج  100.000یعاقب بغرامة من  )117(تنص المادة محل الجنحة ، و  األموالالمحكمة بمصادرة 

 أعاله )4(المنصوص علیها في المادة  اإلعالم أجهزة أودج كل مدیر أي من العناوین  400.000

قبل مزایا  أو أمواالغیر مباشرة  أوسواء بصفة مباشرة  إعالملحساب وسیلة  أو تقاضي باسمه الشخصي
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والتنظیمات  لألسعاروفقا  اإلشهارما عدا عائدات االشتراك و  أجنبیةخاصة  أوعمومیة  مؤسسةمن طرف 

  .محل الجنحة األموالتأمر المحكمة بمصادرة  أن، یمكن المعمول بها

المنصوص علیها  اإلعالموسائل  إحدىیبث في  أوفتنص على معاقبة كل من ینشر  )119(المادة  أما

وثیقة تلحق ضررا بر التحقیق االبتدائي في الجرائم بغرامة من  أوفي هذا القانون العضوي أي خبر 

بث جلسات السریة للجهات كل نشر و  )120(مادة ، كما تعاقب الدج 100.000 إلىدج  50.00

 أهانتنص على معاقبة كل من  )123(المادة  أما، دج 200.000 إلىدج  100.000القضائیة ب 

 إلىدج  25.000ب المعتمدین لدى حكومة الجزائر  الدبلوماسیةالبعثات  األجنبیةأورؤساء الدول 

  .دج 100.000

المدنیة المتعلقتان بالجنح المرتكبة من الدعوى العمومیة و  أن )124(فیما یخص التقادم فتنص المادة  أما

ارتكابها من تاریخ  ابتداءكاملة  أشهر 6االلكترونیة بعد  أوالسمعیة البصریة  أوطرف الصحافة الكتابیة 

  .)12،13ص ص  ،2012الرسمیة  الجریدة(

 :الخالصة -

غالبا ما تكون هذه مصداقیتها، و  والتحقق منوتحلیلها نجد أن الصحاف هي مهنة تقوم بجمع األخبار 

ة أو مكتوبة فلها دور مهم في وعسمماألخبار من مستجدات األحداث في العالم، فسواء كانت صحافة 

، خاصة إذا تم االهتمام بممتهني هذه دولال والنضج وبناء حضاراتفي التوعیة  المجتمع حیث تساهم

  .الوظیفة
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 :تمهید -

العمل، تعد الضغوط المهنیة من أهم المواضیع التي تشغل الباحثین، نظرا النتشارها السریع في مجاالت 

طر أظهرت عدة ، فقد التقلیل من حدتهاأسباب حدوثها و اكتشاف ومن اجل التعرف علیها وفهمها أكثر و 

  .لها وٕایجاد حلولعلى المعلومات  جل الحصولأمن  مختلفة ذلكوسائل قیاس ، و نظریة

حیث  نحن في فصلنا هذا حاولنا أن نتطرق إلى مجموعة من العناصر التي تساعدنا على فهم الموضوع،

عناصر ،ثم أهمیة دراسة ضغوط العمل وعالقته بالعملبدأنا أوال بلمحة تاریخیة عن الضغط المهني 

التي  والنظریاتالضغوط أثار الضغط المهني نماذج  ه،مصادر  ،أنواع الضغط ها،أسباب ،ضغوط العمل

  .الفصلخالصة  فسرته،

 :لمحة تاریخیة عن الضغط المهني  -1

شارل كثیر من الباحثین یبحثون عن مفهوم الضغط و عن تاریخه، فأول من ذكر هذا المصطلح هو 

اكتفى على اعتبار الخوف كمحفز لم یسمیه بالضغط و  هلكن، Charles Darwin  1872داروین 

دم، تظهر في هذه الحالة سلوكیات فسیولوجیة كارتفاع ضغط اللعل الجسم مستعد لمواجهة الخطر، لج

في أعماله حول االلتهابات   Oslerالحظ الطبیب األمریكي  1910في الخ، و ... اتساع عدسة العین 

الذي یمكن أن یؤدي إلى مشاكل  یة الثقیلة یمكن أن تسبب القلقلو المسؤو  أن العمل الشاق الرئویة،

 .ردود الفسیولوجیة التي تنجر عنهااللعالقة بین االنفعاالت النفسیة و أظهرت األبحاث ا من هناطبیة، و 

 في موضوع وابحث الذین وائلمن بین األ Walter Brad Ford cannanولتر كانون یعتبر  كما

بعد  هبعمل استجابة الكر أو الفر بعد عدة تجارب على الفئران، حیث وجد أن 1932ط، فقد قام عام الضغ

شعورها بقرب الخطر تحدث تغیرات فسیولوجیة سریعة بداخلها، ذلك بعد استقبالها من طرف الدماغ الذي 

الكائن بالتالي تحدث استجابة فسیولوجیة تدفع  ،الغدد الصماءى الجهاز العصبي و یبعثها كإشارات تهدید إل
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ثار سلبیة آمفادها أن الضغوط یمكن أن تحدث  توصل إلى نتیجة كما، الهروب منهإلى مواجهة التهدید و 

  .) 8ص  ، 2007، جمعة سید یوسف ( لمدة طویلة لها بجسم الكائن، إذا استمرت االستجابة 

هو األول الذي ف ،Hans Selyeهانس سیلي بدأت من طرف  جاءت مرحلة جدید لمفهوم الضغط ثم 

الحظ  حیث عندما كان طالب في السنة الثانیة تخصص الطب، 1925سنة اهتم فعال بمصطلح الضغط 

أن مختلف األمراض االلتهابیة تمثل مجموعة من األعراض المشتركة، لكن دون أن توجد إشارة خاصة، 

م بالبحث عن التأثیرات قاسماها باألعراض العامة للمرض، و محددف بإیجاد تشخیص له هذا ما لم یسمحف

حقن مجموعة من الفئران  1935 سنة و في ،األداء الفسیولوجيالتي قد تخلفها الهرمونات الجنسیة على 

حظ مجموعة من النتائج الف،  placentaire et ovariensبخالصة من بویضات مبیضیة للبقر 

و قرر دراسة تأثیر العامل قام بعد ذلك بتلخیص األعراض  بالتالي، ظهور تقرحات هضمیةكالسلبیة

االستجابة الفسیولوجیة على ) كالحرارة و البرودة(الضاغط بمختلف أنواعه، أي تأثیر العوامل الخارجیة 

إلى تمدد الحظ أن لها نفس التأثیرات، حیث أن كل الضغوط بغض النظر عن نوعها تؤدي للفئران و 

  .ثنتا عشر االالمعدة و رح تق ، تقلص الغدة اللمفاویةالقشرة األدرینالینیة و 

 48وساعات  6بین نشر في مجلة علمیة موضوع یشرح فیه ردود فعل الحیوان  1936 عام في أما

الضعف  ،الجسم حرارةهبوط درجة ك،إشارات كثیرة التغیر معهاظهرت ، فعند إدخال عامل ضار فیهساعة

ولوحظ  ،جید فالحیوان یقاوم ساعة تبقى الغدد الكظریة تعمل بشكل 48 مرور الخ، بعد...في العضالت

إلى  الوضع یمكن أن یؤدي، و أشهر من المقاومة تنقص هذه األخیرة 3لطبیعته العادیة، لكن بعد  عودته

  .الموت

 1946مصطلح الضغط حتى عام ولم یذكر، SGAفیما بعد على زملة التكیف العام تحدث سیلي كما

لمرحلة األولى بمرحلة فسمى ا :ثالثة أقسام أو مراحلإلى لتكیف العام ا زملة خاللها تقسیمكشف من  حیث

یكون في موقف و  یقوم بالمقاومةحیث  ،یكون الجسم في حالة طوارئ بعد المفاجأة األولىاإلنذار، و 
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، كانخفاض درجة حرارة تبع هذه المرحلة اضطرابات جسمیةكمات، دفاعي للتسییر الخوف الذي شعر به

  .بتقرحات هضمیة حساساإل ،ي العضالتضعف ف ،الجسم

هنا یقوم الجسم بتطویر استراتیجیات لمواجهة هذا االعتداء الذي  :هي المقاومةتلیها مرحلة ثانیة و ثم 

 واحد، كماهذه المرحلة بدرجة مقاومة كل  وترتبط مدةیقوم بالتكیف مع الوضعیة الجدیدة  حیث، تعرض له

  الضغط على محاربة  هرمونیة تساعدت تصاحب هذه المرحلة إفرازا

تظهر عندما یكون الجسم أمام متطلبات تفوق قدراته في  حیث :اإلجهاد وهي مرحلةالثالثة  تلي المرحلة 

  .)1ص  ،العملتاریخیة عن ضغوط  لمحة(التكیف 

تائجه              ثم إلى ن المسبب،مصطلح الضغط إلى العامل  نظریته فأسند سیلي كرر 1950إلى غایة سنة  

  .توفيیتابع أبحاثه إلى أن  سیلي العوامل، بقيحد أو كل هذه أ وأخیرا إلى

اعتبر العوامل الضاغطة أنها مختلفة األحداث  1956في كتابه ضغط الحیاة  حیثنشر عدة كتب 

عین فرق بین نو  déstresseفي كتابه الضغط بدون  1974الظروف التي تمثل تهدیدا للجسم، و في و 

ي العالقة الضغط السلبي، و من أهم النتائج التي توصل إلیها سیلي هالضغط االیجابي و : من الضغط 

 هوف، الصحة، حیث یمكن للضغوط أن تكون لها تأثیر ایجابي على صحة الجسمالموجودة بین الضغوط و 

مواجهة المخاطر، كما یمكن أن یكون للضغوط تأثیر سلبي على كمنبه یساعد الجسم على التكیف و 

  . ( claire edey gamassou,2004, p 4)و استمرارها ها،  ذلك عند كثرتالصحة

بالتالي ساهم سیلي كثیرا في فهم مصطلح الضغط، لكن األبحاث لم تتوقف عنده بل هناك العدید من 

فمن سیلي إلى یومنا هذا انتقل التفكیر من الضغط الفسیولوجي ، األبحاث حول هذا الموضوععمال و األ

حول الضغط باعتباره اعتداء  سیليبشرح فكرة  Lasserre 2002السار إلى الضغط النفسي ،فقد قام

أضاف مفهوم  ، كماأعراض فسیولوجیة تظهر بالتالي، و جسماني یؤدي إلى ردود فعل غیر محددة للجسم

حظ أن في بدایة الضغط لم یؤخذ إال في زاویته و ل، حیث سیليالضغط النفسي التي لم یطورها 
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نه أ، لكن اعتبر عند البعض )اعتداء جسدي الذي یؤدي إلي استجابة جسدیة ك حیث أعتبر (الفسیولوجیة 

  .اعتداء نفسي یؤدي إلى استجابة نفسیة أو سیكوسوماتیة

الضغط عبارة عن اعتداء نفسي أو اجتماعي یؤدي إلى استجابة غیر محددة  Lasserreالسارحسب  

هذا التعریف حاول إعطاء نظرة تامة عن ،ضطرابات نفسیة أو اضطرابات جسدیةیمكن أن تكون ا للجسم،

كلما أجهدنا الضغط  ألنهیصعب تمییزها،  والسیكولوجي متداخلةأن المنظور الفسیولوجي  حیث الضغط،

  .والعكس صحیح نفسیا، ُأجهدناجسدیا كلما 

خذ طریقة استجابة الجسم أالذي  Cox et Mackay كوكس وماكي فیما بعد نموذج الساركرر 

  .لالعتداء الضاغط 

  :وهيمراحل  5یتكون من الذي قام الباحثین بتقدیم نموذج تفاعل الضغط  1978 عام فيحیث 

  ).خارجیةإما داخلیة أو (أسند إلى مصادر المتطلبات  :األولىالمرحلة  -

الالتوازن بین هذین العاملین ٕاذا حدث على مواجهتها، و  تقدراالخاص بتقییم المتطلبات و  :ةالثانیالرحلة  -

  .الضغطسوف یظهر 

  .الضغطظهر  وفسیولوجیة إذاحدوث تغیرات سیكولوجیة : المرحلة الثالثة -

  .fairefaceالكر والفر نتائج سیر المواجهة  تخص: الرابعةالمرحلة  -

 .)feedback )lassare,2002,  p25الكر و الفر األخیرة هو سیر هي :الخامسة المرحلة  -

 : أهمیة دراسة ضغوط العمل  -2

 .متخذ القرار صعبة تواجهي یمكن أن یكون نتیجة ظروف تفادي اتخاذ أي قرار خاطئ، الذ -

 .اشرة والغیر مباشرة لضغوط العملالرفع من إنتاجیة المؤسسة وتفادي التكالیف المب -

 .توفیر مناخ تنظیمي مالئم یساعد على تأدیة األعمال بفعالیة -

 .وتحسین اإلنتاجیةتنمیة قدرات متخذ القرار على مواجهة الضغوط  -
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 ،1991،مصطفى جاد  سید( ورقابة وتنظیم توجیهتخطیط ك القرارات،ارات اإلداریة لمتخذي تنمیة المه -

  ).115ص 

 :العملعناصر ضغوط  -3

 المرتبطة والعوامل والداخلیة للمؤسسة،هي العوامل المرتبطة بالبیئة الخارجیة  :المثیر عنصر–أ 

 .بالضغطشعور التولد  بالعامل التي

عند تعرضه  للعامل،السلوكیة و  والنفسیةهي ردود األفعال الفسیولوجیة  :عنصراالستجابة-ب 

 ).180ص  ،1991 ،اندرودي سیزالقي(للمثیرات

االستجابات، أي أن الضغط الذي یواجهه العامل هو هو التفاعل بین المثیرات و  :التفاعل عنصر–ج 

بالتالي قد تصدر من  ،العوامل المرتبطة بالفردفاعل العوامل الخارجیة البیئیة والداخلیة للمؤسسة و نتیجة ت

  .) 30ص  المطرفي سلیمان ،( و غیر المتوازنة أاألفراد بعض ردود األفعال المتوازنة 
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  .) 113ص ، 2008، دود عیاصرةمعن مح( ضغوط العمل عناصر ):1(رقم شكل  -

 :الضغطمراحل حدوث  -4

 :هناك ثالث مراحل  هانس سیليحسب 

، ةئذلك نتیجة تعرضه لمنبهات مفاج ،بكل قواه لمواجهة الخطرعد الجسم هنا یست :مرحلة اإلنذار -

لجسم في یكون ا، زیادة ضربات القلبة كارتفاع نسبة السكر في الجسم و كیماویفتحدث تغیرات عضویة و 

 .مع الوضع الدفاع والتكیفجل أتأهب من حالة استنفار و 

تشمل األعراض  حیث، المواجهة أخرى هياستمرار الضاغط تأتي مرحلة في حالة  :المواجهةمرحلة  -

یكون الكائن فیها قد اكتسب و ، والمواقف الضاغطةیحدثها التعرض المستمر للمنبهات التي الجسمیة 

یؤدي إلى اضطراب التوازن الداخلي مما قد في حالة استمرار الضغط  أما معها،القدرة على التكیف 

 .العضویةبات یحدث المزید من اإلفرازات الهرمونیة المسببة لالضطرا

عجز في المقاومة الكائن إلى  فیهاة طویلة یصل الضغوط لمد في حالة استمرار :مرحلة اإلنهاك -

من  العدیدواصابة  وتضطرب الغددالهرمونیة  وتنهار الدفاعاتیدخل في مرحلة اإلنهاك  هنا، والتكیف

 ).96ص  حمودة،یت حكیمة أ(المریض نحو الموت سریعا  بالتالي سیر ،بالعطباألجهزة 

 

  :المثير-

    البيئة -

  التنظيم -

 الفرد -

  :االستجابة-             

  فسيولوجية  -             

  نفسية  -               

 سلوكية  -               

  : تفاعلال-

المثير 
  واالستجابة 



 الفصل الثالث                                                         الضغط المهني لدى الصحفيين
 

 

90 

 

  المرحلة الثالثة             المرحلة الثانیة          رحلة األولى مال             

  مستوى طبیعي للمقاومة      

  

  

    

  حركة المنبه      

  

م بالتغیر في األول یبدأ الجس 

وكذلك للعوامل الضاغطة  كشف

  المقاومة تقل

  المقاومة     

  

تزداد ظهور عوامل الضغط  

أكثر من  المقاومة تزدادأن غیر 

  المعدل

  اإلنهاك        

  

قاومة یبدأ الجسم في         بعد فترة الم

باإلنهاك فتقل طاقة اإلحساس 

  المقاومة 

 ، ص2002الباقي،الدین محمد عبد  صالح( عند سیلي الضغوط مراحل): 2(رقم  شكل -

309(.  

 :العمل طو ضغأسباب  -5

االتجاهات النظریة             ذلك بسبب االختالف في  ،ون عن تحدید أسباب الضغط المهنيالباحث اختلف

تطبیقها على جمیع ضغوط و نه من الصعب جمع كل مصادر الأ، كما مجاالت دراسة الضغوطو 

أیضا وجود الفروق الفردیة حیث أن هناك  إلیها،تتعرض  والضغوط التيذلك الختالف المهن  الوظائف،

 :نجدمن أهم هذه األسباب  وضغوط خارجیة،بالفرد ذاته  وضغوط مرتبطةضغوط مرتبطة بالمهنة 
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 :العملأعباء  5-1

فهو مصدر تأزم نفسي شدید  ،للضغطالعمل الزائد من األسباب الرئیسیة أن  Schultz شولتزیرى 

  .)259ص  ،2010 ربیع،محمد شحاتة ( للفردونفسیة معاناة تستهلك طاقة جسمیة و 

یتطلبها العمل  والمهام التيعبارة عن كثرة الواجبات  أنها كما، األداءعبء العمل نقص في  ویترتب عن

سواء مع تلك الواجبات یكون هناك عدم التوازن بین إمكانیات الفرد  بالتالي، محددعلى الفرد في وقت 

  .)74ص  ،2008 ،بن عبد الرحمن  صالح(أو علمیة مهنیة

على مجموعة أفراد في سن الرشد الذین حیث بینت الدراسة للعمل یؤدي إلى أمراض القلب  الحمل الزائدو 

محمد ( ساعة أسبوعیا 60من العمال الذین تعرضوا للنوبات یعملون  %70أصیبوا بنوبات قلبیة، أن 

  .)259ص ،2010شحاتة،

 :العملنوعیة  5-2

طبیعتها مهارة التي تتطلبها المهمة و الهذا بسبب الدقة و  ،العمل لها تأثیر كبیر على الضغطإن نوعیة 

العلمیة التي یواجه بها الفرد متطلبات العمل تؤدي بدورها افتقار الفرد للمؤهالت المهنیة و الخطیرة، كما أن 

دراته، كما أن درجة تعقد لضغوط في العمل، أي أن الفرد یجد نفسه أمام مهمة تتطلب مهارات اكبر من ق

صالح بن عبد (  یواجه هذا التعقیدذلك لعدم امتالكه مهارات  ،شكل الضغط لدى العاملالعمل تزید من م

  ). 74ص ،  2008 ،الرحمان 

 :األداءتقییم  5-3

خاصة إذا شعر ، الضغوط تحتاألداء یكون العمال الذین أعطیت لهم تقدیرات منخفضة في عملیة تقییم 

 الذات والتقدملتحقیق  بما أن الوظیفة مصدر أساسي، سواء فعلیا أو الشعور الذاتي فقطنه ظلم أالفرد 

ییم لهذا فتق الضغط،فقد ذلك سوف یتحول إلى مصدر من مصادر  نه إذافإ والوظیفي للفردالمهني 
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مل منها له دور كبیر في تحدید درجة الضغط في الع أو حرمانه تهالموظف بمنحه عالوات أو ترقی

  .)75ص  الرحمان،بن عبد  صالح(

 :الروتینيالعمل  5-4

إلى  والجمود یؤديالتجدید  المهمة، فعدم تكرار نفسفهذا العمل یؤدي إلى شعور العامل بالملل بسبب 

  .)260ص  ،2010ربیع،شحاتة  محمد( واالنضغاط النفسيالشعور بالضیق 

 :الوظیفیةالمتطلبات  5-5

اكتساب خبرات جدیدة ومسایرة التطور والتقدم التكنولوجي والعلمي و العامل یحتاج إلى تطویر قدراته إن 

بسبب  نه في بعض األحیان نجد استحالة ذلكأ، إال لمواجهة المستجدات التي تواجهه في مكان عمله

صالح عبد (هذا ما یؤدي إلى الشعور بالضغوط إذا لم یطور مهاراته  ،وكثرة األعباءضیق الوقت 

  .)76ص ،2008الرحمن،

 :التكنولوجيالتطور  5-6

وتعرضهم العدید منهم  واالستغناء عن ذلك باستبدالهم باآلالت لمكانتهمبعض العمال تهدیدا  هیعتبر 

  .الحدیثةانه یصعب على البعض استیعاب كیفیة تشغیل اآلالت  للبطالة، كما

 :الفیزیقیةالظروف  5-7

الضوضاء، التعرض للمواد الكیماویة الضارة المرتفعة أو المنخفضة و  الحرارةودرجة اإلضاءة غیر الكافیة 

من األسباب  یمكن اعتبارهاعور بالضغط و تؤدي إلى الش المهنیة، قدأو الغبار أو التعرض لألمراض 

 .الرئیسیة له
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 :المسؤولیةتحمل  5-8

نه مسؤول عند تقییم أشخاص أالفرد الذي یشتغل في منصب عالي  یحدث الضغط عندما یشعر

إما عن ترقیتهم أو فصلهم من العمل، فذلك یؤدي به إلى الشعور بالضیق  ،عنهم التقاریروكتابة آخرین

  .للعاملالقرار یتعلق بمصیر مهم بالنسبة  والقلق ألن

 :العمل في غیر مجال التخصص  5-9

ة الطویلة التي قضاها فالعامل الذي یشغل منصب غیر مجال اختصاصه یشعره بعدم استفادته من الفتر  

قل أأو الشعور بالضغوط، سواء كانت متطلبات المهمة تفوق قدراته هذا ما یصیبه باإلحباط و  ،في التعلم

  .)260،  259 ص ص ،2010ربیع،محمد شحاتة (منها 

 :المهني الضغطأنواع  -6

الضغوط حسب  فیمكن تصنیف أنواع 1991الخضیري فعند ،عمل حسب تصنیفهاتختلف ضغوط ال

  : األسس منهامختلف 

      ضارةومضغوط  وغیر ضروري ةضروری ضغوطحیث هناك  :والضررحیث الضرورة  من-أ 

  .ةضار  تلیس أو

ضغط في مرحلة النشوء و ضغط في ناك ه حیث :الضغطحیث الدرجة التي بلغ إلیها  من- ب 

 .واالختفاءمرحلة التالشي مرحلة االنكماش و ضغط في النضج مرحلة التكامل و ضغط في  النمو،مرحلة 

 .وضغط جزئيفهناك ضغط كلي  :الضغطحیث اتساع  من-ج 

 .الهادئةوالمتوسطة و القویة الضغوط هناك  :الضغطحیث شدة  من-د 
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 .والمعنویة والسلوكیة والوظیفیةالمادیة الضغوط فنجد  :الضغطحیث موضوع  من-ه 

مصادر ذاتیة             ،مصادر خارجیة ،فهناك مصادر داخلیة :حیث مصدر الضغط من-و 

 . ) 13ص ، 1991، الخضیري محسن(

  .هناك ضغوط ایجابیة وسلبیة :والسلبیةحیث االیجابیة  من-ي 

  :كالتاليوهي أخرىمجموعة  إلىالضغوط  أنواعم هناك من قسّ  كما أن

  :واالجتماعیةالضغوط االقتصادیة   - أ

 .واألمن القومينجد منها المناخ السیاسي   -

 .استمرار الحكومات لفترة طویلة -

 .النظام االقتصادي عدم ثبات -

 .المالیةالمشكالت االقتصادیة و  -

 .التكنولوجیةالتغیرات  -

 .الثقافیةالتغیرات القیمیة و  -

 .االجتماعیةوالطبقات  وظروف اإلقامةتمعیة البیئة المج -

 .واالغتصابالجریمة  -

  :واألسریةالضغوط الشخصیة   -  ب

 .ودوره فیالعملالمنزل  دوره فيبین الصراع دور الشخص  -

 .والبشریةالتعرض للمخاطر الطبیعیة  -

 .وتوقعات أعضائهاالمشكالت مع أفراد األسرة  -
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 .واألقاربالمشكالت مع األصدقاء  -

 .الزواج من شریك الحیاة متعدد األدوار -

 .، الطالق أو االنفصالاالختالالت الزوجیة والجنسیة -

 .مشكالت خاصة بالتسلسل الهرمي في األسرة -

 .المسؤولیة عن األطفال -

 .الجامعةمشكالت األبناء في المدرسة و  -

 .التعرض لإلساءة في الطفولة -

 .الفرديأسلوب الحیاة  -

 .المناسبات االجتماعیةالضواغط في السفر والعطل واألعیاد و  -

 .محاولة القیام بأدوار متعددة في الوقت نفسه -

 :الضغط في العمل  - ج

 .واألهداف واآلمال الطموحالتوقعات  -

 .الخوف من فقدان الوظیفة -

 .الخوف من الفشل وعدم الكفاءة -

 .الدونیةالخوف من المرض والخوف من الحماقة و  -

 . القلق و االتجاه السلبي نحو الحیاة -

 .االستجابات السلبیة غیر السارة -

 .اإلحساس باإلحباط -

 .نقص القدرة على إدارة الذات -

 .الحاجات والمتطلبات الداخلیة -
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 .عدادات الفردیة والسمات الشخصیةاالست -

 .التوجسور بعدم الثقة والحیرة و الشع -

 .الروحیةو مشكالت الصحة الجسمیة والنفسیة  -

  :منها :والوظائفضغوط المهن   - د

 :التنظیمیةالضغوط  -

 .حجم البیروقراطیة -

 .یةتالتغیرات المؤسس -

 .التكنولوجیة المعقدة -

 .صناعة الخدمات -

 .المناخ داخل المؤسسة -

 .السیاسات داخل المؤسسة -

 : ضغوط المهنة -

 .الظروف الفیزیقیة في العمل ثل فيتتم -

 .حجم العمل وتغیر نمط العمل -

 .زیادة عبء العمل ومسؤولیة الفرد -

 .المسؤولیة عن اتخاذ القرارات -

 .نقص السیطرة علیهعدم األمان في العمل و  -

 .عدم الرضا عن العمل -

 .ي العملاإلخفاقات ف -
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 : ضغوط المسار المهني  -

 .وغموضهاصراع األدوار  -

 .في المسار المهنيإدراك عدم التطور  -

 .نقص في وضوح األهداف -

 .سطحي أو رئیس مدمن على العملوجود مدیر متصلب و  -

 .تأثیر البطالة ونقص التأهیل والتدریب -

 .ضعف اإلدارة  -

 .الرئیس الغیر الكفء -

 .عوامل عدم الراحة -

 .عوامل المنافسة -

 .عوامل التعویضات -

 :ضغوط مشكالت العالقات  -

 .المشكالت مع المشرف -

 .المشكالت مع المساعدین -

 .الصراع مع الزمالء -

 .یر العالقات االجتماعیة في العملالعجز عن تطو  -

 .نقص تماسك الجماعة -

 .)18ص  ،2007جمعة سید یوسف، (نقص المساندة االجتماعیة  -
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  : ضغوط العمل مصادر- 7

عتماد على أسس باال العدید من التصنیفات المختلفة حیث نجدهناك من یطلق علیها أسباب الضغوط، 

  : ومن بینهامختلفة 

 :مرتباتهاحیث  من-أ 

، ضغوط هدامة سلبیة كالمرضو ، الخ...كالترقیة في العمل والزواج  ،إیجابیةتنقسم إلى ضغوط بناءة  

 .الخ...العمل اإلصابة في 

 : حیث االستمرار من-ب 

، وضغوط الخ...تنقسم إلى ضغوط متقطعة كالمناسبات االجتماعیة، اإلجازات، مخالفات القانون  

 .مستمرة

 : حیث المنشأ من-ج 

، الخ...األهداف  الفسیولوجیة، الطموحات،ات المتغیر  ،إلى ضغوط داخلیة للفرد كالحاجاتتصنف بدورها 

 .الخ...الظروف الطبیعیة ، ي نتاج البیئة الخارجیة كالضوضاءه ضغوط خارجیة و 

 :فیهحیث المكان الذي تحدث  من-د 

 .الخ...في الشارع المدرسة،أو في  ،المنزلإما العمل أو  

 :من حیث عدد المتأثرین بها  - ه   

 .األفرادالمشتركة بین  هي األحداثالحرائق و  الفیضانات، ،كالزلزالعامة تنقسم إلى ضغوط 

 :خاصة ضغوط-و

 .الخ...حوادث شخصیة  الطرق،كحوادث  ،األفرادد من هي التي تؤثر على فرد واحد أو على عدد محدّ  
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 :والمواقف الضاغطةحیث شدة األحداث  من-ي 

 .ومعتدلة وشدیدةخفیفة  مصادر تصنف إلى 

 :فیهحیث مجال الحیاة أین تحدث  من-ن 

 ،جمعة یوسف(تنظیمي واالجتماعي أو إداري و المجال االقتصادي والسیاسي مصادر الضغط في ك 

  .)23،24، ص ص 2004

ك العدید من هو مكان العمل، حیث هناهي مصادر الضغوط من حیث المكان و نا هنا أكثر ما یهمّ 

  : سنحاول حصرها فیما یلي ،محیط عملهیتأثر بها الفرد في المصادر التي تؤثر و 

 :طبیعة الدور المهني  -

  :الدور صراع-أ

مهنة تتطلب یحدث هذا الصراع عندما یجد الفرد نفسه أمام متطلبات متعارضة مع متطلبات دوره، مثال  

من جهة أخرى دور الشخص المتمثل في األب مثال، فهنا یجد نفسه أمام العمل لساعات طویلة و 

تتعارض  توقعات الفرد المتصلة بالعمل بالتاليكأب، مع دوره  متطلبات عمل متعارضة في نفس الوقت

  .) 173ص  ،2008، حسن حمدات محمد(هذا ما یؤدي إلى الصراع  ،مع مجموعة أخرى من التوقعات

  :الدور غموض- ب

هذا ما بأكمل وجه هامههذا ما یؤدي إلى عدم تمكنه من أداء العمل ةتأدیل مات غیر كافیةهنا تكون المعلو  

ر ضغوط نفسیة، حیث توصل الباحثون إلى أن الغموض في العمل یؤدي إلى ارتفاع و ظهیفتح المجالل

  .)30ص ،2008شحاتة،احمد ( الالع والتوتر واالكتئاب بینالقلق 

نقص وضوح  هأن غموض الدور Matisse et Ivencevich1987  وایفنسفیك ماتس عرف فقد

  .)66ص ،2008 إسماعیل،بشیر (مدى مسؤولیات الفرد في عمله أهداف العمل و 
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 : الظروف الطبیعیة للعمل   - ج

 :ومن أهمهاا تؤثر على انجازاتنا إن الظروف المحیطة بن

 :الضوضاء -

خاصة إذا ازدادت  ،العاملفهو صوت مزعج غیر مقبول من طرف ، أكثر من مجرد صوت الضوضاءف

 .الصممإلىفي بعض األحیان الذي یتحول سمعي تؤدي إلى إنهاك حیث عن طبیعتها 

 :اإلضاءة -

أما في  ،ن اإلضاءة تؤثر على التمییز البصرية عادة ما تؤدي إلى حسن األداء ألزیادة مستوى اإلضاء

 .)81ص  2008 إسماعیل، بشیر(حالة نقصانها فذلك یؤدي إلى الضغط 

 :المهنيالعبء   - د

هذه  عندما تكونعندما ال یستطیع الفرد انجاز مهامه في الوقت المتاح له، أو  العبء المهني یحدث

هذا ما یؤدي إلى الضغوط التي تؤدي بدورها إلى زیادة في ف،ال یملكها الفرد ةالمهام تتطلب قدرات علی

 : فللعبء المهني نوعین، الخ...القلب وارتفاع ضغط الدم  ضربات

  .كافعمال التي یجب على الفرد إنجازها في وقت غیر عبارة عن كثرة األ وه :كميعبء  -

  .ألدائهاشعور الفرد أن متطلبات المهمة تفوق قدراته  هو :نوعيعبء  -

 : ضغط الوقت و كثرة العمل  -ن 

أنفاسه هي أوقات یسترجع العامل ف ،والقهوةة كأوقات الغذاء یحتاج العمال في یوم عملهم لفترات الراح

قلة  كما أنإلى الضغوط  ومتطلباتها یؤدينة عدم كفایة الوقت للقیام بأعباء المهف ،نشاطهلیجدد  ویسترخي

  ).175ص ،2008 حمدات،حسن  محمد(والتوتر والضغط شعر الفرد بالضیق الوقت الالزم للراحة یُ 

 



 الفصل الثالث                                                         الضغط المهني لدى الصحفيين
 

 

101 

 

 :المهنیة الضغوط نماذج-8

 :kinicki and kreitne1992 كینیكي وكریتن نموذج 8-1

نموذج المسببات وضح الذییJohn invancevich et matteson1979 على نموذج  عتمداا 

واألسریة ونوعیة القتصادیة ااألوضاع الخارجیة، األوضاع الجماعة والمنظمة و  ،الفردعمل  ،التنظیمیة

 لضغوط واختالفاهناك فروق فردیة تؤثر على إدراك الفرد لمصادر  نأ وبّین النموذج، الخ... الحیاة

  .والمنظمةإدارة الضغوط من طرف الفرد ن أیضا بیّ  كما، مستوى الضغوط

  

  

  

  

  p ,598(لضغوط العمل  kinicki and kreitne كرایتنو  كینیكي نموذج):3(رقم شكل -

1992,kinicki and kreitne ( .  

 :Copper et Marchal 1979 ومارشالكوبر  نموذج-8-2

 ابیئة الفرد مصدر ور في اعتمد هذا النموذج في تفسیر الضغط على عدة عوامل، حیث اعتبر كل ما ید

ما و  العمالء،و المرؤوسین  وبین الرؤساء داخل المؤسسة و  منها ما یرتبط بالعالقات بین العمالف، للضغوط

طبیعة الدور داخل  ،تغیر التقني والتكنولوجيال ،نوع المهمة ،مرتبط بظروف العمل كعامل الوقت هو

ط بالمناخ التنظیمي ما یرتبمكافأة و أیضا ما یرتبط بعوامل ال، المؤسسة كوضوح الدور أو غموضه

  :النتائج -

  سلوكية  -

  معرفية  -

 فسيولوجية  -

  :مصادر الضغوط -

على مستوى     -
 الفرد         

على مستوى  -
 الجماعة 

على مستوى  -
 المنظمة 

 خارجية  -

 الضغوط      

الشخصية، (الفروق الفردية 
 الخ...التكيف، العمر، الجنس 
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المرتبطة  هي تلكو خارج المؤسسة اتخاذ القرارات، كما اعتمد على العوامل المحیطة بالفرد و كاالتصاالت و 

  .)  Levi , 1981,  p 19(الحیاة الشخصیة له األسرة و كبالمشكالت الیومیة 

  

  البیئة

  الضغوط  

  التلوث 

  اإلجهاد

  

  

  

  

  رجعیةلالتغذیة ا

  

التغلب على 

  المشكالت 

الفشل في التعامل 

  مع الضغوط

 

  

 لضغوط العملCopper كوبر نموذج ):4(رقم  شكل -

  

  

  

 الفرد   

 التهديد  

 الفشل       
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 :Marshal نموذج مارشل - 8-3

النهایة إلى تؤدي في  التيو  ،علیهاألعراض التي تظهر للعامل و ن العوامل التي تسبب الضغوط هنا یبیّ 

 .المؤسسةعدوانیة أو تكرار الحوادث في ض اعر أ أمراض القلب أو إلى 

  

  األمراض  الضغوط أعراض  مصادر الضغوط

  العمل

  تنظیم العمل

  عالقات العمل

  النمو المهني

  ياتالمناخ المؤسس

  التدخل الوظیفي

  الدور الوظیفي

  

  ارتفاع ضغط الدم

  اإلثارةسرعة 

  التدخین

  آالم الصدر

  عن العملالتغیب 

  تحكم ضعیف

  عالقات سیئة

  القلب أمراض

  السل أمراض

  العدوانیة

  الالمبالة

  

  

  

  

 توضیح نموذج مارشال ):5(رقم  شكل -

 

  الفرد    
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  .الوظیفةخذ بعین االعتبار العوامل الذاتیة التي تلعب دورا هاما مع أعباء ؤ لكن هذا النموذج لم ی

 :  Siegrist نموذج سیغریست - 8-4

  :وهماقد ركز في تفسیر الضغوط على عنصرین  

 .العضلیة التي یقدمها العامل في عملهوهي القدرات الفكریة و : داتو المجه -

 مادیة كاألجرالتغذیة الرجعیة التي یتحصل علیها الفرد مقابل تأدیته للعمل إما  هي: التعویضات -

 .الخ...واالحترام أو معنویة كالتقدیر الخ،... العالواتو 

                               هداتو مجهیشعر الفرد هنا بالضغط إذا كانت العوائد التي یتحصل علیها اقل من و 

)Xavier molenatles, 2010( 

  

  

  

  سیغریست لضغوط العمل نموذج ):6(رقم  شكل -

 :Karasekنموذج كراساك  - 8-5

ثة ثال ویعتمد على ،الخارجیةیربط هذا النموذج الضغط بالظروف المرتبطة ببیئة العمل الداخلیة أو 

 :هيمتغیرات 

األوقات  ،العملتتمثل في طول ساعات  حیثاالحتیاجات الفردیة في بیئة العمل تشمل  :المتطلبات- أ

  .الخ... األعباء الوظیفةو  سرعة األعمال ،للمهامالمخصصة 

 التعويضات     دات والمجه  

 ضغوط العمل  
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 لتدریبا المهارات ،الخبرات الوظیفیة ،في قدرات الفرد في الحكم الذاتيتتمثل  :اتخاذ القرار حریة- ب

  .الخ...والمسؤولیة 

تتمثل في النمط و ، في البیئة االجتماعیة التي یؤدي فیها الفرد عمله تنحصر :االجتماعي الدعم-ج

الخ ...الثقافة التنظیمیة في المؤسسة و  اإلداري، مناخ العمل، االندماج في العمل، مساعدة الزمالء

)vitorrio , 2003, p8  (.  

