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 امللخص: 
از(  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستويات االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنج

(، باختالف متغيرات النوع، والعمر، والمؤهل  COVID-19لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كورونا )
( صحفيا  ٨٩العلمي، والحالة االجتماعية، والخبرة، وطبيعة العمل، والتخصص، وكثافة التغطية خالل الجائحة، وتكونت عينة الدراسة من ) 

لدى الصحفيين السعوديين كان   وصحفية، وتم تطبيق مقياس ماسالش لالحتراق النفسي. وقد أظهرت الدراسة أن مستوى االحتراق النفسي
ناث،  بشكل عام معتداًل، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى االحتراق النفسي في بعد اإلجهاد االنفعالي لصالح اإل

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا  ووجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، كما  
في مستوى االحتراق النفسي في بعد نقص الشعور باإلنجاز لصالح المتزوجين، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  

فروق دالة إحصائيًا في مستوى    في بعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر تبعًا لمتغير التخصص، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود
مية االحتراق النفسي تعزى لمتغير كثافة التغطية الصحفية أثناء جائحة كورونا، ومن أهم ما أوصت به الدراسة، ضرورة اهتمام المؤسسات اإلعال

 الظروف العادية أو االستثنائية. بالجانب النفسي للصحفيين، من خالل تبني استراتيجيات للوقاية من ظاهرة االحتراق النفسي لديهم سواء في  
 (.COVID-19الكلمات االفتتاحية: االحتراق النفسي، الصحفيين السعوديين، التغطية الصحفية، جائحة كورونا )

Abstract: 

This study aimed to identify the levels of psychological burnout in its three dimensions (emotional 

exhaustion, depersonalization, and lack of a sense of achievement) among Saudi journalists working in press 

coverage during the Corona pandemic (COVID-19), according to the variables of gender, age, educational 

qualification, marital status, experience, nature of work, specialization, and intensity of coverage during the 

pandemic. The study sample consisted of (89) male and female journalists, and the Maslash burnout scale 

was applied. The study showed that the level of psychological burnout among Saudi journalists was generally 

moderate, and the results of the study showed that there were statistically significant differences in the level 

of psychological burnout in the emotional exhaustion dimension in favor of females, and there were 

statistically significant differences in the level of psychological burnout in its three dimensions according to 

the educational qualification variable. The results showed that there were statistically significant differences 

in the level of psychological burnout in the dimension of lack of a sense of achievement in favor of married 

couples. The psychological aspect is attributed to the variable intensity of press coverage during the Corona 

pandemic, and one of the most important recommendations of the study is the need for media organizations 

to pay attention to the psychological aspect of journalists, by adopting strategies to prevent the phenomenon 

of psychological burnout among them, whether in normal or exceptional circumstances . 

Key words: psychological burnout, Saudi journalists, press coverage, the Corona (COVID-19) pandemic. 

 مقدمة: 
ج عنها من مشاكل وتحديات أمام الفرد في  تعد ظاهرة االحتراق النفسي من الظواهر التي تناولتها العديد من البحوث والدراسات، وذلك لما ينت

ن  مختلف نواحي الحياة، مما يتطلب منه مواجهة هذه التحديات والتكيف معها أو السيطرة عليها، وفي مجال العمل اإلعالمي يتعامل اإلعالميو 
وغيرها من الظروف، ففي الحادي   مع العديد من الضغوط النفسية في مجال التغطية اإلعالمية لما يحدث في المجتمع من أحداث ومناسبات

، تم اإلعالن من قبل منظمة الصحة العالمية عن ظهور وباء فيروسي جديد تحت مسمى فيروس كورونا المستجد ٢٠٢٠عشر من مارس  
(Covid 19وسرعان ما انتشر هذا الوباء حول العالم، واتخذت اإلجراءات االحترازية من قبل غالبية دول العالم لحماية الم ،) واطنين الذين

أصبحوا يعيشون تحت ضغوط نفسية في ظروف غير عادية ال يمكن التحكم بها، مما يترتب عليها اإلحساس بالعجز عن القيام باألعمال والمهام  
لسلوكية.وفي  اليومية بالمستوى المطلوب، مما يتطلب التدخل لتخفيف الضغوط النفسية عنهم والتقليل من آثارها السلبية باألساليب المعرفية وا

ة إلى أن  بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد الدولي لالتصاالت تم اإلشار 
اق الواسع إلحاطة  جائحة فيروس كورونا "تعد أول جائحة في التاريخ تستخدم فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي على مثل هذا النط

، األمر الذي يمنح العمل اإلعالمي المزيد من الضغوط النفسية التي  1الناس وإعالمهم والحفاظ على سالمتهم وإنتاجيتهم والتواصل فيما بينهم"  
من المهن التي    -أساسًا    -يعاني منها اإلعالميون أثناء مزاولتهم لعملهم للقيام بدورهم تجاه كافة شرائح المجتمع. إضافة لكون العمل الصحفي

 يعاني مزاوليها من الضغط النفسي بسبب طبيعة بعض األحداث التي يتعاملون معها تصل بهم إلى مستوى االحتراق النفسي بكل أبعاده وآثاره، 
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رة والحالة االجتماعية ولكن تتباين فيه استجابة الصحفيين من فرد إلى آخر بناء على عدد من المتغيرات كالنوع والعمر وطبيعة العمل والخب
ق والمؤهل التعليمي وغيرها، وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات إلى أن ضغوط العمل تلعب دورًا كبيرًا في زيادة حدوث ظاهرة االحترا

لتغطية تطورا٢النفسي أثناء قيامهم بعملهم الصحفي  النفسي لدى الصحفيين  ت أحداث جائحة  ، مما يستوجب دراسة مستوى ظاهرة االحتراق 
 فيروس كورونا، وذلك لتحقيق األهداف التالية:  

 مساعدة الصحفيين في التكيف مع االحتراق النفسي وتفادي آثاره السلبية. •
 مساعدة الصحفيين في تحسين عالقاتهم بمن حولهم. •
 المحافظة على صحة الصحفيين النفسية واستقرارها. •
 تمكينهم من القدرة على الوفاء بمتطلبات المهنة.   •

 مشكلة الدراسة: 
، 3يةتشير نتائج الدراسات اإلعالمية إلى أن طبيعة مهنة اإلعالم بشكل عام يصاحبها العديد من الضغوط النفسية والشخصية واالجتماعية والمهن

ة في العمل اإلعالمي والتي تسبب ضغوطًا على حياة العاملين به  بعضًا من هذه الضغوط المهني   Kazi & Abul Kalamوقد حددت دراسة 
 :4مهنيًا، والتي من أهمها

 الدعم غير الكافي من قبل المؤسسات اإلعالمية. •
 مناخ العمل غير اآلمن )وجود خطر على الحياة( •
 ساعات العمل الطويلة.  •
 ضغوط الوقت. •
 العالقات الشخصية   •

( معرضون أكثر من غيرهم إلى  1٩الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية أثناء جائحة كورونا )كوفيد  كما يشير الواقع إلى أن  
الشعور بالضغط والتوتر بمستويات متباينة يصل إلى حد االحتراق النفسي الذي يعد من الظواهر التي ينتج عنها عدد من المشكالت في مجال  

وتبلد المشاعر واإلهمال وفقدان القدرة على اإلبداع واالبتكار وقلة الدافعية واالتجاه السلبي نحو الوظيفة والذات  العمل كفقدان االهتمام بالعمل  
انتشارها وارتفا اللقاح في بداية  الحجر وانعدام وجود  العالم وظروف  للجائحة على مستوى  السريع  الوفيات ويواجه    عفي ظل االنتشار  معدل 

ملين في التغطية اإلعالمية في ظل هذه الظروف مستويات مختلفة من االحتراق النفسي مما يستوجب الحاجة إلى  الصحفيون السعوديين العا
(.وفي ضوء ما  1٩إجراء هذه الدراسة للكشف عن مستوى االحتراق لدى الصحفيين السعوديين أثناء تغطيتهم الصحفية لجائحة كورونا )كوفيد  

ولة اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:ما مستويات االحتراق النفسي لدى الصحفيين السعوديين العاملين  تكمن مشكلة هذه الدراسة في محا  متقد
 (؟ 1٩في التغطية الصحفية أثناء أزمة جائحة كورونا )كوفيد 

 أهداف الدراسة: 
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:  

 لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كورونا. الكشف عن مستويات االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية •
ة التعرف على فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد االحتراق النفسي لدى الصحفيين السعوديين التي تعزى إلى متغيرات )كثافة القيام بالتغطي •

 عية، الخبرة، طبيعة العمل، التخصص(.لجائحة كورونا، النوع، العمر، المؤهل العلمي، الحالة االجتما
 أهمية الدراسية: 

 تتمثل أهمية الدراسة في:  
هذه الدراسة من الدراسات التي تتعرض لظاهرة نادرة لم يتعرض لها الصحفيين السعوديين من قبل مما يجعلها أضافة علمية للدراسات  دتع •

 اإلعالمية.
 النفسي وانعكاسه على أداء القائم باالتصال أثناء األزمات.  تمثل إضافة للدراسات اإلعالمية في مجال االحتراق •
اعي ندرة الدراسات التي تناولت االحتراق النفسي لدى الصحفيين السعوديين بشكل عام وخاصة في ظل التطورات التقنية ومتغيرات الذكاء االصطن •

 ا يزيد من الضغوط النفسية واالجتماعية.التي فرضت بيئة جديدة للتغطية الصحفية )في الظروف العادية أو الطارئة( مم
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أثناء التغطية الصحفية في ظروف غير عادية تفرضها األحداث الطارئة، ووضع   • التعرف على مستوى االحتراق لدى الصحفيين السعوديين 
 ت.   توصيات تساعد في تحسين ظروفهم مما يساعدهم في التحكم بمستوى االحتراق النفسي أو خفض مستواه أثناء األزما

وط أمكانية االستفادة من نتائج هذه الدراسة لوضع حلول مناسبة وتصميم برامج إرشادية تساعد الصحفيين السعوديين في تحقيق التكيف مع الضغ •
 النفسية والتعامل معها بإيجابية، إضافة إلى اإلسهام في تقديم الدعم والرعاية لهم.  

 :  حدود الدراسة
الدراسة على الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كورونا، ومن ثم يجب الحذر عند  الحدود البشرية: اقتصرت   •

 تعميم نتائج الدراسة على التغطية الصحفية في األوقات الطبيعية.
 الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على موضوع مستويات االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة.  •
نية: اقتصرت الحدود الزمانية بفترة تطبيق استبانة هذه الدراسة على الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل الحدود الزما •

 (.  ٢٠٢1جائحة كورونا الفصل الثاني )
 الحدود المكانية: تمثلت الحدود المكانية في المؤسسات الصحفية في المملكة العربية السعودية. •

 حية واإلجرائية: التعريفات االصطال 
كس االحتراق النفسي: "حالة نفسية تصيب األفراد باإلرهاق والتعب ناجمة عن أعباء إضافية، يشعر معها الفرد أنه غير قادر على تحملها وينع •

 5ذلك على األفراد العاملين والمتعاملين معهم، وعلى مستوى الخدمات المقدمة لهم".
 الدرجة التي يحصل عليها الصحفيون من خالل اإلجابة على مقياس االحتراق النفسي المطبق في الدراسة.  ويعرف االحتراق النفسي إجرائيًا ب  •
 الصحفيين السعوديين: هم السعوديين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية بمهنة الصحافة.  •
 عملوا بالتغطية الصحفية خالل جائحة كورونا. ويعرف الصحفيين إجرائيًا بالصحفيين السعوديين الذين ينتمون إلى المؤسسات اإلعالمية و  •

 اإلطار النظري للدراسة:
 أواًل: االحتراق النفسي. 

 ثانيًا: الدراسات السابقة.
 : Burnout   Psychologicalأواًل: االحتراق النفسي 

ية  تكمن أهمية التعرف على مستويات االحتراق لدى الصحفيين السعوديين أثناء عملهم في ظروف نادرة ال يستطيعون التحكم بها كالتغطية الصحف
الرضا عن اإلنجاز واألداء   لهم إحساسًا بعدم  له من ضغوط نفسية ومهنية واجتماعية وشخصية تخلق  خالل جائحة كورونا وما يتعرضون 

لتبلد الشخصي، مما يؤدي إلى مضاعفات وأعباء ومشكالت نفسية ناجمة عن تراكم هذه الضغوط أو تترافق معها مما جعلها ظاهرة الوظيفي وا
القرن   من  السبعينيات  عقد  أوائل  في  بها  االهتمام  حيث ظهر  المعاصرة  النفسية  الظواهر  من  النفسي  االحتراق  ظاهرة  بالدراسة.تعتبر  جديرة 

ه ظاهرة مالزمة للعاملين في المهن اإلنسانية واالجتماعية ومنها مهنة الصحافة، التي تتسم بالضغوط والتحديات التي يواجهها ، باعتبار 6العشرين
( االحتراق النفسي بأنه " زيادة 1٩٨1)  Jacksonوجاكسون    Maslachالصحفي بشكل يومي أثناء أداءه عمله.وقد عرف كل من ماسالك  

العاطفي، وتطوير المواقف والمشاعر السلبية تجاه المستفيدين )تبدد الشخصية(، وفقدان الشعور اإلنساني وتدني    شعور الفرد بأعراض اإلرهاق
( على أنه "نتيجة ضغط  1٩٨1)  Kafryو  Arsonو  Pines. كما يعرفه كل من  7اإلنجاز الشخصي، وعدم الرضى عن اإلنجازات الوظيفية" 

فة مع أشخاص آخرين لفترات طويلة من الزمن، هذه المشاركة المكثفة منتشرة بشكل خاص في  عاطفي مستمر أو متكرر مقترن بمشاركة مكث
ية  مهن الصحة والتعليم والخدمة االجتماعية، حيث تكون طبيعة عملهم رعاية األشخاص اآلخرين، حيث ال تبقى لديهم القدرة على العطاء في نها

االحتراق النفسي بأنه "حالة من االستنزاف االنفعالي والبدني، بسبب ما يتعرض له الفرد من ضغوط؛ أي أنه   كما عرف السمادوني  .٨المطاف"
.وترتبط ظاهرة  ٩يشير إلى التغيرات السلبية في العالقات واالتجاهات من جانب الفرد نحو اآلخرين، بسبب المتطلبات االنفعالية والنفسية الزائدة"

( من خالل خدماتهم الطويلة، حيث يكون الفرد منهم في بداية الخدمة أكثر تفاعاًل وإخالصًا  1٩7٩)  Bardoاد كما يراها  االحتراق النفسي باألفر 
 .1٠وحماسًا ومرونة في تعامله مع ضغوط العمل، ولكن بعد سنوات تتأثر هذه السمات ويفقد حماسه واهتمامه وطموحه وحيويته

