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  الفصل األول            

  : املقدمة 

، وتسند إليها أدورا حيوية تتعلق بإبراز بالغة يف النظم اإلدارية احلديثةحتتل العالقات العامة أمهية 
الصورة اإلجيابية للمؤسسة وما تقدمه من خدمات تمعها وهي بذلك تشكل حلقة اتصال وتواصل وأداة 

  أهلية ، فنجاح املؤسسة سواء أكانت حكومية أو تفاعل نشطة داخل املؤسسة وخارجها
ال يتوقف على ما حتققه من إجناز إذا مل تتمكن من إبراز هذا اإلجناز إىل الفئات املستهدفة من مجهورها 

، وهذه املهمة يتحملها ممارسي العالقات اخلدمات املقدمة وبرامج التطوير واملتعاملني معها من خالل عرض
يات، فالعالقات العامة قوة حمركة للفرد ، العامة مبا لديهم من خربات متميزة وما يتوفر هلم من إمكان

والبحث يف عالقات الفرد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعلم النفس، ألنه يقوم على التجربة الذاتية سواء كانت 
إجيابية أم سلبية، فيجب أن يتحلى العاملون يف العالقات العامة بصفات شخصية تتسم بالود والقدرة على 

إضفاء نوع من الراحة النفسية والقدرة على التأثري يف اآلخرين، وكل ذلك يعكس اإلقناع واستمالة الناس و
مدى ارتباط العالقات العامة بعلم النفس عموماً وببعض السمات النفسية خصوصاً واليت تقف وراء جناح 

  . العاملني يف جمال العالقات العامة فيما لو كانت منسجمة وإجيابية 

  :مشكلة البحث 

سرعة املواقف احلياتية وتالحق أحداثها يف ضوء التغريات االجتماعية واالقتصادية والتقدم مع تزايد 
التكنولوجي املذهل يف عامل االتصاالت وتعقد أساليب احلياة وعدم بساطتها تزايدت ضغوط احلياة بكل 

د مفاهيم وتتعد.  مكوناا العلمية والعملية حىت أصبح يطلق على هذا العصر عصر الضغوط النفسية
، ولو دخلنا جمال العالقات العامة امات الباحثني يف خمتلف ااالتالضغوط وختتلف باختالف مناحي اهتم

لوجدنا العاملني يف هذا اال يتعرضون موعة من الضغوط املهنية والنفسية بسبب الدور املناط ذه املهنة 
اخل  وخاصة بعد مرور زمن ...عية  وتفكري  وحتليل وما يتطلبه من قدرات تركيز عالية وصرب ومسات اجتما

على ممارسته عمل العالقات العامة  والعمل لفترات طويلة دون استجمام وفقدان الشعور بالسيطرة على 
العمل وخمرجاته وزيادة عبء العمل وتعدد املهام املطلوبة والرتابة وعدم التجديد واإلبداع يف األساليب 

األحيان كفاءة مهنية متدنية وغري فاعلة وظهور حالة من االستنزاف االنفعايل كل ذلك  يعكس يف بعض 
نتيجة االستثارة الزائدة عن حد االحتمال والنامجة عن عدم وجود أساليب تكيفية لدى العاملني يف 

فة ، إضادا ووقعها النفسي األليم عليهمالعالقات العامة ملواجهة الضغوط اليت يتعرضون هلا مع زيادة ش
: لظهور التغريات السلبية يف العالقات مع اآلخرين واالجتاه حنوهم ، وهذا ما يطلق عليه علماء النفس 



، ويف ضوء ذلك تتحدد مشكلة البحث يف التعرف على درجة االحتراق النفسي ]  [ 1 ١االحتراق النفسي
  . اليت يعاين منها العاملون يف جماالت العالقات العامة 

  :  أمهية البحث

عند احلديث عن عمل العالقات العامة داخل مؤسسة ما فإن ما نعنيه هو توظيف تفاهم         
إنساين منظم لتحقيق منفعة ما ، انطالقاً من ذات الفكرة بأن عدد من األفراد العاملني يف جمال العالقات 

ا يعود بالنفع عليهم وعلى العامة والقائمني على التفاهم اإلنساين خيدمون مصلحة هذه املؤسسة واتمع مم
وحتديده بشكل ، فقد برزت احلاجة لدراسة هذا املفهوم، اجلميع، وملا كان للعالقات العامة هذه األمهية

أكرب، وتنبع أمهية هذا البحث من أمهية إلقاء الضوء على العالقة بني علم النفس والعالقات العامة ، حيث 
ذي تلعبه املتغريات النفسية يف زيادة الفعالية والكفاءة وجناح العاملني يالحظ التأثري النفسي والدور الكبري ال

يف جمال العالقات العامة هذا من جهة ،  ومن جهة أخرى هلذا البحث أمهية  عملية  كونه البحث الوحيد 
"   سياالحتراق النف"الذي يدرس ويربز طبيعة العالقة بني إحدى املتغريات النفسية  ) على حد علم الباحث (

، حيث تعاين املكتبة العربية من نقص يف لعاملني يف جمال العالقات العامةوعالقتها وانعكاسها على ا
  . الدراسات اليت تويل أمهية  هلذه العالقة 

  : أهداف البحث 

  : يهدف البحث إىل 

هذا اهلدف العام التعرف على العالقة بني االحتراق النفسي والعمل يف جماالت العالقات العامة ويتفرع من 
  : جمموعة أهداف هي

معرفة الفرق يف درجة االحتراق النفسي بني العاملني يف العالقات العامة من كال اجلنسني الذكور     -١
  . واإلناث 

 معرفة الفرق يف درجة االحتراق النفسي بني العاملني يف العالقات العامة بني الذين أمضوا أكثر - ٢
 . والذين أمضوا أقل من مخس سنوات مخس سنوات يف هذا اال 

معرفة الفرق يف درجة االحتراق النفسي بني العاملني يف العالقات العامة وذلك باختالف اجلهة    -٣
  ) . جهة حكومية أم جهة خاصة(اليت يعملون هلا 

  

 

                                                           

مجموعة أعراض من ا جھاد الذھني وا�ستنفاد ا�نفعالي والتبلد الشخصي ، : ا�حتراق النفسي ھو  ١ 
 . عن  المنجز الوظيفي وا*داء المھني س بعدم الرضاوا حسا



 : فروض البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االحتراق النفسي عند العاملني يف العالقات العامة تبعاًً ملتغري  - ١
  . اجلنس 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االحتراق النفسي عند العاملني يف العالقات العامة تبعاًً ملتغري    -٢
  . عدد سنوات اخلدمة 

االحتراق النفسي عند العاملني يف العالقات العامة تبعاًً ملتغري  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -٣
  . جهة العمل 

  : تعريف مصطلحات البحث

  : االحتراق النفسي 

هو منط سليب يف االستجابات لألحداث الضاغطة ونقص يف املساندة والتأييد من قبل اإلدارة وهو حالة 
انفعالية زائدة ناجتة عن تطلب الفرد ملطالب زائدة متطورة من اإلجهاد النفسي الذي يعين وجود أعباء 

  ) ٣٧٤٥ – ٣٧٤٤: ١٩٩٥جابر عبد احلميد ، عالء الدين كفايف (  تؤدي إىل اإلاك البدين والنفسي

  بأنه التغريات السلبية يف العالقات واالجتاهات حنو العمل وحنو   :   Truch , 1980و عرفه ترش          

      اآلخرين بسبب ضغوط العمل الزائدة مما ينعكس بشكل رئيسي بفقدان االهتمام باألشخاص          
  ) .   Freudenberger 1975. ( الذين يتلقون اخلدمات والتعامل معهم بشكل آيل      

