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الضغوط النفسية والبيئية المعاصرة وانعكاساتها على الثبات  
 واإلتزان اإلنفعالى علي عينه من األعالميين

         [12] 
 (3)ماجى وليم يوسف -(2)صالح سليمان عبد العظيم -(1)وفاء عبد الستار

 (5)رفعت محمد فياض -(4)محمد عبد الفتاح عوض
، داباآل كلية( 2البحوث البيئية، جامعة عين شمس معهد الدراسات و ، دراسات عليا ة( طالب1

     امعة الزقازيق، جكلية االعالم( 4 عين شمس جامعة، كلية البنات( 3جامعة عين شمس 
 اليوم خبارجريدة أ (5
 

 المستخلص
ية التي تؤثر على الفرد تزداد هذه اآلونة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئ

أدى إلى زيادة الضغوط الواقعة علية كما ازدادت الحياة تعقيدا وتوسعت ، األمر الذي والمجتمع
ويعد االتزان االنفعالي واحدا من الجوانب المهمة في حياة الفرد، كما أنه ، وحاجاتها مطالبها

واحد من العوامل التي تحدد أنماط الشخصية اإلنسانية هدفت الدراسة إلى معرفة ما يواجة 
فسية خاصة فى ظل الحروب النفسية الراهنة ومعرفة الضغوط البيئية االعالميين من ضغوط ن

واعتمدت  .والنفسية المعاصرة المؤثرة في القدرة على الثبات واألتزان االنفعالى لالعالميين
الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي باستخدام قائمة استبيان لمعرفة الضغوط التى يتعرض 

من  -جرائد حكومية وخاصهمن )( إعالمى 400على ) الدراسة لها االعالميين وتركزت عينة
القنوات الخاصة( ولمعرفة مدى الثبات واالتزان االنفعالى لالعالميين فى  -االذاعه المصرية

وتم تطبيق الدراسة فى الفترة التى امتدت  .الضغوط المعاصرة ظل كافة مجاالت االعالم فى
الجزء النظرى وانتهاءًا بالجزء الميدانى  ًا منئبد 2019ر يناي لىإ 2015من مارس 

 .واستخالص النتائج والتوصيات
وجود عالقة ذات داللة  بين الضغوط النفسية  ا:وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج منه

وجود ضغوط نفسية وبيئة يتعرض لها . ت واالتزان االنفعالى لالعالميينوالبيئية والثبا
 . اديةاالعالميين منها سيطرت الظروف الم
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لكى يتناول المادة  هاالعالم من القيود المفروضة علي بأن يتحررأوصت الدراسة 
فية بشكل البد ان يكون العمل فى جميع الموضوعات الصح شفافية،االعالمية بموضوعية و 

يجب ان يوضع لالعالم ميثاق . لزيادة حرية الرأى والتعبير موضوعى بعيدا عن الضغوط
العمل على تحسين اداء  .والواجبات ومصلحة الوطن والمواطنقوق شرف اعالمى يراعى الح

 .عالميين من خالل التدريب المستمراال
 

 مقدمةال
 للعملية التوافقية كلها بحيث يصدر عنها أو ان االنفعالي يعمل بمثابة الصميماإلتز 

ا من ينعكس عليها في نهاية األمر كل شكل من أشكال التوافق وبقدر ما يكون الفرد متزنً 
الناحية االنفعالية تزداد قدرته على قيادة المواقف واآلخرين وبقدر ما يسيطر اإلنسان كقيادة 
على المواقف واآلخرين يزداد اتزانه االنفعالي فهذه الحالة المتبادلة هي التي تجعل اإلتزان 

درة على الفرد المتزن انفعاليا لديه ق (1 :19٨٦القطان، ) االنفعالي لب وصميم كل توافق.
ة غاية ينشد كل تحمل قدر معقول من اإلحباط، ويؤمن بالتخطيط بعيد المدى الشخصية السوي

هي أساس التقدم والتنمية في ظل  حيث ان الحاجة إلى شخصية كاملة ،شخص الوصول إليها
عصر سريع التغير وفي ظل رحاب عالم انفتحت فيه الثقافات بطريقة لم يألفها اإلنسان من 

تغير فرضته طبيعة التطور التكنولوجي الهائل الذي يزيد من هنا كانت الحاجة ماسة وهو  قبل
وتتضاعف تلك  إلى أن يستعيد اإلنسان اتزانه من جديد ليمضي في ركب الحياة بإيجابية.

الضغوط والمشكالت بالنسبة لالعالميين في مواكبة تلك التغيرات والتطورات السريعة في 
المجتمعات (Tarannum.and Khatoon,2009) يمر بها . المجتمع واالحداث التى

الحديثة تسعى جاهدة وبكل وسائلها إلى تحقيق اإلتزان االنفعالي لدى أفرادها حيث يعد صميم 
فالمجتمع الذي ال يتميز أفراده باإلتزان االنفعالي هو مجتمع متفكك ال  .العملية التوافقية

المجتمع  أو المشاركة اإليجابية في العمل نحو ما يفيديستطيع أفراده مواجهة المواقف الجديدة 
  (1: 2009اهلل  ا أو رفاهية. )عبدوبالتالي ال يحقق تقدمً 

 الضاغطة على أنها مهددة لوجوده وتعامله معها بشيء من السلبية لمواقفدراك الفرد لإ
رورة العمل انطالًقا من اتجاه علم النفس الحديث "علم النفس اإليجابي" الذي يؤكد على ض

 يدعو بقوة إلى دراسة كافة الشخصية، األمر الذىعلى بناء ودعم الجوانب اإليجابية في 
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وايضا الضغوط  فة انواعها االقتصادية والسياسيةالضغوط النفسية واالجتماعية والبيئية بكا
 ان اساليب التعامل مع الضغوط. العالمية وما ترمى بظاللها على الصحة الجسدية والنفسية

شعورية تهدف اساسا الى احداث التوازان وهى استجابات يلجأ اليها البنوعيها الشعورية وال
 ،ن تلك االساليب محاولة ضبط النفسم ،هل على تخفيف حدة وشدة الضغوط علياألنسان للعم

 ،االنسان للوصول الى حالة االتزانالتجنب للضغوط وغيرها من االساليب التى تساعد 
األثار الناشئة عن زيادة الضغوط النفسية المعاصرة ومنها )الضغوط  والتعرف على اهم

المشاكل االقتصادية  -االمان واالستقرار–السياسية والحياتية فى ظل الجيل الرابع من الحروب 
وتنبع  .ا على الثبات واالتزان االنفعالىتأثيره وايضا الكثير من الضغوط الحياتية ( وما-الراهنة

سة من كونها محاولة اللقاء الضوء على جانب من حياة مجموعة من الناس اهمية هذة الدرا
كل الضغوط  ية ويتأثر بة من خالل رصد وتحليليشكلون جزءأ من المجتمع المصرى يؤثر ف

ومدى تأثير تلك الضغوط على التوازن النفسى واالنفعالى عليهم  ،التى يتعرض لها االعالميين
ى الوقت الحالى جزء كبير لراى العام حيث انهم يشكلون فخاصة لما لذلك من رد فعل فى ا

 ى العام.أمن الر 
 

 مشكلة الدراسة
فى مدى التاثيرات السلبية التى تنتج عن الخلل فى الثبات  مشكلة الدراسة الحالية تبحث

واالتزان االنفعالى وذلك فى ضوء الضغوط النفسية والبيئة التى يتعرض لها االعالميين لما فى 
حيث ان االعالميين كباقى افراد المجتمع  والمجتمع ككل ن بالغ االثر على الرأى العامذلك م

وتتلخص الدراسة الحالية بدراسة كافة انواع يتعرضون للضغوط التىيتعرض لها المجتمع 
وقد على قدرتهم على االتزان االنفعالى  ض لها االعالميين ومدى تأثير ذلكالضغوط التى يتعر 
استمارة( في الدراسة االستطالعية على عينة من االعالميين العاملين  20)طبقت الباحثة 

بفاصل زمني أسبوعين بين المرتين وبناء عليه قامت  ن الكريم(آذاعة القر إالمصرية )باالذاعة 
وذلك بناء على تعليمات  ت وتعديل بعض اللغة في االستمارةالباحثة بتعديل بعض االنتقادا

