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 مقدمة
ت واالّتصاالت جانبًا كبيرًا وُميّمًا في حياة احتّل التقّدم في مجال المعموما

الصحفيين وتعامبلتيم؛ فاصبحت التقنيات التكنولوجية أساس الّتعامل بين الصحفيين 
والمصادر المتنوعة ، وقد ازداد التوّجو الستخدام شبكات المعمومات اإللكترونّية في 

، ُموفِّرًة ل االنتاج الصحفىمراحالفترة األخيرة بِصَفتيا أداة اّتصال دولية في ُمختمف 
بذلك الكثير من الّسرعة والمسافات والجيد عمى الصحفيين ومحققو المنافع والفوائد 
بجانب المشاكل والَمخاطر، حيث قدم ىذا االستخدام لمتقنيات والشبكات أصنافًا من 

 قدمالت ساىم فكما، الجرائم لم تكن ُمتداولًة سابقًا، ُسمّيت بالجرائم اإللكترونية
 وسائل تنوع وكذلك المعمومات، إلى الوصول وطرق مصادر عتنوّ  في التكنولوجي
 صور من جديدة صور االلكترونية، ساىم ايضُا وبنفس القوة فى إفراز النشروانماط 
فييا،  التعديل أو بإتبلفيا القيام أو كنسخيا المصنفات الرقمية، ىذه عمى التعدي
عمى بذلك ديًا تعم المؤلف من بذلك ترخيص طمب ندو  لكترونيةا مواقع عمى وتوزيعيا

 .لمصحفى حقوق الفكرية واالدبية والماليةال
والسرقات اإلخبارية في وسائل اإلعبلم من ضمن  لصحفيةوتعتبر القرصنة ا

 القائمين باالتصال فىالجرائم االلكترونية التى باتت ظاىرة مستفحمة تؤرق الكثير من 
تنشط السرقات الصحفية بكثرة في المواقع االلكترونية حيث ، المؤسسات اإلعبلمية 

التي تحدد بالمئات والتي ال تممك بعضيا مراسبل واحدا وتعتمد عمى ما تنشره المواقع 
، أم مسموعة مرئية أم كانت مكتوبة سواء صورىا، بجميع نقمياتو  الكبيرة من معمومات

لمصحفى منتج لممكية الفكرية مخترقة بذلك حقوق ا االصمىدونما اإلشارة إلى المصدر 
ى وانتشار التطور التكنولوجالى  ظيور ىذا النوع من الجرائم، ويعود السبب في العمل

والرغبة فى تحقيق السبق الصحفى وغياب القوانين واالنظمة فى مجال االنترنت 
  (1)الحقوق الفكرية وعدم وجود نقابة صحفيين فاعمة وغياب الدور الرقابى

عربية تقريرا أكدت فيو تعرض ” بي بي سي“نشرت قناة ن وفى ىذا الشأ
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موسيقى نشرة أخبارىا لمقرصنة من قبل قناة سبأ الفضائية اليمنية واستخداميا في 
، فضبًل عن نقميا عديد من المواد االخبارية دون االشارة لممصدر نشراتيا اإلخبارية

  .(2)االصمى
عّدة  -ائم اإللكترونية كاحد انواع الجر  -الرقميةولمقرصنة الصحفية 

 في نجد اإلجرائي المستوى عمى، فالجريمة : صعوبة معرفة مرتكبىمياأخصائص، 
 لجريمة،ا تحديد مرتكب األحيان من كثير في يصعب حيث اإلثبات، مسألة مقدمتيا

وكذلك صعوبة قياس الّضرر  داوليا،وت المعمومات نشر سرعة إلى بالنظر ذلكو 
فضبًل  ،أو القيم المادّية أو كبلىما ررًا يمّس الكيانات المعنويةض الُمترتِّب عمييا، كونو

اصدرت  وفى ىذا الشأن، (3) عن سيولة الوقوع فييا؛ بسبب غياب الّرقابة األمنية
كتدبير تشريعى  2118فى اغسطس  مكافحة جرائم اإلنترنتالحكومة المصرية قانون 

 مشكبلت من والخبلص رقمية،ال المصنفات لحماية متكامل نظام تحقيقييدف الى 
 مصنفات لحماية العامة القواعد بعض مبلءمة عدم مع والسيما المبتسرة، الحمول
 التي الفكرية لمقرصنة الجديدة األنماط ظل في والصحف االلكترونية الفضائية القنوات
 .(4)مصنفاتيا ليا تتعرض

 عمىالصحفية  قرصنةال ارتكاب سيولة إلى لبلنترنت الدولية الطبيعة أدتوقد 
 بينما معينة، دولة إلى ينتميان طرفييا كان إذا ما حالة في وذلك الرقمية، المصنفات

 تحديد في صعوبة ُيثير الذي األمر أخرى، دولة في اإلجرامي الفعل ىذا نتيجة تتحقق
 المحكمة تحديد وصعوبة المختمفة، الدول قوانين بين التطبيق الواجب القانون

 عن عاجزة الفردية الجيود يجعل الذي األمر وىو .(5) عنزاال فض في المختصة
 تبادل تضمن جديدة، آفاق إلى ودفعو الدولي التعاون تعزيز ويتطمب مواجيتيا،
 ووضع الفكرية، الممكية لحماية والدولية اإلقميمية االتفاقات وعقد والخبرات المعمومات
 .ميةالرق المصنفات لحماية دولية وتدابير مبدئية إجراءات
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المعايشة اليومية لمصراعات والضغوط تولد  ان ادبيات االعبلموقد اثبتت 
 الصحفييشعر النفسية، حيث  التوتر والقمق وتزيد العبء االنفعالى واالضطرابات

 انو ربما ال يستطيع، و التى تمس عممووالتحديات  فى مواجيو التيديدات العجزب
 حدث ومتى ،سيطرتو عن نطاق يخرج الموقف أن بمعنى الموقف مطالب مع التكيف
 عمى مدمرة آثار لو سمبيا بعدا تأخذ بعممو لصحفىا تربط التي العبلقة فإن ذلك

 . ككل المينية العممية
 االنفعالي واالستنزاف اإلنياك من حالة إلى بالعجز اإلحساس ىذا يؤديو  

 (6)(Burn out) الوظيفي ، أو النفسي باالحتراق تعريفيا يمكن
 . 

وكان  ، االخيرة السنوات خبلل الباحثين باىتمام الظاىرة ىذه حظيت وقد
دخل مصطمح اول من اىربرت فردنيرجر المحمل النفسى االمريكى النفسي  العالم

 عند دراستو 1974عام  ياالكاديم التناول حيزاالحتراق النفسى الوظيفى فى 
 كرستين دراسات مثمتو ،  ن فى بعض االعمالالعاممي يبدييا التي التوتر الستجابات

دراسة  في الريادة األمريكية بيركمي بجامعة النفس عم أستاذة  Maslachك ماسبل
الى أن جذور وأساس  اشارت حيث،  النفسىالوظيفى او وتطوير مفيوم االحتراق 

االحتراق النفسي يكمن في مجموعة عوامل تتركز في الظروف االقتصادية والتطورات 
 وتتداخل ظاىرة االحتراق الوظيفى،  (7) ة االدارية لتنظيم العملالتكنولوجية والفمسف

 ومنيا اتجاىات الفرد نحو المينة، الرضا، كفاءات مع ظواىر اخرى متشابكو لمشخص
 الوظيفي االحتراق بظاىرة االىتمام تطور وقد وغيرىا، والتفاعل االجتماعى الموظفين

 عمى الوظيفي االحتراق أبحاث وركزت سواء، حد عمى والممارسين، الباحثين بين
 االجتماعيون، الباحثون في ذلك بما اإلنسانية، الخدمات قطاع في الموظفين

الشرطة،  ورجالواالعبلميون  واألطباء، والمحامون، والمدرسون، والممرضون،
 وتظير. الجميور مع ومستمراً  مباشراً  اتصاالً  أعماليم تتطمب التي اآلخرين والمينيين
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 األفراد بين خاص، وبشكل والخاص، العام القطاعين في الوظيفي تراقظاىرة االح
 .(8)بالمثالية ويتسمون اىتمامًا بأعماليم يبدون الذين

  (9)ىى مراحل بثبلث الوظيفي االحتراق وتمر عممية
تعرض الصحفى لمقرصنة والتعدى  عن ناجم ضغط وجود مرحمة ىي : األولى المرحمة

 ية فيما انجزه من عمل .عمى حقوقو االدبية والماد
 حيث ، االنفعالي الفعل رد ىي والتي األولى المرحمة نتيجة وىي  : الثانية المرحمة
 .صدمة السرقة  تولده الذي الضغط عن الناجم واإلجياد ، التعبو  مقبالق الفرد يشعر

 الميل : مثل ، سموكو و الفرد اتجاىات في التغيرات مجموعة وىي الثالثة: المرحمة
 إشباع نحو باالتجاه عنيم انشغالوو  ، آلية بطريقة معيم المتعامل عاممة األشخاصلم

 .الوظيفية بالمسئولية الذاتي االلتزام من القميل عنو ينجم ،مما الشخصية حاجاتو
 االحتراق ظاىرة وجاكسون حول ماسبلك الباحثتان أجرتيا مشتركة دراسة نتائج أشارت
 (11)لية التا األبعاد وجود إلى الوظيفي
 Emotional Exhaustion النفسي أو االنفعالي باإلجياد المتعمق البعد -1
 Depersonalization الشعور بتبمد المتعمق البعد -2
 Lack of Personal باالنجاز الشعور بنقص المتعمق البعد -3

Accomplishment 
 كذلك  وية،المعن والروح ، بالذات بالثقة فردال إحساس فقدان في يتمثل و : األول البعد
 الشعور وىذا طاقاتو، لكل ستنفادهوا ، بالجميور المتمقى والعناية لبلىتمام فقدانو

 لم انو فرديشعر ال حينيا ، النفسي والشد باإلحباط إحساس يواكبو قد العاطفي باإلنياك
المستوى  بنفس المتمقين نحو مسؤلياتو تأدية أو العطاء في االستمرار عمى قادرا يعد
  . قبل من يقدمو كان الذي
 تقويم نحو بالميل يتسم الذي الشخصي، االنجاز بتدني الشعور وىو : الثاني البعد
  بالفشل. خبللو من فردال وشعور سمبيا، تقويما الذات
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 نزوعيم في فيتمثل (التعامل في أوالشخصي اإلنساني العنصر فقدان : الثالث البعد
 الحالة ىذه ، وفي معيم يتعاممون نالذي الجميور عن الشخصية الصفة تجريد نحو

 العمل في لزمبلئو الموم وتوجيو ، االنتقاد وكثرة والتشاؤم، ، بالقسوة فردال يتصف
 .ككل والمؤسسة  ممستفيدينلكذلك و 
 

  :ةالسابق راساتدال
اظيرت عديد من الدراسات انواع الضغوط المينية المختمفة التى يتعرض ليا 

الوظيفى  عدالت اصابتيم باالحتراقى وتأثيرىا عمى مالعاممين فى الحقل االعبلم
 Reinardy  (11)( 2111دراسة )وعبلقة ذلك بمستويات االداء الوظيفى ليم، ومنيا 

صحفيًا من العاممين في الصحف األمريكية لمتعرف  771التى طبقيا عمى عينة من 
مى نيتيم ترك وتأثير ذلك عاثناء االزمات عمى اسباب تزايد نسب االحتراق النفسى 

المينة ، واظيرت النتائج أن معظم الصحفيين كانت لدييم درجة متوسطة من االجياد 
االنفعالي، والشعور باالنجاز، ودرجة عالية من تبمد المشاعر. كما بينت الدراسة أن 
المحررين، والمسؤولين عن تصميم صفحات الصحيفة، والعاممين في الصحف صغيرة 

 صغر سنًا ىم أكثر عرضة لبلحتراق.الحجم، والصحفيين األ

الى قياس معدالت االحتراق  Reinardy (12)( 2112)  وسعت دراسة
ن في الواليات المتحدة األمريكية عند يالوظيفى عند الصحفيات مقارنة بالصحفي

تعرضيم لمضغوط المتعمقة بساعات العمل ومستوى االجور والمسئوليات االسرية ، 
صحفية ، وأبرز ما توصمت إليو ىذه الدراسة  286قواميا  وذلك بالتطبيق عمى عينة

أن النساء يعانين من االجياد االنفعالي بدرجة أعمى من الرجال، بينما كان شعورىن 
أنو عمى الرغم من عدم وجود فروق كبيرة النتائج بينت  باالنجاز أقل من الرجال، كما

س بدعم وظيفي أقل في الرضا عن العمل، فإن النساء لديين بشكل عام إحسا
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ومستويات أعمى من متطمبات العمل. كما أشارت الدراسة إلى أن درجة االحتراق عند 
 النساء عالية في بعدي االجياد االنفعالي وتبمد المشاعر.