 أسباب االحتراق لدى الصحفيين: 
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العديد من الدراسات إلى أسباب االحتراق النفسي وتأثيرها من بيئة عمل إلى أخرى، كما يختلف تأثيرها على األفراد باختالف سماتهم  أشارت  
 الشخصية، ومن أهم أسباب االحتراق النفسي التي أشارت إليها الدراسات ما يلي: 

 .11والتزامه المهني واستعداده لالحتراق النفسيالعوامل الذاتية: وترتبط بواقعية الفرد وطموحاته  •
تؤدي  العوامل االجتماعية: وترتبط بالتغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية في المجتمعات وما يترتب عليها من تأثيرات على المجتمع قد   •

 . 1٢إلى االحتراق النفسي
حيث غموض الدور، ومتطلبات الدور، وعدم المشاركة في سياسات العمل وقرارته، العوامل التنظيمية أو اإلدارية: وترتبط بالمناخ الوظيفي، من   •

. ومنه أيضًا التأهيل للعاملين للتعامل مع طبيعة العمل وظروفه،  13والعاملين   نعدم االهتمام بحاجات العاملين، وتباعد المسافة بين المسؤولي
 .  14، وضغوط اإلدارة وقلة الرواتب، وضعف الحوافز، وغياب العدالة بين العاملين

 : ١5( مستويات االحتراق بثالثة مستويات هي ١٩٧٩) Spaniolوقد حدد
 االحتراق النفسي المعتدل: وتتعلق بظهور االحتراق على شكل نوبات قصيرة من اإلنهاك والتعب والقلق وغيرها من مظاهر االحتراق النفسي. •
 أعراض االحتراق لمدة أطول من السابق.االحتراق النفسي المتوسط: وتتعلق باستمرار  •
 االحتراق النفسي الشديد: وتتعلق بظهور أعراض االحتراق النفسي بشكل يمثل مشكلة تحتاج إلى التدخل العالجي والمساعدة.  •

 :  ١6( إلى ثالثة أبعاد لالحتراق النفسي تحدث نتيجة للضغوط النفسية، وهي١٩٨١) Maslach & Jacksonكما توصلت 
(: ويرتبط بشعور الصحفي بالتعب نتيجة لعوامل عديدة كأعباء التغطية اإلعالمية، والتكليف Emotional Exhaustion) اإلجهاد االنفعالي •

 الزائد عن المطلوب، وغيرها من العوامل. 
في   يفقدان الجانب اإلنسان(: ويرتبط بالتحول السلبي في تعامل الصحفي مع الجمهور كحدة الطبع و Depersonalizationتبلد المشاعر ) •

 التعامل مع الجمهور والتهكم والسخرية.
• ( باإلنجاز  الشعور  للعمل  Lack of Personal Achievementنقص  الدافعية  وبفقدانه  إعالميًا  كفاءته  بعدم  الصحفي  بشعور  ويرتبط   :)

 وانخفاض إنتاجيته مما يترتب عليه تكوين اتجاهات سلبية لديه نحو ذاته.  
 تعددت نتائج االحتراق النفسي والتي من أهمها: االحتراق النفسي لدى الصحفيين:  ومن نتائج

 تجاه مهنته.  ةضعف مستوى اإلحساس بالمسؤولي •
 البعد النفسي في طبيعة العالقة بين الصحفي والجمهور.  •
 انخفاض األداء واإلنتاجية لدى الصحفيين. •
 انخفاض مستوى تقدير الذات والدافعية. •
 والقلق واالكتئاب. الغياب  •
 وعلى مستوى المؤسسة، زيادة تكاليف النفقات الصحية والتعويضات وغيرها من االلتزامات تجاه الصحفيين. •
 التأثير السلبي على عالقة الصحفيين بعائالتهم.  •

 : ١٧وقد تعدد النظريات التي قامت بتفسير االحتراق النفسي، ومن أهمها
 التحكم في مستوى االحتراق النفسي، عندما يتم ضبط العوامل البيئية المسببة لالحتراق النفسي.النظرية السلوكية: ترى أنه يمكن   •
 النظرية المعرفية: ترى أن المعرفة عامل وسيط بين الموقف والسلوك، حيث تعتمد استجابة الفرد للموقف بناء على فهمه وإدراكه له.  •
 ب طبيعية وقوانين محددة، وال يحدث بالصدفة. النظرية التحليل النفسي: ترى أن السلوك يخضع ألسبا •

 ثانيًا: الدراسات السابقة: 
يعتبر موضوع االحتراق النفسي من الموضوعات التي يجب االهتمام بدراستها، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في البيئة اإلعالمية، وما 
صاحبها من ضغوط نفسية للعاملين في مجال اإلعالم، إضافة إلى ما شهده العالم من أزمات وأحداث وما ترتب على جائحة كورونا من آثار 

وانب الحياة مما يزيد من أهمية معرفة مستويات االحتراق النفسي لدى العاملين في مجال التغطية اإلعالمية.قام الباحث بمسح على جميع ج 
 التراث العلمي، المتعلق بموضوع الدراسة، وتم الحصول على عدد من الدراسات ذات العالقة يمكن عرضها وفقًا للمحورين التاليين:

 اسة االحتراق النفسي لدى العاملين في المهن بشكل عام. أواًل: دراسات اهتمت بدر 
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 ثانيًا: دراسات اهتمت بدراسة االحتراق النفسي لدى العاملين في مجال اإلعالم بشكل خاص. 
 أواًل: دراسات اهتمت بدراسة االحتراق النفسي لدى العاملين في المهن بشكل عام وعالقته ببعض المتغيرات:   

تقييم مستوى االحتراق لدى العاملين في الخطوط األمامية في مجال الرعاية الطبية في   1٨( ٢٠٢1)   OthersLijuan Huo &سعت دراسة  
(، وعالقته بالسمات الشخصية لديهم، وتم تطبيق مقياس ماسالك لالحتراق النفسي،  1٩( مدينة صينية خالل جائحة كوكور )كوفيد ـ  133)

الحتراق النفسي بين الطاقم الطبي، خاصة عند الشباب والممرضات واألقل خبرة، كما أشارت نتائج وتوصل الباحثون إلى ارتفاع معدل انتشار ا
االكتئاب ) أعراض  بين درجات كل مقياس ودرجات  ارتباط  إلى وجود عالقة  أيضًا  العاطفي، و)٠.57الدراسة  للسخرية،  ٠.37( لالحتراق   )

حاجة الماسة للتدخل النفسي لمساعدة الطاقم الطبي، ومزيدًا من االهتمام بالطاقم الطبي  ( للفعالية المهنية. وقد أوصت الدراسة إلى ال٠.41و)
إلى التعرف على مستويات االحتراق النفسي لدى معالجي   1٩( ٢٠٢1من الشباب واألقل خبرة والممرضات.وسعت دراسة محمد السوالمة وآخرون )

خاصة باألردن، في ضوء عدة متغيرات، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها؛ أن  اضطرابات اللغة والكالم العاملين في مراكز التربية ال
تائج عينة الدراسة تعاني من اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر بمستوى معتدل، فيما تعاني من نقص الشعور باإلنجاز بشمل مرتفع. كما أظهرت ن

النفسي لدى عينة الدراسة في األبعاد الثالثة باختالف متغير الجنس. بينما توجد فروق الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة في مستوى االحتراق  
ذات داللة في مستوى االحتراق النفسي لدى عينة الدراسة باختالف متغير الخبرة، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع الخطط للوقاية من ظاهرة  

الكشف عن مستوى االحتراق النفسي لدى    ٢٠(٢٠1٨استهدفت دراسة سعدة أبو بكر )االحتراق النفسي لدى معالجي اضطرابات اللغة والكالم.و 
العاملين في مستشفيات مدينة بنغازي، في ضوء متغيرات النوع والخبرة والعمر والتخصص، وتم تطبيق على عينة من األطباء والممرضين، 

ج بعدم وجود فروق ذات داللة  وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لبعدي عدم الرضا الوظيفي وضغوط المهنة، وأشارت النتائ
للعاملين  المناسب  الوظيفي  المناخ  تهيئة  بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد  والتخصص،  والخبرة  النوع  لمتغيري  تعزى  والممرضين  األطباء  بين 

لدى أساتذة  إلى التعرف على مستويات االحتراق النفسي    ٢1( ٢٠1٨بالمستشفيات لتقديم الخدمات بشكل أفضل. وسعت دراسة عزيزي أمينه ) 
التعليم المتوسط، بوالية سعيدة وبوسمغون والية )البيض(، وتم االعتماد على مقياس ماسالش لالحتراق النفسي، وأظهرت النتائج أن مستوى  

نية.كما  االحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم المتوسط كان متوسطًا، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس والخبرة المه
إلى التعرف على العالقة بين مستويات االحتراق النفسي ومجموعة من المتغيرات    ٢٢( ٢٠16)  Calzado -& Ruiz  Liorentسعت دراسة  

النفسي، وقد توصلت   التربية الخاصة، وتم تطبيق مقياس ماسالش لالحتراق  التعليمي(، لدى العاملين في مجال  ـ المستوى  ـ الجنس  )العمر 
ى عدد من النتائج من أهمها؛ عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االحتراق النفسي ومتغيري المستوى التعليمي والجنس، بينما الدراسة إل

الدرا نتائج هذه  الدراسة إلى بلورة  العمر لصالح األكبر عمرًا، وقد أوصت  النفسي ومتغير  سة  توجد عالقة ذات داللة إحصائيًا بين االحتراق 
إلى مبادرات مستقبلية نحو الكشف والرعاية المبكرة للعاملين في مجال التربية الخاصة للحد من متالزمة االحتراق النفسي لديهم.وسعت  وتحويلها  

إلى الكشف عن مدى انتشار االحتراق النفسي لدى الموظفين اإلداريين بوزارة التربية بقطاع غزة، في ضوء    ٢3( ٢٠1٠دراسة سماهر أبو مسعود ) 
الحالة االجتماعية(، وقد توصلت الدراسة إلى    -المسمى اإلداري   -المؤهل العلمي  -الراتب  -العمر  -من المتغيرات الديموغرافية )الجنس  مجموعة

ة  قة طردي عدد من النتائج من أهمها؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق بأبعاده الثالثة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية، ووجود عال
من    ذات داللة بين درجة االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة وضغط العمل وصراع القيم، فيما توجد عالقة عكسية بين درجة االحتراق النفسي وكل

من  التخفيف  على  والعمل  النفسي  االحتراق  بظاهرة  االهتمام  بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد  اإليجابي.  التعزيز  وقلة  العمل  صالحيات 
)انتشارها.و  الزهراني  نوال  دراسة  االحتياجات    ٢4( ٢٠٠٨استهدفت  ذوى  العامالت مع  لدى  النفسي  االحتراق  بين  العالقة  على طبيعة  التعرف 

الخاصة بمدينة جدة وبعض سمات الشخصية لديهن، إضافة إلى التعرف على العالقة بين درجة مستوى االحتراق لديهن وبين متغير الخبرة 
بين متوسطات درجات والعمر والمؤهل والحالة   ذات داللة إحصائية  أهمها: وجود فروق  النتائج من  الدراسة عدد من  االجتماعية، وأظهرت 

االجتماعية، كما توجد عالقة ارتباطية عكسية بين ظاهرة االحتراق    ة االحتراق النفسي لدى عينة الدراسة تعزى لتباين سنوات الخبرة والعمر والحال
دى عينة الدراسة تمثلت في الثبات االنفعالي والسيطرة، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى االحتراق النفسي والسمات الشخصية ل 

النفسي لدى عينة الدراسة تعزى الختالف المؤهل العلمي. وقد أوصت الدراسة بتصميم برامج وقائية عالجية تهدف إلى التخفيف من مستويات 
الكشف عن    ٢5( ٢٠٠6)   Anne Smit -Joفي مجال التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.واستهدفت دراسة االحتراق النفسي لدى العامالت  

العمل    مستويات االحتراق النفسي لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية العامة من األطباء والممرضين، ومدى تأثير العوامل التنظيمية في بيئة
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لديهم، و  النفسي  الشعور باإلجهاد  وخارجها على االحتراق  لديهم مستويات عالية من  الدراسة  أكثر من نصف عينة  إلى أن  الدراسة  توصلت 
العاطفي ومستويات منخفضة في الشعور باإلنجازات الشخصية، فيما عانت ثلث عينة الدراسة من مستويات مرتفعة من  بالضغوطات، كما  

وطات خارج بيئة العمل والتعب واإلجهاد واإلرهاق العاطفي تعود لمتطلبات الحياة أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة بين الضغ
الكشف عن مستوى االحتراق    ٢6( ٢٠٠٠الخاصة لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين.وهدفت دراسة ضيف هللا النفيعي )

ومدى تأثير خصاصهم الديموغرافية واإلدارية على مستوى االحتراق لديهم، الوظيفي للعاملين في المنظمات الحكومية الخدمية بمحافظة جدة،  
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ أن من أهم أسباب االحتراق لدى عينة الدراسة تكمن في متطلبات الوظيفة، ومصادر تنظيمية، 

أن عينة الدراسة تعاني من مستويات متوسطة من االحتراق الوظيفي، وعالقات العمل الشخصية، الدعم االجتماعي، كما أظهرت نتائج الدراسة 
إلى الكشف عن االحتراق    ٢7( 1٩٩7وأن فئة صغار السن وحديثي الخدمة هم األكثر الفئات تعرضًا لالحتراق. سعت دراسة زيدان السرطاوي )

المتغيرات، باستخدام مقياس ماسالش لالحتراق النفسي ومصادره لدى معلمي ذوي االحتياجات الخاصة في منطقة الرياض وعالقته بب عض 
النفسي، وتوصلت الدراسة إلى أن معلمي التربية الخاصة المتخصصين يعانون من اإلجهاد االنفعالي والشعور بنقص اإلنجاز بمستوى أعلى من  

لي مقارنة بأقرانهم من ذوي الخبرة الطويلة أو  المعلمين غير المتخصصين، وأن المعلمين حديثي المهنة لديهم مستوى مرتفع من اإلجهاد االنفعا
  المتوسطة، وأن معلمي اإلعاقات العقلية أكثر تعرضًا لإلجهاد االنفعالي مقارنة بأقرانهم معلمي اإلعاقات األخرى.وسعت دراسة عادل محمد 

معلمين في المرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة  إلى التعرف على أثر السمات الشخصية والنوع والخبرة على مستوى االحتراق النفسي لل  ٢٨( 1٩٩5)
ألكثر إلى أن المعلمين األكثر خبرة أقل احتراقًا من المعلمين األقل خبرة، وأن المعلمون األقل في درجة الحرص أكثر احتراقًا من المعلمين ا

 تراق النفسي ذو عالقة بمتغير النوع. حرصًا، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بين المعلمين في مستويات االح
 ثانيًا: دراسات اهتمت بدراسة االحتراق النفسي لدى العاملين في مجال اإلعالم بشكل خاص وعالقته ببعض المتغيرات:   

القتها  إلى الكشف عن الضغوط المهنية لدى الصحفيين المصريين العاملين في الصحف اإللكترونية وع  ٢٩( ٢٠16سعت دراسة وائل العشري )
ة بالرضا الوظيفي في ضوء مفهوم االحتراق النفسي، بهدف رصد وتحليل أبعاد االحتراق النفسي لديهم، وعالقتها بعدد من المتغيرات التنظيمي

لصحفيين،  والمتغيرات الديموغرافية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود مستويات متوسطة من االحتراق النفسي في بعد االجهاد االنفعالي لدى غالبية ا
ر، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االحتراق النفسي تعزى لمتغيرات نوع الصحيفة التي يعملون بها والمنصب والعم

اديين أكثر كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الصحفيات أكثر شعورًا بتدني اإلنجاز مقارنة بالصحفيين، فيما أشارت إلى أن الصحفيين غير القي
  شعورًا بتدني اإلنجاز مقارنة بالصحفيين القياديين، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االحتراق تعزى 

ديين إلى الكشف عن مستويات الضغوط النفسية لدى اإلعالمين السعو   3٠( ٢٠15لمتغيرات العمر والخبرة والمنصب.سعت دراسة سلمان السبيعي )
في المنطقة الشرقية في ضوء بعض المتغيرات، مستخدمًا مقياس الضغط النفسي، وأظهرت النتائج أن مستوى الضغط النفسي لدى اإلعالمين 
  السعوديين كان متوسطًا، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة ونوع المؤسسة، ووجود 

ذات داللة إحصائية في  بعد مستوى الضغط االجتماعي تبعا لمتغير النوع حيث يعاني الذكور أكثر من اإلناث في المجال االجتماعي،   فروق 
 كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن اإلعالميين ذوي الخبرة عشر سنوات فأكثر يعانون من الضغوط االجتماعية أكثر من أقرانهم األقل خبرة. 

