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صراع األدوار  و تأثيره على التوافق المهني لطالب 

  العاملين بالمركز الجامعي بغرداية
دراسة ميدانية واستكشافية لطالب العاملين بالمركز الجامعي 

  بغرداية 

 سمية بن عمارة
 )الجزائر( جامعة  ورقلة

soumeya_78@ maktoob. com  

  

   :تمهيد
و مرتبط بالعوامل الداخلية ومنها لإلنسان حاجات كثيرة و متنوعة، منها ما ه

ما هو مرتبط بالعوامل الخارجية، ومنها ما هو مرتبط بهما معا، فعندما تتأثر حاجة ما 
  . فهذا يعني أنها تُحدث نوعا من التوتر الذي يشعر به اإلنسان

وهذا ما تلمسته لدى الطالب العامل في سيره نحو تحقيق أهدافه سواء كانـت  
  .و دراسيةأسرية أو مهنية أ

فالعامل مند إلحاقه بالجامعة يضع نصب عينيـه رفـع مسـتواه الفكـري و     
التعليمي و هذا تحت جملة من العوامل النفسية و االجتماعية، فيسعى إلـى اسـتكمال   
مشواره للنجاح في الدورين بشطريه األسري وذلك في عالقته مـع أفـراد أسـرته    

امعة، وفى تعامله مع زمالئه و أسـاتذته،  والدراسي المتمثلة في مزاولته لدراسة بالج
باإلضافة إلى شطره األخر وهو دوره خارج األسرة و الدراسة وهو دوره كعامل ينعم 

  . بالرضا المهني
ودارستنا لموضوع  صراع األدوار فإنما لنبحث إمكانية وجود عالقـة بينـه   

ار سواء على حياته وبين التوافق المهني لدى الطالب العامل، إذ أنه قد يترتب عنه أث
 .األسرية أو الدراسية أو المهنية ومدى توافقه معها
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وحتى نصل إلى الهدف المنشود من البحث حاولنا ضبطه وفقـاً للمنهجيـة    
  :التالية 
  موضوع البحث ؛:أوالً   •
  ؛...صراع األدوار مفهومه، مظاهره ،مصادره ، أسبابه،أثاره : ثانياً   •
  . ، مجاالته ، سوء التوافق ومظاهرهفهومه ، شروطه التوافق المهني م: ثالثا   •
  إجراءات الدراسة الميدانية ؛: رابعاً   •
  عرض نتائج الدراسة ؛: خامساً   •
 .مناقشة نتائج الدراسة : سادساً   •

  موضوع البحث : أوالً 
  :مشكلة البحث

واكبت التغيرات تكنولوجية والعولمة الثقافية تغيرات ارتسمت معالمهـا فـي   
جوانب الحياة، االقتصادية و االجتماعية والثقافية، وكان ذلك نتيجة الهتمامهـا  جميع 

الذؤوب خاصة التعليم العالي، فأصبح األفراد يطمحون للحصول على أكثر من شهادة 
جامعية، وهذا ما يفسره إقبال العاملين على التعليم الجامعي، لزيادة مؤهالتهم الناتجـة  

نواعا من الطموح، وقد تتعارض مستويات الطموح مـع  عن دوافع نفسية التي تنمي أ
: الواجب، مما يسبب له متاعب واآلم تقودهم إلى صراع، ومن أمثلة هذه الصراعات

صراع الطالب بين دوره كعامل واجباته، و دوره كطالب له طمـوح فـي البحـث    
تـه  العلمي، وهنا يعرض العامل إلى ضغوط و توترات تترك أثاراً السلبية علـى حال 

الصحية والنفسية و االجتماعية مما ينعكس بدوره علـى مسـتوى أدائـه ،األسـري     
والدراسي ناهيك عن دوره في العمل، والعامل الذي يعاني من اضطراب في صـحته  
النفسية فقد تؤثر عليه في قدرته على االنتباه و التذكر، مما يسبب له فشال في جوانب 

دي به إلى الـدخول فـي صـراعات نفسـية و     مختلفة فتنخفض فعالية أدائه، مما يؤ
ضغوطات الداخلية، وهذا ما يسمى بسوء التوافق المهني حيث أن هذا األخير ال يقف 
عند حد العامل فحسب، بل يمتد أثرها إلى حد التهديد في إستمرار العامل في عمله بل 

وواجباته  وحتى إلى خارج مجال العمل مما يؤثر ،عليه في مزاولته الدراسية بالجامعة
في حين أن التحاق العامل بالجامعة يفتح له أفاق واسعة فتصـادفه عقبـات    األسرية

يسعى إلى إزاحتها من جوانب حياته، لتواصل إلى راحة نفسية واجتماعيـة ومهنيـة   
وهذا ما يؤدي به إلى التوافق المهني، فقد أجريت بعض الدراسـات حـول صـراع    
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ذا المجال، هي دراسات صراع األدوار لدى األم األدوار ومن الدراسات الهامة في ه
العاملة وعالقته ببعض المتغيرات مثل التوافق النفسي األسري، والمهنـي كالدراسـة   

بدراسة بعنوان صراع الدور لـدى  » مارتينس«و » الكسندر كابالن«التي قامت بها 
: ، ص2000سميرة محمد شند، . (األمهات األمريكيات المتعلمات يقمن خارج البالد

بدراسة عن التوافق النفسي وعالقته بصـراع   1989سنة ) نعمت خليل(وقامت ،)91
نفـس المرجـع   . (الدور لدى األم العاملة الطالبة وعالقته ببعض جوانب الشخصـية 

  .) 101: ص, السابق
المعنونة بصـراع األدوار   1977) ساندرميكو(و )دوثي نيفيل(كما أن دراسة 

عالقته في حجم األسرة إذ توصلتا إلـى أن صـراع األدوار   لدى المرأة العاملة، في 
يزداد بزيادة عدد األبناء، و تزداد أعباء بزيادته، و خاصة في خالة وجود طفلـين أو  

  :أكثر كما أجريت بعض الدراسات حول التوافق المهني من بينها
 التي تهدف إلى معرفة العالقة بين االتجاه» جمعة أوالد حيمودة « و دراسة  

نحو المهنة والتوافق المهني لدى مستشاري التوجيـه المدرسـي والمهنـي، حسـب     
فكانت النتائج المتحصل عليها تدل ) التخصص الدراسي , األقدمية, الجنس(التغييرات 

على عدم وجود فروق في االتجاه نحو المهنة والتوافـق المهنـي لـدى مستشـاري     
  .المدرسي والمهني

ي دراستها في الكشف عن عالقـة االتصـال   ف» رويم فايزة« كما توصلت 
الشخصي بالتوافق المهني لدى عمال الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمدينة ورقلـة،  

إلى أن أهم عنصر يجعل العاملين يميلون  إلى مزاولة عملهـم  ) هوبوك(كما توصل 
   ) 73: ، ص 1976عباس محمود عوض، ( هو ميلهم إلى زمالئهم الذين يعملون معهم 

  : ومن هنا نتساءل 
  :اإلشكاليات) 2

  هل توجد عالقة بين صراع األوار و التوافق المهني لدى الطالب العاملين ؟ 
  : اإلشكاليات الفرعية

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية في صراع األدوار لدى الطالب العـاملين   -1
  باختالف الجنس ؟ 

الطـالب العـاملين    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في صـراع األدوار  -2
 باختالف الحالة العائلية ؟ 
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هل توجد فروق داللة إحصائية في األدوار لدى الطالب العـاملين بـاختالف    -3
 سنوات العمل ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع األوار لدى الطالب العـاملين   -4
 التخصص الدراسي ؟ –باختالف 

  :الفرضيات) 3
قة ذات داللة إحصائية بين صراع األدوار و التوافق توجد عال: الفرضية العامة  - 

  . المهني لدى الطالب العاملين

  : الفرضيات الفرعية -
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع لدى الطالب العاملين باختالف  -1

  . الجنس
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع لدى الطالب العاملين باختالف  -2

  .ائلية الحالة الع
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع لدى الطالب العاملين باختالف  -3

  .سنوات العمل 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في صراع لدى الطالب العاملين باختالف  -4

  .التخصص
  :أهداف الدراسة) 4

  :إن األهداف هي غايات يراد الوصول إليها و غاية هذه الدراسة هي
  .ق من صحة الفرضيات المطروحة التحق -
  .معرفة العوامل المؤثرة على التوافق المهني لدى الطالب العاملين  -
  .توضيح االنعكاسات لصراع األدوار لدى الطالب العاملين على التوافق المهني -
الكشف عن العوامل المختلفة لصراع األدوار، والتي تقترن و تكون لها عالقة  -

  . بتوافق المهني 
التعرف على كل من الصراع، الذي يعيشه الطالب العامل و توافقه مهنيا نظريا  -

 .وميدانيا
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  : أهمية الدراسة) 5
  :تبرز أهمية الدراسة في مايلـي

أن صراع األدوار لدى الفرد وقيامه بعدد من األدوار االجتماعية، و قد يكـون  -
ى شخصـيته و تبـرز   من بين هذه األدوار بعض االختالف و الصراع، يؤثر عل