ضا فة بعض المتغيرات في بعض األسئلة وعمل النتائج في جداول السادة المحكمين وا 
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والتى اشارت الى وجود ضغوط نفسية وبيئية تؤثر على الثبات واالتزان االنفعالى إحصائية 
غوط بيئة العمل وعدم االحساس لالعالميين بنسبة كبيرة جدا وان اكثر الضغوط تأثيرا هى ض

  .مانباأل
 هطار النظرى الذى سوف يتناولواال لبحوث والتقاريرراسات السابقة واومن خالل الد

البحث بالشرح والتحليل بما يفيد للوصول الى مدى الخلل فى االتزان االنفعالى لالعالميين وما 
 .الضغوط باالتزان االنفعالى لديهمعالقة 

 

 تساؤالت الدراسة
 :يساساألتساؤل ال
  ذلك على االتزان االنفعالى والثبات ما طبيعة التغير الذى حدث االعالميين ومدى تأثير

 االنفعالى لديهم وماعالقة هذا التغير بالضغوط النفسية والبيئية التي االعالميين؟
 يتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية وهى:

 أهم التغيرات التى حدثت في شكل الضغوط النفسية المعاصرة؟ ما (1
 عالميين فى االعالم المسموع؟ما مستوى الثبات واالتزان االنفعالى لدى اال (2
 ؟وءدى االعالميين فى االعالم المقر ما مستوى الثبات واالتزان االنفعالى ل (3
 ئي؟لدى االعالميين فى االعالم المر  ما مستوى الثبات واالتزان االنفعالى (4
 ؟االعالم المسموعالضغوط النفسية والبيئية على االعالميين فى  مدى تأثير ما (5
 ؟وءعلى االعالميين فى االعالم المقر وط النفسية والبيئية الضغ ما مدى تأثير (٦
 الضغوط النفسية والبيئية على االعالميين فى االعالم المرئى؟ ما مدى تأثير (7
ما هى عالقة الضغوط النفسية والبيئية باالتزان االنفعالى لدى االعالميين فى االعالم  (٨

 ؟وعالمسم
تزان االنفعالى لدى االعالميين فى االعالم ما هى عالقة الضغوط النفسية والبيئية باال (9

 ؟وءالمقر 
هى عالقة الضغوط النفسية والبيئية باالتزان االنفعالى لدى االعالميين فى االعالم  ما (10

 المرئى؟
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 أهداف الدراسة
 يلي:تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما 

 .البيئية التى يواجهها االعالميينالتعرف على الضغوط النفسية و  .1
 -وءاالعالم المقر لى معرفة مستوى الثبات واالتزان االنفعالى لالعالميين )الوصول ا .2

 .(االعالم المرئى -االعالم المسموع
التعرف على مدى تأثير الضغوط النفسية والبيئية على مستوى الثبات االنفعالى  .3

 .(االعالم المرئى -االعالم المسموع -المقروءاالعالم ). لالعالميين
مستوى اإلتزان االنفعالي لدى االعالميين من خالل التوصيات التى العمل على تحسين  .4

 ه.باحثة من خالل البحث التى قامت بتوصلت لها ال
  

 أهمية الدراسة
ى تتناولها الدراسة واثراء تستمد الدراسة أهميتها من أهمية المتغيرات الت األهمية النظرية:

ة ومدى تأثير هذة الضغوط على اهم اشكال الضغوط المعاصر  البحث العلمى بدراسة عن
ثر بالغ على الصحة االتزان والثبات االنفعالى وتنبثق أهمية اإلتزان االنفعالي لما له من أ

هذا الى جانب اهمية الدراسة من حيث ندرة الدراسات العربية واالجنبية فى  .النفسية للفرد
وما اشتملت من متغيرات  فعالىنعكاساتها على االتزان االندراسة الضغوط النفسية والبيئية وا

 .لضغوط التى يتعرض لها االعالميينمختلفة وعالقتها با
تنبثق من هذة الدراسة اهمية اخرى لها تتحدد فى الوصول الى القدرة  :همية التطبيقيةاأل

والتحكم فى الغضب والقدرة على التحكم فى  نفعاالت. ومدى تقدير الذاتعلى التحكم فى اال
عبد  هطظيم االنفعاالت ومواجهة الضغوط )الرضا عن الذات بالقدرة على تنالقلق وتحقيق 

 (75: 200٦وسالمة عبد العظيم  ،العظيم
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 حدود الدراسة
تتحدد حدود الدراسة بعدة مقومات بحيث أن اختالفها من بحث آلخر يترتب عليه اختالف 

 كن إيضاح هذه المقومات فيما يلى:النتائج ويم
حيث  ،ددات والمقومات ألية دراسة علميةر عينة الدراسة من أهم المحتعتب :الحد البشرى

حكومية وخاصة  -تشتمل عينة الدراسة الراهنة على االعالميين من جرائد )الجمهورية 
ن الكريم واالعالميين من قنوات آبرنامج العام واذاعة القر واعالميين من قنوات اذاعية من ال

  ي.اعالم 400العدد االجمالى للعينة  خاصة(
 إلى نوفمبر 2015استمارة االستبيان في الفترة من أكتوبر  تم تنفيذ واعداد :الحد الزمني

وهى الزمنية التى تم خاللها لتطبيق أدوات الدراسة بدًءا بالدراسة االستطالعية ومروًرا  201٦
مقياس  –مقياس الضغوط  –بتطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في مقاييس )اإلتزان االنفعالي

 .الثقافي( -االقتصادي-االجتماعي المستوى
، حيث تختلف نتائج الد راسات باختالف نى به تحديد مواقع اختيار العينةنع :الحد الجغرافي

هذا وقد تم اختيار عينة الدراسة من  مواقع العينة حيث اختالف خصائص عينة الدراسة،
 .ية او مسموعةء كانت مقرؤة او مرئاعالميين من مجاالت مختلفة سوا

  
 مصطلحات الدراسة

الكره أو الكره أو   ووأأجدانية كالحب جدانية كالحب يتمثل االنفعال في كل ما ينتاب الفرد من حاالت و يتمثل االنفعال في كل ما ينتاب الفرد من حاالت و   ::االنفعالاالنفعال
كما يتصف االنفعال بحدوث استجابة فسيولوجية على درجة من الشدة تتضح في كما يتصف االنفعال بحدوث استجابة فسيولوجية على درجة من الشدة تتضح في   ..القلقالقلق

م، ازدياد م، ازدياد ضغط الدضغط الد، ازدياد في ، ازدياد في ربات القلب، انقباض عضالت المعدةربات القلب، انقباض عضالت المعدةاالرتفاع المفاجئ لضاالرتفاع المفاجئ لض
الة من اإلثارة الة من اإلثارة ، وتتصف بصورة عامة بح، وتتصف بصورة عامة بحاالنفعال حالة مركبة للكائن الحياالنفعال حالة مركبة للكائن الحي  التوتر العضليالتوتر العضلي

  ((133133: : 19951995ويتيج ، ويتيج ،     1٨91٨9: : 20002000، وقناوي  ، وقناوي  عبد المعطيعبد المعطي))  والمشاعر الشخصيةوالمشاعر الشخصية
الثبات االنفعالي من أهم السمات التى تميز الشخص المتوافق الثبات االنفعالي من أهم السمات التى تميز الشخص المتوافق : : الثبات واالتزان االنفعالىالثبات واالتزان االنفعالى

ز أو إستثارة من األحداث ز أو إستثارة من األحداث وصبر دون استفزاوصبر دون استفزا  ةةدرته على تناول األمور بأنادرته على تناول األمور بأنافى قفى ق  حيث تتمثلحيث تتمثل
يتحكم فى يتحكم فى   ،،عقالنى فى مواجهة األمورعقالنى فى مواجهة األمور  ،،ويثق فيه الناسويثق فيه الناس  ،،التافهة، ويتسم الفرد بالهدوء والرزانةالتافهة، ويتسم الفرد بالهدوء والرزانة
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كما نعني كما نعني   ((3232::  199199  44الغيرة. )الطيب، الغيرة. )الطيب،   ف،ف،الخو الخو   ،،انفعاالته خصوًصا انفعال الغضبانفعاالته خصوًصا انفعال الغضب
الة الشعورية السوية التي يبدي فيها الفرد استجابة انفعالية مناسبة الة الشعورية السوية التي يبدي فيها الفرد استجابة انفعالية مناسبة باإلتزان االنفعالي تلك الحباإلتزان االنفعالي تلك الح