إلى مقارنة درجات االحتراق ، Banks & Cook (13)( 2113) دراسة وسعت
ن بالمؤسسات بالتطبيق عل عينة النفسي بين المحررين والمراسمين الصحفيين العاممي

المحررون لدييم نسبة أعمى من  . و توصل الباحثان إلى ان صحفى 111قواميا 
حيث االجياد االنفعالي وتبمد المشاعر من المراسمين الصحفيين، كماأشارت إلى أن 
المحررين األصغر سنًا العاممين في الصحف الصغيرة ىم أكثر عرضة لبلحتراق 

 يفكرون جديا فى ترك العمل.النفسي، وانيم 

الى معرفة درجة االحتراق النفسي  (14)(2114وسعت دراسة فاتن بركات )
، وممكية نوعال)ضوء متغيرات  لدى الصحفيين العاممين في مدينة دمشق، في

وتوصمت ،  صحفى 211 مكونة من بالتطبيق عمى عينة، (الصحيفة، وسنوات الخبرة
 بعدىي فدة والش رارالتكي مستو ي فة العينراد أفدى لي النفسراق االحت ةدرجالى ان 
جاز باالن عورالش قصن بعدي فطة، أما متوس كانتعر المشا تبمدلي و االنفعاد االجيا
رار تكي الذكور واالناث فين بعالية، كما تبين وجود فروق دالة إحصاليًا  كانت فقد
ممين العاحفيين الصين بًا يدالو إحصائ روق، وفالح االناثلي لصاالنفعاد االجيا دةوش
 فى بعدرار التكتويي مسي فة الخاص فحالص فى حفيينوالصمية، الرس فحالصي ف

 الخاصة. الصحفي فممين العا لصالح ، ةدتوش ياالنفعالد االجيا

إلى التعرف عمى درجة االحتراق ، (15) (2114القرنى )عمى دراسة وىدفت 
السعودية )االذاعة، والتمفزيون، وكالة  النفسي لدى االعبلميين العاممين بالمؤسسات

األنباء السعودية، والصحف المحمية اليومية ( ، والضغوط النفسية التي يعانون منيا 
عامبًل . 134 قدرىابالتطبيق عمى عينة عشوائية  ، من المتغيرات ةطبقًا لمجموع

مثمة في توصمت إلى وجود درجات متوسطة من االحتراق النفسي بأبعاده الثبلثة المت
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االجياد االنفعالي، وتبمد االحساس، ونقص الشعور باالنجاز الشخصي في ممارسة 
العمل االعبلمي في المممكة العربية السعودية ، وأن االحتراق النفسي يبدو أكثر 
وضوحًا بين الفئات التالية: االناث، والسعوديون، وحممة الدكتوراه، والمتزوجون، 

 .وخبرة واألصغر سنا، واألقل دخبلً 

الى التعرف ضغوط بيئو العمل ، (16) (2114وسعت دراسو حسنيو بوشيخ )
الصحفي وتأثيرىا في ممارسو اخبلقيات المينو ، وتوصمت الى ان ىناك جممو من 
الصعوبات المينيو الماديو والمعنويو التي تواجو الصحفيين العاممين فى جريده الشرق 

ي، وطريقو تعامل المسؤولين غير المرضيو اليومية الجزائريو ومنيا الضغط النفس
،وعدم الحصول عمى التقدير المعنوي المستحق ،  مما انعكس عمى ممارستيم 
االخبلقيو في اطار كتابو اخبار غير مؤكده وعدم االىتمام في بمصداقية المصادر 

 . وعدم تحري الدقو والموضوعية والكتابو مقابل المال

تأثير النوع  البحث فى الى (17)( 2115) نوسعت دراسة أرجا تايكو واخرو 
كيفيو التعامل مع ضغط الوقت وتاثير ذلك عمى الجوانب الصحيو لمصحفيين  عمى

صحفيا من االناث والذكور  321وذلك بالتطبيق عمى عينة من ومعدالت االحتراق ، 
في السويد وتوصمت الى ان النساء اكثر عرضو من الرجال في مجال الصحافو 

االداء عمى ات السمبية لضغط الوقت خاصو مع نقص الكفاءه ونقص القدره لمتاثير 
 .المجيود البدنيو 

من  374دراسو شممت   (18)(2115)سممان بن مطمق السبيعي  اجرىو 
الضغوط النفسيو لدي االعبلميو المختمفة بيدف التعرف عمى عاممين في المؤسسات ال

بلميين السعوديين يعانون من مستوى ان االع، وتوصمت الى االعبلميين بالسعوديو 
المينيو في المرتبو االولى  بالضغوطالخاص  دوجاء البع، من الضغط النفسي متوسط 
غياب جو العمل المناسب واالحباط الناتج عن شده التنافس وتدني الوضع  ممثمو فى
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الدراسو وجود فروق جوىريو في متوسط  واوضحتالمادي والمكان االجتماعيو 
لمتغيرات الخبره ونوع المؤسسو االعبلميو في حين لم يثبت  طبقاً النفسيو الضغوط 

 .وطبيعو العمل النوع ىلمتغير  وفقاً وجود فروق جوىريو 

إلى معرفة درجة االحتراق  Reinardy)) (19)( 2115وسعت دراسة ريناردي )
ى عينة النفسي عند الصحفيين الرياضيين فى الواليات المتحدة االمريكية بالتطبيق عم

من العاممين فى القسم الرياضى من محررين، وكتاب ، ومصممي  249مؤلفة من 
الصفحات الرياضية. وأسفرت الدراسة عن وجود درجة متوسطة لدى الصحفيين 
الرياضيين في بعدي االجياد االنفعالي وتبمد المشاعر ودرجة مرتفعة من الشعور 

في االحتراق من زمبلئيم مما يشير  بنقص االنجاز، وكان المحررون ىم األعمى درجة
الى احتمالية وجود مشاكل مستقبمية ليؤالء فيما يتعمق باداء العمل، وكان مصممو 

 الصفحات الرياضية فيم أقل عرضة لبلحتراق.

الى قياس معدل االحتراق  ،Gunnar Nygren (2015) ((20وسعت دراسة 
وتأثراتيا  المتحدة والمممكة لسويدا في البيئة الصحفية في المستجدة نتيجة التغييرات

 اليومية الممارسات حول والنوعية الكمية البيانات إلى استناًدا كمينة، الصحافة عمى
التى تم جمعيا من  السياقية المعمومات إلى باإلضافة الصحفيين ومواقف الصحافة في

ى بين معدالت عالية من االحتراق الوظيف واظيرت النتائج صحفى، 771عينة قواميا 
 كان الذي" المعرفة احتكار" ن نتيجة ضغوط منيا انحصاريقطاعات الصحفي

 الذين المواطنين لجميع وجود اإلنترنت يمكن مع، فتقميدًيا بو يحتفظون الصحفيون
 ولدييم المعمومات من ىائل كم إلى الوصول اإلنترنت إلى الوصول إمكانية لدييم

 بسيولة الصحفيون اسة انو رغم تمتعواشارت الدر . الشبكة عمى لمنشر األدوات
المصادر اآلن اال ان  ، البديمة والمنشورات المدونين من أكثر المصادر إلى الوصول
 غرف استخدام دون الشبكة عمى مختمفة بأشكال بيم خاصة اتصال قنوات لبناء تسعى
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 قاتعبل بناء في كبيرة جيوًدا السياسية األحزاب بذلتحيث  السويد فيكما  األخبار،
 الجميور، من كل إلى لموصول جديدة طرًقا وجدوا المدونين خبلل ومن ، المدونين مع

 تصور عمى يؤثر وىذا ، العام المجال عمى الصحفية السيطرة الى تبلشى مما ادى
 مدفوًعا الصحافة داخل االحتراف إلغاء نحو اتجاه مما ولد. لمجميور كممثل الصحفي
 عاماً  34 أعمارىم تبمغ الذين الصحفيين من % 74.5 حيث أعرب ، السوق بضغوط

 نيتيم الصغيرة عن الصحف ويعممون بالتحرير اوتصمصم الصفحات في أصغر أو
 ". أعرف ال" أجابوا أو الصحافة بترك

عرض وتحميل ابعاد االحتراق  الى (21)( 2116وسعت دراسة وائل العشرى )
المصرية وعبلقتو بعدد من  النفسي لدي الصحفيين العاممين بالصحف االلكترونيو

العوامل التنظيميو مثل ضغوط العمل ، الشعور بمحدوديو صبلحيات العمل ، صراع 
، باالضافة ببعض   القيم ، ضعف العبلقات االجتماعيو، ضعف التعزيز االيجابي

توصمت الدراسو الى ان غالبيو الصحفيين محل الدراسو كان ،  المتغيرات الديموغرافيو
 االجياد االنفعالي،)ى متوسط من االحتراق النفسي بابعاده والثبلث لدييم مستو 

الصحفيون بالصحف الخاصو وان ، (الشعور بتدني االنجاز االحساس بعدم االنسانيو،
كان لدييم شعور بيذه االبعاد الثبلث اكثر من صحفى الصحف القوميو ويرجع ذلك 

تي يشكميا عمى الصحفيين بشكل اساسي الى نظام العمل بيذه الصحف والضغوط ال
العاممين بيا باالضافو الى مستويات االجور ليا والتي تقل في بعض ىذه الصحف 

  .كثيرا عن نظيراتيا في الصحف القوميو

الى استكشاف العوامل المؤثرة  Welter, Christi (2117)(22)دراسة سعت 
اسمى االخبار عمى معدل الرضا وتأثيره فى مستوى االحتراق الوظيفى لدى مر 

 أقل والذين يعممون بشكل فردى من أو سنوات ثبلث خبرة التمفزيونية المحمية ذوى
 عبلمات المشاركين جميع وتوصمت الى أظيار المتعمقة ، النوعية المقاببلت خبلل

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0811jekc4/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Welter,+Christi/$N?accountid=178282
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 حياتيم الوظيفية و من األولى الثبلث السنوات رغم انيم مازالو فى من اإلحتراق مبكرة
يؤدى الى االحتراق، وقدمت الدراسة اسباب تفسيرة  الذي المطول الضغط يختبروا لم

اإلعبلم التى  لوسائل االقتصادية المفرطة نتيجة تردى الحالة العمل لذلك منيا أعباء
أقل  وقت التمفزيونية في لؤلخبار المطموب العمل من ادت الى تكميف الصحفيين بمزيد

 أقوى بشكل األخبار غرف تمام مديروالمكافأة ، واوصت الدراسة بضرورة اى مع نقص
 المشاعر إيجابية ودعم نفسى لممراسمين المحمين لتعويض عمل ثقافة تطوير عمى

 المكافأة. ونقص ، العمل باعباء المرتبطة السمبية

اكتشاف مدى وجود الى  Fábio H. Pereira(2119)(23)وسعت دراسة 
 قطاع في حالًيا يعممون الذين مستويات من االحتراق الوظيفى لدى قدامى الصحفيين

 11 متعمقة مع عينة مكونة من من خبلل اجراء مقاببلت الجديد، وذلك اإلعبلم
 وجميعيم ،(والبرتغال وفرنسا وكندا رازيلوالب بمجيكا) دول خمس من" قديًما صحفًيا"

 باستخدام ،2118 و 2115 عامي بين الجديدة اإلعبلم وسائل في مناصب شغموا
، وتوصمت الدراسة الى انخفاض معدل وجود  رمزي عبر البيئة الرقمية تفاعمي نيج