  .أهمية الدراسة في معرفة أنواع االضطرابات النفسية التي يعانيها هذا الفرد
التعرف على مدى قدرته على التوافق مع نفسه، ومع الوسط الـذي يعيشـه و    -

  .معرفة العوامل و األسباب وراء ذلك 
هنـي  التعرف على أهمية التوافق في حياة الطالب بصفة عامة، و التوافق الم -

بصفة خاصة ألن التوافق المهني، من أهم جوانب التوافق النفسي و االجتمـاعي  
  .للطالب العامل حيث يتحكم بصورة مباشرة في نتائجه و دافعتيه في العمل 

  .التعرف على الصعوبات التي يواجهها الطالب العاملين في توافقهم -
جال اإلداري و مجال التعرف على سوء التوافق الذي يعاني منه الطالب في م -

  . العمل 
  :أسباب اختيار الموضوع) 6

إال , تتعدد المواضيع و المشاريع التي تشغل حياة اإلنسان و تشير إلى دوافع 
أن هناك موضوع معين تفرضه الظروف و الدوافع المختلفة يلفت اهتمام الفرد و تثير 

ضـوع و متمثلـة فـي    وهذه األفكار هي التي تقف وراء االختيار هـذا الم , أفكاره 
   :مايـلي

كان اختيار هذا الموضوع انطالقا من أنـه أحـد موضـعات علـم الـنفس      
و أحد المحاور الهامة و الحساسة  للملتقى  باإلضافة إلى معرفة التوافق , االجتماعي 

و وضـع الطالـب   , المهني في ظل عصر ملئ بمشكالت و التوترات و الصراعات 
  . اخلها أحيانا في المقدمة المشكالتالعامل و تعدد أدواره و تد

وجود الكثير من الطالب العاملين في المركز الجامعي بغرداية ، وبحكم التدريس  -
  .في الجامعة واالحتكاك بهم عرفت مدى معاناة هذه الفئة 

  :حدود الدراسة) 7
  :تحدد هذه الدراسة بشريا و زمنيا و مكانيا في إطار الحدود التالية

تتمثل الحدود البشرية لهذه الدراسة في الطلبة العاملين في المركـز  : الحدود البشرية
  .طالب وطالبة)  150( حيث قدر عددهم بـ, الجامعي بغرداية 
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  .م2009/م 2008تتحدد هذه الدراسة زمنيا خالل الموسم : الحدود الزمانية 
، و تتحدد هذه تتحدد هذه الدراسة مكانيا في المركز الجامعي بغرداية :الحدود المكانية 

الدراسة بالمنهج المتبع و التقنيات المستخدمة و أدوات جميع البيانات المتمثلـة فـي   
استبيان مصمم لقياس صراع األدوار لدى الطالب العاملين استبيان مصـمم لقيـاس   

 .التوافق المهني لدى الطالب العاملين
  :التعريفات اإلجرائية) 8

امل الجامعي وتوقعاته المتعارضة اتجاه أدائه هي تصورات الطالب الع:صراع األدوار
ألدواره، وتعددها مع الشعور بعدم االستطاعة تحقيق هذه المطالـب، أو االسـتجابة   

، )أسرية، مهنيـة ، تعليميـة   ( بمختلف التوقعات في آن واحد، ففي ظل ثالث أبعاد 
  .وهذا وفقا لالستمارة المعدة في هذا الشأن 

الفرد الذي يدرس في المركز الجامعي بغرداية، في مختلف هو ذلك : الطالب العامل 
التخصصات، و في مختلف المستويات، و يزاول نشاطه المهني خارج المركز سواء 

  .م2009/م 2008ذكر أو أنثى، أعزب أو متزوج للموسم الدراسي 
ويتمثل في مدى مالئمة و قدرة الطالب العامـل علـى االنسـجام    : التوافق المهني 

ؤم بين دراسته و متطلباته المادية و النفسية و االجتماعية لبيئته المهنية، و هـو  والتال
ما يمكن قياسه بواسطة االستبيان المعد لهذا الغرض، أي لقياسه في المركز الجامعي 

 .م2009/م2008غرداية 

  صــراع األدوار : ثانياً  
تباينت هده األطـر   كما, تعددت األطر و التصورات التي تناولت األدوار : تــمهيد 

عندما ركز على الجانب الصراعي منها و لقد تجسد هذا النوع في إبراز محددة مـن  
  . صراع األدوار في شتى مواقف الحياة داخل المجتمع 

  :مفهوم صراع األدوار -1
أن صراع األدوار عبارة عن قيام الفرد بعـدد مـن   :1967) هونت(يرى 

ـ    ذه األدوار بعـض الخلـط واالخـتالف    األدوار االجتماعية فقد يكـون بـين ه
  ).171:، ص2003حامد عبد السالم زهران، .(والصراع

يرمي صراع األدوار إلى كمية الضغوط النفسية التي يتعرض لها الفرد في 
أدائه لدور من األدوار، فقد تصل الضغوط إلى درجة التي تعوق الفرد عن أدائـه  

البحـث عـن حـل لهـذا      بشكل مقبول ويصبح من الضروري في هـذه الحالـة  
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) عبد المنعم الحفني(،و يعرف )236:، ص2003صديقي محمد عفيفي، (.الصراع
ذلك الصراع الناشئ عن التناقض بين األدوار التي " بان صراع األدوار هو 1978

" بأنه) سامية الساعاتي(، وتعرفه "يعين على الفرد القيام بها في محيطه االجتماعي 
لفرد فيه شاغل مركز معين أو العـب دور بعينـه انـه    ذلك الموقف الذي يدرك ا

  ).37:، ص2000سميرة محمد شند، "(مواجه بتوقعات متباينة
عدم قدرة الفرد للموائمـة  "من التعريفات السابقة نرى أن صراع األدوار هو 
  ."بين دورين أو أكثر إذ يؤثر احدهما على القيام بالدور اآلخر

 :مصادر صراع األدوار -2
يحدث هدا النوع من الصـراع  :دور الذي يكون مصدره شخصا واحداصراع ال .1

عندما يتعرض الفرض في بيئة العمل لتوقعات متعارضة أو متناقضة في نفـس  
  .الشخص

يحدث هـذا النـوع مـن    : صراع الدور الذي يكون مصدره أكثر من شخصين .2
الصراع عندما يواجه الفرد متطلبات متعارضة من شخصين أو أكثـر فـي نفـس    

  .                                                                       وقتال
وتحـدث  : صراع الدور الناتج عن تعارض بين متطلبات الدور والقيم الشخصية .3

  عندما تتعارض قيم ومعتقدات الفرد مع التوقعات المطلوبة منه في وظيفة ما 
هذا النوع من الصراع عنـدما   يحدث :صراع الدور الناتج عن تعدد أدوار الفرد .4

 عبد السـالم (يكون للفرد أكثر من دور وتتعارض هذه األدوار مع بعضها البعض 
  ).  190: ، ص2001أبو قحف، 

  :أسباب صراع األدوار -3
  من مسببات صراع األدوار كثيرة نذكر منها 

إدراك الفرد لنفسه انه يقوم بدورين أو أكثر وكالهما يناسب مواقـف مختلفـة     -
 .تناسب مواقف وال تناسب أخرى

قد يكون الصراع كامنا فـي التوقعـات بالنسـبة لـألدوار المختلفـة للفـرد        -
  ).171:، ص2003حامد عبد السالم زهران، .(واآلخر

ينشأ صراع األدوار المتعدد حينما يحدث صراعا بين دورين أو أكثر، حيـث   -
القدرة على تحقيق توقعات يؤدي تحقيق التوقعات المتصلة بأحد األدوار إلى عدم 

  .المرتبطة بالدور اآلخر 
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قد يتطلب الدور الواحد في بعض األحيان أكثر من سلوك الذي قد ينشـأ مـن    -
األساليب السلوكية المتعددة التي يتطلبها الدور، ويطلق على هذا الموقف صـراع  

  ).167:ص, 2003كامل علوان الزبيدي ، (المطالب المتعددة للدور 

تساق بين مقتضيات األدوار وبين آرائه وعقائده واتجاهاته فإنه يجـنح  عدم اال -
  . إلى فعل شيء لخفض عدم االتساق

قيام الفرد بمجموعة من األدوار المتعددة والمتنوعة يؤدي إلـى صـراع فـي     -
  ).710:، ص2003راضي الوقفي، (  األدوار

جد مثالً يخوض صـراع  يحدث عندما ال تتحدد األدوار تحديداً دقيقاً فنجد إن ال -
األجيال واألفراد الذين اختلفت أعمارهم يخوضون صراعا فيما بيـنهم وصـراع   

  . ) 2007بوفولة،(الدور لدى الزوج تسلطي مع األصدقاء والزوجة 

يحدث صراع األدوار عندما تتأزم وتضطرب الشخصية فيضطرب معها أنماط  -
  .التفاعل مع اآلخرين

روق واضحة بينما يتوقعه اآلخرون من الشـخص  ويحدث أيضا عندما يوجد ف -
 . وما يتوقعه الشخص من نفسه

العجز عن التعبير عن المشاعر في المواقف التي تتطلب اتصـاال ايجابيـا   
وآخر سلبيا مما يؤدي إلى قمة الرغبة في التعبير عن المشاعر واألفكـار، وهـذه   

إلى فـرد باهـت فاقـد    الصعوبة في التعبير أمام اآلخرين غالبا ما تحول الشخص 
   ) 2008, أسامة حمدونة ( للمناعة االجتماعية والنفسية ويسهل تحطيمه وتجاوزه   

  :مظاهر صراع األدوار -4
أكثر الناس عرضة لصراع األدوار هم الرؤساء والمشرفون علـى الهيئـات   

ـ  ه العامة و المنظمات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، كأن يجد مدير المدرسة نفس
مرغم على إرضاء التالميذ واآلباء وأجهز الرقابة العامة ومتطلبات الوزارة فقد يعاني 

أسامة حمدونة ( من صراع األدوار بشدة مما يؤثر على ثقته بنفسه ورضاه عن عمله 
 ,2008 (.  