  ((٦5٦5::  20032003  المطلب أمين القريطيالمطلب أمين القريطي  )عبد)عبد  لطبيعة الموقفلطبيعة الموقف
    ::الضغوط النفسية والبيئيةالضغوط النفسية والبيئية

التي تحدث صدمة في حياة التي تحدث صدمة في حياة حالة من التوتر االنفعالي تنشأ من األحداث و المواقف حالة من التوتر االنفعالي تنشأ من األحداث و المواقف   ::الضغوطالضغوط
تبطة بالضغط والتوتر والشدة الناتجة عن المتطلبات أو تبطة بالضغط والتوتر والشدة الناتجة عن المتطلبات أو تعني أيًضا تلك الظروف المر تعني أيًضا تلك الظروف المر الفرد، و الفرد، و 

قد قد ج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية و ج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية و ، وما ينت، وما ينتتستلزم نوًعا من إعادة التوافقتستلزم نوًعا من إعادة التوافق  ييالتغيرات التالتغيرات الت
  19٨919٨9. )منصور وفيوال الببالوي، . )منصور وفيوال الببالوي، القلقالقلقج الضغوط كذلك عن الصراع واالحباط والحرمان و ج الضغوط كذلك عن الصراع واالحباط والحرمان و تنتتنت
::77))..  

و الشخص أو الشيء الذي يسبب الضغط في الفرد أي و الشخص أو الشيء الذي يسبب الضغط في الفرد أي عبارة عن الموقف أعبارة عن الموقف أ  العامل الضاغط:العامل الضاغط:
، ، ليست واحدة بالنسبة لجميع الناسليست واحدة بالنسبة لجميع الناس  يسبب حالة صراع داخلي في الفرد وبالطبع هذه الضغوطيسبب حالة صراع داخلي في الفرد وبالطبع هذه الضغوط

العامل الضاغط العامل الضاغط ا طبيعًيا بالنسبة لشخص آخر. و ا طبيعًيا بالنسبة لشخص آخر. و فما يبدو ضاغًطا بالنسبة لفرد ما قد يكون أمرً فما يبدو ضاغًطا بالنسبة لفرد ما قد يكون أمرً 
فسيولوجية أو استراتيجية فسيولوجية أو استراتيجية   لهذه المواقف قد تكونلهذه المواقف قد تكونقد يكون خارجًيا أو داخلًيا وكذلك استجابتنا قد يكون خارجًيا أو داخلًيا وكذلك استجابتنا 

  (.(.1717  ::20012001)العيسوي، )العيسوي،   كيف أو سلوكية.كيف أو سلوكية.للتللت
تلك الظروف المرتبطة بالتوتر والشدة والناتجة عن متطلبات تتطلب نوعا تلك الظروف المرتبطة بالتوتر والشدة والناتجة عن متطلبات تتطلب نوعا   ::الضغط النفسىالضغط النفسى

تنتج الضغوط من الصراع واالحباط والحرمان تنتج الضغوط من الصراع واالحباط والحرمان اعادة التوافق وما ينتج من ذلك من اثار وقد اعادة التوافق وما ينتج من ذلك من اثار وقد 
  ((9٦9٦::  20012001، ، مانمانوالقلق )عثوالقلق )عث

  :الضغوط البيئية واالجتماعية
البيئة لفظة شائعة االستخدام يرتبط مدلولها بنمط العالقة بين مستخدميها  تعريف البيئة:

ن التعريف المناسب لكل فروع إلذا ف ،البيئة المدرسية ،البيئة الصناعية ،البيئة الزراعية فنقول:
ائنات الحية العلم الذى يدرس عالقة الك نسان وهولكلمة البيئة )هو كل شئ يحيط باالالعلم 

 .ه(بالوسط الذى تعيش في
هى تلك األحداث البيئية أو الظروف المزمنة التي تشكل تهديًدا  تعريف الضغوط البيئية:
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الضغط على كل من ووفًقا لهذا التعريف يشتمل  .سمية أو النفسية أو راحة األفرادللصحة الج
اإلستجابة لتلك المثيرات. وفرق بينهما حيث تشير مثيرات الضغوط عمليات مثيرات الضغوط و 

إلى الخصائص الموضوعية للبيئة والموقف بينما يشير الضغط إلى رد الفعل الذاتي لتلك 
 . (Defen D.R. 2010: 12) المثيرات

 هجات الفرد حدود قدراته وامكانياتهى الحالة التى تتجاوز فيها احتيا الضغوط االجتماعية:
مكانيات التى يمتلكها ال تسمح له، واال هحتاج الى الوفاء باحتياجات اوالدفمثاًل الشخص الذى ي

 (.244: 2002، ًا على ذلك الشخص )احمدن هذا الموقف يمثل ضغطًا اجتماعيإف
  

 سابقةالدراسات  ال
 )عدم االتزان االنفعالى( العالقة بين الصغط واالكتئاب(: 2004)انجلينا  –بيترسون 

 ؟الضغوط واالتزان االنفعالى هل توجد عالقة دالة بين مستوى :اؤالت الدراسةتس
قد أوضحت الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين الضغط واالكتئاب )المستوى  :نتائج الدراسة

ووجد أن السيدات تظهر بهن العالقة  العالي من الضغط يؤدي لظهور أعراض االكتئاب(
اتفقت هذة الدراسة مع الدراسة . وقد ئاب بشكل أقوى من الرجالااليجابية بين الضغط واالكت

 .الحالية ان هناك عالقة بين الضغوط واالتزان االنفعالى
 –عالقة االتزان االنفعالى ومتغيرات مثل )النوع  (:2008)كاثرين وجون ميروكسى 

 المستوى الثقافى واالقتصادى( –التعليم  -العمر
القة ارتباطية بين االتزان االنفعالى والعمر والنوع والتعليم هل هناك ع :تساؤالت الدراسة

 .والمستوى االقتصادى والثقافى
ارتباطية بين النوع واالنفعال فى اتجاهيه اإليجابي  إلى وجود عالقة أشار :نتائج الدراسة

العمر والنضج  وان هناك عالقة بينالمباشر مع اختالف الطريقة،  السلبي أو المباشر وغير
أنه بتقدم العمر قد تتحول االنفعاالت من السلبية إلى اإليجابية ،ومن  حيث اوضحانفعالى اال

باالنفعال  حيث يرتبط العمر إيجابيا .مباشرة وذلك وفًقا لمنظور النضجالمباشرة إلى غير ال
 حيث أن الكبار يبدون انفعا ال أكثر إيجابية ،ًيا باالنفعال السلبى أو المباشراإليجابى وسلب

كما أن اإلناث  ،تزاًنا انفعالًيا مقارنة بالذكوراإلناث أقل ا أقل سلبية مقارنة بصغار السن وانو 
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االفراد ذو التعليم الجيد والمستوى  ،وأقل انفعا ال مباشًرا من الذكورانفعاال سلبًيا  أكثر
ستوى عليم المنخفض والماالقتصادى والثقافى المرتفع يبدون انفعاال ايجابيا اما ذو الت

اتفقت هذة الدراسة مع الدراسة الحالية  . وقد سلبياً  افى المنخفض يبدون انفعاالً والثق االقتصادى
والثقافى والتعليم كلها متغيرات لها  والبيئة االجتماعية واالقتصادية للباحثة فى ان النوع والعمر

 لى االتزان االنفعالى.ع انعكاسهاتأثير واضح على االتزان االنفعالى للفرد اى ان البيئة لها 
((Catherine E. & John Mirowsky,2008 

 العالقة بين اساليب المعاملة الوالدية واالتزان االنفعالى :)200٦) الحطاب سهام أحمد
 لالبناء

 الوالدية واالتزان االنفعالى؟ ساليب المعاملةأهل هناك عالقة بين  :تساؤالت الدراسة
 التى يسودها الطمأنينة والتقدير ين ينشأون داخل االسر الهادئةالذان االبناء  :نتائج الدراسة

وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية ان البيئة . الىيتمتعن بالصحة النفسية واالتزان االنفع
 .والضغوط البيئبة  لها اثرها على االتزان االنفعالى

 بيئة العمل وعالقتها بالصحة النفسية :(2003تاح )فوفاء امام عبد ال
 ة بين بيئة العمل واضطراب الوظائف النفسية؟هل هناك عالق :تساؤالت الدراسة

اسفرت النتائج عن وجود فروق بين العمال المعرضين للتلوث والغير معرضين  :نتائج الدراسة
فى المجال المعرفى والمجال النفسى والحركى والوجدانى. وقد اتفقت هذة الدراسة مع الدراسة 

 .بيئة الضاغطة لها اثر على الوظائف النفسيةالحالية فى ان ال
)قياس االتزان . البيئة الضاغطة وعالقتها باالتزان االنفعالى :(2007)سة محمد درا

االنفعالي لدى طلبة معاهد المعلمين والمعلمات الذين تعرضت أسرهم لحاالت الدهم والتفتيش 
 ضوا لها(وأقرانهم الذين لم يتعر واالعتقال من قبل قوات االحتالل 

 هل هناك عالقة بين بين االتزان االنفعالى والبيئة الضاغطة؟ :تساؤالت الدراسة
عند تحليل البيانات احصائيا تبين إن مستوى االتزان االنفعالي لدى طلبة  :نتائج الدراسة

 لم يتعرضوا لها. الدهم أقل من اقرانهم الذين معاهد المعلمين الذين تعرضت أسرهم لحاالت
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رت نتائج البحث وجود عالقة ارتباطية غير دالة بين متغير االتزان االنفعالي ومتغير كما اظه
النوع ولصالح االناث. وقد اتفقت هذة الدراسة مع الدراسة الحالية فى ان البيئة الضاغطة لها 

 .اثرها على االتزان االنفعالى
 (: 2010) دراسة اليرا كولي

يمكن السيطرة عليها  ي يمكن السيطرة عليها والتي الهل يمكن للضغوط الت :تساؤالت الدراسة
 ؟ير على مستويات حسن الحال الذاتيالتأث

المستويات العالية من الضغوط التي  وقد أشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين :نتائج الدراسة
 ال يمكن السيطرة عليها والوجدان السلبي )أحد مكونات حسن الحال الذاتي( باإلضافة إلى أن

وجدان اإليجابي استخدام المواجهة التكيفية والنشطة كان مصحوًبا بمستويات مرتفعة من ال
كما أن المواجهة غير التكيفية تنبىء بمستويات منخفضة من حسن الحال  .والرضا عن الحياة

تنبىء بمستويات مرتفعة من  التكيفية بينما المستويات المنخفضة من المواجهة غير الذاتي.
 .الحياة الرضا عن

  محددات اإلتزان االنفعالي(: 2011)فينج كونج وزوكان يو 
العالقة بين الرضا  ،بين تقدير الذات والشعور بالوحدةما هى العالقة  :تساؤالت الدراسة

 والمساندة االجتماعية؟
المتعددة الدور الوسيط لكل من تقدير الذات  وقد أكدت نتائج التحليالت :نتائج الدراسة

اتفقت هذة الدراسة مع الدراسة وقد  بالوحدة على العالقة بين الرضا عن الحياة.والشعور 
 الحالية العالقة بين تقدير الذات والصحة النفسية.

 

 طار النظرى للدراسةاإل
 :لدراستها يفكر  هحثة بالنظريات التالية كموج: استعانت الباالتوجة الفكرى

فس اإلنساني فقد اكد على أهمية سمة االتزان يعد ماسلو زعيم علم الن: النظرية االنسانية
االنفعالي من خالل ارائه التي يؤكد فيها ان لإلنسان طبيعة جوهرية، وهي اما ان تكون طبيعة 
خبرة او محايدة ولكنها ليست شريرة، وان النمو الصحيح يقوم على تحقيق هذه الطبيعة باتجاه 

 البيئة غير سليمة او التي تعيق الفرد والالنضج كما انه يحتاج الى ظروف بيئية سليمة، ف
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وكما ( تسمح له بتحقيق رغباته وتطلعاته واختياراته قد تجعله عرضة النهيار الصحة النفسية.
اشار ماسلو الى ان هناك مجموعة من الحاجات التي يسعى االنسان الى تحقيقها وان 

طريقة منطقية بسبب ماينتج يستطيع اشباع حاجاته فانه يعجز عن التفكير ب الشخص الذي ال
 (Maslow,1970) (Jourard,1974) عن ذلك من توتر نفسي او عدم اتزان انفعالي.

عالم النفس : النظريةالمحيطية()The James-Lang Theory  نجال –نظرية جيمس
قال كل منهما أن االنفعال  Carl Langeوالعالم  William Jamesاألمريكي ويليم جيمس 

، 2001وآخرون، عور باالستجابات الفسيولوجية والعضلية أواًل )الكناني يحدث نتيجة الش
ليست قاطعة ولذلك فقد تعددت البحوث عن  أن هذه الحجج التي يتقدم بها )جيمس( (400ص

 (.19٦9هذه النظرية وقد انتهى األمر بنوع من القبول العام لهذه النظرية. )عاقل، 
 التى يدرك بها االنفعالية تعتبر للطريقة اتناوميلر إلى أن إستجاب دوالرد أشار كما
العضوية المصاحبة لالنفعال من  أثبتت الدراسات أنه يمكن إستثارة المظاهر وقد .الموقف ذاته

والخبرة واالستعدادات الشخصية وأساليب  أى أن الشعور خالل تخيل المواقف المثيرة لها
– جيمس ليست الحقة لها كما فى نظريةعلى التغيرات الفسيولوجية و  عوامل سابقة التفكير
 (.19٨7 ،إبراهيم الستار عبد. )النج

كال  انتقد )النظريةالتالموسية(:The Cannon – Bard Theory  بارد –نظرية كانون 
مختلفة  نظرية ووضعا ،لينج –( نظرية جيمس1934( وفيليب بارد )1927من ولتر كانون )

، الكناني وآخرونلفسيولوجية تحدث في وقت واحد )ردود الفعل ا لتفسير االنفعال توضح ان
2002) 

تبحث هذه النظرية في أن االنفعال يعتمد : The Cognitve Theory  النظرية المعرفية
 (199٨، الوقفي. )إلثارة الجسمية والتصنيف المعرفيعلى عنصري ا
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 اجراءات الدراسة
رية والتطبيقية لذلك اعتمد الى الجمع بين الدراسة النظ : اتجهت الدراسةمنهج البحث

 الباحثون على منهجين اساسين هما:
هو المنهج الذى يهدف الى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف  :المنهج الوصفي
لتحليل اب هلذلك يقوم الباحثون من خالل (2007، )دعاء حمدي عبد العزيز لمحاولة تفسيره

ان ومقياس االتزان االنفعالى ومقياس الضغوط ستمارة االستبيللبيانات المستخرجة من اال
 .المستخدمين فى البحث

: يهدف الى بناء اطار البعاد مشكلة البحث واهدافه من خالل االستعانة المنهج االستقرائى
 .بالكتب العلمية واالبحاث المنشورة والمقاالت العلمية المرتبطة بموضوع البحث

سيلة المستخدمة فى جمع البيانات والمعلومات التي يقصد باألداة الو  ات:أدوات جمع البيان
المقابلة  تها وفى هذة الدراسة تم استخدامتطلبها الدراسة وتساعد في اإلجابة على تساؤال

الشخصية وهي أنسب وسيلة لجمع المعلومات وتتيح فرصة أفضل للكشف عن البيانات التي 
يمكن جتماعي في المقابلة الشخصية اال تتصل بموضوعات معقدة أو مثيرة ويمكن تشكيل الجو

سلوك المجيب في  ط االجتماعية التي لها تأثير علىان تسمح للفرد بأن يعالج بعض الضغو 
 الحياة الفعلية.