  

  

  

  

  

 )إعداد الطلبةمن (العمل  ك لضغوطكراسا نموذج ):7(رقم  شكل -

 :l’inrict نموذج لینریك - 8-6

  نموذج لتفسیر الضغوط العمل        1994سنة : simon moorsسیمون مورس قدم الباحث 

 : وركز على بعدین وهما

 .الخ... قت قیود الو  ،النوعیة ،الكمیة ،نتاجمتطلبات العمل كقیود اإل -

 .الخ... میة والفكریة والخبرات المؤهالت التي یتمتع بها الفرد كالقدرات الجس -

 المتطلبات النفسية المرتفعة

 اتخاذ القرار منخفضة ضغوط العمل 

 الدعم االجتماعي منخفض
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مؤهالت الفرد تتغیر عبر الزمن، فیمكن للفرد أن ینتقل من هذا النموذج أن متطلبات العمل و  یعتبر حیث

 .ازن إلى حالة توازن والعكس صحیححالة التو 

  :وهما شرطینفالضغوط تنشا في حالة توفر 

  .أن یكون الفرد في وضعیة التوازن أي عدم تناسب مؤهالته مع متطلبات العمل -

             ، سواء بفقدان العمل الوضعیة التي هو فیها تهدد مكانته في المؤسسةن أأن یشعر الفرد ب - 

 .الخ...و التقدیرأ

 

 

 

 

 

  

 )l’inrict p 36( العمللتفسیر الضغوط  نموذج): 8(رقم  شكل

  :  Gibson ivancevich and Donnellyنموذج جیبسون و زمالئه  - 8-7

لها،  و تأثیر عملیة إدراك الفرد  ،المختلفةط الوظیفیة و ركز هذا النموذج على توضیح مصادر الضغ

أشار أیضا النموذج إلى دور  حیث أثار هذا الضغطلى نتائج و ع، و مستوى الضغط الذي یشعر به الفردو 

 .راك الظروف الضاغطة التي یواجههاالفروق الفردیة على إد

 الفرد المؤهالت التي يملكها الفرد               المتطلبات التي يملكها

  ضغوط العمل     
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 ,Gibson L. invacevich and donnelly) وزمالئهنموذج جیبسون  یمثل): 9(رقم شكل 

1994,p266)  

  الضغوط الوظیفیة -

اإلضاءة، :المادیةالبیئة -

  التلوث الحرارة

صراع  :على مستوى الفرد-

فقدان  ،غموض الدور ،الدور

ظروف  ،المسؤولیة ،السیطرة

  العمل 

 :على مستوى الجماعة 

عالقات ضعیفة مع الزمالء و 

  ؤساء ر المرؤوسین و ال

بناء  :المنظمةعلى مستوى -

تنظیمي غیر سلیم عدم وجود 

  سیاسات واضحة 

  

 

  الضغوط  -

  عملیة التقویم

كیف یدرك الفرد الضغوط 

 الوظیفیة

 

  :الفروق الفردیة  -

  عاطفیة    –معرفیة  -  

  ب  - نمط الشخصیة أ-

  الجرأة -

  الدعم االجتماعي  -

 دیموغرافیة  –بیولوجیة -

 ،المهنة ،الجنس ،العمر-

  العرق 

 

 

  :النتائج -

القلق  :موضوعیة -

  الالمباالة

المخدرات  اإلدمان:سلوكیة -

  الحوادث 

 ضعیف،تركیز  :معرفیة -

  االحتراق 

زیادة ضغط  :فسیولوجیة  -

  الدم زیادة دقات القلب 

انتاجیة اقل  :تنظیمیة  -

  تغیب دعاوي 
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 :المهنيالنظریات التي فسرت الضغط  -9

  :ومن أهمهاتي فسرت الضغط المهني هناك العدید من النظریات ال

 :Walter Cannon 1932 والتر كانوننظریة  -9-1

فسر الضغط تفسیرا مادیا، حیث أن النظریة أشارت إلى أن العوامل  Walter cannonوالتر كانون إن 

فالتعرض للظروف القاسیة في العمل یؤدي إلى خلل في النظام البیولوجي  ،الذاتیة تتأثر بالعوامل البیئیة

 .، فاعتبر العامل كائن بیولوجي وشخصیته مجرد معدنللفرد

النفسیة للفرد، التي تعتبر جوهر بعین االعتبار العوامل العقلیة و النظریة لم تأخذ بالتالي نجد أن هذه  

 .للمؤثرات البیئیة من فرد إلى آخرالفروق الفردیة أین تختلف االستجابة 

 : Hans Seley1982 هانس سیلس نظریة-9-2

تختلف استجابات األشخاص حسب اختالف البیئات  حیث، اعتبر سیلي الضغط استجابة لعامل ضاغط

یسمى نمط التكیف العام و  سقاناالضاغطة تتبع نمطا مت لألحداث الفردردود فعل  بالتالي، الضاغطة

 :هيو إلنسان للضغوط تمر بثالث مراحل اعتبر سیلي أن استجابات ا لهذالألعراض المتزامنة، 

، وبالتالي تقل مقاومة ضاغطال للعامل تغیرات نتیجةهنا یحدث للجسم  :)الفزع(اإلنذار  حالة-أ

ر هو بالتالي اإلنذایمكن أن تؤدي إلى الوفاة، الضاغط  شدة في حالة انهیار المقاومة بسبب، الجسم

  .الجاهزیة للتعاطي مع الضغوط

تكون المقاومة ضد الضاغط حیث تختفي األعراض التي ظهرت في المرحلة األولى  هنا :المقاومة- ب

العملیات الفسیولوجیة وظیفتها الطبیعیة بعد أن أصابها  تستأنف، التكیفأخرى تدل على  وتظهر تغیرات

  .االضطراب
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استنفذ یعد أن و ، یكون الجسم قد تكیف عندما ،المقاومةهذه المرحلة تأتي بعد مرحلة  :اإلجهاد-ج

ل یمكن أن مستمرة لوقت طویشدیدة و كانت االستجابة الدفاعیة الطاقة الضروریة، أما في حالة ما إذا 

  .تؤدي إلى أمراض التكیف

  

  

  

  

  

  

  . ) 99ص ، 2001 ،فاروق سید عثمان( الضغط عند سیلي :)10(رقم  شكل

تأتي و ، تهنتیجة لهذا التغیر تقل مقاوما و مرحلة الفزع مرحلة یتغیر الجسم فیهإن هذه النظریة اعتبرت 

بالتالي تختفي التغیرات التي ظهرت في المرحلة  ،مرحلة المقاومة أین یكون الضغط مالزما للتكیف 

 ,Hans Seley( جهاد یستنفذ الجسم الطاقة للتكیففي مرحلة اإلو ، ولى وتظهر تغیرات أخرىاأل

1982,p 7(.  

 ،مرتبطة بالشخصیة المهنیة ارتباطا شدیدا كالتجربةالعوامل الهي هذه النظریة تجاهلت عوامل مهمة و لكن 

 .الخ...الخبرة وعوامل التدریب ، المهارات

  

 الضاغط العوامل الوسيطة

 لضغوطا

 عدم التكيف التكيف

 استجابات تكيفية استجابات عدم التكيف
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 : lazarus 1970 الزاروس نظریة التقدیر المعرفي-9-3

حول قدرته على اعتقاداته الذاتیة یعتمد على تقدیر الفرد للموقف و  حسب هذه النظریة فالتعرض للضغط

تحدث الضغوط حسب هذه النظریة عندما یكون هناك تناقض بین المتطلبات مواجهة موقف ما، و 

  : ماهبمرحلتین و للتهدید ٕادراكه و یمر تقییمه  حیث، الشخصیة للفرد

  .الضغوطیسبب أنه أین یكون التعرف إلى حدث ما  هي :األولى المرحلة-ا

 .الموقفهي مرحلة أین یحدد الفرد طرق مواجهة المشكالت التي تظهر في  :الثانیةالمرحلة   - ب
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   العوامل الشخصیة

 

 

 

 

  العوامل الخارجیة

  مهارات االتصال

  الحالة االنفعالیة

  ، التعبالصحة

تقدیر ، هوایة الذات

  الشخصیة ،الذات

  الخبرات و العادات 

  العوامل الصحیة

  االجتماعي التأیید

  متطلبات مهنیة

  والسالمةاألمن

  

  العوامل الموقفیة 

  الخبرة  ،التكرار

  الضغط ،التهدید

  التعب 

  ).101ص ،2001،السید عثمان  فاروق( التقدیر المعرفي للضغط نظریة ):11(رقم  شكل

نتیجة لعدم توافق ف ،الخارجیةلشخصیة والفردیة و ذلك حسب العوامل ا الضغط یختلف من فرد إلى آخرف

  )lazarus, folkman 1984, p19(المتطلبات الشخصیة للفرد تظهر الضغوط 

 اتتغیر تصاحبها نه كلما تغیرت تقدیرات الفرد أعلى العوامل الوسیطة أكثر، حیث  لكن هذه النظریة تركز

  .لدیه عملیة التحمل وه انفعاالتفي 

التقدير 
  



 الفصل الثالث                                                         الضغط المهني لدى الصحفيين
 

 

112 

 

سیراتها على المفسرة للضغط المهني حیث ركزت في تف النظریاتفیما سبق انه قد تعددت النماذج و نالحظ 

  : الخ ویمكن تلخیصها فیما یلي...العوامل التنظیمیة والبیئیة والبیولوجیة والعقلیة والنفسیة 

 : النظریة الجسمیة  - أ

تتمثل في مثیرات في البیئة المحیطة التي  ،جسمیة غیر محددة ترجع هذه النظریة الضغوط إلى استجابات

الضغوط المحیطة جسم تتعامل مباشرة مع المثیرات و ن البعض من أجهزة ال، ألتؤثر مباشرة على الجسم

 ماه، و من أهم هذه األجهزة الجهاز الطرفي الذي یقوم بالتأثیر على جهازین في جسم الفرد العاملو ، به

العملیة ببعث الجسم رسالة الضغط بواسطة هذه تتم ف ،الالإرادي صماء والجهاز العصبيجهاز الغدد ال

ر بإرسال هرمونات الغدد الصماء بعث إشارة إنذابهذه األخیرة  كما تقومهاد إلى الغدة النخامیة بالدماغ الم

 ،صالح عبد الوحید( الهضم كعصر  جسمیة تفاعالتاألدرینالین التي تسبب تغیرات و  التي تفرز بدورهاو 

 .) 30ص ،  1996

 :االجتماعیةالنظریة   -  ب

الضغوط الموجودة في البیئة االجتماعیة ف لذا، بطبعههذه النظریة اعتبرت اإلنسان مخلوق اجتماعي 

یؤدي إلى عدم التوافق، فالعالقات االجتماعیة السیئة  الذيالمحیطة به قد تسبب له الشعور بالضغط 

یرتبط بمدى استقرار العالقات االجتماعیة،  األخیر هذاحیث أن  بالضغط،شعوره الفرد و تؤدي إلى توتر 

قات االجتماعیة أو عدم التوافق راءها سوء عدم استقرار العالكانت هناك ضغوط على الفرد نجد و  فكلما

هو كنتیجة لوظیفة شعور الفرد بالغموض والتعارض و  جراء ذلك أالنسجام في توقعات المراكز، فینشاو 

  .ردالفغیر متوافقة مع توقعات 
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 : النظریة السلوكیة  - ج

للمثیرات المحیطة بالفرد، حیث أن الفرد عند إدراك  والمشاعر كاستجاباتتعتبر هذه النظریة الضغوط 

بین العناصر المثیرة لها، تؤدي إلى احتمال ظهور الشعور ت التالزمیة بین الشعور بالضغط و العالقا

م الفرد الخطر من عنصر تعلمه، فبمجرد أن یقیّ و الشعور یمكن اكتسابه ذا  هالقول أن نستطیع ،بالضغط

  .)84.85ص ص،2008، محمد الصرفي( الذي یتعرض له معین یمكن تحدید مقدار الضغوط

 :نظریة التحلیل النفسي  - د

بعد التحلیل النفسي  ذلك، ولیةاألصدمة من أشكال النه شكل أاعتبرت هذه النظریة الضغط على 

نه مجرد حدث أیعتبر الضغط على لم حیث أنه  فرویدنجد هذا االتجاه  ومن روادللوضعیات الضاغطة، 

      القدرة على مواجهة الضغط إما ،خارجي بل كحدث داخلي أیضا، حیث وضع األنا في موقع االختیار

 .)78ص  ،2000 العیسوي،الرحمن  عبد(أو انهیار میكانزماته الدفاعیة عند التعرض لإلثارة الشدیدة 

  :وهيحیث یرى أن شخصیة الفرد تتكون من ثالثة عناصر أساسیة 

یعتبر مكان الطاقة الغریزیة الذي یعمل بصورة  حیث، الذي یمثل الجانب الالشعوري من الشخصیة :الهو -

  .وغیر عقالنیةغیر منطقیة 

یقوم بالعملیات العقلیة ، ویرى الواقع المادي واالجتماعي و العنصر الذي یمثل الجانب الشعوري هو :األنا -

  .الواقعتناسب  والمنطقیة التي

ویرمز یسعى دائما للمثالیة  ،القیم االجتماعیةهو الذي یمثل الجانب األخالقي والمثل و  :األنا األعلى -

  .للجانب المثالي في الشخصیة



 الفصل الثالث                                                         الضغط المهني لدى الصحفيين
 

 

114 

 

ال تجد مجال لإلفصاح عن  دوافع التيلبالتالي حسب هذه النظریة الشعور بالضغط یأتي نتیجة الكبت ل 

اضطرابات أو مواضیع أخرى و  هذا تتحول إلى أمراضل ر عن نفسها،تعبنفسها وتخرج للخارج و 

)Girdan. d and everly. Sand Dusek, 1997 , p129  (  

 : النظریة اإلدراكیة المعرفیة   - و

ما كما هي في الواقع بل كلیس ، ترى هذه النظریة أن للفرد قدرات عدیدة تساعده على فهم ما یحیط به 

ت حسب إدراكه لألحداث فهو یعتقد دائما أن ما لدیه من قدرات االفرد یقوم بسلوك لذا نجد راها هو،ی

 الفردف التوترط و ما یؤدي إلى اإلحبا هذا، و وضغوط العملال تكفیه لمواجهة متطلبات  ومصادر التكیف

  .)56ص  ،1999یوسف،أبو حمیدان (الواقع هي في  ولیس كمایواجه األحداث حسب اعتقاداته  إذن

 :المهنيآثار الضغط  -10

اآلثار السلبیة التي  ومن أهم شخصیته،لى ظهور تأثیرات سلبیة على للضغوط یؤدي إ الفرد تعرضإن 

  : نجدها الباحثون یلإتوصل 

 :المعرفیةاآلثار -أ

التأثیر على البناء المعرفي له  منهاف العقلیة التي تصبح غیر فعالة و یؤدي الضغط إلى التأثیر في الوظائ

 : یظهر ذلك في حیث

  .نقص االنتباه والتركیز وضعف قوة المالحظة -

  .وعدم القدرة على اتخاذ القراراتنسیان األشیاء  -

  .زیادة األخطاءتدهور الذاكرة و  -

  .ى التقییم المعرفي الصحیح للموقفنقصان القدرة عل -

  .معالجة المعلومات وحل المشكالت صعوبة -
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  .النظرة السلبیة للذات سواء من الفرد أو اآلخرین -

  .)18ص  ،2003 شیخاني، سمیر( اإلبتكاريالنمطي بدال من التفكیر التفكیر الجامد و  -

 : االنفعالیة اآلثار-ب 

 :التالیة وتظهر األعراض

  .واإلحباط بسرعة والقلقة الخوف استثار  -

  .والفسیولوجيدیاد التوتر النفسي از  -

  .الوسواس القهريسیطرة أفكار  -

  .انخفاض تقدیر الذات -

  .انخفاض الطاقة وبذل الجهد لدى الفرد -

  .ظهور الصراعات بین الشخصیة -

 .)46ص  ،2006، م حسینعبد العظی طه( والحساسیة المفرطةازدیاد االندفاعیة  -

، الشعور بعدم القدرة على ، الرغبة في الموت، االكتئابوالضیقعواطف غیر مناسبة، الشعور بالیأس  -

  ).90ص  ،1999علي،إسماعیل  علي(الحركة 

 : اآلثار الفسیولوجیة   - ج

 : تتمثل األعراض في 

  .واألمعاءاضطرابات المعدة  -

  .واالرتعاشالشعور بالغثیان  -

  .زمات القلبیةیؤدي لأل وهذا مالسترول في الدم ارتفاع الكو  -
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 الدم وزیادة نسبة وارتفاع ضغطیؤدي إلى زیادة دقات القلب  وذلك ماإفراز كمیة كبیرة من األدرنالین  -

  .السكر في الدم

 :السلوكیةاآلثار   - د

 : تظهر األعراض كما یلي  

  .ثمالتلعاضطرابات لغویة كالتأتأة و  -

  .الفردانخفاض إنتاجیة  -

  .رابات في النوم وٕاهمال المنظر والصحةاضط -

  .مرغوبةیام باستجابات سلوكیة غیر القانخفاض األداء و  -

  .لفرد والتوقف عن ممارسة هوایاتهانخفاض مستوى نشاط ا -

  .عدم الثقة في اآلخرین والتخلي عن الواجبات والمسؤولیات -

  .ین والعقاقیرالتدختعاطي المخدرات و  -

  .لتغیب عن العمل وعدم الرضا عنهاتزاید معدالت ا -

 .)46ص  ،2006حسین،عبد العظیم  طه(المیل إلى العزلة  -

الصخریة من اآلخرین خرین، تجاهل اآلخرین، التهكم و ، تصعید أخطاء اآلوسواس المرض قضم األظافر، -

 ).45ص  ،2000عسكر،  علي(
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  ).53العمل، صضغوط  إدارة( الضغوطأعراض  ):12(رقم شكل

  :نتائج استمرار الضغوط -11

 :والعمل األداء–أ 

اللجوء و ترك العمل ادي یرتبط بدرجة معتدلة من الضغط، كما بینت الدراسات أن الغیاب و إن األداء الع 

ما یعرف باالحتراق  نفسیة وهوستمرارها یؤدي إلى حالة ا وفي حالةإلى المهدئات مرتبط بالضغوط 

التعب، فقدان االهتمام  ،مظاهر سلبیة كاإلرهاق فتظهر، انفعاليو عن استنزاف بدني  عبرالذي یالنفسي 

 .الخ...اآلخرین السخریة منو  بالعمل

 الضغط اضعرأ

 أعراض نفسية  أعراض سلوكية  أعراض فسيولوجية

  النزاعات 

  صراع الدور

  األداءتدني 

  الغياب 

 ضعف التركيز

  الالمباالة 

  الغضب

  النسيان 

  المماطلة 

 االكتئاب

  الصداع

  التوتر 

  األرق

  الضغط

  االنهيار العصبي
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یصبح الوضع خطیر إذا بقي العمال المحترقین نفسیا في ، و الفرد في العملكل هذا یؤثر على قدرة 

دراسة هذا الموضوع من طرف العدید من الباحثین  تلهذا تم، واجهتهة مساهمة منهم في أعمالهم دون أیّ 

  .باعتبار االحتراق النفسي كإحدى نتائج الضغوط في مجال العمل

سب أهمیتها ذلك ح ،في مواجهة المشاكل الداخلیة للمؤسسة معرفة استراتیجیاتهدراسة شخصیة العامل و 

 .في الوقت الالزم، أي معرفة كیفیة مواجهة العامل للضغوط المهنیةو 

 علي( السلوكیة المختلفة في المنظمةكیفیة استجابته للتصرفات كیفیة احتكاك العامل مع زمالئه و 

 .)173،176صص  ،1999عسكر،

 :   خالصة 

داخلیة عوامل ، عوامل خارجیة بیئیة  و فضغوط العمل تأتي نتیجة لعدة عوامل هفي ضوء ما رأینا

التصدي  یكونالفرد ا كانت هذه العوامل تفوق قدرات وٕامكانیات ٕادراكیة، فكلمعوامل شخصیة و مؤسساتیة و 

هناك  یكونكانت متطلبات العمل تفوق إمكانیات الفرد  إذالضغط مرتفع، أي ل تعرضهو لها ضعیف 

ضغوط بیئة العمل،  ،منها مصادر عبء العملفا اختلفت مصادره من باحث إلى آخر ، كمضغط

ذا ،  لالتي تنعكس سلبا على حیاة الفرد إما المهنیة أو الخاصة، و الخ...لضغوط المادیة والمعنویةمصادر ا

  .ٕایجاد الحلول التي تنقص من آثارهامحاولة التنبؤ بها و بهذه الظاهرة  فسرتعدة نظریات  ظهرت
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 :تمهید -

لقد أصبح موضوع االحتراق النفسي من المواضیع التي اهتم بها علماء النفس في العصر الحدیث       

إلى ظهور هذا ما أدى  ،معرفة ماهیته وأسبابه ونتائجه ولوااحیث ح ،العصرهذا كونه من اضطرابات 

نه أة التي یعاني منها العامل خاصة و ذلك إلى اآلثار السلبیة الخطیر یعود و  ،عدة دراسات وعدة نظریات

  .م جدید ال یعرف المصاب به أعراضهمفهو 

 ،لفرق بینه وبین المفاهیم األخرىا ،سوف نحاول التطرق إلى معنى االحتراق النفسيفي هذا الفصل ذا ل

  .ت التي حاولت تفسیر هذا المفهومأهم النظریاعرض أسبابه وأعراضه و  ،مستویاته ،أعراضه ،احلهمر 

 : األخرى وبعض المفاهیماق النفسي الفرق بین االحتر -1

 :والضغط النفسيالنفسي  االحتراق-أ 

أن  أنه بمجردهو أن الضغط شعور مؤقت، حیث  والضغط النفسيالفرق الموجود بین االحتراق النفسي 

الفرد فغالبا ما یزول لمدة قصیرة، أما  عندال یطول  هوفیتم التعامل مع مصادر الضغط یتم زواله، 

نه مرتبط بعوامل ضاغطة لمدة زمنیة أالضغط ألنه یطول عند الفرد حیث  االحتراق النفسي فهو عكس

 .بالعمل وفقدان االهتمامانفعالي التي تؤدي إلى استنزاف ، و طویلة

 : والقلقالنفسي  االحتراق-ب 

صل في المزعجة التي تمجموعة من األفكار والمشاعر السلبیة و  یمثلرق الموجود بینهما هو أن القلق الفف

یتحول إلى یمكن أنو صراع داخلي غیر واع، بعض األحیان إلى قلق حاد وتصاحبها أعراض جسمیة و 

هذا القلق هو سبب االحتراق النفسي و لذاف، في حالة استمرارهالذي یتحول بدوره إلى االحتراق النفسی الضغط

 .تطورهنتیجة استمرار القلق و یر هو األخ
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 :والتهرب النفسيالنفسي  االحتراق-ج 

یرام، بأنه لیس على ما  حساساإلتمارض و العن تحمل المسؤولیة و الفرد  التهرب النفسي هو التهرب

ذلك  ٕارادیة فهذه الحالة حالة واعیة و  إذن نفسه ایةحم فهو بصدد ،ویختلق أعذار للتهرب من مسؤولیاته

أما االحتراق  ،اإلنتاجیة علىؤثر لكنها تفهي وسیلة دفاعیة لحمایة النفس ،  جل خفض الضغطأمن 

انفعالیة التي یمكن أن تتحول و  سلوكیةبة بأعراض جسمانیة و النفسي فیحدث على مستوى الالوعي مصاح

 .مع مرور الوقت إلى حالة مرضیة

 :والتعبالنفسي  االحتراق-ج 

عالمة أولى لظاهرة  والتوتر فهيالتعب  إذا استمرأما  ،قصیرةالتعب هو حالة مؤقتة إذ تكون لفترة 

 ).3537ص، ص،1997بدران،( ومستمرة نسبیاأما االحتراق النفسي فهو ظاهرة ثابتة  النفسي،االحتراق 

 : وعدم الرضاالنفسي  االحتراق-د 

یجب  لذا، العملیؤدي إلى الضغط في  هاالحتراق النفسي هذا بسبب أناستمرار عدم الرضا یؤدي إلى 

 عسكر( بفعالیة والتعامل معهااالهتمام بظاهرة عدم الرضا كسبب من أسباب االحتراق النفسي 

  ).13ص ،1986،وآخرون

 :النفسيمراحل االحتراق -2

  :وهيمراحل  أربعتمر عبر  فإنما، الوقت وفي نفسإن ظاهرة االحتراق النفسي ال تحدث فجأة 
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 :المثالياألولى مرحلة الحماس  المرحلة-أ 

كلیا للمؤسسة  ویكرس نفسهتكون له أهداف عالیة  ،هنا تكون طاقة الفرد عالیة جدا یكون مليء بالطموح 

نه أالعتقاده  هذا مالئمة، كلیعمل فیها غیر  والظروف التيالتي یعمل فیها رغم أن عمله صارم 

 .عملهسیحصل على كل ما یرید من خالل 

 : المرحلة الثانیة مرحلة الركود  -ب 

 من هنا ،منهالمتوقعة م یتحصل على النتائج المرجوة و تأتي عندما یدرك الفرد أن رغم جهوده المبذولة ل 

 .یقل جهده و حماسهكن مالحظة اإلجهاد المزمن علیه و یم

 :الخیبة  المرحلة الثالثة مرحلة اإلحباط و -ج 

ترقباته في ، و یدرك أن توقعاته نحو المؤسسة مفرطة كثیراهنا الفرد یظهر علیه التعب واإلحباط و  

وسریع الغضب     یصبح غیر صبور ، بالتاليإلیهایرى بأنه ال یمكن أن یصل ف ،االعتراف لم تتحقق

 .الخ...وساخر 

 :المرحلة الرابعة مرحلة الخمول و الالمباالة -د 

احرق كل احتیاطاته قد نه فإ، الفعالیةیفقد الدافعیة و  كماالمحیط هنا یفقد كل االهتمام بالعمل و د الفر 

 .) Dominique coppe, 2013 , p 5(هذه هي آخر مرحلة لالحتراق النفسي ، الطاقویة

المراحل  فیرى أن االحتراق النفسي لدى الفرد یتطور عبر Matteson et Ivancevich 1987أما  -

 : التالیة
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 : االستغراق مرحلة-أ 

یبدأ باالنخفاض في حالة ما إذا لم یكن هناك تناسق بین المتوقع من  لكنه عالیا،هنا یكون مستوى الرضا 

 .الواقعفي  وما یحدثالعمل 

 :التبلد مرحلة–ب 

ینقل اهتماماته إلى المظاهر األخرى خارج  كما،ویشعر الفردبالمرضتدریجیا  وینخفض الرضاتقل الكفاءة 

 .فراغهذلك لشغل أوقات  والهوایات،العمل كاالتصاالت االجتماعیة 

 :مرحلةاالنفصال-ج 

 ونفسیا ویكون مستوىمعتال بدنیا  فیصبح، حدثیبدأ الفرد في االنسحاب النفسي بعدما أن یدرك ما 

 .لدیهاإلجهاد النفسي مرتفعا 

 :المرحلةالحرجة-د 

اد األعراض البدنیة بعد أن تزد ذلكاالنفجار، هي مرحلة فرد إلیها و یصل الیمكن أن هي أقصى مرحلة  

ر                حتى االنتحافي ترك العمل و  التفكیرشكوكه حول ذاته و  فتزداد، سوءاالنفسیة والسلوكیة و 

  .) 11ص ،  1998 زیدان ،السرطاوي (

 تبعا مراحل ثالث عبر تتطور أبعاد ثالثة من جاكسون فیتكونو  ماسالش حسب النفسي االحتراق أما

  :هيو  معین زمني لترتیب

 .الشخصي اإلنجاز انخفاضالمشاعر، تبلد ،االنفعالي اإلنهاك

 .باإلنهاك األخیر هذا یشعر محتملة، غیر الفرد طلبات تصبح یحدث عندما: نفعالياال نهاكاإل -
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 غیر تصبح التي الطلبات من نفسه حمایة أجل من هوو  الثانیة المرحلة في :مشاعرال تبلد -

 .محتملة

 .األخیرةتأتي في المرحلة و : اإلنجاز فقدان -

 Edelwich دلویشأ و عند Brodsky برودسكي عند النفسي االحتراق مراحل -

 :هيو  النفسي لالحتراق مراحل برودسكي أربعو  دلویشأ میز لقد

 فیشعر تقریبا، محققة غیر طموحة وبمشاریع كثیرة بأعمال الفرد بقیام المرحلة هذه ترجمتُ  : الحماس -

 أقل ویصبح الوقت سیتعب مع عملال في المبالغ إفراطه ومع كالمخدر، لدیه العمل فیصبح إمكانیاته بكل

 .الفراغ في ویدور فعالیة

 بالمقابل أنه غیر طاقاته، نقص إلى العمل على قدرته عدم سبب الفرد یرجع المرحلة هذه في :الخمود -

 والنوم االنتباه اضطراب مع السیكوسوماتیة واآلالم التعب من العمل ، فیشتكي في أكثر ساعات یصرف

 من المهني والتقدم مداخله وارتفاع الخاصة حاجاته عن الرضا یصبح حیث، األدویة شرب إلى فیلجأ

 .أولویته

العمل     في قیمته وعن فعالیته عن تساءل في وبالعجز، بالذنب المرحلة هذه في الفرد یشعر :اإلحباط -

 واالنفعالیة السیكوسوماتیة االضطراباتلدیه  تبدأ، االستثارة سریع ویصبح فیخمد لعمله، مالءمته ومدى

 .لدیه الظهور في

 یستطیع إلى درجة أنه ال تماما محبطا فیصبح ،أداؤه وینقص الفرد معنویات تنخفض هنا: الالمباالة -

 ،ممكن وقت أقل في عمله من ینتهي أن یحاولف، البقاء أجل من المقاومة یواصلإال أنه  عمله، إتمام

  .خطر في یضعه قد ممن نفسه ویحمي التحدیات یتفادى
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 :Etiezer 1981اتییزر عند النفسي االحتراق مراحل - 

 الغیر معبر اإلحباط نتیجة االكتئاب استقرار إلى یشیر إذ النفسي، االحتراق لتطور مراحل خمسهناك 

  :اآلتیة المفرغة الحلقة خالل من عنه

 .النكوص ،العدوانیة ،االكتئاب ،الغضب ،اإلحباط

 هذه تبعتُ  ،الكفاءة وبعدم االجتماعیة المنفعة بعدم والشعور الواقع اتجاهاإلحباط و بالعجز  االكتئاب یرتبط

 على تظهر التي اآلخرین اتجاه عدوانیة اتیأتي بسلوك لذاالذات  عن والشعور بالذنب بالغضب المرحلة

 .عنها معبر غیر بعدائیة أو ،والذعة معلنة انتقادات شكل

 والحاجة الثرثرة المزمنة، كالشكوى صبیانیة أفعال ردود إلى بالعودة تترجم التي النكوص مرحلة تأتي ثم

 أفعاله ردود على اهتمامه یركزف المشاكل حل یتركو  الفرد یستسلم بعدها ،به اآلخرین عترافال الدائمة

 یحدد والذي لدیه االكتئاب یستقرثم  ضغطا، له یسببون الذین األشخاص أو األماكن من ویتهرب الخاصة

 من یزید مما الهروبو  التغیب ،المؤسسةو  خریناآل اتجاه دیبع مسافة وأخذ، والعام الشدید الرضا بعدم

  .أكثر باإلحباط شعوره

 وبیترز شوفولي من كل مؤخرا میز :2000بیترز و  شوفولي عند النفسي االحتراق مراحل -

 األخیر هذا لدى تتطور بعدها الضغط، طلباتو  الفرد موارد بین التوازن اختالل هيو  األولى المرحلة

         میكانیكیة بطریقة الخدمة متلقي معاملة إلى كالمیل السلبیة، والسلوكات االتجاهات من مجموعة

 كمیكانیزمات واالتجاهات السلوكات هذه تعتبر حیث ،اآلخرین حاجة إرضاء في تهكمي باهتمام أو

 وبین بینه مسافة الفرد یضع المرحلة هذه ففي االنفعالي، اإلنهاك تقلیص على تعمل دفاعیةو   مقاومة

 إذ فعالة، غیر مقاومة إستراتجیة وهي ،الضاغط االجتماعي المحیط ضد نفسه حمایة أجل من اآلخرین

 فعالیة تقل لذلك وكنتیجة ،البین شخصیة المشاكل خطورة ومن تخفیضه من بدال الضغط من تزیدا أنه

 .) 158، 156ص ص   ،مزیاني فتیحة(  الشخصي إنجازه ینقص بالتالي ،حقیق أهدافه فیت الفرد
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 : أعراض االحتراق النفسي -3

  : دون أن نهتم بها ومن أهمها نجد یمكن أن تمرف ،إن االحتراق النفسي ظاهرة لها أعراض

  : االستجابات الفسیولوجیة  -أ 

ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع معدل ضربات القلب اضطرابات في كتتمثل في اضطرابات جسمیة  -

  .)35،36،ص1997، بدران( التنفس الضیق فيو ق ، جفاف في الحلالمعدة

  : اإلجهاد الفیزیقي -

یظهر ذلك في فقدان الطاقة، اضطرابات النوم، التعب المزمن، تغیرات في الوزن، نقص في مقاومة 

  .االضطرابات المعویة وآالم البطناألمراض، 

 :في تتمثل: النفسیة االستجابات–ب 

 :االنفعالياإلجهاد  -

سرعة التأثر  ،القلق،بالفشلاإلحساس  ،الذاتانخفاض في تقدیر  ،األملخیبة  ،المللنقص الدافعیة، 

                       الخ...الوحدة النفسیةو  االكتئابنوبات الغضب أو البكاء و  نفاذ الصبر ،االنفعالو 

),2013 Dominique coppe, p 2 (.  