يبرز ويظهر بصفة خاصة عندما يحدث تفسير اجتماعي في حياة الفرد مثلما  
من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية على إلى طبقة أدنـى  يحدث عندما ينتقل الفرد 

  .نتيجة انخفاض المستوى االقتصادي أو العكس
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و يظهر أيضا في حالة رجل الشرطة الذي عليه أن يقبض علـى أي مجـرم   
، 2000خليل عبـد الرحمـان معايطـة،    ( حتى ولو كان احد أقاربه كان يكون أخا له

يشرف على الرشد ويجب عليه القيام بدور االبن ، وفي حالة المراهق الذي )198:ص
،و النـاظر بالمدرسـة الـذي    )171:، ص2003حامد عبد السالم زهران، .(المطيع

يكتشف أن ابنه يغش فال يدري أيعاقبه كبقية التالميذ أم يتحيز له ألنه ابنه ومنه يقع في 
لمجموعـة مـن    صراع لألدوار ،حالة المرأة العاملة والمتزوجة والتي قد تكون أمـاً 

  ).179:، ص2001حلمي المليجي ،(األطفال 
  :تحليل صراع األدوار - 5

  :قد يستجيب الفرد للصراع ويحله بأحد الحلول األربعة
  . االستجابة للضغط واالستسالم له - 
 .التمسك بالمعايير المهنية ومتطلباتها - 
 .محاولة التوفيق بين اآلراء المتعارضة - 
   )      2008أسامة حمدونة ، (            . تجنب اتخاذ قرار حاسم وهام - 

ترى النظم اإلدارية تحرص على تحديد الموصفات ومعايير لألدوار المختلفة 
تجنبا للصراع بين أفراد المجموعة الواحدة كتحديد مواصفات كـل وظيفـة وتحديـد    
أدوارها تحديداً دقيقا قاطعا ودلك للتخفيف من حدة الصراع بالفصـل بـين األدوار،   

راضي (ضافة إلى تغيير اآلراء واالتجاهات ليقترب الفرد من مقتضيات الدور الجديد إ
  ).  710:، ص1998الوقفي، 

  :آثار صراع األدوار-6
تؤثر على الشخصية تأثيرا سيئا ويخلق الكثير من المشكالت حتى لقد نسب إليه  •

: ، ص 2003حامد عبد السـالم زهـران،   . (بعض أنواع االضطرابات النفسية
171 (،  

و صراع األدوار ظاهرة تعكس مشكلة التفكك في البنـاء االجتمـاعي وعـدم     •
   االنسجام بين الشخصية والبناء الذاتي

عند حدوث الصراع بين دورين أو أكثر بحيث يؤدي إلـى تحقيـق التوقعـات     •
المتصلة بأحد األدوار إلى عدم القدرة على تحقيق التوقعـات المرتبطـة بالـدور    

  اآلخر 
  ى الفرد عن القيام بدور لمصلحة دور آخر قد يتحل •
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قد يلجأ إلى موقف دفاعي فيأخذ في تأويل عدم االتساق بما قد يعنيه ذلـك مـن    •
  ).710: ، ص2003راضي الوقفي، (وقوعه فريسة للصراع الداخلي  

عند حدوث الصراع بين دورين أو أكثر بحيث تؤدي إلـى تحقيـق التوقعـات     •
م القدرة على تحقيق التوقعـات المرتبطـة بالـدور    المتصلة بأخذ األدوار إلى عد

  ). 167: ، ص2003, كامل علوان ا لزبيدي( اآلخر
تدل نتائج الدراسات العلمية أن صور صراع األدوار المختلفة ينتج عنها الكثير  •

  :من اآلثار السلبية الضارة بالفرد والمنظمة ونذكر منها
مستوى القلق والتوتر في جانب ارتفاع ضغط الدم وزيادة دقات القلب وارتفاع  •

  .العمل
، 2000,خليـل عبـد الـرحمن معايطـة    .(ارتفاع معدالت الغياب وترك العمل •

  ). 198:ص
  .انخفاض مستوى الرضا الوظيفي و انخفاض اإلنتاجية •
: ، ص2001عبد السالم أبو قحـف،  ( ضعف الثقة في الرؤساء والمنظمة ككل •

191(. 

  التوافق المهني : اًثالث
تعتبر التوافق المهني من أهم مجاالت التوافق ، ألنه يمس مجال واسع الـذي  :  تمهيد

يأخذ من اإلنسان معظم وقته وجهده وتفكيره ، ويبرز مكانتـه االجتماعيـة  ويشـبع    
  .حاجاته وعليه فالتوافق الفرد مهنياُ بشير إلي توافقه مع ذاته ومع غيره 

  : مفهوم التوافق المهني  -1
كية مستمرة التي يقوم بها الفرد لتحقيق التالؤم بينـه وبـين   وهو عملية دينام

الشيخ كامل محمـد  ( البيئة المهنية والمادية واالجتماعية والمحافظة على هذا التالؤم 
حالة ما تربط بين '' ، كما يعرفه سعد رياض على أنه )  165: ، ص1992، عويضة

الذي يقوم به الفـرد ، ومـن    الفرد وعمله مما يؤدي إلي حالة من الرضا عن الدور
، ) 15، ص  2005سـعد ريـاض ،   ( '' خالله يشعر باألمان واالستقرار في عمله 

أنه حالة من االتساق مع نسق التنظيم وأنه عملية دينامكيـة وليسـت   '' دافيس'' ويرى
  ) . 132: ، ص  1998إبراهيم شوقي عبد الحميد ، ( نهائية 

تقبـل  '' تلفة أن التوافق المهني هـو  وترى وجهة نظر أخري من مقاربة مخ
الفرد للعاملين معه ورضاه عن التغيرات التي تعتري العمل من وقت ألخر وانسجامه 
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حمـدي يـا سـين    ( '' مع الظروف العمل المختلفة وتميزه الكمي والكيفي في األداء 
  ) . 20، ص  1999وآخرون ، 

هو الـتالؤم المسـتمر    ومن خالل التعارف السابقة نستنتج أن التوافق المهني
للعامل مع الظروف ومتطلبات بيئته المهنية المادية كانت أو اجتماعية وذلك بالتوفيق 
بين خصائصه الذاتية وطبيعة العمل وظروفه وعالقاته بزمالء العمل والوصول إلـي  

  .التوازن والتوافق 
توجد مجموعة من الشروط يضـمن توفرهـا تحقـق     : شروط التوافق المهني -2
  :لتوافق المهني واهما مايلي ا

  شعور العامل بالرضا عن مستواه االقتصادي ؛ •
  شعوره بان صاحب العمل يقدره ويعتم به ؛  •
  إدراكه لشعور بالمساواة مع غيره من العمال ؛ •
  حبه لنوعية العمل ؛ •
  توفر فرص الترقية والتدريب المهني في العمل ؛ •
 .شعوره األمان واالستقرار النفسي في العمل  •

يؤكد جميع العلماء أنه يمكن االستدالل علـى التوافـق    :مظاهر التوافق المهني  -3
  .المهني من خالل مجموعتان أساسيتان من العالقات وهما الرضا و اإلرضاء 

فيشير إلي الدرجة الكلية لمشاعر الفرد االيجابية نحو كل من عمله وإدارة   :الرضا  -أ
إبراهيم شوقي عبد الحميد ، ( ذي يتم في بيئة العمل العمل وكذلك نحو إدارة التطوير ال

  : ويتمثل في عدة أشكال منها )  133:، ص  1998
  الرضا عن الزمالء ؛  •
  الرضا عن ظروف العمل ؛ •
  الرضا عن طبيعة العمل والمؤسسة ؛ •
 .الرضا عم المسؤول  •

قدره بها  ويعبر عنه بمدى كفاءة العامل وأهلية وكفايته بالطريقة التي ي:اإلرضاء  -ب
  :، ويشمل  مايلي )77:،ص2005سعد رياض،(الرؤساؤه  وزمالءه 