ن ا-لدى ىذه الفئة مع انخفاض مستويات االحتراق درجات من االحتراق الوظيفى 
 تقدميا التي والعقبات األحداث مع عمى التكيف نتيجة قدرة ىؤالء الصحفيين - وجدت
 بيا تتم التي الطريقة تقييم أعادوا الوقت حيث انيم بمرور ، الصحافة في الرقمنة

 وتعمم الرقمية بالتكنولوجيا واالعتراف البيئة في الدخولفية و صحال المينية المشاريع
كما اشارت نتائج الدراسة الى وجود ازدواجية فى  الخبرة ، الكتساب جديدة ميارات

 الوسائط من عالم في صحفًيا خيارات االندماج مع البيئة الصحفية الجديدة لمبقاء
  .العمل سوق مع لمتكيف بحاجة اوألنيم التكنولوجيا؛ تفضيل الجديدة، فكانت اما بسبب

https://0811qekvo-1104-y-https-www-tandfonline-com.mplbci.ekb.eg/author/Pereira%2C+F%C3%A1bio+Henrique
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 لمدراسة النظري المدخل
طبيعة ى ضوء دراسات أخرى رصدت وف ،في ضوء نتائج الدراسات السابقة

الضغوط التى يتعرض ليا القائمين باالتصال فى مؤسساتيم االعبلمية تبنت الدراسة 
المعروفة باسم "الثالوث العاطفى" والتى  ، Cannon Theory ن كانو  نظرية والتر

تيتم بالبحث فى رد الفعل الفسيولوجى االجتماعى والنفسى لمفرد عند التعرض 
بعممية فيم واستيعاب اآلخرين والذات والعبلقات، وتضع  النظريةوتيتم ،  (24)لمضغوط

رؤى البشر إزاء األحداث والظواىر اإلنسانية واإلجتماعية  في االعتبار نسبية
ستجابة  الانمط  النظرية تحددو  .(25)ومسئوليتيم المطمقة عن أفكارىم ومعارفيم وأفعاليم

المواجية أو فى )ممواقف المؤلمة في البيئة التي قد يسمكيا الفرد حيال تعرضو ل
وتعتبر ىذه االستجابة تكيفية ألنيا تمكن الفرد من ، Fight or Flight) (26)اليروب 

ألنيا تزيد من مستوى أدائو  لمفرداالستجابة بسرعة لمتيديد، غير أنيا قد تكون ضارة 
المواجية أو االنفعالي والفسيولوجي عندما يتعرض لضغوط مستمرة وال يستطيع 

أن جسم اإلنسان مزود بميكانيزم يساىم في االحتفاظ بحالة (  27)اليروب، ويرى كانون 
من االتزان، أي قدرة الجسم عمى مواجية التغيرات التي تحدث وكذلك ميمو إلى العودة 
إلى الوضع الفسيولوجي الذي كان عميو قبل الضغط، وبالتالي فإن أي متطمب بيئي 

 .في التعامل معو فإنو يخّل بيذا االتزان، ومن ثم ينتج المرضإذا فشل الجسم 
التفاعبلت الفيزيولوجية لمعواطف المختمفة يمكن أن  وتفترض النظرية ان 

تكون متشابية لمغاية. يعاني الناس من التعرق، وسرعة ضربات القمب وزيادة التنفس 
ولكن االستجابات استجابة لمخوف واإلثارة والغضب. ىذه العواطف مختمفة جدا، 

 الفسيولوجية ىي نفسيا.
بط مفيوم دراسة باستخدام اطر ىذه النظرية ر تحاول الوفى ىذا السياق 

ومستوى االحتراق الوظيفى الذى ينتج عند التعرض لمضغوط بعممية استجابة المواجية 
 .المستجيب لمصحفىاو اليروب والتى تحدد خيرات مستقبمية 
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 مشكمة الدراسة 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي يعيشيا العالم اآلن طفرة  أحدثت ثورة

نتاجيا ونشرىا والتشارك  ىائمة في الصناعة اإلعبلمية وأنماط استيبلك المعمومات وا 
فى مضامينيا، وباتت صناعة األخبار والمحتوى الصحفى في حالة من عدم اليقين 

لنظام الرقمى ومنيا ضعف واالضطراب، نتيجة بعض السمبيات التى اوجدىا ىذا ا
وضع الضوابط الضرورية لضمان عدم المساس بحقوق النشر المعمول بيا؛ فقد يقوم 
بعض الصحفيون بالمواقع االلكترونية عمى شبكة اإلنترنت باالستخدام الكمي أو 

في حين أن قوانين حقوق النشر الوطنية قد  ،الجزئي لمحتوى من مواقع إخبارية أخرى
يضاف الى الضغوط  لة فيما يتعمق باإلنترنت االمر الذى يولد ضغطاً ال تكون فعَّا

 ليا ان ادبيات االعبلم ارت الييااشالتى ن و يمنيا الصحفي ىالمينية االخرى التى يعان
  .سببا لو و عتبر مدخبل لبلحتراق تو عمى الصحة البدنية و النفسية  انعكاساتيا

عصر الحديث التي تواجو ويعتبر االحتراق الوظيفي من أبرز مشكبلت ال
وذلك آلثاره السمبية من  ومنيا المؤسسات الصحفية العاممين في المنظمات المختمفة
ل من قدرة األفراد عمى اإلنجاز السموكية التي تقمالناحية النفسية والفسيولوجية و 

ى األفراد والمنظمات بشكل تنقص دافعيتيم نحو العمل مما يؤثر سمبا عمواإلبداع، و 
  المجتمع بشكل عام.خاص و 

داللة العبلقة بين القرصنة الصحفية و وتحاول ىذه الدراسة البحث فى نوع 
البيئة الرقمية التى يعمل فى اطارىا وما ينتج من خبلل التى يتعرض ليا الصحفى 

فيما عنيا من مشاعر االحتراق الوظيفى وتداعياتيا عمى خيارات التفكير المستقبمى 
 عن ، اى ان الدراسة تسعى الى االجابة  ى المجال الصحفىف بمستقبل عممو يتعمق
ترونية المصرية ن العاممين بالمواقع االلكيعبلقة تعرض الصحفي ما :التالي السؤال

 االنفعالي، جياداال) الثبلثة األبعاد في وظيفى ال درجة االحتراقو لمقرصنة الصحفية 
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الديموجرافية  المتغيرات بعض ضوء في (االنجاز بنقص والشعور المشاعر، وتبمد
  .ومدلوالت ذلك 

 اىمية الدراسة : 
 مقمقةال الظواىرلظاىرتين اصبحوا من  لياتناو  من ىذه الدراسة أىمية تنبع

 وذلك عممو، مجال في والسيما كافة حياتو وفى مجاالت الصحفي في سمباً  تؤثر التي
ظاىرة القرصنة  ولىالظاىرة اال .أفضل بشكل امفيمي حاولةمو  امعميي الضوء طيبتسم

التى يمكن اعتبارىا احد الضغوط المستجدة فى بيئة العمل الصحفى التى الصحفية 
وعة غير قانونية وغير مشر بطريقة القراصنة  حيث يتسملنتجت فى بيئة النشر الرقمى 
القوانين و  السائدة في الممارسة الصحفيةوالمينية األخبلقية تفتقر إلى القيم االعتبارية 

مصدرىا  ىلبلنتفاع بيذه المعمومات من غير االشارة ال لمعموماتائدة عند جمع السا
فئة من  ىالى الظاىرة االخرى وىى االحتراق الوظيفى لد االمر الذى يؤدى. االصمى 

 تطويرفى  سياماال في كبير دور من ليم وما الصحفيوناىم فئات المجتمع وىم 
 مشاكميم ودراسة بيم االىتمام جبيو  ماب ميمة، وخدماتبوظائف  وقياميم ،المجتمع 
 .وجو أكمل عمى بدورىم قياميم لضمان

 اىداف الدراسة :
اممين الصحفيين الع لدى الوظيفى االحتراقمدى وجود ظاىرة  التعرف عمى -1

 وتبمد االنفعالي، جياداال( الثبلثة األبعاد في ترونية المصريةبالمواقع االلك
 .)االنجاز بنقص والشعور المشاعر،

لمقرصنة كترونية لدراسة وتحميل وتفسير تأثير تعرض الصحفيين فى المواقع اال -2
 .ومدلوالتو لدييم مستوى االحتراق الوظيفى الصحفية وعبلقتو ب

 –المستوى التعميمى  –النوع –دراسة تأثير بعض العوامل الديموجرافية ) السن  -3
مستوى االحتراق سنوات الخبرة ( فى  –المستوى االقتصادى  – العمل مجاالت

 .الوظيفى لدى عينة الدراسة 



 الوظيفى االحتراق مستوى عمى وتأثيرىا الصحفية القرصنة
 

 0101 كتوبرأ                                 102                   ن         خمسووال سادسالعدد ال

 فروض الدراسة :
تعرض الصحفيين لمقرصنة  بين إحصائية داللة ذات عبلقة : توجد الفرض االول

 اإلنسانية عدم – االنفعالي الثبلثة )اإلجياد الوظيفي بأبعاده االحتراق درجةو  الصحفية
 (. الشخصي االنجاز-)تبمد الشعور( 
 متغير االحتراق حول المبحوثين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد : الفرض الثاني

الشخصي( طبقًا  االنجاز ، اإلنسانية عدم ،االنفعالي اإلجياد ) الثبلثة بأبعاده الوظيفي
  الديموجرافية المتغيرات من لعدد

 : كالتالي من ىذا الفرض عدة فروض فرعية ويتفرع
 الثبلثة بأبعاده الوظيفي االحتراق ىمستو  في إحصائية داللة ذات يوجد فروق -1

الذين تعرضوا لمقرصنة العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية  الصحفيين لدى
 طبقا لمسن.

 بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق يوجد   -2
الذين تعرضوا الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية  لدى الثبلثة

 طبقا النوع قرصنة لم
 الثبلثة بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق يوجد -3

الذين تعرضوا لمقرصنة الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية  لدى
 طبقا المستوى التعميمى  

 بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروقيوجد    -4
الذين تعرضوا الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية  لدى الثبلثة

 .العمل لمجاالتطبقا لمقرصنة 
 بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق يوجد  -5

الذين تعرضوا الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية  الثبلث
 ممستوى االقتصادى لطبقا لمقرصنة 
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 بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجدي  -6
الذين تعرضوا الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية  لدى الثبلثة

 .طبقا سنوات الخبرةلمقرصنة 
 

 التعريفات االجرائية
يقصد بيا عمميات السطو عمى كل او بعض من المواد الصحفية القرصنة الصحفية: 

صوتية دون ممية و يشورة فى جميع اشكاليا من نصوص وصور ورسوم ومادة فالمن
وتعتبر تجاوزًا  االشارة الى مصدرىا االصمى وىى تنافى مبادىء االمانو الصحفية

 .اخبلقيًا خطيراً و مينيًا 

 طو غسدي تظير بتأثير ضالجعياء النفسي و الىو حالة من ا  :(28)االحتراق النفسى
 المينة التي يعمل نحوسمبي في اتجاىاتو  ؤثر بشكلتو  الفرد، ايتعرض لي تىالعمل ال
 أبعاد ثبلثة: بيا وليا

، والتوتر نتيجة ألعباء العمل والمسؤولية  عب: الشعور بالتاالنفعالي االجياد -
 الزائدة والمطموبة من الفرد

عميو  تبالعمل ويتر غوط : الشعور الذي يتولد لدى الفرد بسب ضالشعور تبمد -
 .باالمان والقيمة االنسانية لمفرد رعدم الشعو 

نفسو بطريقة سمبية ويتضمن عدم  تقويمميل الفرد إلى باالنجاز :  نقص الشعور -
 .الشعور بالسعادة

 الدراسة منيج
 الوصول ويستيدف العينة، طريق عن اإلعبلمي المسح منيج الدراسة تعتمد

 .وتعميميا تفسيرىاتحميميا و و  تصنيفيا يمكن بيانات إلى
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 البيانات جمع ةأدا
 تم التي االستبيان صحيفة عمى الدراسة بيانات جمع في ثةالباح مدتاعت
 عمى لتطبيقيالبلحتراق  ( Maslach )ك ماسبل مقياسالستعانة بمبادىء با اتصميمي