  :العقلياإلجهاد  -

معاني األولویة، عدم تنظیم العمل، تهویل الالذاكرة، فقدان اضطرابات في التركیز و شكل  وتظهر على

  .الخ...ف القدرة على حل المشكالت األحداث ضع
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  :سلوكیةالضطرابات اال -

العزلة عن  ،التغیبزیادة معدل  ،والسخریةالعدوانیة  ،القوانینباالختفاء وراء  ذلكإداریة مواقف  الفرد ذتخی

  .الخ...والعقاقیر والتدخین اإلكثار في تناول الكحول  ،مجهودالتعب ألقل  ،المجتمع

كون تأن  اإلجهاد، فیمكن وهي أعراضقبلیة أمراض جسدیة یمكن أن تحمل إشارات اضطرابات و فعدة 

 ،للفردتفاصیل تشرح الحالة االنفعالیة الداخلیة ال، أما نوبات الغضب أو البكاء فهي وآالم الظهرنزلة برد 

الضغط الذي ینمو داخل الفرد یمكن أن یؤدي إلى انحراف االحتراق النفسي إلى أمراض  ومع ارتفاع

  .)57ص ،1997بدران،(التي تؤدي في بعض األحیان إلى االنتحار  ،خطیرةنفسیة 

  :إلى أقسام أخرى و هي  النفسي تقسیم مراحل حدوث االحتراق و هناك

كثرة التعرض  الدم،ارتفاع ضغط  األرق، اإلعیاء،: تتمثل األعراض العضویة في :عضویةأعراض -

 .العملاإلحساس بالتعب بعد  الیوم،اإلحساس باإلنهاك طوال  للتدخین،اللجوء و للصداع 

 الحماس،فقدان  التوتر، بالنفس،عدم الثقة  الملل،من تتمثل األعراض النفسیة  :انفعالیةأعراض نفسیة -

 .للعملفي الذهاب  الرغبةعدم و االستیاء  الغضب، الهمة،فتور 

وهي أعراض متعلقة باآلخرین تتمثل في االتجاهات السلبیة نحو العمل والزمالء،  :أعراض اجتماعیة-

  ).23-22 ص ص،2007،دردیر(الجماعة  واالنسحاب منالمیل االنعزال 

 :النفسيمستویات االحتراق -4

 أرجعها إلى روتین العمل   ت االحتراق النفسي إلى ثالث مستویا Spaniol 1979 سبانیولصنف 

  : تتمثل هذه المستویات في و 
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والقلق والتعب في هذه المرحلة نجد ظهور نوبات قصیرة من اإلحباط  :المعتدلالنفسي  االحتراق-أ 

 .وصغیرةبصورة بسیطة  والتهیج لكن

لكن هذه  ،السابقةنجد في هذه المرحلة استمرار نفس األعراض  :المتوسطالنفسي  االحتراق-ب 

 .فوقحیث تمتد من أسبوعین فما  ،السابقالمرة لمدة أطول من 

هذه المرحلة نجد االحتراق النفسي قد فاق عن المرحلتین  أما :الشدیدالنفسي  االحتراق- ج 

اض تظهر أمر  ،مستمرة والمتوسط بصورةلظهور مشاعر االحتراق النفسي المعتدل  فنتیجة السابقتین،

االحتراق النفسي  وهنا یصبح ،الخ...الشدید  ونوبات الصداعآالم الظهر  كالقرحة، ونفسیة مزمنةجسمیة 

 ).57، ص1997،بدران(وقت  أقربتحتاج إلى المساعدة في  مشكلة خطیر

 :النفسيأسباب االحتراق -5

    والمخلصین على أنفسهم  أن األفراد الذین یملكون الصورة المثالیة freudenberger فرودنبرغر الحظ

 وقدرات للقیام بنشاط خاص یتمیزونالذین و المهني، الذین تكون لدیهم الدافعیة القویة للنجاح الملتزمین 

  . ینتهون بفقدان االرتباط مع أنفسهم حیثبالعمل هم المعرضون لالحتراق النفسي، 

إلى  بل ذاتهفالخلل األساسي ال یرجع إلى الشخص  maslach et leiterولیتر  ماسالش وحسب

غم أن هذه ر في العمل نتیجة لحاالت وضعیة  ، فاالحتراق النفسي كعرضمحیط العمل الذي یعمل فیه

  .الظاهرة مرتبطة بالفرد

لیس الفرد هو الذي یجب  أنه فیعتقدان Bernard et D.légeron Xavier إغزافییر و لیجرونأما 

، تعقد المهام ،كعبء العمل: تسبب الظاهرةة به معالجته بل هو محیط العمل، فالعدید من العوامل المحیط

عدم وجود  ،االعتراف بالجهود المبذولةعدم وجود عالوات و ، عدم القدرة بالقیام بالنشاط، غیاب الرقابة
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عدم توافق قیم الفرد مع قیم المؤسسة، الشعور بعدم المساواة  ،توافق مع فریق العملوال الدعم االجتماعي

راق النفسي عند هذا ما یؤدي في النهایة إلى ظهور االحت ، إلنجاز العملعدم توفر مصادر المعلومة و 

بالتالي كل فرد معرض و  ،العوامل المحیطة بالفردنه مرتبط بالسمات الشخصیة و على أالفرد الذي یظهر 

 Letourneur , 2011 , p(لالحتراق النفسي إذا كان في المحیط المهني الذي یسبب األمراض 

12.13Auntoine(.  

  :هيالتي اتفق علیها العلماء أنها تسبب االحتراق النفسي  األخرى األسباب أهممن و 

إن معظم الباحثین یرجعون حالة االحتراق النفسي إلى أسباب  ):مؤسساتیةال(تنظیمیة السباب األ 1- 5

المبادئ التنظیمیة و  فالتركیبةالمعاصر، ناتج عن تنظیم العمل  حیث اعتبروه كتعب مرضي ،بحتةتنظیمیة 

 ,Gaulejac( للفردة النفسیة یمكونات الصحالسواء في المؤسسات الخاصة أو العمومیة هي التي تحدد 

2004 , p15 (. 

  : اضات حول األسباب التنظیمیة وهيتم التوصل إلى ثالثة افتر كما 

استمرار هذین العرضین  في حالةالقلق، و و  الكفاءة سوف یتعرض للضغطیات و الفرد الذي یفقد اإلمكانف -

 ،عاجز على العمل وتحسین أي شيء نهأهذا بسبب شعور الفرد ر ما یسمى العجز في التعلمظهیسوف 

یشعر بالضغط الذي یؤدي إلى االحتراق النفسي في حالة  لذا ،یجد الفرد نفسه ال یمتلك بما یواجه مشاكله

 .رهاستمرا

خال من اإلثارة یؤدي إلى الضغط الأن العمل الممل و  إلىأما االفتراض الثاني فتشیر البحوث األخرى  -

في حالة الضغط، اهم في الشعور بحالة عدم الرضا و االحتراق، فأي مشكل یواجه الشخص في العمل یسو 

قع عملهم لكنهم یصدمون فاألفراد عادة ما یتوقعون الكثیر من موا، تمراره یؤدي إلى االحتراق النفسياس

یقدرون الجهود مل ألنهم لم یجدوا ما توقعوه مثال المسؤولین المتفهمین، عمالء یصابون بخیبة أبالواقع و 
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ما یؤدي كل  عادة الخ ...، الراتب الكافیعترفون بالجمیل، زمالء متعاونین، فرص الترقیة، االستقاللیةو 

 .االحتراق النفسي فیما بعدغوط  و الضهذا إلى عدم الرضا و 

هور االحتراق التنظیمي للمؤسسة فالتركیبة الوظیفیة تساهم في ظ المناخترجعه إلى  الفرضیة الثالثة -

اإلشراف دور في ذلك حیث أن المسؤولین في مؤسسات الخدمات اإلنسانیة یركزون النفسي، فللقیادة و 

یعتمدون على  كماالذین یقومون بمسؤولیاتهم   یهملون العمال، و على حاجات المستفیدین من خدماتها

ما یؤدي إلى صراعات بین المنظمة  ذلكمحاسبة العمال إذا لم یتبعوا الخط المرسوم، أسلوب التحكم و 

كما أن ظاهرة االحتراق النفسي تنتقل من عامل إلى آخر كأنها معدیة، فنسبة إمكانیة إصابة ، والعمال

 ،ص1997بدران، (  فیها االحتراق النفسي تكون عالیةالعضو الجدید في المنظمة الذي یسود 

 .) 63،65ص

االحتراق النفسي في المنظمة یكون بسبب عبء العمل، األوقات التناوبیة، القیود في وسائل العمل في  -

 .الخ...والدعمف الوضعیات الخطیرة، قلة االتصاالت، غموض الدور، غیاب االعترا

األعمال  ،، التعلیمهي مجال الصحةجاالت المعرضة لالحتراق النفسي و تم تحدید الم في هذا الصدد قدو 

اق النفسي الحتر تسبب ایكون االتصال مع الناس أكثر رغم أن كل األعمال  فهي مهنالخ، ...االجتماعیة

أو تكون مسؤول على  مع الفریق كالعمل(تفرض التعامل مع الناس  طبیعتها كونتإال أن المجاالت التي 

  .Dominique coppe, 2003 , p5)   (هي أكثر عرضة لالحتراق النفسي )العمالمجموعة من 

فاألشخاص األكثر عرضة  freudenberger فرودنبرغر فحسب :)الذاتیة(األسباب الفردیة  2- 5

بسبب وقوعه تحت تأثیر  ذلك، لهاإلخالص بالمثالیة وااللتزام بالعمل و  لالحتراق النفسي هم الذین یؤمنون

تواجهه مشاكل العمل التي  بالمقابل، وبطریقة فعالةالضغط الذي یفرض علیه القیام بعمله بأكمل وجه 

 .)13ص ،1986وآخرون، عسكر(تحبط من اندفاعه 
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الحاجة  ،الطموح ،المثالیة ،الكمالبالتالي العوامل الفردیة التي تساهم في حدوث االحتراق النفسي هي 

  .الخ... وتقدیر الذاتفقدان الثقة بالنفس  ،لالعتراف

مكرهات الواقع التي تحد من تحقیق ما التي تكون عند البعض و  للمثالیةشدید تعبیر فاالحتراق النفسي هو 

هذا التجاهل یؤدي إلى حاالت انفعالیة طفئ الفرد بعد إدراكه بأنه مهمش مع الوقت ین، یسعى إلیه الفرد

 ,Dominique coppe(مواجهة نزاعات داخلیة تؤثر على القیم الشخصیة للفرد  تؤدي إلى صعبة

2013 , p6 (.  

  :  األخرى هذه بعض األسباب الشخصیة و الفردیة و

بالتالي االحتراق  ،المثالیة تؤدي إلى مخاطر الوهم ، فاإلفراط فيوآمالهمدى واقعیة الفرد في توقعاته  -

 .النفسي

 .ل فذلك یؤدي إلى االحتراق النفسيزیادة حصر اهتمام الفرد بالعم -

 .بسبب طبیعة األهداف المهنیة ذلك النفسيق تعرض المصلحین االجتماعیین أكثر لالحترا -

 .مهارات التكیف العام -

 .رات الفردالنجاح السابق في مهن ذات تحد لقد -

 .درجة تقییم الفرد لنفسه -

 .الوعي بمشكلة االحتراق النفسي -

 :االجتماعیةاألسباب  5-3

لیس لألسباب االجتماعیة عالقة مباشرة بظهور االحتراق النفسي، لكن لها دور مهم في إحداثه فالتوقعات 

یجعله أكثر عرضة لالحتراق فاالجتماعیة من العامل أو المسؤول یمكن أن تولد لدیه ضغط عصبي 

  :هي یهالعوامل االجتماعیة التي تؤدي إلأهم  ومن، النفسي
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االجتماعیة التي تؤدي إلى ظهور مشاكل في المجتمع قد تؤدي إلى االحتراق التغیرات االقتصادیة و  -

 .النفسي

والثقافي ذلك بسبب التطور االجتماعي الهامشیة الدعم من طرف المجتمع  عدم تلقي بعض المؤسسات -

، 1997،بدران(یجد العمال أنفسهم أكثر عرضة لالحتراق النفسي  بالتالي، یعرفهالحضاري الذي و 

 .)63،65ص

 :النفسيمصادر االحتراق -6

 :مجموعتینأن مصادر االحتراق النفسي یمكن تصنیفها إلى إلى النفسیةالدراسات و تشیر البحوث 

دور و بیئته و المصادر المهنیة أو الخارجیة التي تتعلق بطبیعة العمل  تتمثل في :األولىالمجموعة -

  .فیها العاملین

النفسیة و التي تتعلق بالخصائص الشخصیة  الداخلیة،هي المصادر الشخصیة أو  :المجموعة الثانیة-

 .لعاملین

فظاهرة االحتراق النفسي محتومة بعوامل استعدادیه وبخبرات سابقة لدى العامل وال تعزى في المقام - 

 .فقط األول للمهنة

هم في تعرض االمتوقع أن تسأشارت إلى وجود خمسة عوامل من في نتیجة دراستهم  هالینهیبس و أما 

بین العاملین  ة، العالقالمهنیةالعمل وكثرة المسؤولیات عبء هي العاملین لظاهرة االحتراق النفسي و 

الخطیب، ( والتعویضات وزمالئهم الرواتببین العاملین  ة، العالقائنوالزببین العاملین  ة، العالقورؤسائهم

  .)  9ص  ،2007
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 : أبعاد االحتراق النفسي-7

 :االنفعالي اإلنهاك -

 .للتناذر ممیزة كسمة االنفعالي اإلنهاك 2000 آخرونو  Schutte شیوتیعتبر 

  . النفسي االحتراق في جوهري كعرض یعتبره Shirom 1989 شیروم أما

 احتكاكه نتیجة مفرط انفعالي باستنزاف الفرد شعور إلى یشیر فإنه1984 وجاكسون ماسالش عند أما

 . اآلخرین بالناس

 نتیجة قوته موارد واستنزاف، عمله في وعاطفي انفعالي بتشبع الفرد شعوربعدم یعتبره  1999 بیزيو

  .باآلخرین عالقته في الشدید التزامه

 إلى یشیر االنفعالي اإلنهاك أن إلى  1999Taris and allآخرون و  تاریس ذهب السیاق نفس في

  .انفعالحیث یصبح  االنفعالیة موارده بتوتر الفرد شعور

 التي عمله لطبیعة نتیجة ،االنفعالیة موارده وتشبع باستنزاف الفرد شعور إلى شیراالنفعالي ی اإلجهاد إذن

 .خدماته إلى بحاجة آخرین أفراد مع التعامل علیه تفرض

 االنفعالیة موارده واستنزاف باستنفاذ یشعر المرحلة هذه في الفرد أن فیرى Cowley 1995 كاولي أما

  .الطلبات هو خدمات إلى بحاجة منهم وبین بینه مسافة فیضع بالطاقة، للتزوید مصدر لدیه ولیس

 إال الشعور هذا عن للتخفیف وسیلة المرحلة هذه في یجدأن الفرد ال  Stanon 1998 ستانون و یرى

  .معهم یتعامل من وبین بینه مسافة بوضع
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 :الشعور تبلد -

 والقاسیة الشعور العدیمة ستجابةاال إلى1984    وجاكسون ماسالش حسب الشعور تبلد یشیر -

 اآلخرین األفراد معاملة یعني أنه كما ،والرعایة الخدمة منهم یتلقون الذین األشخاص تجاها

 .كأشیاء

 .اآلخرین تجاها مفرطة منفصلة حیادیة سلبیة اتجاهات 1986تاریس وآخرون عند  یتضمنالشعور  تبلدف

 والساخرة السلبیة الفرد ومشاعر اتجاهات إلى یشیر الشعور تبلد أن 2000وآخرون شیوت ویذكر

 بالقسوة والشعور السلبي الشعور أیضا ویتضمن ،اآلخرین األفراد تجاها للمجهول المبنیة والمستقلة

  . االحترام وعدم السخریة مشاعر وتطور ،واإلهمال

 عن وحقیرة وضیعة اعتقاداتیطورون 1998   إیزوأهوال ونریشو ستان حسب األفراد هؤالءف علیهو 

 االهتمام ونیفقد المرحلة هذه ففي ،تماما یكرهونهم ما سریعاف لهم األسوأ ویتوقعون ،اآلخرین األشخاص

 .منهم كفرد معهم والتطابق بالغیر

 :الشخصي اإلنجاز نقص -

 البعدین خالف على الباحثین قبل من قلیلة أهمیة النفسي االحتراق أبعاد من األخیر البعد هذا لقي

 .المشاعر وتبلد االنفعالي اإلنهاك السابقین

 بكفاءته الفرد شعور انخفاض أنه 1984جاكسون و  ماسالش لدى الشخصي اإلنجاز نقص یعنيف

  .الناس مع عمله في المثمر وٕانجازه

 خاصة ،لذاته السلبي التقییم إلى ومیله بكفاءته الفرد شعور انخفاض فیعتبره 2000وآخرون  شیوت أما

  .اآلخرین األفراد مع بعمله یتعلق فیما

  .العمل في المثمر واإلنجاز الكفاءة مشاعر انخفاض فهو 1999وآخرون حسب تاریسو 
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 العملب یتعلق فیما خاصةال التقییم ةعیطب إلى العمل، في الشخصي باإلنجاز الشعور نقص بیزي یرجعو 

 الطریقة تظهر، فكمهنیین ذواتهم حول سلبیة صورة لدیهم المساعدة تقدیم مهن في فاألفراد ،الزبائن تجاها

 لدیهمفیكون  ،المساعدة عالقة إطار في علیه تكون أن یجب ما نقیض على عملهم بها ینجزون التي

 في أخطئوا أنهم ویظنون مركزهم وكفاءات متطلبات مستوى في لیسوا وبأنهم الصفو بتعكیر عام إحساس

 .المهني توجههم

 بصفة الفرد جهود فیها تتناقص التي الحاالت أن المكتسب العجز ونفي الباحث نبیّ  الصدد هذا في

 ال عمله أن یعتقد عندما خاصة واالكتئاب الضغط أعراض لدیه تطور ،إیجابیة نتائج تحقیق عن متكررة

 .فشیئا شیئا باإلرهاق ویشعر االحتمال على القدرة فیفقد، شیئا له یضیف

 :في متمثلة أبعاد ثالثة یتضمن تناذر عن عبارة وجاكسون ماسالش عند النفسي االحتراق فإن علیهو 

 باحثینال تعریفات ةغلبیأ  في المالحظو  ،الشخصي اإلنجاز وانخفاض المشاعر وتبلد االنفعالي اإلنهاك

 نموذج یعتبر ذاته حد في التعریف هذا كون ،امحذوه حذتجاكسن و  ماسالش لتعریفالالحقة اآلخرین 

 الثالثة األبعاد تقیس التي Maslach Burnout Inventory (MBI) أداة خالل من ذلك ،للقیاس قابل

 ).154 ،152ص ص  فتیحة، مزیاني( النفسي لالحتراق

حیث أنهم توصلوا إلى ثالثة أبعاد : 1978Maslach and all- 1976 آخرونماسالش و  أبعاد 

العمل مسببا التوتر الشدید  نتیجة للصدام الذي یحدث فيذلك ، مهمة یمر علیها االحتراق النفسي

أظهرت ف ،عدم االلتزامو تظهر في فقدان االهتمام ، و سلوكیةؤدي إلى تغیرات نفسیة و تي تال الضغوطو 

  :ثة هذه المشاعر في ثالثة أبعاد وهيالباح
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 : االنفعالي اإلجهاد-أ 

یحاول أن یقدم  حیث أنه، یظهر هذا العرض بعد أن یتعرض الفرد ألعباء عمل زائدة ومسؤولیات كبیرة 

لك ال یم یجد نفسه كمااإلنهاك الشعور بالتعب الشدید و إلى الوضع یؤدي به فكل ما یملك من طاقته 

 .شيء یقدمه على المستوى النفسي

 ):التبلد(اآلنیة  فقدان-ب 

في  ذلك یظهر حیثالعمالء  والسخریة مننه إحساس بالالإنسانیة أعلى  1977 بینزماسالش و تعرفه 

یؤدي  الذي ،الزائدهو الشعور الذي یظهر لدى الفرد نتیجة الضغط ف لذا معهم،املة صورة تحقیر أثناء المع

 .الخ...بالقیم اإلنسانیة  وعدم الشعورالتهكم  كالالمباالة،ن یعمل معهم إلى ظهور مشاعر سلبیة اتجاه م

 : نقص في اإلنجاز الشخصي الالشعور ب -ج 

 وأّنهمبمسؤولیاتهم، لیسوا قادرین على القیام  ویشعرون بأنهممون أنفسهم سلبیا في هذا البعد نجد األفراد یقیّ 

 .)Maslach and al, 1976,1978( والرضا لدیهمالسعادة  مشاعرونقصان ، ئینو غیر كف

 :النفسيلالحتراق  والنظریات المفسرةالنماذج -8

 : cherniss1985شرنیس نموذج - 8-1

  :مراحلفحسبه االحتراق النفسي یمر بثالثة 

  .والتوترهي حالة من الشدة  الفرد، هناأو متطلبات تفوق قدرات  الضغط المهني :األولىالمرحلة 

  .والقلق واإلنهاكیسیطر علیه اإلرهاق  للضغط،هي استجابة انفعالیة  :المرحلة الثانیة

حتوي فقط ت حیث وسلوكیة،ؤدي إلى تغیرات موقفیه ت والتعایش التيهي مرحلة المواجهة  :الثالثةمرحلةال

  ).الخ...قلة الحیاء ،المكافآتطلب  ،الالمباالة(على 
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عوامل ال بعضظهر أن االحتراق النفسي هو نتیجة التفاعالت بین أهذا النموذج التفاعلي هو أول من ف

المهني، الدعم ني و التوجیه المه ،جتماعیةعبء العمل، االستقاللیة، العزلة اال: مرتبطة بالعمل وهي

التوقعات أو الخرافة المهنیة یق بین الواقع في العمل الیومي و النفسي هو نتیجة فشل في التوف فاالحتراق

 .)Philippe zawieja ,  p 11(التي رسمت في ذهن العامل 

 المتغیرات الشخصیة للعامل،جة لتفاعل كل خصائص بیئة العمل و ینشأ نتی النفسي كما أن االحتراق

الخصائص  الخصائص الشخصیة التي یتصف بها الفرد المتمثلة فيفالمتغیرات الشخصیة هي السمات و 

أي مدى تلقي الموظف  ،المساندات خارج العملالدیموغرافیة كالعمر، وأیضا توجهات الفرد نحو مهنة و 

رة العامل التوافق مع بیئة عمله في حالة عدم قدف، مهنتهٕالى ه و یلأمن اآلخرین و نظرة المجتمع الدعم 

ءة والمشاكل مع الكفا اننقصذلك إلى عدم الثقة في الذات و یؤدي ستعرضه لضغوطها  بسبب

تعد كمصادر الضغوط، ففي حالة استطاعة الموظف التوافق مع البیئة المهنیة سوف  كماالخ ...الزمالء

التناقض ، الشخصیة تهمسؤولی انإلى نقصالوضع یؤدي به  أي  ،عطي نتائج إیجابیة والعكس صحیحی

في حالة معاناة العامل بهذه ف ،االهتمام بالذات اننقصاالغتراب النفسي والوظیفي و  ،اقعالو بین المثالیة و 

  .یدل على إصابته باالحتراق النفسياألعراض فهذا 
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 ) Truchot,2006 p , 105(  لالحتراق النفسي شیرنس نموذج ):13(شكل رقم 

 :Freudenberger 1974 نموذج - 8-2

السعي ألهداف عملهم ألنهم یعملون بالمثالیة و  إن االحتراق النفسي یمس الموظفین األكثر إخالصا في 

بالتالي  الروتین،و بلوغهم ألهدافهم تصطدم بالواقع  االعتراف بأعمالهم لكن ،االمتنان ،كالشكر محددة

عن اإلیمان بقضیة أو بنمط حیاة االحتراق النفسي هو حالة من التعب و خیبة أمل و االنهیار الناتج 

  .) Philippe zawieja, p 11(حاسمة بعد في الوصول إلى نتائج فیما  تفشلبعالقة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

 حل النشاط للمشكل محيط العمل

 الشدة النفسية مصادر الضغط في العمل

 الخصائص الفردية
االحتراق النفسي  

 تغيير المواقف
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 )الطالبةتصمیم  من( Freudenbergerنموذج  ):14(شكل رقم  -

 :Lauderaleنموذج  - 8-3

 :وهيمیز بین ثالث مراحل 

 .یرامن شيء ما لیس على ما أوهو إحساس واسع ب :الخلط -

 .الخ...عبء في العمل  ،الغضب ،الرضاعدم  :الخیبة -

 .الخ...الخمول جمود اإلحساس و  الوقاحة، السخافة، الكفایة،دم اإلحساس بع :األملفقدان  -

مساره في و  الواقع لتوقعات الفرد في العملفاالحتراق النفسي یأتي نتیجة لتعرض للخیبة عندما ال یجیب 

بسبب الحضارة خاصة ق النفسي لم یظهر إال حدیثا أن االحتراإلى أشار الباحث  كما، حیاته الشخصیة

 لموظفا

 اإلخالص

 االمتنان

الوصول 
إلى 
 الهدف

عدم 
 االمتنان

 خيبة أمل

عدم 
الوصول 
 إلى الهدف

االحتراق 
 النفسي
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 يدیؤ هذا و  ،نتیجة لسرعة الحیاة االجتماعیة منذ ظهور العالقات بین الدول، و بعد الحرب العالمیة الثانیة

  .دوامةاالجتماعیة كأنه في ورطة و ٕاحساس الفرد في كل أدواره عدم القدرة بالتنبؤ بالمستقبل و  إلى

 : Maslach et Leiterنموذج  - 8-4

 : في تتمثلو مدة طویلة من الوقت ل ناتج عن ضغط المجتمع، النفسي هو عرض ثالثي األبعاد راقاالحت

جسماني مع تأثیر  ،الخ...االندفاعیة و  ، التعبیتمیز بالضغط غیاب الطاقة يالذ :اإلجهاد االنفعالي

 .ختلف االستراتیجیات لتفادي الضغطم وتطویر

، التندیدالعزلة،  ، اإلنسانیة كالوقاحة، االبتعاد، خسارة المثالیةهنا یفقد الفرد الخصائص  :تبلد المشاعر

 .سوء المعاملةالعنف و 

 الدافعیةمع انخفاض القیمفقدان و عدم القدرة و  بعدم الفعالیة الفرد شعور :نقص اإلنجاز الشخصي

 .اإلحساس بنقص اإلنجازاالندماج الحقیقي في العمل و  واستحالة

 : Pines et Aronson1988نموذج  - 8-5

      العقلي الناتج عن التعقید  یزیقي واالنفعالي و یعتبران االحتراق النفسي حالة من اإلجهاد الف

فاعتبار الدافعیة في اختیار المهنة لها عالقة في ،االستمرار الطویل في وضعیات انفعالیة شدیدةو 

 .یساعد على تفادي االحتراق النفسيلي ذلك بالتا ،ن الحیاة لها معنىأساعدة المرتبطة بحاجة االعتقاد بالم

 :Gil-monte 2012نموذج  - 8-6

، إن االحتراق النفسي هو استجابة للضغوط المهنیة المزمنة التي تؤدي إلى مختلف االختالالت الشخصیة

ٕاتالف انفعالي الذي یمتاز باإلجهاد و  العمل،فقدان الحماس اتجاه أي  المعرفيتمتاز باإلتالف العقلي و ف

تسمح برفع التعایش و  استراتیجیات المواجهةأما  ،الخمولمثل في الكسل و یتسلوكي التالف اإل أما ،النفسي
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الشعور بالذنب غیر مقبول و الحكم یر درجة الضغط المرتفع و یسمح بتسی كما ،عقليكل إتالف انفعالي و 

)Philippe zawieja,p 11.34(. 

 : Joseph Blaseل اجتماعي نفسينظریة الضغط و االحتراق النفسي ذات أساس  - 8-7

للضغوط على المدى  یةلبالس اتاالحتراق النفسي بالتأثیر ة نموذجا نفسیا اجتماعیا للضغط و قدمت النظری

بصورة تدریجیة  الطویل على مصادر تكیف الموظف، فاالحتراق النفسي ال یحدث دفعة واحدة بل یحدث

دریجي للكفاءات بالتالي فهو تآكل ت، زمنیة طویلةلضغوط العمل لفترة التعرض  بعدعبر فترات زمنیة 

  .داء الفعالاألنقص القدرة على المهنیة الهامة و 

 : نموذج العالقات البنائیة - 8-8

مشاعر و وصف النموذج العالقات المتبادلة بین أبعاد االحتراق النفسي المتمثلة في اإلنجاز الشخصي 

لشخصي یؤثر على الجهاز ى أن بعد اإلنجاز امدى تأثیر كل منها على اآلخر، فأشار إل، و اإلجهاد

 .التبلدقل إحساسه باإلجهاد و نه كلما ارتفع انجاز الفرد یأحیث ، االنفعالي

ح النموذج ارتباط استراتیجیات المواجهة الفعالة باإلنجاز الشخصي، أما االستراتیجیات غیر كما وضّ 

استراتیجیات المواجهة  هناك نوع من العالقات المتبادلة بین نأأي الفعالة ارتبطت بمشاعر اإلجهاد، 

د المشاعر هما بعدي تبلو ن أبعاد االحتراق النفسي ببعضها البعض بیو  ،بین االحتراق النفسيبنوعیها و 

الذي یدل ارتفاعه على انخفاض االحتراق النفسي،  ن البعد الثالث لالحتراق النفسيبیواإلجهاد االنفعالي و 

 النفسي،االحتراق  نماذج(هو بعد اإلنجاز الشخصي رتفاع االحتراق النفسي و ل انخفاضه على ابینما ید

  ).1ص 
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 :النفسينتائج االحتراق -9

        إن االحتراق النفسي یؤدي إلى عدة نتائج سلبیة إما على مستوى الجماعة أو المنظمة     

 : ، إضافة إلى نتائج عائلیةالمؤسسةو 

لمنظمة هو نقص فاألضرار التي تنجم عن االحتراق النفسي على مستوى ا :الفریقمستوى  على-أ

  .اضطراب العالقات فیما بینهمعة و أیضا زیادة مشاكل بین أفراد الجما ،العملنوعیة إنتاجیة الجماعة و 

وتتمثل االحتراق النفسي أیضا یؤدي إلى نتائج ضارة داخل المنظمة   :التنظیميالمستوى  على- ب

  : في

  .التغیبارتفاع ظاهرة - 

  .الدوران في العمل- 

  .الخ...بء العمل والضغط اإلضافي ارتفاع ع- 

  .الخ...والتعویضات على البطالة  زیادة النفقات الصحیة :المؤسسةمستوى  على-ج

فعندما یمس االحتراق النفسي الحیاة الشخصیة للفرد فال بد أن ینتقل إلى  :العائليمستوى  على-د

  :في ویظهر ذلك ،سرةاألعالقته مع 

  .المحیط والعجز أمامعدم التفهم - 

  .التوترات العائلیة تكون عالیة- 

 Dominique coope, 2013( كما أن االحتراق النفسي ینتقل كالعدوى، فیمس أیضا الطرف اآلخر

,pp 6.7(.  

بالتالي آثار االحتراق النفسي على الفرد ما هي إال انعكاس لظروف العمل الغیر محتملة، حیث تبدأ  

، فالتغیرات في االتجاهات عندما یكون هناك إجهاد یصعب التقلیل منه أو التخلص منه بحل المشكالت
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التي تحمي  ،ب نفسیاالسلوك المصاحب لالحتراق النفسي ما هو إال میكانزمات الدفاع التي توفر الهرو و 

  :، ومن أهم آثار االحتراق النفسي نجدمن ناحیة الضغط العصبي األسوأالفرد من تعقد حالته إلى 

  .التقلیل من اإلحساس بالمسؤولیة- 

  .البعد النفسي في التعامل مع العمل- 

  .استنفاذ الطاقة النفسیة- 

  .ي عن المثالیات واكتساب السلبیةالتخل- 

  .حالة الفشللوم اآلخرین في - 

  .نقص الفعالیة الخاصة باألداء- 

 .)295ص ، 2004حریم، حسین(عدم االستقرار الوظیفي كثرة التغیب عن العمل و 

  : خالصة

                إن ما یمكن استنتاجه في هذا الفصل هو أن االحتراق النفسي من الدرجات األخیرة لضغوط المهنیة

 یظهر طاقتهم، ، فاألفراد الذین یعانون منه یتمیزون باستنفاذ المؤسسةما بالفرد أو إرى مرتبطة عوامل أخو 

رة ألنها خطی المعالجةتدعو مقلقة هذه الوضعیة  انفعالي، و و نفسي  على شكل إنهاك جسدي  ذلك

بسبب عدم قدرة المصابین به في  ر في نوعیة العملتأثو  ،ومستمرة تسبب مشاكل صحیة وسلوكیة

 .االسترخاء



 

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس
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 :تمهید -

في تحدید عالقة الضغط المهني بظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیین  إلىالدراسة  تهدف

في هذا الفصل ف، لدراسةل إجراءاتو أطریقة  لتحقیق ذلك ال بد من إتباع ،سمعيالمجااللكتابي و المجاالل

 التيالدراسة االستطالعیة بعدها تناولنا و  ،ثم منهج البحثالتذكیر بفرضیات الدراسة أوال إلى  التطرقتم 

 الفصل كما تضمن ،هذه الدراسة في م التوصل إلیهاالنتائج التي ت ثم ،المستعملة فیها األدواتو عینة ال بینت

 ،تطبیقالإجراءات  ،أدوات الدراسة ،د البحثحدو خصائصها و عینة البحث و التي تحتوي  األساسیةالدراسة 

  .أخیرا خالصة الفصلو  ،ٕاجراءات تفریغ البیاناتو 

 :التذكیر بفرضیات الدراسة -1

 :األولىساسیةالفرضیة األ - 1- 1

 . ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیینبین الضغط المهني و  ذات داللة إحصائیةهناك عالقة  -

 :األولىالفرضیات الجزئیة  - 1- 1-1

في ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیین بین الضغط المهني و  إحصائیةذات داللة هناك عالقة  -

 . كتابيال المجال

 :الفرضیة الجزئیة الثانیة - 2- 1-1

في ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیین بین الضغط المهني و  ذات داللة إحصائیةهناك عالقة  -

 .السمعي المجال
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 :الثانیة ساسیةالفرضیة األ - 2- 1

سمعي ال في المجالصحفیین الكتابي و ال في المجالفروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین  هناك -

 . االحتراق النفسيفي درجة الضغط المهني و 

 :األولى الجزئیة ةالفرضی - 1- 1-2

سمعي ال المجال فيالصحفیین كتابي و  المجال فيهناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین  -

 في درجة الضغط المهني 

 :الفرضیة الجزئیة الثانیة - 2- 1-2

سمعي ال المجال فيالصحفیین كتابي و ال المجال فيهناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین  -

 .في ظهور االحتراق النفسي

 :منهج البحث-2

بأسلوب و موضوعیة،  و للوصول إلى الهدف المسطر بدقة  تحتاج الدراسة العلمیة إلى قواعد یتبعها الباحث

 ، نه الطریقة التي یتبعها الباحث لدراسة مشكلة من المشاكلأیعرف الجوهري المنهج على  حیثعلمي، 

لجوهري عبد الهادي ا( الكیفیة التي یصل بها الباحث إلى أهدافه أو هو أسلوب التفكیر المنظم و 

 .)170، ص1979 ،آخرونو 

في  ةلمالءمته مع أهداف الدراسة المتمثل، ذلك الوصفي التحلیلي المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهجف

ند الصحفیین في المجال الكتابي ظهور االحتراق النفسي عة االرتباطیة بین الضغط المهني و معرفة العالق

تفسیرها جل وصفها وتحلیلها و أت المتعلقة بمتغیرات الدراسة من المعلوماجمع البیانات و ل، و السمعيو 

  .الوصول إلى التعمیمات المناسبةو 
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 : الدراسة االستطالعیة -3

   ،  أكثرفهمه بحث و الجل جمع المعلومات حول موضوع أستعانة بالدراسة االستطالعیة من تم اال

التأكد من عدم أیضا  ،البحث في المیدان إجراء ٕامكانیةتوفر العینة المناسبة للبحث و  مدى التحقق منو 

حیث  ذلك من األساسیةلالستعمال في الدراسة  المهیأة األدواتالتحقق من صالحیة تعدیل الفروض، و 

 كماالدراسة،  أدواتتسمح  هذه الدراسة من معرفة الزمن الذي نطبق فیه  كذلك ،هامناسبتوضوحها و 

  .األساسیةثبات المقاییس قبل تطبیقها في الدراسة تساعد على حساب صدق و 

في البیئة له الذي لم نجد النسخة المطبقة  "ساكالروبرت كر "من مقیاس الضغط المهني  التأكدخاصة 

أن نسخة المقیاس منعدمة الدلیل على ذلك و  كما لم یتم تطبیقه على الصحفیین، ،المعربةال الجزائریة و 

عكس مقیاس االحتراق ف، سیة إلى اللغة العربیةباللغة الفرنالنسخة باللغة العربیة إال بعد ترجمته من 

من الصحفیین في  تم تطبیقه على عینةالذي طبق في البیئة الجزائریة و  "ماسالش لكریستینا"النفسي 

  .البیئة السعودیة

 اإلذاعات أیضا ،بة لوالیة تیزي وزو، والیة بجایةمكتو نتجه للمكاتب الجهویة للصحافة ال أن ارتأینالذلك  

  .جل الحصول على موافقة المسؤولینأالجهویة لكال الوالیتین من 

  :االستطالعیةالدراسة عینة-3-1

ة مكتوبمن الصحافة ال) 15( عشرة ثمانیةو  صحفیا) 30( ثالثة وثالثینبلغت العینة االستطالعیة  

 أعمارهمحیث تتراوح  ،بجایةو ة في كال من والیتي تیزي وزو وعسمممن الصحافة ال) 15(خمسة عشرةو 

  .سنة 58وسنة  25بین 



اإلجراءات المنهجية                                             الفصل الخامس                           

 

 

150 

 

سنة  من أكتوبرنهایة شهر  إلى، امتدت من شهر ماي أشهر 6 ستة بقیت الدراسة االستطالعیة حوالي

غیر العبارات  إلى اإلشارةللدراسة، و  المهیأة أدوات مةءمالمن  التأكدجل أ، استعملت الدراسة من 2014

  .واضحة والعبارات الواضحةال

 : لمستخدمة في الدراسة االستطالعیةا األدوات-3-2

اللغة العربیة  إلىالذي ترجم  "لماسالش "،مقیاس االحتراق النفسي هذه الدراسة بتطبیق مقیاسین إجراءتم 

تم  الذيباللغة االنجلیزیة  "كرساك" أعدهمقیاس الضغط المهني الذي ، و من طرف العدید من الباحثین

ى المختصین في اللغة عرضناه علاللغة العربیة و  إلىنحن قمنا بترجمته أما ، اللغة الفرنسیة إلىترجمته 

  .الذین قاموا بترجمته ترجمة عكسیةالترجمة، الفرنسیة و 

 : الدراسة االستطالعیةالتي تحصلنا علیها في  نتائجال-3-3

تحصلنا على ، و بعد االنتهاء من الدراسة االستطالعیة تم جمع االستبیانات الموزعة على عینة الدراسة

واضحة لكن تم الهناك بعض الكلمات غیر  نأ، رغم البحث مفهومة وسهلة أدوات أننتائج مفادها 

  .من توفر العینة المناسبة للبحث التأكدتم و  ،تعدیلها

الثبات كرونباخ لحساب  ألفاثبات المقیاسین باالعتماد على طریقة معامل تم حساب صدق و  األخیرفي 

  .)177. 170 أنظر الصفحتین (الداخلي لحساب الصدقعلى الصدق الظاهري و  واالعتماد
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 :األساسیة الدراسة-4

