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مستخلص
أجريــت الدراســة بهــدف معرفــة الفــروق بيــن قيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة ،وفقــا ً لعــدد مــن المتغيــرات ،وهــي عينــة الدراســة
(العينــة األولــى «بعــد الثــورة مباشــرة» /العينــة الثانيــة «بعــد مــرور  3أعــوام») ،والنــوع (ذكــور /إنــاث) ،ومحــل اإلقامــة (ريــف/
حضــر) ،والتفاعــل بينهــم لــدى عينــة الدراســة مــن المعلميــن بمحافظــة أســيوط ،شــملت العينــة الكليــة للدراســة ( )1121مــن المعلميــن
والمعلمــات 641( ،العينــة األولــى 480 ،العينــة الثانيــة) ،أظهــرت النتائــج وجــود فــروق جوهريــة بيــن العينــة األولــى والثانيــة فــي
(اإلدارة والمحيــط وعالقــات اإلشــراف وطريقــة الحيــاة واألمــان واالســتقالل والتنــوع والعائــد االقتصــادي والدرجــة الكليــة لقيــم
العمــل) وكانــت الفــروق فــي اتجــاه العينــة األولــى ،بينمــا كانــت الفــروق فــي (المقــام واإليثــار) فــي اتجــاه العينــة الثانيــة ،وكشــفت
النتائــج وجــود فــروق وفقـا ً لمتغيــر النــوع علــى بعــد اإلدارة فقــط فــي اتجــاه الذكــور ،وقــد توصلــت النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق
وفقــا ً الختــاف متغيــر محــل اإلقامــة ،وكذلــك التفاعــل بيــن محــل اإلقامــة والنــوع ،وكذلــك التفاعــل بيــن محــل اإلقامــة وعينــة
الدراســة ،وكذلــك التفاعــل بيــن عينــة الدراســة والنــوع ومحــل اإلقامــة ،بينمــا كانــت الفــروق فقــط علــى التفاعــل بيــن متغيــري عينــة
الدراســة والنــوع علــى الدرجــة الكليــة للقيــم وبعــض األبعــاد الفرعيــة وهــي (األمــان ،المقــام ،االســتقالل ،التنــوع).
كلمات مفتاحية :الثورة المصرية ،قيم العمل ،المعلمين.

Egyptian Revolution and Its Impact on Work Values Among
A Sample of Teachers in Assiut Governorate
Ahmed Kamal Abd Elwahab ElBahnasawy

Abstract
This study aims to identify the difference on work values and its constituent dimensions according to some
variables: study sample (first sample immediately after the revolution, second sample 3 years after the
revolution), gender (male and female), urban vs. rural, and interactions between these variables among a
sample of teachers in Assuit. Sample of the study (N= 1121) includes male and female teachers (first sample
N= 641, second sample N=480). Results show significant differences between the two samples in management,
setting, supervision relations, life styles, safety, autonomy, multiplicity, economic return and general work values
on behalf of the first sample. However differences in altruism and status were recorded for the second sample.
Gender differences were found only in management dimension for male teachers. No significant differences
were found either due to rural vs. urban place of living, or the interaction between gender and place of living.
Yet, significant differences were found due to the interaction between the two samples and gender on the
general score of values and some of the dimensions (safety, status, autonomy and multiplicity).
Keywords: Egyptian Revolution, Values of Work, Teachers.
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مقدمة
أطاحــت الثــورات الشــعبية بالحكومــات االســتبدادية بدايــة مــن
تونــس ثــم مصــر ثــم جــاء بعدهــا الثــورات فــي الــدول العربيــة
مثــل ليبيــا واليمــن وســوريا ،وهــذه الثــورات ربمــا تفســر كيفيــة
تحــول المواطــن فــي العالــم العربــي إلــى النقيــض مــن الالمبــاالة
السياســية إلــى العنــف السياســيKhalili, Schwedler,(.
) ،Zartman & Eid: 2011بعــد اســتجابة حتميــة للضغــوط
المســتمرة مــن خــال األعــداد الكبيــرة المحتشــدة بالشــوارع
والمياديــن تــم اإلطاحــة بالنظــام الحاكــم فــي مصــر مــن خــال
ثــورة  25ينايــر(El-Fiki & Rosseau, 2011).
ت مــن فــراغ ،فهنــاك
ومــن الواضــح أن ثــورة  25ينايــر لــم تــأ ِ
العديــد مــن النشــطاء كانــوا يحتجــون علــى مــدى ســنوات ســابقة،
وذلــك جــزء مــن المظاهــرات دعمــا لالنتفاضــة الفلســطينية
وضــد الغــزو األمريكــي للعــراق وضــد توريــث الســلطة فــي
مصــر ) ،(Bizri, 2011ولقــد اكتســبت الثــورة المصريــة الزخــم
نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا السياســية واالجتماعيــة ،ونظــرا ً
لوجــود مســتوى عــا ٍل مــن الفســاد والبيروقراطيــة والقمــع
وارتفــاع معــدالت البطالــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وارتفــاع
معــدالت الفســاد(World Bank, 2009) .
ويتضــح أثــر ذلــك فيمــا يترتــب عليــه مــن آثــار واضحــة للفســاد
الوخيــم فــي كل فئــات المجتمــع وكل جوانــب الحيــاة االجتماعيــة
والسياســية واالقتصاديــة ،وذلــك لمــا يســببه الفســاد مــن إهــدار
األمــوال والثــروات وعرقلــة أداء المســؤوليات ،ويتــرك الفســاد
آثــارا ً ســلبية فــي النظــام السياســي ســواء مــن حيــث شــرعيته أو
اســتقراره أو ســمعته ،حيــث يــؤدي الفســاد إلــى فقــدان الثقــة فــي
النظــام السياســي (ســالم .)8 :2010 ،وبخاصــة الطبقــات الفقيــرة
حيــث يشــير صنــدوق النقــد الدولي إلــى أن معدل نســبة المصريين
الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن  2دوالر فــي اليــوم الواحــد ال
تــزال مرتفعــة كثيــرا حيــث تصــل إلــى .(Fadel, 2011) ٪20
لــذا جــاءت األغلبيــة مــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل كلي ـا ً أو
جزئي ـا ً تكافــح مــن أجــل العيــش بكرامــة ،والتخلــص مــن الفســاد
المستشــري ،ووحشــية الشــرطة والمعانــاة مــن أيــدي الموظفيــن
الرســميين ،واألوضــاع الماليــة الســيئة ،وغيــاب الحقــوق المدنيــة
والسياســية ،وحالــة الطــوارئ المســتمرة منــذ ثالثــة عقــود متتالية،
لــذا جــاءت الثــورة للمطالبــة باســتعادة الكرامــة والحقــوق للمواطن
المصــري(Amnesty International, 2011).
وبهــذا يتضــح بمــا ال شــك فيــه أن هنــاك تغيــرات جوهريــة
كثيــرة وســريعة أصابــت المجتمــع العربــي فــي مختلــف قطاعاتــه
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،ونتيجــة لهــذه التغيــرات
التــي طــرأت بشــكل ســريع ومفاجــئ علــى المجتمــع العربــي،