لقدرة هي فن التأثري على اآلخرين باملعىن املهاري للكلمة فالفن املهاري هو ا:  العالقات العامة )٢
على التعامل مع الناس ومسايرم وجمارام ، أي حتتاج إىل مهارة ولباقة وحسن تصرف وجتديد 
أفكار وابتكار حسب مقتضيات الظرف والعمل ، وهي فن كيفية التعامل مع اجلمهور واحلصول 
 على رضاه وحمبته وكسب ثقته وتأييده ويتحقق ذلك عن طريق االتصال باجلماهري لنقل احلقائق

  .وتفسريها إليهم 

هي الفن القائم على أسس علمية لبحث أنسب طرق التعامل     : وكما عرفها قاموس أكسفورد 
الناجحة املتبادلة بني املنظمة ومجهورها الداخلي واخلارجي لتحقيق أهدافها مع مراعاة القيم 

  .  واملعايري االجتماعية والقوانني واألخالق العامة يف اتمع 

  

  

  



  ل الثاين الفص

  .ماهية العالقات العامة -١

ألن ، إن كلمة العالقات العامة ترمز إىل أنه يف كل جتمع إنساين ال بد وأن تقوم عالقات تعم أفراده
ومدى النجاح يف هذه العالقة يقيم من خالل النجاح يف ، مصلحة اإلنسان ال تتحقق إال من خالل اآلخرين

فال بد من أن يراعي ،  ولتكون العالقة ناجحة من الناحية العلمية، التجمعحتقيق مصلحة كل فرد يف هذا 
  . كل طرف مصاحل األطراف األخرى

  :   تعريف العالقات العامة 

هذا املفهوم واألمور  تعددت وتنوعت التعاريف املتعلقة بالعالقات العامة وذلك بسبب تنوع وتعقد 
  : التعاريف اليت تلقي الضوء على مفهوم العالقات العامة ، وسيعرض الباحث هنا جمموعة من املناطة به

هي وظيفة اإلدارة املستمرة : )Ipra(كما عرفتها اجلمعية الدولية للعالقات العامة  :العالقات العامة
واملخططة واليت تسعى ا املؤسسات واملنظمات  اخلاصة والعامة لكسب تفاهم وتعاطف وتأييد اجلماهري 

فاظ على استمرار هذا التفاهم  والتعاطف والتأييد وذلك من خالل قياس اجتاه الرأي العام اليت مها واحل
وحتقيق املزيد من التعاون اخلالق واألداء الفعال ، لضمان توافقه قدر اإلمكان مع سياساا وأنشطتها
  ). ٣٥،ص٢٠٠٩العامة، ميهوب، مدخل إىل العالقات. د (للمصاحل املشتركة باستخدام اإلعالم الشامل واملخطط 

إن ممارسة العالقات العامة هو الفن والعلم : م ١٩٨٧كما جاءت يف بيان مكسيكو عام : العالقات العامة
االجتماعي اخلاص بتحليل التوجهات وامليول وحماولة التنبؤ مبا يترتب عليها من نتائج وهي أيضاً فن 

برامج العمل اليت من شأا أن ختدم مصاحل استشارة اجلهات القيادية يف املؤسسات وتنفيذ خطط 
  )٣٢،ص ٢٠٠٩ميهوب، مدخل إىل العالقات العامة،. د (املؤسسات باإلضافة إىل  مصاحل األفراد  املتعاملني معهم 

  :                               العالقات العامة  تعريفاً على أن  Public Relation Newsوتقدم 

جتاهات اجلمهور وتربط بني السياسات واإلجراءات للفرد أو املنظمة باملصاحل وظيفة إدارية لتقييم ا 
  . ي للحصول على فهم اجلمهور وتقبلهالعامة ، وتنفيذ برنامج عمل

  على أا  العالقات العامة Longmanويعرف قاموس وسائل اإلعالم واالتصال الصادر عن لوجنمان 

ويتبع هذه العملية املستمرة السياسات  واألنشطة  للمنظمة واليت وظيفة إدارية لتقييم اجتاهات اجلمهور ، 
  . تتماثل مع مصاحل اجلمهور 

  



هي عملية مستمرة تسعى اإلدارة من خالهلا إىل احملافظة وتعزيز الفهم والثقة بني  املتعاملني  :العالقات العامة
( ومن خالل مجيع أساليب التعبري ) اداخلي( معها واجلمهور بشكل عام من خالل التحليل الذايت والتصويب 

  ) . خارجياً 

  : وظيفة العالقات العامة -٢

نالحظ مما سبق أن التعاريف و املفاهيم العلمية تنصب على أن العالقات العامة ليست جمرد نشـاط  
بل إن عمل العالقات العامة يذهب إىل أبعد من ذلك فهو من األمهية ، اجتماعي ضروري لتحقيق منفعة ما

لتحقيق عدد من األهداف ) فالوظائ(مبكان ليعترب وظيفة رمسية يتعني على العاملني ا إجناز عدد من املهام 
ووجود مفـاهيم  . العامة واخلاصة واليت تعود بدورها بالنفع على املؤسسة ككل وعلى العاملني ا كنتيجة

مما جيعلنا عند احلديث عن أهداف أو ، علمية للعالقات العامة يف حد ذاته يظهر أمهية هذا النشاط أو العمل
هذه الوظائف أو األهداف هي ذاا أهداف ومهام وظيفة أقسام  وظائف أو عمل العالقات العامة تعترب أن

  . أمهية وعلمية مفهوم العالقات العامة )  األقسام ( أي ، العالقات العامة يف أي مؤسسة واليت جتسد

إن للعالقات العامة يف أي مؤسسة عدد من الوظائف بغض النظر عن نوع املؤسسة أو أية اعتبـارات  

  :  ) ٢٠٠٩ط  ٦٤مدخل إىل العالقات العامة ص . ميهوب .د ( أخرى كما يلي 

  . إجراء األحباث والدراسات املتعلقة بقياس اجتاهات الرأي العام لتوفري قاعدة معلومات مناسبة  •

ختطيط سياسات العالقات العامة ورمسها بالنسبة للمنظمة وذلـك بتحديـد اهلـدف واجلمهـور       •
 .األنشطةوزيع االختصاصات وحتديد امليزانية وتوزيعها على املستهدف وتصميم الربامج اإلعالمية وت

  . االتصال باجلماهري املستهدفة دف حتقيق اكرب تأثري يف تلك اجلماهري  •

  التنسيق داخل أقسامها وبينها وبني اإلدارات األخرى يف املنظمات واملؤسسات ـدف الوصـول   •
 . كن من التآلف واالنسجام إىل أعلى مستوى من الفاعلية دف حتقيق اكرب قدر مم 

التقومي بقياس النتائج الفعلية لربامج العالقات العامة والقيام باإلجراءات التصحيحية لضمان  فعاليـة   •
  . الربامج وحتقيقها ألهدافها 

وسلوكياته وإخبار اإلدارة العليا برد فعل اجلمهور علـى  ) اجلمهور( رصد آراء الوسط االجتماعي  •
 .بية رغبات املؤسسة ومصاحلها سياساا دف تل

التوصل إىل عالقات متبادلة املنفعة بني كل الفئات االجتماعية املرتبطة باملؤسسة عن طريق املساعدة  •
 . وذلك بفتح قنوات اتصال مباشر معها . يف قيام عمل مشترك مثمر معها

  

  



تصنيف املهام السابقة وفقـاً  واملالحظ يف هذه الوظائف أن لعمل العالقات العامة طبيعة منوعة ميكن 
وفيما يلي تفصيل لتنويعـات  ، كما ميكن أن تكون منطلقات لتحليل أو إجياد مفاهيم العالقات العامة، هلا

  :  هذه الطبيعة حيث تتسم العالقات العامة أو وظيفتها بطبائع أساسية هي

  .ةطبيعة اتصالية إعالمي •

  .طبيعة اجتماعية نفسية •

  .طبيعة علمية حبتة •

  .طبيعة إدارية توجيهية •

 .  ولعل هذه اخلصائص تتداخل معاً ومن تداخلها ميكن حتديد مفهوم دقيق للعالقات العامة     