 :البحثحدود-4-1

  : ها البشریة والزمنیة والمكانیةحدود إطارتتمثل حدود هذه الدراسة في 

الصحفیین الذین یعملون في الصحافة  المتكونة منعینة الدراسة  أفرادتتمثل في  :الحدود البشریة

ة في كل من وعسممالصحافة الو  ،والیة تیزي وزو، بجایة، البویرة والجزائر العاصمةة في كل من مكتوبال

  .صحفي 100بلغ عددهم ، حیث الجزائر العاصمةوالیة بجایة، البویرة، تیزي وزو و 

  .2015_  2014سداسي الثاني من سنة في الالمیداني جري البحث أ :الحدود الزمنیة

الجزائر لبویرة و ا ،بجایة ،والیة تیزي وزول نصحفییالالبحث على عینة من  إجراءتم  :الحدود المكانیة

 .مؤسسات) 06( ستة اإلذاعاتعدد ، و امكتب) 18(ثمانیة عشر بلغ عدد مكاتب الجرائدفالعاصمة  

 : وخصائصهاالبحث  عینة-4-2

الجزائر العاصمة  ،تیزي وزو، بجایة والیةلكل من  األصليالمجتمع  أفراد من مجموعة العینة أفرادتمثل ی

 الكتابي المتكونة من المجالصحفیي  أي ،اإلذاعیةة، والمؤسسات مكتوبمكاتب الصحف اللالبویرة و 

  .اصحفی )50(خمسین السمعي المتكونة من المجالصحفي و  ا،صحفی )50(خمسین
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  نسبة تمثیل العینة من مجتمع الدراسة في الصحافة المكتوبة في كل والیة ):01(رقم جدول 

  النسبة المئویة  عدد الصحفیین  الوالیة  االسم الجریدة  المجال

  

  

  

  

  

  

  

  الكتابي المجال

  

  الخبر

  

  

  %4  02  تیزي وزو

  %2  01  بجایة

  %4  02  الجزائر العاصمة

  

  الشروق

  %16  08  تیزي وزو

  %4  02  الجزائر العاصمة

  %2  01  البویرة

 %18  09  تیزي وزو  النهار

  %4  02  الجزائر العاصمة

  %10  05  تیزي وزو  وقت الجزائر

  %4  02 تیزي وزو  الجزائر الجدیدة

Le soir  

  

  

  %4  02  تیزي وزو

  %2  01  بجایة

  %2  01  الجزائر العاصمة

Liberté  

  

  

  %4  02 تیزي وزو

  %2  01 بجایة

  %4  02 الجزائر العاصمة
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05  10%  

02  4%  

50  % 100  

حیث  األخرىوالیات بال مقارنة ةكبر نسب

ثم  ،70 %ما یمثل نسبة أيصحفیا

والتي صحفیین  )05(خمسةوالیة بجایة ب

  .2 %ویمثل نسبة

  

 .والیةكتابي حسب كل 
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La 

dépêche 

de Kabylie  

05  تیزي وزو

El Watane  

 

02  بجایة

50 امكتب 18  المجموع

كبر نسبأالصحفیین لوالیة تیزي وزو تمثل  نسبةأنیتبین من خالل الجدول 

صحفیا )35(وثالثون خمسة  إلىصل مجموع الصحفیین محل الدراسة 

والیة بجایة ب ،18 %بنسبة أي صحفیین  )09( تسعة

ویمثل نسبة) 1(بعدها تلیها والیة البویرة بصحفي واحد 

  

كتابي حسب كل ال في المجالالعرض البیاني لعینة الصحفیین ): 

0
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35

  لتكراراتاا
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یتبین من خالل الجدول 

صل مجموع الصحفیین محل الدراسة و 

تسعةتلیها والیة الجزائر ب

بعدها تلیها والیة البویرة بصحفي واحد  ،10 %نسبة  تمثل

  

): 15(شكل رقم  -

  

تيزي وزو
الجزائر العاصمة

بجاية
البويرة 

الواليات
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  نسبة تمثیل العینة من مجتمع الدراسة في الصحافة السمعیة في كل والیة  :)02(رقم  جدول

  النسب المئویة  عدد الصحفیین  الوالیة  اسم اإلذاعة  المجال

  

  

  

  المجال السمعي 

  40 % 20  بجایة  إذاعة الصومام

  36 %  18  البویرة  إذاعة البویرة

  1اإلذاعة الوطنیة 

  2اإلذاعة الوطنیة 

  3اإلذاعة الوطنیة 

  

  الجزائر العاصمة

02  

04  

01  

% 14  

  

  10 %  05  تیزي وزو  إذاعة جرجرة

  100 %  50  اذاعات 04  المجموع

  

عدد الصحفیین في من كبر أ مسموعةوالیة بجایة في الصحافة العدد الصحفیین ل أنیبین الجدول 

النسبة الكبیرة مقارنة  تمثل  40 %ونسبتهماصحفی )20(نعشری إلىحیث یصل عددها  األخرىالوالیات 

       ما نسبته أي اصحفی )18( ثمانیة عشرة إلىوالیة البویرة حیث وصل عددهم  هاتلی ،األخرىبالنسبة 

 )07(سبعة  إلىالوطنیة الثالث حیث وصل عدد الصحفیین  بإذاعاتهاتلیها والیة الجزائر  ، بعدها36 %

ما یمثل  أي صحفیین )05(خمسة في والیة تیزي وزو بلغ عددهم أما ،14 %وتمثل نسبةا صحفی

  .10%نسبة
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 .والیةالسمعي في كل 

  )والسمعي

  النسبة المئویة

% 50 

% 50  

% 100  

وٕاجمالي  ،صحفیا )50( خمسون 

 أما المجالینلكال  % 50ما یمثل نسبة 
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السمعي في كل في المجال  البیاني لعینة الصحفیین العرض

والسمعي الكتابي( المجالینعینة الدراسة حسب یمثل توزیع 

  عدد الصحفیین  

  50  الصحافة الكتابیة

  50  الصحافة السمعیة

  100  

 الكتابي هو المجالالصحفیین في  أنإجماليمن خالل الجدول یتبین 

ما یمثل نسبة  هو ،صحفیا )50(خمسونالسمعي هو  المجال

100 %.  

0

2
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10
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14

16
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20

  التكرارات
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العرض ):16(رقمشكل -

یمثل توزیع  :)3(رقم  جدول

  المجال

الصحافة الكتابیة

الصحافة السمعیة

  المجموع

من خالل الجدول یتبین 

المجالفي  الصحفیین

100هي  اإلجمالیةالنسبة 

  

  

  

بجاية 
البويرة

الجزائر العاصمة
تيزي وزو 

الواليات 
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 .والسمعيالكتابي  في المجالین

هي المالئمة في بحثنا هذا نظرا فحسب الخصائص المذكورة أدناه 

مجتمع البحث عینة غیر احتمالیة یتم سحبها من 

 أنفهي الحالة التي ال یستطیع الباحث 

 ،أنجرسموریس (ال اختیار العناصر بطریقة عشوائیة 

غرض ق ، ذلك بسبب تقدیر الباحث بتحقی

        ،1995،لطفي  إبراهیم طلعت 

هي خمسین مقسمین إلى مجوعتین 

الجزائر العاصمة التي یبلغ تیزي وزو و 

صحفیا یعملون في ) 50(خمسین 
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في المجالینلصحفیین الكلیة عینة لالعرض البیاني ل :

  :البحثكیفیة اختیار عینة 

حسب الخصائص المذكورة أدناه  قصدیة،العینة بطریقة عرضیة 

عینة غیر احتمالیة یتم سحبها من  أنها أنجرسموریس یعرفها ف، 

فهي الحالة التي ال یستطیع الباحث  اختیار، أي أمامهذلك عندما ال یكون ، 

ال اختیار العناصر بطریقة عشوائیة البدایة مجتمع البحث المستهدف و 

  

، ذلك بسبب تقدیر الباحث بتحقیالباحث باختیار عینة بحثه قصدیا قیام 

 ( صحیحال مجتمع الدراسة تمثیال هذه العینة تمث

 :خصائص العینة

مقسمین إلى مجوعتین  اصحفی )100( مائة یتكون مجتمع الدراسة من عینة الصحفیین تبلغ

تیزي وزو و  ،والیة بجایة، البویرةالصحف ل في كل من مكاتب

خمسین و  ،ةوبكتمخاص بالصحافة ال امكتب )18( 

0

10

20

30

40

50

التكرارات 
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:)17(رقم شكل -

كیفیة اختیار عینة  - 4-3

العینة بطریقة عرضیة  نار اخت 

، العینة أفرادلمحدودیة 

، حسبما یلیق بالباحث

البدایة مجتمع البحث المستهدف و  یحصي في

  .)311ص  ،2004

 أیضایقصد بها  كما

هذه العینة تمث أن، كما بحثه

  .)65ص 

خصائص العینة - 4- 4

یتكون مجتمع الدراسة من عینة الصحفیین تبلغ

في كل من مكاتبصحفیا ) 50(

 ثمانیة عشرة عددها

الصحافة

الصحافة 
المكتوبة 

الصحافة 
المسموعة 
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 ،في كل من والیة بجایةمحلیة  إذاعات منها ثالث، إذاعات )6( ستة في اإلذاعیة حیث تتمثلالمؤسسات 

  .وطنیة أخرىثالثة تیزي وزو و  ،البویرة

  .مناصب عملهمفي  یعملون بصورة دائمةو 

  : یليوقد وزعت العینتین كما 

 :ةمكتوبخصائص عینة الصحافة ال -4-4-1

  : خصائص العینة حسب الجنس -

  توزیع العینة حسب الجنس:) 4 (رقم  الجدول

  النسبة  التكرار  الجنس

  36 %  18  اإلناث

  64 %  32  الذكور

  100 %  50  المجموع

 

 ذكر) 32(وثالثون اثنین  إلىفئة العینة هم ذكور، حیث وصل عددهم  أغلبیة أن من خالل الجدول یتبین

  .اإلناث من36 %و  الذكور، من 64 %یمثل  وهذا ما أنثى) 18( ثمانیة عشرة مقابل
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 .الجنسكتابي حسب 

  النسبة

% 18  

% 52  

% 30  

% 100  

سنة هم  )40(أربعینسنة و  )30( 

 )40(أربعین من أكثر، ثم تلیها الفئة العمریة التي لها 

بالتالي تكون نسبة الفئة  سنة، )30
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كتابي حسب ال في المجالالعرض البیاني لعینة الصحفیین  ):

  خصائص العینة حسب السن 

 توزیع العینة حسب السن :)

  التكرار  السن

  9  سنة 30

  26  سنة 40و 

  15  سنة 40من 

  50  المجموع

 ثالثین بین أعمارهمالصحفیین الذین تتراوح  أنمن خالل الجدول یتضح 

، ثم تلیها الفئة العمریة التي لها اصحفی 26 عشرینستة و كبر عدد ب

30(ثالثین قل منأصحفیا  )9( تسعة، و اصحفی )15
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):18(شكل رقم  -

خصائص العینة حسب السن  -

 05 (رقم  الجدول

السن

30اقل من 

و  30بین 

من  أكثر

المجموع

  

من خالل الجدول یتضح 

كبر عدد بأالذین یمثلون 

15( خمسة عشرةسنة ب

الذكور    

االناث

الجنس
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            ثم تلیها الفئة الثالثة التي تمثل نسبة 

  

 .السنكتابي حسب 

  )متزوج، عازب

  النسبة

% 40  

% 60  

% 100  

متزوج التي  اصحفی )30(ثالثینمن عدد العزاب ب

% 40 . 
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ثم تلیها الفئة الثالثة التي تمثل نسبة  ،%30نسبةثم تلیها الفئة الثانیة التي تمثل  

  

كتابي حسب ال في المجالالعرض البیاني لعینة الصحفیین ):

متزوج، عازب(توزیع العینة حسب الحالة المدنیة 

  التكرار  المدنیة

  20  عازب

  30  متزوج

  50  المجموع

من عدد العزاب ب أكثرعدد المتزوجین  أن من خالل الجدول یتضح

 40 %یمثلون نسبة  الذین اعازب اصحفی )20( عشرون
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 ،52 %هي  األولى

% 18 .  

  

):19(شكل رقم  -

توزیع العینة حسب الحالة المدنیة  ):06(رقم  جدول

الحالة 

عازب

متزوج

المجموع

  

من خالل الجدول یتضح

عشرون مقابل 60 %تمثل

  

  

سنة 30اقل من 

سنة 40و  30بين 

  سنة 40من  اكثر

السن
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        المدنیةكتابي حسب الحالة ال لعینة الصحفیین في المجال

  النسبة

% 26  

% 44  

% 30  

% 100  

سنوات  )10( عشرةو  )5( خمسة 

 عشرةعن قدمیتها فئة التي تزید أثم تلیها ال

ثالثة سنوات ب )5( خمسة عن أقدمیتهم

                   الفئة الثانیة فتمثل نسبة أما44 %
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لعینة الصحفیین في المجالالعرض البیاني ):20

 .)متزوج ، عازب 

  قدمیة  العینة حسب األیع توز 

  التكرار  السنوات

  13  سنوات

  22  سنوات 

  15  سنوات 

  50  المجموع

 قدمیتهم في العمل بینل الجدول أن الفئة التي تتراوح أ

ثم تلیها ال ،اصحفی )22(وعشرون اثنین ب، ذلك األخرى

أقدمیتهمالفئة التي تقل  أخیرا، و اصحفی )15(خمسة عشرة 

44 %هي  األولىبالتالي النسبة التي تمثلها الفئة  

  .26 %سنوات هي  )5(عن خمسة أقدمیتهاالفئة التي تقل 
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20(شكل رقم  -

متزوج ، عازب ( 

توز  ):07(رقم  جدول

السنوات

سنوات 5اقل من 

 10و  5بین 

 10من  أكثر

المجموع

  

ل الجدول أن الفئة التي تتراوح أیالحظ من خال

األخرىكبر من الفئات أ

خمسة عشرة سنوات ب 10

 ،اصحفی )13( عشرة

الفئة التي تقل  ،30 %

متزوج
  

عازب

الحالة المدنية
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  .األقدمیةكتابي حسب 

  النسبة

%46  

%54  

% 100  

 )27(وعشرین سبعة ذلك ب اإلناث،

النسبة  أما % 54نسبة الصحفیین هو 
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كتابي حسب ال في المجالالبیاني لعینة الصحفیین  العرض ):

 :المسموعةعینة الصحافة  خصائص

  :الجنسخصائص العینة حسب 

  توزیع العینة حسب الجنس  :

  التكرار  الجنس

  23  

  27  

  50  المجموع

اإلناث،من عدد  أكثرعدد الصحفیین الذكور  أن من خالل الجدول یتضح

نسبة الصحفیین هو  أنبالتالي نجد  صحفیة، )23(وعشرین 

 %. 
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):21(شكل رقم  -

خصائص-4-4-2

خصائص العینة حسب  -

:) 08 (رقم  جدول

الجنس

  اإلناث

  الذكور

المجموع

  

من خالل الجدول یتضح

وعشرین ثالثة  مقابل اصحفی

 46الصحفیات فتمثل 

سنوات 5اقل من 

سنوات 10و  5 بين
 

سنوات 10اكثر من 

االقدمية
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  .الجنسسمعي حسب ال

  النسبة

%16  

%64  

%20  

% 100  

، ثم تلیها الفئة األكثرسنة هي  )

 ،سنة )30(ثالثین قل منأالعمریة التي تمثل 
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ال في المجال العرض البیاني لعینة الصحفیین ):22

  خصائص العینة حسب السن 

 توزیع العینة حسب السن :

  التكرار  

  8  سنة 30

  32  سنة 40

  10  سنة 40

  50  المجموع

)40(أربعینو  )30(ثالثین الفئة العمریة التي تمثل بین

العمریة التي تمثل  تلیها الفئةو ، سنة )40(أربعین من أكثر

 .%16والثالثة  %20والثانیة  64%

21

22

23

24

25

26

27

  التكرارت
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22(الشكل رقم  -

خصائص العینة حسب السن  -

:) 09 (رقم  جدول

  السن

30اقل من 

40و  30بین 

40من  أكثر

المجموع

  

الفئة العمریة التي تمثل بین أنیبین الجدول 

أكثرالعمریة التي تمثل 

64 األولىلذا تمثل الفئة 

 

الذكور
  

االناث 

الجنس
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 .السنسمعي حسب 

  )متزوج، عازب

  النسبة

%38  

%62  

% 100  

 )31(ثالثینواحد و  إلىحیث یصل عددهم 

 إلىبذلك تصل نسبة المتزوجین ، و 
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سمعي حسب ال في المجالالعرض البیاني لعینة الصحفیین  ):

متزوج، عازب(توزیع العینة حسب الحالة المدنیة 

  التكرار  المدنیة

  19  

  31  

  50  المجموع

حیث یصل عددهم  ،ثر من العزابكأعدد المتزوجین  أنمن خالل الجدول یالحظ 

، و اعازب )19( إلى تسعة عشرة یصل عددهم ن، ثم العزاب الذی

  .%38نسبة العزاب هي 
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):23(شكل رقم  -

توزیع العینة حسب الحالة المدنیة  ):10(رقم  جدول

المدنیةالحالة 

  عازب

  متزوج

المجموع

 

من خالل الجدول یالحظ 

، ثم العزاب الذیامتزوج

نسبة العزاب هي و  62%

  

  

  

  

سنة 30اقل من 

سنة 40و  30بين 
 

سنة  40اكثر من 

   السن
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سمعي حسب الحالة ال جالمفي ال

  النسبة

%18  

%46  

%36  

% 100  

 23سنوات هو  )10(عشرةو ) 5

الذین و  ،اصحفی 18 ثمانیة عشرة 

 %46، ذلك ما یمثل نسبة صحفیین

  .%18الفئة الثالثة فتمثل 
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في الالبیاني لعینة الصحفیین  العرض): 24

 .)متزوج، عازب

  األقدمیةتوزیع العینة حسب 

  التكرار  السنوات

  9  سنوات

  23  سنوات 

  18  سنوات 

  50  المجموع

5(خمسة  بین األقدمیةعدد الصحفیین الذین لدیهم 

 سنوات هو 10 عشرة من أكثر األقدمیةعدد الذین لدیهم 

صحفیین )9(هو تسعة سنوات فعددهم )5(خمسة قل من

الفئة الثالثة فتمثل  أمابالنسبة للفئة الثانیة  %36و نسبة 
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24(شكل رقم  -

متزوج، عازب(المدنیة

توزیع العینة حسب  ):11(رقم  جدول

السنوات

سنوات 5اقل من 

 10و  5بین 

 10من  أكثر

المجموع

  

عدد الصحفیین الذین لدیهم  أنیبین الجدول 

عدد الذین لدیهم  أما،اصحفی

قل منأ األقدمیةلدیهم 

و نسبة  األولىبالنسبة للفئة 

  

المتزوجون
  

العزاب 

الحالة المدنية
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 .األقدمیةسمعي حسب 

بتقنیات البحث العلمي  وتسمى أیضا

 عثمان،حسن  عثمان(الختبار صحة فروضه 

  : وتطبیقها ومن بینهاها تصحیح

Robert Karasek" یسمح هذا  حیث

النفس اجتماعي في  كما یقیس المقیاس ثالثة محاور في محیط

                                             الفصل الخامس                         

165 

  

سمعي حسب ال في المجالالبیاني لعینة الصحفیین  العرض ):

 :الدراسة

وتسمى أیضا ،األدواتللقیام ببحث علمي ال بد من االعتماد على مجموعة من 

الختبار صحة فروضه  واألدلة الالزمةلجمع البراهین 

تصحیح والتطرق إلىبحث الحالي الالمستعملة في  األدوات

 :المهنيمقیاس الضغط 

:  

Robert Karasek كاسكر  روبرت"أمریكيهذا المقیاس من تصمیم العالم االجتماع 

كما یقیس المقیاس ثالثة محاور في محیط ،س بتقییم الصحة النفسیة في العمل

 : یلي
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):25(شكل رقم  -

الدراسةأدوات  - 4-5

للقیام ببحث علمي ال بد من االعتماد على مجموعة من 

لجمع البراهین  ویستعملها الباحث

  .)35ص ،1998

األدواتسوف یتم عرض 

مقیاس الضغط -4-5-1

:وصف المقیاس -

هذا المقیاس من تصمیم العالم االجتماع 

س بتقییم الصحة النفسیة في العملالمقیا

یلي وتتمثل فیماالعمل 

سنوات 10و  5 بين

سنوات 10اكثر من 

سنوات 5اقل من 

االقدمية
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شروط مع ال ،سرعتهایة العمل التي تتطلبها الوظیفة و كم یشمل :النفسيالعبء  أوالطلب النفسي  -

الطلبات المتناقضة  ،التجزئة إمكانیة بالعمل،قیود الوقت التي لها صلة  أیضا توفرها،العقلیة التي یجب 

  .هذا یمثل العبء النفسي في العمل الخ،  كل....التي یتلقاها الموظف 

، العملهذا المحور عن قدرة العامل على اتخاذ القرارات في تسییر  یعبر :القراراستقاللیة اتخاذ -

 والمشاركة في اختیار كیفیة ممارسة وظیفته إمكانیةأیوتطویرها قدراته  استخدام مبدعا،یكون  أنإمكانیات

  .ومؤهالته وٕامكانیة تطویرها لقدراتهاستعماله و  القرارات،

 كماالضاغط، ملطف للجو  أيیتدخل هذا العنصر كمخفف للضغط في العمل  :االجتماعيالدعم - 

  .الزمالءو ني والعاطفي من طرف المسؤولین یتمثل في الدعم الف

تسع و النفسي، عبارات خاصة بالطلب )9(تسع عبارة )26( عشرونو  ست یحتوي المقیاس على

  .جتماعيعبارات لمحور الدعم اال )8(أما ثماني عبارات خاصة بمحور موقف القرار،)9(
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   كرساك مقیاستوزیع بنود ):12(رقم  جدول

  العبارات  المحاور 

 الطلب النفسي -

  السرعة –الكمیة 

  التعقید  –الشدة 

  القدرة على التنبؤ  –التجزئة 

  

10 ،12 ،13   

14 ،11 ،15   

16 ،17 ،18   

  القرار استقاللیة -

  هامش من التسییر أوموقف 

  االستخدام الحالي للمهارات

  تطویر المهارات 

  

4 ،6 ،8   

2 ،5 ،7   

1 ،3 ،9   

  الدعم االجتماعي  -

  الدعم الفني المهني -أ 

  من المسؤولین  -

  الزمالءمن  -

  طفي االدعم الع- ب

  من المسؤولین  -

  من الزمالء  -

  

  

22 ،21   

23 ،26   

  

20 ،19   

25 ،24   

 )Caroline Bennet et autres, 2007, 2008, p p 6, 11(  
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 :السیكومتریةالخصائص -

 : صدق وثبات المقیاس حسب البحث الحالي -

فهو یتناول العالقة الموجودة بین السمة ألجلها،معنى الصدق أن االختبار یقیس فعال الظاهرة التي وضع 

            العكس غیر صحیحما یكون االختبار الصادق ثابتا و فعادة  قیاسها،أو الظاهرة التي یراد 

aktouf Omar ,1987, p 85 ) (  

  .ما الصدق الظاهري والصدق الذاتيهأال و ، ب الصدق في هذا المقیاس بطریقتینتم حساف

  :الظاهريالصدق  -

تم  ،الترجمةلى المختصین في اللغة الفرنسیة و عرضه عالفرنسیة و  النسخةمن  "كراساك"مقیاس  بعد ترجمة

توزیع المقیاس بصورته األولیة على مجموعة من المحكمین في مختلف االختصاصات منها علم النفس 

التأكد من وضوح عبارات جل أمن  ذلك العیادي علم النفسو ، علم النفس االجتماعي العمل والتنظیم

صدق المقیاس حسب  لحساب Cooper بعد استرجاعها تم استخدام معادلة كوبر و ، ومناسبتها المقیاس

 :، ویتمثل قانون كوبر فياتفاق المحكمین

  .) 312ص ،2009 ، صرداوي نزیم(            100×االتفاق عدد مرات   =        معادلة كوبر 

  عدد مرات عدم االتفاق + عدد مرات االتفاق               

  .% 100= وجدنا في النهایة أن معادلة كوبر  

  .األساسیةهناك بعض المالحظات حول بعض العبارات التي أخذناها بعین االعتبار في الدراسة  نأرغم 

  

  

  



اإلجراءات المنهجية                                             الفصل الخامس                           

 

 

169 

 

  :الذاتيالصدق  -

الصدق  ویتم حساب ،المقیاستكون هذه النتائج خالیة من أخطاء  حیث ج االختباریقصد به صدق نتائ

  :وهو كالتاليالذاتي بحساب الجذر التربیعي لمعامل الثبات 

  .)186ص  1999عبد الرحمن ، سعد( االختبارمعامل ثبات = معامل الصدق الذاتي 

0.84   =0.91   

 .0.91:هيساك ي لدى عینة الصحفیین في مقیاس كر معامل الصدق الذات

  : حساب الثبات -

  :وهيغلب كتب اإلحصاء حددت أربعة طرق لحساب ثبات أدوات جمع البیانات أ 

محـمد (  طریقة إعادة االختبار، طریقة التجزئة النصفیة، طریقة االختبارات المتكافئة، طریقة تحلیل التباین

  ).196ص  ، 1999 ،بوعالق

أو قریبة منها ، یظهر ذلك عندما یتحصل فرد واحد على نفس الدرجة ویقصد بالثبات دقة واتساق المقیاس

 ،2006،عالممحمود أبو  رجاء (هذا ما یثبت أن المقیاس له درجة عالیة من الثبات  ،في نفس االختبار

  ).463ص

     برنامج الحزمة اإلحصائیة         داخلعلیها في الدراسة االستطالعیة  ناحصلتبعد تفریغ البیانات التي 

  .ب الثبات على معامل ألفا كرونباختم االعتماد في حسا

ول على تم الحص ،االتساق الداخلي وحساب درجة بعدها تم حساب درجة االرتباط بین درجتي العینة

0.84.  
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  لدى عینة الصحفیین والصدق الذاتيمعامل الثبات ): 13(جدول رقم 

  الصدق الذاتي  معامل الثبات  حجم العینة

03  0.84  0.91  

  

صدق  لذا )0.91(الذاتي وصلت إلى  وقیمة الصدق )0.84(یوضح الجدول أن قیمة معامل الثبات هي  

 .لقیاسهنه یقیس ما وضع أدلیل على  هو مرتفع،المقیاس 

  :المقیاستصحیح -

عبارات  أربعةفي شكل  تأتي، و الخانات التي تمثل شعوره إحدىفي ) ×(یقوم المستجوب بوضع العالمة 

باالعتماد  اإلجاباتیتم تصحیح هذه  حیث ،، موافق تماماموافق تماما، غیر موافق، موافقغیر هي و 

یتم في النهایة حسب ترتیبها، و  إجابةدرجات لكل  4 إلى 1درجة من  بإعطاء، ذلك على طریقة لیكرت

  : نتیجة كل محور بالطریقة التالیة حساب

 : التالیةلب النفسي یكون بالطریقة حساب نتیجة محور الط -

Q10 +Q11+Q12+(5-Q13)+Q14+Q15+Q16+Q17+Q18   

 :قف القرار یكون بالطریقة التالیةحساب نتیجة محور مو  -

4 * Q4)+4 (5- Q6)+(4 * Q8)+2(5 - Q2)+(2 * Q5)+(2 * Q7)+(2 * Q1)+(2 * Q3)+(2 * Q9)(  

  : االجتماعي یكون بالطریقة التالیةحساب نتیجة محور الدعم  -

Q19+Q20+Q21+Q22+Q23+Q24+Q25+Q26  
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درجة،  )20(عشرین یتحصل علیها المستجوب بالنسبة للمحور الطلب النفسي هي أندرجة یمكن  فأعلى

درجة،  )70(سبعین یتحصل علیها هي أندرجة یمكن  فأعلىالمحور الثاني المتمثل في موقف القرار  أما

  .درجة )24(عشرینأربعة و  درجة بالنسبة لمحور الدعم االجتماعي هي أعلىأما

 من أعلىفیكون الموقف ضاغطا جدا عندما تكون النتیجة المتحصل علیها في الطلب النفسي 

قل أالدعم االجتماعي  وضعف فيدرجة  )70(سبعینقل من أ درجة موقف القرارو  درجة، )20(عشرین

كان هناك ضعف في الطلب النفسي  إذایكون الوضع في حالة استرخاء  ،درجة )24(وعشرین أربعة من 

كان هناك ارتفاع في الطلب  إذاموقف نشاط  ویكون فيارتفاع موقف اتخاذ القرار لممارسة المهنة، و 

كان هناك ضعف في الطلب  إذالكن یكون الموقف السلبي نفسي وارتفاع في موقف اتخاذ القرار و ال

  .القرار في نفس الوقت اتخاذ ضعف في موقفالنفسي و 

  یمثل درجات الضغط المهني  ):14(رقم  جدول -

  

  

  

  

  

 

.)Karasek R ,1981, pp 694-705(   ) 03انظر الملحق رقم ( 

  الطلب النفسيبعد 

  منخفض  مرتفع

  

الدعم بعد 

  االجتماعي

غیر  عمل مسترخ  عمل نشیط  مرتفع

  ضاغط

    مرتفع

اتخاذ بعد 

  القرار

  

  ضعیف  عمل سلبي  عمل ضاغط  ضعیف 
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 :لماسالشمقیاس االحتراق النفسي -4-5-2

  :وصف المقیاس -

باللغة االنجلیزیة لقیاس االحتراق  1981" ماسالش و جاكسون"تم وضع هذا المقیاس من طرف  

بر مقیاس عالمي نظرا لمصداقیته و یعت ،الخدمات اإلنسانیة واالجتماعیة النفسي لدى العاملین في مجال

العربیة حیث  قام و  ،، حیث تم ترجمته إلى عدة لغات منها الفرنسیةالباحثینعماله الواسع لدى مختلف استو 

 ،1990سالمة مقابلة و ، 1989زمالئه كالدواني و عدد من الباحثین بتعریبه لیتالءم ببیئتهم العربیة 

 2003جلولي شتوحي نسیمة كما طبق في البیئة الجزائریة من طرف  1993الدبابسة و  1995الوابلي 

 . 2007جرادي التیجانيو میهوب فوزيو 2005وهیبة حاتم و

  :وهيعلى ثالثة أبعاد رئیسیة  اموزع ابند )22(عشروناثنین و  یتكون المقیاس من

 كبیرة،درجة  ومجهدا إلىبكونه متعبا  وشعور الفردیقیس اإلنهاك العضوي  هو :االنفعالياإلجهاد -

  ).8،9 ،7 ،5،6 4 ،3 2، 1(:وهيبنود  )9(تسعة یضم حیث ووجدانیا،ذهنیا  ومستنزفا عاطفیا،

، الزمالءو  حتى التهكمیة اتجاه المستفیدین من الخدمةویقیس المشاعر السلبیة و  :حساسيالتبلد اإل-

 13 ،12 ،11 ،10( :هي بنود )5( خمسة یضمو  ،لتبلد في األحاسیس اتجاه العمل واآلخرینهو او 

،14(.  

العمل، تحقیق الذات في تقدیر و  انخفاضالفعالیة المهنیة و س أحاسیس عدم یقی :االنجاز الشخصي-

 15(:هيبنود  )8(ثمانیة یضمو  ،یق انجازات شخصیة على صعید العملالشعور بتحقیق أو عدم تحق هو

 .)181ص ،2010،الظفري  سعید( )22، 21، 20، 19 ،18، 17، 16،

تحقق من درجة السعودیة، بعد ال من شویل علىو  لزید البتالكما تم االعتماد على النسخة المعربة 

تطبیق المقیاس دیالت لتتناسب الدراسة الحالیة و تم إجراء بعض التع أنذلك بعد . المصداقیة المطلوبة
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 بعدها تم عرض االستمارة على أساتذة علم النفسو  ،خاص یشتغلون في البیئة اإلعالمیةعلى أش

االستمارة الخاصة  نااعتمادو  ،تبار كل مالحظاتهمألخذ بعین االعتم ا في النهایة ،المتخصصین لتقییمها

  ).07أنظر الملحق رقم (بهذه الدراسة 

  توزیع فقرات المقیاس على أبعاد االحتراق النفسي  ):15(رقم  جدول

  المجموع  توزیع الفقرات  البعد

  فقرات 9  9-8- 7- 6-5- 4- 3- 2-1  اإلجهاد االنفعالي

  فقرات 5  14-13-12-11- 10-   تبلد المشاعر

-20- 19- 18- 17- 16- 15  نقص الشعور باالنجاز

21 -22  

  فقرات 8

  فقرة 22    المجموع

  

 :الخصائص السیكومتریة  -

ألصلي یتمتع بمستوى جید من لقد تم التأكد من صدق المقیاس بأكثر من طریقة حیث أن المقیاس ا

  :كل من بها ت، ذلك من خالل الدراسات المختلفة التي قامالصدق

maslach et jackson1981,iwanicki et schwab 1981 , gold kyriaco 1987 . 