زادت مشــكالت اإلنســان العربــي كمـا ً ونوعـاً ،وأصبــح اإلنســان
يعانــي مــن الضغوطــات والتوتــرات النفســية التــي أصبحــت
جــزءا ً مــن حياتــه اليوميــة (أبــو حســونة.)2013 ،
“كمــا نجــد أن المهــن تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث مكانتهــا
فــي المجتمــع ،وعائدهــا المــادي والمعنــوي ،كمــا تختلــف مــن
حيــث فــرص االســتقاللية المتاحــة للعامــل ،فمــع ارتفــاع المكانــة
يــزداد الدخــل والتحــدي واالســتقاللية والمتعــة بممارســة العمــل”
(شــوقي .)360 :2006 ،وهــذا ينعكــس بــدوره على كــم ونوعية
القيــم المهنيــة التــي يكتســبونها وتســيطر عليهــم وبخاصــة فــي
األوقــات العصيبــة والحاســمة التــي تحــدث فيهــا تغيــرات جذريــة
فــي كافــة الجوانــب االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة للدولــة.
لــذا فــإن الحيــاة الوظيفيــة للمعلميــن هــي واحــدة مــن الجوانــب
المهمــة فــي حياتنــا اليوميــة التــي تســبب قــدرا ً كبيــرا ً مــن
الضغــوط الطبيعيــة التنافســية فــي بيئــة العمــل ممــا قــد ينعكــس
بــدوره علــى قيــم العمــل ) ،(Estrella, 2010وإن فئــة المعلميــن
تواجههــم مطالــب وظيفيــة متنوعــة مثــل العــبء الزائــد مــن
العمــل والضغــوط المتعلقــة بالوقــت والدخــل؛ ممــا قــد ينعكــس
بــدوره علــى أداء المعلميــن وقيمهــم المتعلقــة بالعمــل (Chan,
تعــرف قيــم العمــل المتعلقــة بالمعلميــن
) ،1998وبهــذا فــإن
ّ
يســهم بفعاليــة فــي اســتثمار طاقــات الفــرد وقدراتــه علــى الخلــق
واالبتــكار ،أمــا عــدم االهتمــام بطبيعــة هــذه الضغــوط وقيــم
العمــل المختلفــة يزيــد مــن اإلحبــاط وعــدم الرضــا الوظيفــي
وانخفــاض األداء الوظيفــي (الشــاهين.)2010 ،
“ومــن األمــور التــي يجمــع عليهــا كل ذي لــب أن القيــم تمثــل
دورا ً مهمــا ً فــي توجيــه ســلوك الفــرد والجماعــة فــي مختلــف
أوجــه النشــاط اإلنســاني ســواء علــى المســتوى االجتماعــي أو
االقتصــادي أو السياســي أو الفكــري ،وإن القيــم تعمــل كمعاييــر
توجــه الســلوك الصــادر عــن األفــراد إلــى جهــة معينــة ومحــددة
ضمــن اإلطــار االجتماعــي ،وهــي التــي تحــدد األســلوب الــذي
يعــرض بــه الفــرد نفســه علــى اآلخريــن ،ولقــد أكــد علمــاء النفس
أنــه بمعرفــة قيــم الشــخص يمكــن معرفــة شــخصيته وأبعادهــا
المختلفــة” (الهنــدي.)2001 ،
ويشــير األســمر (“ )393 :1997أن البديــل الــذي يحتكــم إليــه
النــاس فــي غيــاب القيــم هــو القانــون ،ومهمــا بلــغ القانــون مــن
الدقــة واالنضبــاط فهــو ال ينبــع مــن داخــل النفــس البشــرية التــي
تنبــع منهــا القيــم ،وإنمــا مــن خارجهــا ،لذلــك يســهل االحتيــال
عليــه ،والتالعــب بــه ،وقيــام أنــاس مــن المنتفعيــن بتســخيره
لمصالحهــم ،كلمــا وجــدوا إلــى ذلــك ســبيال ،فتضيــع حقــوق
وتنتهــك حرمــات ،وتصــادر حريــات باســم القانــون ،وتشــيع
شــريعة الغابــة”.
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ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إنــه مــن المســلم بــه أن للقيــم
دورا ً مؤثــرا ً فــي حيــاة األفــراد والمجتمعــات ،وكذلــك مجــال
التوجيــه التربــوي والمهنــي ،باعتبارهــا مصــدرا ً لتشــكيل
الســلوك فــي المجتمــع ،وإن المســتقبل المهنــي للفــرد ال
يعتمــد علــى اســتعداده للعمــل واختيــاره للمجــال الــذي يعمــل
فيــه ،ولكــن علــى طبيعــة المجتمــع والقيــم الســائدة فيــه كذلــك
(الشــاهين.)2010 ،
فــا شــك أن القيــم المرتبطــة بــذات الفــرد هــي التــي تشــكل
نظرتــه للحيــاة وطريقتــه فــي التفكيــر والتعامــل مــع اآلخريــن
فــي المجتمــع ،األمــر الــذي يشــير إلــى وجــود تأثيــر مــا بيــن
القيــم ونوعيــة الدراســة أو المجــال الــذي ترتبــط بــه (الشــاهين،
 .)2010وإن العمليــة التربويــة التــي تســود أي مجتمــع تحتــاج
إلــى توافــق األنمــاط الســلوكية والقيــم ،وتــؤدي أيضــا القيــم دورا ً
حاســما ً فــي نجــاح البرنامــج التربــوي؛ إذ إن التربيــة مــن أهــم
المحــددات التــي يرتكــز عليهــا نســق القيــم فــي نشــأته وتطــوره
(حمــادات.)2006 ،
مشكلة الدراسة
تعــد القيــم المحــرك األســاس لســلوك الفــرد والجماعــة؛ فهــي
تشــكل إطــارا ً عامـا ً للفــرد ومرجعـا ً أساســيا ً فــي تفســير حركتــه
وتســويغ تصرفاتــه ،وتعــد القيــم التــي يتبناهــا الفــرد ويســتنبطها
بداخلــه مــن المرتكــزات األساســية لتحقيــق األهــداف وتطويــر
األداء ،وتبعــا ً لنــوع القيــم– إيجابيــة أو ســلبية -يكــون اتجــاه
األداء (غيــات ،أحمــد.)2012 :
فالقيــم هــي األســاس الســليم لبنــاء تربــوي متميــز؛ ألن فقــدان
التربيــة للقيــم التــي تبنــى عليهــا الشــخصية ،يفقدهــا روحهــا
بــل إن األهــداف التربويــة والغايــات واالســتراتيجيات مــا لــم
تشــتق مــن قيــم صحيحــة ســليمة تراعــي العالقــات اإلنســانية
فــي أبعادهــا المختلفــة فإنهــا تفقــد أهميتهــا وقيمتهــا (مناعــي،
 ،)348 :2013ونجــد أن المعلــم هــو النقطــة األساســية فــي
العمليــة التعليميــة ،وهــو األكثــر أهميــة ،والــذي تســتند إليــه
جــودة العمليــة التعليميــة بنســبة  %30مــن تعلــم الطالــب فــي
المدرســة(Lee, Hung & Ling, 2012).
والســبب الرئيــس لالهتمــام بقيــم العمــل يرجــع إلــى أن قيــم
العمــل لديهــا القــدرة علــى التنبــؤ بشــكل كبيــر بعــدة معاييــر
مهمــة ،مثــل اختيــار المهنــة والرضــا الوظيفــي واالســتقرار
واألداء الوظيفــي )،(Balsamo, Lauriola & Saggino: 2013
ونظــرا ً ألن هنــاك معلميــن مختلفيــن يمتلكــون طموحــات وقيمــا
وقــدرات ومهــارات متنوعــة ،فــإن هــذه االختالفــات قــد تكــون
مهمــة بالنســبة لتطلعــات المعلميــن المهنيــة والتطــور وااللتــزام
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ممــا ينعكــس بــدوره علــى الطــابWatt, Richardson &(.
)Wilkins, 2014

ونجــد أيضــا أن تطابــق بعــض القيــم الشــخصية والتنظيميــة
مــع بعضهــا يجعــل قيــم العمــل لــدى الفــرد مرتفعــة ،وأن
التناقــض بيــن القيــم الشــخصية وقيــم العمــل يمكــن أن ينعكــس
بــدروه علــى انعــدام األمــن وانخفــاض الترابــط ممــا يــؤدي إلــى
نضــوب العمــل(Dylag, Jaworek, Karwowski, Ko,zusznik
 ،)& Marek: 2013وهــذا يتفــق مــع مــا أشــار إليهــكل
مــن بورشــا وكاســتيلي وكارولــي وســاجون (& Boerchi
 )Castelli, 2000; Caroli, & Sagone: 2013مــن أن كل
شــخص يســعى للعمــل بالمهنــة التــي تتوافــق مــع منظومــة القيــم
الخاصــة بــه ،والتــي تحــدث إشــباعا ً لقيمــه كمصــدر للرضــا
المســتمد مــن الوظيفــة ،فنجــده يميــل لتأكيــد جوانــب معينــة فــي
العمــل وتفضيــل بعــض األنشــطة علــى بعضهــا اآلخــر نتيجــة
اختــاف القيــم.
ومــن خــال البحــث واالطــاع أمكــن التوصــل لدراســة واحــدة
كان هدفهــا تعــرف العالقــة بيــن قيــم وأخالقيــات العمــل بالجوانــب
السياســية والثقافيــة واالقتصاديــة للدولــة لــدى عينــة مــن المعلميــن
بإيــران ،حيــث أجريــت الدراســة علــى عينــة بلــغ قوامهــا ،1121
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن أغلــب المعلميــن لديهم قيــم محافظة،
ونســبة  %95لديهــم قيــم عاطفيــة ووجدانيــة ،ونســبة  %86لديهــم
قيــم دينيــة ،ونســبة  %75لديهــم قيــم سياســية محافظــة ،ونســبة
 %65لديهــم قيــم اقتصاديــة احتكاريــة ،ونســبة  %60لديهــم قيــم
ثقافيــة محافظــة ،ونســبة  %94لديهــم عالقــات اجتماعيــة وعالقــة
ود داخــل مــكان العمــل ،وتوجــد أيضــا عالقــة بيــن أخالقيــات قيــم
العمــل الفرديــة والجوانــب السياســية والثقافيــة واالقتصاديــة للدولة
والمجتمــع معــا(.)Chanzanagh & Nejat, 2010
لــذا فــإن دراســة قيــم العمــل لــدى المعلميــن تســاعد علــى فهــم
أعمــق لهــذه الفئــة وقيــم العمــل لديهــم وبخاصــة بعــد التطــورات
السياســية التــي حدثــت فــي المجتمــع المصــري علــى مــدار ثالثة
أعــوام متتاليــة منــذ عــام 2011م حتــى 2014م ،ومــا تزامــن
معــه مــن تغيــرات سياســية جذريــة فــي الدولــة بتولــي المجلــس
العســكري إدارة شــؤون الدولــة ،ثــم تولــي مرســي رئاســة
الجمهوريــة ثــم تولــي عدلــي منصــور الحكــم المؤقــت للدولــة،
وفــي الفتــرة نفســها تــم تغييــر مجلــس الــوزراء مــرات عديــدة
نتيجــة االحتجاجــات المســتمرة ،وعــدم القــدرة علــى إدارة البــاد
بالشــكل ،وفــي خــال هــذه الفتــرة قامــت احتجاجــات كثيــرة جــدا
ومظاهــرات مــن جميــع الفئــات المختلفــة ،والتــي كان مــن بينهــا
فئــة المعلميــن وكان هدفهــا الرئيــس هــو تحســين األجــور ،لــذا
تحــاول الدراســة الحاليــة تعــرف شــكل قيــم العمــل وتطورهــا

البهنساوي

وانعكاســات الثــورة المصريــة عليهــا ،بعــد مــرور ثالثــة أعــوام
فــي ظــل تغيــرات سياســية جذريــة ســريعة وغيــر مســتقرة
انعكســت بدروهــا علــى الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة
والدينيــة والقيميــة والمهنيــة؛ بســبب عــدم االســتقرار فــي
الشــارع المصــري مــن خــال كثــرة االحتجاجــات والمظاهــرات
والمطالــب الفئويــة ،والتــي كان لفئــة المعلميــن نصيــب فيهــا،
ومــدى انعــكاس ذلــك علــى قيــم العمــل لــدى المعلميــن بمحافظــة
أســيوط .لــذا يمكــن بلــورة مشــكلة الدراســة فــي الســؤال اآلتــي-:
هــل توجــد فــروق فــي متوســطات درجــات قيــم العمــل وأبعــاده
الفرعيــة وفق ـا ً الختــاف عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة
الثانيــة) ،ومتغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث) ،ومتغيــر محــل اإلقامــة
(ريــف /حضــر) والتفاعــل بينهــم لدى عينة الدراســة مــن المعلمين؟