إال أنه يف النهايـة  ، إذن وظائف العالقات العامة ومفهوم العالقات العامة يتأثران بعدد من اخلصائص
وال نعـين األهـداف اخلاصـة    ، من األهداف فإن ما يعنينا هو أن هناك جمموعة من الوظائف حتقق عدداً

باملؤسسة وإمنا نعين األهداف العامة للعالقات العامة اليت حتقق األهداف العامة واخلاصة للمؤسسـة أيـاً   
 . ولعله من املفيد اإلشارة هنا إىل جمموعة من األهداف العامة لعمل العالقات العامة . كانت

  :افااالت واألهد: العالقات العامة -٣

لقد تشعبت جماالت العالقات العامة ، وتعددت ميادين العمل فيها ومن هنا أصبح من الضروري امليل 
إىل التخصص على أسس ميدان النشاط والعمل كالعالقات الدولية أو العالقات احلكومية حسب اتسـاع  

لم تعد العالقـات موضـع   ف. الدائرة أو حسب النشاط كالعالقات التعليمية والثقافية والصناعية واألمنية 
االهتمام يف النشاط التروجيي فقط، بل سعت املؤسسات التعليمية واجلماعات املهنية واجلمعيات واهليئـات  

وتكونت هلذه الغاية مجعيات مهنية للعاملني يف . احلكومية إىل تعزيز دور العالقات العامة يف جممل نشاطها 
ت العامة للمناهج الدراسية وأنشئت أقسام علمية باجلامعات حقل العالقات العامة وأدخل موضوع العالقا

لدراسة العالقات العامة ، ومتنح جامعة بوسطن يف أمريكا درجات املاجستري و الـدكتوراه يف العالقـات   
 School of public Relation" العامة واالتصال  العامة واالتصال ، وكذلك يف مدرسة العالقات

and Communication " إلضافة إىل حوايل مائيت معهد آخر تقدم دراسات ومتنح شـهادات يف  با
العالقات العامة يف أمريكا وحدها ، ومن مظاهر تقدم العالقات العامة وتطورها حتسني الوسائل املستخدمة 
يف خلق وحتسني العالقات العامة مبا يتالءم مع احتياجات وحجم الوظـائف وميزانيـة وطبيعـة عمـل     

  . خيها وتقاليدها املؤسسات وتار

  " Engineering of consentكسب الرضا  : لقد وصفت مهمة ممارس العالقات العامة بأا   
أي استمالة الناس وإقناعهم وخباصة مع بروز األزمات الضاغطة واليت تتطلب اختـاذ إجـراءات سـريعة    

القرار ، والعمل على إقنـاع  وقرارات عاجلة ، ليكون دور العالقات العامة الوسيط بني اجلمهور وصاحب 



أو القيام حبمالت اسـتطالع  . الناس بضرورة تفهم الظروف والتعاون مع املسؤولني لغايات املصاحل العليا 
وحـىت ال تصـبح   . ملعرفة آراء الناس مسبقاً والتجاوب معها للتقليل من رد الفعل جتاه بعض اإلجراءات 

احلقائق أو االحنياز أو تبين وجهات النظر والدفاع عنها  مما يقع العالقات العامة موضع نقد بأا حتاول قلب 
حتت عنوان التزييف والتشويه فإن مجعيات العالقات العامة يف أمريكا وأوروبا وضعت قواعد أخالقية لنشاط 

  . العالقات العامة وفلسفاا 

  : أهداف العالقات العامة 

وخلق حالة من املعرفة والفهم لتوحيد  االجتاهات  االندماججتسري اهلوة بني األفراد واجلماعات وحتقيق . ١
  . والقناعات 

 . السعي للتعريف جبهود املؤسسات وخدماا ، والطلب من أفراد اتمع التعاون والتنسيق . ٢

 . ل زرع الثقة بني املؤسسات واألفراد من خالل مد جسور التواص. ٣

التفاعل االجيايب مع األحداث ومسايرة اهتمامات الناس ورغبام  مبا ال يتعارض مع األنظمة والقـوانني  . ٤
 . السائدة اليت تنظم احلياة العامة 

التأثري على الرأي العام والعمل على احملافظة على وجود رأي عام مرغوب فيه جتاه املؤسسة واالسـتفادة  . ٥
 . يلها يف ترشيد القرارات من البيانات بعد حتل

تقدمي املهمات اإلدارية واخلدمات االستشارية اليت تساعد املؤسسة على تنفيـذ براجمهـا والتخطـيط     .٦
 . ملشاريعها وفق تصور كاف ودراسة متأنية 

وميكن القول أن دور اختصاصي العالقات العامة يف املؤسسات احلكومية شرح أنشطة هذه املؤسسـة  . ٧
ومساعدة وسائل اإلعالم يف تغطية أنشطة هذه املؤسسات وبالتايل فإن العالقات العامة تسعى  للمواطنني

إىل إبراز الصورة املشرقة للمؤسسة يف اتمع وأا تسعى خلدمته وتعمل على صيانة مصاحله  والعالقات 
 . مد جسور الثقة العامة يف هذا املسعى تقدم خدمة للمجتمع من خالل املشاركة يف البحث والتطوير و

  :عوامل نشوء العالقات العامة -٤

الدميقراطية هي االنتقال من املونولوج إىل احلوار أي من مونولـوج  : ظهور الدميقراطية وانتشارها  •
 ) اجلمهور ( إىل احلوار مع الشعب ) احلوار مع الذات ( السلطة 

  . ازدياد النشاط االقتصادي والصناعي  •

  لم العالقات العامة الطبيعة االجتماعية لع •



االهتمام الزائد بالرأي العام حيث إن الرأي العام ليس له ضوابط وهو أمر مهم حيتاج إىل دراسـة   •
وعليه فإن تطوره واالهتمام به من قبل احلكومات واملؤسسات واملنظمات ساهم يف نشوء نشـاط  

  .العالقات العامة 

  :القات العامةاخلصائص الواجب توفرها بالعاملني يف جمال الع -٥

  نظراً لألمهية البالغة اليت توصف ا مهنة العالقات العامة جيب أن تتـوافر يف القـائمني عليهـا جمموعـة     
 : من الصفات أمهها 

  العالقات العامة عمل مستمر وحيوي ومتعدد ااالت وجهد متواصـل ممـا يتطلـب     :النشاط   .١

أن يتصف من  يعمل بالعالقات العامة بالقدرة على التحرك السريع ودون ملل وبذل أقصى اجلهود 
  . لنجاح مهمته

. من مظاهر هذه الشخصية مساحة الوجه ورقة احلديث والكالم :حسن املظهر واملنطق واجلاذبية   .٢
وتناسب القوام وحسن اهلندام وقادر على التعبري الكالمي بشكل مؤثر وأن يتميز بالشخصية اجلذابة 

  . ويرشدهم باللفظ والعبارة وقوة الشخصية فالناس جيتذبون ما هو حمبب . لينال إعجاب اآلخرين 

ال بد أن يتصف ممارس العالقات العامة بالشخصية املستقرة واملتزنـة   :تزنةالشخصية املستقرة وامل. ٣
واهلادئة لتحقيق التفاهم مع األفراد واجلماعات وكسب تأييدهم وخلق انطباع طيب عند اجلماهري 

  . عن املؤسسة اليت متثلها العالقات العامة 

ة، متصفاً بالشجاعة ليـتمكن مـن   ال بد أن يكون ممارس العالقات العامة قوي الشخصي :الشجاعة.٤

ألن ضعف مدير العالقات . عرض آرائه واقتراحاته بقوة والدفاع عن وجهة نظره أمام اإلدارة العامة
. العامة يعين تأخر عالج املشكالت الناجتة عن أخطاء اإلدارة العليا وبالتايل يـزداد األمـر سـوءاً   