، منهم ن الباحثین دالالت جیدة من الصدقكما تم التأكد في الدراسات العربیة حیث استخرج عدد م

عرضه على  تمو  وشویل القرني 1995الوابلي سنة و  1992زمالئه وأبو هالل سالمة الدواني و 

من الصدق ، كما تم التحققسةمناسبته ألهداف الدرامن صحة تعریبه و  محكمین للتأكدمجموعة من ال

  .الصدق الظاهريوالصدق الذاتي و العاملي 
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بحساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة  جاكسونماسالش و أما ثبات المقیاس األصلي فقامت 

  :تشدة األبعاد الثالث للمقیاس حیث وجد، ذلك لحساب تكرار و ألفا كرونباخ

 داللة ثبات المقیاس األصلي ):16(جدول رقم 

  ثبات الشدة  ثبات التكرار  البعد

  0,87  0,90  اإلجهاد االنفعالي

  0,76  0,79  تبلد المشاعر

  0,73  0,71  نقص الشعور باإلنجاز

  

للمقیاس ككل حیث امالت االتساق الداخلي لكل بعد و باستخراج مع واقامف 1989آخرون دواني و أما 

  : واوجد

  .0,75المقیاس ككل  ،0,76نقص الشعور باالنجاز  ،0,60تبلد المشاعر  ،0,80اإلجهاد االنفعالي  -

  :ت الثبات ألبعاد المقیاس ما یليبعد استخراج معامال 1992سالمة أبو هالل و كما وجد 

  .0,71نقص االنجاز  ،0,76تبلد الشعور  ،0,84اإلجهاد االنفعالي 

  :عامالت الثبات باستخدام معادلة ألفاكرونباخ لألبعاد الثالث فبلغت قیمة م الوابليأما دراسة 

  .بالنسبة لنقص الشعور باالنجاز  0,86 و بعد تبلد المشاعرل 0,72بالنسبة لإلجهاد االنفعالي،  0,83

 .ع المقیاس بدرجة عالیة من الثباتیشیر إلى تمت ما ، هذاكل هذه القیم مرتفعة

على  2005حاتم وهیبة ، ذلك في دراسة لبیئة الجزائریةالمقیاس في اثبات كما تم التحقق من صدق و 

جرادي و 2007 فوزي ومیهوبعلى الممرضین  2003جلولي شتوح نسیمة أطباء االستعجاالت و

  .على المعلمین 2007 التیجاني
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  : أن 2007جرادي التیجاني حیث وجدت دراسة 

   0.69أما الثبات الكلي للمقیاس فبلغ  0,63االنجاز نقص  ،0.60تبلد الشعور ،0,76اإلجهاد االنفعالي 

 : صدق و ثبات المقیاس حسب البحث الحالي -

  :ما الصدق الظاهري والصدق الذاتيهالصدق في هذا المقیاس بطریقتین و تم حساب 

  :الصدق الظاهري-

ها بصورته األولیة على مجموعة من المحكمین في مختلف االختصاصات من ماسالشأوال وزع مقیاس 

التأكد من وضوح جل أ، هذا من العیادي وعلم النفس، علم النفس االجتماعي علم النفس العمل والتنظیم

دق ص لحساب cooperمعادلة كوبر نا بعد استرجاع المقیاس استخدمو ، عبارات المقیاس ومناسبتها

  .% 98.55تم الحصول على اتفاق المحكمین و المقیاس حسب 

  :الصدق الذاتي-

 0.80=    0.64=  الصدق الذاتي 

  .0.80معامل الصدق الذاتي لدى عینة من الصحفیین في مقیاس ماسالش هي 

  :الثباتحساب 

 تم اإلحصائیةي برنامج الحزمة بعد تفریغ البیانات المتحصل علیها في الدراسة االستطالعیة ف

  .لحساب الثبات االعتمادعلى طریقة االتساق الداخلي باستعمال معامل ألفا كرونباخ

 )0.80( إلى وصلت قیمة الثباتبمعامل ألفا كرونباخ باستعمال طریقة االتساق الداخلي التي حسبت 

عال  یدل على أن المقیاس یتمیز باتساق داخلي بین عباراته، بالتالي معامل الثبات لهذا المقیاس وهو ما

  .یمكن استخدامه في هذا البحث
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  الصدق الذاتي لمقیاس ماسالشمعامل الثبات و  ):17(جدول رقم 

  الصدق الذاتي  معامل الثبات  حجم العینة

30 0.64  80.0  

  

 )80.0(الذاتي تمثل  وقیمة الصدق ،)0.64(تمثل من خالل الجدول یتضح أن قیمة معامل الثبات 

  .لقیاسهنه یقیس ما وضع أعلى  وهو دلیلعالیة من الثبات  النسبتین أن المقیاس له درجة وتوضح هاتین

 :المقیاستصحیح  -

 مرات قلیلةمن  ،من فقرات المقیاسناسبة لكل فقرة في الخانة الم )×(یطلب من المستجوب وضع العالمة 

إلى  0التي تعبر عن تكرار الشعور لدیه، عند تصحیح استجابات األفراد تعطى درجات من و  كل یومإلى 

 )االنفعالي اإلجهاد(األولكانت درجات البعدین  إذایكون مستوى االحتراق النفسي عالیا حیث درجات،  6

 منخفضة، الجدول التالي یبین )االنجاز الشخصي(البعد الثالث درجة مرتفعة و ) حساسيالتبلد اإل(الثاني و 

من  أكثرللمهن المختلفة بعد تطبیق المقیاس على  ماسالشتوزیع مستویات االحتراق النفسي الذي بینته 

 :مستجیب11000
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  مقیاس ماسالش  أبعادتصنیف درجات  :)18(رقم  جدول

  منخفض  متوسط  مرتفع  فئات االحتراق النفسي

  16من قلأ  26و   17بین  27من  أكثر  االنفعالي اإلجهاد

  6قل من أ  12و  7بین   13من أكثر   تبلد المشاعر

 الشعور بنقص االنجاز

  

  39من  أكثر  38و  32بین   31اقل من 

)Maslach cristina and Jackson susane,1986(  

  :الدراسة تطبیق اتإجراء-4-6

استمارة من المقیاسین معا على الصحفیین  150 توزیع حواليق وثبات المقیاس تم من صد التأكدبعد 

الوطنیة في لمحلیة و ا اإلذاعاتالذین یعملون في و  ،ةوبكتمالذین یعملون في المكاتب الجهویة للصحافة ال

نسخة وهي  104وبعد مدة تم استرجاع ، البویرةو ، الجزائر العاصمة وزو، بجایة كل من والیة تیزي

  : كالتالي
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 توزیع المقیاسین على عینة الدراسة  ):19(رقم  جدول

  المقبولة  الملغاة  المسترجعة  العدد  المقیاس

  50  05  55  75  الضغط المهني

  50  05  55  75  االحتراق النفسي

  100  10  110  150  المجموع

نه تم توزیع أ، حیث نه لم یتم استرجاع كل االستبیانات الموزعة على عینة الدراسةأالحظ في الجدول المُ 

 )05(خمس  إلغاءكما تم  ،نسخة )110(عشر مائة و  إالسترجع منها نلم و  نسخة )150(خمسینمائة و 

ثالث  إلغاءتم و  ،باإلجابةالشروط المتعلقة  استیفائهاذلك نظرا لعدم  نسخ من مقیاس االحتراق النفسي

من مقیاس  أخریین، في النهایة تم سحب نسختین األسبابنسخ من مقیاس الضغط المهني لنفس  )03(

االحتراق النفسي، في النهایة تم الحصول على عینة  استبیاناتالضغط المهني للحصول على نفس عدد 

ة  مكتوبفي الصحافة ال اصحفی )50(المجالین خمسینمستجوب مقسمة على  )100(مائة مقدرة ب

 .ةوعسممفي الصحافة ال اصحفی )50(خمسینو 

  :إجراء تفریغ البیانات-4-7

الوصول إلى النتائج حیث قمنا بتفریغ البیانات حسب تخدام الحاسوب لتحلیل البیانات و قمنا في بحثنا باس

م تحویل البیانات إلى رموز تم تفریغ بیانات كل عینة جدول خاص، و نظام الحاسوب حیث تب و أسل

        SPSS19(بعدها تمت معالجة هذه البیانات بواسطة برنامج الرزمة اإلحصائیة من نوع رقمیة، و 

  .)21SPSSو 
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  :اإلحصائیةاألسالیب -4-8

 األسالیبمنا استخدمنا قفرضیات الفروق فرضیات االرتباط و : تنقسم فرضیاتنا إلى قسمین وهما

  :قیاسي البحث وهي كالتاليتطبیق  تحصل علیها بعدلملمعالجة البیانات ا اإلحصائیة

تنظیمها  تبویبها، البیانات،اإلحصاء الوصفي یسمح بجمع :اإلحصاء الوصفي أدوات-4-8-1

 وقد )12ص ، 2009 ،بوعالق محمد(جداول تكراریة أو رسوم بیانیة  ووصفها باستخدامتلخیصها 

  :وهي كالتالي ومقاییس التشتتیة استخدمنا في دراستنا مقاییس النزعة المركز 

  :المركزیةالنزعة  مقاییس-أ

لضغوط تحدید درجات االحسابي لمعرفة متوسط الدرجات و  تم استخدام المتوسط :المتوسط الحسابي -

  .ومستویات االحتراق النفسي

  :التشتت مقاییس- ب

 یرة عند حساب الفروق          لها أهمیة كبو النسب المئویة لحساب التكرارات  نااستعمل :المئویةالنسب  -

  .داللتها بین النسبتینو 

استخدمنا االنحراف المعیاري للتعرف على متوسط انحراف القیم عن متوسطها : االنحراف المعیاري -

  .الحسابي

االنحراف المعیاري للمقارنة األولیة بین أفراد عینة الصحفیین في المجال ویساعد المتوسط الحساب و 

راد فلداللة الفروق بین أ) ت(تساعد أیضا في حساب اختبار  كما ،ابي والصحفیین في المجال السمعيالكت

  . العینتین فما یخص متغیرات البحث
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  : أدوات قیاس العالقة-4-8-2

المتغیر المستقل  معامل ارتباط بیرسون لغرض معرفة العالقة بینقمنا باستخدام  :معامل االرتباط  - أ

، كما نقوم االحتراق النفسي لدى الصحفیین تمثل فيمالمتغیر التابع الالضغط المهني و  المتمثل في

       ة بین المتغیرات موجبة دالةٕاذا كانت العالقة فرضیات االرتباط بین المتغیرات، و بالتأكد من صح

  .أو سالبة دالة

جمیعا أدقها اط بیرسون هو من أهم المعامالت وأكثرها شیوعا و معامل ارتب 2007یرى محمد بوسنة و 

         ،2007،محمد بوسنة( القة الخطیة بین المتغیرینإنه یمثل قوة الع ،بجمیع القیمحیث أنه یتأثر 

  .) 264ص 

 لإلجاباتل و االستداللي إلى الوص اإلحصاءفیهدف  :اإلحصائیة االستداللیة األدوات-4-8-3

                  ،2009،محمد بوعالق(ن الفرضیات مالكمیة عن أسئلة مشكالت البحوث والتحقق 

  .لمعرفة داللة الفروق اإلحصائیة) ت(استخدمنا اختبار و  )12ص 

 یسمح لنا) ت(فرد فاستخدام ) 200(ز في حالة توفر عینتین وكان حجمهما ال یتجاو  :)ت(اختبار  -

عبد  ( ریة تائیةاتوسطین الحسابین لهما إلى قیمة معیمبتحویل الفروق المشاهدة بین العینتین من خالل ال

  .) 175ص ،  2005 ،الكریم بو حفص

        "SPSS 19" للعلوم االجتماعیة اإلحصائیةتمت معالجة هذه المعطیات من خالل الحزمة و  - 

  ." SPSS 21"و
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  :خالصة -

اختیار العینة بالطریقة العرضیة مثلة في التذكیر بفرضیات البحث و الخطوات المنهجیة المت إتباعبعد 

 "لكرساك"هما مقیاس الضغط المهني االعتماد على مقیاسین و ، تم وباستعمال المنهج الوصفي القصدیة

لتحلیل البیانات  اإلحصائیة األسالیبعلى مجموعة من  االعتمادو  "لماسالش"مقیاس االحتراق النفسي و 

  .التي تم الحصول علیها في الدراسة المیدانیة

  

  



 

  
  

  الفصل السادس

  
  

  

  

  



  عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الدراسة

  تمهید -

 عرض نتائج الدراسة المیدانیة -1

 عرض نتائج مقیاسي البحث  - 1-1

 عرض نتائج مقیاس الضغط المهني  - 1- 1-1

 عرض نتائج مقیاس االحتراق النفسي- 2- 1-1

 الدراسة عرض وتحلیل نتائج فرضیات - 1-2

 عرض نتائج الفرضیة األساسیة األولى- 1- 1-2

 عرض نتائج الفرضیة األساسیة الثانیة - 2- 1-2

 :الدراسة تفسیر ومناقشة نتائج -2

 األولى ومناقشة نتائج الفرضیة األساسیة تفسیر- 2-1

  الثانیة ومناقشة نتائج الفرضیة األساسیة تفسیر- 2-2

  النتائج العامة للدراسة  -3

  خالصة -4

 اقتراحات -5

 المراجع -6

  المالحق  -
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 :تمهید -

ذلك بعد و  من خالل الدراسة المیدانیة، هذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي تم الوصول إلیهایتناول 

 المجالینفي  مقیاس االحتراق النفسي على عینة من الصحفیینالمقیاسین مقیاس الضغط المهني و  تطبیق

ن باستخدام معامل ارتباط العالقة الموجودة بین المتغیری نتیجة ، كما یتناولةعو سممالو  ةبو كتمالالصحافة 

من مدى تحقق  أكدهذا بهدف التو ، )ت (لعینتین باستعمال اختبار الفروق الموجودة بین او  ،بیرسون

تماد على نتائج الدراسات باالع تفسیرهامناقشة النتائج و  تمفي النهایة و ، عدم تحققها فرضیات الدراسة أو

 .شارة إلى مراجع الدراسةتها واالخالص، مع الوصول إلى نتائج الدراسة و السابقة

 :نتائج الدراسة المیدانیة عرض-1

  : عرض نتائج مقیاسي البحث  - 1-1

وصفي تحصلنا االحتراق النفسي باالعتماد على اإلحصاء الیغ بیانات مقیاسي الضغط المهني و بعد تفر 

  : النتائج التالیةعلى 

تبویب المعطیات المتحصل علیها، تم حساب بعد تفریغ و  :عرض نتائج الضغط المهني - 1- 1-1

 :ینة الدراسة والحصول على ما یليدرجات ع
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  :عینة الصحفیین في المجال الكتابي نتائج-أ

 نتائج عینة الصحفیین في المجال الكتابي على مقیاس الضغط المهني: )20(جدول رقم  -

 

 

  الطلب النفسيبعد 

أكثر من اذا كان  مرتفع

  درجة 20

قل أاذا كان   منخفض

  درجة 20من 

  2ن صحفیا  صحفیا 48

96% 4%  

  

  

  

الدعم               بعد 

  االجتماعي

  اذا كان مرتفع

  درجة 24أكثر من 

  

  عمل نشیط

  

  عمل مسترخ

   اذا كان      مرتفع 

  درجة 70أكثر من 

  

  

  

اتخاذ بعد 

  القرار

  

  صحفیا 24  صحفي 19

38%  48%  

  اذا كان منخفض

  درجة 24اقل من 

  

  عمل ضاغط

  

  عمل سلبي

  اذا كان ضعیف

  درجة 70اقل من 

  صحفیا 26  صحفیا 31

62%  52%  
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  النفسينتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني في بعد الطلب 

  نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني في بعد اتخاذ القرار
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نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني في بعد الطلب :)26

  

نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني في بعد اتخاذ القرار ):27
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26(شكل رقم  -

  

27(شكل رقم -

  

  

  

  

الطلب النفسي 
مرتفع

الطلب النفسي 

 منخفض

اتخاذ القرار 
منخفض 

اتخاذ القرار 
مرتفع 

 الطلب النفسي

 اتخاذ القرار 
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  نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني في بعد الدعم االجتماعي 

كتابي لمقیاس ال في المجالبعینة الصحفیین 

الضغط المتمثل في  المستقل د الدراسة فیما یخص المتغیر

لدیهم  افرد )48(أربعینثمانیة و  حیث أن في الطلب النفسي بلغ عدد األفراد

لدیهم  )2(ین فرد ، مقابلهذا ما یدل على ارتفاع الطلبات النفسیة عندهم

،أما عالیة ةء النفسیاعباألعدم تعرضهم للطلبات النفسیة و 

قل أتحصلوا على  %4و  ،درجة 

  

قل أأفراد العینة الذین تحصلوا على 

الذین األفراد  أما ،انخفاض درجة اتخاذ القرار عندهم

هذا یبین أن درجة اتخاذ القرار و  

درجة  70قلمن أأفراد العینة تحصلوا على درجات 

  .لدى الصحفیینهو دلیل انخفاض مستوى اتخاذ القرار 

الفصل السادس                                                                 عرض ومناقشة النتائج 

187 

  

نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني في بعد الدعم االجتماعي 

بعینة الصحفیین  ةنتائج اإلحصاء الوصفي الخاص) 20

د الدراسة فیما یخص المتغیرن درجة إجابة أفراتبیّ  حیث

حیث أن في الطلب النفسي بلغ عدد األفراد: هي كما یلي 

هذا ما یدل على ارتفاع الطلبات النفسیة عندهمدرجة، و  

عدم تعرضهم للطلبات النفسیة و  لىهو دلیل عدرجة و  

 20فراد تحصلوا على أكثر من من األ %96النسب المئویة فتبین أن 

  .هذا ما یدل على ارتفاع الطلبات النفسیة لدى هذه الفئة

أفراد العینة الذین تحصلوا على  موقف اتخاذ القرار فیبلغ عدد یمثلأما فیما یخص البعد الثاني الذي 

انخفاض درجة اتخاذ القرار عندهم هذا دلیل ،افرد )26( عشرین

 ،افرد )24( عشرینأربعة و  درجة فعددهم 70تحصلوا على أكثر من 

أفراد العینة تحصلوا على درجات  من %52أن تبین فالنسب المئویة 

هو دلیل انخفاض مستوى اتخاذ القرار و  درجة 70أكثر من تحصلوا على 
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نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني في بعد الدعم االجتماعي  ):28(شكل رقم  -

20(یبین الجدول رقم 

حیث، الضغط المهني

هي كما یلي ، و المهني

 20من  ثركأدرجات 

 20قل من أدرجات 

النسب المئویة فتبین أن 

هذا ما یدل على ارتفاع الطلبات النفسیة لدى هذه الفئة درجة  20من 

أما فیما یخص البعد الثاني الذي 

عشرینستة و  درجة 70من 

تحصلوا على أكثر من 

النسب المئویة  أما ،ةلدیهم مرتفع

تحصلوا على  %48و

السند االجتماعي 
منخفض

السند االجتماعي 
مرتفع 

 السند االجتماعي
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 24قل من أعلى درجة من خالله حصلوا الدعم االجتماعي فاألفراد الذین تیخص الذي البعد الثالث  أما

تسعة مقابل  ،یبین ضعف السند االجتماعي لدیهم هو ماو ، افرد )31( ثالثینواحد و  یبلغ عددهمفدرجة 

أما  ،مرتفع لدیهم السند االجتماعي أنعلى هذا دلیل و ، درجة 24من أكثر تحصلوا على  افرد )19(عشرة 

تحصلوا على أكثر من  %38ودرجة،  24قل من أن أفراد العینة تحصلوا على م %62النسب المئویة ف

  .السند االجتماعي لدیهم منخفض أنهذا ما یعني  ،درجة 24

ذلك  ،مرتفع جداالمهني لدى هذه العینة بمقارنة النتائج المتحصل علیها بدلیل المقیاس نجد أن الضغط 

قل من أموقف اتخاذ القرار و  ،درجة 20كبر من أالطلب النفسي  أن حیثب ،بتحقق تركیبة مفتاح المقیاس

ضغط ال درجاتاألخرى ل لم تتحقق التركیبات، و ةدرج 24قل من أفهو السند االجتماعي أما، ةرجد 70

  .المهني
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  :السمعيعینة الصحفیین في المجال  نتائج- ب

 نتائج عینة الصحفیین في المجال السمعي على مقیاس الضغط المهني : )21(الجدول رقم  -

 

  الطلب النفسيبعد 

اذا كان  مرتفع 

  درجة 20أكثر من 

 اذا كان  منخفض

  درجة 20اقل من 

  صحفیین 3  صحفیا 45

90%  6%  

  

  

  

الدعم              بعد 

  االجتماعي

  اذا كان مرتفع

  درجة 24أكثر من 

  

  

  نشیط عمل

  

  

  عمل مسترخ

  اذا كان مرتفع

  درجة 70أكثر من 

  

 

  

اتخاذ بعد 

  القرار

  

  ینصحفی 7  صحفیا 12

24% 14%  

  اذا كان منخفض

  درجة 24اقل من 

  

  عمل ضاغط

  

  عمل سلبي

  اذا كان ضعیف

  درجة 70اقل من 

  صحفیا 43  صحفیا 38

76 %  86%  
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نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني لدى الصحفیین في 

في نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني لدى الصحفیین 
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نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني لدى الصحفیین في  ):29(

  المجال السمعي في بعد الطلب النفسي

  

نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني لدى الصحفیین  ):30(

 سمعي في بعد اتخاذ القرار
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(شكل رقم  -

المجال السمعي في بعد الطلب النفسي

  

(شكل رقم  -

سمعي في بعد اتخاذ القرارال المجال

  

  

  

الطلب النفسي 
مرتفع 
النفسي  الطلب

منخفض 

اتخاذ القرار 
منخفض 

اتخاذ القرار 
مرتفع 

 الطيب النفسي 

 اتخاذ القرار
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في نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني لدى الصحفیین 

نتائج اإلحصاء الوصفي الخاص بعینة الصحفیین تخصص سمعي لمقیاس 

: كما یليهی إجابة أفراد الدراسة فیما یخص الضغط المهني في كل األبعاد

لى ، هذا ما یدل عدرجة 20من  ثر

دلیل على  هو ،درجة 20قل من 

أفراد العینة تحصلوا على  من %

  .درجة

قل أأفراد العینة الذین تحصلوا على 

 ، أماةهذا ما یدل على أن درجة اتخاذ القرار عندهم منخفض

یبین أن درجة اتخاذ القرار  ما هذا 
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نتیجة عینة الدراسة على مقیاس الضغط المهني لدى الصحفیین  ):31(

  سمعي في بعد السند االجتماعي

نتائج اإلحصاء الوصفي الخاص بعینة الصحفیین تخصص سمعي لمقیاس ) 21

إجابة أفراد الدراسة فیما یخص الضغط المهني في كل األبعاد اتدرج

ثركألدیهم درجات  افرد )45( أربعینخمسة و  النفسي بلغ عددهم

قل من أفراد لدیهم درجات أ )3( ثالثة مقابل ،ارتفاع الطلبات النفسیة عندهم

%90فحسب النسب المئویة  أما ،نفسیة عالیة طلبات

درجة 24حصلوا على درجات أكثر من ت %6و ،درجة

أفراد العینة الذین تحصلوا على  أما فیما یخص البعد الثاني الذي هو موقف اتخاذ القرار، فیبلغ عدد

هذا ما یدل على أن درجة اتخاذ القرار عندهم منخفض، افرد )43(وأربعین 

 ،أفراد )7( سبعة درجة فعددهم 70األفراد الذین تحصلوا على أكثر من 
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(شكل رقم  -

سمعي في بعد السند االجتماعيال المجال

21(یبین الجدول رقم 

درجف المهني،الضغط 

النفسي بلغ عددهم الطلب

ارتفاع الطلبات النفسیة عندهم

طلباتعدم تعرضهم ل

درجة 20قل من أدرجات 

أما فیما یخص البعد الثاني الذي هو موقف اتخاذ القرار، فیبلغ عدد

وأربعین ثالثة  درجة 70من 

األفراد الذین تحصلوا على أكثر من 

السند منخفض
  

السند مرتفع 

 السند االجتماعي
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درجة،  70من قلأمن أفراد العینة تحصلوا على  %86توضح النسب المئویة أن حیث ، ةلدیهم مرتفع

  .مرتفعةالصحفیین هنا لدیهم طلبات نفسیة  ویعني أندرجة  70من  ثركأتحصلوا على درجات  14%

یبلغ فدرجة  24قل من أ على فیه البعد الثالث الذي هوالدعم االجتماعي فعدد األفراد الذین تحصلواأما 

 )12( اثنا عشرة االجتماعي لدیهم، مقابلهو ما یبین ضعف السند و  ،افرد )38( ثالثینثمانیة و  عددهم

توضح النسب و  ،أن السند االجتماعي لدیهم مرتفع هذا دلیل علىو  ،درجة 24تحصلوا على أكثر من  افرد

هو دلیل على انخفاض و  درجة 24لدیهم أكثر من  %24و، درجة 24 من قلألدیهم  %76المئویة أن 

  .السند االجتماعي لدى العینة

ذلك و  ،جدابمقارنة النتائج المتحصل علیها بدلیل المقیاس نجد أن الضغط المهني لدى هذه العینة مرتفع 

ن قل مأموقف اتخاذ القرار و  ،درجة 20من  ثركأالطلب النفسي : لمرتفع أال وهيبتحقق تركیبة الضغط ا

األخرى  األخرى للمستویاتلم تتحقق التركیبات و  ،درجة 24قل من أ فهو السند االجتماعي أما ،درجة 70

  .للضغط

  : العینتین على مقیاس الضغط المهنينتائج الجدول التالي یوضح  

  نتائج العینتین على قیاس الضغط المهني  ):22(جدول رقم 

  المجال السمعي  المجال الكتابي  األبعاد

  درجة 20من  أكثر% 90  درجة 20من  أكثر% 96  الطلب النفسي

  درجة 70قل من أ% 86  درجة 70قل من أ% 52  القرار ستقاللیةا

  درجة 24من  أقل % 76  درجة 24قل من أ% 62  السند االجتماعي
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 :النفسينتائج مقیاس االحتراق  عرض-1-1-2

 :الكتابينتائج الصحفیین في المجال  عرض-أ

  :مایليعلى مقیاس االحتراق النفسي تم التوصل إلى ات المتحصل علیها لعینة الدراسة بعد حساب الدرج

  كتابي على مقیاس االحتراق النفسي ال في المجالنتائج عینة الصحفیین ): 23(جدول رقم 

النسبة   مرتفع  األبعاد

  المئویة

النسبة   متوسط

  المئویة

النسبة   منخفض

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

  12  اإلجهاد االنفعالي

  صحفیا

24%  11  

  صحفیا

22%  27  

  صحفیا

54%  50  

  صحفیا

100%  

  

  14  الشعور بنقص االنجاز

  صحفیا

28%  19  

  صحفیا

38%  17  

  صحفیا

34%  50  

  صحفیا

100%  

  2ان صحفی  تبلد المشاعر

  

4%  7  

  صحفیا

14%  41  

  صحفیا

82%  50  

  صحفیا

100%  
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  االجهاد االنفعالي  في بعد

العرض البیاني لنتائج عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي في بعد 
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في بعدلى مقیاس االحتراق النفسي نتائج عینة الدراسة ع

  

العرض البیاني لنتائج عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي في بعد  ):33

  الشعور بنقص االنجاز 
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نتائج عینة الدراسة ع ):32(شكل رقم  -

33(شكل رقم  -

الشعور بنقص االنجاز 

  

  

  

اجهاد منخفض
  

اجهاد مرتفع 

اجهاد متوسط 

االنجازمتوسط نقص

نقص االنجاز منخفض 

نقصاالنجاز مرتفع  

 اإلجهاد االنفعالي

 نقص االنجاز 
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العرض البیاني لنتائج عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي في بعد 

نتائج مقیاس االحتراق النفسي الذي یمثل المتغیر التابع ألفراد عینة الصحفیین 

نفعالي هو االجهاد اإل في مرتفعاالحتراق النفسي 

، افرد )11( أحد عشرةنفعالي االجهاد 

 ، لذلك نجدافرد )27( عشرینسبعة و 

       كبر نسبةأنفعالي منخفض یمثلون 

أخیرا ، و 24نفعالي مرتفع باالجهاد 

  .انفعالي متوسطاالجهاد 

 افرد )14(أربعة عشر مرتفعهم االنجاز

ا               االنجاز متوسطب الشعورلدیهم 

إذن  ااالنجاز منخفضبالشعور  لدیهم
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العرض البیاني لنتائج عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي في بعد  ):34

  

نتائج مقیاس االحتراق النفسي الذي یمثل المتغیر التابع ألفراد عینة الصحفیین  ) 23

االحتراق النفسي أن عدد األفراد الذین لدیهم حیث 

جهاد في اإلمتوسط االحتراق النفسي الذین لدیهم و ، 

سبعة و  نفعالي فهماالجهاد في اإل منخفضاالحتراق النفسي 

نفعالي منخفض یمثلون االجهاد في بعد اإلاالحتراق النفسي نسبة األفراد الذین لدیهم 

جهاد االحتراق النفسي في بعد اإل، ثم تلیها فئة األفراد الذین لدیهم 

جهاد االحتراق النفسي في بعد اإلالتي تمثلها الفئة التي لدیها 

االنجازبنجاز فعدد األفراد الذین یشعرون بنقص اال

لدیهم  افرد )19(تسعة عشر، و عندهم منخفض

لدیهم افرد )17(ةسبعة عشر و  بالتالي االحتراق النفسي عندهم متوسط،
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34(شكل رقم  -

  تبلد المشاعر

23(یبین الجدول رقم 

حیث  ،كتابيال في المجال

، افرد )12(اثنتا عشرة 

االحتراق النفسي أما الذین لدیهم 

نسبة األفراد الذین لدیهم  أن

، ثم تلیها فئة األفراد الذین لدیهم %54ب

التي تمثلها الفئة التي لدیها  %22نسبة 

بنقص االأما بعد الشعور 

عندهم منخفض النفسي فاالحتراق

بالتالي االحتراق النفسي عندهم متوسط،و 

تبلد المشاعرمنخفض 

تلبد متوسط 

التبلد مرتفع 

 تبلد المشاعر



 الفصل السادس                                                                 عرض ومناقشة النتائج 
 

 

196 

 

في بعد  امتوسط لدیهم االحتراق النفسي %38أعلى نسبة فهي  أما ،االحتراق النفسي عندهم مرتفع

، ثم تلیها ي بعد الشعور بنقص االنجازفا منخفضاالحتراق النفسي  لدیهم %34، والشعور بنقص االنجاز

  .االنجاز نقصالشعور بفي بعد ا مرتفعمن األفراد الذین لدیهم االحتراق النفسي  %28نسبة 

تبلد في المشاعر مرتفع، االحتراق النفسي في بعد لدیهم  )2( أما في بعد تبلد المشاعر هناك فردین

االحتراق ف افرد )41( ناحد و أربعو و و  ،التبلدفي بعد  امتوسطاالحتراق النفسي لدیهم أفراد  )7(سبعةو 

االحتراق النفسي لدیهم  من األفراد % 4ما یمثل نسبة  ذلك ،تبلد المشاعرفي بعد  عندهم منخفضالنفسي 

 %82أما النسبة الكبیرة فهي  ،امتوسطلدیهم تبلد في المشاعر  %14نسبة و  تبلد المشاعر مرتفع،في بعد 

  .تبلد المشاعر االحتراق النفسي في بعد هم األفراد الذین ینخفض عندهم مستوىف
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 :النفسينتائج عینة الصحفیین في المجال السمعي على مقیاس االحتراق  عرض- ب

نتائج عینة الصحفیین في المجال السمعي على مقیاس االحتراق النفسي في كل  ):24( جدول رقم 

  أبعاده

النسب   مرتفع  األبعاد

  المئویة

النسب   متوسط

  المئویة

النسب   منخفض

  المئویة

النسب   التكرار

  المئویة

 18  االنفعالياإلجهاد 

  صحفیا

36%  20 

  صحفیا

40%  12 

  صحفیا

24%  50 

  صحفیا

100%  

 21  الشعور بنقص االنجاز

  صحفیا

42%  10 

  اصحفی

20%  19 

  صحفیا

38%  50 

  صحفیا

100%  

 10  تبلد المشاعر

  صحفیا

20%  11 

  صحفیا

22%  29 

  صحفیا

58%  50 

  صحفیا

100%  
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في بعده  العرض البیاني لنتیجة عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي

العرض البیاني لنتیجة عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي في بعد 
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العرض البیاني لنتیجة عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي ):35

  اإلجهاد االنفعالي

  

العرض البیاني لنتیجة عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي في بعد  ):36

  اإلنجازالشعور بنقص 
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35(شكل رقم  -

اإلجهاد االنفعالي

36(شكل رقم  -

الشعور بنقص 

  

  

متوسط  االجهاد

االجهاد مرتفع

االجهاد منخفض 

نقص االنجاز منخفض

مرتفع نقص االنجاز

نقص االنجاز متوسط

 اإلجهاد االنفعالي

 نقص االنجاز
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العرض البیاني لنتیجة عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي في بعد 

حیث  سمعيال في المجالنتائج مقیاس االحتراق النفسي لدى عینة الصحفیین 

 )18(ثمانیة عشر هو انفعالي مرتفع

 أما ،افرد )20(عشرین هم انفعالي متوسط

، بالتالي نسبة افرد )12(اثنتا عشر

تلیها النسبة و  ،%36اإلجهاد االنفعالي هي 

في بعد  منخفضةاالحتراق النفسي 

االحتراق النفسي في بعد فیما یخص بعد الشعور بنقص االنجاز الشخصي فعدد األفراد الذین لدیهم 

الذین لدیهم االحتراق النفسي في بعد 

الشعور  أما الذین لدیهم االحتراق النفسي في بعد

احتراق  ملدیه الذین من األفراد %
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العرض البیاني لنتیجة عینة الدراسة على مقیاس االحتراق النفسي في بعد ):37

  

نتائج مقیاس االحتراق النفسي لدى عینة الصحفیین  )24

نفعالي مرتفعاالجهاد االحتراق النفسي في بعد اإلعدد األفراد الذین لدیهم 

نفعالي متوسطاالجهاد االحتراق النفسي في بعد اإلعدد الذین لدیهم 

اثنتا عشر فهم انفعالي منخفضاالجهاد االحتراق النفسي في بعد اإل

اإلجهاد االنفعالي هي في بعد مرتفعة االحتراق النفسي ة األفراد الذین لدیهم درج

االحتراق النفسي تمثل األفراد الذین لدیهم درجة  %24أخیرا نسبة و 

فیما یخص بعد الشعور بنقص االنجاز الشخصي فعدد األفراد الذین لدیهم 

الذین لدیهم االحتراق النفسي في بعد ، و افرد )21( نواحد و عشرو  االنجاز منخفض هم

أما الذین لدیهم االحتراق النفسي في بعد أفراد، )10( عشرة الشعور بنقص االنجاز متوسطهم

%42نسبة ، ذلك ما یمثل افرد )19(تسعة عشر االنجاز مرتفعهم
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37(شكل رقم  -

  تبلد المشاعر

24(یبین الجدول رقم 

عدد األفراد الذین لدیهم  یبین أن

عدد الذین لدیهم ، و ا فرد

االحتراق النفسي في بعد اإللدیهم الذین 

األفراد الذین لدیهم درج

و  ،%40المتوسطة ب

  .اإلجهاد االنفعالي

فیما یخص بعد الشعور بنقص االنجاز الشخصي فعدد األفراد الذین لدیهم و     

االنجاز منخفض هم شعور بنقص

الشعور بنقص االنجاز متوسطهم

االنجاز مرتفعهم بنقص

تبلد منخفض

تبلد متوسط 

تبلد مرتفع 
  

 تلبد المشاعر
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في  امتوسطلدیهم احتراق نفسي  الذین من األفراد %20نسبة  ،الشخصي نجازاالفي بعد  رتفعامنفسي 

االنجاز  في بعد نخفضامهي نسبة األفراد الذین لدیهم احتراق نفسي  %38االنجاز الشخصي و  بعد

  .الشخصي

تبلد  في بعدا مرتفعاالحتراق النفسي  األفراد الذین لدیهم نجد أنأما على مستوى بعد تبلد المشاعر 

 هم المشاعر تبلدفي بعد  امتوسطاالحتراق النفسي األفراد الذین لدیهم  أما أفراد، )10( عشرة فهمالمشاعر 

، تبلد المشاعرفي بعد ا منخفضاالحتراق النفسي لدیهم  افرد )29( عشرینتسعة و ، و افرد )11(أحد عشر

التبلد  في بعد امرتفعاالحتراق النفسي  يهي نسبة األفراد ذو  %20ما یمثل نسب متفاوتة حیث أن ذلك 

االحتراق لدیهم  %58تبلد في المشاعر، وفي بعد ال امتوسط االحتراق النفسيلدیهم  %22و ،المشاعر

  .تبلد في المشاعرالفي بعد ا منخفضالنفسي 

  : وتحلیل نتائج فرضیات الدراسة عرض-1-2

ة األساسیة األولى على أساس عامل االرتباط تحلیل نتائج الفرضیو  عرض-1-2-1

  :بیرسون

النفسي لدى  االحتراقوظهور توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط المهني ": نص الفرضیة

  ."الصحفیین

كد صحة قیمة ارتباطیة تؤ  والوصول إلى ،للمعالجة اإلحصائیة )ر( تم استخدام معامل االرتباط بیرسون

الهدف من استخدام هذه ف األساسیة،ات الجزئیة من الفرضیة تحقق من الفرضیكما ن االرتباط،فرضیات 

  .الفرضیاتكد صحة ول إلى القیمة االرتباطیة التي تؤ هو الوصإذن األداة 
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 :األولىالجزئیة نتائج الفرضیة وتحلیل عرض-1-2-2

لدى النفسي  االحتراقوظهور د عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط المهني و وجعلى  الفرضیة تنّص 

 .الكتابيالصحفیین في المجال 

  .الفرضیةتم استخدام معامل االرتباط بیرسون لإلجابة على 

عرض نتائج فرضیة عالقة الضغط المهني بظهور االحتراق النفسي لدى صحفیي ): 25( جدول رقم 

  المجال الكتابي 

  

  المتغیرات

  

  حجم العینة

  

  معامل االرتباط

  

الداللة 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  المعتمدة

  

  الداللة

  50  الضغط المهني

  

  

  دالة 0.05  0.006  0.380

  االحتراق النفسي

  

  

داللة قل من قیمة الأفهي  )0.006( هي  )SPSS( علىیبین الجدول أن قیمة الداللة المحسوبة 

قویة بین على وجود عالقة ارتباطیة موجبة و هذا ما یدل هي دالة إحصائیا، بالتالي )  0.05( المعتمدة 

لة نه توجد عالقة ذات دالأفرضیة الدراسة التي تقول فا لهذ، ظهور االحتراق النفسيط المهني و الضغ

قد  كتابيفي المجال ال ظهور االحتراق النفسي لدى عینة الصحفیینإحصائیة  بین الضغط المهني و 

داللة إحصائیة بین الضغط  د عالقة ذاتو وج عدمإلى  التي تشیر بدیلةترفض الفرضیة ال لذا، ققتتح

  .كتابيفي المجال ال لدى الصحفیین ظهور االحتراق النفسيو  المهني
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 :الثانیة الجزئیة نتائج الفرضیة وتحلیل عرض-1-2-3

لدى  ظهور االحتراق النفسيالمهني و اللة إحصائیة بین الضغط د عالقة ذات دو وج علىتنص الفرضیة 

  .الصحفیین في المجال السمعي

  :الفرضیةعلى هذه  لإلجابة بیرسونتم استخدام معامل االرتباط 

المجال  هني بظهور االحتراق النفسي لدى صحفیيفرضیة عالقة الضغط المنتیجة  ):26(جدول رقم 

  السمعي 

  

  المتغیرات

  

  حجم العینة

  

  معامل االرتباط

مستوى 

الداللة 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  المعتمدة

  

  الداللة

  دالة  0.05  0.006  0.386  50  الضغط المهني

  االحتراق النفسي

  

               بلغت )الداللة المحسوبة(معامل ارتباط بیرسون أن قیمة  )26(رقم  یالحظ من خالل الجدول

هو دلیل على و  هي دالة إحصائیا،إذن )  0.05( اصغر من قیمة الداللة المعتمدة فهي ) 0.006( 

ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفیین في المجال الضغط المهني و  وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین

نه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط أنصعلى التي ت جزئیة الثانیةفرضیة الفاللذا  ،السمعي

ترفض الفرضیة و  ،قد تحققتعینة الصحفیین في المجال السمعي ظهور االحتراق النفسي لدى المهني و 

ي ظهور االحتراق النفسو  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط المهنيانه التي تقول  بدیلةال

  .لدى الصحفیین في المجال السمعي
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األولى قد تحققتا، فإن الفرضیة الجزئیة الثانیة من الفرضیة األساسیة بما أن الفرضیة الجزئیة األولى و 

ظهور اللة إحصائیة بین الضغط المهني و الفرضیة األساسیة التي تنص على وجود عالقة ذات د

 .الصحفیین قد تحققت االحتراق النفسي لدى

 :)ت(على أساس اختبار  ةنیالثا األساسیةالفرضیة  وتحلیل نتائج عرض-1-2-4

الهدف من استعمال و  ،سیة الثانیة مع فرضیاتها الجزئیةاألساللتأكد من الفرضیة ) ت(تم استخدام اختبار 