اإلطار النظري
أوالً :الثورات الشعبية
مصطلــح الثــورة  Revolutionيرجــع إلــى األصــل الالتينــي،
ويعنــي الــدوران ممــا يــدل علــى حــدوث تغييــر جوهــري فــي
هيــاكل الســلطة التنظيميــة فــي مــدة قصيــرة نســبياً ،وبخصــوص
هــذا الشــأن فقــد فــرق أرســطو بيــن نوعيــن مــن الثــورات
السياســية ،وتشــمل (أ) التغييــر الكامــل مــن دســتور آلخــر( ،ب)
تعديــل الدســتور القائــم ) .(Wahba, K, 2011والثــورة كذلــك
هــي مشــاركة شــعبية تهــدف إلــى إجــراء تحويــل اجتماعــي،
وتنتهــي بتأســيس نظــام سياســي جديــد ،ومــن الواضــح أن
الثــورة ال يمكــن أن تجــري مــن دون إثــارة مقاومــات قويــة جــدا ً
تتجــاوز كثيــرا ً اإلطــار الدقيــق للشــرعية (صاصيــا.)1998 ،
وتعــد الثــورات أحــد المظاهــر الجماعيــة للحيــاة الديمقراطيــة
التــي يتحــد فيهــا أفــراد الشــعب جميعــا لتغييــر نظــام الحكــم
فــي البــاد ،والتــي تحركهــا اإلرادة الشــعبية وليســت القــوى
والتيــارات السياســية المنظمــة ،التــي تتكاتــف فيهــا كل األطيــاف
والقــوى فــي اآلن ذاتــه ،كذلــك يشــير مفهــوم الثــورة إلــى التغيــر
المفاجــئ بعيــد األثــر فــي الكيــان االجتماعــي لتحطيــم اســتمرار
األحــوال القائمــة فــي المجتمــع ،وذلــك بإعــادة تنظيــم وبنــاء
النظــام االجتماعــي بنــاء جذري ـاً.
ويعــد أول مــن أشــار إلــى تفســير الظواهــر االجتماعيــة
والسياســية بإرجاعهــا إلــى العوامــل االجتماعيــة واألوضــاع
المعيشــية العالمــة ابــن خلــدون ،وذلــك فــي دراســته حــول
النظريــة السياســية حيــث أوضــح أنــه مــن الصعــب تجاهــل أثــر
بعــض العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي نظــام الدولــة
واســتقرارها (ربيــع1981 ،؛ شــارف; .)2007

ثانيا :قيم العمل
يبــدو أن مفهــوم قيــم العمــل مفهوم معقــد ،فهناك مناقشــات مختلفة
فــي القيــم اإلنســانية حــول معناهــا الحرفــي ،ولعــل التعريــف
األكثــر تأثيــرا ً للقيــم يعــود إلــى كليشــكهوهن 1951KLuckhohn
أن القيمــة تتضمــن المعنــى الصريــح أو الضمنــي لمجموعــة مــن
الســمات الفرديــة المرغــوب فيهــا ،والتــي تؤثــر فــي االختيــار
ممــا هــو متــاح (.)Lei, 2012
ورد معنــى القيمــة فــي مختــار الصحــاح “القيمــة :بمعنــى قـ ّـوم
الشــيء أظهــر مــا فيــه مــن إيجابيــات وســلبيات” (الــرازي،
 .)232 :1988كمــا يعــرف ســتيوارت وجليــن (& Stewart
 )Glynn: 1985القيــم بأنهــا االتجاهــات العامــة التــي تفضــل
جوانــب محــددة مــن األحــداث لآلخريــن.
ويعرفهــا شــوارتز وبيلســكي )(Schwartz & Bilsky: 1987
بأنهــا عبــارة عــن المعتقــدات التقييميــة التــي تلخــص العناصــر
العاطفيــة والمعرفيــة لتوجيــه النــاس وفقــا للمجتمــع الذيــن
يعيشــون فيــه“ .ويعرفهــا بعضهــم بأنهــا مفهــوم يميــز الفــرد
أو الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا ويحــدد مــا هــو مرغــوب فيــه
وجوبــا ،ويؤثــر فــي انتقــاء أســاليب العمــل ووســائله وغاياتــه”
(خليفــة.)48 :1992 ،
ويــرى هوانــغ وتشــانغ ولــي ()Huang, Zhang & Li: 1994

أن القيــم هــي تنظيــم مفاهيــم للنــاس للتمييــز بيــن الجيــد والســيئ
والجميــل والقبيــح والصحيــح والخاطــئ والمتطابــق والمختلــف.
ويشــير روبنــز ( )Robbins: 1998للقيــم بأنهــا وصــف لألفــكار
والمبــادئ القويــة فرديًــا واجتماعيــاً ،وهــي قابلــة لالســتمرار
ومرغــوب فيهــا .ويشــير روس ( )Russe, 2001إلــى القيــم بأنهــا
العوامــل التــي تســتحق أن تعطــي معنــى للثقافــة العامــة للمجتمع،
فالقيــم كمــا يعرفهــا ماكونــس ( )Macionis, 2001هــي هيــكل
معرفــي لشــرح تفضيــات األفــراد فيمــا يتعلــق بالمثــل والمبــادئ
واألولويــات فــي الســلوك.
وتعــرف مونيــكا ) (Monica, 2005قيــم العمــل بأنهــا المعتقــدات
حــول المرغــوب فيــه مــن الســمات المتعلقــة باألعمــال المختلفــة،
والتــي يمكــن الحصــول عليهــا عــن طريــق الرجــوع للمكافــات
المحتملــة التــي تســتمد مــن العمــل .ويعرفهــا دي فــوس
وبينيونــس ورن ( )De Vos, Bunyens & Ren: 2005بــأن القيــم
هــي األهــداف العامــة والثابتــة نســبيا ً لــدى الفــرد ،والتــي تســعى
لتحقيــق العمــل.
ويشــير تاجــارت ( )Tegart, 2005إلــى القيــم باعتبارهــا
التفســيرات واالفتراضــات لــكل مــا يُعــد مرغوبا فيــه (Mohseni
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 .)& Shatalebi: 2012ويشــير روكــوم وريــل وويرنجــا إلى أن
القيــم هــي المعتقــدات والمفاهيــم التــي تشــكل أفعالنــا وتوجهاتنــا
).(Rekom, Reiel & Wierenge, 2006
ويعرفهــا يتمــا وتشــينخي وأيكفحــواي (Yet-Mee, Chuen-

 )Khee & Aik-Phoay, 2008بأنهــا تفضيــات لنــوع وبيئــة
العمــل والمعتقــدات حــول أهميــة المتطلبــات األساســية فــي
مواقــف العمــل والمبــادئ والتوجيهــات الوظيفيــة ذات الصلــة
بالقــرارات والســلوكيات المرتبطــة بالعمــل.
وبهــذا يمكــن تعريــف قيــم العمــل بأنهــا مجموعــة العوامــل
األساســية التــي يجتمــع ويتفــق عليهــا األفــراد داخــل العمــل
لتشــكل أفكارنــا وتصرفاتنــا وانفعاالتنــا فيمــا يتعلــق بالعمــل
وقراراتــه.
نماذج قيم العمل
هنــاك تصــورات عــدة مــن قبــل العلمــاء المهتميــن بالقيــم بشــكل
عــام وقيــم العمــل بشــكل خــاص ،ويمكــن عــرض بعــض هــذه
التصــورات فيمــا يلــي :فقد خلــص شــوارتز ()Schwartz, 1994
إلــى تصــور هيكلــي للقيــم العامــة مــن خــال عــدد كبيــر مــن
الثقافــات ،والــذي وصــل إلــى مــا يقــرب مــن  70ثقافــة حــول
العالــم ،وتشــمل القيــم  10أبعــاد :اللــذة  ،Hedonismوالطاقــة
 ،Powerواإلنجــاز  ،Achievementوالتحفيــز ،Stimulation
والتوجيــه الذاتــي  ،Self-Directionوالشــمولية ،Universalism
واإلحســان  ،Benevolenceواالتفــاق  ،Conformityوالتقليــد
 ،Traditionواألمــن  .Securityوتصــور شــوارتز أربعــة
أبعــاد رئيســة للقيــم المتعلقــة بالعمــل :عامــل الذاتيــة ،Intrinsic
ويشــمل نمــو الشــخصية واالســتقالل الذاتــي والمصلحــة
واإلبــداع .والعامــل الخارجــي  ،Extrinsicويشــمل األجــور
واألمــن .وعامــل االجتماعيــة  ،Socialويشــمل االتصــال مــع
النــاس والمســاهمة فــي المجتمــع .وعامــل الطاقــة ،Power
ويشــمل الوضــع االجتماعــي والســلطة والنفــوذ .كذلــك يقســم
زهــاو ( (Zhao, 1984قيــم العمــل إلــى أربعــة أنــواع :التفضيــل
 ،Preferenceوالمصالــح االجتماعيــة ،Social Interests
والمكانــة االجتماعيــة  ،Comfort of Prestigeواالقتصــاد
.(Lei, 2012) Economy
ويركــز نمــوذج وتيــر وماســاش )Maslach & Leiter (1997

علــى درجــة التطابــق بيــن ســمات الموظــف ،وســتة مجــاالت
رئيســة فــي العمــل ،فكلمــا زادت الفجــوة أو عــدم التطابــق بيــن
الشــخص والقيــم الوظيفيــة زاد احتمــال الفشــل فــي الوظيفــة.
وتوصــل وانــغ ويــاو ) (Wang & Liao, 2003إلــى ســتة أنــواع
مــن القيــم هــي العالقــة بيــن األشــخاص ،وتطويــر الــذات،
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والمســاهمة ،والمكانــة االجتماعيــة ،واألســرية ،والحيــاة الماديــة.
وذكــرت البــورت إلــى أن هنــاك ســت قيــم أساســية ،وهــي
القيــم النظريــة واالقتصاديــة والجماليــة واالجتماعيــة والسياســية
والدينيــة ( ،)Colak & Kara, 2012ويصنــف البــورت Allport
القيــم إلــى ســت مجموعــات ،وهــي القيــم النظريــة أو المثاليــة
واالقتصاديــة والجماليــة واالجتماعيــة والسياســية والدينيــة،
ويقصــد بالقيــم االجتماعيــة هــي التــي يتــم قبولهــا مــن قبــل
الجميــع ،وتشــمل هــذه القيــم الحقائــق والقضايــا التــي يكــون
مرغوبــا فيهــا ومقبولــة مــن الجميــع فــي المجتمــع ،والقيــم
القانونيــة هــي قيــم مصدقــة ومقبولــة مــن قبــل الشــعب ،ويحددهــا
القانــون مــع لوائــح لتنظيــم ومراقبــة العالقــات بيــن البشــر،
والقيــم الدينيــة وتشــمل االنتبــاه إلــى القيــم المقدســة والروحيــة
للبشــر ،والتــي تعــد مــن أهــم القيــم وأقواهــا جميع ـا ً فــي جميــع
المجتمعــات تقريبــاً .والقيــم السياســية ،وهــي خدمــة المجتمــع
لتوفيــر الرعايــة االجتماعيــة ،والقيــم الثقافيــة ،وهــي التــي
تتصــل بثقافــة ومصالــح عامــة النــاس وتحمــل أهميــة كبيــرة
).(Mohseni & Shatalebi, 2012
فــروض الدراســة :يمكــن بلــورة مشــكلة الدراســة فــي فــرض
واحــد وهــو كاآلتــي-:
توجــد فــروق فــي متوســطات درجــات قيــم العمــل وأبعــاده
الفرعيــة وفقـا ً الختــاف عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة
الثانيــة) ،ومتغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث) ،ومتغيــر محــل اإلقامــة
(ريــف /حضــر) والتفاعــل بينهــم لــدى عينــة الدراســة مــن
المعلميــن.
منهج الدراسة وإجراءاتها
منهــج الدراســة :اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المنهــج
الوصفــي (المقــارن) لمناســبته ألهــداف الدراســة.
عينة الدراسة
أجريــت الدراســة علــى عينــة بلــغ قوامهــا  1121مــن المعلميــن
والمعلمــات ،وشــملت العينــة الكليــة عينتيــن للدراســة ،وفقــا للمدة
الزمنيــة التــي تــم التطبيــق فيهــا ،فكانــت العينــة األولــى للدراســة
(بعــد الثــورة مباشــرة) فــي مــارس  ،2011وبلــغ عددهــا
( ،)641بينمــا كانــت العينــة الثانيــة للدراســة (بعــد مــرور 3
أعــوام) فــي مــارس عــام  ،2014وبلــغ عددهــا ( ،)480ويمكــن
توضيــح خصائــص العينــة مــن حيــث عــدد مــن المتغيــرات ،مثل
(النــوع ،محــل اإلقامــة ،المؤهــل الدراســي ،الحالــة االجتماعيــة،
الفئــة العمريــة ،الســن) بشــكل أكبــر مــن خــال الجــدول (.)1