للتعرف على كيفية ارتباط ست متغيرات ضغط زمنية مختلفة وسبعة مقاييس صحية لضغط    31( ٢٠15)  .Arja, T. & Lena, K  وسعت دراسة
الوقت بمتغير الصحة والنوع لدى الصحفيين والصحفيات العاملين في ثالث صحف سويدية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة  

ت ثالثة مؤشرات صحية ارتباطا وثيقًا بضغط الوقت معبرا عنها "بوقت إحصائية في بعد التعامل مع الضغط تعزى لمتغير النوع، حيث ارتبط
قصير للتفكير" بالنسبة للصحفيات، فيما ارتبطت أربعة مؤشرات صحية مرتبطة ب"نقص الكفاءة" للصحفيين، وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن  

رة على اإلنجاز والكفاءة، وظهور االضطرابات النفسجسدية. من الصحفيين لتأثيرات ضغوط الوقت، تتمثل في نقص القد  ةالصحفيات أكثر عرض 
إلى التعرف على مستويات االحتراق النفسي لدى الصحفيين العاملين في الصحف السورية بمدينة دمشق،    3٢( ٢٠14وسعت دراسة فاتن بركات )

من االحتراق النفسي في بعدي االجهاد االنفعالي وقد تم تطبيق مقياس ماسالك لالحتراق النفسي، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستويات  
وتبلد المشاعر كانت متوسطة، بينما ارتفعت مستويات االحتراق النفسي في بعد نقص الشعور باإلنجاز، وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا وجود  

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في  فروق ذات داللة إحصائية في بعد تكرار وشدة اإلجهاد االنفعالي لصالح اإلعالميات، كما أظهرت  
  مستوى االجهاد االنفعالي بين عينة الدراسة يعزى لنوعية الصحف التي يعملون بها )الرسمية والخاصة(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في 
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إلى التعرف على مستوى    33( 3٢٠1)  Scott Reinardyمستوى االحتراق النفسي تعزى لمتغيري الخبرة وطبيعة ملكية الصحف.وسعت دراسة  
ئج االحتراق لدى الصحفيين والصحفيات الناجين من التسريح من عملهم في الواليات المتحدة األمريكية باستخدام مقياس ماسالك، وأظهرت النتا

، حيث يعانون درجات كبيرة  أن الصحفيين الذين حافظوا على وظائفهم انخفض لديهم معدل الثقة والروح المعنوية والرضا الوظيفي بدرجة كبيرة
عدالت من اإلرهاق ولديهم الرغبة في ترك عملهم، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن مستوى االحتراق النفسي لدى عينة الدراسة يشير إلى م

ة من االحتراق النفسي مقارنة مرتفعة من السخرية واالستهزاء، مقابل مستويات منخفضة من الفعالية، وأن الصحفيات يعانين من مستويات مرتفع
النفس أكثر تضررًا من االحتراق  من   يبأقرانهم من الصحفيين في مقياس اإلرهاق والسخرية، وأن الصحفيين والصحفيات األصغر عمرًا هم 

نفسي.واستهدفت دراسة  الصحفيين األكبر عمرًا، أما بالنسبة لمقياس اإلنهاك، فتعاني الصحفيات الشابات من مستويات مرتفعة من االحتراق ال
Vencent Filak & Scott Reinardy  (٢٠11 )34   التعرف على مستوى االحتراق النفسي والرضا الوظيفي لدى عينة من محرري األخبار

سي  ( محررًا، وأظهرت النتائج أن مستوى االحتراق النف1٨5باستخدام مقياس ماسالك لالحتراق النفسي، وتم تطبيق الدراسة على عينة بلغت )
رت  لدى عينة الدراسة كان معتداًل على بعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر، مما كان له األثر  السلبي على الرضا الوظيفي لديهم، وأظه 
يات  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي تبعًا لمتغيري طبيعة العمل والخبرة، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستو 

دراسة   استهدفت  عام.كما  أو  خاص  العمل  ونوع  والنوع  العمر  بمتغيرات  كبير  بشكل  تأثر  الدراسة  عينة  لدى   Scott Reinardyاالحتراق 
الكشف عن أسباب زيادة االحتراق النفسي لدى الصحفيون الشباب )مراسلون، محررو أخبار، مصممو مواقع، مديرون تنفيذيون،    35( ٢٠11)

( مديرا للتحرير  77٠إداريون، مصورون(  في الصحف اليومية األمريكية وتأثيره على االلتزام الوظيفي لديهم، حيث طبق مقياس ماسالك على )
وأظهرت النتائج أن الصحفيين الشباب يعانون من مستويات عالية من االحتراق النفسي، مقابل مستويات منخفضة من    في الصحف األمريكية،

ات  الكفاءة المهنية، وأن االجهاد االنفعالي هو من أكثر مصادر االحتراق لدى عينة الدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة أيضًا إلى وجود فروق ذ
حتراق النفسي تبعًا لطبيعة العمل الصحفي، كما أشارت نتائج الدراسة على أن الصحفيون األصغر عمرًا يعانون داللة إحصائية في مستوى اال

عاما وأقل( عن    34٪( من الصحفيين الشباب ممن تتراوح أعمارهم )31من مستويات االحتراق أكثر من أقرانهم األكبر عمًر، حيث صرح )
( عامًا بأنهم عازمون 4٨  -35٪( ممن تتراوح أعمارهم بين )٢5.٩نهم بأنه ال يعرفون، بينما صرح )  ٪( م43.5رغبتهم في ترك المهنة، وعبر )

إلى قياس مستوى االحتراق النفسي لدى الصحفيين العاملين في    36( ٢٠٠6)  Scott Reinardyعلى ترك عملهم الصحفي. كما سعت دراسة  
، باستخدام مقياس االحتراق النفسي لماسالك، وتوصل الباحث إلى وجود مستويات  مجال الصحافة الرياضية )الكتاب، المحررين، المصممين(

ي معتدلة من االحتراق النفسي لدى عينة الدراسة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االحتراق النفس
الدراسة أن الكتاب الرياضيين لديهم أدني مستوى من تبدد الشخصية مقارنة   تعزى لطبيعة العمل )كتاب، محررين، أو مصممين(، وأظهرت نتائج

م األكبر  بأقرانهم من عينة الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الصحفيين األصغر عمرًا يعانون من ارتفاع مستوى االجهاد العاطفي مقارنة بأقرانه
االحتراق النفسي في بعد تبدد الشخصية وانخفاض في بعد اإلنجاز الشخصي مقارنة  سنًا، وأن المحررين الرياضيين لديهم مستويات مرتفعة من  

إلى التعرف على مستويات االحتراق النفسي لدى مراسلي الصحف    37( 1٩٩٠)  Benks & Neccoبأقرانهم من عينة الدراسة.وسعت دراسة  
قياس لالحتراق النفسي شاماًل األبعاد الثالثة لالحتراق، وأظهرت النتائج النيوزلندية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية والوظيفية، وتم إعداد م

أن مستوى االحتراق النفسي لدى المراسلين الصحفيين كان بدرجة متوسطة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في  
ية والمنهية تبعًا لمتغيري العمر والخبرة ومكان العمل. كما سعت دراسة مستوى االحتراق النفسي على بعد االجهاد والتبلد والضغوط االجتماع

إلى التعرف على مستوى الضغوط المهنية ودرجة االحتراق لدى العاملين في المؤسسات اإلعالمية السعودية الرسمية    3٨( ٢٠٠4علي القرني ) 
ة أن مستوى االحتراق النفسي لدى العاملين في المؤسسات اإلعالمية والخاصة، مستخدما مقياس ماسالك لالحتراق النفسي، وأظهرت نتائج الدراس

العاملين   السعودية كان متوسطا في أبعاده الثالثة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى إن العاملين في المؤسسات اإلعالمية الرسمية أكثر احتراقًا من
الحتراق النفسي، وأشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى وجود فروق ذات داللة  في المؤسسات اإلعالمية الخاصة، كما مثلت اإلذاعة أعلى درجات ا

أكثر العاملين عرضة للضغوط المهنية هم الذكور   إحصائية في مستوى االحتراق تبعًا لمتغير النوع والمؤهل العلمي والعمر والدخل والخبرة، وأن

  والمتزوجون واألقل تعليماً واألصغر سناً وأقل خبرة. 
 ق على الدراسات السابقة:التعلي
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من خالل تناول الدراسات السابقة يتبين تنوع الدراسات التي تناولت ظاهرة االحتراق النفسي، حيث تشابهت مع هذه الدراسة في الكشف عن  
اختلفت في مجالها التطبيقي، حيث تم  االحتراق النفسي وفي المنهجية المستخدمة للوصول إلى النتائج المستهدفة ونوع المقياس المستخدم، لكنها  

تطبيق بعضها في مجال التعليم، أو المجال الطبي، أو المجال اإلعالمي بشكل عام، وغيرها من المجاالت، واتفقت هذه الدراسة مع بعض 
يث ركزت هذه الدراسة على  الدراسات التي تم تطبيقها في المجال اإلعالمي من حيث الموضوع، ولكن اختلفت معها في طبيعة البعد الزماني ح

الكشف عن ظاهرة االحتراق في الظروف غير العادية كالضغوط النفسية الناتجة عن العمل وقت األزمات في ظل انتشار جائحة كورونا لحساسية  
في رفع كفاءة منسوبيها هذا التوقيت كتجربة جديدة على الصحفيين السعوديين، لما لذلك من أهمية في تزويد المؤسسات اإلعالمية بآليات تسهم  

 تسهم في تخفيف الضغوط عن الصحفيين العاملين لديها. توأدائهم أثناء األزمات، والبحث عن طرق واستراتيجيا
 كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة ومنهجها وأداة الدراسة ومقياس الدراسة وطبيعة استخدامه

 فرضيات الدراسة:
 :  ل العرض السابق يمكن صياغة فرض رئيس للدراسة على النحو اآلتيمن خال

الثالثة  • بأبعاده  النفسي  التغطية الصحفية خالل جائحة كورونا من مستويات متفاوتة من االحتراق  العاملين في  السعوديين  يعاني الصحفيون 
 )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز(.

 فروض فرعية على النحو اآلتي: ويتفرع منه 
بين مستوى االحتراق النفسي )بعد اإلجهاد االنفعالي( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية    وجود فروق ذات داللة إحصائية •

ة العمل، والتخصص، وكثافة التغطية متغيرات )النوع، والعمر، والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية، والخبرة، وطبيعخالل جائحة كرونا باختالف  
 خالل الجائحة(. 