 المقابمة طريق نع الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية من عينة
 :ىما رئيسيين قسمين مناالستبيان  تكونوي،   الشخصية

المستوى  –النوع –) السن  لممبحوثين العوامل الديموجرافية عن عبارة  :األول القسم
 سنوات الخبرة ( –المستوى االقتصادى  – العمل  مجاالت –التعميمى 

 عمى موزعة فقرة 31 مناالستبيان  تكونوي الدراسة مجاالت عن عبارة : الثاني القسم
 :ىما رئيسيين مجالين
 االحتراق لقياس أداة عن عبارة الوظيفي وىو االحتراق مقياس  :األول المجال
 " الوظيفي لبلحتراق ماسبلك "بقائمة لمعروفةوا،  وجاكسون ماسبلك طورتيا الوظيفي
 (9 ) من ويتكون اإلجياد االنفعالي ىي فرعيةتغيرات م 3 إلى المقياس ينقسم حيث
 (7) من الشخصي ويتكون اإلنجاز- فقرات (5) من ويتكون تبمد المشاعر – فقرات
 االحتراق تكرار تحديد من بدال و . فقرة ( 21 ) الفقرات مجموع يكون بذلك و فقرات
باجراء  التي طورتيا الباحثة األداة تقترح كما العبارات عمى مرتين  واإلجابة وكثافتو

ار بيئة تعديبلت طفيفة لتتناسب عند تطبيق المقياس مع اشخاص يعممون فى اط
نتيجة  احتراق وظيفي من الصحفيون يعانيو ما مدى بتحديد تم االكتفاء حيث ،صحفية

 عبارات عمى لئلجابة الدراسة عينة عمى تيسيرا ذلك و ، تعرضيم لمقرصنة الصحفية 
 يعانيو ما مستوى المبحوث ويحدد ، البيانات تحميل عممية باإلضافة لتسييل االستبيان

 موافق، ، بشدة )موافق الخماسى  ليكرت مقياس باستخدام كوذل وظيفي احتراق من
 العالية الدرجة فإن جاكسون و لماسبلك وطبقا بشدة(، موافق غير موافق، غير محايد،

 الشخصية االنجازات في المنخفضة والدرجة ، تبمد المشاعر و االنفعالي اإلجياد في
 الفرد يصنف لم األساس، ىذا وعمى ، الوظيفي االحتراق من يعاني الفرد أن تعني
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نما وظيفيا محترق غير أنو أو وظيفيا محترق أنو عمى  متدرج مقياس استخدام تم وا 
 من منخفض مستوى األولى الدرجة تعني بحيث درجات ثبلث من مكون آخر

 تعني الثالثة والدرجة ، متوسط ستوىم تعني الثانية والدرجة ، الوظيفي االحتراق
 بشدة الموافق) المستويين بين ما الواقعة المبحوثين باتإجا بحيثمرتفع ،  مستوى
 (محايد) مستوى عمى الواقعة واإلجابة االحتراق من مرتفع مستوى تعني (وموافق
 موافق غير) المستويين عمى الواقعة اإلجابات أما االحتراق من متوسطا مستوى تعكس
 .االحتراق من منخفضا مستوى تعكس (بشدة موافق وغير

الضغوط الناتجة عن التعرض لمقرصنة الصحفية وتأثيرىا فى مستوى :  الثانيالمجال 
 فقرات 6ويتكون المقياس من  ودرجة االحتراق

خيارات التفكير المستقبمى لمعمل االعبلمى فى ظل وفى النياية يتم طرح سؤال حول 
  فقرات 4وينقسم الى  التعرض لضغوط القرصنة الصحفية

 
 ياناتلمب اإلحصائية المعالجة

ثبلثة منيا تضمن مقياس ماسبلك لبلحتراق ، مقاييس 4اعتمدت الدراسة عمى 
الوظيفى )االجياد االنفعالى ، الشعور بعدم االنسانية، الشعور بتدنى االنجاز 

 تمالشخصى( ، ومقياس لقياس الضغوط الناتجة عن التعرض لمقرصنة الصحفية ، و 
 االجتماعية العموم في اإلحصائي لتحميلا نظام باستخدام إحصائياً  البيانات معالجة

Statistical Package Social Sciences   المعروف اختصارًا ب ،SPSS . 
 :االستبيان صدق
 الباحثة وقامت لقياسو، وضعت ما اإلستبيان أسئمة تقيس أن اإلستبيان بصدق يقصد
 Internalالداخمي  االتساققياس عن طريق  انياإلستب صدق من بالتأكد

Validity الذي تغيرالم معاإلستبيان  فقرات من فقرة كل اتساق مدىبو  يقصد، و  
لئلستبيان عن  الداخمي االتساق بحساب الباحثة قامت وقد ، الفقرة ىذه تنتمي إليو
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 والدرجة تبياناإلس تغيراتم فقرات من فقرة كل بين االرتباط حساب معامبلتطريق 
  فى( .) االحتراق الوظي نفسو لممجال الكمية
 األول الفرعيمتغير ال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (1جدول ) يوضح

 المبينة االرتباط معامبلت أن يبين والذي لممجال، الكمية والدرجة (االنفعالي اإلجياد)
 لقياسو وضع لما صادق تغيرالم يعتبر وبذلك، α= 0.05 معنوية مستوي عند دالة

 (1جدول )
 الحتراقل الكمية والدرجة االنفعالي اإلجياد متغير فقرات من فقرة كل ينب االرتباط معامل

 

 
معامل سبيرمان  الفقرة م

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

sing 
 0.000* 1.495 أشعر بأنني استنزفت عاطفيا 1
أشعر باستنفاد كامل طاقتي في نياية اليوم الذي أقضيو في  2

  عممي
1.591 *0.000 

ىاق حينما أصحو في الصباح لمواجية يوم عمل أشعر باإلر  3
 آخر.

1.527 *0.000 

 0.000* 1.626 التعامل مع الناس طوال اليوم يسبب لي التوتر 4
 0.000* 1.572 أشعر بالضجر والممل بسبب عممي 5
 0.000* 1.481 أشعر باإلحباط في عممي 6
 0.014* 1.331 أشعر أنني ابذل جل جيدي في عممي. 7
 0.000* 1.554 امل مع الناس بشكل مباشر يشكل ضغطا كبيرا عميالتع 8
 0.000* 1.631 أشعر باالختناق وقرب النياية. 9

1.15االرتباط دال احصائيًا عند مستوى داللة   
 الثاني الفرعي تغيرالم فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل( 2) جدول يوضح

 المبينة االرتباط معامبلت أن يبين والذي ال،لممج الكمية والدرجة( ،  اإلنسانية عدم)
 وضع لما صادق تغير الفرعىالم يعتبر وبذلكa= 0.05 معنوية مستوي عند دالة

 .لقياسو
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 (2جدول)
 حتراقلال الكمية والدرجة اإلنسانية عدم متغير فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 

 
 الثالث الفرعي تغيرالم فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل( ، 3)  جدول يوضح

 المبينة االرتباط معامبلت أن يبين والذي لممجال، الكمية والدرجة (الشخصي االنجاز)
  .لقياسو وضع لما صادق تغيرالم يعتبر وبذلك،   a= 0.05 معنوية مستوي عند دالة
 

  م
 الفقرة

معامل 
سبيرمان 
 لالرتباط

القيمة 
لية االحتما

(sing) 
 حياة ال جمادات الجميور وكأنيم فئات بعض أعامل بأنني أشعر 1

 فييا
0.765 *0.000 

التعرض لمقرصنة  بدأت منذ جميورال عمى قاسيا شخصا أصبحت 2
 .العمل فى ىذا

0.713 *0.000 

 0.000* 0.648 .مشاعري في وتبمدا قساوة العمل ىذا لي يسبب أن في بالقمق أشعر 3
 0.000* 0.704 .لآلخرين يحدث بما أعبأ ال الواقع في يإنن    4
 0.000* 0.533 .منيا يعاني التي المشاكل بعض عمى ييمومون الجميور أن أشعر 5
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 (1)  جدول
 لممجال الكمية والدرجة الشخصي االنجاز متغير فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 
 a= 0.05داللة  مستوي عند إحصائياً  دال االرتباط *

 
الضغوط الناتجة عن  فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (4) جدول يوضح

 المبينة االرتباط معامبلت أن يبين والذي ، المجالوالدرجة الكمية  التعرض لمقرصنة
  .لقياسو وضع لما صادق المجال يعتبر وبذلك،  a= 0.05 ة معنوي مستوي عند دالة

 معامل سبيرمان الفقرة م
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(sing) 

 تجاه الجميور يشعر كيف أفيم أن عأستطي 1
 .مينتي

0.413 *0.002 

 في إيجابا أؤثر عممي خبلل من أنني أشعر 2
 .اآلخرين حياة

0.589 *0.000 

 0.001* 0.458 .والحيوية بالنشاط أشعر 3
 ألداء المناسب الجو تييئة وبسيولة استطيع 4

 .وجو أكمل عمى عممي
0.469 *0.001 

 مع وتعاممي عممي بللخ من باالبتياج أشعر 5
 .الجميور

0.673 *0.000 

 المشاكل مع تام بيدوء أتعامل عممي في 6
 .النفسية

0.334 *0.012 

 0.000* 0.755 .العمل ىذا في بالتقدير جديرة كثيرة أشياء حققت 7
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 (2)  جدول

  صنة الضغوط الناتجة عن التعرض لمقر  فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 اال
يمة
الق

ح
الية
تم

 
(.S

ig)
 

ن 
رما
سبي
مل 

معا
باط

بلرت
ل

 
 

 
 

 الفقرة

 

 
 

 م

 1 متحكم فى ادارة وظيفتىلال يوجد لدى قدر كاف  0.410 0.003*

*0.000 0.585 
ال اعتقد ان ىناك شخص او كيان سوف يساعدنى فى الحصول عل 

 حقوقى الدبية والمادية 
2 

*0.000 0.596 
االلكترونية وخصوصية حساباتى الشخصية  اشعر بالخوف عمى ىويتى

 و االنتحالامن التعرض ليجمات قرصنة 
3 

 4 ال يمكننى ان احمى انتاجى الصحفى من القرصنة المستقبمية 0.695 0.000*

 5 ال اشعر االن ان العالم الرقمى مكانًا آمناً  0.704 0.000*

*0.000 0.639 
لتقنيات الحديثة تفيد تطوير ال ارغب فى تعمم ميارات جديدة فى ادارة ا

 ادائى بالعمل 
 

6 

 

 a= 0.05دالىت  ٍسخىٌ عْذ إحصائُا   داه االسحباط *
 

     Reliabilityياناإلستب ثبات
 أكثر توزيعو إعادة تم لو النتيجة نفس ىذا االستبيان عطيي أن اإلستبيان بثبات يقصد
 فترات خبلل مرات دةع العينةنفس  أفراد عمى والشروط الظروف نفس تحت مرة من

 Cronbach's Alpha Coefficient كرونباخ ألفا معاملوتم استخدام  .معينة زمنية
 التالى:جدول  في مبينة ىي كما النتائج وكانت ،اإلستبيان ثبات لقياس
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 (3جدول)
 انياإلستب ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

كرونباخ ألفا معامل *الثبات  م المجال 
إلجياد االنفعاليا 0.726 0.852  .1 
 2. عدم اإلنسانية 0.689 0.830
 3. اإلنجاز الشخصي 0.677 0.823
 مقياس االحتراق الوظيفى 0.686 0.828
 الضغوط الناتجة عن التعرض لمقرصنة 0.850 0.922
 جميع مجاالت االستبانة 0.844 0.919

 كرونباخ ألفا لمعامل الموجب التربيعي الجذر = الثبات*
 مرتفعة كانت كرونباخ ألفا معامل قيمة أن السابق جدولال  نتائج منيتضح 

 اإلستبيان، تغيراتم من تغيرم (، لكل1.851- 1.677) بين وتتراوح تغيرم لكل
 الثبات قيمة وكذلك ، 1.844االستبيان  فقرات لجميع ألفا معامل قيمة كانت كذلك
 الثبات معامل أن يعنى ( وىذا1.922-1.831) بين وتتراوح تغيرم لكل مرتفعة
 .مرتفع