ما إذا كانت هناك فروق ذات  وق إذا تحققت أم ال، أو للتأكد علىهذه األداة هو التأكد من فرضیات الفر 

الصحفیین في المجال السمعي فیما یخص درجات ین الصحفیین في المجال الكتابي و داللة إحصائیة ب

 .    ومستویات االحتراق النفسيلمهني الضغط ا

في المجال كتابي و توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین في المجال ال" نه أتنص الفرضیة على 

  . "االحتراق النفسي  یاتمستو المهني و  الضغط اتالسمعي في درج

  :الثانیةمن الفرضیة العامة نتائج الفرضیة الجزئیة األولى  وتحلیل عرض-1-2-5

 في المجالین الصحفیین في المجال الكتابي و د فروق ذات داللة إحصائیة بو وجالفرضیة  فمنطلق هذه

  ."السمعي في درجات الضغط المهني 

  .لإلجابة على الفرضیة )ت(تم استعمال اختبار 

مستوى  ،)ت(وقیمة  ودرجة الحریة، واالنحراف المعیاريوسط الدرجات نتائج مت لخصی التاليالجدول 

  .المهنيالضغط  درجاتعلى نتائج  والمعتمدة، ومستوى الداللةالداللة المحسوبة 
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ومستوى  المحسوبة) ت(وقیم  ودرجة الحریة واالنحراف المعیاريمتوسط الدرجات  ):27(جدول رقم 

  للعینتین على نتائج درجات الضغط المهني  الداللة

حجم   العینة  المتغیر

  العینة

متوسط 

  الدرجات

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة

مستوى   قیم ت

الداللة 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  المعتمدة

  الداللة

  

درجات 

الضغط 

  المهني

 المجال

  الكتابي

50  75.34  8.71  98  2.250  0.027  

  

  

  

0.05  

  

  

  

  

  دالة

المجال 

  السمعي

50  71.10  10.08  

  

یخص  الحسابیة تبین فروق بین العینتین فیما أن المتوسطات )27(رقم  من خالل الجدوللنا یتبین 

عینة الكتابي و  المجال في توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین عینة الصحافةكما  ،الضغط المهني

 ،)98(بدرجة الحریة )  0.027(  وى الداللة المحسوبةالسمعي، فبلغت قیمة مست المجال في الصحافة

، بالتالي موجبة هي ذات داللة إحصائیة ، إذن) 0.05( المعتمدة مستوى الداللة فهي اصغر من قیمة 

الكتابي  فروق ذات داللة إحصائیا بین الصحفیین في المجال توجدنه أالتي تقول  الجزئیة األولى رضیةالف

  . قد تحققت السمعي في درجات الضغط المهني الصحفیین في المجالو 

حیث بلغ  كتابيال في المجالالصحفیین فنجد أنها جاءت لصالح الفروق بین العینتین  مقارنة وٕاذا تمت

الصحفیین  الحسابي لدى متوسطال أما ،)8.71(االنحراف المعیاري و  )75.34( متوسط الحسابي لدیهم

  ).10.08( واالنحراف المعیاري )71.10(فبلغ سمعي ال في المجال
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من الفرضیة العامة نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة وتحلیل  عرض-1-2-6

 :الثانیة

 والصحفیین فيد فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین في المجال الكتابي و وجالفرضیة  مفاد هذه

  .النفسياالحتراق  مستویاتالمجال السمعي في 

ومستوى الداللة المحسوبة  ،)ت(قیمة متوسط الدرجات واالنحراف المعیاري ودرجة الحریة و  تم حساب

 .ینتین على أبعاد االحتراق النفسيالداللة للع یاتمستو و  المعتمدة،و 

المحسوبة         )ت(وقیم درجة الحریة متوسط الدرجات واالنحراف المعیاري و  ):28(جدول رقم 

 الثالث لالحتراق النفسي مستوى الداللة للعینتین على األبعادو 

حجم   العینة  األبعاد

  العینة

متوسط 

  الدرجات

 االنحراف

  المعیاري

درجة 

  الحریة

  مستوى  قیمة ت

الداللة 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  المعتمدة

  الداللة

  

االحتراق 

  النفسي

المجال 

  الكتابي

  

50  

55.82  

  

10.81    

98  

  

-2.052  

  

0.43  

  

0.05  

  

غیر 

المجال   دالة

  السمعي

  

50  

61.08  14.55  

  

متغیر على مستوى  إحصائیة بین العینتین ال توجد فروق ذات داللةهیوضح أن )28(رقم  جدولال    

كبر من أفهي ) 98( ة بدرجة الحری) 0.43( ، حیث بلغت مستوى الداللة المحسوبة االحتراق النفسي

الجزئیة الثانیة  ، بالتالي الفرضیةداللة إحصائیة لها، لذا هذه القیمة لیس ) 0.05 ( قیمة الداللة المعتمدة

في الصحفیین كتابي و ال في المجالد فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین و وجالتي تنص على 
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لفرضیة البدیلة التي تقول أنه لیس ، لذا نقبل الم تتحققاالحتراق النفسي  مستویاتسمعي في ال المجال

سمعي في ال في المجالالصحفیین و  ،كتابيال في المجالبین الصحفیین هناك فروق ذات داللة إحصائیة 

  .االحتراق النفسي ویاتمست

، فإن الفرضیة األساسیة لفرضیة الجزئیة الثانیة لم تتحققافرضیة الجزئیة األولى قد تحققت و بما أن ال

الصحفیین ین الصحفیین في المجال الكتابي و د فروق ذات داللة إحصائیة بو وج" الثانیة التي تنص على 

  .تحققت جزئیا قد" االحتراق النفسي مستویاتو  درجات الضغط المهني في المجال السمعي في

  :الدراسة ومناقشة نتائج تفسیر-2

لى النتائج اإلحصائیة          مناقشة النتائج المتحصل علیها باالعتماد عسوف نحاول تفسیر و     

  البحوث السابقة والبیانات المجدولة وذلك باالستعانة بالدراسات و 

  : األولى ساسیةاألالفرضیة  ومناقشة نتائج تفسیر-2-1

  :األولىالفرضیة الجزئیة  ومناقشة نتائج تفسیر-2-1-1

وظهور د عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط المهني و وجعلى  الجزئیة األولىالفرضیة تنص 

  .الكتابيلدى الصحفیین في المجال النفسي  االحتراق

 داللة إحصائیة بین الضغط المهنيعالقة ذات  توجدهل : تهدف الفرضیة إلى اإلجابة على التساؤل

  ؟الكتابيالنفسي لدى الصحفیین في المجال  االحتراقوظهور 

لدى الصحفیین في المجال  االحتراق النفسيقة ارتباطیة بین الضغط المهني و الفرضیة تتوقع عالف

استخدمنا معامل  ،للتأكد من مدى صدق الفرضیة الجزئیة األولى من الفرضیة األساسیة األولىالكتابي، و 

  .إلجابة على الفرضیةلحساب العالقة وا بیرسونارتباط 
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حصائیة موجبة وجود عالقة ذات داللة إعلى ) 24(،یبین الجدول رقم بعد استعمال معامل ارتباط بیرسون

ظهور االحتراق النفسي لدى عینة الصحفیین في المجال الكتابي عند مستوى الداللة بین الضغط المهني و 

العالقة هنا طردیة أي أن مستوى االحتراق النفسي مرهون بدرجة الضغط المهني، فكلما زاد ف، ) 0.05(

ن زیادة كمیة العمل عبارة عن زیادة ، فهذه النتیجة منطقیة ألالنفسي االحتراق معه الضغط المهني ارتفع

كل انخفاض في درجات الضغط المهني االحتراق، و باإلنهاك و  المسؤولیات مما یؤدي إلى شعور الموظف

یتأكد في الدراسة أن مستوى االحتراق النفسي  كمایصاحبه انخفاض في مستویات االحتراق النفسي، 

ترى  ، ففي هذا السیاقعینة الدراسةها الفرد في من یتماشى بطریقة طردیة حسب المعاناة التي یعاني

ر الموظف بأعراض االحتراق كبیر في شعو ضغوط العمل دور لأن  1996عام  جاكسونو  ماسالش

إلى أن التمادي في الشعور بضغط العمل یؤدي إلى حالة من اإلعیاء  الدراسة ، لقد أشارتالنفسي

 Shailesh(العقلي و  ا الشعور بالتعب الجسمي والنفسيمنه ،العاطفي المصحوبة بالعدید من التداعیات

kumar, 2007, p 1(.  

یأتي وهو  ،د نتیجة للتعرض المستمر للضغوطأكدت العدید من الدراسات أن االحتراق النفسي یتول كما

 علي(قدرة الفرد في عمله لسلبیة نظرة  بإعطاءساهم الذي ی ،انفعالياستنزاف عاطفي وبدني و على شكل 

  )176ص  ،1999عسكر، 

عملهم في  لاماألنشطة التي یمارسها العو  األعمال والمهامفالضغوط ترتبط بطبیعة  في هذا السیاقو 

)Dollard, 2001, p 16  (. تعبیر عن حالة من  أنهاعلى  1997خالد محمد رشید  اعتبرهاف

تحدث نتیجة  ، كما یمكن أنأوٕازعاجاتسبب قلقا  التيالجسمي التي تحدث نتیجة للحوادث و  العقلي اإلجهاد

تحدث نتیجة للتفاعل بین هذه  أنها أو ،نتیجة للصفات التي تسود بیئة العمل أولعوامل عدم الرضا 

  .)23ص ،1997،رشیدمحمد  خالد(المسببات جمیعا 
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عمل الصحفي ومعوقات الحصول على أن معوقات بیئة إلى  2000 میمةأعمران فتوصلت دراسة 

الضغوط المتعلقة بأخالقیات المهنة هي أهم و  ،داریة والتنظیمیة داخل المؤسسةالضغوط اإلالمعلومات و 

  .)103، ص2000امیمة، عمران(معاناة الصحفي 

المتطلبات النفسیة  إلى مكتوبةلدى الصحفي الذي یعمل في میدان الصحافة اللضغوط ا سببربما یعود 

واجبه المهني یفرض علیه  أنإلى أعباء نفسیة عالیة وضغوطات داخلیة، خاصة و هایمكن إرجاعي الت

والعبء إضافة إلى أعباء الكتابة التي تتطلب السرعة  ،وعیة التي تعتبر من أصعب األهدافالموضالدقة و 

ب المتابعات بسبأي ظرف فهو یعمل في أي وقت و األحیاني غالب فحیث تنعدم فترات الراحة  ،الذهني

في ظل زمن السرعة  تفرضها طبیعة العمل خاصةإلى السرعة التي  إضافة ،األحداثالدائمة للمستجدات و 

 صدربعثه للنشر، لیو  كتابة مقاله بسرعةو  ما قبل اآلخرینفهو ملزم على الحصول على خبر  ،والتكنولوجیة

التناقض الذي  أنكما ، لى متابعة هذه الوتیرةملزم ع لذا فهو في الصباح الباكر في الجرائد الیومیة،

یة تملي علیه البحث عن الحقائق ونشرها مهامه دوما یزید من توتره حیث أن واجباته المهن عترضی

هذا ما یدفعه إلى المجازفة  ،یدور حولهم من أحداث مختلفة من االطالع على ماتمكینهم و توعیة الناس و 

ن أجل تنویر الرأي العام بحق اإلعالم خاصة م، ذلك ال لشيء إال بروحه في مغامرات ال تحمد عقباها

إلى هامش العائالت المعوزة التي رمتها الظروف التحقیقات الخاصة بالبؤساء و و إذا تعلق األمر بالتقاریر 

صة تلك المتعلقة خاز تمنعه من الوصول إلى الحقائق و حواجیصادف أمامه عوائق و من جهة و ، الحیاة

ئیة أو تهدیدات لدى مختلف م الوصول إلیها یمكن أن یواجه مشاكل قضافإذا ت ،ةالسیاسبخبایا السلطة و 

، بالتالي ن النشر أو عدم النشرالخوف م، هذا ما یخلق عنده صراعات واضطرابات داخلیة و الجهات

  .أعباء نفسیة عالیة إلىیتعرض 
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ذلك نفسیا و ذهني یولد تعبا عصبیا أو أن العمل ال Claude Lemoine2003 كلود لوموانكد قد أف

  .) p2003  ،Claude lemoine , 66(نتیجة لظروف العمل 

      األثاثرداءة نوعیة ضاء و الضو ارتفاع ساعات العمل و  أن إلى 1993الهمشري دراسة  أشارت كما

  .ضغط العمل الیومي یؤدى إلى شعور عینة دراسته بالتوتر النفسيو  ،وضعف التهویة والتبرید والروتین

أن ظروف العمل         اوجدت Leonataridi 2002 ديیناتر و یلو  Badran2003 بدران  ةدراسو 

  .في ارتفاع الضغوط ساهمتزیادة عدد ساعات العمل قد و 

 وضغوط العملإلى وجود عالقة ارتباطیة بین التكنولوجیة المستخدمة  2006 تغرید زیادتوصلت دراسة و 

وعدم  هاتعطلعند وذلك ، فأصبحت التكنولوجیة أداة لزیادة عبء العمل في الجامعات تهادراس عینةفي 

 زیادتغرید (ا یؤدي إلى زیادة اإلحساس بضغط العمل في الجامعات محل الدراسة مم ،وجود بدیل لها

 .)228ص ،2006 ،عمار

وجود بینت  )القبالن(و) السباعي(و )النعاس(و )الدورسي(و )عمار(و )عبد القادر احمد(دراسة  أما

  .واألعباء الوظیفیةالضغط المهني عالقة بین 

ذلك نتیجة  ،ن بضغوط مهنیةفي دراسته أن منسوبي المؤسسات اإلعالمیة یشعرو علي شویل أشاركما 

  .المجتمعیةالضغوط المؤسساتیة و و  المنافسة الوسائلیة

یواجه  وبةكتمال الصحافة مجالكون الصحفي في ال، الضغط سببنتأنقص سلطة اتخاذ القرار ل یمكنو 

     الدولة  معما ینشره،  ذلك تفادیا ألي مشاكل طرف المسؤولین على كل ما یكتبه و رقابة مفرطة من 

، لهذا تكون حریة الصحفي هنا ضیقة جدا إلى حد یمكن خاص الذین یمكن أن یمسهم مقال مااألش عأو م

 عودقبول المقال دائما یر النشر و قرافالي ، بالتالمواضیع التي یجب أن یكتب علیهاأن یملي علیه مسؤوله 

تكون حریته  لذا، تهاتجاه مقاال يأر أی الصحفي نفسه بعیدا عن اتخاذ أین یجد، المسؤول سلطة إلى

  . بالضغطه باإلحباط و شعور ، ذلك ما یؤدي به إلى محدودة في اتخاذ مواقف في عمله
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حیث أن عدم  ،موظف قل شعوره بالضغوطصالحیات النه إذا زادت أإلى 1988 سمیر عسكرفقد أشار 

رضاهم  وتدني مستوىإتاحة الفرصة للموظفین للمشاركة في اتخاذ القرارات یؤدي إلى شعورهم بالمعاناة 

  .)15ص ،1988، سمیر عسكر(

 ،تباطیة موجبة بین الضغط المهني والمشاركة في اتخاذ القراراتعالقة ار تغرید زیاد وجدت دراسة  كما

أرجعت ذلك إلى و  ما زادت درجة ضغوط العمل، رارات كلقلت مشاركة األفراد في اتخاذ الق نه كلماأحیث 

 ، أیضا عدم األخذ برأیهممشاكلهمحاجتهم و  عن عمالالتي یقدمها ال سیر العمل تقاریرة بعدم اهتمام اإلدار 

مستمرة للتعرف الدوریة و اإلدارة بعقد اللقاءات الإضافة إلى عدم اهتمام  ،قبل إصدار أي قرار یتعلق بعملهم

        التقلیل من إحساسه بالمسؤولیة اتجاه األعمال ما یشعر األفراد ببعد اإلدارة و  ذلك ،على مشاكل األفراد

  )229ص ،2006تغرید زیاد عمار،( أو األشیاء داخل بیئة العمل 

التعرف إلى طبیعة و  حول العوامل المؤثرة في ممارسة الصحفیین لمهنتهم، 2000أبو یوسف دراسة أما 

        أن مفادهانتائج إلى توصلت فالممارسة المهنیة التي یؤدیها الصحفي أثناء معالجته للقضایا العربیة ، 

توجهات النظام السیاسي المصري أثناء معالجتهم للقضایا من الصحفیین یتأثرون بمواقف و  83 %

، فتوصلت الدراسة إلى أن المحررین محررین تتعرض مقاالتهم للتعدیالتمن ال 38 %و ،العربیة

الصحفیین في الصحف المصریة یتعرضون لضغوط مهنیة من رؤسائهم في العمل إلى جانب الرقابة 

أبو یوسف (  الذاتیة التي تمثل عائقا في ممارستهم المهنیة خوفا من إجراءات تعسفیة من طرف اإلدارة

  .)2000 ، إیناس

 عدم حصول الصحفي إرجاعیمكن  حیث ،دور في حدوث الضغوط عم االجتماعيللد كما یمكن أن یكون

      اآلخر،من  أفضلمحاولة كل واحد نشر مقال  إلىالمسؤولین من طرف الزمالء و  للسند االجتماعي

یؤدي في بعض  أنجو المنافسة یمكن ف، بالتالي اآلخرمن  أكثرالحصول على معلومات  إلىالتسابق  أو

الفردیة في هذا األمر یزید النزعة  ،اآلخرالتي تفرض على صاحبها عدم مساعدة  األنانیة إلى األحیان
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 jean jacques croc, 2011,p(الجماعيبشكل یؤثر في العمل  ،الشرسةالمنافسة العمل الصحفي و 

79  (.  

الوضع السائد في محیط عمل إلى تأزم  والزمالء یؤديضعیف من طرف المسؤولین الالسند االجتماعي ف

عدم تقدیر مهام العمال  أن et quinn margoles 1974  وكوین  مارجولیس أكدتفقد ، الصحفي

الضغط ف stora1993 ستوراحسب  ، أماالعمل والضغط فيالتوتر  إلىمن طرف المسؤولین یؤدي 

ناتج من نقص السند بین  وٕانما هو ،السیئة والعالقات المهنیةلیس ناتجا فقط عن المنافسة بین الزمالء 

 إلىتقلیل مناسبات االرتقاء یؤدي  أوتوقیف الترقیة  أو تأخیر أنكما  ،الزمالء في المواقف الصعبة

  .)148، ص2009 ،بورزوان حسیبة( اإلحباط

                   وجود آثار دالة إحصائیا بین الدعم االجتماعي          أكدتف بيغخالد یوسف الز دراسة ماأ

أن الدعم حیث  ضغوط العمل التي تواجه العاملین في مراكز الدوائر الحكومیة في محافظة جدة،و 

ي التكیف ذلك ما یساعد الفرد ف ،االضطرابات النفسیةالضغوط و ات التنظیمي یؤدي إلى انخفاض مستوی

تحقیق أهداف المنظمة، مما یؤدي إلى انخفاض مستوى الضغط المهني، النفسي مع ظروف العمل و 

        أیضا دراسة و ،فالدعم االجتماعي یعتبر كمنهج وقائي للتعامل مع اآلثار النفسیة التي یخلقها الضغط 

، القدرة على التكیف في العملعي و عالقة بین الدعم االجتما إلى وجود توصلت 1995فوكادا جو و 

نجاح الفرد في خلق عالقات مع الزمالء یشعره باالرتیاح، كما أن المستمر مع هذه الجماعة و لتفاعل فا

ما یشعر الفرد بالراحة النفسیة واألمان عن النفس، ذلك  رویحجتماعیة تساعد الفرد على التالمساندة اال

  .)269ص ،2012 ،بيغخالد یوسف الز  ( واالطمئنان

في تخفیف  أثرأن للدعم التنظیمي وجدت  حیث 2008وآخرون هیتي دراسة نفس ما توصلت إلیه 

  .اإلجهاد الوظیفي
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الممرضات یدركون أن انخفاض نتائج مفادها أن الممرضین و  إلىتوصلت  1995تشابمان دراسة و 

ص ،2010، فرج هللا محمد ( المهنيازدیاد مستوى الضغط بهم مستوى مساندة زمالئهم یؤدي إلى شعور 

103(.  

أنواع الضغوط التي تتعرض لها على إلى التعرف  هدفتالتي  2005نجیب بن عباس دراسة أما 

هي الضغوط التي یتعرض لها الصحفي و  أن الضغوط االقتصادیة من أهم تالصحافة الریاضیة، فبین

تلیها و  ،لقاه الصحفيالضئیل الذي یتإلى ضغوط األجر  تعود 3.71%فوق المتوسط حیث وجد نسبة 

حساسیة الموضوع بسبب الجماهیر المنحازون إلى  عن الناتجة % 3.31الضغوط االجتماعیة بنسبة 

إلى  تعود 3.10%الضغوط التأهیلیة بنسبة ، و كتابات تواجه بالهجوم من طرف الجهات الرسمیةو ،فرقهم

، أما الضغوط النفسیة بكالوریا الصحافةتحصلوا على دبلوم فقط  22%هناك  ان حیث ،قلة فرص التأهیل

إلى عدم توفر الحمایة القانونیة وعدم تحقیق عنصر الراحة النفسیة، المشاحنات،  رجعتو  2.9%فتمثل 

ترجع إلى الوقت المحدد  2.89% فتمثل نسبة ظروف العمل ، أماالمنافسة ،عدم توفر الحمایة األمنیة 

أخیرا العالقات مع و  ،ة ریاضیة متخصصةتوفر نشرات صحفی للطباعة الذي یزید من صعوبة العمل، عدم

الشعور ببعض و ضعف التعامل بینهم فترجع إلى التنافس مع الزمالء  و  2.73%الزمالء التي تمثل 

  .) 111 ، 99ص ص  ،2005، نجیب بن عباس( الحرج في توجیه النقد البناء لهم في العمل 

عدم القدرة على مواجهتها زیادة الضغوط و  أنفي دراستهما  1998احمد عبد هللا علي عسكر و فقد أشار

  .)72ص ، 1998 ،احمد عبد هللاعسكر و (حالة من االحتراق النفسي  إلىیصل بالفرد 

   الذي یؤثر على انجازه  األمر، كبیرا یحول دون قیام الفرد بدورهالذي یعتبر ظاهرة خطیرة تشكل معوقا 

  .) 1986 ،االنصري عسكر و جامع (
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العمل  أعباءنتیجة الضغوط الشدیدة التي تسببها  إلىاالحتراق النفسي  1997رشدان مقابلة و  فیرجع

استنزاف الطاقة النفسیة  ، كما یعتبرسلبا على العمالء وعلى المؤسسات آثارهمتطلباته مما تنعكس و 

  .حالة عدم االتزان إلىیؤدي به  الذيالمخزنة لدى الفرد 

من اللحظة التي یشعر فیها الفرد القائم بالعمل  تبدأهذه الحالة أن 2005عربیات الخربشات و  ىیر و 

لى تنفیذ متطلبات العمل ثم عجزه ع، وتنفیذ توقعاته من هذا العمل طموحاته إشباعبضعف قدرته على 

لشخصیة لدى ا المهاراتلبعض  أو ،التقنیات الغیر متوفرة أوسواء للحاجة لبعض المعدات ، المطلوبة

ینعكس على سلوك  الذيالتوتر دیه شعورا بالقلق وضعف الحماس و مما یولد ل، ملكهاالشخص الذي ال ی

  .اآلخرینتعامله مع الفرد و 

  bergerبیرجر تعریف ن میتضح ذلك العمل و  أوضاعبر االحتراق كاستجابة للتوتر الناتج عن كما اعتُ 

صبح فیها الفرد حالة ی هي chernis كیرنسحسب و  ،النفسیةالفرد لمصادره الجسمیة و استنفاذ  أال وهو

ص ، 2013، عبد الحافظ أسمى (عمله یصادفه فیمهنته مهمال نتیجة للتوتر الذي بالذي كان ملتزما 

301(.  

ة على مستوى االجهاد بو كتمال الصحافة مجاللدى الصحفیین في متوسطالاالحتراق النفسي یمكن إرجاع ف

العمل  أوضاعقدرتهم النفسیة على مواجهة ، و تحكم الصحفیین في مشاعرهم االنفعالیة إلى االنفعالي

التي تساعدهم على  أقساط من الراحة أخذكمواجهة الصعوبات التي تواجههم، ومعرفة كیفیة التعامل و 

مهنة أن طبیعة كما  ،یتعامل مع الناس في مواجهته لهم إضافة إلى درایة الصحفي كیف ،تفادي اإلجهاد

 ،مهور الذي یمكن أن یحاسبه مباشرةالنشر بعیدة عن االحتكاك المباشر مع الجو  الصحفي في الكتابة

حیاتهم بال معنى نتیجة  أن نال یرو  أنهمكما  ،فالعواطف المجهدة تأتي نتیجة لخصائص معینة للعمل
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لم یمسهم التبلد ، و لمهنةنفسیة تشبع حبه لاجتماعیة و  ممارسة مهنتهم فهذا العمل قد وفر للكثیر مكانة

  .اإلحساسي

الضغوط المستمرة من طرف الجمهور إلى العمل الزائد و  سببه ربمایرجع  المتوسط الشخصي اإلنجازف

تمام كبیر من الجمهور باهفالصحافة الیومیة تحظى بشعبیة و  ،فعهم للشعور بأهمیة ما یقومون بهتدالتي 

إذا نظرنا إلى النتیجة بنظرة سلبیة  أما، ایجابیا ذلك إذا نظرنا إلى النتیجة المعتدلة ،الشریحة المثقفةخاصة 

ة یبدي عدم الرضا عن أداء فیمكن أن نرجعها إلى أن في بعض األحیان المتتبع للصحف الیومی

         سواء لفظیة  لإلهاناتأو تعرضه  ،المتابعات القضائیة أو ضة للنقدذلك ما یجعله عر  ،الصحفي

تلبیة لتي ترقى للجمیع و ، إثارة الرأي العام ضده، لذلك فهو مضطر إلى انتقاء المواضیع اأو جسدیة

شعوره بعدم الرضا على ما قدمه مقارنة مع ما  إلىممارسة الرقابة الذاتیة على نفسه مما یؤدي رغبات و 

  .كن تقدیمه لذا یشعر بنقص انجازهیم

عدم احترام المسؤولین لمبادئ  ،المعنوي للصحفي وقلة اإلمكانیاتقدیر یمكن أن یرجع إلى عدم الت كما

  .با على دافعیة االنجاز نحو العملالمهنة مما یؤثر سل

دمه فتقدیره یقالكتابي لم یقتنع بما ینشره و  المجالالنتیجة كذلك إلى أن الصحفي في  عارجإأیضا یمكن و 

التامة لتقدیم كل ما له الحریة  التي لم تعطیعمل فیها و تي الظروف ال بسبب، نهظیلعمله لم یكن كیفما 

  .یسعى إلیه

النفسي وتطور مفهوم الذات  إلى أن هناك عالقة ایجابیة بین االحتراق 2007المبي توصلت دراسة 

عبد  أسمى (نه عندما یكون هناك ارتفاع في مفهوم الذات یقابله ارتفاع في مستوى االنجاز الفردي أحیث 

  .)303ص  ،2013 ،الحافظ 

نشیط ویكون انجازه في حالة نفسیة مستقرة یكون إحساسه بأنه فكلما كان الصحفي في ظروف جیدة و 

  .الشخصي مرتفع
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على مستوى االجهاد  حیث أن مستوى االحتراق النفسي نوال بنت عثمانتتفق أیضا دراستنا مع دراسة ف

جع ذلك إلى التحكم في یر و  ،الخاصة كان منخفضاوي االحتیاجات لدى عینة العامالت مع ذ االنفعالي

تحمل المسؤولیة اتجاه فئة ذوي الجتماعیة والسیطرة على النفس و تحمل درجة من المسؤولیة اانفعالهن و 

 2011جرار مع كل من دراسة لم تتفق و  ،) 121ص  ،2008 ،نوال بنت عثمان( االحتیاجات الخاصة

عیسى و  الطحاینةو  1998عودة  1999رمضان 2001الفرح  2005العتیبي و  2010ومسعود 

فعالي كان متوسطا لدى االن اإلجهاددرجة االحتراق النفسي في بعد  أن إلىالتي توصلت  1996

درجة   أنالتي كشفت  2003آخرون والزغلول و  2000المحمود كما تختلف مع دراسة  ،المعلمین

  .هذا البعد لدى عینة دراستهم فيعالیة  النفسي االحتراق

حتراق عندما توصل إلى مستوى معتدل من اال 1997السرطاوي مع دراسة  السابقة اتفقت الدراسةفقد     

  . وجود مستوى متدن من االحتراق النفسي في بعد تبلد المشاعر، و باإلنجازنقص الشعور  النفسي في بعد

نفس  علىالتي وجد فیها درجة منخفضة في االحتراق النفسي  2011جرار كما اختلفت دراستنا مع دراسة 

  .البعد لدى مدیري المدارس الثانویة في الضفة الغربیة

 تبلد المشاعراالنفعالي و  اإلجهادعلى مستوى نتائج البعدین  شویل القرنيلم تتفق دراستنا مع دراسة أیضا 

ق النفسي لدى عینة وجود درجات متوسطة من االحترا إلى، حیث توصلت الدراسة لدى اإلعالمیین

 األخیرلكن وافقته دراستنا في البعد  ،عكس دراستنا التي وجدناها منخفضةالبعدین،  ینالدراسة في هذ

استطاعة الصحفي  إلى، یرجع ذلك ربما ات متوسطة في بعد االنجاز الشخصيالذي هو وجود درج

  . المهنیة خبرات تكفیه لتسییر متطلباتهت و التوفره على مؤهالتحكم في انفعاالته و 

التي على مدربي كرة القدم في األردن  2008آخرون عرابي سمیرة و لم تتفق مع دراسة دراستنا  أن كما

  بیرد ویلسون و مع دراسة  أیضا اختلفتو ، ستوى االحتراق النفسي كان متوسطاتوصلت إلى أن م

Wilson Bird 1984 توصلت إلى نتیجة مفادها تعرض مدربي إحدى الجامعات الكندیة إلى  التي
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خسارة الموسم الریاضي و  ،جع إلى الفترة الزمنیة الطویلةذلك را ،ستویات عالیة من االحتراق النفسيم

  ).127ص  ،2011،المأمونمحمد  شریط( الكثیرةساعات تدریبهم و 

النفسي لدى  االحتراق ارتفاعالتي أشارت إلى  Sarros et all 1990 ساروسدراسة  بحثنا عكسكما 

نوال بنت ( بطء نموهم المهنينقص خبرتهم المهنیة و احترافهم و ، ذلك راجع إلى قلة رین االسترالیینیالمد

  .)92ص ، 2008 ،عثمان

ین االحتراق التي بینت وجود عالقة ایجابیة ما ب 1998عودة اتفقت مع دراسة  الحالیة لذا فالدراسة

  . )133،ص 2012، بسام أماني(ضغوط العمل لدى المعلمین و النفسي 

 Brmely et Emerson،1995الوابلي  ،1997الكخن  ،1993الدبابسة مع دراسة  اتفقتكما 

1999 Hatton ,1998,dyer et quine 1995 معلمین یعانون من الضغوط التي تؤكد أن ال

التي تؤدي إلى وصول المعلم إلى مهنة االجتماعیة التي تتصف بها و ، ذلك راجع إلى طبیعة الالنفسیة

  .مواجهة المتطلبات اإلضافیة للعملبسبب عدم القدرة على  ،درجة االحتراق النفسي

خالل حساب معامل ارتباط بیرسون یمكن القول أن الفرضیة  منتیجة المتحصل علیها نبالرجوع إلى ال

  .األساسیة األولى قد تحققتلفرضیة من ا ولىالجزئیة األ

 :الثانیةمناقشة نتائج الفرضیة الجزئیة و  تفسیر-2-1-2

ظهور بین الضغط المهني و  إحصائیةد عالقة ذات داللة و وج الجزئیة الثانیة علىتنص الفرضیة  

  .صحفیین في المجال السمعيالاالحتراق النفسي لدى 

داللة إحصائیة بین الضغط هل هناك عالقة ذات : التالي حیث تهدف الفرضیة إلى اإلجابة على التساؤل

  السمعي؟االحتراق النفسي لدى الصحفیین في المجال  ظهورو  المهني
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ي لدى الصحفیین في المجال االحتراق النفسقة ارتباطیة بین الضغط المهني و فالفرضیة تتوقع عال

ساسیة األولى استخدمنا معامل للتأكد من مدى صدق الفرضیة الجزئیة الثانیة من الفرضیة األالسمعي، و 

  .إلجابة على الفرضیةلحساب العالقة وا بیرسونارتباط 

 مستوى الداللة صغر منأ هي) 0.006( تساوي) 27( رقم لقیمة المحسوبة في الجدولاتضح أن ا حیث

  .ي یرتفع كلما ارتفع الضغط المهنيهو ما یعني أن االحتراق النفسو  ،)0.05(

فكلما  االحتراق النفسي،بة بین الضغط المهني و موج إحصائیةیدل على أن هناك عالقة ذات داللة  هذا

  .السمعيارتفع الضغط المهني یزداد االحتراق النفسي لدى الصحفیین في المجال 

النتیجة متوقعة كلما زاد فبالتالي في العمل یسبب االحتراق النفسي، كما رأینا سابقا أن العبء الكبیر 

 حلاالمر من الذي یعتبر  ،شعور العامل بالضغط دون مواجهته كلما أدى إلى إصابته باالحتراق النفسي

  .المتقدمة من مراحل الضغط

كما  ،فال یجب تجاهل الضغوط في العمل ألن تأثیرها یمس كل المنظمات سواء االنتاجیة أو الخدماتیة

  .)8ص  ،2009الدین،صالح  محمد (یمس كل األفراد سواء الرؤساء أو المرؤوسین 

الجماعات حیث وجدت إحصائیات في الوالیات المتحدة ط آثار سلبیة على سلوك األفراد و للضغو ف

تكلف هذه الضغوط یعانون فعلیا من الضغوط المهنیة، و  من األفراد العاملین % 82أن األمریكیة 

، ذلك نتیجة الرتفاع مستویات بلیون دوالر أمریكي سنویا) 300( القتصاد األمریكي حوالي ثالث مائةا

  .)207،210صص ،1995المیر،الرحمن  عبد(الدوران في العمل  وارتفاع معدلالغیاب عن العمل 

تتسم اجتماعیة تنتاب اإلنسان و أن الضغط حالة نفسیة أو ذهنیة و  2009صالح الدین محمد یرى و 

بالضیق والشعور بالتعاسة  یصل إلى االحتراق النفسي الذي یتسمقد  ،البدنيالجسمي و  باإلرهاقبالشعور 

  .)9 ص ،2009الدین،محمد صالح  (عدم القدرة على التأقلم و 
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نه كلما زادت درجة أ 1998عودة و  2002ومشرف  2010وعواد  2010أبو مسعود دراسة  فوجدت

  . واالحتراق النفسي طردیة بین ضغط العملناك عالقة هف ،كلما زادت درجة االحتراق النفسي الضغط

صدور كل القرارات من طرف إلى  یمكن إرجاع الضغط لدى الصحفیین في المجال السمعيلذا     

نجد أن الصحفي ف، لعمومیة التي تتحكم فیها الدولة، خاصة أن اإلذاعة من المؤسسات اوالمسؤول السلطة

طط أو التحقیق بحریته الشخصیة، فكل شيء مخ على ما أرادفي اإلذاعة لیس له أدنى حریة في التعلیق 

، نتیجة لذلك فالفرد الذي لم تتح له تمثل سیاسة الدولةهي فالمسؤولین ومقید حسب تعلیمات الوزارة و 

، رضاه مستوى تدنيو  السلبیةإلى الشعور بالمعاناة و  األمر به الفرصة في المشاركة في اتخاذ القرار یؤدي

 عدمو الشعور بالعجز أو فقدان التحكم في عمله  یؤدي إلى هتمام من قبل المؤسسةعدم اال كما أن

كوبر  مارشالو  Buck 1997 باكدراسة وصلت تف ،أثیر على األحداث الهامة بوظیفتهالت تهعاستطا

marchel et Cooper   1972 إلى أن عدم إتاحة الفرصة للمشاركة في اتخاذ  في هذا الصدد

ن أل ،ء االقتراحات المفیدة للمنظمةیتجنب إعطا، و عدم محاولة الفرد لتحسین أدائهالقرارات یؤدي إلى 

  .) 107ص  ،2010مسلم،  سماهر( السماح للمشاركة یعبر عن ثقة اإلدارة به 

سیاسات رسم و  بین درجة المركزیة في وضع الخطط عالقة ایجابیة 1993كامل عمران  فقد وجدت دراسة

  .مستوى الشعور باالحتراق النفسي معتحدید اإلجراءات الخاصة بالعمل و اتخاذ القرارات 

، فالصحفي لدى الصحفیین دور في الضغط المهني الضعیف للدعم االجتماعيكما یمكن أن یكون      

ي إلى زیادة الضغوط ال یتمتع بالدعم من طرف الزمالء أو المسؤولین یؤدو في اإلذاعة  الذي یعمل

آثار الدعم االجتماعي في تخفیف ضغوط العمل لدى رجال  2005العوران دراسة حیث بینت ، وتأزمها

  .)229، ص 2006زیاد، تغرید  (األمن العام 

نه كلما كان الموظفین متعاونین أ lavane et Walsch 1981الفان ولش و دراسة  أكدت كما

  .) ,p1981lavane et Walsch , 1086(عالقتهم طیبة كلما قل الضغط المهني و 
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رؤوس إذا كانت على أساس التعسف المأن العالقات بین الرئیس و وجدت  Buck 1972باك أما دراسة 

  .مؤشر حدوث الضغط واالحتراق النفسيفهو اآلخرین  عدم االهتمام بأمورواألنانیة و 

 القة ایجابیة بین رئیسإلى أن هناك ع Leiter et Maslach 1988 ماسالشلیتر و دراسة توصلت و 

هناك عالقة سلبیة بین رئیس التقلیل من االنجازات الشخصیة، بینما في و بین اإلنهاك العاطغیر مرح و 

والمراجعین عالقة ایجابیة بین التفاعل مع الزمالء  هناك أن كماتبلد المشاعر أو عدم اإلنسانیة، مرح و 

  ). p،1988،Maslach 128(وبین االنجازات الشخصیة 

قویة بین المساندة االجتماعیة  حیث وجدت عالقة Larocco et al  1980زمالئه الروكو و دراسة  أما

 216( فكلما زادت المساندة االجتماعیة كلما قلت الشكاوي المرتبطة بصحة األفراد ،بین االحتراق النفسيو 

 , p 1980Larocco,  (.  