بين مستوى االحتراق النفسي )بعد تبلد المشاعر( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية    وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
متغيرات )النوع، والعمر، والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية، والخبرة، وطبيعة العمل، والتخصص، وكثافة التغطية خالل جائحة كرونا باختالف  

 خالل الجائحة(. 
بين مستوى االحتراق النفسي )بعد نقص الشعور باإلنجاز( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية    ت داللة إحصائية وجود فروق ذا •

متغيرات )النوع، والعمر، والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية، والخبرة، وطبيعة العمل، والتخصص،  الصحفية خالل جائحة كرونا باختالف  
 الجائحة(. وكثافة التغطية خالل 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:
: استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية، حيث يهدف المنهج الوصفي إلى دراسة الظاهرة ووصفها وصفًا  منهج الدراسة

 دقيقًا. 
لمؤسسات الصحفية السعودية. الذين شاركوا في  :تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع الصحفيين والصحفيات العاملين في امجتمع الدراسة

 التغطية اإلعالمية خالل جائحة كورونا.
لتحقيق أهداف هذه الدراسة، تم استخدام أسلوب العينة العمدية، التي تعتمد على سحب األفراد الممثلين لخصائص مجتمع الدراسة عينة الدراسة:

حفية لجائحة كورونا )حيث ال يوجد إحصائية يعتمد عليها صادرة من جهة رسمية بعدد وهم الصحفيين والصحفيات العاملين خالل التغطية الص
 (. 1( صحفيًا وصحفية تمثل عينة الدراسة وذلك كما في الجدول رقم ) ٨٩الصحفيين السعوديين(، والتي بلغ عددها بعد توزيع المقياس إلكترونيًا )

( فقرة تمثل الثالثة ٢٢(، الذي يتكون من )Burnout Inventory Maslachلالحتراق النفسي )  Maslachاستخدم الباحث مقياس  أداة الدراسة:  
 أبعاد لالحتراق النفسي، وهي:  

ة، ويتضمن  االجهاد االنفعالي: يقيس مستوى االجهاد، والتوتر، وشعور الفرد بالتعب إلى درجة كبيرة نتيجة العمل في مجال معين وظروف معين  •
 ( فقرات.٩)

 ( فقرات.5، تجاه العمل الصحفي والجمهور، ويتضمن )ةتبلد اإلحساس: يقيس المشاعر السلبية، وقلة االهتمام، والالمباال •
(  ٨نقص الشعور باإلنجاز: يقيس مستوى تقييم الذات لدى الصحفيين، ومدى شعورهم بتحقيق اإلنجاز في مجال عملهم أو عدمه، ويتضمن ) •

 فقرات. 
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ق وتم تطبيق النسخة المعربة في هذه الدراسة مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة على عدد من العبارات لتتناسب مع أهداف الدراسة والتي تطب
 مقياس على مجال العمل الصحفي والتغطية في ظروف غير عادية.ال

 بالتأكد من صدق مقياس االحتراق النفسي المستخدم في هذه الدراسة بطريقتين، هما:  قام الباحثصدق المقياس: 

ين في عدة بيئات، من خالل أن المقياس األصلي يتمتع بدرجة من الصدق، من خالل قدرته على الكشف عن ظاهرة االحتراق النفسي لدى العامل •

( الباحثين  عدد من  قام  التي  الدراسات  القرني:    Maslach & Jackson (  ١٩٨١مجموعة من  )على  دراسة   Scott( ودراسة )٢٠٠٤و 

Reianardy: 2011/ 2012.وغيرهم ) 

مدى صالحية استمارة التحليل للتطبيق، وإجراء التعديالت    علىللحكم    م وعلم النفساإلعال  يفي مجال  3٩بعرضها على مجموعة من المحكمين   •

تم حساب الثبات للمقياس في الدراسة الحالية باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا، وقد تم قبول  ثبات المقياس:  والمالحظات التي تم اقتراحها.
 ( فأقل. ٠.٠5وية )( فأكثر، أي عند مستوى معن٠.٩5نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة ) 

 : املعاجلة اإلحصائية للبيانات
صحة    بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة الميدانية، وترميزها، تم اللجوء إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية بغرض تحليلها والتحقق من 

 ( وذلك باستخدام األساليب التالية:   SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية ) جفرضيات الدراسة عن طريق البرام
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. •
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. •
 Intervalأو النسبة )اختبار )ت( لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتين من المبحوثين في أحد متغيرات الفئة   •

Or Ratio  .) 
لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق    ANOVA( المعروف اختصارًا باسم  Oneway Analysis of Varianceتحليل التباين ذو البعد الواحد )  •

 (.Interval Or Ratioبين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة )
 نتائج الدراسة الميدانية: 

 (: توزيع عينة الدراسة تبعاً للبياانت األساسية 1جدول رقم )أواًل: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة: 
 % ك الفئات الخصائص 

 النوع

 ٧٨.٦٥ ٧٠ ذكر

 ٢١.٣٥ ١٩ أنثى 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

 العمر

 ١٥.٧٣ ١٤ سنة  ٣٠إلى أقل من  ٢٠من 

 ٢٤.٧٢ ٢٢ سنة ٤٠إلى أقل من  ٣٠من 

 ٤٠.٤٥ ٣٦ سنة  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من 

 ١٩.١٠ ١٧ سنة  ٥٠أكثر من 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

 المؤهل العلمي 

 ٣.٣٧ ٣ ثانوي

 ٦٩.٦٦ ٦٢ بكالوريوس 

 ٢٦.٩٦ ٢٤ ماجستير فأعلى 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

 الحالة االجتماعية 

 ١٩.١٠ ١٧ أعزب 

 ٨٠.٩٠ ٧٢ متزوج

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

 الخبرة المهنية 

 ٧.٨٦ ٧ سنوات  ٥أقل من 

 ٢٥.٨٤ ٢٣ سنوات  ١٠سنوات إلى أقل من  ٥من 

 ٦٦.٢٩ ٥٩ سنوات فأكثر  ١٠من 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

 طبيعة العمل 

 ٣٠.٣٤ ٢٧ مراسل صحفي 

 ٤٧.١٩ ٤٢ محرر 

 ٦.٧٤ ٦ مصور صحفي 

 ١٤.٦١ ١٣ مدير تحرير

 ١.١٢ ١ سكرتير تحرير

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 
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 التخصص 

 ٧٤.١٦ ٦٦ متخصص في مجال اإلعالم 

 ٢٥.٨٤ ٢٣ غير متخصص في مجال اإلعالم 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

كثافة القيام بالتغطية لجائحة  
 كورونا

 ١٥.٧٣ ١٤ نادرا ما يطلب مني التغطية لجائحة كورونا

 ٤٩.٤٤ ٤٤ يطلب مني أحيانا التغطية لجائحة كورونا 

 ٣٤.٨٣ ٣١ يطلب مني التغطية لجائحة كورونا بشكل مستمر 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

% لإلناث، وربما ٢1.35% مقابل    7٨.65( ان غالبية أفراد عينة الدراسة جاءت من فئة الذكور بنسبة  1يتضح من نتائج الجدول السابق رقم ) 
المتاعب، إضافة إلى بعض العوامل االجتماعية ويالحظ الباحث أن انخفاض عدد الصحفيات مقارنة  يرجع ذلك إلى اإلقبال الضعيف على مهنة  

نتائج بعض الدراسات المشابهة ومن أهمها؛ دراسة )العشري:   ( ودراسة )السبيعي: ٢٠16بأقرانهم من الصحفيين في عينة الدراسة يتفق مع 
( وليست ٢٠٠4( ودراسة )القرني:  Weaver et al: 2007( ودراسة )S. Reinardy: 2011( ودراسة )٢٠14( ودراسة )بركات:  ٢٠15

( سنة،  5٠إلى أقل من  4٠٪ من أفراد العينة تتراوح أعمارهم من )4٠.45مقتصرة على الدراسة الحالية.  كما تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة 
٪ من أفراد العينة أعمارهم )أكثر من 1٩.1٠( سنة، كما أن  4٠ن  الى أقل م  3٠٪ من أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين )٢4.7٢في حين أن  

( سنة.وعليه نستنج أن غالبية أفراد العينة الذين  3٠إلى أقل من    ٢٠من أفراد العينة تتراوح أعمارهم من )  ٪15.73( سنة، في حين أن  5٠
ويمكن تفسير هذه النتيجة في إطار  .٪٨٠.٩غت نسبتهم  سنة، حيث بل  5٠شاركوا في التغطية الصحفية لجائحة كورونا ممن  أعمارهم أقل من  

العمل، حيث إن غالبية   إلى مواقع  للمصابين بأمراض مزمنة، وعدم حضورهم  المتخذة من قبل الحكومة بمنح إجازات  اإلجراءات االحترازية 
البية عينة الدراسة جاءوا من ضمن حملة  المصابين بأمراض مزمنة ممن أعمارهم فوق الخمسين عامًا.  كما تشير نتائج الجدول أيضًا أن غ

% فقط ممن يحملون شهادة الثانوية، مما يشير 3.37% منهم من حملة الماجستير فأعلى، ونسبة  ٢6.٩6%، مقابل  6٩.66البكالوريوس بنسبة  
لجائحة كورونا ممن الصحفية  التغطية  في  الذين شاركوا  الصحفيين والصحفيات  الدراسة من  يحملون شهادات جامعية   إلى أن غالبية عينة 

%، في  ٨٠.٩٠فأعلى.أما ما يتعلق بالحالة االجتماعية لعينة الدراسة، فقد أظهرت نتائج الجدول أن غالبية أفراد عينة الدراسة متزوجين بنسبة  
نة الدراسة يمتلكون خبرة  ٪ من عي66.٢٩٪ لغير المتزوجين.وأما ما يتعلق بمستوى الخبرة المهنية، فقد أشارت النتائج إلى نسبة  1٩.1٠مقابل  

سنوات، وأخيرًا   1٠سنوات وأقل من    5٪ لفئة الصحفيين السعوديين الذين يمتلكون خبرة مهنية بين  ٢5.٨4سنوات،يليها نسبة    1٠مهنية تزيد عن  
هذه النتائج إلى أن    ٪ من إجمالي عينة الدراسة. وتشير7.٨6سنوات وبنسبة    5جاءت فئة الصحفيين السعوديين الذين يمتلكون خبرة تقل عن  

ة  غالبية عينة الدراسة ممن لديهم الخبرة الطويلة في مجال العمل الصحفي.كما تشير نتائج الجدول السابق إلى تنوع طبيعة عمل عينة الدراس 
بنسبة %، ومصورًا  14.61%، ومديرًا للتحرير بنسبة  3٠.34%(، ومراسل صحفي بنسبة  47.1٩بالصحف السعودية، ما بين محرر بنسبة )

%كما تشيرهذه نتائج الجدول إلى أن غالبية عينة الدراسة من فئة المتخصصين في مجال االعالم  1.1٢%، وأخيرًاسكرتيرًا للتحريربنسبة  6.74
% لغير المتخصصين.وفيما يخص كثافة التغطية اإلخبارية لجائحة كوروناأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة ٢5.٨4%، في مقابل  74.16بنسبة  

٪ منهم إلى تكليفه بشكل مستمر 34.٨3% من عينة الدراسة يطلب منهم أحيانًا المشاركة في التغطية الصحفية للجائحة، فيما أشار  44.4٩
 ٪ من عينة الدراسة إلى أنه نادرًا ما يطلب منهم المشاركة في التغطية الصحفية للجائحة.   15.73في التغطية الصحفية للجائحة، وأخيرًا صرح 

 لدراسةمقاييس ا
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد اإلجهاد االنفعالي لدى الصحفيين 2أواًل: بعد االجهاد االنفعالي: جدول رقم ) 

 السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كورونا

 الاجتاه العام املرج الوزن  الاحنراف املعياري  املتوسط احلساب  الإهجاد الانفعايل 

 حمايد 63.69 1.11801 3.1845 أ شعر أ ن طاقيت مستنفذة مع هناية اليوم املهن 

العمل بشلك مبارش أ ثناء جاحئة كوروان يشلك ضغطًا  

 شديدا 
 حمايد 59.42 1.05213 2.9709

ن التعامل مع امجلهور طوال اليوم يسبب الكثري من   اإ

 والإهجاد التوتر 
 حمايد 59.03 1.32383 2.9515
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 حمايد 59.03 1.19950 2.9515 أ شعر ابلإهجاد من ممارس يت للعمل الصحفي 

أ شعر أ نن أ هجد نفيس بدرجة كبرية أ ثناء ممارس يت العمل  

 الصحفي 
 حمايد 58.83 1.20314 2.9417

 حمايد 56.12 1.37240 2.8058 أ شعر ابلإحباط من ممارس يت العمل الصحفي 

هناك انفعايل جراء ممارس يت العمل الصحفي   حمايد 52.82 1.14493 2.6408 أ شعر ابإ

أ شعر ابلإهناك والتعب حيامن استيقظ من نويم وأ مايم  

 واهجة معل جديد
 غري موافق 48.54 1.01558 2.4272

أ شعر ابلختناق وك نن شارفت عىل الهناية أ ثناء ممارس يت  

 للعمل الصحفي 
 غري موافق 43.50 1.19990 2.1748

أشعر أن طاقتي مستنفذة مع نهاية اليوم المهني" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ   :جاءت عبارة "إلى اآلتي  (٢تشير نتائج الجدول رقم )
أثناء جائحة كورونا يشكل ضغطًا شديدا" بمتوسط حسابي 63.6٩قدره )  وبانحراف معياري (  3.1٨45) "العمل بشكل مباشر  تليها عبارة   ،)
ثناء جائحة كورونا. أمن االجهاد النفسي    في هذه الدراسةالصحفيين    عينةلى معاناة  إوهو ما يشير    (5٩.4٢)  ( وبانحراف معياري بلغ٢.٩7٠٩)

عبارة   طو “ثم  الجمهور  مع  التعامل  التوتر  إن  من  الكثير  يسبب  اليوم  بمتوسطال  بلغ    واإلجهاد"  قدره    وبانحراف  1.3٢3٨حسابي  معياري 
  " وبانحراف معياري قدره٢.٩515،وجاءت بالمرتبة الرابعة عبارة "أشعر باإلجهاد من ممارستي للعمل الصحفي" بمتوسط حسابي بلغ  5٩.٠3

ممارستهم اثناء  ن مستويات االحتراق النفسي لدى الصحفيين السعوديين كانت معتدلةأ  لىإفي مجملها   كما تشير نتائج الجدول (. 1.1٩٩5٠)
عينة  استجابة الجمهورتغير  نتائج الجدول السابق تظهر كما  خالل جائحة كورونا، حيث جاءت االستجابات في اتجاه "محايد". الصحفي العمل

أشعر باالختناق وكأنني شارفت على  "نومي وأمامي واجهة عمل جديد" وعبارة    الدراسة نحو عبارتي "أشعر باإلنهاك والتعب حينما استيقظ من
نه رغم توسط مستوى ألى إ" باتجاه عدم الموافقة، وهو ما يشير  ٢.174٨و ٢.4٢7٢النهاية أثناء ممارستي للعمل الصحفي " بمتوسط حسابي 

ثناء  أاالختناق    أونهاك  لى حد اإلإن هذا المستوى لم يصل  أ ال  إ  الدراسةالنفسي بين الصحفيين السعوديين عينة  االحتراق    على عباراتالموافقة  
أثناء جائحة كورونا، وهذا ما يعني أن الصحفيين السعوديين وصلوا إلى مرحلة اإلجهاد االنفعالي نتيجة شعورهم   العمل الصحفي  تهمممارس

ي عدم قدرتهم السيطرة على مشاعرهم، ويمكن تفسير ذلك أن التغطية  باإلنهاك والتعب من جهة، وشعورهم باالختناق من جهة أخرى مما يتسبب ف
الصحفية أثناء الجائحة تزيد من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الصحفيين خشية اإلصابة بالوباء من جهة، والخوف على نقل الوباء إلى  

ف اللقاح، وإجازة اللقاح بشكل سريع األمر الذي يولد لديهم أسرهم من جهة أخرى، في ظل ارتفاع عدد ضحايا الوباء في العالم، وتأخر اكتشا
  الكثير من المخاوف في وجود عدد من المخاطر التي يتعرضون إليها في هذا الوقت، حيث أن غالبية الدراسات السابقة تشير إلى أن العاملين 

فسي في بعد اإلجهاد االنفعالي، لما يتعرضون له من أعباء في المهن ذات العالقة بالخدمات اإلنسانية واالجتماعية أكثر عرضة لالحتراق الن
(  ٢٠15( ودراسة )السبيعي:  ٢٠16العمل، ومواجهة المخاطر والتحديات، والعالقات الشخصية.وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )العشري:  