مؤسسة، وإيضاح مواطن اخللـل ومصـادر   فممارس العالقات العامة مسؤول عن إسداء النصح لل
 . األزمات وأسباا قبل وقوعها 

ومن املميزات املهمة ملمارس العالقات العامة أن تكون له القدرة على التـأثري يف نفـوس    :اإلقناع. ٥

 كمـا أنـه لـيس سـاحراً     . فهو ليس بالشرطي الذي يستعمل القـوة . الناس، وإقناعهم بلباقة
وإمنا هو خبري بالنفس البشرية، واجلماعة اإلنسانية ويعرف كيـف  . عاية الكاذبةأو حمتاالً يستغل الد

يوجه ويرشد وكيف يقنع باللفظ والعبارة وقوة الشخصية فال بد أن يكون قادراً على استمالة الغري 
  .  لألفكار اليت يعرب عنها، وإمكانية حتليله لوجهات النظر املعروضة قبل تقدمي أفكاره

فالذكاء عنصر . ال بد أن يكون ممارس العالقات العامة ذكياً، ناضج الشخصية، أهالً للثقة :الذكاء . ٦

فهو يقوم بتمثيل املؤسسة وحل مشكالا اإلنسانية . هام يف تكوين شخصية ممارس العالقات العامة
  . وتوطيد عالقاا االجتماعية



حلقائق املتفق عليها أن الناس واجلماعـات  عامل أساسي يف العالقات العامة الطيبة، ومن ا :التكيف. ٧

فمن واجبات العالقات . واهليئات يعوزها أن تتكيف فيما بينها إذا أريد أن يكون لنا جمتمع متجانس
لذا من الواجب أن يكون ممارس العالقات العامة . العامة حتقيق التفاهم عن طريق االتصال باآلخرين

. لكي يتعرف على طريقة تفكريهم وأساليب التأثري فـيهم . معهممقبالً على التغيري، حمباً لالندماج 
فاملؤسسة اليت ال تتكيف اجتاهاا وأعماهلا مع اجلمهور، سريتب عليها الفشل هـذا وأن التكيـف   

  . يرتكز على نقل املعلومات واإلقناع

سلوك فإذا مل تكن إن املثل األعلى ملمارس العالقات العامة هو االتصاف بالكياسة ودقة ال :الكياسة. ٨

الكياسة طبعاً فيه، فعلى األقل أن يتطبع ا، فهي تطلب سليقة وذاكرة واعية، مل تتح لكل إنسـان  
كما يتطلب منه الدقة بالعمـل  . وعليه أن يتجنب التورط يف أعمال قد تعترب منافية للذوق السليم

  . فاخلطأ يولد دائماً االمتعاض واالستياء 

ينبغي لكل من يعمل يف العالقات العامة أن يكون قادراً على عرض احلقـائق   :االستقامة والصدق. ٩

عرضاً سليماً على اجلمهور، لكي يظفر بتأييده ويكسب ثقته وأن يتحلى بالسمعة الطيبة واألخالق 
الفاضلة وأن هذه الصفات هي من الصفات االجتماعية اليت يؤكد عليها اتمع والدين وأا تـدل  

إن مـن   " ) : العالقات العامة(يف كتابه " ادوارد برينز"تاريخ العائلة واتمع، ويقول على خلفية و
واجب أخصائي العالقات العامة أن تدعم مسعته مسعة مهنته وأن اخلربة امللحوظة يف هـذا اـال   

ه وجيب عليه أن يعكس أخالق. تتطلب الئحة أخالقية تتضمن جمموعة من املبادئ األخالقية الصارمة
وما مل يؤكد أخصائي العالقات العامة هذه الالئحة األخالقية بأفعاله ويؤيدها بأقواله . على اجلمهور

فإن النجاح لن يكون جبانبه كما أنه سيفقد ثقة اآلخرين به، تلك الثقة اليت ال غىن عنها من أجـل  
 ".  التقدم والنجاح يف أساليب االتصال اليت يستخدمها

القدرة على النظر بتجرد عن الذات إىل املشـكالت املعروضـة والتوصـيات    وهي  :املوضوعية. ١٠

وجتنب التمييز العنصري أو الشعويب أو الديين أو االجتمـاعي ومـا إىل   . املطروحة وأسلوب العمل
ذلك من االجتاهات اليت تفسد سلوك الفرد وهلذا فإن املوضوعية تعين التجرد من اآلراء واألفكـار  

فمن الضروري أن يكون ممارس العالقات العامة موضوعياً مع نفسـه يف  . تقداتواالجتاهات واملع
حكمه على مقدرته يف أن يعمل كأخصائي للعالقات العامة، ألنه إذا مل يكن موضوعياً إزاء نفسـه  

  .  فسوف يكون من العسري أن يكون موضوعياً اجتاه اآلخرين

امة بالقدرة على الشعور مبدى توافقه مع الغـري أو  أن يتميز ممارس العالقات الع :اإلحساس العام. ١١

وأن يعرف مىت يتكلم ومىت ينصت، ومىت يدافع أو يهاجم ومىت ينتظر ظروفاً أفضل للدفاع . العكس
وأن  . أو اهلجوم، إال أن احلرص ضروري حىت ال تؤدي زلة لسان إىل مشكالت يصـعب حلـها  



لتأليف مستمداً مقاييسه يف احلكم من بداهته ومنطقـه  تتوافر لديه املقدرة اإلجيابية على التحليل وا
  .   وفطنته السليمة

العالقات العامة وظيفة خالقة تعتمد على االبتكار يف مواجهـة املشـكالت    :اخليال اخلصب   .١٢

اجلديدة والتغلب على اآلراء املعارضة يف أضعافها لكسب فئات جديدة من اجلماهري كما ال بد أن 
  .  اإلبداع واملبادرةيتميز باخللق و

  : إضافة إىل الصفات الشخصية اليت مت استعراضها ال بد من توفر مؤهالت علمية واليت تتلخص مبا يلي

أن يكون مزوداً باألصول العلمية والعملية يف علم العالقات العامة كدراسة علوم االجتمـاع     .١
والنفس واإلدارة إىل جانب دراسة املنهج العلمي يف العالقات العامة وأساليب قياس اجتاهـات  

ة من الرأي العام وتعديلها وتوجيهها وأن يكون ممارس العالقات العامة حاصالً على شهادة علمي
معهد أو كلية بإحدى اختصاصات اإلدارة ، أو اللغات، أو اإلعالم أو الصحافة أو السياحة أو 

  . املكتبات أو علم االجتماع 

القدرة على القراءة واستيعاب املعلومات وتأثريها وكما ال بد أن يتمتع باليقظة واالنتباه عند      .٢
فإن ممارس العالقات العامـة  . من صحة التحليل االستماع للجماهري أو لوسائل اإلعالم ليتمكن

  . الناضج هو الذي يراقب الناس وهو يستمع إليهم 

القدرة على الكتابة والتعبري دف اإلقناع، وأن تكون الكتابة خالية من املصطلحات املعقدة،      .٣
يطة وواضـحة  فالكتابة وظيفتها نقل األفكار واملعلومات واألحداث مما ال بد منه أن تكون بس

  . ومؤثرة 

القدرة على التحدث إىل األفراد واجلماهري بشكل جذاب ومنطقي لنقل األفكار إىل : اخلطابة      .٤
وقد يتطلب من رجال العالقات العامة إعداد خطب وكلمات الرؤساء .  اجلمهور والتأثري فيهم

أو املسؤولني أياً كانت درجتهم الوظيفية، فعليه صياغة اخلطبة باألسلوب الذي يساعد املتحدث 
  . على احلديث املؤثر السلس، الذي يتفق مع شخصيته وطريقة أدائه 