  إرضاء المسؤول والزمالء ؛ •
  اإلنظباط ؛ •
 .إتباع نظام سير العمل بالمؤسسة  •
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هناك عدة عوامل تؤثر في فـي التوافـق   : العوامل المؤثرة في التوافق المهني -4
  :الفرد مهنياً ونذكر منها 

  :نجيزها في مايلي و:  العوامل الشخصية -أ
عدم تناسب قدرات ومهارات وسمات الشخصية للعامل مع متطلبات أداء هذا  •

  العمل من هذه المتغيرات ؛
كلما كانت الحالة الصحية سيئة كلما وجد العامل نفسه عاجزا عن أداء عملـه   •

  أو تأديته دون نجاح يذكر مما يشعره بالنقص ؛
  مباشر في هذا التوافق ؛المشكالت السرية والعائلية تؤثر بشكل  •
الحالة النفسية والمزاجية للعامل االضطرابات االنفعالية والنفسية والصـراع   •

الشيخ كامـل محمـد   .( الخ من األسباب الهامة لعدم توافق العامل في العمل ...
  ) . 170، ص  1992عويضة ، 

ـ    :العوامل المرتبطة بالعمل  -ب ديرين أن العمال ال يكونون وجهاً لوجـه مـع الم
واتصالهم مع هؤالء المدرين يكون مباشر خالل السياسات والتدريب الـذي يتلقونـه   
وعلى جانب ذلك يؤكد جارسون ما لدخل عالقة بعد الرضا أن كان منخفضا ، ويؤكد 
على عالقة عدم األمان بسوء التوافق فإن أي شيء يؤثر بأمن أو مكانة العامل يميـل  

  ) . 271، ص  1985أبو النيل ، محمد السيد .( الستثارة الخوف 
أن العامل قبل أن يكون عامل في مؤسسة معينة فهو عضو  :العوامل الخارجية -ج 

في جماعات كثيرة ومختلفة ويختلف مركزه فيها من جماعـة إلـي أخـرى ، فهـو     
المسؤول والمسيطر الذي يعتمد عليه داخل األسرة المتكونة مـن الزوجـة  واألوالد   

بيرة المتكونة من الوالدين و األشقاء بين السيطرة والخضوع بقدر مـا  وهو أسرته الك
   ...يجمعه بهم من عالقات وهو عضو كذلك في جماعات النادي والمقهى والشارع 

، ووجد أن الكثير من المشكالت التي تواجه العامل )  75:،ص 3005سعد رياض،( 
  .في عمله إنما هي حصيلة مشاكل أخرى خارج نطاق العمل 

ويري شافر و شوبين أن سبب عدم الرضا المهني ربما يكون أساساً راجعـاً  
إلي الموقف العمل ذاته بل يكون مرجعه سوء توافق الشخصي عام ، كالصـراعات  

 2001فرج عبد القادر طه ، ( التي تنشأ في ظل المنزل فتاتي بها إلي موقف العمل 
مال وإشباع الحاجات وشخصية ، ومنه ألبدا عند دراسة أي نوع من األع)  81: ،ص
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العامل وإنتاجه و اإلحاطة بكل العوامل الخارجية التي قد تكون بمثابة مشكالت تؤثر 
  .بدورها على توافق العامل في عمله 

وهو عجز العامل لظروف عمله المادية أو االجتماعية أو  :سوء التوافق المهني  -5
ضي عنه منها ويظهر في المظاهر لهما جميعاً مما يجعله غير راضي عنها وغير مر

  :التالية ونذكرها بإيجاز 
  سوء النتاج العامل من حيث الكيف وقلته من حيث الكم ؛ •
كثرة الحوادث التي يتعرض لها العامل وقوعه في أخطاء فنية كثيـرة أثنـاء    •

  أدائه عمله ؛
  إساءة استخدام أألألت واألدوات؛ •
   .ذر وتنقله من عمل إلي أخربدون عتمارض العامل وكثرة غيابه عن العمل  •
الشـيخ  ( يبدو على العامل أعراض التكاسل والالمباالة لكل ما يدور حولـه ؛  •

  ) 168: ، ص 1992كامل محمد عويضة ، 
  كثرة الشكوى والتمرد على التعليمات واللوائح ؛ •
السلوك العدواني والتخريبي للعامل وتحريض زمالئه على الشكوى والتمـرد   •

  . العمل ضد اللوائح ونظم 

  :إجراءات الدراسة الميدانية :رابعاً  
  : تمهيـد

تعد المالمسة العملية ألي بحث علمي ، أكاديمي تنبع من النتائج المتحصـل  
عليها ، ومدى مطابقتها لنتائج الدراسات السابقة ، و من هنا يفتـرض علينـا تقـديم    

المستخدم ، و وصـوال  اإلجراءات الميدانية المتبعة خالل إنجاز البحث بدءا بالمنهج 
لعينة و مواصفتها ثم وصف األدوات المستخدمة في البحث ثم التأكد من صالحيتها ، 
و خصائصها السيكومترية ضمن الدراسة االستطالعية للبحث و سـنتناول خطـوات   

  .البحث ، و وصوال في أخير إلى األساليب معالجة اإلحصائية 
  .المنهج المستخدم في الدراسة: 1

مناهج البحث العلمي عديدة، حيث أن هذه األخيرة هي التي تحدد المـنهج  إن 
  .الذي يستخدمه الباحث في بحثه

و نظرا لطبيعة هذه الدراسة فإن المنهج المالئم لها هو المنهج الوصفي الذي 
دراسة أوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصـها، أشـكالها، و   « يعرف بأنه  
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راسة حاضـر الظـواهر و   ي ذلك، و هذا يعني أنه يهتم بدعالقاتها و عوامل مؤثر ف
  ) 52: ، ص2008ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم،(  »األحداث 

و البحث الوصفي ال يقف عند وصف ظاهرة موضوع الدراسة و لكنه يذهب 
تركي رابـح،  ( إلى أبعد من ذلك فيحلل و يفسر و يقارن من أجل استخالص النتائج  

  )129: ، ص1984
أن المنهج الوصفي ال يقف عند جمع البيانات بل « . »محمد شفيق «كما يرى 

يتعداها هده الحقائق و تلك البيانات، و تحليلها و تفسيرها و داللتها و تحديدها للصورة 
( » التي هي عليها كما و كيفا بهدف بالوصول إلى نتائج نهائية التي يمكـن تعميمهـا  

  .)100: ، ص 2001محمد شفيق ، 
و عليه فاعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي و على أسـلوب الدراسـة   
الميدانية و أن هذا المنهج يساعد في الحصول على بيانات و معلومات واقعية و شاملة 

  .من أرض الواقع للمشكلة
  :العينة و مواصفاتها : 2

يلـي  وفيما » ذكور و إناث « أجريت هذه الدراسة على فئة الطالب العاملين 
  .خصائص أفراد العينة

  :خصائصها
  .اختيار العينة كان بطريقة عشوائية قصدية - 
  .تمثيلها للجنسين وهذا ما يساعدنا على تحديد الفروق بين المتغيرات للجنسين - 
وجود العينة بمستويات دراسة مختلفة وهذا ما يساعدنا على المقارنة و اكتشاف  - 

  .الفوارق
  .المتزوجين وغير المتزوجين إجراء الدراسة على فئة العاملين - 
  .وجود عينة الدراسة في تخصصات مختلفة ومستويات دراسية مختلفة - 
  .استبعاد الطالب العاملين المطلقين واألرامل من عينة الدراسة - 
إجراء البحث على عينة الطالب العاملين مختلفة األقدمية والمعبر عنها بسنوات  - 

سـنوات   10وات عمل أو أكثر مـن  سن 10العمل، فعينة الدراسة تكون أقل من 
 .عمل
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  :من حيث الجنس) :1
  يوضح توزيع العينة األساسية حسب الجنس ):01(الجدول رقم 

من أفراد العينـة ذكـور و أن    %62.66من خالل الجدول أن نسبة  نالحظ
  .من أفراد العينة إناث %37.33نسبة 

  غير متزوج              -متزوج : من حيث الحالة العائلية ):2
 يوضح توزيع العينة األساسية حسب الحالة العائلية: )02(الجدول رقم 

من أفراد العينة متزوجين بما فيهم من  %47.33يالحظ من خالل الجدول أن 
  .) ذكور وإناث(نة غير متزوجين من أفراد العي % 52.66ذكور وإناث، إال أن 

  :من حيث سنوات العمل ) :3
  يوضح توزيع العينة حسب سنوات العمل ):03(الجدول رقم 

من أفراد العينـة بـاختالف    % 61.33يتضح من خالل الجدول السابق أن 
من أفراد العينـة   % 38.67إال أن . سنوات عمل 10سنوات العمل يعملون بمعدل 

 .)07(سنوات عمل، كما هو ممثل في الشكل رقم  10يعملون بمعدل يفوق 

  