)القرني:  ٢٠14ودراسة )بركات:   النفسي    قاالحتراقق بدقة من مستوى  وللتح (.  Benks & Necco: 1990(، ودراسة )٢٠٠4( ودراسة 
 وجاءت نتائجها كاآلتي:االحتراق النفسي كل على حدة    ألبعادفرعية    مقاييس عملتم    للصحفيين عينة الدراسة أثناء تغطيتهم لجائحة كورونا

 مقياس ُبعد اإلجهاد االنفعالي:(2.1جدول )
اإلجهاد  مقياس بُعد  

 االنفعالي
 المتوسط الحسابي  % ك

االنحراف  
 المعياري

 ٣٤.٨٣ ٣١ منخفض

٠.٧٩٦٧٩ ١.٩٥١٥ 
 ٣٧.٠٨ ٣٣ متوسط 

 ٢٨.٠٩ ٢٥ مرتفع 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

درجة هذا المقياس جدول   تم بناء مقياس لمعرفة(اإلجهاد االنفعالي)  مقياس االحتراق النفسي للصحفيين السعوديينولإلجابة على السؤال الخاص ب
%،  34.٨3%، ثم جاء منخفض في المرتبة الثانية بنسبة  37.٠٨وجاء مستوى مقياس بعد االجهاد االنفعالي متوسط في المقدمة بنسبة  (2.1)

وسط والمنخفض %وهذا يدل على اختالف مستويات االجهاداالنفعالي بين الصحفيين عينة الدراسة ما بين المت٢٨.٠٩وأخيرًا جاء مرتفع بنسبة  
٪من عينة الصحفيين،ومنخفض 37.٠٨بسيط.حيث تباين مستوى االحتراق النفسي في بعده )االجهاد االنفعالي(مابين متوسط بنسبة  والمرتفع بفارق 

 مشاعر(:مقياس بعد تبلد ال3جدول رقم )ثانيًا: ُبعد تبلد المشاعر: % من الصحفيين عينة الدراسة. ٢٨.٠٩%، ومرتفع لنسبة 34.٨3بنسبة 
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االنحراف  المتوسط الحسابي  بعد تبلد المشاعر 
 االتجاه العام الوزن المرجح المعياري 

أشعر أن بعض فئات الجمهور  
يحملونني مسؤولية بعض المشاكل  

 التي يتعرضون لها 
 محايد ٨3.65 1.15156 ٢٩13.3

حقيقة ال أهتم بما يحدث لبعض من 
فئات الجمهور أثناء ممارستي العمل 

 الصحفي 
 غير موافق 5٠.٨7 ٠٠75٩.1 5437.٢

العمل الصحفي يزيد من تبلد  
 غير موافق 46.٨٠ 1.٢٠٠٩3 ٢.33٩٨ المشاعر

أصبحت أكثر قسوة مع بعض فئات 
الجمهور منذ التحاقي بالعمل 

 الصحفي 
 غير موافق 46.41 ٢٢٢45.1 3٢٠4.٢

أشعر بأنني أعامل بعض فئات  
الجمهور كأنهم جمادات ال بشر 

 )معاملة غير إنسانية( 
 غير موافق 43.6٩ 1.1٢675 1٨45.٢

بعض فئات الجمهور  أشعر أن    جاءت عبارة "(، إذ  3.3٩  - ٢.1٨تراوحت المتوسطات الحسابية بين ):إلى اآلتي  ( 3تشير نتائج الجدول رقم ) 
(،  1.1515قدره )  وبانحراف معياري (  3.٢٩13في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )يحملونني مسؤولية بعض المشاكل التي يتعرضون لها"  

(  ٢.5437ي )" بمتوسط حساب  حقيقة ال أهتم بما يحدث لبعض من فئات الجمهور أثناء ممارستي العمل الصحفي"  في المرتبة الثانية عبارة    تليها
( وبانحراف ٢.33٩٨(، يليها في المرتبة الثالثة عبارة " العمل الصحفي يزيد من تبلد المشاعر" بمتوسط حسابي )1.٠٠75)  وبانحراف معياري بلغ

سط حسابي (، يليها في المرتبة الرابعة عبارة "أصبحت أكثر قسوة مع بعض فئات الجمهور منذ التحاقي بالعمل الصحفي" بمتو 1.٢٠٠٩معياري )
(، يليها في المرتبة األخيرة  عبارة " أشعر أنني أعامل بعض فئات الجمهور كأنهم جمادات ال بشر" 1.٢٢٢4( وبانحراف معياري ) 3٢٠4.٢)

   (.   1.1٢67( وبانحراف معياري )٢.1٨45بمتوسط حسابي )
د تبلد المشاعر لدى الصحفيين السعوديين الذين عملوا في التغطية  أن الدرجة الكلية للمتوسط الحسابي لبع  لىإفي مجملها    كما تشير نتائج الجدول

( وبمستوى متوسط، مما يشير إلى أن مستويات االحتراق النفسي لدى الصحفيين السعوديين  ٢.535٩الصحفية خالل جائحة كورونا بلغت )
لد المشاعر.ويمكن تفسير هذه النتيجة أن زيادة معدل  خالل جائحة كورونا ولم تصل حد تب  الصحفي  ممارستهم العملاثناء    كانت بدرجة معتدلة

مل القلق والتوتر والمخاوف التي تفرضها طبيعة الجائحة على الصحفيين يترتب عليها عدد من اآلثار التي تظهر على شكل نظرة سلبية تجاه الع
(  ٢٠٠4( ودراسة )القرني:  ٢٠11:  Vencent & Scott( ودراسة )٢٠14الصحفي وتجاه الجمهور. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )بركات:  

 ( مستويات تبلد المشاعر 3.1جدول رقم )(.Benks & Necco: 1990ودراسة )
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  % ك  عد تبلد المشاعربُ مقياس 

 ٣٣.٧١ ٣٠ منخفض

٠.٦٦٢١٣ ١.٧٩٦١ 
 ٥٢.٨١ ٤٧ متوسط 

 ١٣.٤٨ ١٢ مرتفع 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

%، ثم جاء 5٢.٨1( جاء مستوى مقياس "بعد تبلد المشاعر " متوسط في المقدمة بنسبة  3.1يالحظ من خالل نتائج المقياس بالجدول السابق )
ما يدل على اعتدال مستويات تبلد المشاعر بين أكثر   %.وهو13.4٨%، وأخيرًا جاء مرتفع بنسبة  33.71منخفض في الترتيب الثاني بنسبة  

 مقياس بعد نقص الشعور باإلنجاز :(4السعوديين.جدول رقم )   من نصف عينة الدراسة من الصحفيين
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 الوزن املرج  الاحنراف املعياري  املتوسط احلساب  الشعور ابلإجنازبُعد نقص  
الاجتاه  

 العام 

 86.02 0.82646 4.3010 ذات قمية وهممة جديرة ابلتقدير يف معيل الصحفي أ جنزت عدة أ ش ياء  
موافق 

 بشدة

 85.05 0.75040 4.2524 أ تعامل مع املشالك العاطفية والانفعالية هبدوء اتم أ ثناء ممارس يت العمل الصحفي 
موافق 

 بشدة

 موافق  83.50 0.86803 4.1748 أ س تطيع بلك سهوةل خلق جو نفيس مرحي مع امجلهور 

 موافق  83.30 0.67297 4.1650 أ شعر ابلنشاط واحليوية 

 موافق  83.11 0.76386 4.1553 أ شعر ابلسعادة والراحة بعد العمل عىل مقربة من امجلهور

 موافق  80.58 0.91240 4.0291 اتعامل بفعالية عالية مع مشالك امجلهور 

جياب يف حياة كثري من   موافق  79.81 0.79822 3.9903 فئات امجلهور اذلين أ تعامل معهمأ شعر با ن دلي تا ثري اإ

 موافق  77.48 0.85954 3.8738 من السهل عىّل فهم مشاعر امجلهور 

أنجزت عدة أشياء ذات جاءت عبارة "  (، إذ  4.3٠1٠  -3.٨73٨تراوحت المتوسطات الحسابية بين ):إلى اآلتي  (4تشير نتائج الجدول رقم ) 
 (، تليها ٠.٨٢64قدره )  وبانحراف معياري (  4.3٠1٠في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )قيمة ومهمة جديرة بالتقدير في عملي الصحفي"  

الثانية عبارة   المرتبة  الصحفي""  في  العمل  أثناء ممارستي  تام  العاطفية واالنفعالية بهدوء  المشاكل  (  4.٢5٢4ابي )بمتوسط حس  أتعامل مع 
(، يليها في المرتبة الثالثة عبارة " أستطيع بكل سهولة خلق جو نفسي مريح مع الجمهور" بمتوسط حسابي ٠.75٠4)  وبانحراف معياري بلغ

( وبانحراف  4.165٠(، يليها في المرتبة الرابعة عبارة "أشعر بالنشاط والحيوية" بمتوسط حسابي )٠.٨6٨٠( وبانحراف معياري ) 4.174٨)
(  4.1553(، يليها في المرتبة الخامسة عبارة " أشعر بالسعادة والراحة بعد العمل على مقربة من الجمهور" بمتوسط حسابي )٠.67٢٩معياري )

( معياري  )٠.763٨وبانحراف  حسابي  بمتوسط  الجمهور"  مشاكل  مع  عالية  بفعالية  "أتعامل  عبارة  السادسة  المرتبة  في  يليها   ،)4.٠٢٩1  )
(، ثم عبارة " أشعر بأن لدى تأثير إيجابي في حياة كثير من فئات الجمهور الذين أتعامل معهم" بمتوسط حسابي ٠.٩1٢4ياري )وبانحراف مع

( وبانحراف 3.٨73٨(، وأخيرًا جاءت عبارة " من السهل علًي فهم مشاعر الجمهور" بمتوسط حسابي )٠.7٩٨٢( وبانحراف معياري )٩٩٠3.3)
أن الدرجة الكلية للمتوسط الحسابي لبعد نقص الشعور باإلنجاز لدى الصحفيين    لىإفي مجملها    نتائج الجدول  (كما تشير٠.٨5٩5معياري )

( وبمستوى متوسط، مما يشير إلى أن مستويات االحتراق 4.1177السعوديين الذين عملوا في التغطية الصحفية خالل جائحة كورونا بلغت )
السعوديين كانت ب الصحفيين  العملاثناء    درجة معتدلةالنفسي لدى  الصحفيين    الصحفي  ممارستهم  إلى أن  خالل جائحة كورونا، مما يشير 

 السعوديين يقومون بدورهم المناط بهم من قبيل إرضاء رؤساء العمل نتيجة المخاوف والمخاطر التي أفرزتها جائحة كورونا.ويمكن تفسير ذلك
ات في بيئة العمل الصحفي تتعلق باألدوار واتخاذ القرار والصالحيات وغيرها من العوامل  إلى الشعور بنقص اإلنجاز يعود إلى اختالل العالق

مؤسسة  اإلدارية والمالية. كما يرى الباحث أن اختالل العالقات في بيئة العمل قد يعود إلى طريقة تعامل القيادات مع تطبيق االحترازات في ال
دي إلى نوع من االنزعاج والصراع بين القيادات والصحفيين.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الصحيفة ومدى التزام الصحفيين بها، مما قد يؤ 

 (:مستويات بعد الشعور باإلنجاز 4.1(. جدول رقم )٢٠٠6: Scott(، ودراسة )٢٠11: Vencent & Scott(، ودراسة )٢٠14)بركات: 
 االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط   % ك  بُعد نقص الشعور باإلنجاز مقياس 

 ٤.٥٠ ٤ منخفض

٠.٥٦٦٠٣ ٢.٦٠١٩ 
 ٣٢.٥٨ ٢٩ متوسط 

 ٦٢.٩٢ ٥٦ مرتفع 

 ١٠٠.٠٠ ٨٩ المجموع 

%، ثم  6٢.٩٢جاء مستوى مقياس "بعد نقص الشعور باإلنجاز " مرتفع في المقدمة بنسبة   (4.1يالحظ من نتائج المقياس بالجدول السابق )
%. وهو ما يدل على أن أكثر أبعاد االحتراق النفسي ظهورا 4.5٠%، وأخيرًا جاء منخفض بنسبة  3٢.5٨جاء متوسط في الترتيب الثاني بنسبة  

ر باالنجاز" وهو ما يمكن تبريره في ضوء الظروف الزمنية والغير عادية التي  لدى الصحفيين عينة الدراسة هو البعد المتعلق " بنقص الشعو 
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صحة    فرضتها جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم على كافة المستويات والمجاالت الحياتية المختلفة.التحقق من
التي تم تصميمها تم االعتماد على معامل )ت( لقياس داللة الفروق بين المبحوثين فرضيات الدراسة:بناء على أهداف الدراسة وفي ضوء المقاييس  

المؤهل  في متغيرات الدراسة وفقا لمتغيرين )النوع والتخصص(، وأيضًا تم استخدام معامل )ف( لقياس داللة الفروق بين متغيرات الدراسة )العمر،  
كثافة التغطية االخبارية( في مستوى االحتراق النفسي الذي يمكن أن يتعرض له الصحفي  العلمي، طبيعة العمل، الحالة االجتماعية، الخبرة، و 

( لقياس داللة  T. Test(نتائج اختبار )5/ متغير النوع:جدول رقم )1أثناء تغطيته لجائحة كورونا.فرضيات الدراسة المتعلقة باالحتراق النفسي:
ور  الفروق بين المبحوثين محل الدراسة على مقياس مستوى االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشع

 باإلنجاز( وفقًا لمتغير النوع

 المتوسط الحسابي العدد النوع المتغيرات
االنحراف  

 المعياري
 Tقيمة 

درجات  

 dfالحرية 

مستوى  

المعنوية 

Sig 

االنفعاليإلجهاد ا   

 ٠.٨٤١٤٧ ٢.٧٢٢٢ ٧٠ ذكر

 ٠.٨٤٣٥٧ ٣.٢٠٥١ ١٩ أنثى  ٠.٠5 ١٠١ ١.٩3٤

 ١٠3 المجموع 

 تبلد المشاعر  

 ٠.٧٦٧٤٤ ٢.٤٩٥٦ ٧٠ ذكر

 ١.٣٤٧٧٤ ٢.٨١٥٤ ١٩ أنثى  ٠.٢١١ ١٠١ ١.٢5٧

 ١٠3 المجموع 

نقص الشعور  
  باإلنجاز

 ٠.٥٢٧٦٢ ٣.٦٠٩٧ ٧٠ ذكر

 ٠.٥١٦٥٥ ٣.٥٠٩٦ ١٩ أنثى  5٢3.٠ ١٠١ 6٤١.٠

 ٨٩ المجموع 

 :ما يلي تشير بيانات الجدول السابق إلى
الصحفية  بين مستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية    وجود فروق ذات داللة إحصائية •