العامة خبربة حىت لو كانت بسيطة عن أسـلوب  ال بد أن يتمتع ممارس العالقات : الصحافة      .٥
التحرير الصحفي والتحقيقات الصحفية، واملقال وفن اإلخراج، ألن هذه الفنون هي األسـاس  

  .  الذي يعتمد عليه يف تقدمي مادة االتصال إىل اجلمهور

األفـالم،   يستخدم رجال العالقات العامة، باإلضافة إىل الوسائل املطبوعة،: االطالع الفين      .٦
واملعارض، واإلذاعة الداخلية ، والشرائح املصورة وكذلك وسائل االتصال السـمعي واملرئـي   

  .    والسينما مما ال بد أن يتوفر لدى ممارس العالقات العامة مقدار من اإلطالع واحلس الفين 



م جبميع الصفات ويف ضوء ما تقدم ال بد من ذكر حقيقة أنه ليس هناك ممارس عالقات عامة مثايل يل 
املذكورة، لكونه كائن إنساين يتأثر خبربته وبيئته مما جيعل من العسري أن حيوز كافة السمات، اليت ذكرت، 
بل وعلى العكس من ذلك يف كثري من األحيان هناك الكثري من الصعوبات واملشكل املهنية والنفسية الـيت  

 غالباً ما تنعكس سلباً على جودة عملهم ولعل االحتراق يعاين منها العاملون يف جمال العالقات العامة واليت
النفسي هو أحد املشاكل اليت تواجه بعض العاملني يف العالقات العامة وسيعرض الباحـث يف السـطور   

 . القادمة موجزاً حول مفهوم االحتراق النفسي ومظاهره  والعوامل املؤثرة فيه 

  : ياالحتراق النفس -٦

احمللل النفسي األمريكي أول من أدخل مصطلح  Herbert Freudenbergerيعترب هربرت فردنربجر 
عندما كتب دراسة أعدها م ١٩٧٤اىل حيز االستخدام األكادميي وذلك عام   burnoutاالحتراق النفسي  
تعامالته  وناقش فيها جتاربه النفسية اليت جاءت نتيجة  Journal of Social Issuesلدورية متخصصة 

  Maslachولكن أعمال كرستني ماسالش  .  وعالجاته مع املترددين على عيادته النفسية يف مدينة نيويورك

  .  أستاذة علم النفس جبامعة بريكلي األمريكية مثلت الريادة يف دراسة وتطوير مفاهيم االحتراق النفسي

اإلجهاد الذهين واالستنفاد االنفعايل والتبلد جمموعة أعراض من  :وقد عرفت ماسالش االحتراق النفسي بأنه 
وعادة ما يكون    Maslach 1982الشخصي واإلحساس بعدم الرضا عن املنجز الشخصي واألداء املهين 

هناك لبس وغموض عن مفهوم االحتراق النفسي وارتباطه بالضغوط النفسية نتيجة التداخل يف التعريف بني 
  :ينهما يف ثالث خصائصب  Niehauseاملصطلحني وقد فرق  

  . حيدث االحتراق النفسي من ضغوط العمل النفسية نتيجة تضارب األدوار وازدياد حجم العمل  )١

حيدث االحتراق هلؤالء الذين عادة ما يتبنون رؤية مثالية ألداء األعمال واالضطالع باملسؤوليات   )٢
 .املهنية 

 .يتعذر على الشخص حتقيقهايرتبط االحتراق النفسي عادة باملهام اليت   )٣

رحلة املأساوية املتطرفة احملصلة النهائية أو امل: ويرى باحثون آخرون أن االحتراق النفسي هو 
    . أي  هو عرض من أعراض الضغوط النفسية ،للضغوط

وحيدث االحتراق النفسي عندما ال يكون هناك توافق بني طبيعة العمل وطبيعة اإلنسان الذي ينخرط قي 
وكلما زاد التباين بني هاتني البيئتني زاد االحتراق النفسي الذي يواجهه املوظف يف مكان .  أداء ذلك العمل

جمموعة عوامل تتركز يف  وأشارت ماسالش إىل أن جذور  وأساس االحتراق النفسي يكمن يف.  عمله
  . الظروف االقتصادية والتطورات التكنولوجية والفلسفة اإلدارية لتنظيم العمل 

هو جمموعة الضغوط النفسية  اليت تصيب ممارس العالقات العامة ويعجز عن حتملها ومواجهتها عندما :   إذاً
  . يرهق نفسه بالسعي لتحقيق أهداف كبرية  وإستراتيجية 



  :ل املؤدية لالحتراق النفسيالعوام -٧

جمموعة عوامل تنظيميـة مؤسسـية      Maslach & Leiterوقد حدد كل من ماسالش  وليتر    
تؤدي إىل االحتراق النفسي لدى املوظفني والعاملني يف بعض الشركات واملؤسسات واهليئات على النحو 

  :التايل

يشعر املوظف بأن لديه أعباء كثرية مناطة به، وعليه حتقيقها يف مدة قصرية جـدا ومـن   :   ضغط العمل
 we have to do too much in too little time with too few   خالل مصادر حمدودة وشـحيحة 

resources  وكثري من املؤسسات والشركات سعت يف العقود املاضية إىل الترشيد من خالل االستغناء عن 
أعداد كبرية من املوظفني والعمالة، مع زيادة األعباء الوظيفية على األشخاص الباقني يف العمل، ومطالبتهم 

  .بتحسني  أدائهم وزيادة إنتاجيتهم 

إن احد املؤشرات اليت تؤدي االحتراق النفسي هو عدم وجود صـالحيات   :حمدودية صالحيات العمل
أتى هذه الوضعية من خالل وجود سياسات وأنظمة صارمة ال وتت.. الختاذ قرارات حلل مشكالت العمل

 .تعطي مساحة من حرية التصرف واختاذ اإلجراء املناسب من قبل املوظف 

عندما يبذل املوظف جهدا كبريا يف العمل وما يستلزم ذلك مـن سـاعات إضـافية     :قلة التعزيز االجيايب
لك مؤشرا آخر عن املعاناة واالحتراق الذي يعيشه وأعمال إبداعية دون مقابل مادي أو معنوي  ، يكون ذ

  .املوظف 

حيتاج املوظف أحيانا إىل مشاركة اآلخرين يف بعض اهلموم واألفراح والتنفيس، لكـن   :انعدام االجتماعية
بعض األعمال تتطلب فصال فيزيقيا يف املكان وعزلة اجتماعية عن اآلخرين، حيث يكون التعامل أكثر مـع  

 .األجهزة واحلاسبات وداخل املختربات واملكاتب املغلقة 

  

وعند إخالله ا .  يتم احيانا حتميل املوظف مسئوليات ال يكون يف مقدوره حتملها :عدم اإلنصاف والعدل
وقد يكون القصور يف أداء العمل ليس تقاعسا من املوظف، ولكن بسـبب رداءة األجهـزة   .  يتم حماسبته

لواجبـات  وتواضع إمكانياا وحمدودية براجمها، إضافة إىل إمكانية عدم وجود كفاءات فنية مقتدرة ألداء ا
  .املطلوبة 

يكون املوظف احياناً  أمام خيارات صعبة، فقد يتطلب منه العمـل القيـام بشـىء مـا       :صراع القيم
  فمـثال قـد يضـطر عامـل املبيعـات      .  واالضطالع بدور ما وال يكون ذلك متوافقا مع قيمه ومبادئه

  .البسات أن يكذب من أجل أن ميرر منتجا على عميل، أو غري ذلك من الظروف وامل

  

  



  :مظاهر االحتراق النفسي -٨

  :اإلجهاد اإلنفعايل -أ

  .ويشمل استنفاذ املصادر العاطفية عند العامل حلد املستوى الذي يعجز فيه عن العطاء     

  :تبلد املشاعر جتاه العمل -ب

بالشعور وتتمثل يف العامل الذي ينشأ لديه شعور سليب واجتاهات ساخرة حنو العمل وهي مرتبطة أيضاً 
  .باإلجهاد االنفعايل 