البهنساوي

الجدول ( )1خصائص عينة الدراسة وفقا ً لعدد من المتغيرات المتعلقة (النوع ،محل اإلقامة ،المؤهل الدراسي ،الحالة االجتماعية،
الفئة العمرية ،السن) لدى عينة من المعلمين (ن= )1121
العينة األولى (بعد الثورة مباشرة)
مارس 2011

المتغيرات

ك

%

ك

%

ذكور

327

51

260

54.2

إناث

314

49

220

45.8

ريف

329

51.3

218

45.4

حضر

312

48.7

262

54.6

بكالوريوس أو ليسانس

562

87.7

259

54

دبلوم تربوي

77

12

221

46

الماجستير

2

0.3

-

-

أعزب

73

11.4

84

17.5

متزوج

548

85.5

383

79.8

أرمل

15

2.3

4

1.9

مطلق

5

0.8

9

0.8

من  30 - 20عام

140

12.5

123

11

من  40 - 30عام

261

23.3

136

12.1

من  50 - 40عام

183

16.3

144

12.8

من  60 - 40عام

57

5.1

77

6.9

641

100

480

100

النوع
محل اإلقامة

المؤهل الدراسي

الحالة االجتماعية

الفئة العمرية

اإلجمالي
السن

العينة الثانية (بعد الثورة بمرور 3أعوام)
مارس 2014

المدى العمري

 59 – 22عام

 62 – 22عام

المتوسط

 36.95عام

 38.38عام

االنحراف المعياري

 8.26عام

 9.64عام

أداة الدراسة
قائمة قيم العمل Work Values Inventory

إعــداد دونالــد  Donaldتعريــب موســى (د.ت) ،تتكــون القائمــة
مــن  45فقــرة تكــون اإلجابــة عنهــا مــن خــال خمســة بدائــل
(مهــم جــداً– مهــم -متوســط األهميــة -قليــل األهميــة -غيــر
مهــم) ،توزعــت فقــرات القائمــة علــى  15بعــدا ً (االبتــكار،
اإلدارة ،اإلنجــاز ،المحيــط ،عالقــات اإلشــراف ،طريقــة
الحيــاة ،األمــان ،الزمــاء ،حــب الجمــال ،المقــام ،االســتقالل،
التنــوع ،العائــد االقتصــادي ،اإليثــار ،اإلثــارة الذهنيــة) .اتســم
المقيــاس بثبــات إعــادة التطبيــق حيــث تراوحــت معامــات
االرتبــاط بيــن  0.74إلــى  ،0.88كمــا توفــر لمقيــاس صــدق

المحكميــن وصــدق المحتــوى والصــدق التالزمــي مــع مقاييــس
قيــم مماثلــة .وفــي الدراســة الحاليــة تــم تطبيــق القائمــة علــى
عينــة اســتطالعية مكونــة مــن  100مفــردة مــن المعلميــن
مــن الجنســين ( 50مــن الذكــور 50 -مــن اإلنــاث) ،تتــراوح
أعمارهــم بيــن  54 -25عامـاً ،بمتوســط عمــري قــدره 36.15
وانحــراف معيــاري قــدره  6.94عــام؛ بغــرض إعــادة حســاب
الخصائــص الســيكومترية (الثبــات والصــدق) للتحقــق مــن
مــدى صالحيــة اســتخدام القائمــة علــى عينــة المعلميــن فــي
الدراســة الحاليــة ،وللتأكــد مــن الثبــات تــم حســاب الثبــات بعــدة
طــرق ،مثــل االتســاق الداخلــي ومعامــل الفاكرونبــاخ والتجزئــة
النصفيــة ،ويمكــن عــرض ثبــات القائمــة بتفاصيــل أكثــر علــى
عينــة الدراســة الحاليــة ،كمــا هــو موضــح بالجــدول (.)2
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الجدول ( )2ثبات االتساق الداخلي والفاكرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس قيم العمل وأبعاده الفرعية
لدى عينة من المعلمين (ن= )100
ثبات االتساق الداخلي بين
المتغيرات

الفقرات والدرجة الكلية
من

إلى

الدرجة الكلية لألبعاد
والدرجة الكلية للقيم

الفاكرونباخ

التجزئة النصفية
للمقياس كله

االبتكار

**0.622

**0.845

**0.706

0.811

اإلدارة

**0.598

**0.760

**0.466

0.769

اإلنجاز

**0.715

**0.812

**0.724

0.808

المحيط

**0.756

**0.842

**0.659

0.791

عالقات اإلشراف

**0.600

**0.845

**0.622

0.761

طريقة الحياة

**0.577

**0.790

**0.721

0.785

األمان

**0.390

**0.775

**0.639

0.712

بلغ معامل االرتباط

الزمالء

**0.619

**0.755

**0.702

0.779

()0.894

حب الجمال

**0.669

**0.801

**0.725

0.792

سبيرمان براون

المقام

**0.633

**0.685

**0.677

0.764

بلغ معامل الثبات

االستقالل

**0.491

**0.682

**0.630

0.721

التنوع

**0.615

**0.684

**0.659

0.714

العائد االقتصادي

**0.622

**0.725

**0.531

0.725

اإليثار

**0.677

**0.786

**0.618

0.779

اإلثارة الذهنية

**0.737

**0.750

**0.679

0.799

الدرجة الكلية للقيم

**0.639

**0.676

وبعد التصحيح بمعادلة

()0.944

0.745

* دال عند مستوى داللة  ** ،0.05دال عند مستوى داللة 0.01

يتضــح مــن خــال الجــدول الســابق أن معامــات االتســاق
الداخلــي بيــن درجــات الفقــرات ودرجــة كل بعــد وبيــن الدرجــة
الكليــة للبعــد والدرجــة الكليــة للقائمــة كانــت دالــة عنــد مســتوى
داللــة ( ،)0.01وأن معامــات ثبــات الفاكرونبــاخ كانــت
مرتفعــة ،وأن ثبــات التجزئــة النصفيــة للقائمــة كلهــا كان مرتفعــا
ممــا يعطــي مؤشــرا جيــدا إلمكانيــة االعتمــاد علــى القائمــة
الحاليــة مــن حيــث ثباتهــا.
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ولحســاب صــدق القائمــة اعتمــد الباحــث علــى الصــدق التمييــزي
مــن خــال تعــرف الفــروق بيــن الربيــع األدنــى واألعلــى
للدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة ،ويمكــن عــرض
نتائــج المقارنــة بيــن الربيــع األدنــى واألعلــى باســتخدام اختبــار
ت لداللــة الفــروق بيــن المتوســطات ،كمــا هــو موضــح بالجــدول
(.)3

البهنساوي

الجدول ( )3الفروق بين متوسطات درجات الربيع األدنى واألعلى على الدرجة الكلية لقيم العمل وأبعاده الفرعية
لدى عينة الدراسة من المعلمين (ن = )50

المتغيرات

م

الربيع األدنى
(ن= )25

الربيع األعلى
(ن= )25

25.310

0.001

الربيع األعلى

0.001

الربيع األعلى
الربيع األعلى

ع

م

االبتكار

7.76

1.17

14.52

0.65

اإلدارة

7.64

1.08

13.12

1.01

18.543

اإلنجاز

8.40

1.41

14.84

0.37

22.011

0.01

المحيط

8.92

2

14.88

0.33

14.711

0.001

الربيع األعلى

عالقات اإلشراف

8.68

1.31

14.92

0.28

23.23

0.001

الربيع األعلى

طريقة الحياة

8.56

1.36

14.48

0.51

20.426

0.001

الربيع األعلى

األمان

7.84

1.41

14.08

0.70

19.865

0.001

الربيع األعلى

الزمالء

9

1.26

14.52

0.51

20.329

0.001

الربيع األعلى

حب الجمال

7.76

1.13

13.72

0.89

20.729

0.001

الربيع األعلى

المقام

8.56

1.42

14.68

0.48

20.476

0.001

الربيع األعلى

االستقالل

8.24

0.93

13.72

0.61

24.672

0.001

الربيع األعلى

التنوع

7.96

1.10

13.40

0.65

21.348

0.001

الربيع األعلى

العائد االقتصادي

8.64

1.50

14.36

0.49

18.161

0.001

الربيع األعلى

اإليثار

8.84

1.75

14.72

0.46

16.267

0.001

الربيع األعلى

اإلثارة الذهنية

8.44

1.12

14.20

0.71

21.729

0.001

الربيع األعلى

الدرجة الكلية للقيم

141.96

14.18

202.88

8.08

18.668

0.001

الربيع األعلى

أظهــرت نتائــج المقارنــة بيــن الربيــع األدنــى واألعلى باســتخدام
قيمــة (ت) أن الفــروق بيــن الربيــع األدنــى واألعلــى دال عنــد
مســتوى داللــة ( )0.001فــي اتجــاه الربيــع األعلــى ممــا
يعطــي مؤشــرا بقــدرة القائمــة علــى التمييــز بيــن المنخفضيــن
والمرتفعيــن علــى قيــم العمــل وبهــذا يمكــن االســتدالل بــأن
قائمــة قيــم العمــل تتســم بصــدق كاف يمكــن مــن خاللــه
االعتمــاد علــى القائمــة الحاليــة فــي قيــاس قيــم العمــل.
نتائج الدراســة ومناقشتها
أولــى نتائــج فــرض الدراســة تشــير إلــى أنــه“ :توجــد فــروق
فــي متوســطات درجــات قيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة وفقــا ً
الختــاف متغيــرات عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة
الثانيــة) ،ومتغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث) ،ومتغيــر محــل
اإلقامــة (ريــف /حضــر) والتفاعــل بينهــم لــدى عينــة الدراســة
مــن المعلميــن”.