 % العــدد الجنـس
 %  62.66  94 ذكــور
 % 37.33 56 إنــاث

 % 100 150 المجمــوع

 % العــدد الحالة العائلية
 %  47.33 71 متزوجين

 % 52.66 79 غير متزوجين
 % 100 150 المجمـــوع

 % العـدد سنوات العمل
 % 61.33 92 أقل من عشر سنوات

 % 38.67 58 من عشر سنواتأكثر 
 % 100 150 المجمــــوع
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   :لتخصصمن حيث ا: )4
  يوضح توزيع العينة حسب التخصص: )04(الجدول رقم 

 26.67يتضح من خالل الجدول السابق أن أكبر نسبة كانت للحقوق تقدر بـ 
ثـم   % 21.33أما علم اإلجتماع فتراوحت بنسبة  % 22وتليها علم النفس بنسبة  %

  . % 14.67وفي األخير التاريخ بنسبة  % 15.33األدب بنسبة 
  :األدوات المستخدمة في الدراسة  -3

  :اعتمدنا في دراستنا الحالية على أداتين هما 
  .نجاز  صاحب البحث من إ: استمارة صراع األدوار �
 )2005(» رويم فايزة«من إعداد األستاذة :استمارة التوافق المهني  �
  :و فمايلي وصف كامل لألداتين 
  :استمارة صراع األدوار -)أ

صممت استمارة صراع األدوار بناء على التعريف اإلجرائي لهذا المفهوم و 
قي و المفاهيم المدرجة تحت المدرج في الفصل األول ، لذا حاولنا تحديد المعنى الحقي

  :مفهوم صراع األدوار وحددنا أبعاد االستمارة وهي كمايلي
  بعد العوامل األسرية  �
 بعد العوامل الدراسية  �
 بعد العوامل المهنية  �

حيث . و بعد تحديدنا ألبعاد االستمارة حاولنا وضع البنود المناسبة و المعبرة 
باإلضافة إلى أن بنـود  ) نعم ، أحيانا ، ال ( بندا ببدائل إجابة ثالث  34كان عددهما 

 : االستمارة تباينت بين البنود اإليجابية و أخرى سلبية كمايلي
  

 النسبـــة العـــدد صالتخصـــ

 %  22 33 عـلـم النفس
 %21.33 32 عـلـم اإلجتماع

 % 14.67 22 التـاريخ
 % 15.33 23 أدب

 % 26.67 40 حقـوق
 % 100 150 المجمـــــوع
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  ) 05(وهي موضح في جدول رقم  0-1-2بندا بتقدير  17و عددها : البنود اإليجابية
  )05(موضح في جدول رقم : وهي  2-1-0بندا بتقدير  17 وعددها:  البنود السلبية

معبر عنه )م2005رويم فايزة : (من إعداد األستاذة   :استمارة التوافق المهنـي  ) ب
ت للعبـارا ]  1.0.2[ مقدر بمدى يتراوح بـين  ] أحيانا. ال. نعم[  03بندا ببدائل  39

  .للعبارات السلبية] 1.2.0[ اإليجابية و 
  )05(بندا و هي موضح في جدول رقم  23يقدر عددها  :البنود االيجابية

  :يوضح البنود السلبية واإليجابية ) 05( الجدول رقم

  

  )05(بندا و هي موضح في جدول رقم  16ها يقدر عدد :البنود السلبية
حيث تم تطبيق صدق المحكمين و ذلك بإلغاء بعض الفقرات، و اإلبقاء علـى  
بعض الفقرات، و تغييرها بعضها آخر، كما تم تطبيق صدق المقارنة الطرفية فقدرت 

  .0.01و هي دالة عند مستوى الداللة  8.6بـ 
، أمـا  0.78ريقة التجزئة النصفية بـ أما بنسبة للتبات فقدر معامل التبات بط

أيـام، و تـم    10بالنسبة لتبات إعادة االختبار ، فقد تم إعادة تطبيقه للمرة الثانية بعد 
أما بالنسـبة  . 0.8بعدها حساب معامل بين التطبيق األول و التطبيق الثاني فقدر بـ 

 .  0.86لـ ألفا كرومباخ فقدر بـ 

  : خطوات البحث  -4
  راسة االستطــالعيةـدال: أوال

  :الدراسة االستطالعية -أ
تهدف التأكد من الخصائص السيكومترية لألداتين باإلضافة إلى مدى مالئمـة  
بنود االستمارتين ألفراد العينة، باإلضافة إلى بعض التهيؤ لبعض صعوبات التطبيق و 

لبناء البحـث  واقع الظاهرة المدروسة ،إذ تعتبر الدراسة االستطالعية أساسا جوهريا 

  األداتين      
  البنود

  التوافق المهني  راع األدوارــص

  البنود اإليجابية
2/3/4/6/9/10/11/12/18/19/20  

23/26/28/29/30/32/34.  

01/02/3/4/5/8/9/10/12/16/17  
18/24/25/26/27/32/34  
05/37/38/39/19.  

  البنود السلبية
1/5/7/8/13/14/15/1/17/21/22/  

24/25/27/31/33.  
6/7/11/13/14/15/19/20/21/22/23
/28/2930/31/33/36.  

  بنـــــدا 39  بنـــــدا 34  المجمــوع
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كله إذ تهدف إلى تعميق معرفة البحث من الناحية النظريـة أو التطبيقيـة و تجميـع    
محي الدين (المالحظات و المشاهدات عن مجموعة الظواهر بالبحث و تحديد فروضه 

  ) 48: ، ص1995مختار، 
  :أهمية الدراسة االستطالعية -ب

  . التحقق من صالحية األدوات ومدى وضوح عباراتها -
حساب الخصائص السيكومترية لألداة و مقارنتها بنتـائج مـن قـام بتكييـف      -

  .االختبار في نفس البيئة 
  .الوقوف على نواحي القصور و تعديلها قبل إجراء الدراسة االستطالعية -
  .التعرف على طبيعة التواصل مع عينة الدراسة األساسية -
  :إجراءات تطبيق الدراسة االستطالعية  �

اء الدراسة االستطالعية بالمركز الجـامعي غردايـة يـوم االثنـين     تم إجر
طالب عامـل و طالبـة عاملـة و تـم      50م، حيث قدرت العينة بـ 06/04/2009

استمارات لعدم اكتمال اإلجابة عليها صـار   07استمارة وبعد استبعاد  43استرجاع 
لـة ، يزاولـون   طالب عامل و طالبـة عام  36العدد النهائي للعينة االستطالعية هو 

  :دراستهم بمختلف التخصصات و بكافة المستويات الدراسية و هم موزعون كالتالي 
 عينة الدراسة االستطالعية  �
 حسب الجنس  -)1

  يوضح توزيع العينة االستطالعية حسب الجنس): 06(جدول رقم 

من أفراد العينـة   %44.44ذكور أن  % 55.55يتضح من خالل الشكل السابق أن 
 )  .إنـاث

 

  

  ٪  العـدد  حسب الجنس

  55.55  20  ذكـــور

  44.44  16  إنـــاث

  100  36  المجمــوع
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  :حسب الحالة العائلة -2
  .يمثل توزيع نسب الطالب العمال بإختالف حالتهم العائلية) : 07(جدول رقم 

من أفراد العينة متـزوجين و هـذه    %50نالحظ من خالل الشكل أن نسبة 
  النسبة نفسها بنسبة غير متزوجين

   حسب سنوات العمل -3
  يمثل توزيع العينة حسب سنوات العمل: )08( الجدول رقم 

من أفراد العينة يزاولون العمل  % 66.66يتضح من خالل الشكل السابق أن 
من أفراد العينة يعملون ألكثر مـن   %33.33إال . سنوات 10من سنة و نصف إلى 

  .اتسنو 10
  : حسب التخصص – 4

  يع العينة حسب التخصصيمثل توز: )09(جدول رقم 
  

  %  العــدد  الحالة العائلية 
  50  18  المتزوجون 

  50  18  غير المتزوجين 
  100  36  المجمــــوع

  %  العــدد  سنوات العمل

  66.66  24  سنوات 10أقل من 
  33.33  12  سنوات 10أكثر من 

  100  36  ـــوعالمجمـ

 التخصص  العدد  %
 فس علم الن 7 19.44
 علم االجتماع  5 13.88

 تاريخ  6 16.66
 آدب  8 22.22
 حقوق  10 27.77

 المجمــوع  36 100
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نالحظ من خالل الشكل أن أكبر نسبة كانت لتخصص الحقـوق قـدرة بــ    
، ثـم علـم الـنفس قـدر بنسـبة      %22.22، يليها تخصص أدب بنسبة 27.77%
، و في األخير تخصص %13.88، وبما يخص علم اجتماع فكانت نسبته 19.44%

  .  %16.66التاريخ بنسبة 
  :الخصائص السيكومترية لألداتين �

  :ثبات االستمارتين - أ
تم حساب ثبات األداتين بطريقة التجزئة النصفية وهذا بتقسيم بنود األداتـين  
إلى بنود فردية و أخرى زوجية ، تم حساب معامل االرتباط بين القسمين باسـتخدام  