  :الشعور بالنقص -ج

  .ويتمثل مبيل العامل إىل تقومي ذاته بطريقة سلبية فيما يتعلق بالعمل 

  :عدم الرضا الوظيفي -د

  له عالقة بـالنقود   هذا الشعور ليس. وهو عدم الشعور باالكتمال و اإلجناز النابع من العمل
و يرجع الرضا . من العمل ذاته لك الشعور باالرتياح النابعإمنا ذ. أو املميزات أو حىت اإلجازات

املتاحة لـه مـن    الوظيفي بقبول اإلنسان وظيفته كما هي و قيامه باستغالل كل سبل الرضاء
فاإلنسان قد يشعر باالرتياح  ويرتبط بالوظيفة الواحدة أكثر من مصدر لتحقيق الرضاء ،. خالهلا

  مهـارات جديـدة أو العمـل كجـزء      جودة عمله أو تعلمنتيجة الرتفاع أدائه يف العمل أو 
الشخصية أو حىت تلقي الثناء وأفضل  من فريق العمل و كذلك مساعدة الزمالء أو زيادة قدراته

  .  رضا هو الثناء عليك

  :اخنفاض املستوى املدرك  -هـ

  .وتتمثل يف اخنفاض املستوى املدرك من قبل العامل للمساندة اإلدارية له 

  

  

  

  

  



  لفصل الثالث ا
  

  : الدراسات السابقة 

يستعرض الباحث يف هذا الفصل عدداً من الدراسات اليت تناولت االحتراق النفسي بعالقته مع بعض         
املتغريات، مع األخذ بعني االعتبار أنه وعلى حد علم الباحث مل جيد أية دراسة تتعلق باالحتراق النفسـي  

   :يدم إىل األحدث كما يلسات من األقلدى العاملني يف العالقات العامة وقد مت عرض هذه الدرا

  ): ٢٠٠٦(اخلطيب  مصطفى فريد القريويت أمني إبراهيم دراسة - ١

   .)باألردن اخلاصة االحتياجات العاديني وذوي الطالب معلمي من عينة لدى النفسي االحتراق( 

  :الدراسة هدف

 وذوي العاديني الطلبة معلمي من عينة لدى النفسي االحتراق إىل التعرف على احلالية الدراسة هدفت 
 االجتماعية وحالته ودخله الشهري وجنساملعلم الطالب فئة باختالف باألردن، اخلاصة االحتياجات

   .وختصصه

 من) ٣١٨ (و الذكور من) ١٢٩ (منهم معلما ومعلمة) ٤٤٧ (على الدراسة عينة واشتملت :عينة الدراسة
 . اإلناث 

   .النفسي لالحتراقShrink ) ( 1996 شرنك  مقياسالباحثان  استخدم وقد :أدوات الدراسة

   :أهم النتائج 

 جلـنس  النفسي تعزى االحتراق درجة يف إحصائيا دالة فروق وجود عدم إىل الدارسة نتائج أشارت
 مسـتوى  إىل تعزى داللة إحصائية ذات فروق وجود النتائج أظهرت حني يف .االجتماعية حالته أو املعلم

 ذات فـروق  هناك أن كما املرتفع، الدخل مقارنة بذوي واملتوسط املنخفض الدخل ذوي ولصاحل الدخل
فئة  ملتغري إحصائية داللة ذات فروق هناك أن كما .املتخصصني املعلم ولصاحل ختصص ملتغري إحصائية داللة

 إحصائية ذات داللة فروق وجود النتائج أظهرت حيث) اخلاصة  االحتياجات ذوي من أو عادي(الطالب 
 . العاديني  الطالب مبعلمي مقارنة واملوهوبني املعاقني الطلبة معلمي لصاحل النفسي االحتراق درجة يف

  

  

 

 



   .)النفسي للمدرب االحتراق لظاهرة تقوميية دراسة(   ٢٠٠٧دراسة رمزي رمسي جابر  -٢

  . النفسي عند املدربني االحتراق ظاهرة شيوع مدى على التعرف :الدراسة  هدف

 اليد، وكرة وكرة السلة، كرة يف مدربا ( 60 ) قوامها عشوائية، عينة على الدراسة أجريت :الدراسة عينة 
  .  الدراسة جمتمع من ( % 60 ) نسبته ما الطائرة،

   1998 ) عالوي حسن حممد إعداد من الرياضي للمدرب االحتراق النفسي مقياس :أدوات الدراسة

 قد " املنافسات الضغوط على املدرب دف حتقيق الفوز يف بأن زيادة الدراسة نتائج وأظهرت :أهم النتائج
مبسئوليات املدرب جاء يف املرتبـة   يرتبط ط املرتبة األوىل، يف حني أن  تزايد اإلحباط احتلت

 التـدريب  مهنة كانت إذا عما أفكار ذهنك يف تدور " املتعلقة بـ الفقرة بينما جاءت ، الثاين
   . واألخرية الثالثة املرتبةيف   " لك مناسبة

 : دراسة علي  بن شويل  القرين -٣

  ) دراسة عن مستوى الضغوط  املهنية يف املؤسسات اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية االحتراق النفسي(

  التعرف على حجم الضغوط املهنية ودرجة االحتراق النفسي الذي يعاين منه املشـتغلون   :الدراسة  هدف
يف املؤسسات اإلعالمية السعودية ، وذلك من خالل مسح ميداين ملختلف منسويب األجهزة 

  . اإلعالمية الرمسية واخلاصة يف اململكة العربية السعودي 

  . فردا  ١٣٤طبقت الدراسة عينة عشوائية بلغت   :عينة الدراسة 

 . مقياس ماسالش لإلحتراق النفسي، إضافة إىل فقرات خاصة بالضغوط املهنية  :أدوات الدراسة 

وأشارت نتائج الدراسة امليدانية إىل وجود درجات متوسطة من االحتراق النفسي لدى جممل :أهم النتائج 
أفراد العينة يف األبعاد الثالثة املكونة للمقياس من اإلجهاد االنفعايل، والتبلد اإلحساس، 

وقد تبني من البحث وجود اختالفات بني فئات العينة حسب املتغريات .  جناز الشخصيواإل
كما أشارت النتائج إىل وجود شعور . املؤسسية واملتغريات الفردية اليت استخدمها هذا البحث

بضغوط مهنية على منسويب املؤسسات اإلعالمية نتيجة املنافسة الوسائلية ، أو الضغوط 
  . عية املؤسسية واتم

 : تعقيب على الدراسات السابقة 

من خالل مراجعة الدراسات السابقة، يالحظ أن أي من هذه الدراسات مل تتطرق إىل االحتراق             
النفسي يف عالقته مع العاملني يف جمال العالقات العامة ، وختتلف هذه الدراسة عن سابقاا بأا تسلط 

لل إليه االحتراق النفسي وهو جمال العالقات العامة وهذا ما جيعل هذه الضوء على جمال جديد قد يتس
  . الدراسة متميزة عن الدراسات اليت سبقتها 



  الفصل الرابع 
  

  اجلانب املنهجي 

  : مقدمـة 

بعد االنتهاء من عرض اإلطار النظري ملتغريات الدراسة وعرض الدراسـات السـابقة املرتبطـة        
وذلك . لدراسةمبتغرياا وحتديد فروض الدراسة، كان البد للباحث من إلقاء الضوء على اجلانب املنهجي ل

نـوع الدراسـة    ويتضمن ذلك توضيح. بعرض اإلجراءات اليت قام ا من أجل التأكد من صحة الفروض
ومـن مث عـرض جمموعـة    . واملنهج املستخدم فيها والعينة اليت متَّ اختيارها واإلجراءات املتبعة يف اختيارها