ع

قيمة ت

مستوى الداللة

اتجاه الفروق

وللتحقــق مــن صحــة الفــرض وتعــرف الفــروق اإلحصائيــة
وفقــا ً الختــاف متغيــرات عينــة الدراســة (العينــة األولــى/
العينــة الثانيــة) ،ومتغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث) ،ومتغيــر
محــل اإلقامــة (ريــف /حضــر) ،والتفاعــل بينهــم لــدى عينــة
الدراســة مــن المعلميــن وتأثيرهــا فــي قيــم العمــل وأبعــاده
الفرعيــة ،تــم اســتخدام تحليــل التبايــن المتعــدد ،Multivariate
ويمكــن عــرض نتائــج الدراســة بالنســبة لتحليــل التبايــن متعــدد
المتغيــرات ،كمــا هــي موضحــة بالجــدول ( ،)4وكذلــك أمكــن
تتبــع الفــروق البعديــة الدالــة علــى المتغيــرات ،كمــا هــو
موضــح بالجــدول (.)7 ،6 ،5
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الجدول ( )4تحليل التباين متعدد المتغيرات على قيم العمل وأبعاده الفرعية وفقا ً الختالف عينة الدراسة (العينة األولى /العينة الثانية)،
ومتغير النوع (ذكور /إناث) ،ومتغير محل اإلقامة (ريف /حضر) والتفاعل بينهم لدى عينة الدراسة من المعلمين (ن= )1121

النوع (ذكور × إناث)

عينة الدراسة (العينة األولى × العينة الثانية)

مصدر التباين
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المتغيرات

مجموع المربعات

درجة الحرية
)(df

متوسط المربعات

قيمة ف )(F

مستوى
الداللة

االبتكار

12.292

1

12.292

1.966

غير دال

اإلدارة

115.947

1

115.947

20.500

0.001

اإلنجاز

51.369

1

51.369

10.974

0.001

المحيط

57.870

1

57.870

8.39

0.01

عالقات اإلشراف

90.916

1

90.916

16.297

0.001

طريقة الحياة

148.040

1

148.040

28.417

0.001

األمان

230.792

1

230.792

39.692

0.001

الزمالء

1.553

1

1.553

0.251

غير دال

حب الجمال

1.826

1

1.826

0.334

غير دال

المقام

13.542

1

13.542

2.699

غير دال

االستقالل

367.082

1

367.082

65.425

0.001

التنوع

404.038

1

404.038

70.472

0.001

العائد االقتصادي

219.006

1

219.006

40.890

0.001

اإليثار

63.379

1

63.379

12.909

0.001

اإلثارة الذهنية

1.345

1

1.345

0.245

غير دال

الدرجة الكلية للقيم

6931.641

1

6931.641

12.958

0.001

االبتكار

12.116

1

12.116

1.937

غير دال

اإلدارة

41.976

1

41.976

7.422

0.01

اإلنجاز

5.665

1

5.665

1.210

غير دال

المحيط

15.099

1

15.099

2.191

غير دال

عالقات اإلشراف

0.034

1

0.034

0.006

غير دال

طريقة الحياة

3.027

1

3.027

0.581

غير دال

األمان

13.623

1

13.623

1.579

غير دال

الزمالء

19.010

1

19.010

3.079

غير دال

حب الجمال

1.946

1

1.946

0.356

غير دال

المقام

9.665

1

9.665

1.926

غير دال

االستقالل

10.153

1

10.153

1.622

غير دال

التنوع

0.003

1

0.003

0.001

غير دال

العائد االقتصادي

3.765

1

3.765

0.703

غير دال

اإليثار

3.854

1

3.854

0.785

غير دال

اإلثارة الذهنية

10.163

1

10.163

1.848

غير دال

الدرجة الكلية للقيم

1073.815

1

1073.815

2.007

غير دال

البهنساوي

عينة الدراسة × النوع

محل اإلقامة (ريف × حضر)

مصدر التباين

المتغيرات

مجموع المربعات

درجة الحرية
)(df

متوسط المربعات

قيمة ف )(F

مستوى
الداللة

االبتكار

0.681

1

0.681

0.109

غير دال

اإلدارة

12.291

1

12.291

2.173

غير دال

اإلنجاز

1.066

1

1.066

0.232

غير دال

المحيط

19.102

1

19.102

2.627

غير دال

عالقات اإلشراف

5.265

1

5.265

0.944

غير دال

طريقة الحياة

5.033

1

5.033

0.933

غير دال

األمان

1.973

1

1.973

0.339

غير دال

الزمالء

15.714

1

15.714

2.545

غير دال

حب الجمال

0.338

1

0.338

0.062

غير دال

المقام

11.465

1

11.465

1.677

غير دال

االستقالل

0.019

1

0.019

0.003

غير دال

التنوع

0.542

1

0.542

0.095

غير دال

العائد االقتصادي

1.061

1

1.061

0.198

غير دال

اإليثار

0.378

1

0.378

0.077

غير دال

اإلثارة الذهنية

2.602

1

2.602

0.473

غير دال

الدرجة الكلية للقيم

45.810

1

45.810

0.086

غير دال

االبتكار

6.157

1

6.157

0.985

غير دال

اإلدارة

0.001

1

0.001

0.001

غير دال

اإلنجاز

2.257

1

2.257

0.482

غير دال

المحيط

22.771

1

22.771

3.305

غير دال

عالقات اإلشراف

10.190

1

10.190

1.827

غير دال

طريقة الحياة

9.690

1

9.690

1.860

غير دال

األمان

65.573

1

65.573

11.277

0.001

الزمالء

12.752

1

12.752

2.065

غير دال

حب الجمال

15.618

1

15.618

2.855

غير دال

المقام

22.026

1

22.026

4.390

0.05

االستقالل

61.923

1

61.923

11.037

0.001

التنوع

51.069

1

51.069

8.907

0.01

العائد االقتصادي

13.090

1

13.090

2.444

غير دال

اإليثار

0.767

1

0.767

0.156

غير دال

اإلثارة الذهنية

0.019

1

0.019

0.003

غير دال

الدرجة الكلية للقيم

2804.561

1

2804.561

5.243

0.05
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النوع × محل اإلقامة

عينة الدراسة × محل اإلقامة

مصدر التباين
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المتغيرات

مجموع المربعات

درجة الحرية
)(df

متوسط المربعات

قيمة ف )(F

مستوى
الداللة

االبتكار

7.854

1

7.854

1.256

غير دال

اإلدارة

0.041

1

0.041

0.007

غير دال

اإلنجاز

0.885

1

0.885

0.189

غير دال

المحيط

7.532

1

7.532

1.093

غير دال

عالقات اإلشراف

7.289

1

7.289

1.307

غير دال

طريقة الحياة

6.929

1

6.929

1.330

غير دال

األمان

17.266

1

17.266

2.969

غير دال

الزمالء

0.820

1

0.820

0.133

غير دال

حب الجمال

26.100

1

26.100

4.770

غير دال

المقام

20.233

1

20.233

4.032

غير دال

االستقالل

2.912

1

2.912

0.519

غير دال

التنوع

2.817

1

2.817

0.491

غير دال

العائد االقتصادي

2.212

1

2.212

0.413

غير دال

اإليثار

0.011

1

0.011

0.002

غير دال

اإلثارة الذهنية

6.763

1

6.763

1.230

غير دال

الدرجة الكلية للقيم

680.729

1

680.729

1.273

غير دال

االبتكار

2.673

1

2.673

0.427

غير دال

اإلدارة

2.216

1

2.216

0.392

غير دال

اإلنجاز

0.078

1

0.078

0.017

غير دال

المحيط

8.220

1

8.220

1.193

غير دال

عالقات اإلشراف

21.836

1

21.836

3.914

غير دال

طريقة الحياة

0.041

1

0.041

0.008

غير دال

األمان

6.443

1

6.443

1.108

غير دال

الزمالء

18.273

1

18.273

2.959

غير دال

حب الجمال

2.217

1

2.217

0.405

غير دال

المقام

0.159

1

0.159

0.032

غير دال

االستقالل

0.079

1

0.079

0.014

غير دال

التنوع

14.013

1

14.013

2.188

غير دال

العائد االقتصادي

4.635

1

4.635

0.865

غير دال

اإليثار

11.191

1

11.191

2.279

غير دال

اإلثارة الذهنية

1.330

1

1.330

0.242

غير دال

الدرجة الكلية للقيم

548.931

1

548.931

1.026

غير دال

البهنساوي

عينة الدراسة × النوع × محل اإلقامة

مصدر التباين

المتغيرات

مجموع المربعات

درجة الحرية
)(df

متوسط المربعات

قيمة ف )(F

مستوى
الداللة

االبتكار

0.378

1

0.378

0.061

غير دال

اإلدارة

7.143

1

7.143

1.263

غير دال

اإلنجاز

0.082

1

0.082

0.018

غير دال

المحيط

9.696

1

9.696

1.407

غير دال

عالقات اإلشراف

6.356

1

6.356

1.139

غير دال

طريقة الحياة

4.117

1

4.117

0.790

غير دال

األمان

4.937

1

4.937

0.849

غير دال

الزمالء

0.007

1

0.007

0.001

غير دال

حب الجمال

4.833

1

4.833

0.883

غير دال

المقام

0.046

1

0.046

0.009

غير دال

االستقالل

0.141

1

0.141

0.025

غير دال

التنوع

6.321

1

6.321

1.102

غير دال

العائد االقتصادي

1.786

1

1.786

0.333

غير دال

اإليثار

4.466

1

4.466

0.910

غير دال

اإلثارة الذهنية

8.762

1

8.762

1.593

غير دال

الدرجة الكلية للقيم

47.508

1

47.508

0.089

غير دال

يتضــح مــن خــال الجــدول الســابق أن هنــاك فروقــا وفقــا ً
الختــاف متغيــر العينــة األولى للدراســة (بعــد الثورة مباشــرة)،
والعينــة الثانيــة للدراســة (بعــد الثــورة بمــرور  3أعــوام) علــى
الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأغلــب أبعــاده الفرعيــة ،حيــث نجــد
أن قيمــة ف بلغــت لبعــد اإلدارة ( ،)20.500ولبعــد اإلنجــاز
بلغــت قيمــة ف ( ،)10.974ولبعــد عالقــات اإلشــراف بلغــت
قيمــة ف ( ،)16.297ولبعــد طريقــة الحيــاة بلغــت قيمــة ف
( ،)28.417ولبعــد األمــان بلغــت قيمــة ف ( ،)39.692ولبعــد
االســتقالل بلغــت قيمــة ف ( ،)65.425ولبعــد التنــوع بلغــت
قيمــة ف ( ،)70.472ولبعــد العائــد االقتصــادي بلغــت قيمــة
ف ( ،)40.890ولبعــد اإليثــار بلغــت قيمــة ف (،)12.909
وللدرجــة الكليــة بلغــت قيمــة ف ( ،)12.958وهــي قيــم جميعها
دال عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.001ماعــدا بعــد المحيــط فــإن
قيمــة ف بلغــت ( ،)8.39وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى داللــة
( ،)0.01ممــا يعطــي مؤشــرا قويــا علــى وجــود فــروق بيــن
العينــة األولــى الدراســة (بعــد الثــورة مباشــرة) والعينــة الثانيــة
الدراســة (بعــد الثــورة بمــرور  3أعــوام) علــى الدرجــة الكليــة،
واألبعــاد الســابقة لقائمــة قيــم العمــل ،بينمــا نجــد أن هنــاك
بعــض أبعــاد قائمــة قيــم العمــل لــم تكــن قيمــة ف دالــة إحصائيــاً،