، أي أنه توجد اختالفات بين الذكور (٠.٠5٠)(، وهي دالة عند مستوى معنوية  1.٩34حيث بلغت قيمة "ت" )،  خالل جائحة كرونا ومتغير النوع
لح  مستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي( لصا في    من الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كرونا  واإلناث
)العشري:  اإلناث. نتيجة دراسة  النتيجة مع  )بركات:  ٢٠16وتتفق هذه  إلى أن  ٢٠13:  Scott(، ودراسة )٢٠14(، ودراسة  أشارت  ( والتي 

عية  الصحفيات يعانين من مستويات االحتراق في بعد اإلجهاد االنفعالي أكثر من أقرانهم الصحفيين، وذلك لطبيعة المرأة والتزاماتها االجتما
(  ٢٠1٢وقد أشارت دراسة )طايبي:  ية في المملكة العربية السعودية من جهة، وطبيعتي العمل الصحفي وجائحة كورونا  من جهة أخرى.  واألسر 

والتوقعات االجتماعية المرتبطة بكل من الجنسين، إضافة إلى اختالف أدوار كل جنس   ةإلى أن "الفروق بين الجنسين في المواجهة البيولوجي
( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العاملين  ٢٠15واختلفت مع نتيجة دراسة )السبيعي:  4٠وعملية التنشئة االجتماعية"

 في المؤسسات الصحفية تعزى لمتغير النوع. 
بين مستوى االحتراق النفسي )تبلد المشاعر( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية    ق ذات داللة إحصائيةعدم وجود فرو •

، أي أنه ال توجد اختالفات  (٠.٢11)(، وهي غير دالة عند مستوى معنوية  1.٢75حيث بلغت قيمة "ت" )،  خالل جائحة كرونا ومتغير النوع 
 مستوى االحتراق النفسي )تبلد المشاعر(. في  من الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كرونا واإلناثبين الذكور 

بين مستوى االحتراق النفسي )نقص الشعور باالنجاز( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية •
وهي قيمة غير دالة إحصائيا، أي أنه ال توجد اختالفات بين (  ٠.641حيث بلغت قيمة "ت" )،  ة كرونا ومتغير النوعالصحفية خالل جائح

واإلناث كرونا  الذكور  جائحة  الصحفية خالل  التغطية  في  العاملين  السعوديين  الصحفيين  الشعور  في    من  )نقص  النفسي  االحتراق  مستوى 
النفسي لدى الصحفيين السعوديين في بعدي تبلد ويمكن تفسير نتيجة عدم  باإلنجاز(. وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق 

المشاعر ونقص الشعور باإلنجاز إلى أن الصحفيين والصحفيات يقومون بأداء عملهم الصحفي تحت نفس الظرف الطارئ )جائحة كورونا( 
 بين الذكور واإلناث من الصحفيين السعوديين.  ق ات الصعوبات والتحديات التي ال تفر والمتعلق بالتغطية الصحفية لهذه الجائحة، ويواجهون ذ

(، والتي أشارت  ٢٠11:  Vencent & Scott(، ودراسة )٢٠15:  Arija(، ودراسة )٢٠15وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة )السبيعي:  
 اق النفسي )تبلد المشاعر ونقص الشعور باإلنجاز( تعزى لمتغير النوع. إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى اإلعالميين في مستوى االحتر 
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( لقياس داللة الفروق بين المبحوثين محل الدراسة على ANOVA(:نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )6جدول رقم )/ متغير العمر:٢
 االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( وفقًا لمتغير العمر مقياس مستوى االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة )اإلجهاد 

 العدد السن المتغيرات
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 Fقيمة 

درجات  

 dfالحرية 

مستوى  

المعنوية 

Sig 

إلجهاد  ا
  االنفعالي

إلى أقل من  ٢٠من 

 سنة 3٠
٢ ١٤.6٠.٧ ١١١6٤٤٤ 

6.٩٢3 
3 

٩٩ 
٠.٠٠٠ 

إلى أقل من  3٠من 

 سنة٤٠
٢٢ 3.١٨3٠.٧٧٠ ٩53 

إلى أقل من  ٤٠من 

 سنة 5٠
36 ٢.٨5٠.٨٨١٨٨ ٢٨ 

 ٠.5٧٤٩٠ ٢.١35٨ ١٧ سنة 5٠أكثر من 

 ٠.٨5٢٩5 ٢.٧٨3٢ ٨٩ المجموع 

 تبلد المشاعر  

إلى أقل من  ٢٠من 

 سنة 3٠
٢.٤٨٧ ١٤5 ٠.٩3٧٩٩ 

٢.33٨ 
3 

٩٩ 
٠.٠٠٢ 

إلى أقل من  3٠من 

 سنة٤٠
٢.٧٧٩ ٢٢3 ٠.٧٩٧٠٤ 

إلى أقل من  ٤٠من 

 سنة 5٠
36 ٢.6٠.٨٩٨٧٧ ٨٠٠ 

 ٠.36٢٩٩ ١.٨66٧ ١٧ سنة 5٠أكثر من 

 ٠.٨5٩65 ٢.535٩ ٨٩ المجموع 

نقص الشعور  
  باإلنجاز

إلى أقل من  ٢٠من 

 سنة 3٠
١٤ 3.١٩53 ٠.٢٤٩٨٧ 

2.339 
3 

٩٩ 
٠.٠٠٩ 

إلى أقل من  3٠من 

 سنة٤٠
٢٢ 3.6٤66 ٠.56٧٠١ 

إلى أقل من  ٤٠من 

 سنة 5٠
36 3.6٠ ٧٨١.35٢٢٩ 

 ٠.٧٧55٧ 3.6٩٤٤ ١٧ سنة 5٠أكثر من 

 ٠.5٢٤٧٩ 3.5٩٧١ ٨٩ المجموع 

 :ما يلي تشير بيانات الجدول السابق إلى
( لدى  االنفعاليمستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد  و   الدراسة  العمر لعينة  متغيربين   وجود فروق ذات داللة إحصائية"  فأظهر استخدام اختبار " •

التغطية الصحفية خالل جائحة كرونا العاملين في  وهي دالة عند مستوى معنوية   ،(6.٩٢3" )فحيث كانت قيمة "   ،الصحفيين السعوديين 
وأظهر  ،  مستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي(أي أن هناك اختالف بين عينة الدراسة على اختالف مستوياتهم العمرية في    (، ٠.٠٠٠)

 (. 3.1٨3٩سنة بمتوسط حسابي )4٠إلى أقل من   3٠ أعمارهم من منمن فراد العينة مأ لصالح االختالف أن ذلك   L. S.Dاختبار 
( لدى  تبلد المشاعرمستوى االحتراق النفسي )و   الدراسة  العمر لعينة  متغيربين    فروق ذات داللة إحصائيةوجود  "  فأظهر استخدام اختبار " •

التغطية الصحفية خالل جائحة كرونا العاملين في  وهي دالة عند مستوى معنوية   ،(2.338" )فحيث كانت قيمة "   ،الصحفيين السعوديين 
وأظهر اختبار  ،  (تبلد المشاعرمستوى االحتراق النفسي )أي أن هناك اختالف بين عينة الدراسة على اختالف مستوياتهم العمرية في    (،٠.٠٠٠)

L. S.D   (3.1٨3٩سنة بمتوسط حسابي )4٠إلى أقل من   3٠ أعمارهم من منمن فراد العينة مألصالح االختالف أن ذلك  . 
( نقص الشعور باإلنجازمستوى االحتراق النفسي )و   الدراسة  العمر لعينة  متغيربين    ذات داللة إحصائية  وجود فروق "  فاختبار "  اتضح من نتائج •

وهي دالة عند مستوى معنوية    ،(2.339" )فحيث كانت قيمة " ،لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كرونا
،  ( نقص الشعور باإلنجازمستوى االحتراق النفسي )أي أن هناك اختالف بين عينة الدراسة على اختالف مستوياتهم العمرية في    (،٠.٠٠٩)

أما  .(3.6٩٤٤بمتوسط حسابي )  سنة"  5٠ممن ينتمون للفئة العمرية "أكثر من  فراد العينة  أ لصالح  االختالف  أن ذلك    L. S.Dوأظهر اختبار  
إلى أن  سنة(، فيمكن تفسير ذلك  4٠إلى أقل من    3٠ما يتعلق بزيادة مستوى االحتراق ببعدي )اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر( عند فئة )من 

الغير   هذه الفئة غالبا ما تتحمل أعباء كثيرة من العمل بحكم موقعها بين فئتين األولى تتملك خبرة محددوة في التعامل مع األحداث الطارئة أو
إثبات عادية، وفئة أخرى تمتلك خبرة كبيرة بالعمل الصحفي، مما يجعلها تشعر بالمسئولية تجاه ما تقوم به من أعمال، إضافة إلى أن هذه تحاول  
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لعاطفي  قدراتها ومهاراتها لكسب ثقة رؤساء العمل والحفاظ على مواقعهم أو المنافسة على مناصب أعلى مما يعرضها لإلنهاك وفقد الشعور ا
سنة( فيعود ذلك إلى أن فئة   5٠أما ما يتعلق ببعد )نقص الشعور باإلنجاز( عند فئة العمر )أكثر من وظهور أعراض االحتراق النفسي عليهم. 

سنة" قد استنفذت نشاطها وحماسها مع التقدم في العمر من جهة، ومن تعرضها للضغوط المستمرة من جهة أخرى خالل    5٠العمر "أكثر من  
لها، إضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها أثناء جائحة كورونا، حيث إنهم أكثر الفئات عرضة لإلصابة، لتقدمهم في العمر وضعف مستوى عم

ر الفرض  المناعة لديهم مما يعوق قيامهم بمهام العمل أثناء جائحة كورونا بالشكل المطلوب ما يزيد من مستوى االحتراق لديهم.وتشير نتائج اختبا
"ال الفرض  بثبوت جزئي لصحة  الثالثة )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد  كلية  النفسي بأبعاده  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق 

وتتفق  المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كرونا تعزى لمتغير العمر.
 (.٢٠٠4(، ودراسة )القرني: ٢٠11: Scott(، ودراسة )٢٠13: Scott(، ودراسة )٢٠16اسة مع نتائج دراسة )العشري: نتيجة الدر 

( لداللة الفروق بين المبحوثين من الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية F(:حول نتائج ختبار )7متغير المؤهل العلمي:جدول رقم )  /٣
كرونا في مستوى االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( تبعا  الصحفية خالل جائحة  

 . للمؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي  المتغيرات
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 Fقيمة 

درجات  

الحرية  

df 

مستوى  

المعنوية 

Sig 

اإلجهاد  

  االنفعالي

 ٠.٧٠565 ٢.٠556 3 ثانوي

٢.٤٧٢ 
٢ 

١٠٠ 
٠.٠٩٠ 

 ٠.٨١٤6٠ ٢.٧٢٩٩ 6٢ بكالوريوس 

 ٠.٩٠٠3١ ٢.٩٧٠6 ٢٤ ماجستير فأعلى

 ٠.٨5٢٩5 ٢.٧٨3٢ ٨٩ المجموع 

تبلد  

 المشاعر

 ٠.6٩٢٨٢ ٢.٤٠٠٠ 3 ثانوي

٢.٠٢٨ 
٢ 

١٠٠ 
٠.١3٧ 

 ٠.65٤53 ٢.٤١٨5 6٢ بكالوريوس 

 ١.١٤٩١٩ ٢.٧٧65 ٢٤ ماجستير فأعلى

 ٠.٨5٩65 ٢.535٩ ٨٩ المجموع 

نقص 

الشعور  

  باإلنجاز

 ٠.5٠5١٨ 3.٩3٧5 3 ثانوي

٠.٨٨٠ 
٢ 

١٠٠ 
٠.٤١٨ 

 ٠.٤٤٢٨١ 3.5٧٨٨ 6٢ بكالوريوس 

 ٠.65٨٠٧ 3.5٩١٩ ٢٤ ماجستير فأعلى

 ٠.5٢٤٧٩ 3.5٩٧١ ٨٩ المجموع 

 السابق إلى ما يلي:تشير بيانات الجدول 
بين مستوى االحتراق النفسي )االجهاد االنفعالي( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية •

، أي أنه ال توجد  .(٠٩٠)(، وهي غير دالة عند مستوى معنوية  ٢.47٢حيث بلغت قيمة "ف" )،  خالل جائحة كرونا ومتغير المؤهل العلمي
مستوى االحتراق النفسي في    من الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كورونااختالفات بين ذوي المؤهالت المختلفة  

 في بعده )االجهاد االنفعالي(.
بين مستوى االحتراق النفسي وفقا لبعد ) تبلد المشاعر( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية   اللة إحصائيةعدم وجود فروق ذات د  •

، أي أنه  (٠.137(، وهي غير دالة عند مستوى معنوية)٢.٠٢٨حيث بلغت قيمة "ف" )،  الصحفية خالل جائحة كرونا ومتغير المؤهل العلمي
مستوى االحتراق في    من الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كوروناهالت المختلفة  ال توجد اختالفات بين ذوي المؤ 

 النفسي )تبلد المشاعر(. 
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بين مستوى االحتراق النفسي )نقص الشعور باالنجاز( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية •
، أي أنه  (٠.41٨(، وهي غير دالة عند مستوى معنوية)٠.٨٨٠حيث بلغت قيمة "ف" )،  الصحفية خالل جائحة كرونا ومتغير المؤهل العلمي

مستوى االحتراق في    من الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كوروناال توجد اختالفات بين ذوي المؤهالت المختلفة  
وتشير النتائج في مجملها إلى عدم ثبوت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى نقص الشعور باالنجاز(.النفسي )

لتغطية االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( لدى الصحفيين السعوديين العاملين في ا 
النتيجة تشير إلى أن المؤهل العلمي لم يؤثر على مستوى االحتراق النفسي بين    هل جائحة كرونا تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وهذالصحفية خال

ادة الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية لجائحة كورونا.ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن غالبية عينة الدراسة ممن يحملون شه
وس والماجستير مما يجعلهم أكثر تكيفًا وتفهمًا وقدرة على التعامل مع ظروف ومخاطر التغطية الصحفية خالل جائحة كورونا.وتتفق  البكالوري

(، حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ٢٠٠٨(، ودراسة )الزهراني:  ٢٠16:  Liorent & Ruizهذه النتيجة مع نتائج دراسة )
النفسي لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤهل التعليمي، واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )السبيعي:  في مستويات االحت (،  ٢٠15راق 

(، والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االحتراق النفسي لدى  ٢٠1٠(، ودراسة )أبو مسعود:  ٢٠٠4ودراسة )القرني:  
العليا أكثر احتراقا في بعد اإلجهاد ٢٠٠4المؤهل العلمي، حيث أشارت دراسة )القرني،  اإلعالميين يعزى لمتغير   ( إلى أن حملة الشهادات 