   .األدوات املستخدمة جلمع البيانات

   :منهج الدراسة -١

استخدم الباحث املنهج املسحي  حيث تشري املراجع إىل أن هذا املنهج يستخدم على نطاق واسع يف 
وتتضـمن البحـوث   . علم االجتماع  وإدارة األعمال والعلوم السياسية والعالقات العامة  وعلم االقتصاد

وعة من األسئلة املسحية احلصول على معلومات بشكل مباشر من املشاركني يف البحث عن طريق طرح جمم
  ). ٢٤٣،ص٢٠٠٤أبو عالم،(مكتوبة أو شفوية 

 : إجراءات الدراسة  -٢

  :عينة الدراسة  -أ

عامالًً توزعـوا  ) ٣٠(مشلت عينة الدراسة جمموعة من العاملني يف جمال العالقات العامة  بلغ عددهم 
  : بني عاملني يف 

  البنوك العامة واخلاصة  •

  الفنادق العامة و اخلاصة  •

  مؤسسة االتصاالت العامة واخلاصة •

  وزارة املالية  •

  األكادميية السورية للتدريب والتطوير •

أكثر أو أقل من مخس / وقد أخذ الباحث بعني االعتبار عند اختياره لعينة البحث سنوات العمل     
  /. ذكور وإناث/واجلنس/ سنوات



  : أدوات الدراسة    ب

قام الباحث بإعداد استبيان لقياس االحتراق النفسي عند العاملني يف جمال العالقات العامـة وقـد تـألف     
 . مثاين عشر عبارة تقيس االحتراق النفسي/ ١٨/االستبيان من 

  .وقد قام الباحث مبراجعة كافة اجلهات اليت يعمل ا أفراد عينة البحث وتطبيق االستبيان بشكل شخصي

  : إلحصائية املستخدمة األساليب ا

  . الختبار الفروض  spssقام الباحث باستخدام احلزمة اإلحصائية اخلاصة بربنامج  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتائج الدراسة وتفسريها

  

يتناول الباحث يف هذا الفصل عرض النتائج اليت مت التوصـل إليهـا مـن خـالل تطبيـق أدوات      
وقـد مت التوصـل إىل النتـائج    . الدراسة اليت هدفت إىل التحقق من صحة الفروض اليت قامـت عليهـا  

وبعـد عـرض الباحـث    . باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية مت ذكرها يف اية الفصل الرابـع 
  . ة النتائج ومناقشتها، قام بتقدمي جمموعة من التوصيات يف اية الفصللكاف

   :نتائج الدراسة  -أوالً

   :النتائج املتعلقة باختبار الفرض األول

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االحتراق النفسي عند العاملني يف العالقات العامة تبعاًً ملـتغري   -١
  . اجلنس 

 . يبني الوصف اإلحصائي للفروق بني الذكور واإلناث يف االحتراق النفسي) ١(واجلدول رقم 

  )١(اجلدول رقم 

  العدد  املتوسط  املعياري االحنراف  مستوى الداللة

 

  النوع

 

٠.٠٠١  

١٥  ٢٩.٥٣٣٣  ٤.٩٤  
  الذكور

 

١٥  ٣٦.٧٣٣٣  ٥.٢٥  
  اإلناث

 

  

واملستقرئ للجدول السابق يالحظ أن متوسط االحتراق النفسي عند اإلنـاث هـو أعلـى منـه     

وهـو دال وهـذا يقـود إىل  قبـول الفـرض      /  ٠.٠٠١/ عند الذكور وأن مستوى الداللة  هـو  

األول بأن هناك فروق يف درجة االحتراق النفسي بني الـذكور واإلنـاث  حيـث أن اإلنـاث هـم      
  . كورأكثر احتراقاً من الذ



ويفسر الباحث هذه الفروق تبعاًً  الختالف طبيعـة كـل مـن الـذكور واإلنـاث يف ميـدان       
العمل فاإلناث العامالت يتحملن مسؤولية أكرب من تلك الـيت يتحملـها الـذكور العـاملني حيـث      

يف ( لألنثى أعباء يف العمل كتلك اليت للذكر باإلضـافة إىل األعبـاء الـيت تتحملـها خـارج العمـل       
وغالباً ما تشعر باجلهـد والتعـب جـراء قيامهـا ـذا      ) نزل من تربية وأعمال منزلية مطلوبة منها امل

  كله ولذلك وكما بينت النتائج هي األكثر احتراقاًً من الناحية النفسية 

   :النتائج املتعلقة باختبار الفرض الثاين 

يف العالقات العامة تبعاًً ملتغري عدد  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االحتراق النفسي عند العاملني
  . سنوات اخلدمة 

  . يبني الوصف اإلحصائي للفروق بني عدد سنوات اخلدمة واالحتراق النفسي) ٢(واجلدول رقم 

  ) ٢(اجلدول رقم 

  العدد  املتوسط  االحنراف املعياري  مستوى الداللة

 

  سنوات اخلدمة

 

٠.٢٥١  

١٥  ٣٣.٣٦  ٦.٩٠  

أقل من مخس 
  سنوات

 

١٥  ٣٢.٧٢  ٥.٠٦  

أكثر من مخس 
  سنوات

 

  

أمـا بالنسـبة   /   ٣٢.٧٢/ العامة الذين مضى على عملهم أكثر مـن مخـس سـنوات بلـغ      
/ للعاملني الذين مل ميض على عملهم مخس سنوات فقد كانـت متوسـط درجـة االحتـراق النفسـي     

ــة   /  ٣٣.٣٦ ــتوى الدالل ــان مس ــث ك ــن داالًً حي ــطني مل يك ــال املتوس ــني ك ــروق ب  والف

وهذا يقود الباحث إىل رفض الفرض الثاين الـذي يشـري إىل وجـود فـروق دالـة يف      /  ٠.٢٥١/  
درجة االحتراق النفسي عند العاملني يف العالقـات العامـة حسـب مـتغري عـدد سـنوات اخلدمـة،        

 درجة االحتراق النفسي بسـبب تشـابه ظـروف العمـل وعـدم      ويفسر الباحث عدم وجود فروق يف



تغريها مع مرور الزمن فال شيء جوهري يطرأ على العاملني يف العالقات العامـة مـع تقـدمهم الـزمين     
  . يف العمل 

   :النتائج املتعلقة باختبار الفرض الثالث 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االحتراق النفسي عند العاملني يف العالقات العامة تبعاًً ملـتغري   -٤
  . جهة العمل 

 . يبني الوصف اإلحصائي للفروق بني جهة العمل واالحتراق النفسي) ٣(واجلدول رقم 

  ) ٣(اجلدول رقم 

  العدد  املتوسط  االحنراف املعياري  مستوى الداللة

 

  العملجهة 

 

٠.٠٠١  

١٥  ٢٩.٤٢  ٥.١٠  
  حكومي

 

١٥  ٣٦.٧٣٣  ٥.٢٥  
  خاص

 

املستقرئ للجدول السابق جيد أن متوسط درجـة االحتـراق النفسـي للعـاملني يف العالقـات              

يف حـني  /   ٥.١٠/  وبـاحنراف معيـاري قـدره    /  ٢٩.٢٤/ العامة التابعني جلهة حكومية قد بلغ 

وبـاحنراف معيـاري   /  ٣٦.٧٣٣/ بلغ املتوسط للعاملني يف العالقات العامة والتابعني جلهـة خاصـة   

وهذه النتيجة تدل علـى ارتفـاع درجـة االحتـراق النفسـي لـدى العـاملني يف        /  ٥.٢٥/  قدره 
مـال املنـوط   العالقات العامة التابعني للجهات اخلاصة ، ويفسر الباحث هذه النتيجـة تبعـاً لكـم األع   