ممــا يعطــي مؤشــرا بعــدم وجــود فــروق علــى أبعــاد (االبتــكار
والزمــاء وحــب الجمــال والمقــام واإلثــارة الذهنيــة) ،مــن قائمــة
قيــم العمــل حيــث بلغــت قيمــة ف (،0.334 ،0.251 ،1.966
 )0.245 ،2.699وهــي قيــم غيــر دالــة إحصائي ـا ً بيــن العينــة
األولــى والثانيــة للدراســة ،ولتعــرف اتجــاه الفــروق بيــن العينــة
األولــى والثانيــة للدراســة أمكــن تتبــع النتائــج باســتخدام اختبــار
الفــروق بيــن المتوســطات (ت) ،كمــا هــو موضح بالجــدول (.)5
وتشــير النتائــج مــن خــال الجــدول ( )4أن تأثيــر متغيــر النــوع
(ذكــور /إنــاث) فــي قيــم العمــل كان ضعيفــا ،إذ لــم يظهــر
تأثيــره إال فــي بعــد واحــد فقــط ،وهــو بعــد اإلدارة حيــث بلغــت
قيمــة ف ( )7.422وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01
ولتعــرف طبيعــة اتجــاه الفــروق أمكــن تتبــع الفــروق بيــن
الذكــور واإلنــاث علــى بعــد اإلدارة باســتخدام اختبــار ت ،كمــا
هــو موضــح بالجــدول (.)6
بينمــا علــى المســتوى الثانــي لــم تكــن هناك فــروق دالــة إحصائيا ً
بيــن الذكــور واإلنــاث علــى الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأبعــاده
الفرعيــة المتبقيــة ،وهــي بعــد االبتــكار حيــث بلغــت قيمــة ف
( ،)1.937وبلغــت قيمــة ف لبعــد اإلنجــاز ( ،)1.210ولبعــد
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المحيــط ( ،)2.191ولبعــد عالقــات اإلشــراف ( ،)0.006ولبعد
طريقــة الحيــاة ( ،)0.581ولبعــد األمــان ( ،)1.579ولبعــد
الزمــاء ( ،)3.079ولبعــد حــب الجمــال ( ،)0.356ولبعــد
المقــام ( ،)1.926ولبعــد االســتقالل ( ،)1.622ولبعــد التنــوع
( ،)0.001ولبعــد العائــد االقتصــادي ( ،)0.703ولبعــد اإليثــار
( ،)0.785ولبعــد اإلثــارة الذهنيــة ( ،)1.848وللدرجــة الكليــة
للقيــم ( )2.007وهــي قيــم جميعهــا غيــر دالــة إحصائيــا ً،ممــا
يعطــي مؤشــرا قويــا أن تأثيــر اختــاف النــوع بشــكل أحــادي
غيــر دال إحصائي ـا ً بشــكل كبيــر علــى قيــم العمــل وأبعــاده.

غيــر دال إحصائي ـا ً علــى بعــد االبتــكار ،حيــث بلغــت قيمــة ف
( ،)0.985وبلغــت قيمــة ف لبعــد اإلدارة ( ،)0.001ولبعــد
اإلنجــاز ( ،)0.482ولبعــد المحيــط ( ،)3.305ولبعــد عالقــات
اإلشــراف ( ،)1.827ولبعــد طريقــة الحيــاة ( ،)1.860ولبعــد
الزمــاء ( ،)2.065ولبعــد حــب الجمــال ( ،)2.855ولبعــد العائد
االقتصــادي ( ،)2.444ولبعــد اإليثــار ( ،)0.156ولبعــد اإلثــارة
الذهنيــة (.)0.003

ويتضــح مــن خــال الجــدول ( )4أن تأثيــر اختــاف محــل اإلقامــة
(ريــف /حضــر) كان غيــر دال إحصائيــا ً بيــن عينــة الريــف
والحضــر علــى الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة،
وهــي بعــد االبتــكار حيــث بلغــت قيمــة ف ( ،)0.109وبلغــت
قيمــة ف لبعــد اإلدارة ( ،)2.173ولبعــد اإلنجــاز (،)0.232
ولبعــد المحيــط ( ،)2.627ولبعــد عالقــات اإلشــراف (،)0.944
ولبعــد طريقــة الحيــاة ( ،)0.933ولبعــد األمــان ( ،)0.339ولبعــد
الزمــاء ( ،)2.545ولبعــد حــب الجمــال ( ،)0.062ولبعــد المقــام
( ،)1.677ولبعــد االســتقالل ( ،)0.003ولبعــد التنــوع (،)0.095
ولبعــد العائــد االقتصــادي ( ،)0.198ولبعــد اإليثــار (،)0.077
ولبعــد اإلثــارة الذهنيــة ( ،)0.473وللدرجة الكلية للقيــم (،)0.086
وهــي قيــم جميعهــا غيــر دالــة إحصائيـا ً ممــا يعطــي مؤشــرا قويــا
أن تأثيــر اختــاف محــل اإلقامــة (ريــف /حضــر) كان غيــر دال
إحصائي ـا ً علــى الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة.

ويتضــح أيضــا مــن خــال الجــدول ( )4أن تأثيــر التفاعــل بيــن
متغيــري عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة الثانيــة) ،ومتغيــر
محــل اإلقامــة (ريــف /حضــر) كان غيــر دال إحصائيــا ً علــى
الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة ،وهــي بعــد االبتــكار
حيــث بلغــت قيمــة ف ( ،)1.256وبلغــت قيمــة ف لبعــد اإلدارة
( ،)0.007ولبعــد اإلنجــاز ( ،)0.189ولبعد المحيــط (،)1.093
ولبعــد عالقــات اإلشــراف ( ،)1.307ولبعــد طريقــة الحيــاة
( ،)1.330ولبعــد األمــان ( ،)2.969ولبعــد الزمــاء (،)0.133
ولبعــد حــب الجمــال ( ،)4.770ولبعــد المقــام ( ،)4.032ولبعــد
االســتقالل ( ،)0.519ولبعــد التنــوع ( ،)0.491ولبعــد العائــد
االقتصــادي ( ،)0.413ولبعــد اإليثــار ( ،)0.002ولبعــد اإلثــارة
الذهنيــة ( ،)1.230وللدرجــة الكليــة للقيــم ( )1.273وهــي
قيــم جميعهــا غيــر دالــة إحصائي ـاً ،ممــا يعطــي مؤشــرا قويــا أن
التفاعــل باختــاف متغيــري عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينة
الثانيــة) ،ومتغيــر محــل اإلقامــة (ريــف /حضــر) كان غيــر دال
إحصائي ـا ً علــى الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة.

وأظهــرت النتائــج مــن خــال الجــدول ( )4أن تأثيــر التفاعــل بيــن
متغيــري عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة الثانيــة) ،ومتغيــر
النــوع (ذكــور /إنــاث) كان داال إحصائيــا ً علــى الدرجــة الكليــة
لقيــم العمــل وعــدد مــن أبعــاده الفرعيــة ،وهــي بعــد األمــان حيــث
بلغــت قيمــة ف ( )11.277وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى داللــة
( ،)0.001وقــد بلغــت قيمــة ف لبعــد المقــام ( ،)4.390وهــي قيمة
دالــة عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05ولبعــد االســتقالل (،)11.037
وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.001ولبعــد التنــوع
( ،)8.907وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى داللــة (،)0.01
وللدرجــة الكليــة للقيــم ( ،)5.243وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى
داللــة ( ،)0.05ممــا يعطــي مؤشــرا أن التفاعــل بيــن متغيري عينة
الدراســة (العينــة األولــى /العينــة الثانيــة) ،ومتغيــر النــوع (ذكــور/
إنــاث) علــى متغيــر األمــان والمقــام واالســتقالل والتنــوع والدرجــة
الكليــة للقيــم كان داال إحصائيــا ً،وللتعــرف مــن اتجــاه الفــروق بيــن
المجموعــات الفرعيــة أمكــن تتبعــا باســتخدام اختبــار  ،LSDكمــا
هــو موضــح بالجــدول (.)7

وقــد كشــفت نتائــج الدراســة كمــا هــي موضحــة بالجــدول ()4
أن التفاعــل بيــن متغيــري النــوع (ذكــور /إنــاث) ،ومتغيــر
محــل اإلقامــة (ريــف /حضــر) كان غيــر دال إحصائيــا ً علــى
الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة ،وهــي بعــد
االبتــكار حيــث بلغــت قيمــة ف ( ،)0.427وبلغــت قيمــة ف
لبعــد اإلدارة ( ،)0.392ولبعــد اإلنجــاز ( ،)0.017ولبعــد
المحيــط ( ،)1.193ولبعــد عالقــات اإلشــراف (،)3.914
ولبعــد طريقــة الحيــاة ( ،)0.008ولبعــد األمــان (،)1.108
ولبعــد الزمــاء ( ،)2.959ولبعــد حــب الجمــال (،)0.405
ولبعــد المقــام ( ،)0.032ولبعــد االســتقالل ( ،)0.014ولبعــد
التنــوع ( ،)2.188ولبعــد العائــد االقتصــادي ( ،)0.865ولبعــد
اإليثــار ( ،)2.279ولبعــد اإلثــارة الذهنيــة ( ،)0.242وللدرجــة
الكليــة للقيــم ( ،)1.026وهــي قيــم جميعهــا غيــر دالــة إحصائيـا ً
ممــا يعطــي مؤشــرا قويــا أن التفاعــل باختــاف متغيــري النــوع
(ذكــور /إنــاث) ،ومتغيــر محــل اإلقامــة (ريــف /حضــر) كان غير
دال إحصائيـا ً علــى الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة.