ضغط لدرجة ااالجتماعیة و ین انعدام العالقات إلى وجود عالقة طردیة ب العتیبي ةتوصلت دراسو 

 .انه كلما زاد انعدام العالقات االجتماعیة كلما زاد الضغط المهني أي ،الوظیفي

عالقات إنسانیة  بینت أن هناكالتي  2010مسلم سماهر  نتیجة دراسة مع تتفق مل دراستنا أن إال

االجتماعیة مما ینعكس على ترجع الباحثة ذلك إلى طبیعة اإلنسان ماعیة لدى الموظفین المدیرین، و اجتو 

،           2010مسلم،  سماهر(نب العالقات الرسمیة اغیر رسمیة إلى جوجود العالقات و  ،بیئة العمل

  .)109ص 

التعلیم أن من یعملون في قطاع الصحة و  تهدراسفي  1994عبد الرحمن سلیمان الطریري  وجد كما

 الطریري،الرحمان  عبد(والتجاري یتعرضون لضغوط عمل مرتفعة ثم تلیها فئة القطاع الصناعي 

  ).13،50ص ص،1994
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 األطباء فوجد حول Garytoft and anderson 1981واندرسون جري توفت دراسة أیضا تتفق مع و 

 تؤدي إلى ارتفاعه لدیهمو  ،یاة المرضى هي أهم مصادر الضغطالمسؤولیة على حأن العبء الزائد و 

  .)121ص  ،طه إسماعیل(

المجید عبد  عبد( لم یستطع الفرد التغلب علیه إذاالضغط بصفة عامة یكون سببا في االحتراق النفسي ف

  .)58ص  ،1998الحمید،

تقف الظروف داخلي لدوافع العطاء وااللتزام، و  تحت ضغط راق النفسي حالة یكون فیها الفرداالحت یعتبرف

هذه الحالة النفسیة التي و  ،یقه للمستوى المرغوب من النجاحالخارجیة حائال دون هذا العطاء أو تحق

معوقات األداء الخارجي وااللتزام الداخلي و  ،والعطاء تصف الفرد في هذا الموقف من الصراع بین الرغبة

  .)98، ص 1999فتحي عكاشة،  ( یطلق علیها االحتراق النفسي

العبء  إلىسابقا  رأیناا مك لدى الصحفیین في المجال السمعي متوسطالحتراق النفسي الا یمكن إرجاعو 

كلما  ،، فبالتالي النتیجة متوقعة كلما زاد شعور العامل بالضغط دون مواجهتهلفي العم الذي یواجهونه

  .المرحلة المتقدمة من مراحل الضغطباالحتراق النفسي الذي یعتبر  إصابته إلى أدى

الصحفي في خضم هذه  أن إلىاالنفعالي  اإلجهادسبب اعتدال االحتراق النفسي في بعد  عیرج ربماو 

 یمكنف ،جل مواجهتهاأویجد دائما طریقة من  ،باآلخرینبین عالقته وفق بینها و ی أنالضغوط یستطیع 

 تصادفهواجه العراقیل التي ی أن تجعلهخبرات لل امتالكهو خصص في المجال الذي یعمل فیه فرد المتلل

 یبثهاالتي الخارجیة التي یعاني منها في العمل كتحدید المواضیع  الضغوط لذا ف، هها بطریقة ایجابیةوجیو 

 إذا ، أمانظرة ایجابیة للنتیجة أعطینا إذا، هذا االنفعالي اإلجهادمستقلة عن المسؤول  أومن طرف السلطة 

عزوف بسبب ، العینة نفسیا صحفیيمعاناة  إلى یعود االنفعالي اإلجهاد سبب ربمافنظرة سلبیة لها  أعطینا

فهي فئة الكبار  ،ینة من المجتمعمن اهتمام فئة مع أصبحتحیث  اإلذاعةعن متابعة  األفرادمعظم 
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، ذلك إلیهاالجمیع  اهتمام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي جذبت عد ظهوربهذا بصفة خاصة  األمیینو 

االلتزام لتلبیة رغبة و  وبذل كل المجهود ،ةدقالو  األسلوبتسهیل و مخاطبة هذه الفئة  إلى ما یدفعه

  .للعمل دافعیتهو  أدائهینعكس على  ذلك ما یصطدم بالالمباالةفي األخیر لكنه  ،المستمعین

 إلىبعد الشعور بنقص االنجاز ربما ترجع على مستوى االحتراق النفسي في  المنخفضة نتیجةالأما

 أغلبیتهم أن إال مفي بیئة عمله ونرغم الضغوط المرتفعة التي یعیشها الصحفیف ،خصوصیة العینة

ال و ت تعقیدا أيالتي ال تحمل  أعمالهموضوح فایجابي،  ألدائهمكان تقییمهم یشعرون بارتفاع انجازهم و 

كما أن ، بالقیام بمهامهم بأكمل وجه ونیشعر  متتركه ملمسؤولیاته معبء عند ممارسته أي متشكل لدیه

 أدائهمجعلهم یقیمون یالمهام المسطرة لهم  أداء بسبب من طرف مسؤولیهم ٕانذاراتو  عدم تلقیهم انتقادات

  .لدیهم االنجازارتفاع رهم بشعبإیجابیة، ذلك ما ی

االنفعالي  اإلجهاداالحتراق النفسي كان معتدال على بعد  أنحین وجد  العتیبيمع دراسة  تناتتفق دراسلذا 

  .)109،ص 2010مسلم،  سماهر( الخاصة اإلعاقةلدى معلمي فئات 

لنفسي في حیث وجدوا درجة عالیة في مستوى االحتراق اوالخالدي  والخریشا الزغلولدراسة تتفق مع  ملو 

  .المعلماتاالحتراق النفسي لدى المعلمین و  لمستوى بعد اإلجهاد االنفعالي

حیث وجد أن مستوى االحتراق النفسي على بعد اإلجهاد االنفعالي لدى  2003سلمان مع دراسة و 

  .المرشدین التربویین في فلسطین كان متدنیا

النفسي االحتراق  منتوصلت إلى تسجیل درجة عالیة فقد  2002الخالدي مع دراسة  دراستنا كما لم تتفق

  .لدى معلمي مدارس الكرك في بعد اإلجهاد االنفعالي
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د الشعور بنقص االحتراق النفسي في بع أنالتي وجدت  2010مسلم  سماهرتتفق دراستنا مع دراسة  كما

التقییم  إلىلدى الموظفین وفهمها مما یؤدي  اإلداریة األعمالوضوح  إلىترجع ذلك االنجاز منخفض، و 

  .ألدائهماالیجابي 

، عاملین في القطاع الحكومي في غزةعلى ال 2001رشید والكالبي و  2003العلي مع دراسة  أیضاتتفق 

  .فاالحتراق النفسي في هذا البعد منخفض

الذي وجد االحتراق النفسي اعتدل في هذا البعد لدى معلمي متعددي  العتیبيكما تختلف مع دراسة 

  . عالیة لدى عینة معلمي التوحیدیینلعقلیة و ا ومعلمي اإلعاقة ةقعااإل

 ،حتراق النفسي مرتفع في هذا البعدالتي وجدت اال 1999رمضان مع دراسة  أیضا اختلفت دراستناو 

 ،   2010،مسلم سماهر(محدودیة الموارد المتاحة للموظفین في وزارة السلطة الوطنیة  إلىیرجع ذلك و 

  .)104ص 

 2002مشرف و  2010وعواد  2010مسعود  أبومع دراسة الجزئیة الثانیة  الفرضیة نتیجةتتفق وبذلك 

اك هن أن أي ،كلما زادت درجة االحتراق النفسي انه كلما زادت درجة الضغط أثبتتحیث  1998عودة و 

  .واالحتراق النفسي ة بین ضغط العملعالقة طردی

مستوى االحتراق النفسي والقلق والضغط النفسي لدى مدیري  حول 2006القحطاني مع دراسة  تتفقكما 

إلى وجود عالقة طردیة بین االحتراق النفسي والضغط النفسي  حیث توصلالمدارس الثانویة في عمان، 

  .)304 ص ،2006، القحطاني(

خالل حساب معامل ارتباط بیرسون یمكن القول أن الفرضیة  تیجة المتحصل علیها مننرجوع إلى البال

  .األولى قد تحققت األساسیةالجزئیة الثانیة من الفرضیة 
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، فإن هذه األخیرة التي األولى قد تحققتااألساسیة فرضیة بما أن الفرضیتین الجزئیتین األولى والثانیة من ال

اق النفسي لدى الصحفیین المهني وظهور االحتر  مفادها أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط

  . قد تحققت

 : نتائج الفرضیة األساسیة الثانیة مناقشةو  تفسیر-2-2

الصحفیین ین الصحفیین في المجال الكتابي و د فروق ذات داللة إحصائیة بو وج"  على تنص الفرضیة 

 ." هني ومستویات االحتراق النفسيفي المجال السمعي في درجات الضغط الم

 :األولىشة نتائج الفرضیة الجزئیة مناقو  تفسیر-2-2-1

ین الصحفیین في المجال د فروق ذات داللة إحصائیة بو وجشیر إلى ی الجزئیة األولى الفرضیة منطلق

  .لسمعي في مستویات الضغط المهنيفي المجال االكتابي و 

ذات داللة إحصائیة بین صحفیي هل هناك فروق: التالي تهدف هذه الفرضیة إلى اإلجابة على التساؤل

  ؟ المجال السمعي في مستویات الضغط المهنيصحفیي المجال الكتابي و 

الصحفیین في المجال السمعي ین الصحفیین في المجال الكتابي و تتوقع هذه الفرضیة وجود فروق دالة ب

اتضح لنا من خالل الجدول و ) ت(لنا اختبار للتحقق من ذلك استعمالمهني، و  فیما یخص درجات الضغط

من مستوى الداللة  أصغرهي ف، )0.027(عند الداللة دالة إحصائیا المحسوبة أن القیمة ) 30(رقم 

ین نه هناك فروق دالة إحصائیا بأتحققت فرضیة الدراسة التي تقول  ، بالتاليمقبولة فالفرضیة) 0.05(

وترفض  ،ط المهنيالسمعي في درجات الضغالصحفیین في المجال الصحفیین في المجال الكتابي و 

  .الفرضیة الصفریة

حیث بلغت  المجال الكتابيفي لصالح الصحفیین  جاءتإذا قارننا درجة متوسطات العینتین نجد الفروق 

 مجالهذا یعني أن الصحفیین في و  ،المجال السمعي في لعینة الصحفیین)  71.10( مقابل ) 75.34( 
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 ینالصحفی أن، رغم ارنة بالصحفیین في المجال السمعيمق علىأ لدیهم ضغط مهني  ةبو كتمال الصحافة

 أكثر ونفي المجال الكتابي یعان ینالصحفی أن إالمن ضغط مرتفع  ونیعان ةعو سممال الصحافة مجالفي 

الملفات التي التعامل مع األوراق و ط المهمة و االختالف إلى ضغیمكن إرجاع سبب هذاو  ،من الضغط

هم األكثر  ةبو كتمالالصحافة مجال غط المهني، كما أن الصحفیین في للض األساسیةتعتبر من العناصر 

میدان ال يصحفییمكن إرجاع ارتفاع الضغط لدى كما ، ةعو سممونة األخیرة من الصحافة الطلبا في اآل

واقعیة التي الالدقة و  مالمهني یتطلب منه مواجبه لكونضغوطات داخلیة، إلى أعباء نفسیة عالیة و  يباالكت

الدوام المستر ة والجهد الفكري و على السرع م، زیادة إلى أتعاب التحریر التي ترغمهتعد من أعقد المرامي

على السرعة في  ونمرغم همف ،في العمل بسبب االطالع على مختلف مجریات األحداث في أي وقت

  .الكتابة والنشر

له ضمانات أكثر من  السمعي مجالهذا االختالف أن الصحفي الذي یعمل في الكما یمكن أیضا تفسیر 

الرسمیة فغالبا ما یجد اإلذاعة من المؤسسات العمومیة و  كون أن ،الكتابي مجالالذي یعمل في ال الصحفي

ر،        یكون له امتیازات على اآلخرین لنشر األخباصول على المعلومات و الصحفي تسهیالت للح

 هالحدود التي یجب علیه العمل وفقها یساعد عیین، كما أن تله األولویة على ذلكو التغطیات الرسمیة و 

طة فیمكن أن تعطي یكون مصدر المعلومات محدد من طرف السلو  ،على تخفیف العبء مقارنة باآلخرین

حفي إلى عدم ا یؤدي بالصهذا م ،علومة بسهولة أو عدم السماح بذلكالحصول على المالضوء األخضر و 

الحصول على معلومات بطریقة مباشرة لى أن الوقت الكاف لتهیئة نفسه و إضافة إ. العناء والبحث عنها

كما یمكن إرجاع  ،یكلف نفسه بإعادة ما قاله الضیف الضیوف بدون أن أحدمن طرف المسؤول أو 

، هذا ما یؤدي ربما لیومیةلمقارنة مع متتبعي الصحف االسبب إلى النسبة المنخفضة لمتتبعي اإلذاعة با
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ي المجال الكتابي مقارنة إلى اختالف هذه النتیجة بین العینتین، بزیادة الضغط لدى عینة الصحفیین ف

  .بالسمعي

 أي، عامل التخصص إلىالفروق في متغیرات الدراسة  1997هشام عبد هللا مایسة النیال و  ترجعكما 

  .أخرى إلىدرجة الضغط تختلف من مهنة أن 

في العمل  األدواراالختالف في درجات الضغط یرجع الختالف  أنفیرى  1998عوید المشعان  أما

  .)149ص  ،2009، حسیبة بورزوان(

المسموع هم ن في اإلعالم المرئي و یالعامل اإلعالمیین انجد حیث و  علي شویللم تتفق دراستنا مع دراسة 

  .)32ص د س، ،شویلعلي (األكثر عرضة للضغوط المهنیة مقارنة باإلعالم الكتابي 

ساسیة لى من الفرضیة األو فإن الفرضیة الجزئیة األ) ت(من خالل النتائج المتحصل علیها في اختبار و 

  .الثانیة قد تحققت

 :ة نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیةمناقشو  تفسیر-2-2-2

 الصحافة د فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین في المجالو وج الجزئیة الثانیة إلىالفرضیة  تشیر

  .االحتراق النفسي مستویاتفي  ةعو سممالالصحافة الصحفیین في المجال و  ةبو كتمال

ذات داللة إحصائیة بین صحفیي  هل هناك فروق: تهدف هذه الفرضیة إلى اإلجابة على التساؤلو 

  ؟ السمعي في درجات االحتراق النفسيالمجال صحفیي الكتابي و المجال 

 الصحفیین في المجال السمعيین الصحفیین في المجال الكتابي و هذه الفرضیة تتوقع وجود فروق دالة ب

  .)ت(اختبار  خدمنااست صدق الفرضیةمن  تأكدلفیما یخص درجات االحتراق النفسي، و 

 مة المحسوبة هيیحیث أن الق ،إحصائیاالعینتین غیر دالة  ق بینو الفر أن ) 30(الجدول رقم  یبین

ات فهذا یعني عدم وجود فروق بین مستوی) 0.05(المعتمدة من مستوى الداللة  أكبرهي ف، )0.43(

  .االحتراق النفسي لدى العینتین
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ذلك عند ، یمرون بنفس أجواء العمل السمعيكال المجالین الكتابي و في  ینإلى أن الصحفیهذا یرجع ربما 

ال یسمح للصحفي أن یمس بمشاعر الناس فعلیه  حیث، ینالمستمعالقراء و  إیصالهم المعلومة مباشرة إلى

وال  فأي خطأ بسیط سیحاسب علیه ،لمستمعاالقارئ و احترام لید و االتقالعادات و مراعاة النظام االجتماعي و 

أن اإلذاعة من  كما ،شدیدین حذرو  دقةب لهممن أجل مسایرة طبیعة ع اتیبذل مجهود  لك، لذیسامح علیه

ى استنفاذ الطاقة في المؤسسات الرسمیة الحساسة التي ال یسمح فیها التفوه بأي شيء و ذلك مما یؤدي إل

 ،النقصول المشاریع التي تعاني الفوضى و ، خاصة عند التقدیم المباشر مع المسؤولین حبعض األحیان

  .الحقائق التي یسعى إلیها المستمعحیث یتهرب هذا األخیر عن اإلدالء ب

ولة في وقت بث األخبار الرسمیة للدعند عدم حضوره مناسبات الدولة وعدم نشره و  كما یتعرض للمساءلة

  .سریع وبطریقة مباشرة

ٕارضاء للبحث عن المعلومة و  ینأكثر من اآلخر  ونیسع ةبو كتمال الصحافة مجالفي  ینالصحفی اما

هذه بین و  یصطدمون بعوائق تحول بینه مأنه إال ،من طرف الجمهور ممنوحة لهمتتبعیهم نظرا للثقة الم

للمساءلة من طرف الرئیس في  ونكما یتعرض ،عدم تحقیق أهم رسالة لهمالمصادر مما یشعرهم باألسف و 

  .موضوع ماعدم الحصول على حالة 

وطبائعهم األفراد  اختالف مستویات ،محددات الوقت ،إلى المعلومة ومحدودیة الحریة فصعوبة الوصول

عدم الوصول إلى و  اإلحساس بنقص االنجاز ؤدي به إلىت ،وكل العراقیل التي تواجه الصحفيطلباتهم و 

  .ى انجازه في مهنتههو ما یؤدي إلى عدم رضاه التام عل ،من قبلله ما خطط 

لها نفس التأثیر على  إال أنالمشاكل في طبیعتها ات و من خالل ما سبق نجد أنه رغم اختالف المعوق

  . الصحفیین

من  ثانیةأن الفرضیة الجزئیة ال) ت(لمتوصل إلیها من خالل اختبار كل ما سبق بینت النتائج ا وبناء على

لیس هناك فروق ذات  ،، لذا نقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على أنهتتحقق لمالفرضیة األساسیة الثانیة 
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 في وعةسممال الصحافة مجالالصحفیین في و  مكتوبةال الصحافة مجالالصحفیین في  ینب داللة إحصائیة

  .االحتراق النفسيمستویات 

الفرضیة الجزئیة الثانیة من ، و قد تحققت الثانیة بما أن الفرضیة الجزئیة األولى من الفرضیة األساسیة 

الثانیة التي مفادها وجود فروق ذات  ، نستنتج أن الفرضیة األساسیةفرضیة األساسیة الثانیة لم تتحققال

في  وعةسممال الصحافة مجالالصحفیین في و  مكتوبةالالصحافة مجال ین الصحفیین في داللة إحصائیة ب

  .االحتراق النفسي قد تحققت جزئیا مستویاتدرجات الضغط المهني و 

 :مة للدراسةالنتائج العا-3

حیث اشتملت معظم  ذلك لتفاقم الظاهرةالمواضیع المطروحة في عصرنا هذا، و  یعتبر الضغط المهني من

، فالضغط والتكنولوجیة ، في ظل زمن السرعةللتغیرات التي طرأت على المجتمع ذلك نتیجةو  ،المهن

هانم ( في عالم الیوم المعقد ،المهني یظهر نتیجة المشاكل التي یصادفها الفرد في مواجهة مطالب الحیاة

الجماعات ثار السلبیة على سلوك األفراد و یرجع االهتمام بالضغوط إلى اآلو  )2، ص 2008 ،كنديیار 

من األفراد العاملین یعانون  %82، حیث وجدت اإلحصائیات في الوالیات المتحدة األمریكیة أن لالعمفي 

  .) 210ص ،1995عبد الرحمن المیر،( فعلیا من الضغوط المهنیة 

اكه على أنها غیر موازیة ٕادر ات البیئیة على إمكانیات الفرد و الضغوط إلى ازدیاد المتطلبهناك من یرجع و 

، ص 1988، عسكر، احمد عباس علي(، هذا ما ینجر عنه الفشل في مواجهة تلك المتطلبات لقدراته

69(.  

 نماآلثار المترتبة عنها سبباتها و للتعرف على مذلك قد أثارت هذه الضغوط اهتمام العدید من الباحثین ف

  .)43ص  ،1998 ،هیجان(وضع استراتیجیات مالئمة للحد منها أجل 
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الذي یتطور باإلرهاق الجسمي  تؤدي إلى، وذهنیةأن الضغط حالة نفسیة  2009مـحمد أبو العال یرى 

  .)9ص  ،2009،صالح الدین  محمد( النفسي وأهمها االحتراقإلى مشاكل أخرى 

الشعور بنقص االنجاز نتیجة ارة عن حالة من اإلرهاق النفسي واإلجهاد البدني و عبفاالحتراق النفسي 

تناولت  التي الدراساتظهرت العدید من النظریات و أفقد  ،هلألعباء التي یواجهها الفرد في محیط عمل

        ،تراكمات الضغوط المهنیةنتیجة ل هو هذا األخیرأن مهني واالحتراق النفسي العالقة بین الضغط ال

و نظرا ، إلى آخره، علي عسكر العال ، محمد صالح الدین أبوكریستینا ماسالشمن بین هؤالء نجد و 

ها ل یتعرضالسلبیة التي  هنظرا لنتائج ،خاصة في اآلونة األخیرة به زاد اهتمام العلماء  لخطورته فقد

  .االنتحارحد إلى  حیث تصل في بعض األحیان المصاب به

ین قد اجمعوا المختصمهنة المتاعب خاصة أن الباحثین و علیه انطلقت دراستنا من منطلق أن الصحافة و 

عوائق  بالمقابل یصادفونجل الظفر بالمعلومة و أللجهود التي یقومون بها من  نظرا ،جمیعا على ذلك

ارتباطا وثیقا بالوقت  ، إضافة إلى طبیعة المهنة المرتبطةالحقائق التي یجرون من أجلها بینتحول بینهم و 

 أنالتي یمكن في بیئته الداخلیة أو الخارجیة و هذا ما یجعل الصحفي عرضة لضغوط مختلفة إما ، الدقةو 

  .ن أن تصل إلى حد االحتراق النفسيیمكتسبب له درجات علیا من الضغط و 

االحتراق النفسي  عالقته بظهورقة الموجودة بین الضغط المهني و لذا جاءت دراستنا بهدف معرفة العال

 يعسمالمجال الو  يباكتمجال الالق التي تظهر بین الصحفیین في الوقوف على الفرو و  ،لدى الصحفیین

حوث البكإضافة للدراسات و  أتت دراستنا حیث .لمهني ومستویات االحتراق النفسيوفقا لدرجات الضغط ا

نه أأو مسلمة أساسیة  لذا انطلقنا من فكرة أساسیة ،ضغوط في مختلف المجاالتلالسابقة التي تعرضت ل

  .ور االحتراق النفسي لدى الصحفیینظهو  داللة إحصائیة بین الضغط المهني هناك عالقة ذات

 مجالالوصحفیي  يباكتال مجالالبین صحفیي أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة هي أما الفكرة األخرى 

  .الضغط المهني واالحتراق النفسي متغیرل افقو  يعالسم
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دراسة اعتمدنا في و  ،ة على تساؤالت إشكالیة الدراسةمن هذه النقاط اتجهنا في دراستنا المیدانیة لإلجاب

عالجة الموضوع أسالیب مبإتباع منهجیة حددت فیها أدوات و  ،التطبیقيالموضوع في جانبه النظري و 

  .میدانیا وٕاحصائیا

  :التاليالتحقق من فرضیات الدراسة التي أتت على الشكل تم من خالل نتائج الدراسة المیدانیة و 

حیث ، ور االحتراق النفسي لدى الصحفیینظهاللة إحصائیة بین الضغط المهني و هناك عالقة ذات د - 

ذا األخیر یظهر فه ،االحتراق النفسيو دالة بین الضغط المهنیتباطیه موجبة و بینت الدراسة وجود عالقة ار 

فردیة بمتطلبات المحیط الناتج عن عدم توافق قدراته اللضغط المهني الذي یعیشه الصحفي و نتیجة ا

راق ذلك ما یجعلها تتطور إلى االحتو  ،والجسدي النفسيالعبء ب الشعور إلى به هذا ما یؤديالخارجي 

  .النفسي في حالة عدم المواجهة

  : تحققت الفرضیات الجزئیة التالیة كما

لدى الصحفیین في  ظهور االحتراق النفسياللة إحصائیة بین الضغط المهني و هناك عالقة ذات د - 

  .المجال الكتابي

صحفیین في ظهور االحتراق النفسي لدى الاللة إحصائیة بین الضغط المهني و هناك عالقة ذات د - 

  .المجال السمعي

 المجالو  بین الصحفیین في المجال الكتابي اسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیةكما بینت نتائج الدر 

ال توجد هناك فروق و  ،الصحفیین في المجال الكتابيذلك لصالح و  ،السمعي فیما یخص الضغط المهني

  .السمعي فیما یخص االحتراق النفسيالمجال تابي و ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین في المجال الك

ط ارتباطا وثیقا بالضغط دراستنا هي أن االحتراق النفسي یرتبإلیهاالنتیجة العامة التي توصلت فعلیه و 

الصحفیین في المجال السمعي على ین الصحفیین في المجال الكتابي و أن الفروق الفردیة بو  ،المهني

  .فروق جوهریة هي مستوى الضغط المهني
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ظهور و عن العالقة الموجودة بین الضغط المهني و قد تم اإلجابة على تساؤالت الدراسة في النهایة لو 

 الصحفیین في المجال السمعي ، بعد اإلجابةنة الصحفیین في المجال الكتابي و االحتراق النفسي لدى عی

الیة تیزي لو ؤسسات اإلعالمیة البحث عنها بالدراسة المیدانیة في المو ، المؤقتة علیها عن طریق الفرضیات

ذلك باالستعانة بأدوات الدراسة المتمثلة في مقیاس الضغط المهني  ،الجزائر العاصمةوزو، بجایة، البویرة و 

قمنا بالمعالجة اإلحصائیة و  ،لجمع البیانات لكریستینا ماسالشمقیاس االحتراق النفسي و  ساككر  رتلروب

قة نه توجد عالأفاتضح من خالل النتائج  ،)SPSS(للفروق بواسطة ) ت(اختبار و بمعامل االرتباط بیرسون

أما  السمعي،حفیین في كال المجالین الكتابي و االحتراق النفسي لدى الصارتباطیة بین الضغط المهني و 

الصحفیین في المجالین الكتابي  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إلىفیما یخص الفروق فتم التوصل 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الصحفیین في المجالین ني، و في درجات الضغط المهالسمعي و 

  .االحتراق النفسي یاتالسمعي في مستو و  الكتابي

صغر حجم و نة الدراسة بسبب ضیق الوقت إال أن النتائج المتوصل إلیها تبقى دائما نسبیة تشمل فقط عی

  .إضافة إلى الصعوبات التي صادفناها ،العینة

لم یتم مواجهتها  إذاف ،قول أن الضغوط المهنیة هي درجات مرتبطة بظروف العملالیمكن  في األخیر

تنتقل إلى المرحلة األخیرة التي تتمثل في و  ،تتأزم لتصل إلى درجاتها العلیا التي یمكن أن سوف تتراكم

 یكون عرضة ألمراضو  ،وخیمة إما على المؤسسة أو الموظف نتائج له كونالذي ی ،سياالحتراق النف

  .وأزمات صحیة إما نفسیة أو جسدیة

  :خالصة- 4

الكشف و  الصحفیین،عالقته بظهور االحتراق النفسي لدى و دراسة الضغط المهني استهدف البحث الحالي 

 .المجال السمعيالمجال الكتابي و بین الصحفیین في  إحصائیةكانت هناك فروق ذات داللة  إذاعما 
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اللة احصائیة بین الضغط المهني األولى تتمثل في وجود عالقة ذات د أساسیتینتعرضنا إلى فرضیتین 

الثانیة تنص على انه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ور االحتراق النفسي لدى الصحفیین، و ظهو 

مستوى و  ل السمعي في درجة الضغط المهنيالصحفیین في المجاال الكتابي و الصحفیین في المج

  .االحتراق النفسي

هذه أهم النتائج  ،بجمع البیانات وتحلیلها إحصائیاقمنا فرضیات تم قیاس متغیري الدراسة و ابة على اللإلجو 

  : التوصل إلیهاتم التي 

  ظهور االحتراق النفسي لدى الصحفییني و وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط المهن -

النفسي لدى صحفیي المجال ظهور االحتراق اللة إحصائیة بین الضغط المهني و وجود عالقة ذات د -

 .الكتابي

النفسي لدى صحفیي المجال  ظهور االحتراقاللة إحصائیة بین الضغط المهني و وجود عالقة ذات د -

 .السمعي

ال السمعي الصحفیین في المجین الصحفیین في المجال الكتابي و هناك فروق ذات داللة إحصائیة ب -

 .في درجات الضغط المهني

الصحفیین في المجال السمعي ین الصحفیین في المجال الكتابي و فروق ذات داللة إحصائیة ب ال توجد -

  .االحتراق النفسي یاتفي مستو 

  : اقتراحات-5

ئة العمل التي تتناول بیضغط المهني واالحتراق النفسي و إجراء المزید من الدراسات حول موضوع ال - 

  .ةاإلعالمیداخل المؤسسات 

  .مهنتهم وتقدیم خدماتهم للجمهور المالئم للصحفیین من اجل ممارسةتهیئة المناخ  - 
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تقدیر الذات وما حفیین من اجل خلق روح المبادرة و تقییم خدمات الصو  عالواتو  مكافآت ضرورة تقدیم - 

  .هنیفعلو 

 .والمبادرات الفردیة والجماعیة ضرورة تشجیع األفكار الجدیدة - 

  .، وتوفیر أوقات الراحة واالستجمامللصحفیینوفیر التدریبات الدوریة تضرورة -

  .ن أجل الكشف عن النقائص والحد من السلبیاتممتابعة طبیعة العمل الصحفي - 

  . بتوفیر الوسائل المختلفةمساعدة الصحفي ألداء مهامه ذلك  - 

  .ن أجل ممارسة مهامه بكل حریةمتوفیر بطاقة الصحفي  - 

  : بمراعاة النقاط التالیةبالصحافة تعدیل القانون الخاص  - 

  .صادر المعلوماتمعلى الوصول إلى مساعدة الصحفیین جال حریة التعبیر و مضرورة توسیع - 

  .األمةالحقائق ذات صلة بمصیر المجتمع و العراقیل التي تحول دون الوصول إلى إزالة الحواجز و - 

 تابعةمال وحمایته منتقفي أثار الحقیقة المتعلقة بخبایا السلطة والسیاسة  مساعدة الصحفي على- 

  .القضائیة



  

  

 قائمة المراجع

  
 



 قائمة المراجع
 

 

234 

 

 

  : قائمة المراجع  -6

 : باللغة العربیة : أوال -

 :الكتب-أ 

 .القاهرة ،دار الفكر العربي ،وكالة األنباء المعاصرة ):2006(محمد فرید عزت إبراهیم إمام و  -1

 .دار الفكر العربي، مصر ،التلفزیونياإلعالم اإلذاعي و  ):1985(إبراهیم إمام  -2

 .، دار الفكر العربي، القاهرةالتشریعات اإلعالمیة :)د س(إبراهیم عبد هللا المسلمي  -3

 عاصرهموالعجم والبربر ومن أیام العرب  والخبر فيدیوان المبتدأ العبر و ): 1965(ابن خلدون  -4

، لجنة 4الجزء، 2الواحد وافي، الطبعة ، مقدمة ابن خلدون، تحقیق علي عبد من ذوي السلطان االكبر

 .مصر، البیان الغربي

، دار الحامد للنشر التكیف مع الضغوط النفسیة): 2008(احمد عبد المطیع شیخاني -5

 .عمان،والتوزیع

، دار في المدارس والمناخ النفسيالنفسي  االحتراق): 2007(احمد محمد عوض بني احمد  -6

 .األردن والتوزیع،الحامد للنشر 

دار الكتاب  ،2، الطبعة معجم مصطلحات اإلعالم ):1994(واحمد خلیفة احمد زكي بدوي  -7

 .بیروت القاهرة،اللبناني، 

المدخل المسیر إلى الصحة النفسیة والعالج النفسي، عالم الكتب، ): 2002(أسماء عبد العزیز  -8

 . السعودیة
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دار النشر  ،التلفزیونر ادراسة دور اخب السیاسیة،التنشئة  ):1997(اسماعیل محمود حسن  -9

 .القاهرة ،للجامعة

 .الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیةحقائق، وأبعاد، اإلعالم): 1999(قالیة  إسماعیل معارفة - 10

ز جامعة القاهرة للتعلیم ، مركمقدمة في الصحافة): 2004(محمد  وعلم الدینصالح  أشرف - 11

 .المفتوح، القاهرة

مكتبة ،اسیوط ،دراسات في علم االجتماع السیاسي :)1979(آخرون الجوهري عبد الهادي و  - 12

 .، مصرالطلیعة

 ،مكتبة القاهرة ،الضغوط اإلداریة الظاهرة األسباب، العالج ):1991(الخضري محسن احمد - 13

 .مصرمكتبة مدبولي 

االحتراق النفسي وعالقته بمرونة األنا لدى المعلمین ): 2007(الخطیب محمد جواد  - 14

كلیة  بحث مقدم للمؤتمر التربوي الثالث الجودة في التعلیم الفلسطیني، ،بمحافظات غزةالفلسطینیین 

 .فلسطین غزة، جامعة األزهر،لالتربیة 

 .بغداد، ، دار الشؤون الثقافیة العامةالعصاب ):1992(یدي قاسم هادي العو  - 15

الجامعي المكتب  ،في السلوك التنظیمي مقدمة): 2000(أبو العزم العطیة مصطفى كامل و  - 16

 .القاهرة ،اإلسكندریة ،الحدیث

 ،دار وائل للنشر ،السلوك التنظیمي في منظمات األعمال ):2004(العمیان محمود سلمان  - 17

 .األردن

معها بالتطبیق  وكیفیة التعاملدراسة مسببات ضغوط العمل الجمركي : )2006(القحطاني سعد  - 18

، 5الجمركیة، الدورة  اإلدارة، برنامج العامة اإلدارة، معهد مطار الملك خالد الدولي بالریاض على جمرك

 .   الریاض
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میة یكادأ ،مستوى ضغوط العمل وأثرها علىمعوقات االتصال اإلداري  :)د س(سلیمان  المطرفي - 19

 .السعودیة الریاض ،نایف العربیة

دار  ،في العولمة التكنولوجیة الثقافیة مدخل إلى تكنولوجیا المعرفة ):2004(الیحیاوي یحیى  - 20

  .لبنان ،النشرو للطباعة 

 .القاهرة ،المكتبة االنجلومصریة ،واالضطرابات النفسیةضغوط الحیاة  ):2008(بشرى إسماعیل  - 21

 .القاهرة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،ترجمة فاطمة عبد هللا ،الصحافة): 1987(بییر البیرت - 22

المعلمین العاملین في معاهد التربیة االحتراق النفسي لدى  :)سد (بندر ناصر بن العتیبي  - 23

 .السعودیة، ، دراسة مقارنةالفكریة

كلیة  ،، مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوثإدارة الضغوط ):2007(جمعة سید یوسف  - 24

 .جامعة القاهرة ،الهندسة

 دار ایتراك القاهرة، ،والممارسةإدارة ضغوط العمل نموذج للتدریب  ):2004(جمعة یوسف  - 25

 .، القاهرةالتوزیعللطباعة والنشر و 

، دار صحافة سمعیة بصریة، صحافة سمعیة، صحافة مكتوبة ):1965(جالل الدین الحمامصي - 26

  .المعارف، القاهرة

تعریب محمد رفاعي  ،إدارة السلوك في المنظمات ):2004(روبرت بارون و  جیرارد جرینبرج - 27

 .السعودیة، الریاض للنشر، دار المریخ ،وبسیوني إسماعیل

 .، مصردار الفكر العربي ،التلفزیوناإلعالم الدولي بالرادیو و  ):1979(جیهان احمد رشتي  - 28

 ،دراسة في اإلعالم الدولي ،النظام اإلذاعي في المجتمعات العربیة :)د س(جیهان احمد رشتي  - 29