التعرف اكثر على مجتمع البحث  لمقابالت خالل العمل الميدانى تمومن خالل اجراء ا
وقد تمت المقابالت مع  المقابلة. معرفتها اال من خالل يمكن ومعرفة ادق التفاصيل التى ال

وتم اجراء  ،هاعتين لمعرفة اقصى ما يمكن معرفتوقد استغرقت كل مقابلة س ،ياعالم 400
تتراوح من قائمة ) كثر وتم تطبيق استمارة االستبيانأمرات ف (1) عدد المقابالت مع كل حالة

تصف بأنها واسعة واستهدف االستبيان جمع مادة ت .صغيرة لألسئلة تختلف فى نوعيتها
التكلفة وسهولة المعالجة حققها هذه األداة اختصار الجهد و ومن المميزات التي ت النطاق.

هو و  لبياناتها بالطرق اإلحصائية خاصة في البحوث التي تهدف إلى رصد مالمح التغير.
على مجموعة عشوائية من االعالمية  عبارة عن مجموعة من األسئلة تعد إعدادًا محدداً 

وذلك من  (المقروء( اعالمى من مختلف مجاالت االعالم )المرئى والمسموع و 400ددهم )وع
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وجريدة -)وجريدة الجمهورية البرنامج العام(-خلل االذاعة المصرية )اذاعة القرآن الكريم
 .وصدى البلد(  -)والفضائية المصرية الصباح(

تحديد اإلطار  ا:مكن إجمال أهمهمر تطوير االستمارة بعدد من المراحل يولقد 
 –تحديد المجاالت الرئيسية التي تدور حولها األسئلة  –تحديد وحدة االهتمام  –المرجعي 

إعداد االستمارة  –تحديد مسودة االستبيان  –االستعانة بلجنة خبراء  –إعداد مسودة األسئلة 
 في صورتها النهائية.

 بيانات أولية دراسة وهي:وقد قسمت االستمارة إلى عدة محاور تجيب على تساؤالت ال
 .طبيعة العمل –الحالة االجتماعية  -الحالة التعليمية –مكان االقامة  -االسم :تتضمن

هل هى  هل هى من زمالء العمل؟؟ المشاكل التى تتعرض لها بالعمل هي نوعية ما
المجاالت  هل تختلف بيئة العمل لالعالميين فى مجال االذاعة عن من الرؤساء بالعمل؟

 ؟خرىاال
 افضل التواجد مع الناس على البقاء  :بعد منها 15يتكون من  محور الصحة النفسية

 .نظرتى للحياة متفائلة ،حياتى االجتماعية سهلة ،وحيدا
  عندما اتعرض لمشكلة ما اشعر : بعد منها 15محور التحكم فى القلق ويتكون من

اظل متوترا بعد  ،لها ى مشكلة اتعرضأى استطيع التغلب عل ،باالحباط وخيبة االمل
 .مشكلة يالتعرض أل

  فضل مشاورة االخرين قبل ابداء ا :بعد منها 15محور التحكم فى االنفعاالت ويتكون من
شخصى اذا اقتنعت بأنة ليس اغير رأيى ال ،قراراتى بعيدة عن االنفعال )متروية( ،يرأ

 .االفضل
  تتولد  اغضب مادعن، سهولةب ثارأ ال انا :بعد منها 15التحكم فى الغضب ويتكون من

 .اشعر بالخوف عندما اغضب ،االخرينه عدوانية تجا لدى مشاعر
  انا غير  ،حين تجاوز االزماتاستطيع الصبر ل :بعد منها 15ضبط النفس ويتكون من

 انا شخص صبور. ،محظوظ
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 رى الحياة بسيطة ا ،هعتمد عليانا شخص ي  : بعد منها 15ويتكون من  الرضا عن الذات
 االختالف عن االخرين ال يزعجنى. ،ةوجميل

الوصول  :بعد 30يين ويتكون من والبيئية التى يتعرض لها االعالمالضغوط النفسية 
اصبح  هالمسئولين عما اقدمتدخل  ،للجمهور امر صعب معظم الوقت هلفكرة ما سأقدم

 .هبعيدا عما اقول هما اريد ان اقول ،يزعجنى
 :تبيانت االسالداخلى لفقرا صدق االتساق

لظاهرة التي وجدت من أجل : يعني أن يكون استمارة االستبيان صادقة في دراسة االصدق
 400، وقد قامت الباحثة للتأكد من صالحية االستمارة التى اجريت على عينة من دراستها

واالعالم المرئى والمسموع عن طريق صدق المحكمين أو ما  المقروءاعالمى من االعالم 
لظاهري لالستمارة وهو نوع من أنواع صدق المضمون حيث ينصب الحكم يسمي بالصدق ا

على ما إذا كانت بنود االستمارة تمثل األهداف والتساؤالت التي تجيب عنها أم ال بشكل محدد 
 دقيق.

وقد قامت الباحثة بعرض االستمارة على مجموعة من المحكمين المتخصصين من 
معة عين شمس وأساتذة علم النفس بكلية البنات جامعة أساتذة علم االجتماع بكلية البنات جا

عين شمس وتم تعديل االستمارة في ضوء توجيهات المحكمين من ذوي الخبرة المنهجين 
والعلمية وذلك قبل التطبيق بهدف معالجة مواطن الضعف والقصور من حيث شكل االستبيان 

جميع المالحظات واالقتراحات وذلك  ومنطقين األسئلة صياغ وأسلوبًا ولقد استفادت الباحثة من
بحذف بعض األسئلة وتعديل بعضها ثم تم عرضها عليهم للمرة الثانية وقد اجمعوا على 
استيفائها للبيانات الالزمة وصالحيتها حيث للتطبيق الميزانى واالستخدام وبذلك تم التأكد من 

 صدق االستمارة.
اختيار الثبات من خالل )إعادة االختبار( تطبيق صحيفة االستبيان وقد طبقت الباحثة  :الثبات

لمصرية استمارة( في التجربة االستطالعية على عينة من االعالميين العاملين باالذاعة ا 20)
بفاصل زمني أسبوعين بين المرتين وبناء عليه قامت الباحثة بتعديل  ن الكريمآذاعة القر إوقد 

وذلك بناء على تعليمات السادة المحكمين  ت وتعديل بعض اللغة في االستمارةنتقادابعض اال
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ضافة بعض المتغيرات في بعض األسئلة وعمل النتائج في جداول إحصائية  والتى اشارت وا 
 .  %95الى وجود ضغوط نفسية وبيئية تؤثر على الثبات واالتزان االنفعالى لالعالميين بنسبة

م استخدام معامل الفا كرونباخ لكل مقياس مستخدم فى الدراسة بهدف اختبار ت: اختبار الثبات
( وكلما اقتربت من الواحد دلت على 1( و)0ثبات هذة المقاييس وتتراوح قيمة معامل الفا بين)

بالرغم من قياس البعد كقيمة متوسطة من العبارات التي تمثله وبالتالي فهي  وجود ثبات عالى
هذا االرتباط ال يعتد به إال إذا كان ارتباطًا معنويًا له داللة إحصائية، فإذا مرتبطة به إال أن 

( فهذا يعني عدم وجود ارتباط وأن العبارة غير 0.05كانت معنويه هذا االرتباط أقل من )
 متسقة داخليًا مع هذا البعد الذي تساهم في قياسه ويلزم حذفها من األداة. 