بينمــا نجــد أن تأثيــر التفاعــل بيــن متغيــري عينــة الدراســة (العينــة
األولــى /العينــة الثانيــة) ،ومتغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث) كان

كذلــك تشــير النتائــج ،كمــا هــو مبيــن بالجــدول ( )4أن التفاعــل
بيــن متغيــرات عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة الثانيــة)،
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ومتغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث) ،ومتغيــر محــل اإلقامــة (ريــف/
حضــر) كان غيــر دال إحصائيــا ً علــى الدرجــة الكليــة لقيــم
العمــل وأبعــاده الفرعيــة ،وهــي بعــد االبتــكار حيــث بلغــت قيمــة
ف ( ،)0.061وبلغــت قيمــة ف لبعــد اإلدارة ( ،)1.263ولبعــد
اإلنجــاز ( ،)0.018ولبعــد المحيــط ( ،)1.407ولبعــد عالقــات
اإلشــراف ( ،)1.139ولبعــد طريقــة الحيــاة ( ،)0.790ولبعــد
األمــان ( ،)0.849ولبعــد الزمــاء ( ،)0.001ولبعــد حــب
الجمــال ( ،)0.883ولبعــد المقــام ( ،)0.009ولبعــد االســتقالل
( ،)0.025ولبعــد التنــوع ( ،)1.102ولبعــد العائــد االقتصــادي
( ،)0.333ولبعــد اإليثــار ( ،)0.910ولبعــد اإلثــارة الذهنيــة
( ،)1.593وللدرجــة الكليــة للقيــم ( ،)0.089وهــي قيــم
جميعهــا غيــر دالــة إحصائيـا ً ممــا يعطــي مؤشــرا قويــا أن تأثيــر
التفاعــل بيــن متغيــرات عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة
الثانيــة) ،ومتغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث) ،ومتغيــر محــل اإلقامــة

(ريــف /حضــر) كان غيــر دال إحصائي ـا ً علــى الدرجــة الكليــة
لقيــم العمــل وأبعــاده الفرعيــة ،وأن تداخــل هــذه المتغيــرات لــم
يكــن لــه أدنــى تأثيــر فــي وجــود فــروق فــي قيــم العمــل وأبعــاده
الفرعيــة لــدى عينــة الدراســة مــن المعلميــن.
وللتعــرف علــى طبيعــة واتجــاه الفــروق وفقــا ً الختــاف
العينــة األولــى للدراســة (بعــد الثــورة مباشــرة) والعينــة الثانيــة
للدراســة الثانيــة (بعــد الثــورة بمــرور  3أعــوام) علــى الدرجــة
الكليــة لقيــم العمــل وبعــض أبعــاده الفرعيــة وهــي (اإلدارة
واإلنجــاز والمحيــط وعالقــات اإلشــراف وطريقــة الحيــاة
واألمــان واالســتقالل والتنــوع والعائــد االقتصــادي واإليثــار)
لــدى عينــة الدراســة مــن المعلميــن ،أمكــن حســاب الفــروق
بيــن المتوســطات باســتخدام اختبــار ت بيــن المجموعتيــن علــى
المتغيــرات ،كمــا هــو موضــح بالجــدول ( )5ويمكــن عرضــه
كاآلتــي-:

الجــدول ( )5الفــروق بيــن متوســطات درجــات بيــن العينــة األولــى للدراســة (بعــد الثــورة مباشــرة) والعينــة الثانيــة للدراســة الثانيــة
(بعــد الثــورة بمــرور  3أعــوام) علــى الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وبعــض أبعــاده لــدى عينــة الدراســة مــن المعلميــن (ن = )1121

المتغيرات

العينة األولى للدراسة
(ن= )641

العينة الثانية للدراسة
(ن= )480

م

ع

م

ع

قيمة ت

مستوى الداللة

اتجاه الفروق

اإلدارة

10.30

2.28

9.67

2.51

4.299

0.001

العينة األولى

اإلنجاز

12.37

2.27

12.81

2.01

3.356

0.001

العينة الثانية

المحيط

12.77

2.19

12.30

3.13

2.799

0.01

العينة األولى

عالقات اإلشراف

12.51

2.23

11.96

2.53

3.777

0.001

العينة األولى

طريقة الحياة

12.06

2.12

11.32

2.48

5.254

0.001

العينة األولى

األمان

11.25

2.36

10.39

2.51

5.836

0.001

العينة األولى

االستقالل

11.35

2.22

10.22

2.58

7.712

0.001

العينة األولى

التنوع

11.12

2.21

9.94

2.64

7.910

0.001

العينة األولى

العائد االقتصادي

12.02

2.12

11.11

2.55

6.323

0.001

العينة األولى

اإليثار

12.51

2.28

13.00

2.13

3.692

0.001

العينة الثانية

الدرجة الكلية للقيم

177.11

22.63

172.39

23.83

3.374

0.001

العينة األولى

يتضــح مــن خــال الجــدول الســابق أن هنــاك تنوع ـا ً فــي داللــة
قيمــة (ت) فهنــاك بعــض المقارنــات كانــت غيــر دالــة ،وكان
بعضهــا داال فــي اتجــاه العينــة األولــى ،وبعضهــا دال فــي اتجــاه
العينــة الثانيــة ،ويمكــن توضيــح ذلك بشــكل مــن التفصيــل كاآلتي:
أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك فروق ـا ً جوهريــة فــي أغلــب

أبعــاد قيــم العمــل ،وفــي الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل ،وجــاءت
هــذه الفــروق فــي أغلبهــا فــي اتجــاه العينــة األولــى مــن المعلميــن
حيــث بلغــت الفــروق الجوهريــة مســتوى داللــة ( ،)0.001علــى
كل مــن (اإلدارة وعالقــات اإلشــراف وطريقــة الحيــاة واألمــان
واالســتقالل والتنــوع والعائــد االقتصــادي والدرجــة الكليــة لقيــم
العمــل) ،وقــد توصلــت النتائــج إلــى وجــود فــروق جوهريــة عنــد
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مســتوى داللــة  0.01علــى بعــد المحيــط ،وكانــت جميــع الفروق
دالــة فــي اتجــاه العينــة األولــى للمعلميــن .بينمــا كانــت الفــروق
جوهريــة فــي اتجــاه العينــة الثانيــة مــن المعلميــن علــى بعديــن،
همــا (اإلنجــاز واإليثــار) عنــد مســتوى داللــة ( )0.001فــي
اتجــاه العينــة الثانيــة مــن المعلميــن.
مــن خــال تتبــع النتائــج الســابقة يتضــح أن هنــاك فروقــا ً
جوهريــة فــي اتجــاه العينــة األولــى عنــد مقارنتهــا بالعينــة
الثانيــة للمعلميــن علــى عــدة أبعــاد ،هــي (المحيــط وعالقــات
اإلشــراف وطريقــة الحيــاة واألمــان واالســتقاللية والتنــوع
والعائــد االقتصــادي والدرجــة الكليــة لقيــم العمــل) ،وقــد يرجــع
ذلــك إلــى عوامــل عــدة ،منهــا أن التطبيــق علــى العينــة األولــى
تــم بعــد قيــام ثــورة ينايــر مباشــرة ،فالتخلــص مــن الضغــوط
السياســية والقمــع وتقييــد الحريــات انعكــس بدوره على الشــعور
بمحيــط ســعيد ،كذلــك مــن ضمــن العوامــل التــي انعكســت علــى
هــذا المحيــط أن التصنيفــات الحزبيــة لــم تكــن قــد ظهــرت فــي
الشــارع المصــري ،وبخاصــة األحــزاب السياســية الدينيــة،
وهــذا بــدوره انعكــس علــى عالقــات اإلشــراف ،التــي كانــت
بدورهــا تتفهــم األحــداث السياســية فــي البــاد وحالــة الفوضــى،
ممــا أثــر فــي العوامــل السياســية والعوامــل االقتصاديــة التــي
كان يطمــح إليهــا النــاس جميعهــم ،ال المعلمــون فقــط ،بــل كل
فئــات المجتمــع وعلــى رأســهم المعلمــون ،وبخاصــة بعــد تنــاول
الصحــف المحليــة واإلقليميــة والعالميــة لألمــوال المصريــة
المهربــة للخــارج ،وبــدأت القنــوات المصريــة والفضائيــة
تتنــاول وتعــرض كيفيــة اســترداد األمــوال ،ونصيــب األفــراد
منهــا ،فبــدأ الجميــع يفكــر فــي طريقــة حيــاة جديــدة تتواكــب مــع
نصيبــه المســتقبلي علــى هيئــة رواتــب وأجــور وال ســيما أنــه
كان هنــاك تزامــن مــع الحديــث عــن األمــوال المهربــة ،ونظــام
تعديــل قانــون األجــور للمعلميــن بالدولــة.
وبالنســبة لعامــل األمــان الــذي يعكــس مــدى إمكانيــة الفــرد فــي
الحصــول علــى رواتــب جيــدة وتحســين جــودة الحيــاة الخاصــة
بــه ،وهــذه النتيجــة تأتــي متماشــية ومتســقة مــع النتائــج الســابقة،
فمــع التفكيــر فــي اســترداد األمــوال المهربــة ،كمــا تحدثــت عنــه
الجهــات الســيادية فــي الدولــة ووســائل اإلعــام ،كان التفكيــر
منصبــا علــى أن تحســين األجــور بشــكل كبيــر بــات قريبـاً.
مــع قيــام الثــورة وســقوط نظــام مبــارك ،وتســارع األحــداث
وحديــث الصحــف والفضائيــات عــن التفكيــر فــي اســترداد
األمــوال المهربــة وتعديــل األجــور وتحســينها وغيــاب القانــون
بشــكل كلــي أو جزئــي جعــل الــكل يطمــح فــي االســتقاللية،
ويفكــر بالعمــل بطريقتــه الخاصــة بســرعة أو ببــطء كمــا
يرغــب ،وكذلــك أتــاح هنــاك الفرصــة ألداء أنمــاط مختلفــة
مــن الوظائــف ،وبخاصــة بعــد اختفــاء الكبــت السياســي
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والمراقبــة ،ممــا جعلــه ينعكــس بــدوره علــى ارتفــاع قيمــة
العائــد االقتصــادي لــدى المعلميــن بشــكل عــام بعــد قيــام الثــورة
مباشــرة لــدى العينــة األولــى مقارنــة بالعينــة الثانيــة بعــد مــرور
ثالثــة أعــوام .وتشــير النتائــج إلــى ارتفــاع الدرجــة الكليــة لقيــم
العمــل بعــد الثــورة مباشــرة بالمقارنــة ببعــد مــرور ثالثــة أعــوام،
وربمــا يفســر ذلــك بالتفــاؤل المرتفــع بعــد الثــورة مباشــرة لــدى
الشــعب المصــري بشــكل عــام ،ولــدى الفئــات المختلفــة منهــا
المعلمــون ،وهــذا يتضــح مــن خــال الوقفــات االحتجاجيــة
والمطالــب الفئويــة المتعــددة التــي تبعــت ثــورة ينايــر.
ونتيجــة لمــرور ثالثــة أعــوام علــى الثــورة وســوء األوضــاع
االقتصاديــة فــي البــاد وعــدم تحقيــق مــا هــو مأمــول لــدى
الفئــات المختلفــة وبخاصــة المعلميــن ،وتــردي الخدمــات مــع
غيــاب دور األمــن وانتشــار الفوضــى والعنــف بشــكل عــام
والعنــف السياســي بشــكل خــاص ،أدى ذلــك إلــى انحــدار عديــد
مــن أبعــاد قيــم العمــل مقارنــة ببعــد الثــورة مباشــرة.
ونجــد كذلــك أن النتائــج العامــة للدراســة لــدى المعلميــن تبــرز
مــدى الفــروق فــي اتجــاه العينــة الثانيــة بعــد مــرور ثالثــة
أعــوام ،مقارنــة بالعينــة األولــى بعــد الثــورة مباشــرة علــى
بعديــن همــا (اإلنجــاز واإليثــار) ،ممــا يعطــي مؤشــرا ً قويـا ً أن
االســتقرار وضبــط عوامــل الفوضــى وأســبابها عامــل أســاس
فــي الشــعور باإلنجــاز ،واإلحســاس أيضــا بقيمــة الــذات،
وكذلــك يعمــل علــى التحفيــز علــى اإليثــار وتقديــم الخدمــات
االجتماعيــة واالهتمــام بهــا.
مــن جانــب آخــر فــإن انتشــار الفوضــى العارمــة جعــل هيبــة
المعلميــن بالمراحــل التعليميــة تقــل وبخاصــة مــع تالميــذ
المرحلــة الثانويــة واإلعداديــة؛ نتيجــة مــا كان ينشــر عبــر
وســائل اإلعــام مــن نشــر فكــر إعالمــي وثــوري غيــر
حضــاري ،ونتيجــة مــا كان يحــدث مــن اعتصامــات مــن فئــات
عــدة للمطالبــة بحقوقهــم ،وبعــض المطالــب الفئويــة ،فبعــد
مــرور ثالثــة أعــوام علــى ثــورة ينايــر وعــودة الــردع والقــوة
فــي ضبــط الخارجيــن علــى القانــون زاد معهــا الشــعور بالمقــام
والهيبــة للمعلميــن بعــد ثالثــة أعــوام مــن الفوضــى ،حيــث ظهــر
الشــعور بالمقــام مرتفعــا ً ممــا يعطــي للفــرد ظهــورا ً وســط
اآلخريــن ،ويجلــب لــه احترامهــم ،وتمثــل قيمــة المقــام رغبــة
الفــرد فــي الحصــول علــى احتــرام اآلخريــن ،وليــس الحصــول
علــى مكانــة أو قــوة ،وهــو مــا انعكــس بــدوره لــدى المعلميــن
مــن تحقيــق االســتقرار والحــزم فــي معاملــة الخارجيــن عــن
القانــون .ويتضــح أيضــا وجــود فــروق للعينــة األولــى للدراســة
(بعــد الثــورة مباشــرة) عنــد مقارنتهــا بالعينــة الثانيــة للدراســة
(بعــد الثــورة بمــرور  3أعــوام) مــن ثــورة  25ينايــر فــي اتجــاه
قيمــة العائــد االقتصــادي للعينــة األولــى ،وقــد يرجــع ذلــك إلــى