( لداللة الفروق بين المبحوثين من الصحفيين السعوديين العاملين F(: يوضح نتائج اختبار )8/ الحالة االجتماعية:جدول رقم )٤االنفعالي  
جائحة كرونا في مستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( تبعا  في التغطية الصحفية خالل  

 للحالة االجتماعية

 المتغيرات
الحالة  

 االجتماعية
 العدد

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 Tقيمة 

درجات  

 dfالحرية 

مستوى  

المعنوية 

Sig 

إلجهاد  ا
  االنفعالي

 ٠.٧١٦٥١ ٢.٧٦٠٢ ١٧ أعزب 

 ٠.٨٨٤٦٣ ٢.٧٨٨٤ ٧٢ متزوج ٠.٨٩٧ ١٠١ ٠.١٢٩

 ٨٩ المجموع 

 تبلد المشاعر  

 ٠.٨٣١٢٦ ٢.٦١٠٥ ١٧ أعزب 

 ٠.٨٦٩٩١ ٢.٥١٩٠ ٧٢ متزوج 6٧٧.٠ ١٠١ ٠.٤١٧

 ٨٩ المجموع 

نقص الشعور  
  باإلنجاز

 ٠.٣٨٠٤٤ ٣.٣٠٩٢ ١٧ أعزب 

 ٠.٥٣٢٧٣ ٣.٦٦٢٢ ٧٢ متزوج ٠.٠٠٧ ١٠١ ٢.٧3٠

 ٨٩ المجموع 

 :إلى ما يليتشير نتائج الجدول السابق 
دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  ل  (االجهاد االنفعاليمستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •

أي أنه ال  ،  .( ٠.٨٩7)  دالة عند مستوى معنويةغير  وهي    (، ٠.1٢٩"ت" )  بلغت قيمةحيث    ،ومتغير الحالة االجتماعيةرونا  و خالل جائحة ك
االجهاد  )  في بعده  مستوى االحتراق النفسيفي    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كتوجد اختالفات بين  

 وحالتهم االجتماعية. (االنفعالي

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية ل  ( تبلد المشاعر  )وفقا لبعدمستوى االحتراق النفسي  بين    داللة إحصائيةوجود فروق ذات  عدم   •
أي  ، (٠.677ة)دالة عند مستوى معنويغير  وهي   (،٠.417"ت" )  حيث بلغت قيمة  ،  ومتغير الحالة االجتماعيةالصحفية خالل جائحة كرونا  

  ( )تبلد المشاعر   مستوى االحتراق النفسيفي    رونا و الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة ك  أنه ال توجد اختالفات بين
 وحالتهم االجتماعية. 

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  ل  (نقص الشعور باالنجازمستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائية •
أي أنه توجد اختالفات ،  (٠.٠٠7ة)وهي دالة عند مستوى معنوي  (،٢.73٠"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،ومتغير الحالة االجتماعيةخالل جائحة كرونا  

وحالتهم   ()نقص الشعور باالنجاز  مستوى االحتراق النفسيفي    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة ك  بين
ويمكن تفسير ذلك يعود إلى أن المتزوجين لديهم متطلبات والتزامات حياتية تجاه (.٣.٦٦٢٢االجتماعية لصالح المتزوجين بمتوسط حسابي )

و نقل المرض إلى أسرهم، إضافة إلى عملهم  أسرهم خاصة بوجود أطفال، مما يجعلهم أكثر عرضة للضغوط النفسية في ظل مخاوف اإلصابة أ 
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في أوقات مضطربة ومواجهة التغيرات في العمل الميداني الصحفي نتيجة انتشار جائحة كورونا.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )بركات: 
 (. ٢٠٠4( ودراسة )القرني: ٢٠٠٨( ودراسة )الزهراني: ٢٠14

( لداللة الفروق بين المبحوثين من الصحفيين السعوديين العاملين في Fيوضح نتائج اختبار )(:  9جدول رقم )/ متغير سنوات الخبرة:٥
ى التغطية الصحفية خالل جائحة كرونا في مستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( تبعا لمستو 

 سنوات الخبرة. 

 العدد الخبرة المتغيرات
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 Fقيمة 

درجات  

الحرية  

df 

مستوى  

المعنوية 

Sig 

اإلجهاد  

  االنفعالي

 ٠.65٧١٧ ٢.56٩٤ ٧ سنوات  5أقل من 

٠.٩56 
٢ 

١٠٠ 
٠.3٨٨ 

سنوات إلى أقل من   5من 

 سنوات  ١٠
٢3 ٢.٩5٠.٩٧٤ ١٩6٤ 

 ٠.٨١٢٤٤ ٢.٧3١6 5٩ سنوات فأكثر  ١٠من 

 ٠.٨5٢٩5 ٢.٧٨3٢ ٨٩ المجموع 

 تبلد المشاعر  

 ٠.٩٤٠٧٤ ٢.٨٢5٠ ٧ سنوات  5أقل من 

٠.٧١٨ 
٢ 

١٠٠ 
٠.٤٩٠ 

سنوات إلى أقل من   5من 

 سنوات  ١٠
٢3 ٢.6٠.٧٤٢٧٨ ٠٠٠ 

 ٠.٩٠٢3٨ ٢.٤٧٠٨ 5٩ سنوات فأكثر  ١٠من 

 ٠.٨5٩65 ٢.535٩ ٨٩ المجموع 

نقص الشعور  

  باإلنجاز

 ٠.٢١٩٠٧ 3.٠3١3 ٧ سنوات  5أقل من 

6.٢١٢ 
٢ 

١٠٠ 
٠.٠٠3 

سنوات إلى أقل من   5من 

 سنوات  ١٠
٢3 3.55٨3 ٠.5٤١١٢ 

 ٠.5٠٢٤٩ 3.6٨٤6 5٩ سنوات فأكثر  ١٠من 

 ٠.5٢٤٧٩ 3.5٩٧١ ٨٩ المجموع 

 ( إلى ما يلي:  9تشير نتائج الجدول رقم )
دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  ل  (االجهاد االنفعالياالحتراق النفسي )مستوى  بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •

أي أنه ال توجد اختالفات ،  .( ٠.33٨)  دالة عند مستوى معنويةغير  وهي    (،٠.٩56"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،ومتغير الخبرةرونا  و خالل جائحة ك
ومستوى   (االجهاد االنفعالي)  في بعده  مستوى االحتراق النفسيفي    روناو صحفية خالل جائحة كالصحفيين السعوديين العاملين في التغطية البين  

 الخبرة لديهم.

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية ل  ( تبلد المشاعر  )وفقا لبعدمستوى االحتراق النفسي  بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •
أي أنه ال توجد ، (٠.4٩٠ة)دالة عند مستوى معنويغير وهي  (،٠.71٢"ف" ) حيث بلغت قيمة ، ومتغير الخبرة الصحفية خالل جائحة كرونا 

ومستوى    ()تبلد المشاعر  االحتراق النفسيمستوى  في    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة ك  اختالفات بين
 خبرتهم 

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  ل  (نقص الشعور باالنجازمستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائية •
 أي أنه توجد اختالفات بين ،  (٠.٠٠3ة)وهي دالة عند مستوى معنوي  (، 6.٢1٢"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،  ومتغير الخبرةخالل جائحة كرونا  

ومستوى الخبرة   ()نقص الشعور باالنجاز  مستوى االحتراق النفسيفي    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة ك
ويمكن تفسير نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  (.3.6٨٤6سنوات فأكثر  بمتوسط حسابي )1٠لديهم لصالح ممن لديهم خبرة من  

  مستوى االحتراق النفسي في بعدى )اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر( ومستوى الخبرة إلى طبيعة الضغوط النفسية التي تعرض لها الصحفيون 
في ظل سرعة انتشار الوباء وتأخر اكتشاف اللقاح ونقص    السعوديون خالل تغطيتهم فترة الجائحة ومواجهة المخاطر والمخاوف المتعلقة بالوباء

ن المعلومات عن طبيعة الجائحة. أما ما يتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسي لدى الصحفيين السعوديين العاملي 
أثناء جائحة كورنا )نقص الشعور باإلنجاز( لذوي الخبرة من   النفسية بأن  س  1٠في التغطية الصحفية  الدراسات  نوات فأكثر، فهذا ما تؤكده 

  االحتراق النفسي ناتج عن تراكمات من سنوات العمل وليس أمر طارئ، ويرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى تراكمات السنوات الطويلة في العمل 
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ألسرية، وطبيعة التغطية الصحفية أثناء الظروف التي  من جهة، وزيادة األعباء الموكلة بهم، وزيادة المسؤوليات االجتماعية من تلبية الحاجات ا
)العشري:  نتيجة دراسة  النتيجة مع  التحديات والصعوبات من جهة أخرى، خاصة في ظل جائحة كورونا.وتتفق هذه  الصحفيين  فيها  يواجه 

(، والتي  ٢٠٠4سة )القرني:  (، ودرا٢٠11:  Vencent & Scott(، ودراسة )٢٠14(، ودراسة )بركات:  ٢٠15(، ودراسة )السبيعي:  ٢٠16
/ متغير طبيعة العمل:جدول  ٦أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االحتراق النفسي تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

ية خالل جائحة ( لداللة الفروق بين المبحوثين من الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفFيوضح نتائج اختبار )(:10رقم: )
 كرونا في مستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( تبعا لطبيعة العمل

 العدد طبيعة العمل  المتغيرات
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 Fقيمة 

درجات  

الحرية  

df 

مستوى  

المعنوية 

Sig 

اإلجهاد  

   االنفعالي

 ٠.٨٤٢36 3.٢٤٩٠ ٢٧ صحفي مراسل  

5.٢١٠ 
٤ 

٩٨ 
٠.٠٠١ 

 ٠.٧55٤٤ ٢.٤٤٩٤ ٤٢ محرر 

 ٠.٨٩٠3٨ 3.١٩٤٤ 6 مصور صحفي 

 ٠.٧6٩٨٠ ٢.666٧ ١3 مدير تحرير

 ٠.٠٠٠٠٠ 3.٠٠٠٠ ١ سكرتير تحرير

 ٠.٨5٢٩5 ٢.٧٨3٢ ٨٩ المجموع 

تبلد 
  المشاعر

 ١.٠٢3١3 ٢.٩5٨6 ٢٧ مراسل صحفي 

3.٩3٤ 
٤ 

٩٨ 
٠.٠٠5 

 ٠.٧٢66٤ ٢.3٢٠٠ ٤٢ محرر 

 ٠.٤6٢٩١ ٢.٩5٠٠ 6 مصور صحفي 

 ٠.٧٧٨36 ٢.٢٨٤٢ ١3 مدير تحرير

 ٠.٠٠٠٠٠ ٢.٠٠٠٠ ١ سكرتير تحرير

 ٠.٨5٩65 ٢.535٩ ٨٩ المجموع 

نقص 

الشعور  

   باإلنجاز

 ٠.5٩٢٩3 3.6٢5٠ ٢٧ مراسل صحفي 

٠.٤٧٨ 
٤ 

٩٨ 
٠.٧5٢ 

 ٠.٤3٤٧٨ 3.5٤٤٤ ٤٢ محرر 

 ٠.١٤56٢ 3.53١3 6 مصور صحفي 

 ٠.٧١635 3.٧٢3٧ ١3 مدير تحرير

 ٠.٠٨٨3٩ 3.٤3٧5 ١ سكرتير تحرير

 ٠.5٢٤٧٩ 3.5٩٧١ ٨٩ المجموع 

 تشير نتائج الجدول السابق إلى ما يلي:
دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  ل  (االجهاد االنفعاليمستوى االحتراق النفسي ) بين    وجود فروق ذات داللة إحصائية •

أي أنه توجد اختالفات ،  .(٠.٠٠1)  وهي دالة عند مستوى معنوية  (،5.٢1٠"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،ومتغير طبيعة العملرونا  و خالل جائحة ك
وطبيعة   (االجهاد االنفعالي)  في بعده  مستوى االحتراق النفسيفي    روناو جائحة كالصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل  بين  

 (. 3.٢٤٩٠عملهم، لصالح المراسل الصحفي بأعلى متوسط حسابي بلغ )

الصحفية خالل دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية ل  (تبلد المشاعرمستوى االحتراق النفسي )بين  وجود فروق ذات داللة إحصائية  •
أي أنه توجد اختالفات بين ،  .(٠.٠٠5)  وهي دالة عند مستوى معنوية  (،3.٩34"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،ومتغير طبيعة العملرونا  و جائحة ك

وطبيعة عملهم   (تبلد المشاعر)  في بعده  مستوى االحتراق النفسيفي    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة ك
 ( ٢.٩5٨6لصالح المراسل الصحفي بأعلى متوسط حسابي بلغ )

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية ل  (نقص الشعور باالنجازمستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •
أي أنه  ،  (٠.75٢ة)دالة عند مستوى معنويغير  وهي    (،٠.47٨"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،  ومتغير طبيعة العملالصحفية خالل جائحة كرونا  

)نقص الشعور    مستوى االحتراق النفسيفي    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة ك  ال توجد اختالفات بين
مستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر(  كشفت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في  وطبيعة عملهم.    (باالنجاز

لك لدى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية أثناء جائحة كورونا تعزى لطبيعة العمل لصالح المراسلين الصحفيين وربما يعود ذ
نا وأكثر احتكاكًا بالجمهور، والعمل في أوقات مضطربة بسبب  إلى أنهم أكثر فئة تمارس العمل الميداني أثناء التغطية الصحفية لجائحة كورو 

نتائج دراسات كل من )العشري:   النتيجة مع  الحكومية والخاصة. وتتفق هذه  الجهات  تباين تطبيق االحترازات لدى  (، ودراسة  ٢٠14طريقة 
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(، والتي أشارت  Benks & Necc0  :1٩٩٠ودراسة ) (،  ٢٠٠6:  Scott(، ودراسة )٢٠11:  Vencent & Scott(، ودراسة )٢٠14)بركات:  
 :(11جدول رقم ) / متغير التخصص:٧نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسي تعزى لمتغير طبيعة العمل.