 
 وعيَِّنُتو الدراسة مجتمع

لصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية ا فئة من الدراسة مجتمع يتكون
 وقد (،، اليوم السابع، مصراوى بوابة الوفد االلكترونية وىى )االىرام الرقمى المصرية 

 وتم الدراسة،واىداف  فقتت التي رافيةوجالديم المتغيرات العينة اختيار في ُروِعي
اول  إلى اول ابريل من الممتدة الفترة خبلل- المتاحةمدية الع العينة بأسموب سحبيا
 وفرزىا الوحدات جمع بعد وتبيَّن . مفردة 311 قواميا عيِّنة عمى اً تطبيق - 2119مايو



 الجزء السادس: المكتبات واإلعالم         جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 0101 كتوبرأ                                 111                   ن         خمسووال سادسالعدد ال

 لمدراسة الخاضعة االستبيانات مجموع أصبح ثم ومن ، استبانة 42 صبلحية عدم
 .العينة ىذه خصائص اآلتي الجدول ويوضح قط،ف 258

 وفقًا لمتغيراتو الدراسة عينة خصائص يبيِّن( 4) جدول
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغيرات

 النوع
 

 25.3 160 ذكور
 30.3 54 اناث

 المستوى التعميمى
 

 11.7 65 متوسط
 36.6 131 جامعى

 5.2 17 فوق الجامعى
 السن
 

 11.5 65 03اقل من 
03-13 71 12.7 
14-31 37 00.7 

 6.3 00 31اكبر من 
 مجاالت العمل االعالمى

 
 05.3 51 تحرير
 17.3 27 تصوير
 05.1 51 اخراج

 04.2 46 تصميم وتطوير المواقع
 

 سنوات الخبرة
 10.0 61 سنوات 2اقل من 
 02.1 40 5- 2من 

 13.3 21 سنة 6-11
 06.1 51 سنة 11اكثر من 

 27.3 102 جنية 0111اقل من  المستوى االقتصادى
 15.6 73 2111-0111من 

2111-4111 02 7.4 
 1.0 13 جنية 4111اكثر من 

 مفردة 036 = ن 
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 الدراسة فرضيات واختبار البيانات تحميل
 الوظيفي االحتراق مقياس فى األول تغيرالم فقرات اواًل : تحميل

 االنفعالي اإلجياد -1

وكانت النتائج  ،متوسط درجة االستجابةوحساب  ختبارالاإلشارة  اختبارستخدام تم ا
 : كالتالى

 (7جدول )

 االجياد االنفعالى تغيرم فقرات من فقرة لكل .(Sig)االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 المتوسط الفقرة م
 الحسباي

 الوزن

 النسبى

 قيمة

 االختبار

االحتمالية 
(sign) 

 الترتيب

 4 0.111 1.22 62.34 3.12 باننى استنزفت عاطفياً اشعر  1
اشعر باستنزاف كامل طاقتى فى نياية اليوم  2

 الذى اقضيو فى عممى
3.52 70.43 6.03 *0.000 2 

 3 0.004* 2.65 65.58 3.28 اشعر باالرىاق حينما اصحو لمواجيو عمل آخر 3
 6 0.000* 4.23- 55.50 2.78 التعامل مع الناس طول اليوم يسبب لى التوتر 4
 8 0.000* 5.67- 52.30 2.61 اشعر بالضجر والممل بسبب عممى 5
 7 0.000* 4.29- 54.88 2.74 اشغر باإلحباط عند ممارستى لعممى 6
 1 0.000* 10.45 78.19 3.91 اننى ابذل جل جيدى فى عممى 7
التعامل مع الناس بشكل مباشر يشكل ضغطًا  8

 كبيرًا عمى
2.91 58.11 1.69 *0.045 5 

 9 0.000* 8.02- 47.00 2.35 اشعر باالختناق وقرب النياية 9
  0.112 1.22 60.45 3.02 معاً  المجال فقرات جميع 
 a= 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال الحسابي المتوسط* 

جاء  انووفيما يخص شعور الصحفيين باالجياد االنفعالى يتضح من الجدول السابق، 
بمغ  لمموافقة بوزن نسبى ()اننى ابذل جل جيدى فى عممى عبارة بة االولىفى المرت
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% ، تمييا مباشرة عبارة )اشعر باستنزاف كامل طاقتى فى نياية اليوم الذى 78.19
% ، عمى حين جاء فى المرتبة 71.43اقضيو فى عممى( بوزن نسبى لمموافقة بمغت 

جيو عمل آخر( بوزن نسبى لمموافقة الثالثة عبارة )اشعر باالرىاق حينما اصحو لموا
، وجاءت فى المرتبة الرابعة عبارة )اشعر باننى استنزفت عاطفيًا( بوزن 65.58بمغ 

% ، وجاءت فى المرتبة الخامسة عبارة ) التعامل مع 62.34نسبى لمموافقة بمغ 
% ، 58.11الناس بشكل مباشر يشكل ضغطًا كبيرًا عمى( بوزن نسبى لمموافقة بمغ 

فى المرتبة السادسة عبارة )التعامل مع الناس طول اليوم يسبب لى التوتر( بوزن وجاء 
% ، وفى المرتبة السابعة جاءت عبارة )اشعر بالضجر 55.51نسبى لمموافقة بمغ 

% ، وفى المرتبة االخيرة 52.31والممل بسبب عممى ( بوزن نسبى لمموافقة بمغ 
 % .47ب( بوزن نسبى لمموافقة بمغ جاءت عبارة )اشعر باالختناق وقرب النياية 

 كامل باستنفاد أشعر"  الثانية لمفقرة الحسابي يتضح من الجدول السابق ان المتوسط -
، ( 5 من الكمية الدرجة) 3.52 يساوي"  في عممي أقضيو الذي اليوم نياية في طاقتي
 القيمة كانت،و  6.13 اإلشارة  اختبارقيمة و  ،% 71.43 النسبي الوزن وكان

 مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلك،  1.111 تساوي .(Sig)الحتماليةا
 عن زاد قد الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط أن عمى يدل ، مما= a 1.15 داللة
أفراد  قبل من موافقة ىناك أن يعني وىذا 3 ، وىي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة
 .الفقرة ىذه عمى العينة

،  3.12 يساوي"  عاطفياً  استنزفت بأنني أشعر“ األولى لمفقرة الحسابي متوسطال -
 والقيمة،  1.22 اإلشارة اختبار قيمةوكانت  ،% 62.34 لو يساوى النسبي لوزنوا

 عند إحصائياً  دالة غير الفقرة ىذه تعتبر لذلك 1.111 تساوى  .(Sig)االحتمالية
 ال الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط أن عمى يدل مما،  = a 1.15 داللة مستوى
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 ىناك أن يعني وىذا 3 وىي(  المحايد) المتوسطة الموافقة درجة عن جوىرياً  يختمف
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبل من تقريباً  متوسطة بدرجة موافقة

المتوسط الحسابً للفقرة الرابعة " التعامل مع الناس طوال الٌوم ٌسبب لً التوتر"   -
-3784 اإلشارة  اختبار قٌمةو% ،  55755النسبً الوزن أي أن،   87.2  ساوى ٌ

 إحصائٌا   دالة الفقرة هذه تعتبر لذلك  57555تساوى 7(Sig)القٌمة االحتمالٌة   وأن

 قد الفقرة لهذه االستجابة درجة متوسط أن على ٌدل ، مما  a = 0.05 مستوى عند

 عدم هناك أن ٌعنً ، وهذا 4 وهً ٌد(المتوسطة)المحا الموافقة درجة عن نقص
 الفقرة هذه على العٌنة أفراد قبل من موافقة

دالة إحصائيًا عند  ليساإلجياد االنفعالي "  ان متغير"يمكن القول عام  وبشكل -
،   1.112تساوي  ((.Sigاالحتمالية حيث كانت القيمة    =  a 1.15مستوى داللة 

 ال يختمف جوىريًا عن درجة  تغيرابة ليذا الممما يدل عمى أن متوسط درجة االستج
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة من  3وىي  (المحايد) الموافقة المتوسطة

 عمى احتراق من المبحوثين معاناة ، ويعكستغيرقبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا الم
 .البعد ىذا

  عدم االنسانية -0

 وكانت النتائج كالتالى: ، االستجابة درجة متوسطلحساب  اإلشارة اختبار استخدام تم
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 (6)ل جدو

 اإلنسانية عدم تغيرم فقرات من فقرة لكل .(Sig)االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

  م
 
 الفقرة

بى
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

 

وزن
ال

 
بى
لنس
ا

بار 
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

sin
g

 

رتبة
ال

 

 الجميور فئات بعض أعامل بأنني أشعر 1
 .فييا حياة ال جمادات يموكأن

2.36 47.24 -7.28 *0.000 2 

 الجميور عمى قاسيا شخصا أصبحت 2
 .العمل ىذا بدأت منذ

2.07 41.40 -10.79 *0.000 4 

 العمل ىذا لي يسبب أن في بالقمق أشعر 3
 .مشاعري في وتبمدا قساوة

2.28 45.66 -8.25 *0.000 3 

 يحدث بما أعبأ ال الواقع في إنني 4
 .خرينلآل

2.04 40.70 -11.46 *0.000 5 

 بعض عمى يمومونني الجميور أن أشعر 5
 .منيا يعاني التي المشاكل

2.83 56.65 -1.53 0.063 1 

  0.000* 10.69- 46.36 2.32 معاً  المجال فقرات جميع 
 a= 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال الحسابي المتوسط

جاء فى  ، انواإلنسانية  عور الصحفيين بعدميتضح من الجدول السابق فيما يخص ش
المرتبة االولى )أشعر أن الجميور يمومونني عمى بعض المشاكل التي يعاني منيا( 

% ، تمييا مباشرة فى المرتبة الثانية عبارة )أشعر بأنني  56.65بوزن نسبى بمغ 
فقة بمغت أعامل بعض فئات الجميور وكأنيم جمادات ال حياة فييا ( بوزن نسبى لمموا

% ، عمى حين جاء فى المرتبة الثالثة عبارة )أشعر بالقمق في أن يسبب لي  47.24
% ، وجاءت  45.66ىذا العمل قساوة وتبمدا في مشاعري( بوزن نسبى لمموافقة بمغ 

فى المرتبة الرابعة عبارة )أصبحت شخصا قاسيا عمى الجميور منذ بدأت ىذا العمل( 
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% ، وجاءت فى المرتبة الخامسة واالخيرة عبارة  41.41بوزن نسبى لمموافقة بمغ 
 % .  41.71)إنني في الواقع ال أعبأ بما يحدث لآلخرين( بوزن نسبى لمموافقة بمغ 

 التي المشاكل بعض عمى الجميور يموموننى أن أشعر"  الخامسةتعتبر الفقرة  -
 ، حيث كانa= 0.05 داللة مستوى إحصائيًا عند دالة غير " منيا يعاني

فيكون  5 من الكمية الدرجة، وحيث ان   2.83 يساويالمتوسط الحسابى ليا 
 االحتمالية القيمة ، و 1.53 اإلشارة اختبار قيمة، و  %56.65 النسبي الوزن
sing. من تقريباً  متوسطة بدرجة ىناك موافقة ان عمى يدل مما،  1.163 تساوي 
  .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبل

"  لآلخرين يحدث بما أعبأ ال الواقع في إنني"  الرابعة لمفقرة بيالحسا المتوسط -
 - 11.46 اإلشارة اختبار قيمةو  ،% 41.71 النسبي الوزن أن أي 2.14 يساوى
 إحصائياً  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلك،  1.111 تساوي .(Sig)االحتمالية القيمة، و 
 الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط أن مما يدل عمىa= 0.05 داللة مستوى عند
 عدم ىناك أن يعني وىذا 3 وىي (المحايد) المتوسطة الموافقة درجة عن نقص قد

 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبل من موافقة
 داللة مستوى عند إحصائياً  دالة "اإلنسانية عدم“ اعتبار متغير يمكن عام وبشكل -

a= 0.05  لجميع النسبي والوزن ، 2.32 يساوي لو الحسابي المتوسط أن، حيث 
 االحتمالية القيمة، و  - 11.69 اإلشارة اختبار قيمةو  ، 46.36 يساوي المجال فقرات