بالعاملني يف جمال العالقات العامة يف اجلهات اخلاصة حيث أن اجلهـات اخلاصـة غالبـاًً مـا تطالـب      
موظفيها بكم أكرب من األعمال من تلك اليت يقـوم ـا العـاملني يف العالقـات العامـة يف اجلهـات       

ـ      ة لـدى اجلهـات   احلكومية أو العامة هذا من جهة ومن جهـة أخـرى العـاملني يف العالقـات العام
اخلاصة غالباً ما يقومون بالعمل لسـاعات أطـول مـن نظـرائهم العـاملني يف اجلهـات العامـة أو        
احلكومية ، إضافة  إىل الضمان والطمأنينة النفسية اليت يشـعر ـا العـاملني لـدى اجلهـات العامـة       

زيـد مـن   وذلك بسبب ضمان أجور التقاعد غري املتـوفرة عنـد اجلهـات اخلاصـة ، وهـذا كلـه ي      
  . االحتراق النفسي عند العاملني لدى اجلهات اخلاصة 

  



  توصيات البحث

  

  : النتائج املفترضة  لتفادي االحتراق  النفسي 

  إدارة الوقت وكيفية استغالله         )١

  وضع خطة والسري عليها لكي ال يبقى العمل ضمن حلقة مفرغة        )٢

  النظرة التفاؤلية للعمل       )٣

  حتديد املسؤوليات يف العمل        )٤

  اللياقة البدنية والصحية        )٥

  )  استبعاد التفكري يف املشاكل األخرى والتركيز على املشكلة احلالية ( كبت األنشطة املزامحة        )٦

  حتسني مناخ العمل       )٧

  .ختفيض فترات االتصال املباشر           ٨

  

  :بعض طرق املعاجلة 

للمشاكل العاطفية والنفسـية  وإجيـاد األسـاليب    : معاجلة إدراكية من قبل ممارس العالقات العامة   •
ملواجهتها  من خالل تدريب الشخصية على املرونة والصرب والتروي واهلدوء الشخصي وإعادة فحص 

حباط واالرتبـاك أي  ستعرض الفرد لإل) املثالية ( الفرد لقيمه وأهدافه وأولوياته فاألهداف غري الواقعية 
  .مبعىن آخر التأكد من قابلية أهدافنا للتنفيذ 

 . تقسيم احلياة إىل جماالت والتركيز قدر اإلمكان على كل جمال نعيشه مبعزل عن اآلخر  •

  األمل •

  

  

  

  

  



 :مراجع البحث 

للتدريب  األسس السيكولوجية للعالقات العامة، األكادميية السورية الدولية: نزار ميهوب. د  .١
 .٢٠٠٩والتطوير،دمشق،

والتطوير ،  مدخل إىل العالقات العامة، الطبعة الثانية، األكادميية السورية للتدريب: نزار ميهوب . د  .٢
٢٠٠٩  

الطبعة " نزار ميهوب.تدقيق ومراجعة د"العالقات العامة بني املبادئ والتطبيق : فيليب كتشن  .٣
  .٢٠٠٨والتطوير، دمشق ،األوىل،األكادميية السورية الدولية للتدريب 

 .١٩٩٩،اإلسكندرية سيكولوجية االتصال واإلعالم،دار املعرفة اجلامعية ، : عبد الفتاح حممد دويدار  .٤

دراسة عن مستوى  الضغوط املهنية يف املؤسسات "واالحتراق النفسي  اإلعالم:  علي  بن شويل  القرين .٥
 .الرياض  -جامعة امللك سعود  -عالم ، قسم اإل"اإلعالمية  يف اململكة العربية السعودية 

  .١٩٩٩علم النفس الصناعي، مطبعة اجلمهورية، اإلسكندرية ، : حممود فتحي عكاشة  .٦

العاديني  الطالب معلمي من عينة لدى النفسي االحتراق: اخلطيب مصطفى وفريد القريويت أمني إبراهيم .٧
 احلادية السنة املتحدة العربية اإلمارات جامعة / التربية كلية باألردن، جملة اخلاصة االحتياجات وذوي

  م ٢٣،٢٠٠٦ العدد والعشرون

النفسي للمدرب، جملة جامعة االقصى، الد                            االحتراق لظاهرة تقوميية دراسة: رمزي جابر  .٨
  . م ٢٠٠٧احلادي عشر،العدد األول يناير ،

القاهرة ، مناهج البحث يف العلوم النفسية والتربوية،الطبعة الرابعة ،دار النشر للجامعات، : رجاء أبو عالم  .٩
  .م  ٢٠٠٤

 

  

  

  

  

  

  

 

  



  استبيان لقياس االحتراق النفسي 

  عند العاملني يف العالقات العامة

  

  

  : البيانات األولية 

           .............................................................................................: االسم ملن يرغـــــب

  )      أنثى / ذكر :  ( النـــــــــــــــــوع 

           ............................................................................................: مكـــــــــــــــــان العمل 

        )خاص/حكومي: (جهة العمل 

           ..........................................................................................: عدد سنوات العمل 

  )سنة  ...................: ( ـــــــــــــــر العم

  

 :تعليمات إجراء االستبيان 

يعرض عليك فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تعرب عن شعورك جتاه عملك ، ويوجد أمام كل عبارة اخليارات 

  ) . نعم ،  ال ، أحيانا ، ال جواب (  :  التالية

  :املرجـو منـك 

أسفل االختيار الذي ينطبـق  ) √(: أن تقرأ كل عبارة من هذه العبارات بدقة مث تبدي رأيك بوضوح بعالمة  
  .عليك 

  .التأكد من قراءة كل عبارة جيداً قبل أن ختتار اإلجابة عليها  

 .الرجاء عدم ترك عبارة دون اإلجابة عليها، وأن ال تضع أكثر من عالمة أمام العبارة   

ذه املعلومات ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ، وأنه ال يوجد زمن حمدد لإلجابة كما أنه ال توجـد  مع العلم أن ه
  .    إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، واإلجابة تعد صحيحة طاملا تعرب عن حقيقة شعورك جتاه املعىن الذي حتمله 

 

  شكراً جزيالً لتعاونك                    

     



                                                                                                                             

  االستبيان

 

 م
 ال جواب أحيانا ال نعم العبــــــــــــــــارة

     .أقضيه يف عملي أشعر باستنفاد كامل طاقيت يف اية اليوم الذي  ١

     .أشعر باإلرهاق حينما أصحو يف الصباح ملواجهة يوم عمل آخر  ٢

     .التعامل مع الناس طوال اليوم يسبب يل التوتر  ٣

     .أشعر بالضجر وامللل بسبب عملي  ٤

     .أشعر باإلحباط يف عملي  ٥

     .أشعر أنين ابذل جل جهدي يف عملي  ٦

     .مع الناس بشكل مباشر يشكل ضغطا كبريا علي التعامل  ٧

     .أشعر بأنين أعامل بعض فئات  اجلمهور وكأم مجادات ال حياة فيها  ٨

     .أصبحت شخصا قاسيا على ا لناس منذ بدأت هذا العمل  ٩

     .أشعر بالقلق يف أن يسبب يل هذا العمل قساوة وتبلدا يف مشاعري  ١٠

     .اجلمهور يلومين على بعض املشاكل اليت يعاين منهاأشعر أن  ١١

     .أستطيع  وبسهولة يئة اجلو املناسب ألداء عملي على أكمل وجه  ١٢

     .أشعر باالبتهاج من خالل عملي وتعاملي مع اجلمهور  ١٣

     .يف عملي أتعامل دوء تام مع املشاكل النفسية  ١٤

     .جديرة بالتقدير يف هذا العمل حققت أشياء كثرية  ١٥

     .أتعامل بكفاءة عالية مع مشاكل العمل واجلمهور  ١٦

     .أشعر أنين من خالل عملي أؤثر إجيابا يف حياة اآلخرين  ١٧

     .أشعر بالنشاط واحليوية مع اية يوم عمل  ١٨

 