 قاييس متغيرات االتزان االنفعالىاالتساق الداخلي لم(: 1جدول )

 االرتباط المقياس
 المعنوية القيمة

 ** 0.000 0.٦٨3 االتزان االنفعالى متغيرات -1
 ** 0.000 0.٦25 الصحة النفسية
 ** 0.000 0.741 التحكم فى القلق

 )تنظيم االنفعاالت( التحكم فى االنفعاالت
 التحكم فى الغضب

 ضبط النفس
 الرضا عن الذات

0.٨٦7 
٦54 .0 

0.7٦4 
0.759 

0.000 ** 
0.000 ** 
0.000 ** 
0.000 ** 

وذلك المستقل وهو االتزان االنفعالى  ويبين الجدول االتساق الداخلي لمقياس المتغير
باستخدام معامالت االرتباط ومعنويتها، ويتضح من الجدول أن متغير الدراسة يرتبط مع جميع 

، وجميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى دياً العبارات التى تقيسه ارتباطًا طر 
( وتدل على ارتباط العبارات بالمتغير الذي تقيسه، مما يعني أنها متسقة داخليًا 0.01معنوية )

 معه وهي أساسية في قياسه.
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 االتساق الداخلى للمقياس الضغوط النفسية والبيئة (:2جدول )

 االرتباط المقياس
 يةالمعنو  القيمة

 ** 0.000 0.٦99 الضغوط النفسية والبيئية متغيرات -1
بع وهو الضغوط النفسية والبيئة ويبين الجدول االتساق الداخلي لمقياس المتغير االتا

وذلك باستخدام معامالت االرتباط ومعنويتها، ويتضح من الجدول أن متغير الدراسة يرتبط 
سه، وجميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند ارتباطًا طرديًا مع جميع العبارات التى تقي

( وتدل على ارتباط العبارات بالمتغير الذي تقيسه، مما يعني أنها متسقة 0.01مستوى معنوية )
االمر الذى يشير الى  0.01داخليًا معه وهي أساسية في قياسه.دالة احصائيًا عند مستوى 

 .المقياس وثبات صدق
 :أساليب التحليل اإلحصائي

 اءات الوصفية والتي من أمثلتها:اإلحص
 )جدولة البيانات في صورة جداول تكرارية )التكرار والنسبة المئوية. 
  إجراء بعض المقاييس الوصفية والتي كانت بالتحديد عبارة عن الوسط الحسابي المرجح

 .كأحد مقاييس النزعة المركزية والوزن النسبي واالنحراف المعياري كأحد مقاييس التشتت
 

 نتائج الدراسة
 (:3جدول )

 النسبة ال نعم / المتغيرات م
 %100 400 - ؟هل انت راضى عن العملية االعالمية الحالية

 %100 400 - المجموع
 ؟لبيئية التى يواجهها االعالميينهم الضغوط النفسية واأما  النتائج:

 وهيمنتها على العملية توغل السياسة واقحامها . سيطرة رأس المال على العملية االعالمية
 .االعالمية
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 عدم -عدم وجود متخصصين على درجة عالية من الكفأة خاصة في االعالم المرئى
عدم وضوح رؤيا  - وجود شفافية فى التعامل مع الجمهور فى تناول القضايا المختلفة

 .اهداف واضحة لالعالمو 
 -االعالم اصبح -مية بالسلبالضغوط السياسية واالجتماعية لها اثرها على العملية االعال

-االخالق والقيم لما تعد لها وجود فى العملية االعالمية .-مرايا للفضائح وليس للحقائق
لمحاكاة فى االعالم -الظروف المادية الطاحنة لها اثرها السئ على العملية االعالمية .

ا من عدم الثقة من الجمهور حالي -فى االندفاع وراء االحداث خاصة السلبية منها
 .االعالم

 ؟تزان االنفعالى لدى االعالميينما مستوى الثبات واال 
عند تحليل االستجابات لالعالميين العاملين باالذاعة المصرية ووضع االجابات 

ان االتزان االنفعالى وجدنا  واحيانا تساوى صفر 2وال تساوى  3الصحيحة بنعم اى تساوى 
 .عينة االخرى من االذاعات المختلفةتى فى وضع مقارنة مع باقى الللعينة كاآل

 اذاعة االخبار، البرنامج العام، القرآن الكريم ذاعةبإلالعالميين االتزان االنفعالى : (4جدول )
 النسبة النسبة النسبة المتغير

 %39 %37 %42 الصحة النفسية1
 %40 %33 %45 التحكم فى القلق-2

 %42 %39 %٦3 التحكم فى االنفعاالت -3
 %41 %43 %4٨ تحكم فى الغضبال -4

 %35 %35 %39 ضبط النفس-5
 %3٦ %39 %47 الرضا عن الذات -٦
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 رامج الموجهةذاعة الب، إصوت العرب ذاعةإاالتزان االنفعالى لالعالميين ب (:5جدول )
 النسبة النسبة 

 %25 %33 الصحة النفسية-1
 %22 %35 التحكم فى ا لقلق-2
 %30 %34 التحكم فى االنفعاالت-3
 %29 %3٦ التحكم فى الغضب -4

 %30 %37 ضبط النفس-5
 %33 %3٨ الرضا عن الذات -٦

يتبين أن االعالميين في االذاعة المصرية يتميزون باتزان  من خالل الجداول السابقة
لنفسية لالعالميين فى انفعالى على مستوياتة المختلفة بدرجة متفاوتة حيث نجد ان الصحة ا

لالعالميين فى اذاعة البرنامج العام كما  %37وبنسبة  %42ن الكريم عالية بدرجة آاذاعة القر 
 %25وبنسبة  %33اننا نجد ان الصحة النفسية لالعالميين فى اذاعة صوت العرب بنسبة 

ذاعة البرامج الموجهة كما نجد ان الصحة النفسية بالنسبة لالعالميين فى اذاعة إلالعالميين ب
 .لعينةمن ا %24االخبار 

ان التحكم فى القلق فى عينة االعالميين االذاعيين فى اذاعة القرأن الكريم بنسبة  نجد
ى اذاعة ف %32 فى اعالميين العينة فى اذاعة البرنامج العام وبنسبة %33وبنسبة  45%

ذاعة إلالعالميين ب %25لالعالميين فى اذاعة صوت العرب وبنسبة  %33وبنسبة  االخبار
ن الكريم بنسبة آالقر  ما نجد ان التحكم فى االنفعاالت لالعالميين فى اذاعةك. جهةالبرامج المو 

وتتمتع العينة بقدر  %42واذاعة االخبار  %39عالميين فى البرنامج العام بينما اإل ٦3%
تى بالمرتبة أن الكريم ويآلمذيعين اذاعة القر  كبير ايضا من التحكم فى الغضب واكبر نسبة هى

 .%29تى فى المرتبة االخيرة أوت %43ة البرنامج العام بنسبة ذاعالثانية ا
النفس بكمية كبيرة اعلى درجة تتميز بها العينة  ا نجد ايضا ان العينة تتمتع بضبطكم

من حيث التقييم اذاعة  ونجد من تحليل العينة فى المرتبة الثانية %39هى اذاعة القرأن الكريم 
رتيب فى المرتبة الثالثة اذاعة البرنامج العام واالخبار وتأتى فى الت %37بنسبة  صوت العرب

من حجم عينة   %30نسبة تى فى المرتبة االخيرة اذاعة البرامج الموجهة بأوت %35بنسبة 
 .المبحوثين
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 %47كما نجد ايضا من خالل تحيل الجداول ان الرضا عن الذات فى العينة بنسبة 
اذاعة القرآن الكريم وتأتى فى المرتبة الثانية بنسبة  تكون لصالح عينة االعالميين العاملين فى

تى اذاعة االخبار بنسبة أوت %3٨اذاعة البرنامج العام واذاعة صوت العرب بنسبة  39%
 .%33واذاعة البرامج الموجهة بنسبة  %3٦

 :أن نجدومن هنا 
 العينة من اعالميين االذاعة المصرية يتسمون بمستوى عالى من الثبات واالتزان 

االنفعالى واعلى مستوى من مستويات العينة نجد انها لالعالميين فى اذاعة القرآن الكريم 
حيث تتسم العينة باكبر قدر من الصحة النفسية والتحكم فى االنفعاالت والتحكم فى 

 .الغضب والتحكم فى القلق وايضاضبط النفس والرضا عن الذات
 الصحة  ذاعة  البرامج الموجهة  اقل مستوياتبينما نجد ان اقل النتائج لعينة البحث هى ا

والتحكم فى االنفعاالت والتحكم فى الغضب وضبط النفس  النفسية والتحكم فى القلق
 والرضا عن الذات .