 »سـبرمان بـراون   « و تم تصـحيحه بمعامـل  ) person(سون معامل االرتباط بر
للحصول على االرتباط الكلي ، الجدول الموالي يوضح نتـائج ثبـات لالسـتمارتين    

  بطريقة التجزئة النصفية 
  :يوضح نتائج ثبات التجزئة النصفية لألداتين ):10(الجدول رقم 

يالحظ في الجدول المقابل أن قيمة معامل االرتباط عالي جدا مما يؤكد ثبات 
  األداتين

  : صدق االستمارة  -ب 
ترجع أهمية حساب صدق االختبارات ، إلى التعرف على مدى دقة اختبـار  

لسمة موضع القياس ، و قدرته على  التمييز بين األفراد الذين يملكون تلك في قياس ا
السمة من الذين ال يملكونها ، و كذلك تجعلنا قدرين على تنبؤ بنجاحهم فـي بعـض   

صالح احمد مراد، أمين علـي  (المهن التي تعتمد على نتائج أدائهم في ذلك االختبار 
  ).351: ، ص2002سليمان، 

  :صدق المحكمين  -
تعتمد هذه الطريقة على فكرة الصدق الظاهري، و صـدق المحتـوى معـا،    
بمعنى أنه من المطلوب أن يقدم الحكم المتخصص ، في مدى عالقة كل بند من بنود 

، 1998سعد عبد الرحمـان،  (  االختبار أو المقياس بالسمة أو القدرة المطلوب قياسه

  معامـل االرتباط بعد التعديل   معامـل االرتباط قبل التعديل  األداتيــن 

  0.86  0.76  استمارة صراع األدوار 
  0.91  0.84  توافق المهني استمارة ال
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جموعة من المحكمين بلغـا  ، حيث تم قياس صدق األداة بعرضها على م)186: ص
محكمين مختصين في علم النفس ، أجمع كلهم على صـدق أداة إال أنهـم    07عددهم 

طلبوا بعض التعديالت التي تمثلت في حذف بعض العبارات ، و إعادة صـياغتها و  
  . هذا ما قمنا بعد استرجاع النسخ من المحكمين

ستمارتين عل جـدا ،  يالحظ من خالل الجدول السابق أن معامل االرتباط لال
أما معامل االرتبـاط   0،86حيث قدر معامل االرتباط لصراع األدوار بعد التعديل بـ

  .و هذا ما يؤكد ثبات األداتين   0،91لتوافق المهني بعد التعديل قدره بـ
 :  صدق المقارنة الطرفية -

  :يوضح صدق المقارنة الطرفية لألداتين): 11(الجدول رقم 
  مستوى الداللة  ج.د Tاختيار  ن  ع  م  التغيرات  

رة 
تما

ــ
اس

اع
صر

  
 

ار
دو

األ
  

  9  13.37  50.33  درجات عليا
3.31  

16  
  

  0.05دالة عند 
  9  12.96  29.33  درجات دنيا

رة
تما

اس
  

 
ق 

ــ
واف

الت
ني

مه
ال

  

  9  10.52  51.88  درجات عليا
  0.05دالة عند   16  2.071

  9  14.49  39.11  درجات دنيا

و  16دالة إحصائيا عند درجة حريـة  ) ت(أن قيمة من خالل الجدول يتبين 
المجدولـة  ) ت(المحسوبة أكبر من قيمت ) ت(حيث كانت  0.05عند مستوى الداللة 

المحسوبة بالنسـبة  ) ت(بالنسبة لصراع األدوار أما قيمة  9.46فقدرت المحسوبة بـ 
  . 2.361للتوافق المهني فقدرت بـ 

المجدولـة ممـا   ) ت( كانت أكبر من المحسوبة ) ت(و بما أن في الحالتين 
  .يوحي على أن أداتين تتمتعان بصدق عالي

  : الصدق الذاتي  -
يرى سعد عبد الرحمان أن الصدق الذاتي أو الحقيقي يعبر كما يحتوي اختبار 

سعد عبـد الرحمـان،   (حقيقة من القدرة التي يقيسها خالية من أي أخطاء أو شوائب  
  .)186: ، ص1998

أنه أقصى قيمة و التي ترتبط بنحو مباشر لثبات و عالقة بين  فمن المعروف
  ) . 208: ، ص  2001على ماهر خطاب، (الصدق والثبات 
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  :يوضح قيم الصدق الذاتي لالستمارتين : )12(الجدول رقم

األخير بعد التأكد من خصائص السـيكومترية لألداتـين نـرى أنهمـا     وفي 
  . جاهزتان لتطبيق في الدراسة األساسية

  :الدراسة األساسية: ثانيا
بدأت دراستنا األساسية من خالل توزيع اإلستماريين ، على العينة المختـارة  

 ، وهـي فتـرة ال   2009أفريل  22إلى 12أيام من  11حيث امتدت فترت التطبيق 
تتزامن مع فترة االمتحانات الفصلية، وكانت طريقة التطبيق جماعية ودلك بإعطـاء  
وقت محدد لإلجابة دون توضيح الغرض من االستمارة ، وكان التصحيح تبعا لمفتاح 

  .التصحيح الموضح سابقا 

  :عرض نتائج الفرضية العامة:  خامساً
ألدوار والتوافق المهني لدى وتنص الفرضية العامة على أنه توجد عالقة بين صراع ا

  .الطالب العاملين بالمركز الجامعي بغرداية
يوضح عالقة صراع األدوار بالتوافق المهني لدى الطالب ): 13(الجدول رقم 

  :ينالعامل

يالحظ من خالل الجدول أن هناك عالقة ارتباطية عكسية بين صراع األدوار 
  .والتوافق المهني

إذ أن قيمة معامل االرتباط المحسوبة، كانت أكبر من قيمة معامل االرتبـاط  
  ).0.05(المجدولة عند مستوى الداللة 

  :نتائج الفرضية األولى الجزئية  -
ى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية و تنص الفرضية الجزئية األولى عل

  .في صراع األدوار لدى الطالب العاملين باختالف الجنس
  

  الصـدق  التبـات  األداتيــن
  0.92  0.86  استمارة صرع األدوار
  0.95  0.91  اختبار التوافق المهني

 مستوى الداللة        عـدد العينة التوافـق المهني المـتغيرات
 0.05دال عند مستوى الداللة  150 -0.18 صـراع األدوار
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  :يوضح الفروق في صراع األدوار باختالف الجنس: )14(الجدول رقم 

يتضح من خالل الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لصـراع األدوار لـدى   
، أمـا المتوسـط    8.57و أن الدرجات تنحرف عنـه بمقـدار   . 22.01بلغ  الذكور

و أن الدرجات تنحـرف عنـه    21.49الحسابي لصراع األدوار لدى اإلناث قدر بـ 
وبناءا علـى قيمـة درجـة     0.43المحسوبة فقد بلغت ) ت( أما قيمة. 8.48بمقدار 
»  1.96« هـي  »  0.05« المجدولة عند مستوى الداللـة  ) ت(كانت  148الحرية 

المحسوبة أي أن الفروق في صـراع األدوار غيـر دالـة    ) ت(وهي أكبر من قيمة 
  .إحصائيا وعليه فصراع األدوار ال يتأثر باختالف الجنس

  :ة الجزئية الثانيةعرض نتائج الفرضي  -
و تنص الفرضية الجزئية الثانية على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  .في صراع األدوار لدى الطالب العاملين باختالف الحالة العائلية
  :يوضح الفروق في صرع األدوار باختالف الحالة العائلية ):15(الجدول رقم 

يتضح من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي لمجموعة غير المتزوجين بلغ 
عة ، أما المتوسط الحسابي لمجمو8.30و أن الدرجات تنحرف عنه بمقدار . 22.75

) ت(أما قيمـة  . 7.41، و أن الدرجات تنحرف عنه بمقدار 21.08المتزوجين فبلغ 
المجدولة عند ) ت(كانت  148وبناءا على قيمة درجة الحرية  1.00المحسوبة فبلغت 

المحسـوبة، أي أن  ) ت(وهي أكبر مـن قيمـة    1.96هي ) 0.05(مستوى الداللة 

 ح.د المحسوبة. ت ع م ت الجنس المتغير
الداللة 

 اإلحصائية

ع 
را

ص
ار

دو
األ

 

 8.57 22.01 94  ذكـور
0.43 148 

غير دالة 
 8.48 21.43 56 إنـاث إحصائياً

 المتغير
الحالة 
 العائلية

 الداللة اإلحصائية ح.د بةالمحسو.ت ع م ت

ع 
را

ص
ار

دو
األ

 
غير 

 المتزوجين
79 22.75 8.30 

 غير دالة إحصائياً 148 1.00
 7.41 21.08 71 متزوجين
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ليـه فصـراع األدوار ال يتـأثر    الفروق في صرع األدوار غير دالة إحصـائيا، وع 
  .باختالف الحالة العائلية

  :نتائج الفرضية الجزئية الثالثة  -
وتنص الفرضية الجزئية الثالثة على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية  