الصحفية خالل جائحة كرونا في  ( لداللة الفروق بين المبحوثين من الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية  Fيوضح نتائج اختبار ) 
 مستوى االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( تبعا للتخصص

 العدد التخصص  المتغيرات
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 Tقيمة 

درجات  

الحرية  

df 

مستوى  

المعنوية 

Sig 

إلجهاد  ا
  االنفعالي

متخصص في مجال  

 اإلعالم
66 

٠.٧٩٥٩٥ ٢.٧٤٧٣ 

غير متخصص في   6٠٢.٠ ١٠١ 5٢3.٠

 مجال اإلعالم 
٢3 

٠.٩٤٠٢٢ ٢.٨٣٧٤ 

 ٨٩ المجموع 

تبلد  
 المشاعر

متخصص في مجال  

 اإلعالم
66 

٠.٩٦٦٢١ ٢.٦٢٩٠ 

غير متخصص في   ٠.١٧٨ ١٠١ 35٧.١

 مجال اإلعالم 
٢3 

٠.٦٥٣٤٣ ٢.٣٩٥١ 

 ٨٩ المجموع 

نقص 
الشعور  
  باإلنجاز

متخصص في مجال  

 اإلعالم
66 

٠.٥٧٤٣٦ ٣.٤٥٧٧ 

غير متخصص في   ٠.٠٠١ ١٠١ ٤٩3.3

 مجال اإلعالم 
٢3 

٠.٣٥١٤٥ ٣.٨٠٧٩ 

 ٨٩ المجموع 

 ( إلى ما يلي11تشير نتائج الجدول رقم )

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  ل  (االنفعالياالجهاد  مستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •
أي أنه ال توجد اختالفات .(٠.6٠٢)  دالة عند مستوى معنويةغير  وهي  ( ٠.5٢3"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،وفقا للتخصصرونا  و خالل جائحة ك

 وتخصصهم  (االجهاد االنفعالي)في بعده  ى االحتراق النفسيمستو في    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كبين  

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  ل  ( تبلد المشاعرمستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •
أي أنه ال توجد اختالفات ،  .(٠.17٨)مستوى معنويةدالة عند  غير  وهي    (، 1.357"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،وفقا للتخصص  رونا  و خالل جائحة ك

 وتخصصهم.   (تبلد المشاعر)  في بعده  مستوى االحتراق النفسيفي    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كبين  

فيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  دى الصح ل  (نقص الشعور باالنجازمستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائية •
 أي أنه توجد اختالفات بين،  (٠.٠٠3ة)وهي دالة عند مستوى معنوي  (، 6.٢1٢"ف" )   حيث بلغت قيمة  ،   ومتغير التخصصخالل جائحة كرونا  

تبعا لتخصصهم    ()نقص الشعور باالنجاز  النفسيمستوى االحتراق  في    روناو الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة ك
يمكن تفسير هذه النتيجة بأن الصحفيين السعوديين العاملين .(٠.٣٥١٤٥لصالح فئة غير المتخصصين في مجال االعالم بمتوسط حسابي )

أثناء التغطية الصحفية لجائحة كورونا من غير المتخصصين أقل تكييفًا وتفهمًا مع العمل الصحفي في تلك الظروف لعدم حصولهم على خلفية  
التي توا العمل الصحفي ومشكالته، والمتاعب  التي تعتري  النفسية  التغطيات من سياسات إعالمية كاملة حول الضغوط  أثناء  جه الصحفيين 

يوضح   :(12جدول رقم )/ متغير كثافة التغطية لجائحة كورونا:٨وأنظمة ولوائح ومسؤوليات إجتماعية وأمنية وقضائية وغيرها من المتاعب.

اFنتائج اختبار ) التغطية  العاملين في  المبحوثين من الصحفيين السعوديين  الفروق بين  لصحفية خالل جائحة كرونا في مستوى  ( لداللة 

 االحتراق النفسي )اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز( تبعا لمستوى كثافة القيام بالتغطية لجائحة كورونا 

 العدد الخبرة المتغيرات
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 Fقيمة 

درجا 

ت  

الحرية  

df 

مستوى  

المعنوية 

Sig 

اإلجهاد  

  االنفعالي

نادرا ما يطلب مني التغطية  

 لجائحة كورونا 
٢.٧٧ ١٤3٠.٧٨٨٠ ١5 ٠.٢١١ 

٢ 

١٠٠ 
٠.٨١٠ 
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يطلب مني أحيانا التغطية  

 لجائحة كورونا 
٢.٧٢٧ ٤٤5 ٠.٨٤٤٨٤ 

يطلب مني التغطية لجائحة  

 كورونا بشكل مستمر 
3٢.٨ ١5٠.٩١٨١٤ ٢٩ 

 ٠.٨5٢٩5 ٢.٧٨3٢ ٨٩ المجموع 

تبلد  
 المشاعر

نادرا ما يطلب مني التغطية  

 لجائحة كورونا 
٢ ١٤.6٠٨3 ١.٠٧53٨ 

٠.١٤٢ 
٢ 

١٠٠ 
٠.٨6٨ 

يطلب مني أحيانا التغطية  

 لجائحة كورونا 
٢.٤٩٠ ٤٤5 ٠.6٢٩6٨ 

يطلب مني التغطية لجائحة  

 كورونا بشكل مستمر 
3٢ ١.5٤٠5 ٠.٩٤٧35 

 ٠.٨5٩65 ٢.535٩ ٨٩ المجموع 

نقص 

الشعور  

  باإلنجاز

نادرا ما يطلب مني التغطية  

 لجائحة كورونا 
١٤ 3.5٠.٤٤٩٨١ ١٠٤ 

٠.٤3٩ 
٢ 

١٠٠ 
٠.6٤6 

يطلب مني أحيانا التغطية  

 لجائحة كورونا 
٤٤ 3.6١3٠ ١.55٨٨٩ 

يطلب مني التغطية لجائحة  

 كورونا بشكل مستمر 
3١ 3.635٠ ١.53٧١٤ 

 ٠.5٢٤٧٩ 3.5٩٧١ ٨٩ المجموع 

        

 ( إلى ما يلي: 12تشير نتائج الجدول رقم )

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية  ل  (االجهاد االنفعاليمستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •
التغطية اإلخبارية لجائحة كوروناخالل جائحة كرونا    دالة عند مستوى معنوية غير  وهي    (، ٠.٢11"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،ومتغير كثافة 

العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة  لصحفيين السعوديين  أي أنه ال توجد اختالفات بين كثافة التغطية االخبارية من قبل ا ،  .(٨1٠)
 لديهم. (االجهاد االنفعالي) االحتراق النفسي  ومستوى  روناو ك

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية ل  ( تبلد المشاعر  )وفقا لبعدمستوى االحتراق النفسي  بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •
دالة عند مستوى غير  وهي    (،٠.14٢"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،  ومتغير كثافة التغطية اإلخبارية لجائحة كوروناالصحفية خالل جائحة كرونا  

السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل  لصحفيين  أي أنه ال توجد اختالفات بين كثافة التغطية االخبارية من قبل ا،  (٠.٨6٨ة)معنوي
 لديهم.  ( )تبلد المشاعر مستوى االحتراق النفسيو  روناو جائحة ك

دى الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية ل  (نقص الشعور باالنجازمستوى االحتراق النفسي )بين    وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم   •
دالة عند مستوى غير  وهي    (،٠.43٩"ف" )  حيث بلغت قيمة  ،  ومتغير كثافة التغطية اإلخبارية لجائحة كوروناالصحفية خالل جائحة كرونا  

العاملين في التغطية الصحفية خالل    لصحفيين السعوديينأي أنه ال توجد اختالفات بين كثافة التغطية االخبارية من قبل ا،  (٠.646ة)معنوي
وتشير النتائج في مجملها إلى عدم ثبوت صحة الفرض القائل بوجود  )نقص الشعور باالنجاز( لديهم.  مستوى االحتراق النفسيو    روناو جائحة ك

المشاعر وتبلد  االنفعالي،  )اإلجهاد  الثالثة  بأبعاده  النفسي  االحتراق  في مستوى  إحصائية  داللة  ذات  لدى  فروق  باإلنجاز(  الشعور  ونقص   ،
لنتيجة الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية خالل جائحة كرونا تعزى لمتغير كثافة التغطية اإلخبارية للجائحة.ويمكن تفسير هذه ا

جه الصحفيين بشكل دائم في الفترات بإن العمل الصحفي ال يخلوا دائمًا من المخاطر والتحديات والصعوبات )مهنة البحث عن المتاعب( التي توا
لى  العادية، األمر الذي يعود عليهم باكتساب الخبرات في التغطية الصحفية أثناء األوبئة أو األزمات، ولكن قد تختلف االستجابة من صحفي إ

الضغوط والمخاطر والمخاوف نتيجة آخر اعتمادا على متغيرات الفروق الفردية، كما أن الصحفيين السعوديين عينة الدراسة يتعرضون إلى نفس  
صعبة  تشابه المهام والمسؤوليات في ظل انتشار جائحة كورونا، أو أن الصحفيين السعوديين لديهم الوسيلة الدفاعية للتعامل مع هذه األوقات ال
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ومات في ظل السياسات العامة بحكم عملهم في مهنة الصحافة التي تشهد الكثير من الضغوط النفسية الناتجة عن طبيعة الحصول على المعل
  لإلعالم، والخاصة بالمؤسسات اإلعالمية، واللوائح واألنظمة القضائية واإلدارية واالجتماعية وغيرها من العوامل التي تحكم المجتمع.  

 اخلامتة: 
 النتائج والتوصيات: 

 أواًل: النتائج: 
 فيما يلي استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  

هاد كشفت نتائج الدراسة أن الصحفيين السعوديين العاملين في التغطية الصحفية أثناء جائحة كورونا يعانون من االحتراق النفسي في بعد االج •
وبمستوى متوسط، وهذا يدل على أن درجة االجهاد االنفعالي (  ٢.7٨31االنفعالي بمستوى معتدل، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 لدى الصحفيين السعوديين كانت بدرجة متوسطة.

رستهم كما أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستويات االحتراق النفسي في بعد تبلد المشاعر لدى الصحفيين السعوديين كانت بدرجة معتدلة أثناء مما •
 ( وبمستوى متوسط. ٢.535٩ولم تصل حد التبلد، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )  التغطية الصحفية لجائحة كورونا

جاء    وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أبعاد االحتراق النفسي ظهورًا لدى الصحفيين السعوديين عينة الدراسة هو بعد نقص الشعور باإلنجاز، حيث •
٪(، وأخيرًا جاء 3٢.5٨٪(، يليه متوسط في المرتبة الثانية بنسبة )6٢.٩٢المقدمة بنسبة )  مستوى مقياس بعد نقص الشعور باإلنجاز مرتفع في

٪(، ويعزى ذلك لما تنطوي عليه التغطية الصحفية لجائحة كورونا من صعوبات وتحديات كبيرة تعود لطبيعة انتشار  4.5٠منخفض بنسبة )
 الجائحة وزيادة عدد الوفيات وتأخر اكتشاف اللقاح. 

نتائج الدراسة فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االحتراق النفسي بين الصحفيين والصحفيات السعوديين العاملين في التغطية أظهرت   •
 الصحفية أثناء جائحة كورونا في بعد اإلجهاد االنفعالي لصالح اإلناث. 

عد اإلجهاد االنفعالي( تبعًا لمتغير العمر لصالح ممن أعمارهم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة في مستوى االحتراق النفسي )ب  •
 (.  3.1٨3٩سنة( بمتوسط حسابي )4٠إلى أقل من   3٠)من 

نة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة في مستوى االحتراق النفسي )نقص الشعور باإلنجاز( تبعًا لمتغير العمر لصالح أفراد عي •
 (. 3.6٩44سنة( بمتوسط حسابي ) 5٠لفئة العمرية )أكثر من الدراسة ممن ينتمون ل

ؤهل  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الصحفيين السعوديين عينة الدراسة في مستوى االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة تبعًا لمتغير الم •
 العلمي.

 (. 3.66٢٢اإلنجاز( لصالح المتزوجين بمتوسط حسابي )وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسي )نقص الشعور ب •
خبرة  وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الصفيين السعوديين عينة الدراسة في مستوى االحتراق النفسي )نقص الشعور باإلنجاز( تبعًا لمتغير ال •

 (. 3.6٨46سنوات فأكثر( بمتوسط حسابي ) 1٠لصالح ممن لديهم خبرة )من 
داللة إحصائية لدى الصحفيين السعوديين عينة الدراسة في مستوى االحتراق النفسي ببعدي )اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر(  وجود فروق ذات   •

 تبعًا لمتغير طبيعة العمل لصالح المراسلين الصحفيين. 
اال • )اإلجهاد  بعدي  في  االحتراق  في مستوى  الدراسة  عينة  السعوديين  الصحفيين  بين  اختالفات  توجد  لمتغير ال  تبعًا  المشاعر(  وتبلد  نفعالي 

 التخصص، بينما يوجد اختالف بينهم في بعد )نقص الشعور باإلنجاز( تبعًا لمتغير التخصص لصالح فئة غير المتخصصين في مجال اإلعالم. 
دى الصحفيين السعوديين عينة ثبوت عدم صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة ل  •

 الدراسة تعزى لمتغير كثافة التغطية الصحفية أثناء الجائحة.  
 ثانيًا التوصيات:  

 في ضوء نتائج الدراسة، توصي هذه الدراسة بما يلي:
للوقاية من ظاهرة االحتراق النفسي ضرورة اهتمام المؤسسات اإلعالمية بالجانب النفسي للصحفيين والصحفيات، من خالل تبني استراتيجيات   •

 لدى منسوبيها سواء في التغطيات العادية أو أثناء األزمات. 
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 تقديم الدعم المعنوي والمادي للصحفيين والصحفيات لرفع مستوى شعورهم باإلنجاز وتأكيد دورهم في المشاركة في صنع القرار.  •
م على التعامل مع الضغوط وتخفيف المعاناة من االحتراق النفسي، وذلك بالتنسيق  إلحاق الصحفيين والصحفيات بدورات وبرامج تثقيفية تساعده •

 مع الجهات المعنية من الجامعات والمراكز المتخصصة. 
 ضرورة مراعاة الفروق بين الصحفيين السعوديين تبعًا لطبيعة العمل الموكلة إليهم من قبل المؤسسات الصحفية.  •
 إلعالم، يوصي الباحث بضرورة دعمهم نفسيًا لزيادة معدل شعورهم باإلنجاز. فيما يخص غير المتخصصين في مجال ا •
فيما يخص الصحفيات والصحفيين الشباب، يوصي الباحث بمساعدة هاتين الفئتين أثناء التغطيات اإلعالمية أثناء األزمات لتخفيف اإلجهاد  •

 االنفعالي لديهم.
لدى الصحفيين السعوديين وعالقتها بمتغيرات جديدة، كمتغيرات الذكاء االصطناعي ومتغيرات  عمل المزيد من الدراسات لظاهرة االحتراق النفسي   •

 البيئة الرقمية والتي فرضت واقع جديد للعمل الصحفي، حيث تؤكد جميع نتائج الدراسات أن الصحفيين مازالوا يعانون من هذه الظاهرة. 
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