(Sig). عمى العينة أفراد قبل من موافقة عدم ىناك أن يعني مما،  . 1.111 تساوي 
 .البعد ىذا عمى احتراق من المبحوثين معاناة عدم يعكسو  ، تغيرالم ىذا فقرات

  الشخصي اإلنجاز -2
 في موضحة النتائج االستجابة، درجة لحساب متوسط اإلشارة اختبار استخدام تم

 التالى  جدول
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 (9) جدول

 االنجاز الشخصى مجال فقرات من فقرة لكل .(Sig)االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

  م
 
بى الفقرة

سا
الح

سط 
متو

ال
 

زن
الو

 
بى

نس
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
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g

 

ال
 رتبة

 تجاه جميورال يشعر كيف أفيم أن أستطيع 1
 .مينتي

3.69 73.77 10.69 *0.000 4 

 في إيجابا أؤثر عممي خبلل من أنني أشعر 2
 .اآلخرين حياة

3.83 76.59 11.28 *0.000 0 

 2 0.000* 9.78 74.75 3.74 .والحيوية بالنشاط أشعر 3

 ألداء المناسب الجو تييئة وبسيولة استطيع 4
 .أكمل وجو عمى يعمم

 
3.90 

78.06 12.50 *0.000 1 

 مع وتعاممي عممي خبلل من باالبتياج أشعر 5
 .جميورال

3.68 73.64 9.27 *0.000 5 

 المشاكل مع تام بيدوء أتعامل عممي في 6
 .النفسية

3.72 74.50 9.73 *0.000 3 

 ىذا في بالتقدير جديرة كثيرة أشياء حققت 7
 .العمل

3.83 76.51 10.57 *0.000 1 

  0.000* 11.87 75.39 3.77 معاً  المجال فقرات جميع 

 a= 0.05 داللة مستوي عند إحصائياً  دال الحسابي المتوسط

،  بتدنى االنجاز الشخصىيتضح من الجدول السابق فيما يخص شعور الصحفيين 
عممي استطيع وبسيولة تييئة الجو المناسب ألداء )عبارة جاء فى المرتبة االولى انو 

% ، تمييا مباشرة فى المرتبة الثانية 73.64بمغ  لمموافقة ( بوزن نسبىعمى أكمل وجو
( بوزن نسبى أشعر أنني من خبلل عممي أؤثر إيجابا في حياة اآلخرين.عبارة )
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حققت أشياء % ، عمى حين جاء فى المرتبة الثالثة عبارة ) 76.59لمموافقة بمغت 
% ، وجاءت  76.51( بوزن نسبى لمموافقة بمغ عمل كثيرة جديرة بالتقدير في ىذا ال

 74.75( بوزن نسبى لمموافقة بمغ أشعر بالنشاط والحيوية.فى المرتبة الرابعة عبارة )
في عممي أتعامل بيدوء تام مع % ، وجاءت فى المرتبة الخامسة واالخيرة عبارة )

المرتبة السادسة  وجاءت فى ،%  74.51( بوزن نسبى لمموافقة بمغ المشاكل النفسية.
تجاه مينتي.( بوزن نسبى لمموافقة بمغ  جميورعبارة) أستطيع أن أفيم كيف يشعر ال

أشعر باالبتياج من خبلل %، واخيراً  فى المرتبة السابعة جاءت العبارة ) 73.77
 % . 73.64عممي وتعاممي مع الجميور( بوزن نسبى لمموافقة بمغ

ى الفقرة الرابعة" استطيع وبسيولة تييئة الجو الصحفيين عم ىناك موافقة من قبل  -
" يساوي المناسب الداء عممى عمى اكمل وجو" ، حيث كان المتوسط الحسابى لمفقرة 

قيمة اختبار و ، % 78.16النسبي  الوزنأي أن ،  5الدرجة الكمية من و  3.91
الفقرة تعتبر ىذه  لذلك 1.111  .( تساويSigالقيمة االحتمالية )، و  12.51 اإلشارة

= ، مما يدل عمى أن متوسط درجة  a 1.15دالة إحصائيًا عند مستوى داللة
وىذا يعني  3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة )المحايد( وىي 

 الصحفيين عمى ىذه الفقرة. أن ىناك موافقة من قبل

ل عممي وتعاممي مع المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " أشعر باالبتياج من خبل -
 9.27%، قيمة اختبار اإلشارة  73.64النسبي  الوزنأي أن  3.68"يساوي  جميورلا

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  1.111.( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية )
= مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد  a 1.15عند مستوى داللة 

 وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل 3وىي  (المحايد)الموافقة المتوسطة زاد عن درجة 
 .عمى ىذه الفقرة الصحفيين
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ٍجاه " اإلّجاص اىشخصٍ " داىت إحصائُا  عْذ ٍسخىي ََنِ اعخباس وبشكم عام  - 

عِ  خغُشٍخىسط دسجت االسخجابت ىهزا اىَ اخخالف ورىل ّخُجت، =   a 0.5.دالىت

 قبو ٍِ ٍىافقت هْاك أُ َعٍْ وهزا،   3  وهٍ( اىَحاَذ) طتاىَخىس اىَىافقت دسجت

 احخشاق ٍِ صحفُُِاى ٍعاّاة عذً َعنس ٍَا خغُشاىَ زاه فقشاث عيً اىعُْت أفشاد

 احخشاق حعٍْ اىَىافقت أُ بَعًْ ٍعنىس اىبعذ هزا إُ حُث اىبعذ هزا عيً وظُفٍ

 0ٍْخفض
 : الثالثة أبعاده عمى الوظيفي راقاالحت من لمعاناتيم طبقا المبحوثين تصنيف:  ثانيا

 تكون بذلك و ،5-1من  لئلجابات وزن تم إعطاءمن خبلل الحسابات االحصائية 
تنتج من ضرب عدد فقرات ىذا  (درجة في البعد االول )اإلجياد االنفعالي  أعمى

ة فى ج( و بذلك تكون أعمى در 5في وزن أعمى إجابة )  فقرات  9المقياس )) 
درجة ، و بنفس الطريقة يمكننا حساب الدرجات العالية  45=5*9الى االجياد االنفع

درجة ، والبعد الثالث )االنجاز الشخصي(  25-5*5في البعد الثاني )عدم اإلنسانية( 
معينة للثبلثة اأبعاده  فىلتحديد مستويات االحتراق الوظيفي وذلك درجة ،  35=5*7

 .محل الدراسة 

االحتراق.  مستوياتمن  مستوىتجيبين في كل نسبة المس( ، 11)يوضح الجدول 
 .االحتراق لكل مقياس إلى احتراق منخفض، ومتوسط ، ومرتفع مستوياتحيث قسمت 
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 فى ابعادة الثالثة الوظيفي االحتراق مستويات ( 11 ) رقم جدول
 نسبة المستجيبين )درجة االحتراق( ابعاد االحتراق

 احتراق مرتفع متوسط احتراق احتراق منخفض االجياد االنفعالى
1-15 16-31 31-45 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
7 2.7 182 71.5 69 26.7 

 احتراق مرتفع احتراق متوسط احتراق منخفض عدم االنسانية
1-8 9-16 17-25 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
69 26.7 148 57.4 41 15.9 

 احتراق مرتفع احتراق متوسط احتراق منخفض خصىاالنجاز الش
25-35 13-24 1-12 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
191 73.6 68 26.4 1 1 

 معكوس مقياس* 

 االحتراق مستوىو  مقياس تحميل نتائجمن نتائج الجدول السابق الخاص ب يتضح
 :التالى الوظيفي

 االنفعالي اإلجياد:  أوال

من  بقدر العينة من  %71.5بوالتى تقدر االكبر من الصحفيين  النسبة يعانى
  2.7% نسبة عانيت حين في ، بنسبة متوسطة نفسي و انفعالي إجياد من المعاناة

 إجياد من المبحوثين من 26.7% تعانى نسبةو   ، منخفض انفعالي إجياد من فقط
 وظيفي احتراق من نونيعا الصحفيين أن القول نستطيع وبذلك . مرتفع انفعالي
 االنفعالي ( اإلجياد) بعد فى متوسط
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 اإلنسانية عدم:  ثانيا

 ( بمستوى"تبمد المشاعر" )عدم انسانية من تعاني 57.4%  العينة نصف من أكثر
 ، منخفض)عدم انسانية( بمستوى  من %  26.7 نسبة عانيت حين في ، متوسط

 أن القول نستطيع بذلكو   مرتفع. )عدم انسانية( بمستوى  من  15.9%تعانى نسبة و 
 (اإلنسانية عدم) بعد فى متوسط وظيفي احتراق من يعانون الصحفيين

 الشخصي االنجاز:  ثالثا

تدنى مستوى منخفض من الشعور ب من تعاني العينة من 73.6 % األكبر النسبة
 مستوى من%  26.4 نسبة عانيت حين في ، (" نقص الكفاءة")االنجاز الشخصى

 من يعانون الصحفيين أن القول نستطيع بذلك و من االنجاز الشخصى. متوسط
 االنجاز الشخصى( . ( بعد فى متوسط وظيفي احتراق

 مجتمعاً  الثالثة بأبعاده الوظيفي االحتراق من لمعاناتيم طبقا المبحوثين تصنيف
 الثالثة المجاالت جميع (11) جدول

 االحتراق الوظيفي العدد %النسبة المئوية
 

3.1 
 

 منخفض 8
 

83.7 
 

 متوسط 216
 

13.2 
 

 مرتفع 34
 

100.0 
 

 المجموع 258

% عينة الدراسة الصحفيين  النسبة االكبر من أن نرى من بيانات الجدول السابق
 من % تعاني  13.2 ان نسبة حين في متوسط وظيفي احتراق من ، يعانون83.7
ين تعانى من احتراق % من الصحفي3.1الوظيفي مرتفع ، وكانت نسبة  احتراق

 وظيفى منخفض.
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 الدراسة :  فروض اختبارثانيًا : 
تعرض الصحفيين لمقرصنة  بين إحصائية داللة ذات عبلقة : توجداالول الفرض

 اإلنسانية عدم – االنفعالي الثبلثة )اإلجياد الوظيفي بأبعاده االحتراق درجة الصحفية
 . ( الشخصي االنجاز-)تبمد الشعور( 

كما ىو مبين فى  ، الثانى الفرعي المجال فقرات خبلل من الفرضية ىذه اختبار تم
 الجدول التالى

 (10) جدول

 االنجاز الشخصى مجال فقرات من فقرة لكل .(Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

  م
 الفقرة
بى 

حسا
ط ال

وس
لمت
ا

 

بى
لنس
ن ا
وز
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

ية  
تمال

الح
ة ا
قيم
ال

sin
g

رتبة 
ال

 

وجد لدى قدر كاف من التحكم فى ادارة ال ي 1
 وظيفتى 

3.69 73.77 10.69 *0.000 1 

ال اعتقد ان ىناك شخص او كيان سوف  2
يساعدنى فى الحصول عل حقوقى االدبية 

 والمادية

3.83 76.59 11.28 *0.000 2 

اشعر بالخوف عمى ىويتى االلكترونية  3
وخصوصية حساباتى الشخصية من التعرض 

 االنتحال ونة اقرصليجمات 

3.74 74.75 9.78 *0.000 5 

 4 0.000* 9.27 73.64 3.68 ال اشعر االن ان العالم الرقمى مكانًا آمناً    4

ال يمكننى ان احمى انتاجى الصحفى من  5
 القرصنة المستقبمية

3.68 73.64 9.27 *0.000 3 

ادارة  ىال ارغب فى تعمم ميارات جديدة ف 6
  د تطوير ادائى بالعملالتقنيات الحديثة تفي

3.72 74.50 9.73 *0.000 6 

  0.000* 11.87 75.39 3.77 معاً  المجال فقرات جميع 
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يتعمق بالضغوط الناتجة عن تعرض الصحفيين يتضح من الجدول السابق فيما 
)ال يوجد لدى قدر كاف من التحكم فى عبارة جاء فى المرتبة االولى انو  لمقرصنة