  .             في صراع األدوار لدى الطالب العاملين باختالف سنوات العمل
  :يوضح الفروق في صراع األدوار باختالف سنوات العمل ):16(الجدول رقم 

  

جموعة سنوات العمل نالحظ من خالل الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لم
،أما 9.36، و أن الدرجات تنحرف عنه بمقدار 23.14سنوات يقدر بـ  10األقل من 

و أن ،12.93سنوات بلـغ   10المتوسط الحسابي لمجموعة سنوات العمل األكثر من 
، وبنـاء  0.85المحسوبة فبلغت ) ت(، أما قيمة  6.82الدرجات تنحرف عنه بمقدار 

هـي  ) 0.05(المجدولة عند مستوى الداللة ) ت(كانت  148على قيمة درجة الحرية 
المحسوبة ) ت(، وهي أكبر من قيمة 2.57هي ) 0.01(، وعند مستوى الداللة 1.96

أي أن الفروق في صراع األدوار غير دالة إحصـائيا، وعليـه فصـراع األدوار ال    
 .يختلف باختالف سنوات العمل

 
 
 
 
 
 
 
  

 ع م ت سنوات العمل المتغير
. ت

 حسوبةالم
 ح.د

الداللة 
 اإلحصائية

وار
ألد

ع ا
را

ص
 

 10أقل من 
 سنوات

92 23.14 9.36 
  

0.85 
  

148 
غير دالة 
 10أكثر من  إحصائية

 سنوات
58 12.93 6.82 
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  :نتائج الفرضية الجزئية الخامسة  -
و تنص الفرضية الجزئية الخامسة على أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة     

 .إحصائية في صراع األدوار لدى الطالب العاملين باختالف التخصصات الدراسية

  .الفروق في صراع األدوار باختالف التخصص ): 17(الجدول رقم 

س
جن

ال
  

رنة
مقا

ال
وع  

جم
م

  
   

   
   

 
 

   
   

 
   

نة 
عي

 

ص
ص

تخ
ال

  

 كا
مة

قي
² 

اللة
الد

ى 
ستو

وم
  ن.ع  

يخ  إ.ع
ار

ت
  

ب
أد

ـو  
حق   ق

ور
ذك

  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  ²كا

  ح.د

  ج²كا

  د.م

32  61
.3

3
  

13  38
.3

9
  

19  59
.3

7
  

17  77
.2

7
  

13  56
.5

2
  

30  0.
75

  

12
.4

8
  

04  9.
49

  0.
05

ث  
إنا

  

58  38
.6

6
  

20  60
.6

  

13  40
.6

2
  

5  22
.7

2
  

10  43
.4

7
  

10  02
5

  

وع
جم

الم
  

15
0

  

10
0

%  

33  

%
10

0
  

32  

10
0

%  

22  

10
0

%  

23  

10
0

%  

40  

10
0

%  

أما نسبة % 61.33بنسبة » ذكور « طالب  92يتضح من خالل الجدول أن 
طالب يزاولـون دراسـتهم بمختلـف     58أي ما يعادل % 38.66اإلناث فتقدر بـ 

 ²التجريبية بقيمة كـا  ²التخصصات المذكورة، كما يتضح من خالل جدول مقارنة كا
، أي أن )  0.05( و مستوى الداللـة   04عند درجة الحرية الجدولية أنما أقل منها 

الفروق في صراع األدوار دالة إحصائيا و عليه فصراع األدوار يختلـف بـإخالف   
  .التخصص

  :مناقشة النتائج المتحصل عنها :سادساً 
  : العالقة بين الصراع األدوار والتوافق المهني لدى الطالب العاملين  -

هناك عالقة بين صراع األدوار والتوافق المهني لـدى  تشير الفرضية إلى أن 
،حيث وصل معامل االرتباط )13(الطالب العاملين من خالل ما تبين في جدول رقم 

، وهي قيمة دالة بالمقارنة مع قيمة المجدولـة، ممـا   0.18 -بين سمتي الدراسة إلى 
ا أكدته دراسـة  تؤكد تقبل وجود عالقة ارتباطية عكسية بين متغيري الدراسة، مثل م
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حيث الحظ أن التوافق المهني يرتبط ارتباطا سلبا بصراع ) م1989نعمت خليل سنة (
،إذ نرى بأن صراع األدوار الشديد     ) 202،: ص ،2000 ،سميرة محمد(األدوار

والمتواصل يؤدي بالطالب العامل إلى حدوث  تذبذبات في توافقـه المهنـي ويهـدد    
هيك عن الدراسة، إذ أنه كلما زادت انشغاالته وتوسعت استقراره النفسي واألسري نا

نشاطاته و تعاظمت أدواره، يجعله يحمل نفسه فوق طاقتها ليكون في أحسن صـورة  
  .في عين أسرته ورؤساء العمل وزمالئه في العمل والدراسة و أساتذته

بيد أن تلك العالقة العكسية تظهر في وجهها اإليجابي بين سمتي الدراسة حين 
ستطيع الطالب العاملين السيطرة وإدراك جميع المواقف واألدوار المسندة إليهم فتعدد ي

األدوار وتضاربها يؤدي بهم إلى التحدي ودلك إلثبات شخصيتهم، إدا يأخذون جمـع  
بالسعادة والراحة والطمأنينة و االستقرار، وفى ها  األمور بإيجابية مما يؤدي بالشعور

حيث توصلوا إلى أن كـل  ) مارتينيس( و ) سندر كابالنألك(المضمار جاءت دراسة 
العامالت متوافقات وسعيدات بالعمل، ويشعرن بالرضا في تحمل األعبـاء العائليـة   

  ). 91: نفس المرجع، ص (يقدمنا لمساعدة ألزواجهن
إذ أن طبيعة العالقة بين صراع األوار والتوافق المهني نتيجة جاءت كما كان 

نا اليومية و االقتراب الفعلي من يوميات العديـد مـن الطلبـة    متوقعا، في ضل حيات
العاملين، إذ أن صراع األوار ينهك الكثير من طاقة الطـالب العـاملين، ويسـتنزف    
وقتهم وجهدهم ويرمى بهم في ضغوط العمل ومتطلبات األسرة و الدراسة ،هذا كلـه  

ر مهمـا كـان أثـر    يصب في صميم نتائج الدراسة المتوصل إليها، والمهم في األم
الصراع األدوار لدى الطالب العاملين إزاء توافقهم المهني، فهو في مثابة المطـاف  
يرجع إلى شخصية الطالب العاملين وبناءها النفسي، وفى كيفية بناء إستراتيجية كفيلة 
بالتوفيق بين متطلبات عملهم وحياتهم األسرية و الدراسية، فـي نفـس الوقـت دون    

ى حساب األخر، ومحاولة فهـم وإدراك أدوارهـم قـدر اإلمكـان،     ترجيح أحدها عل
باإلضافة إلى التحقيق من حدة ضغوط العمل، ومزاولة الدراسة ومتطلبـات األسـرة   
بالتعامل مع أدوارهم في حياتهم اليومية بشكل منفصل، لمنع أي تضارب أو تـداخل  

  .يؤثر سلبا على باقي األدوار األخرى
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  :  ضية الجزئية األولى مناقشة نتائج الفر -
وتنص الفرضية على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لـدى الطـالب   

) 14(العاملين في صراع األدوار باختالف الجنس ، وبناءا على نتائج الجدول رقـم  
وعنـد   148عند درجة الحريـة   0.43المحسوبة المساوية لـ) ت(حيث كانت قيمة 

االختالف  الجنس ال يؤثر في طبيعة الصراعات التي  ، إذ أن) 0.05(مستوى الداللة 
يشكو منها الطالب العامل، وهذا ضمن حدود بحثنا وخصائص العينة وهـي نتيجـة   
عكس ما افترضنا، حيث أن هذا العصر يتطلب خروج المرأة للعمل فقد شغلت عـدة  

كما أشارت  وظائف منها اإلدارية والفنية والتعليمية لتحقيق ضرورة اقتصادية تنموية، 
أن للمرأة أدوار داخل األسرة، فهـي مسـؤولة عـن األداء     2007(بن عمارة سمية

والمتابعة واإلنجاز، وفى العمل موظفة مسؤولة عن أداء دورها الوظيفي المهنـي، ال  
ينبغي التقصير أو التهاون فيه ألنها ملزمة كالرجل بأداء أدوارها المهنية بشكل سليم، 

بـن  ( خالص و االنضباط و تحقيق األهداف الوظيفية المطلوبة ولذا فهي مطالبة باإل
  )   . 2:، ص 2007عمارة سمية، 

فخروج المرأة للعمل وسع من طموحها لرفع مستواها الفكري و التعليمـي،  
فالتحقت بالجامعة وهذا أذى إلى تعدد أدوارها ودخولها في صراعات، كما أن الرجل 

ية والدراسية في تداخلها توقعه في صراعات، مـن  في أدائه لوظائفه المهنية واألسر
تقصير في وظيفة من الوظائف يمتد أثرها إلى باقي الوظائف، وهذا ما يؤدي به إلى 
عدم االنسجام و التالؤم بين هذه األدوار،وهذه نتيجة جاءت مؤيدة إلى ما توصلت إليه 