 ؟المقروءما مستوى الثبات واالتزان االنفعالى لدى االعالميين باالعالم 
 لصباحجريدة ا، و جريدة الجمهوريةاالتزان االنفعالي ب (:٦جدول )

 النسبة النسبة المتغير
%2٨ الصحة النفسية1  23%  
%25 التحكم فى القلق-2  24%  

%24 التحكم فى االنفعاالت -3  20%  
%23 التحكم فى الغضب -4  21%  

%22 ضبط النفس-5  %20  
 %25 %23 الرضا عن الذات -٦
 :تىخالل الجدول السابق نجد اآلمن 
  23لالعالميين بجريدة الجمهورية وبنسبة  %2٨ان العينة تتميز بصحة نفسية بدرجة% 

 .عالميين العاملين بجريدة الصباحلال
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  24لالعالميين بجريدة الجمهورية وبنسبة  %25نجد ايضا ان العينة تتميز بدرجة% 
 .لالعالميين فى جريدة الصباح  بالنسبة لسمة التحكم فى القلق

  ى سمة التحكم فى االنفعاالت ف %24االعالميين فى جريدة الجمهورية تتميز بدرجة
 .لالعالميين بجريدة الصباح %20بة وبنس

  بة فى سمة التحكم فى الغضب وبنس %23االعالميين فى جريدة الجمهورية تتميز بدرجة
 .لالعالميين بجريدة الصباح 21%

  ن بجريدة الجمهورية بالنسبة لالعالميي %22اما سمة ضبط النفس فتتميز العينة درجة
  .لالعالميين بجريدة الصباح %20وبنسبة 

 ن بجريدة بالنسبة لالعالميي %23فتتميز العينة درجة  اما سمة الرضا عن الذات
 .لالعالميين بجريدة الصباح %25الجمهورية وبنسبة 

 ؟عالم المرئىما مستوى الثبات واالتزان االنفعالى لدى االعالميين باإل
 صدى البلدو  ،الفضائية المصريةن باالتزان االنفعالي لدى االعالميي (:7جدول )

 النسبة النسبة 
%20 الصحة النفسية-1  15%  
%23 التحكم فى ا لقلق-2  19%  
%20 التحكم فى االنفعاالت-3  1٦%  
%22 التحكم فى الغضب -4  11%  

%20 ضبط النفس-5  12%  
 %39 %23 الرضا عن الذات -٦
الجرائد المصرية المختلفة يتميزون  االعالميين في أن يتبين السابقة الجداول خالل من

المختلفة بدرجة متفاوتة حيث نجد ان الصحة النفسية لالعالميين  هباتزان انفعالى على مستويات
ن فى جريدة لالعالميي %23وبنسبة  ،%2٨بدرجة  فى جريدة الجمهورية كجريدة رسمية

 هفى االعالم المرئى ومنن كما اننا نجد ان الصحة النفسية لالعالميي الصباح كجريدة مستقلة
 .لالعالميين بقناة صدى البلد %15وبنسبة  %20بنسبة  القناة الفضائية المصرية

وبنسبة  %25بنسبة  ينة االعالميين بجريدة الجمهوريةان التحكم فى القلق فى ع نجد
 فى الفضائية المصرية وبنسبة %23 فى اعالميين العينة فى جريدة الصباح وبنسبة 24%
 .عالميين فى قناة صدى البلدلال 19%
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بينما  %24بنسبة  كما نجد ان التحكم فى االنفعاالت لالعالميين فى جريدة الجمهورية
وتتمتع العينة  %39 والفضائية المصرية بنسبة%20العالميين فى جريدة الصباح بنسبة ا

ة كبير ايضا من التحكم فى الغضب واكبر نسبة هى لالعالميين العاملين بجريد بقدر
وبالنسبة لالعالم المرئى نجد ان التكم فى االنفعاالت  المقروءالجمهورية بالنسبة لالعالم 

من حجم عينة المبحوثين  %23بالنسبة لعينة االعالميين العاملين بالفضائية المصرية 
ليكون بذلك دى البلد يتحكمون فى انفعاالتهم من عينة المبحوثين من العاملين بقناة ص %11و

ة المصرية اعلى نسبة من قناة صدى البلد فى التحكم فى االنفعاالت لالعالمييين الفضائي
 .العاملين بها

النفس بكمية كبيرة  ولكنها على مستوى العينة  ا نجد ايضا ان العينة تتمتع بضبطكم
لالعالميين العاملين  %22ن الكريم بنسبة آاالعالميين العاملين باذاعة القر ككل اقل من 

للعاملين  %20لالعالميين العاملين بجريدة الصباح و %20جمهورية وبنسبة بجريدة ال
 .للعاملين بقناة صدى البلد %12بالفضائية المصرية و

 %23يل الجداول ان الرضا عن الذات فى العينة بنسبة لكما نجد ايضا من خالل تح
وبنسبة  البلد قناة صدى %39وبنسبة  ين العاملين فى الفضائية المصريةمن عينة االعالمي

واخيرا جريدة  %25جريدة الجمهورية بنسبة  المقروءعلى مستوى االعالميين لالعالم  23%
 .%27الصباح بنسبة 

من خالل الدراسات السابقة نجد من خالل التفسير المنطقى و  :تفسير ومناقشة النتائج
 أن:
  تويات مختلفة من يتسمون بمس والمرئى المقروءالعينة من اعالميين العاملين باالعالم

من حيث الثبات االنفعالى  ى واعلى مستوى من مستويات العينةالثبات واالتزان االنفعال
نجد انها لالعالميين فى اذاعة القرآن الكريم حيث تتسم العينة باكبر قدر من الصحة 

ضبط النفس  النفسية والتحكم فى االنفعاالت والتحكم فى الغضب والتحكم فى القلق وايضا
يها الدراسة توصلت ان الضغوط . ومن خالل النتائج التى توصلت إللرضا عن الذاتوا
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الضغوط التى يتعرض لها التى يتعرض لها االعالميين فى اذاعة القرآن الكريم اقل من 
والمرئى وذلك كلة يتضح بالتفصيل من خالل الدراسة  وهو  المقروءن فى المجال االعالميي

بقة التى تناولتها الباحثة من ان الضغوط لها تأثير على االتزان ما يتفق مع الدراسات السا
 (200٦)ودراسة سهام احمد الحطاب  (2004)انجلينا –االنفعالى مثل دراسة بيترسون

 .(2007)ودراسة محمد 
 اقل النتائج لعينة البحث هى اذاعة  البرامج الموجهة  اقل مستويات الصحة  ان نجد بينما

لغضب وضبط النفس والتحكم فى االنفعاالت والتحكم فى ا القلقم فى النفسية والتحك
 .ل اكثر نتائج العينة عرضة للضغوطحتونجد انها ت .والرضا عن الذات

  تتميز بقدر اقل من اعالمين االذاعة  المقروءنجد ان العينة من االعالميين من االعالم
العاملين  من االعالميين ن العينةالمصرية من االتزان االنفعالى ولكننا نالحظ ايضا ا

من اعالميين جريدة الصباح بجريدة الجمهورية يتمتعون باتزان انفعالى اكثر من العينة 
بوضعها فى تحليل الجداول الكثير من الدالالت واالسباب التى قامت الباحثة  هوهذا ل
 .االمر هلباحثة على من يهمالكثير من الدالالت فى التوصيات التى اقترحتها ا هوايضا ل

 من  كا نجد ان االعالميين فى الفضائية المصرية يتمتعون باالتزان االنفعالى اكثر
ولكننا نجد  هواسباب همدلوالت هائية المملوكة لرجل اعمال وهذا لاالعالميين بالقناة الفض

 ايضًا ان االتزان االنفعالى على مستوى العينة ككل لصالح اذاعة القرآن الكريم.
جداول ومناقشة البيانات وتحليلها استطاعت الباحثة استخالص النتائج من خالل عرض ال

 :منها النهائية والتى تجيب على تساؤالت الدراسة
سية الواقعة على عاتق اثبتت النتائج على أنه حدث تغير في شكل الضغوط النف

لكننا نجد ، و المقروءبكل تأكيد سواء كان ذلك في االعالم المرئى او المسموع او  االعالميين
ال اعمال اشمل واعمق أن الضغوط النفسية على اعالميين القنوات الفضائية المملوكة لرج

الزال يحتفظ  واكثر بكثير من اعالم المرئى المملوك للدولة حيث أن االعالم المملوك للدولة
 روءالمقالمرئى او المسموع او  ة حيث ان االعالميين فى االعالمبقدر من المهنية والموضوعي

 هالختبارات وكان االعالم المصرى لة واجتياز ااءدائما اختيارهم يتم عن طريق الكفكان  تبقى
 .يادة فى االعالم فى الشرق االوسطالر 
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االستبيان الخاص بالضغوط نجد من خالل نتائج المقابالت وايضا تنائج وتحليل 
تماعية وبيئية وسياسية اوضحت ان االعالميين يتعرضون لضغوط كثيرة منها نفسية ومنها اج