% ، تمييا مباشرة فى المرتبة الثانية 73.77بمغ  لمموافقة نسبى ادارة وظيفتى( بوزن
ال اعتقد ان ىناك شخص او كيان سوف يساعدنى فى الحصول عل حقوقى عبارة )

عمى حين جاء فى المرتبة ،  % 76.59بوزن نسبى لمموافقة بمغت (  االدبية والمادية
( بوزن رصنة المستقبميةال يمكننى ان احمى انتاجى الصحفى من القالثالثة عبارة )

ال اشعر االن ان ، وجاءت فى المرتبة الرابعة عبارة )%  73.64نسبى لمموافقة بمغ 
% ، وجاءت فى المرتبة  73.64( بوزن نسبى لمموافقة بمغ العالم الرقمى مكانًا آمناً 

اشعر بالخوف عمى ىويتى االلكترونية وخصوصية حساباتى الخامسة عبارة )
بوزن نسبى لمموافقة بمغ  رض ليجمات قرصنة او االنتحال(الشخصية من التع

 ال ارغب فى تعمم ميارات) عبارةواالخيرة  وجاءت فى المرتبة السادسة % ، 74.75
( بوزن نسبى لمموافقة بمغ ادائى بالعملجديدة فى ادارة التقنيات الحديثة تفيد تطوير 

74.51 %.  
د لدى قدر كاف من التحكم فى ادارة ال يوج " األولى لمفقرة الحسابي المتوسط -

 اختبار قيمة ، 78.14 النسبي الوزن ،  5 من الكمية الدرجةو  3.91 يساوي " وظيفتى
    11.74 ة اإلشار 
 دالة الفقرة ىذه ، مما يدل عمى ان  0.000 تساوي (.Sig)االحتمالية القيمة وكانت

 االستجابة درجة سطمتو  أن ، وىذا يعنى  a = 0.05مستوى داللة  عند إحصائياً 
 أن يعني وىذا 3 وىي  المتوسطة )المحايد(  الموافقة درجة عن زاد قد الفقرة ليذه
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك
ادارة  ىال ارغب فى تعمم ميارات جديدة ف " السادسة لمفقرة الحسابي المتوسط -

 56.61 النسبي ، والوزن 2.83 يساوي " التقنيات الحديثة تفيد تطوير ادائى بالعمل
،  0.011 تساوي (.Sig) االحتمالية  القيمة ، و - 2.29 اإلشارة اختبار قيمة و،%
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 أن عمى يدل مماa = 0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلك
 حايد()الم المتوسطة الموافقة ،درجة عن نقص قد الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط
 .الفقرة ىذه العينة عمى أفراد قبل من موافقة عدم ىناك أن يعني وىذا 3 وىي
لمتغير "الضغوط الناتجة عن  الحسابي المتوسط أن نا مبلحظةيمكن عام وبشكل -

 يساوي تغيرالم فقرات لجميع النسبي الوزن وأن ، 3.42 يساوي القرصنة الصحفية" 
،  0.000 تساوي (.Sig) االحتمالية القيمة، و  8.15 اإلشارة اختبار قيمةو  ، 68.43

 عند إحصائياً  دالة " التعرض لمقرصنة الصحفية" مجالاالمر الذى يمكن اعتبار ان 
 المجال ليذا ابةاالستج درجة متوسط أن عمى يدل مما،  a = 0.05 داللة مستوى
 ىناك أن يعني وىذا،  3 وىي (المحايد)المتوسطة  الموافقة درجة عن جوىرياً  يختمف
 .المجال ىذا فقرات عمى العينة أفراد قبل من موافقة
الموافقة عمى  من مستوى ابدوا الدراسة عينة صحفيينال بأن القول نستطيع سبق مما

تولد التوتر والقمق وتزيد العبء االنفعالى  يشكل بيئة ضاغطة ان التعرض لمقرصنة
صية وغيرىا من المشكبلت، النفسية الناتجة عن مخاوف اختراق الخصو  واالضطرابات

يشعر الصحفي بالعجز فى مواجيو التيديدات التى تمس حماية عممو ، وانو ومعيا 
ربما ال يستطيع التكيف مع مطالب الموقف بمعنى أن الموقف يخرج عن نطاق 
سيطرتو، و متى حدث ذلك فإن العبلقة التي تربط الصحفى بعممو تأخذ بعدا سمبيا لو 

 تنعكس عمى االداء الوظيفى و عممية المينية ككلآثار مدمرة عمى ال
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 (13جدول )

 الوظيفي االحتراق التعرض لمقرصنة الصحفية ودرجة

 القيمة
 االحتمالية

معامل 
 سبيرمان
 اللربتاط

 القرصنة
 المجال

 اإلجياد االنفعالي 0.476 0.000* 
 عدم اإلنسانية 0.418 0.000*
 اإلنجاز الشخصي 0.225 0.000*
 الوظيفي االحتراقمقياس  0.485 0.000*

 a=0.0.عند مستوى داللة دال إحصايئاً  * االرتباط

 

التعرض لمقرصنة  بين إحصائية داللة ذات طردية عبلقة وجود السابق جدولال يبين
سبيرمان  معامل حيث كانالوظيفي بمستوياتو الثبلث ،  االحتراق الصحفية ودرجة

 درجةو  اتجة عن التعرض لمقرصنة الصحفيةبين الضغوط الن عامة بصورةلبلرتباط 
،  0.000 تساوي (Sig)االحتمالية  القيمة وكانت ،0.485 يساوي االحتراق الوظيفي

 زاد كمما وىذا يعنى انو، α= 0.05 وىى قيمة دالة احصائيًا عند مستوى اقل من 
 . الوظيفي االحتراق كمما زاد التعرض لمقرصنة

 
ممن تعرضوا  المبحوثين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد : الفرض الثاني

 االنفعالي، اإلجياد ) الثبلثة بأبعاده الوظيفي متغير االحتراق حول لمقرصنة الصحفية
ويتفرع من  الديموجرافية المتغيرات من ( طبقًا لعدد الشخصي االنجاز ، اإلنسانية عدم

 : كالتالي ىذا الفرض عدة فروض فرعية



 الوظيفى االحتراق مستوى عمى وتأثيرىا الصحفية القرصنة
 

 0101 كتوبرأ                                 126                   ن         خمسووال سادسالعدد ال

الثبلثة  بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في حصائيةإ داللة ذات فروق يوجد -1
الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية الذين تعرضوا لمقرصنة  لدى
 . لمسنطبقا 

 ( 14 ) جدول يوضح

 سنان – انثانيت انفرضيت نتائج (41) جذول
 sigالقيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال م
 0.108 6.073 ىاالجياد االنفعال 1
 0.058 7.468 عدم االنسانية 2
 0.042* 8.197 االنجاز الشخصى 3

 

داىت عْذ  ماّج) لبلنجاز الشخصى(  (.Sig)االحتمالية القيمةيبين الجدول السابق ان 

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد فإنو ثم ، ومنa = 0.05ٍسخىي اقو ٍِ 
عمى مستوى تدنى االنجاز  الوظيفي االحتراق متغير حول العينة أفراد إجابات

 السن . إلى طبقاً الشخصى 

 

 الوظيفي االحتراق متغير حولصحفين ال الستجابة حسابيةال متوسطات (13جدول )
 مسنل طبقاً 

 المتوسطات الحسابية لمفئات العمرية المجال
 51اكبر من  51-36 35-25 25اقل من 

 95.59 124.31 137.27 133.55 االجياد االنفعالى
 104.23 119.13 127.60 144.89 عدم االنسانية 

 161.09 142.57 118.73 123.79 االنجاز الشخصى
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 متوسط كانسنة،  51عن أعمارىم لصحفيين ممن تزيدايتضح من الجدول السابق ان 
االستجابة لباقى  متوسطات مناكبر من  الشخصي اإلنجاز تغيرلم استجابتيم

 أكبر كانت المجال ىذا حول الموافقة درجة أن يعني ىذا ،األخرى الدراسة تغيراتم
 عمى االحتراق مقياس إن حيث و ،، واقل لدى الفئات االصغرىذه الفئة العمرية  لدى
 من معاناة اقل سنة 50 من أكثر العمرية الفئة فيمكن اعتبار معكوس البعد ىذا

الفئة العمرية "اقل  وان الشخصي االنجاز تدنى بعد عمىالوظيفى  االحتراق من غيرىم
  سنة" ىى االكثر معاناه  25من 
 ىم العالية الخبرة سنوات ذوي من العمرية الفئة ىذهربما يرجع ذلك الى ان  و 
الفئات من  غيرىم من الوظيفية لمياميم اً تمرسو   خبرة وأكثر ألعماليم فيما أكثر

 . نظرىم وجية من مرض وكفاءتيم ألدائيم تقديرىم يكون بالتالي و االصغر سنًا، 
 مرتفعة اطموحاتي تكون ياعمرى بداية في لفئات االصغر سناً ا انباإلضافة  ىذا

 لما ياتطمعات أن إذ ، العمل واقع يشبعيا التي الغالب الحاجات في يقابميا ال وبالتالي
مرور  مع بينما ىاانجاز  عن بعدم الرضا شعرفت عالية تكون ياعمم من تحقيقو ريدت

 . انجازه و أدائو عن رضاه يزيد مستوى وبالتالي واقعية أكثرصحفى ال يصبح السنوات
 القرنىوعمى  (29)(2114فاتن بركات )وىذا يتوافق مع نتائج دراسات كل من 

 االحتراق درجة، من ارتفاع  Pereira Fábio H.  (2019)(31)، و (31)(2114)
االعبلمية المدروسة طبقًا لمجموعة من  االعبلميين العاممين بالمؤسسات النفسي لدى

المتغيرات منيا السن وسنوات الخبرة الوظيفية حيث تتناسب درجة االحتراق الوظيفى 
 عكسيًا مع متغير السن وسنوات الخبرة .

 

 بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق يوجد   -2
الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية الذين تعرضوا  الثبلثة لدى

 النوع لمقرصنة طبقا 

https://0811qekvo-1104-y-https-www-tandfonline-com.mplbci.ekb.eg/author/Pereira%2C+F%C3%A1bio+Henrique
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 اننوع – انثانيت انفرضيت نتائج (14جدول)

 sigالقيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال م
 0.192 -0.869 ىعالاالجياد االنف 1
 0.170 -0.954 عدم االنسانية 2
 0.115 -1.202 االنجاز الشخصى 3

 العينة أفراد عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين إجاباتيبين الجدول السابق 
 .(Sig)االحتمالية القيمة لمنوع ، حيث كانت الوظيفي طبقاً  االحتراقرات متغي حول

 ال نوعال يدل عمى ان مما، a = 0.05 الداللة  ستوىم من أكبر المتغيراتلجميع 
 فروق وجود عدموربما يرجع ذلك الى  ، الوظيفي االحتراق من المعاناة درجة فى يؤثر
 العبء فيفى المواقع االلكترونية العامبلت العاممين و  الصحفيين والصحفيات بين

وفى  اء الوظيفيةالتكميفات واالعب عمى الحصول في بينيم الفرص تكافؤو  الوظيفي
لتبعات الضغوط الناتجة عن   معدل االنتاج الصحفى  وبالتبعية فى تعرضيم 

(   31)(2116دراسة وائل العشرى )، وىذا يتوافق مع نتائج دراسة  صحفيةالقرصنة ال

 أرجا تايكو واخروندراسة ، و  Reinardy (32)( 2112) دراسةويتعارض مع نتائج 
لى أن درجة االحتراق عند النساء عالية في بعدي أشارت إ التى(  33)( 2115)

النساء اكثر عرضو من الرجال في مجال ذلك الن  االجياد االنفعالي وتبمد المشاعر
الصحافو لمتاثيرات السمبية لضغط الوقت خاصو مع نقص الكفاءه ونقص القدره عمى 

 راق عن الرجال.مستوى اعمى من االحتوالذى بدورة يؤدى الى  االداء والمجيود البدني

الثبلثة  بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق يوجد -3
 ممستوى التعميمى  مواقع االلكترونية المصرية طبقا لالصحفيين العاممين بال لدى
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 ىَسخىي اىخعيًَُ  ا – انثانيت انفرضيت ( نتائج41جذول)
 sigالقيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال م