. توافق المهنـي  ،حيث أكدت أن الجنس ال يؤثر على ال)2005أوالد حيمودة جمعة، (
التـي توصـلت إلـى أن    ) 2005, رويم فايزة(كما تتفق دراستنا الحالية مع دراسة 

  .التوافق المهني ال يتأثر باختالف الجنس
  :مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية  -

وتنص الفرضية على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لـدى الطـالب   
ختالف الحالة العائلية، رأينا من خالل الجـدول رقـم   العاملين في صراع األدوار با

أن قيمة كانت غير دالة، بالمقارنة مع القيمة المجدولة، مما يؤكـد أن صـراع   ) 15(
كانت ) ت(األدوار لدى الطالب العاملين ال يتأثر باختالف الحالة العائلية، إذ أن قيمة 

 148ند درجـة الحريـة   ع) 1.96(المجدولة التي تبلغ ) ت(وهي أقل قيمة  1تقدرب
، مما يؤكد أن صراع األدوار لدى الطـالب العـاملين ال   0.05وعند مستوى الداللة 
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يتأثر بالحالة العائلية، فالطالب المتزوج تكثر انشغاالته فهو رب أسرة و مسؤول عنها 
فيتحمل أعباء هذه األسرة وتكاليفها ويسهر تلبية حاجياتها، باإلضافة إلى هـذا ملـزم   

دوره المهني بشكل سليم فهو موظف مسؤول عن تحقيق أهداف هذه المؤسسـة   بأداء
التي يعمل بها، كما يقوم بمزاولة دراسية بالمركز الجامعي لرفع مسـتواه التعليمـي،   
وهذا ما يجعل صراع األدوار يزداد عند الطالب المتزوجين، ودلـك لزيـادة ثقـل    

فال فتزداد األعباء، مما قد تفقـد  المسؤولية وتضاعفها، وخاصة في حالة وجو د األط
سـاندراد  (و ) دوتي نيفيل (الطالب ثقته بنفسه ويترك له أثار، حيث أشارت دراسة  

أن صراع األدوار يزداد بزيادة عدد األبناء تزداد األعباء بزيادتهم وخاصة في ) ميكو
،غير أن الطالـب  ) 83، 81: ، ص2000سميرة محمد، . (حالة وجود طفلين وأكثر 

ير متزوج يكون لديه الصراع، ولكن بدرجات متفاوتة، تتعدد هذه األدوار تترك لـه  غ
أثار سلبية سيئة على عالقاته مع أفراد أسرته، باإلضافة يؤثر على عالقاتـه خـارج   
األسرة أي البيئة المهنية و الدراسية فهو يقوم بأداء دورين هما الدراسي والمهني، فهو 

  .ي تقصير في أحدهما، فإن أثره يمتد إلى الطرف األخرمطالب بالقيام بالدورين وأ
فعدم داللة الفروق في صراع الدوار باختالف الحلة العائليـة، يظهـر بـان    
صراع األدوار لدى لطالب العاملين يتأثر بتضافر عوامل أخرى، قـد تكـون سـببا    

  مباشرا له بعيدا عن الحالة العائلي
  : ثةمناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثال -

و تنص الفرضية على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى الطـالب  
  .العاملين في صراع األدوار باختالف سنوات العمل 

المحسـوبة هـي   ) ت(أين وجدنا أن قيمة ) 16(بناءا على نتائج الجدول رقم 
إذ أن  1.96هي ) 0.05( المجدولة عند مستوى الداللة ) ت(في حيث أن قيمة  0.85

لفروق في صراع الدور لدى الطالب العاملين ال تأثر باختالف سنوات العمل فنرى ا
أن اختالف سنوات العمل ال تؤثر على صراع األدوار، الذي يعـاني منـه الطـالب    
العاملين و هي نتيجة عكس ما كنا نتوقع انطالقا من التواصل المباشر مـع الطلبـة   

لة  سنوات العمل تؤثر على الطالب العامـل،  العاملين، و الذي لفت انتباهنا إلي  أن ق
فالطالب في السنوات األولى من العمل يكون عرضة لصراع و ذلـك نتيجـة عـدم    
التالؤم مع متطلبات ظروف العمل و الدراسة ويظهر هذا جليا في غيابا ته المتكررة 
 عن أدائه المهني و في طبيعة عالقاته مع زمالئه و رئيسه في العمل، كمـا أن عـدم  
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تالؤم مواقيت عمله تؤثر على دراسة و على مستوى أدائه التعليمـي ، إذ أن مـرور   
السنين يقل لديهم الشعور الزائد بتضارب األدوار، ألنهم تعودوا على المهام المنسوبة 
لهم فيؤيدونها بكل مرونة، كما أن نضجهم و خبرتهم و األقدمية في العمل تمكنهم من 

تهم، حيث أن في هذه السنوات تساعد الفرد على إقامة التصرف األمثل في شؤون حيا
إذ  عالقات تعامل و تعاون مع زمالئه في العمل، فيبدل إلى مزاولة عملـه معهـم ،  

إلى أن أهم عنصر يجعل العاملون يميلون إلى مزاولة عملهم، هـو  » هوبوك«توصل 
  .) 73: ، ص1976عباس محمود عوض، ( ميلهم لزمالئهم الذين يعملون معهم

ا قرت بأن هناك عدم »جمعة أوالد حيمودة « و في هذا الصدد جاءت دراسة 
وجود فروق في التوافق المهني باختالف األقدمية و هذه النتيجة مخالفة لما توصـلت  

في دراستها حيث أكـدت إن العالقـة بـين االتصـال     )  2005رويم فايزة، ( إليه 
  .قدمية الشخصي لدى العمال بتوافقهم المهني تتأثر األ

  : مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الرابعة -
و تنص هذه الفرضية على أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية لـدى    

  .الطالب العاملين في صراع األدوار باختالف التخصص الدراسي
في صالح الـذكور ونسـبة   % 61.33أن نسبة ) 17(رأينا في الجدول رقم 

الجدوليـة عنـد    2التجريبية أكبر من قيمة كا 2كالصالح اإلناث حيث قيمة % 38.66
ومنه فإن الصراعات التي يشكو منها الطالب  0.05ومستوى الداللة  4درجة الحرية 

العاملين، تتأثر باختالف التخصص إذ أن نالحظ أن الطلبة في جميع التخصصات كان 
ة األسـاتذة  لديهم الصراع بدرجات متفاوتة، وهذا يعود لعدة أسباب من بينها مراعـا 

وتقديم تسهيالت من اإلدارة، حيـث أن   ،لغاباتهم هم المتكررة في الحصص التطبيقية
هؤالء يزاولون هذه الدراسة من أجل الحصول على شهادات إضافية فنالحظ أن السن 
دور في التخفيف من هذا الصراع، إذ أن صراع األدوار يتأثر بعمر الطالب فمعظـم  

محمـد أدم  (سنة فما فوق، وهذا ما توصل إليه  25نهم بين الطلبة العاملين يتراوح س
،  2007بن عمـارة سـمية،   (بأن صراع األدوار يتأثر بعمر الطالب 1980) سالمة

كما نجد أن حب الطالب لتخصص الذي يدرس فيه مالئم لقدراته المهنية، ،) 145:ص
صعوبات يخفف من حدة الصراع لديه إذ أن حبه لهذا التخصص يجعله يتخطى كل ال

والعراقيل إلى تواجهه، و الحقيقة أنه يجب مراعاة حجم العينة التي اسـتخدمت فـي   
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دراسة الفروق بين التخصص، كما لم نحصل على دراسات سابقة تشير إلى الفـروق  
  . في التخصص بنفس الطريقة

  الخالصة 
تولي دراسة صراع األدوار وا لتوافق المهني أهمية كبـرى فـي يوميـات    

جامعي العامل حيث أنه يقوم بعدة أدوار في مناحي الحياة المختلفة خاصـة  الطالب ال
الدراسة و المهنية واألسرية وتداخل وتضارب هذه األدوار فيما بينها يوقع الفريسـة  
لصراع نفسي ،فصراع األدوار يضفي على حياة الطالب العامل جهدا مضاعفا ربمـا  

كما , ائه لمهامه و للمسؤوليات األسريةيؤدي إلى انخفاض مستوى أدائه بالجامعة و أد
فتقصيره في هذا الجانب يوقعه , يؤثر هذا الصراع بدوره على الجانب المهني للطالب 

  .فريسة التوتر و القلق و الذي يؤدي بدوره إلى عدم توافقه مهنيا
ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى أن العالقة بين صراع األدوار والتوافق 

قة عكسية فزيادة أحدهما يؤدي على انخفاض األخر وهذا ما تجلى في المهني هي عال
أن صراع األدوار لدى الطالب العامل يقلل من توافقه المهنـي وذلـك   , دراستنا هذه 

 عكس ما إذا كان صراعه ضعيفا و هذا ما يزيد من نسبة توافقه 
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