وايضا تنافسية فى العمل ولقد اوضحت النتائج ان االعالميين يعانون من ضغوط فى العمل 
 :وهى
ضغوط بين زمالء المهنة الواحدة لعدم وجود مشاعر طيبة بل على العكس يوجد مشاعر  (1

اكثر من تنافسية اكثرها مملؤة بالكراهية والتنافر ويظهر ذلك واضحا فى االعالم المرئى 
 .ويأتى فى المرتبة االخيرة االعالم المسموع المقروءاالعالم 

ونجد ايضا ان من الضغوط التى يتعرض لها االعالميين تحكم راس المال بالعمل ويكون  (2
اكثر من يتعرض لهذة الضغوط ايضا االعالم المرئى نجد من خالل الجداول السابقة انة 

ذة الضغوط حيث ان االقنوات الفضائية معظمها يأخذ النصيب االكبر فى التعرض لمثل ه
نستطيع ان نقول ان كل القنوات مملوكة لرجال اعمال يسيرون  مملوكة لرجال اعمال او

الخاص بالتليفزيون االعالم واالعالمى وفق مصالحهم الشخصية وايضا االعالم المرئى 
مى ان يتحدث بما ع االعالال يستطي السلطة الحاكمة دائما موجهة من هالمصرى نجد ان

ولكنة  المقروءاالعالم  وهذا يكون اقل من ما يقول هانما يملى علي هاو يقتنع ب هيفكر في
خاصة فى الجرائد  المقروءاالعالم  هخر لتدخل السلطة فى توجيآب يكون موجود بشكل او

ا واخر من يكون متاثر  القومية اما المستقلة فتكون تابعة لمصالح صاحب الجريدة الخاصة
 .بهذا النوع من الضغوط هو االعالم المسموع خاصة اذاعة القرآن الكريم

م وجود متخصصين يعملون بالمهنة الضغوط التى يتعرض لها االعالم المرئى ايضا عد (3
مع المسئول االعالمى سواء فى  نها اصبحت لمن لهم تداخل مع صاحبى القناة اوأل

ة والمهنية هى المعيار انما اءولم تعد الكفى القنوات الفضائية او ف يالتليفزيون المصر 
ة فى المهنة ونجد ان اءاباة وذلك ضغط يؤثر من هم ذات كفالعالقات الشخصية والمح

او المسموع الن الصحافة تعتمد  المقروءذلك ال يوجد بنفس الطريقة او القدر فى االعالم 
المصرية خاصة اذاعة الخبر واالذاعة  صنانفى االساس على الموهبة فى الكتابة او اق

 .القرآن الكريم تعتمد على المتخصصين خاصة خريجى اعالم ازهرى
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االحداث العالمية المتالحقة التى تجعل من االعالميين اداة تلهث وراء االحداث ويصبح  (4
االعالمى يعلق على االحداث دون موضوعية ونجد ايضا ان تأثير ذلك على االعالم 

او االعالم  المقروءمن االعالم  كة الشخاص هم اكثر تأثيراالمرئى خاصة القنوات المملو 
 .المسموع

اصبح االعالم يفتقر الى الشفافية والمصداقية والبعد عن الموضوعية وانما يعتمد على  (5
 .المحاباة والمغاالطات الفكرية والبعد عن المصداقية

لعدم وجود  وجودةت الحوار واالعالم لم تعد ممبادئ المهنة من االخالق والقيم وادبيا (٦
ورؤية مستنيرة ويتخذوا من منبر االعالم المنارة   مؤهلين ليقودوا االعالم بفكر متخصصين

ومن هنا يأتى االجابة على ي لة العلم والمعرفة والتقدم والرقالتى تضئ للمجتمع شع
التساؤل الهام بالدراسة وهو ما هى نوعية الضغوط الواقعة على عاتق االعالميين فى ظل 

 .الظروف المجتمعية الراهنة
 

 توصيات للدراسة
  البد ان يكون العمل فى جميع الموضوعات الصحفية بشكل موضوعى بعيدًا عن ضغوط

 السياسة التحريرية وزيادة حرية الرأى والتعبير.
  ان يتحرر االعالم من القيود المفروضة علية وان يتناول المادة االعالمية بموضوعية

 .وشفاشية كاملة
  رة اعطاء االولوية العالم الدولة حتى يحدث توازن فى الساحة االعالمية ويكون بذلك ضرو

 عالم.باالعاملين بالدعم المادى ومنح مزيد الحرية لل
  عدم اقتصار دور االعالم على النقد او االشادة فقط بل ممارسة التوازن فى االداء بمعنى

 .ابراز سلبيات وايجابيات سياسات الدولة
 عن كل طوابق المجتمع  االعالم معبراً  ة فى التناول االعالمى وان يكون منبرالموضوعي

 .دون تميز
 مراعاة القيم االخالقية وتقاليد المجتمع من خالل ما يقدم فى وسائل االعالم. 
 تركيز وسائل االعالم على االنجازات التى تتحقق حاليا. 
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 يجب ان يتم االعالم بالمصداقية والحرية المضبوطة. 
 ب ان يوضع لالعالم ميثاق شرف اعالمى يراعى الحقوق والواجبات ومصلحة الوطن يج

 .والمواطن
 يجب تحسين االداء االعالمى من خالل تدريب االعالميين. 
 التجديد فى شكل البرامج المسجلة والتى تذاع على الهواء. 
 الحفاظ على اللغة الراقية فى الحوار. 
 متميزة فى نفس العمل وقادرة على التقييم  االهتمام بأختيار قيادات ذات شخصية

 .بموضوعية
 سن االداء االعالمى عن طريق ايجاد روح التعاون من خالل التعاون حيجب ان يت

 .واالخالص واالنضباط والصراحة والسرعة فى االداء بين افراد العمل
 ان تعود الرسالة االعالمية كسابق عهدها. 
 ه. يقتحم المهنة من ال مهنة لأالب يج 
 الدخالء هى االعالم الصحيح وترميم ما افسدوضع ضوابط صحيحة تعود باالعالم ال. 
  يمكن ان تستقيم مع من ال موهبة المهنة النها تقوم على مقومات ال  هية وساطات لهذأمنع

 .بها هل
 ضرورة وجود ميثاق اعالمى واعى يحكم العمل االعالمى. 
 خر دون رأى والرأى اآلالتى تسمح بال ئوليةاالعتماد على وجود مساحة من الحرية والمس

 ي.وتدن هتشوي
 ي.لمصداقية والشفافية والسبق الواعا 
 عبين كرة وشيفات والفنانيين واخرين ين وممثليين وراقصيين واليم صحافدخول االعال

 .عامليين بالمهنة وليس لديهم خلفية عن كيفية تقديم البرامج والفكر الالزم لذلك
 ة وليس المحسوبيةاءعالميين عن طريق الكفاختيار اال ان يتم. 
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ABSTRACT 

These times are increasing social, economic and environmental 

changes affecting the individual and society, which led to increased 

pressures on him as life has become more complex and expanded 

demands and needs, emotional balance is one of the important aspects 

in the life of the individual, and it is one of the factors that determine 

the patterns of human personality The study to find out the pressures 

faced by the media, especially in the light of the current psychological 

wars and to know the contemporary environmental and psychological 

pressures affecting the ability to stability and emotional balance of the 

media, and the study was based on the descriptive analytical method 

The study sample consisted of (400) media (governmental and private 

newspapers - Egyptian radio - private channels) and to know the 

stability and emotional balance of media in all fields of media in the 

light of contemporary pressures. From March 2015 to January 2019 

from the theoretical part to the field part and draw conclusions and 

recommendations 
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The study reached several results including: There is a significant 

relationship between psychological and environmental pressures and 

the stability and emotional balance of the media. The existence of 

psychological pressures and an environment to which media 

professionals are exposed, including material conditions.  

The study recommended that the media be freed from the 

restrictions imposed on it to deal with the media material objectively 

and transparently, it must be working in all journalistic topics 

objectively away from the pressure to increase freedom of opinion and 

expression. The media should have a media code of ethics that takes 

into account the rights and duties and the interest of the country and the 

citizen. Work to improve the performance of media professionals 

through continuous training.  