 0.056 5.754 ىاالجياد االنفعال 1
 0.010* 9.207 عدم االنسانية 2
 0.768 0.529 االنجاز الشخصى 3

وجود فروق ذات داللة احصائية بين الصحفيين العاممين  من الجدول السابق يتضح
" طبقًا لممستوى التعميمى، حيث عدم االنسانيةمتغير"فى المواقع االلكترونية فى مستوى 

 =   a 1.15الداللة  مستوى من أقل اإلنسانية لعدم .(Sig)االحتمالية قيمةال كانت
لباقى  المبحوثين استجابة في إحصائية داللة ذات فروقبينما لم يتضح وجود 

 .المتغيرات ترجع لممستوى التعميمى

 طبقاً  االحتراق متغير الصحفين حول الستجابة الحسابية متوسطات (16جدول )
 لممستوى التعميمى

 لممستوى التعميمىالمتوسطات الحسابية  المجال
 فوق جامعى جامعى متوسط

 96.42 136.51 123.08 االجياد االنفعالى
 83.13 128.43 140.01 عدم االنسانية 

 124.74 131.81 125.05 االنجاز الشخصى
لجدول السابق ان الصحفيين من اصحاب المؤىبلت المتوسطة اكثر ا نتائج يتضح من

بشكل اكبر من باقى الفئات  "عدم االنسانية"لبلحتراق الوظيفى لمتغير  ناه معا
 لدى أكبر المجال كانت ىذا حول الموافقة درجة أن يعني ىذا،  التعميمية االخرى 

مؤىبل متوسطًا ، واقل عند الفئات التى تحمل مؤىل فوق  يحممون الذين العينة أفراد
اقل تدريبًا اكاديميا من المؤىبلت المتوسطة  ةحمم أنوربما يرجع ذلك الى  جامعى ، 
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، فضبًل عن ان اصحاب  من االحتراق معاناتيم في قد يكون لو اثر مما نظرائيم
وبالتالى اكثر دراية عمى ادارة  المؤىبلت فوق الجامعية ربما يكونوا اكبر عمرًا وخبرة 

  راق.من معيا فيكون لو اثره فى مستوى االحتضغوط العمل والتعامل اآل

الثبلثة  بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق يوجد -2
الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية الذين تعرضوا لمقرصنة  لدى

 طبقا سنوات الخبرة  
 سنواث انخبرة – انثانيت انفرضيت ( نتائج41جذول)

قيمة  المجال م
 االختبار

القيمة االحتمالية 
sig 

 0.066 7.183 ىاالجياد االنفعال 1
 0.031* 8.862 عدم االنسانية 2
 0.023* 9.548 االنجاز الشخصى 3

وجود فروق ذات داللة احصائية بين الصحفيين فى متغير الجدول السابق يوضح 
 القيمة ، حيث كانت طبقًا لسنوات الخبرة  "النجاز الشخصى"اوتدنى  "عدم االنسانية"

 1.15 الداللة مستوى من أقل (.Sig)االحتمالية 

 ىسْىاث  طبقا   "االجهاد االّفعاىً"وىٌ َثبج وجىد فشوق راث دالىت احصائُت ىَخغُش 

 اىخبشة0
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 طبقاً  االحتراق متغير الصحفين حول الستجابة الحسابية متوسطات (01جدول )
 لسنوات الخبرة

 لسنوات الخبرةالمتوسطات الحسابية  المجال
 11اكبر من  11-8 7-4 4اقل من 

 113.46 136.90 146.77 127.14 االجياد االنفعالى
 108.97 126.93 142.30 139.23 عدم االنسانية 

 143.99 113.09 111.37 138.20 االنجاز الشخصى
الجدول يتضح ان الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية التى تتراوح  نتائج خبلل من

 فى متغير االحتراق من غيرىم من معاناة أكثر سنوات7-4 بين ليم الخبرة سنوات
 11من الصحفيين اصحاب الخبرة اكثر من  العينة فرادابينما كان ، "اإلنسانية عدم"

، "الشخصي االنجاز"الوظيفى فى متغير  االحتراق من غيرىم من معاناة أقلسنة 
 . معكوس البعد ىذا عمى االحتراق مقياس إن حيث

، وربما يرجع (34)بتأثير السن الخاصة السابقة النتيجة مع نتيجةال ىذهوتتوافق  
 خبرة وأكثر ألعماليم فيما أكثر العالية الخبرة سنوات ذوي من الفئة ىذه كون ذلك الى
اكثر خبرة فى تفيمًا لطبيعة و  الجدد الموظفين من غيرىم من الوظيفية لمياميم وتمرسا
يم ميارة مكتسبة بفعل الخبرة الوظيفية فى ، ولدي الضغوط التى يتعرضون لياوانواع 

 وجية من مرض كفاءتيمو  ألدائيم تقديرىم يكون بالتالي ،كيفية ادارة ىذه الضغوط 
 يتوقعون ميم الصحفىعم بداية في الشبابصحفيين ال ألن باإلضافة ىذا، نظرىم
 عمقيت فيما ومن النظام القانونى إلييا ينتمون التيالمؤسسة الصحفية  من الكثير

فتبدوا  ، والمرئى  بحماية انتاجيم الصحفى فى كافة اشكالو المكتوب اوالمسموع
 العاطفي لبلستنفاذ عرضة أكثر يجعميم مما واقعية وغير مثالية ىؤالء توقعات
 بعدم فيشعرون ، العمل بواقع طموحاتيم تصطدم الغالب وفي،  النفسي واإلجياد



 الوظيفى االحتراق مستوى عمى وتأثيرىا الصحفية القرصنة
 

 0101 كتوبرأ                                 132                   ن         خمسووال سادسالعدد ال

وتفيمًا  واقعية أكثرالصحفى  يصبح خبرةال سنوات زيادة بينما نجازالا عن الرضا
 الى حد ما .  وانجازه أدائو عن رضاه مستوى يزيد بالتالي لطبيعة االمور، 

الثبلثة  بأبعاده الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق يوجد -3
العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية الذين تعرضوا لمقرصنة الصحفيين  لدى

 مستوى االقتصادى طبقا ال
 انمستوى االقتصادى – انثانيت انفرضيت ( نتائج14جذول)

 Sig القيمة االحتمالية قيمة االختبار المجال م
 0.646 1.659 ىاالجياد االنفعال 1
 0.179 4.901 عدم االنسانية 2
 0.670 1.554 االنجاز الشخصى 3

مستوى االحتراق بين  يوضح الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
االحتمالية  القيمة حيث كانتالوظيفى فى مستوياتو الثبلث طبقًا لممستوى االقتصادى، 

(Sig.) الى -الرواتب تقارب وربما يرجع ذلك الى،  1.15 الداللة مستوى من كبرأ
 كبير تمايز يوجد بلف ن فى المواقع االلكترونية المصريةيصحفيمل الممنوحة -حد ما 

نتائج ق ، وىذا يتفق مع باالحترا شعورال مستوى عمى ينعكس أن مكني تبالرا في
معدالت توصمت الى عدم تأثر مستوى الدخول عمى لى ا Reinardy (35)دراسة 

 ن في الواليات المتحدة األمريكية.يالصحفي عنداالحتراق الوظيفى 

 الثبلثة لدى هبأبعاد الوظيفي االحتراق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق يوجد -4
الصحفيين العاممين بالمواقع االلكترونية المصرية الذين تعرضوا لمقرصنة طبقا 

 لمجاالت العمل االعبلمى



 الجزء السادس: المكتبات واإلعالم         جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 0101 كتوبرأ                                 133                   ن         خمسووال سادسالعدد ال

 انعمم االعالمي مجاالث – انثانيت انفرضيت ( نتائج11جذول)

 مجاالث انعمم االعالمي – انثانيت انفرضيت ( نتائج11جذول)
 sigمالية  القيمة االحت قيمة االختبار المجال م
 0.336 3.383 االجياد االنفعالى 1
 0.024* 9.417 عدم االنسانية 2
 0.036* 8.547 االنجاز الشخصى 3

 

 استجابة في إحصائية داللة ذات فروق من بيانات الجدول السابق وجود يتضح
فى متغير "عدم االنسانية" ومتغير  مجاالت العمل االعبلمىطبقًا ل لمدراسة المبحوثين

 = a الداللة مستوى من أقل القيمة االحتمالية كانت" حيثصى" ،خالنجاز الش"ا
 المبحوثين استجابة ، بينما لم يثبت وجود فروق ذات داللة احصائية في 0.05
 .فى متغير "االجياد االنفعالى"  مجاالت العمل االعبلمىطبقًا ل لمدراسة

 طبقاً  الوظيفي متغيراالحتراق ولح المبحوثين الستجابة الرتب متوسطات يبين( 01جدول )
 مجاالت العمل إلى

 المتوسطات الحسابية لمجاالت العمل المجال
 تصميم مواقع اخراج تصوير تحرير

 122.31 126.58 124.63 143.52 االجياد االنفعالى

 111.25 126.98 131.46 149.74 عدم االنسانية 

 149.08 128.35 126.19 112.62 االنجاز الشخصى

 يعممون الذين السابق ، أن  الصحفيين جدولال في الموضحة االختبار نتائج منيتبين 
ىم االكثر معاناه لبلحتراق الوظيفى فى متغير "عدم  فى مجال التحرير الصحفى

االنسانية" يميو المصورين الصحفيين ثم المخرجين الصحفيين ، واخيرا بفارق كبير 
 المبحوثين الستجابات الحسابى متوسطال كانيث العاممين بتصميم وتطوير المواقع، ح
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. وىذا ربما األخرى العمل مجاالت لباقي الرتب متوسطات من لممحررين أكبر لمدراسة
 مع الجميور تعامبل يرجع الى ان فئة المحررين ىم االكثر حركة ميدانيًا واالكثر

فحات المواقع واالكثر انتاجًا ينشر عمى ص سمبي( ىجومي، )تعسفي، أنماطو باختبلف
وربما االكثر معاناه من الضغوط الناتجة عن السرقات الصحفية، تمييا فئة المصورين 

 الصحفين.

 كان فى مجال التصميم وتطوير المواقع  يعممون الذين العينةلمصحفيين افراد  بالنسبة أما
 من" الشخصي اإلنجاز" تغيرلم أكبر لمدراسة المبحوثين الستجابات الرتبة متوسط

 ىذا حول الموافقة درجة أن يعني مما  .األخرى الدراسة مجاالت لباقي الرتب توسطاتم
فى تصميم وتطوير المواقع ، ويدل ذلك  يعممون الذين العينة أفراد لدى أكبر كانت تغيرالم
ويكون االكثر شعورًا النو بعد معكوس  البعد ىذا عمى باالحتراق شعورا األقل أنيم عمى

المتغير ىى فئة العاممين بمجال التحرير يمييا المصورين الصحفين  باالحتراق فى ىذا
، Banks & Cook (36)( 2113)وىذا يتفق مع تنائج دراسة  .فالمخرجين الصحفيين 

درجات االحتراق النفسي بين الصحفيين التى توصمت الى تأثير مجاالت العمل عمى 
من حيث االجياد االنفعالي  المحررون لدييم نسبة أعمى توصل الباحثان إلى ان حيث

ريناردي كما اشارت نتائج دراسة وتبمد المشاعر من المراسمين الصحفيين، 
(2115)Reinardy ) (37) درجة االحتراق النفسي عند الصحفيين الرياضيين  ارتفاع إلى

وذلك من محررين، وكتاب، ومصممي الصفحات الرياضية فى الواليات المتحدة االمريكية 
 ر من زمبلئيم فى االقسام االخرى.بنسبة اكب

ممن تعرضوا ن الخاضعين لمدراسة يء رأى الصحفيواىتمت الدراسة باستقصا
لمقرصنة الصحفية ويعانون الضغوط الناتجة عنيا ويشعرون بمستويات من االحتراق 

استقصاء راييم حول رؤيتيم لمستقبل عمميم االعبلمى وسعت الدراسة الى الوظيفى ، 
 .موضحة بالجدول التالىعدة خيارات  من خبلل وضع