 .القاهرة ،دار الفكر العربي
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مكتبة االنجلومصریة  ،التطبیقالنظریة و إنتاج البرامج للرادیو  :)1994( حسن عماد مكاوي - 30

 .مصر ،القاهرة

 دار ،األعمال الجماعات في منظماتوك األفراد و السلوك التنظیمي، سل ):2004(حسین حریم  - 31

 .التوزیع األردنالحمد الحامد للنشر و 

دراسة حالة  ،ممارسة أخالقیات المهنة وأثارها فيبیئة العمل الصحفي  :)2014(بوشیخة حسین - 32

 .الجزائر ،باجي مختار جامعة

 غزة، المنار،مطبعة دار ، مكتبة و مدخل إلى علم االجتماع ):2003( حلس موسى عبد الرحیم - 33

 .فلسطین

 .التوزیعالموسوعة للنشر و  ،مؤسسة أعمال ،الموسوعة العربیة ):1999(آخرونحمدان و  - 34

مركز  ،واألعراضضغوط العمل لدى األطباء، المصادر  :)2006(حنان عبد الرحیم األحمدي - 35

 .القاهرة ،معهد اإلدارة العامة البحوث،

دار  ،إداریة ،تجاریة ،مدرسیة، مسجدیة ،مرئیة ،الصحافة المقروءة ):1976(خلیفة إجالل  - 36

 .القاهرة،الطباعة الحدیثة

دار ، 5الطبعة  ،التربویةفي العلوم النفسیة و  البحث مناهج): 2006(عالم  أبورجاء محمود  - 37

 .القاهرة ،النشر للجامعات

 .مصر الجامعي،دار  ،السلوك التنظیمي :)2002(روایة حسن - 38

الجامعیة، دیوان المطبوعات  ،والسمعیة البصریةالصحافة المكتوبة  :)1984(روالن كایرول - 39

 .الجزائر

 .الجزائر ،دیون المطبوعات الجامعیة ،االتصالعلوم اإلعالم و إلى مدخل  :)1991(زهیر احدادن - 40
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العربي، دار الفكر  ،2الطبعة ، والتطبیقالقیاس النفسي النظریة  :)1999(سعد عبد الرحمن  - 41

 .القاهرة

 .لبنان ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،الضغط النفسي :)2003(سمیر شیخاني - 42

تعریب جعفر أبو القاسم ، واألداءالسلوك التنظیمي  ):1991(وواالس ماركسیزالقي اندري  - 43

 .الریاض ،العامةمعهد اإلدارة ،احمد

 النشر،  دار غریب للطباعة و  ،البحث االجتماعي أدواتو  أسالیب :)1995(لطفي  إبراهیمطلعت  - 44

 . القاهرة ،والتوزیع

دار المعرفة  ،الحدیثاالتصال الجماهیري في المجتمع العربي : )2004(طه عبد العاطي نجم  - 45

 .اإلسكندریة الجامعیة،

الضغوط التربویة  إدارة استراتیجیات): 2006(حسین سالمة عبد العظیم طه عبد العظیم حسن و  - 46

 .عمان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،والنفسیة

، للتعلیم المفتوحمركز جامعة القاهرة  ،مقدمة في الصحافة :)2004( محمود وعلم الدینصالح  - 47

 .مصر

دار الجامعة للطباعة  ،المنظمات السلوك اإلنساني في :)2002(صالح الدین محمد عبد الباقي - 48

 .النشر، اإلسكندریة، القاهرةو 

 .الجزائر،دار الكتاب ،سلطة الصحافة في الجزائر:)2001(عبابسة جیاللي - 49

 .لبنان ،بیروت ،ر الراتب الجامعيدا ،جسدیة االضطرابات النفس :)د س(عبد الرحمن العیساوي  - 50

، دیوان واإلنسانیةالمطبق في العلوم االجتماعیة  اإلحصاء: )2005(عبد الكریم بوحفص - 51

 . ، جامعة الجزائرالمطبوعة

 .مصر، القاهرة ،دار الفكر العربي ،اإلذاعات المحلیة لغة العصر :)1987(عبد المجید شكري - 52
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، طرق البحث        البناء، النمو الدینامیات الشخصیة،نظریات : )1998(عبد المجید عبد الحمید  - 53

 .القاهرة العربیة،، دار النهضة والتقویم

منشورات  ،والرسائل الجامعیةالمنهجیة في كتابة البحوث  :)1998(عثمان حسن عثمان  - 54

 .الجزائر، الشهاب

 القاهر،دار الفكر العربي  ،والتلفزیونالبناء الدرامي في الرادیو  :)د س(عدیلي سید محمد رضا  - 55

 .مصر

 .مصر الجامعیة،المعرفة  اإلسكندریة، دار، المعرفةعلم االجتماع  :)1996(علم الدین محمود  - 56

درسیة للتدخل في مواقف الخدمة االجتماعیة الم استراتیجیة ):1999(علي إسماعیل علي   - 57

 .القاهرة ،دار المعرفة الجامعیة ،الضغوط واألزمات

االحتراق النفسي في دراسة عن مستوى الضغوط المهنیة و  :)د س( علي بن شویل القرني - 58

 .الریاض السعودیة،في المملكة العربیة  ،اإلعالمیةالمؤسسات 

دار الكتاب  ،العملفي مجال  واالجتماعیة للسلوكاألسس النفسیة  ):2005(علي عسكر  - 59

 .الكویت والتوزیع،الحدیث للنشر 

الحدیث، دار الكتاب  ،3، الطبعةوأسالیب مواجهتهاالحیاة  ضغوط): 2000(علي عسكر  - 60

 .الكویت

الكتاب  ، داروالتطبیقالنظریة  والتنظیمي بینالنفس الصناعي  علم ):1999( علي عسكر - 61

 .، القاهرة1الحدیث، الطبعة

دراسة ،وسائل اإلعالمللصحفیین و  الحمایة القانونیة الدولیة ):2006(د محافظة و عمران محم - 62

، الكرك المملكة األردنیة جامعة مؤتة ،مؤسسة للبحوث والدراسات،في ضوء قواعد القانون الدولي

 .6العدد  ،22المجلد ، الهاشمیة
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  .المعرفة، الكویتدار  ،والثقافیةاإلعالمیة  التبعیة قضایا): 1984(عواطف عبد الرحمن  - 63

 .الكتاب، القاهرة ، عالم2الطبعة  ،إلى علم الصحافة مدخل ):1998(فاروق أبو زید  - 64

 .العربيالفكر  ، دارالنفسیة وٕادارة الضغوطالقلق  :)2001(فاروق سید عثمان - 65

 .الجمهوریة،اإلسكندریة، مطبعة علم النفس الصناعي ):1999(فتحي محمد عكاشة  - 66

  .، مصردار الفكر المعاصر ،والمجتمعات الرقمیةعلوم االتصال  :)2002(فلایر مهني  - 67

 .اإلسكندریة ،حورس الدولیة ،السلوك اإلداري ):2008(محمد الصرفي  - 68

سلسة الكتب األساسیة في  األساسیة،، المبادئ علم النفس القیاسي: )2007(بوسنة محمد  - 69

 .الجزائر الجامعیة،دیوان المطبوعات  واالجتماعیة،العلو اإلنسانیة 

قصر  ،ومیدانیةدراسة نظریة  ،وصیاغتهالهدف اإلجرائي تمییزه  :)1999(محمد بوعالق - 70

 .الجزائر الكتاب،

ي العلوم النفسیة االستداللي فالموجه في اإلحصاء الوصفي و  :)2009(محمد بوعالق  - 71

 .الجزائر والطباعة والتوزیع،للنشر  األملدار  االجتماعیة،والتربویة و 

 .عمان ،دار الحامد ،السلوك التنظیمي ):2008(محمد حسن محمد حمدات - 72

اللبنانیة، الدار المصریة  ،المسؤولیة االجتماعیة للصحافة): 2003(محمد حسام الدین    - 73

 .القاهرة

الوجه اآلخر للصحافة الجزائریة، مجموعة من التعالیق نشرت في جریدة ): 2009(محمد رزیق  - 74

 . 2006إلى غایة بدایة شهر فیفري  2004السفیر األسبوعیة، في أواخر جانفي 

دار الكتب العلمیة  األول،، الجزء اإلعالم التنموي والتعددیة الحزبیة ):1999(محمد سعد إبراهیم  - 75

 .والتوزیعللنشر 

  .الریاض ،دار الرفاعي ،2بعةطال ،المسؤولیة اإلعالمیة في اإلسالم ):1986(محمد سید محمد  - 76
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 .عمان ،دار المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع ،علم النفس المهني ):2010(محمد شحاتة ربیع - 77

درجة  ومدة الخبرةوأثرها علىوالجنس بعض سمات الشخصیة  ):1995(محمد عادل عبد هللا  - 78

 .)375 ،345ص ص( ،2العدد  ،5المجلد  نفسیة،دراسة  ،المعلمیناالحتراق النفسي لدى 

  .الكتب، القاهرة ، عالم2بعةطال ،واتجاهات التأثیرنظریات اإلعالم  :)2000(محمد عبد الحمید  - 79

 .الكتب، القاهرة ، عالماإلعالمیةالعلمي في الدراسات  البحث ):1992(محمد عبد الحمید  - 80

العلمیة لكتابة رسائل  األسس ):1986(الغني سعود  ومحمد عبدمحسن احمد الخضري  - 81

 .، مصراالنجلومصریة والدكتوراه، المكتبةالماجستیر 

، دارالمسیرة، القیادةالمؤسسات اإلعالمیة أنماط أسالیب  إدارة ):2011(محمد صاحب سلطان  - 82

  .عمان

  .الجزائر ،رطبةدار ق ،علم النفس العملمدخل إلى  ):2007(محمد مسلم  - 83

 .الجزائر التوزیع،و دار الفجر للنشر  ،والتنمیة الشاملة اإلعالم ):1998(محمد منیر حاجب  - 84

 .بیروت ،منشورات دار مكتبة الحیاة ،وتطورهاالصحافة العربیة نشأتها  ):1961(مروة أدیب - 85

 واألزمات وضغوط العملالصراع إدارة  ):2008(بني احمد  ومروان محمدمعن محمود عیاصرة  - 86

  .، األردنوالتوزیعدار الحمد للنشر ،التغییرو 

 منهجیة البحث ):2004(سبعون د صحراوي كمال بوشرف سعید ترجمة بوزی ،موریس انجرس - 87

 .للنشر، الجزائردار القصبة  ،تدریبات عملیة اإلنسانیة،العلمي في العلوم 

ندوة  المعلومات،و االختراق في مجال االخبار ، تعقیب ورقة حسن حامد): 1996(نجم طه  - 88

 .والثقافة والعلومالمنظمة العربیة للتربیة  ،2، الطبعة االختراق االعالمي للوطن العربي

الضغوط النفسیة طبیعتها نظریاتها لمساعدة الذات في  ):1999(هارون توفیق الرشیدي - 89

  .مصر ،القاهرة ،مكتبة االنجلومصریة ،عالجها



 قائمة المراجع
 

 

242 

 

كیفیة ادرها ونتائجها و العمل منهج شامل لدراسة مصضغوط  ):1998(عبد الرحمن  هیجان - 90

 .السعودیة ،مركز البحوث الریاض ،معهد اإلدارة العامة ،إدارتها

 شارة الحملة الدولیة من، كیف نؤسس لمعاییر عالمیة ضامنة لحمایة الصحفیین ،هیثم مانع - 91

  .اجل حمایة الصحفیین في النزاعات

 .عمان ،دار الفرقان ،مائة سؤال عن الصحافة ):1983(همام طلعت - 92

 .ألمانیا ،جامعة مونستر ،اإلعالممدخل إلى علم الصحافة و  ):1997(یاسین شواف - 93

 .العربیة، بیروتمركز الدراسة الوحدة  ):2004(القضائيواإلعالم مجموعة الباحثین العرب  - 94

دار  ،الندوة العلمیة الثالثة ):1986(المسؤولیة األمنیة للمرافق اإلعالمیة في الدول العربیة - 95

 .السعودیة ،العربي للدراسات األمنیة الریاض النشر بالمركز

شروع إدارة أعضاء هیئة التدریس م ،وضغوط العملاإلدارة الفعالة  ،ضغوط العملبرنامج إدارة  - 96

 .القیاداتو 

قانون اإلعالم و  90_07عالم بین قانون اإلعالم حریة اإل حمداوي جابر ملیكة تومي الخنساء، - 97

 .2012دیسمبر  13_12 الدیمقراطیة،و لتقى الوطني األول حول اإلعالم ، الم12_05الجدید 
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  المجالت العلمیة - ب

العوامل المؤثرة على معالجة القضایا العربیة في الصحافة  :)2000(إیناس أبو یوسف  - 98

     سبتمبرجامعة القاهرة العدد الثالث  اإلعالم،، المجلة المصریة لبحوث الرأي العام، كلیة المصریة

 .)125، 88ص ص(

النفسیة عبر األبعاد الزمنیة، الماضي، الحاضر  تطور الضغوط): 1999(یوسف أبو حمیدان  - 99

 ،17والتربویة، المجلد والعلوم اإلنسانیةمجلة جامعة دمشق لألدب  مؤتة، جامعة المعلمین،لدى  المستقبل

 .)98،66ص ص( 02العدد 

عالقتها بالتوافق المهني لدى أساتذة المهنیة و الضغوط : )سد ( وألطاف یاسینإسماعیل طه  - 100

 .)24 ،1ص ص(12والنفسیة، العددمجلة البحوث التربویة  بغداد،جامعة  للبنات،كلیة التربیة ، الجامعة

عمر محمد  ،بالل عادل الخطیب ،أحمد محمد بدح ،عبد الحافظ الجعافرة أسمى - 101

 وعالقتها بعدداالحتراق النفسي لدى الطلبة الجامعیین القاطنین في المنازل الداخلیة  ):2013(الخرابشة

                األولالعدد  21المجلد  النفسیة،التربویة  المیة للدراساتساالمجلة الجامعة  ،المتغیراتمن 

 ).295،325ص ص(

دراسة  ،التربیة الخاصةمصادره لدى معلمي االحتراق النفسي و  :)1997(السرطاوي زیدان  - 102

 ).57،96ص ص(العدد األول  ،21المجلد  ،، جامعة عین الشمسمجلة كلیة التربیة میدانیة،

مدى تأثیر الدعم التنظیمي  ):2012(وصالح عبد هللا الكریدیسي خالد یوسف الزغبي  - 103

مجلة جامعة الملك  الحكومیة،دراسة میدانیة على العاملین مراكز الدوائر  ،العملفي ضغوط  واالجتماعي

 ).221،280ص ص( 1ع  ،26م  واالدارة،عبد العزیز االقتصاد 

االحتراق النفسي لدى معلمات التالمیذ ذوي صعوبات : )2010( وابراهیم القریوتيلظفري سعید ا - 104

 ).175،190ص ص ( ، االردن3العدد  6، المجلة االردنیة في العلوم التربویة مجلد التعلم في عمان
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إدارة الضغوط كأحد العوامل المحددة للكفاءة اإلداریة العلیا : )1991(الرب سید مصطفى جاد  - 105

 .القاهرة، جامعة عین الشمس األول،العدد  والتجارة،، المجلة العلمیة لالقتصاد في المنظمة

الحتراق النفسي لدى معلمي ا مستویات): 1996(سهیل أدیب  وعیسى،طحاینیة زیاد لطفي  - 106

، 23علوم التربیة، الجامعة االردنیة، مجلد مجلة  المتغیرات، وعالقتها ببعضلریاضیة في االردن التربیة ا

 .،األردن1العدد 

العمل في  ونتائج ضغوطسباب أ: )2008(سعد ومراد بن عمر درویش صالح بن عبد الرحمن  - 107

جامعة مالك عبد  قسمالمحاسبة،واإلدارة، االقتصاد  استكشافیة، كلیةدراسة  ،السعودیةبیئة الراجعة 

 ).108، 63ص ص(العدد األول  ،22المجلد  واالدارة،مجلة جامعة الملك عبد العزیز االقتصاد  العزیز،

 واألداءالتنظیمي  وبین الوالءالعالقة بین ضغوط العمل  :)1995(عبد الرحمن بن علي المیر  - 108

المجلد  العامة،االدارة  العامة، معهد، مجلة االدارة ، دراسة مقارنةوالصفات الشخصیة والرضا الوظیفي

 .السعودیة الریاض، ،2العدد  ،35

، ، مجلة كلیة التربیةومسبباتهالضغط النفسي مصادره : )1993(ان الطریريعبد الرحمن سلیم - 109

 ).153،208ص ص (الریاض  سعود،جامعة اإلمارات هیئة التربیة جامعة 

مدى تعرض معلمي المرحلة الثانویة بدولة : )1986(محمد  رياألنصجامع حسین عسكر و  - 110

ص (3، المجلد 10 العدد ،الكویتكلیة التربیة جامعةیة و مجلة التربال، الكویت لظاهرة االحتراق النفسي

 .)9،43ص 

، دراسة نظریة وتطبیقیة في قطاع المصارف بدولة متغیرات ضغط العمل): 1988(عسكر سمیر  - 111

 . ، الریاض6اإلمارات، مجلة اإلدارة العامة، العدد 
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تعرض العاملین لضغوط العمل في بعض  مدى ):1998(عسكر علي احمد عباس عبد هللا  - 112

 ،4ات النفسیة المجلد المجلة المصریة للدراس الشخصیة،متغیرات  وعالقتها ببعضالمهن االجتماعیة 

 .)88، 65ص ص ( ، مصر16العدد 

المجلة المصریة لبحوث  ،معوقات األداء المهني للمراسل الصحفي :)2000(امیمة عمران  - 113

 .)189،210ص ص( 19العدد  ،الم، كلیة اإلعالم جامعة القاهرةاإلع

، 2، المجلد عدد التي تواجه اإلعالمیین في الشرق األوسط المخاطر :)2008(محمود شلبیة - 114

ص ص (األردن مجلة اتحاد الجامعة العربیة لآلداب،  اربد،قسم الصحافة كلیة اإلعالم جامعة الیرموك 

299،303.( 

 اإلنسانیة، مجلة العلوم مراحل تكوینهو  أبعادهمفهوم االحتراق النفسي ): د س(مزیاني فتیحة  - 115

 .)150،161ص ص (االجتماعیة، جامعة الجزائر و 

االحتراق النفسي لدى عینة من العالقة بین مركز الضبط و  ):1996( یوسف مقابلة نصر - 116

 ).1،19ص ص (الهیئة المصریة العامة للكتاب  العاشرة،السنة  ،39العدد  ،، مجلة علم النفسالمعلمین

في تشكیل الوعي  اإلعالمدور وسائل  :)2010(رحیم حلس وناصر علي مهدي موسى عبد ال - 117

، مجلة )دراسة میدانیة على طالب كلیة اآلداب جامعة األزهر(االجتماعي لدى الشباب الفلسطیني 

 .)180، 135ص ص ( 02،العدد 12سلسلة العلوم اإلنسانیة، المجلد  ،جامعة األزهر بغزة

أكتوبر  27من - 104العدد  ،والتلفزیونالسترجاع اإلذاعة  39الذكرى  ،مجلة الشاشة الصغیرة - 118

 .)1،11ص ص ( 2001نوفمبر  02إلى 

عالقتها بالقیادة التربویة و وجهة الضبط لدى ضغوط العمل و : )2008(یاركنديهانم بنت حامد  - 119

                     السعودیة ،الریاض،89العدد  العربي،مجلة رسالة الخلیج  ،جدةمدیرات المدارس بمحافظة 

 .)1،29ص ص(
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 :الجامعیةالرسائل -ج

انیة كلیة العلوم اإلنسماجستیر،مذكرة  ،معوقات حریة الصحافة في الجزائر ):2006(باي  أحالم - 120

منتوري جامعة  ،والمجتمع اإلعالمتخصص وسائل واالتصال، اإلعالمقسم علوم  االجتماعیة،العلوم و 

 .الجزائر، قسنطینة

مذكرة  ،العامل في فلسطین المرأةاالحتراق الوظیفي لدى  :)2012(اماني بسام سعید الجمل  - 121

 .فلسطین ،بغزة اإلسالمیةالجامعة  ،لإدارة االعما ، كلیة التجارة، قسمإدارةاألعمالفي  ماجستیر

 وعالقته ببعضاالحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانویة : )1997(بدران منى محمد علي  - 122

جامعة  والبحوث الربویة،معهد الدراسات  التریبة،مذكرة الماجستیر في علوم  میدانیة،دراسة  المغیرات،

 .القاهرة األزهر،

أثر بعض المتغیرات الداخلیة على مستوى ضغط العمل لدى الهیئة : )2006(تغرید زیاد عمارة  - 123

الجامعة  التربیة،، كلیة ، مذكرة ماجستیرالجامعة الفلسطینیة بقطاع غزة في واألكادیمیةاالداریة 

 .  فلسطین بغزة،اإلسالمیة 

مذكرة  ،المواجهة عند الشرطي الجزائري استراتیجیةو الضغط المهني  ):2009(حسیبة بورزوان - 124

 .الجزائر ،ة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةكلی ،الصحة النفسیةو  اإلرشاد النفسيماجستیر في 

في تعدیل  واستراتیجیات المواجهةدور سمات الشخصیة  ):2006- 2005(حمودة  یتأحكیمة  - 125

دكتوراه في علم النفس  أطروحة ،میدانیةالنفسیة دراسة لضغوط النفسیة والصحة الجسمیة و العالقة بین ا

 .الجزائر عنابة،واالرطفونیا  وعلوم التربیةقسم علم النفس  واالجتماعیة،كلیة العلوم اإلنسانیة  العیادي،

 ،الغربیةالضغوط المهنیة التي تقابل معلمي الفئات الخاصة بالضفة  ):1997(خالد محمد رشید  - 126

 .الوطنیة،فلسطینجامعة النجاح  التربویة،كلیة العلوك  التربیة،رسالة ماجستیر في علوم 
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وعالقته ) ب(و ) أ(االحتراق النفسي لدى المعلمین ذوي النمط  :)2007(دردیر نشوة كرم  - 127

 . مصر الفیوم،جامعة  نفسیة،تخصص صحة  التربیة،مذكرة ماجستیر علوم  المشكالت،مواجهة  بأسالیب

ظاهرة االحتراق النفسي الوظیفي لدى الموظفین  :)2010(سماهر مسلم عیاد ابو مسعود - 128

ماجستیر مذكرة  ،كیفیة عالجهابقطاع غزة أسبابها و  العاليوالتعلیم اإلداریین العاملین في وزارة التربیة 

 .فلسطین ،في غزة اإلسالمیةاألعمال بكلیة الدراسات العلیا في الجامعة  إدارة في

ثر ضغوط العمل على الرضا الوظیفي للموارد البشریة بالمؤسسة أ ):2010(شاطر شفیق  - 129

  .، الجزائرجیجل ،األعمال إدارةفي علوم التسییر فرع  ماجستیر مذكرة ،الصناعیة

دراسة مقارنة لمستویات االحتراق النفسي لدى مدربي  :)2012(شریط محمد الحسن مأمن  - 130

 والریاضیة،البدنیة  ومناهج التربیةفي نظریات الدكتوراه أطروحة  ،المختارةالریاضیة  األنشطةبعض 

 .الرحمان،الجزائرعبد  والریاضیة سیديمعهد التربیة البدنیة  ،3جامعة الجزائر 

 منشورة،أطروحة دكتوراه غیر ، للتفوق الدراسيددات غیر الذهنیة المح: )2009(نزیم  صرداوي - 131

 .الجزائر الجزائر،جامعة  واألرطفونیا، وعلوم التربیةقسم علم النفس 

الوالء التنظیمي دراسة  وأثرها علىضغوط العمل  :)2009(محمد صالح الدین أبو العال  - 132

 ،رسالة ماجستیر في إدارة االعمال ،ن في وزارة الداخلیة في قطاع غزةتطبیقیة على المدراء العاملی

 .فلسطین غزة،الجامعة اإلسالمیة 

في االقتصاد              ماجستیر مذكرة ،العمل وعالقته بضغوطالمناخ التنظیمي  ):1987(مشل باتن بان - 133

 .السعودیة العزیز، الریاضجامعة مالك عبد  واإلدارة،

الضغوط المهنیة التي تواجه الصحفیین العاملین في  ):2005(الدریوش نجیب بن عباس - 134

البدنیة بكلیة جامعة  التربیة آدابفي  ماجستیر مذكرة السعودیة،الصحافة الریاضیة في المملكة العربیة 

 .، السعودیةالملك سعود
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عالقته ببعض سمات ي و ساالحتراق النف :)2008(عثمان بن أحمد الزهراني  وال بنتن - 135

 .، السعودیةالنفسي اإلرشادفي  ماجستیرمذكرة ، عامالت مع ذوي االحتیاجات الخاصةالشخصیة لدى ال

 

 :القوامیس-د
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12    
توفر إمكانية التأثير في الطريقة التي  

  يسير بها عملي 
  

       

13    
في عملي أمارس مهام متكررة 

  روتينية 

 

 

 

 
 

  

    

عملي يتطلب مستوى عال من   14
  المؤهالت 

       

في وظيفتي لدي فرصة القيام    15
 بنشاطات متعددة و متنوعة 

  

       

  يتطلب عملي تعلم أشياء جديدة   16
  

       

  تتطلب وظيفتي أن أكون مبدع   17
  

       

يسمح لي عملي بتطوير مهاراتي   18
  المهنية

       

19    
رئيسي يتمكن بسهولة من جعل 

  الموظفين يعملون معا 

 

 

  

 
 

  

    

  رئيسي يساعدني في أداء مهامي   20
  

 

 

 
  

    



 

الزمالء الذين اعمل معهم لديهم    21
  مؤهالت مهنية 

 

 

 
  

    

  الزمالء الذين اعمل معهم يساعدونني   22
  في أداء مهمتي بأحسن وجه 

  

 

 

 

 
 

  

    

  أقوله ويهتم لمارئيسي يستمع   23
  

       

  يسهر رئيسي على راحتنا في العمل  24
  

 

 

 
 

  

    

25    
  الزمالء الذين اعمل معهم ودودون 

 

 

 
  

    

  الزمالء الذين اعمل معهم يظهرون   26
  االهتمام بي   

 

 

 

 
  

    

  

  المهنيساك للضغط االنسخة الفرنسية لمقياس كر ):04(رقم ملحق -

  

- Quantité - rapidité 
Q10- Mo travail me demande de travailler très vite  
Q12- On me demande d'effectuer une  quantité de travail  excessive 
Q13- Je dispose du temps nécessaire pour exécuter correctement mon 
travail 
 
Complexité - intensité 
Q14 - Je reçois des ordres contradictoires de la part d,’autres 
personnes 
Q11- Mon travail me demande de travailler intensément 
Q15- Mon travail demande de longues périodes de concentration 
intense 
 

- morcellement prévisibilité 
Ql6 – Mes tâches sont souvent interrompues avant d'être achevées 
nécessitant de les reprendre plus tard 
Q17 - Mon travail est très bousculé 
Q18- Attendre le travail de collègues ou d'autres départements ralentit 
souvent mon propre travail 

 



 

- Latitude ou marges de manœuvre 
Q4 – Mon travail me permet de prendre souvent des décisions moi-
même 
Q5 – Dans ma tâche 'ai très peu de libertés pour décider comment je 
fais mon travail 
Q8 - J'ai la possibilité l’influencer  le déroulement de mon travail 
 

- Utilisation actuelle des compétences  
Q2 - Dans mon travail, j'effectue des tâches répétitives 
Q5 – Mon  travail demande un haut niveau de compétence 
Q7 – Dans mon travail, j’ai des activités variées 
 
Développement des compétences 
Q1 – Dans mon travail, je dois apprendre des choses nouvelles 
Q3 – Mon travail me demande d’être créatif 
Q9 – J’ai l'occasion de développer mes compétences professionnelles 

- Le soutien professionnel 
- par les supérieurs 
Q22- Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer ses 
subordonnés 
Q21 - Mon supérieur m'aide à mener ma tache à bien 
 
- par les collègues 
Q23 – Les collègues avec qui je travaille ont des gens 
professionnellement compétents 
Q26- Les collègues avec qui je travaille m'aident mener les tâches à 
bien 
 
- Le soutien émotionnel 
- par les supérieurs 
Q20 - Mon supérieur prête attention à ce que je dis 
Q19- Mon supérieure sent concerné par le bien être de ses 
subordonnés 
 
- par les collègues 
Q25- Les collègues avec qui je travaille sont amicaux 
Q24 – Les collègues avec qui je travaille me manifestent de l’intérêt 

 

 

  



 

 كرساكمفتاح تصحيح مقياس الضغط المهني  ):05(رقم ملحق  -

  

  موافق جدا   موافق  غير موافق  غير موافق تماما  الرقم
01  1  2  3  4  
02  1  2  3  4  
03  1  2  3  4  
04  1  2  3  4  
05  1  2  3  4  
06  1  2  3  4  
07  1  2  3  4  
08  1  2  3  4  
09  1  2  3  4  
10  1  2  3  4  
11  1  2  3  4  
12  1  2  3  4  
13  1  2  3  4  
14  1  2  3  4  
15  1  2  3  4  
16  1  2  3  4  
17  1  2  3  4  
18  1  2  3  4  
19  1  2  3  4  
20  1  2  3  4  
21  1  2  3  4  
22  1  2  3  4  
23  1  2  3  4  
24  1  2  3  4  
25  1  2  3  4  
26  1  2  3  4  
 

 

 

 

 

  



 

 حتراق النفسي لكريستينا ماسالش اال لقياسوالمطبقة عربة النسخة الم ):06(رقم ملحق -

 

 :النفسيمقياس االحتراق  -

  
 : البيانات الشخصية  -

 

 ذكر              :            الجنس  -

  أنثى                      
 

 سنة  30اقل من :              السن  -

  سنة 40و  30بين                      
 سنة  40أكثر من                      

  
 

 )      ة(عازب :     الحالة المدنية  -

 )  ة(متزوج                      

                       

 المستوى المتوسطي        : المستوى التعليمي  -

  المستوى الثانوي                              
 المستوى الجامعي                      

 

 سنوات 5اقل من :            األقدمية -

  سنوات 10و  6بين                      
  سنوات  10أكثر من                      

  
 

 

 

 

  
  



 

  الرقم
  
  
  
  

  الفقــــــــــــــــــــــــرات
 
 
 

  

  
  أبدا 

بعض 
ت المرا

في 
  السنة

مرة 
في 

الشهر 
  أو اقل

بعض 
 تالمرا
في 

  الشهر

مرة 
كل 

  عأسبو

بعض 
المرات 

في 
  األسبوع

كل 
يوم 

  تقريبا

01  
  

  
  اشعر أنني استنزفت عاطفيا 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  
02  

اشعر باستنفاذ كامل طاقتي في نهاية اليوم 
  الذي اقضيه في العمل 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
03  
  

  اشعر باإلرهاق حينما أصحو في الصباح 
  خر آلمواجهة يوم عمل 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
04  
  

التعامل مع الناس طوال اليوم يسبب لي 
  التوتر

  
  

              

05  
  

  اشعر بالضجر و الملل بسبب عملي 
  

              

06  
  

  اشعر باإلحباط في عملي 
  

              

07  
  

  اشعر أنني ابذل جل جهدي في عملي 
  

              

08  
  

التعامل مع الناس بشكل مباشر يشكل ضغطا 
  كبير علي

              

09  
  

  اشعر باالختناق و قرب النهاية 
  
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

10  
  
  

  
كأنهم عر بأنني أعامل بعض فئات الناس واش

  جمادات ال حياة فيها 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  
11  
  

أصبحت قاسيا على الناس منذ بدأت هذا 
  العمل

  

              

12  
  

اشعر بالقلق في أن يسبب لي هذا العمل 
  قساوة و تبلدا في مشاعري 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
13  
  

  إنني في الواقع ال أعبء بما يحدث لآلخرين 
  
  

              

14  
  

اشعر أن الناس يلومونني على بعض 
   المشاكل التي يعاني منها 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  



 

  
15  

  

  
  اإلعالم ستطيع أن افهم مشاعر الناس اتجاه ا

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

16  
  

  الناسل بكفاءة عالية مع مشاكل العمل وأتعام
  

              

  
17  

اشعر أنني من خالل عملي أؤثر إيجابا في 
  حياة اآلخرين 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
18  
  

  اشعر بالنشاط و الحيوية 
  

              

19  
  

استطيع و بسهولة تهيئة الجو المناسب ألداء 
  عملي على أكمل وجه 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  
20  

اشعر باالبتهاج من خالل عملي و تعاملي مع 
  الناس 

              

ملي أتعامل بهدوء تام مع المشاكل في ع  21
  النفسية 

              

22  
  

حققت أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في هذا 
 . العمل 

  
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

 لالحتراق النفسي لماسالشالنسخة الفرنسية لمقياس  ):07(ملحق رقم  -

 
- Les réponses correspondent: 
- 0 Jamais  
-  1 Quelques fois par année, au moins 
-  2 Une fois par mois, au moins 
-  3 Quelques fois par mois  
-  4 Une fois par semaine 
-  5 Quelques fois par semaine  
-  6 Chaque jour  

 
1. Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail  
2. Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail  
3. Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j'ai à 
affronter une autre journée de travail  
4. Je peux comprendre facilement ce que mes malades 
ressentent  
5. Je sens que je m'occupe de certains malades de façon 
impersonnelle comme s'ils étaient des objets  



 

6. Travailler avec des gens tout au long de la journée me 
demande beaucoup d'effort  
7. Je m'occupe très efficacement des problèmes de mes malades  
8. Je sens que je craque à cause de mon travail    
9. J'ai l'impression, à travers mon travail, d'avoir une influence 
positive sur les gens  
10. Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j'ai ce 
travail  
11. Je crains que ce travail ne m'endurcisse émotionnellement  
12. Je me sens plein(e) d'énergie    
13. Je me sens frustré(e) par mon travail    
14. Je sens que je travaille « trop dur » dans mon travail  
15. Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de 
mes malades  
16. Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop  
17. J'arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec 
mes malades  
18. Je me sens ragaillardi(e) lorsque dans mon travail j'ai été 
proche de mes malades  
19. J'ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans 
ce travail  
20. Je me sens au bout du rouleau    
21. Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très 
calmement  
22. J'ai l'impression que mes malades me rendent responsable de 
certains de leurs problèmes 

  

  مفتاح تصحيح مقياس االحتراق النفسي :)08(رقم ملحق -

بعض   أبدا  الرقم
المرات 

  في السنة

مرة في 
 أوالشهر 

  اقل

بعض 
المرات 

  في الشهر

مرة كل 
  أسبوع

بعض 
المرات في 

  األسبوع

كل يوم 
  تقريبا

01  0  1  2  3  4  5  6  
02  0  1  2  3  4  5  6  
03  0  1  2  3  4  5  6  
04  0  1  2  3  4  5  6  
05  0  1  2  3  4  5  6  



 

06  0  1  2  3  4  5  6  
07  0  1  2  3  4  5  6  
08  0  1  2  3  4  5  6  
09  0  1  2  3  4  5  6  
10  0  1  2  3  4  5  6  
11  0  1  2  3  4  5  6  
12  0  1  2  3  4  5  6  
13  0  1  2  3  4  5  6  
14  0  1  2  3  4  5  6  
15  0  1  2  3  4  5  6  
16  0  1  2  3  4  5  6  
17  0  1  2  3  4  5  6  
18  0  1  2  3  4  5  6  
19  0  1  2  3  4  5  6  
20  0  1  2  3  4  5  6  
21  0  1  2  3  4  5  6  
22  0  1  2  3  4  5  6  

 

ضغط ى مدى انتماء البنود إلىمقياس الوية لتقديرات المحكمين علالنسب المئ):09(رقم ملحق -

  المهني لدى الصحفيين

النسب   العبارة 
  المئوية

النسب   العبارة
  المئوية

01  100% 14  100%  
02  100%  15  100%  
03  100%  16  100%  
04  100%  17  100%  
05  100%  18  100%  
06  100%  19  100%  
07  100%  20  100%  
08  100%  21  100%  
09  100%  22  100%  
10  100%  23  100%  
11  100%  24  100%  
12  100%  25  100%  
13  100%  26  100%  
 

 



 

النسب المئوية لتقديرات المحكمين على مدى انتماء البنود إلى مقياس ):10(رقم ملحق -

 الصحفييناالحتراق النفسي لدى 

  النسب المئوية  العبارة  النسب المئوية  العبارة
01  100%  13  90.90%  
02  100%  14  100%  
03  100%  15  100%  
04  100%  16  100%  
05  100%  17  100%  
06  100%  18  100%  
07  100%  19  100%  
08  100%  20  100%  
09  86.36%  21  100%  
10  90.90% 22  100%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الضغط المهني بطريقة ألفا كرونباخ نتائج ثبات مقياس ):11(ملحق رقم -

 
Fiabilité  الضغط المهني حساب ثبات مقياس  

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations  

 N % 

Observations Valide 30 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité  

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,841 26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  االحتراق النفسي بطريقة ألفا كرونباخ نتائج ثبات مقياس ):12(رقمملحق  -

 
Fiabilité  النفسياالحتراق ثبات مقياس  حساب 

 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations  

 N % 

Observations Valide 30 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

 

 
Statistiques de fiabilité  

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,642 22 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 بمعامل ارتباط بيرسونالمقياسين  درجة ارتباط):13(رقم ملحق -

  

  

  

  



 

 ) ت(نتائج اختبار  ):14(رقم ملحق  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  