البهنساوي

نتيجــة التفكيــر فــي زيــادة الرواتــب للمعلميــن بالمؤسســات
التعليميــة ،وتطبيــق الــكادر الخــاص بالمعلميــن ،ومــن جانــب
آخــر نجــد عقــب قيــام ثــورة  25ينايــر وانتشــار الفوضــى،
وبخاصــة فــي المــدارس إن أغلــب أوليــاء األمــور حرصــوا
علــى تعويــض ذلــك بالــدروس الخصوصيــة ،فانعكــس ذلــك
بــدوره علــى زيــادة دخــول المعلميــن .
مــن خــال كل مــا ســبق يمكــن مالحظــة التغيــرات التــي حدثــت
فــي قيــم العمــل نتيجــة التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي
تعيشــها المجتمعــات الحديثــة بالشــكل الــذي جعــل مفهــوم الوظيفــة
بصورتهــا التقليديــة تراثـا ً مــن الماضــي ،فمؤسســات العمــل مــن
ناحيــة واألفــراد مــن ناحيــة أخــرى فــي ســعي مســتمر نحــو
اكتســاب أفضــل الفــرص للنمــو الذاتــي لألفــراد ،والنمــو التنظيمي
بالنســبة للمؤسســات ،حتــى ولــو كان ذلــك علــى حســاب العمــل
كااللتــزام والــوالء والمواطنــة وغيرهــا (ســعد.)2010 ،
بينمــا نجــد التحــول األكبــر فــي القيــم المتعلقــة بـــ (اإلدارة–
المحيــط– العالقــات اإلشــرافية -طريقــة الحيــاة– األمــان–
االســتقالل– التنــوع– العائــد االقتصــادي– الدرجــة الكليــة
للقيــم) ،وهــذا يعكــس مــدى القيــم المترســخة لــدى المعلميــن،
وبخاصــة بعــد الثــورة مباشــرة فــي اتجــاه العينــة األولــى
للدراســة ،والتــي تشــير أغلبهــا إلــى أن األوضــاع واألحــداث
السياســية كان لهــا دور كبيــر فــي تعزيــز عدد مــن القيم اإلدارية
والمحيــط والعالقــات اإلشــرافية ،مــن خــال تخفيــف األعبــاء
وضغــوط المرؤوســين؛ نتيجــة األوضــاع السياســية وحالــة
الفوضــى التــي كانــت تعــم البــاد ،ويبــدو أن عوامــل قيميــة

أخــرى كانــت أفضــل لــدى العينــة األولــى ،كطريقــة الحيــاة
واألمــان واالســتقالل والتنــوع والعائــد االقتصــادي والدرجــة
الكليــة للقيــم ،ويرجــع ذلــك لعــدد مــن العوامــل المرتبطــة
بحــدوث الثــورة كالكبــت السياســي والقمــع ،وبعــد مــرور ثالثــة
أعــوام مــن التدهــور واالنفــات األمنــي والفوضــى العارمــة
فــإن ذلــك قــد أثــر بطريقــة مباشــرة فــي انخفــاض قيــم العمــل
لــدى فئــة المعلميــن نتيجــة عــدم االســتقرار.
“لــذا يعتبــر ســقوط االلتــزام بالقيــم والتوجهــات الثقافيــة ظاهــرة
مرتبطــة بشــكل مباشــر بضعــف بنــاء الثقافــة والقيــم ،حيــث
يكــون بنــاء الضبــط ضعيفــا ً باعتبــاره صــادرا ً عــن ثقافــة
ضعيفــة كذلــك ،بحيــث يــؤدي هــذا الوضــع إلــى اســتيعاب قــي
الثقافــة مــن البعــض فــي مقابــل تخلــي البعــض اآلخــر عــن
االلتــزام بهــا ،بينــا البعــض الثالــث قــد يوافــق علــى مجموعــة
مــن القيــم التــي قــد تأتيــه مــن خــارج المجتمــع ممــا يخلــق حالــة
مــن التعــدد الثقافــي ونشــأة الثقافــات الفرعيــة حيــث تصبــح
التوقعــات المشــتركة بيــن األفــراد مجهولــة ،األمــر الــذي
يــؤدي إلــى غيــاب االلتــزام المشــترك بالقيــم ،ومــن ثــم تعيــش
الثقافــة حالــة تعــرف بحالــة األنومــي ،ويقصــد بهــا انهيــار
المعاييــر االجتماعيــة التــي تحكــم الســلوك ،وكذلــك ضعــف
بنــاء المجتمــع ونمــو الثقافــات الفرعيــة علــى حســاب الثقافــة
العامــة” (ليلــة.)156-155 :2007 ،
أمكــن تتبــع الفــروق وفقـا ً الختــاف متغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث)
علــى بعــد اإلدارة حيــث اســتخدم اختبــار ت لتعرف اتجــاه الفروق
علــى بعــد اإلدارة ،كمــا هــو موضــح بالجــدول (.)6

الجدول ( )6الفروق في متوسط الدرجات على بعض أبعاد قيم العمل الفرعية بين الذكور واإلناث
لدى عينة الدراسة الكلية من المعلمين (ن= )1121

المتغيرات
اإلدارة

عينة الذكور كلها
(ن= )587

عينة اإلناث كلها
(ن= )534

م

ع

م

ع

10.20

2.38

9.84

2.42

مــن خــال جــدول ( )6يتضــح أن هنــاك فروقـا ً جوهريــة جــاءت
قيمــة اإلدارة ،وكانــت الفــروق فــي اتجــاه الذكــور ،حيــث بلغــت
قيمــة ت ( ،)2.488وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى داللــة ،0.05
ممــا يعطــي مؤشــرا مقبــوال أن قيمــة اإلدارة مرتفعــة لــدى الذكــور
بشــكل عــام لــدى عينــة الدراســة الكليــة (العينــة األولــى والثانيــة).
وبهــذا تشــير النتائــج إلــى تفــوق الذكــور بشــكل عــام فــي قيمــة
اإلدارة علــى اإلنــاث ،وذلــك يرجــع إلــى أســباب ثقافيــة واجتماعية
فــي أن الذكــور تميــل إلــى جانــب اإلدارة وحــب الســيطرة.

قيمة ت
2.488

مستوى الداللة
0.05

اتجاه الفروق
الذكور

كذلــك أمكــن تتبــع الفــروق بيــن المجموعــات الفرعيــة وفقــا ً
للتفاعــل بيــن متغيــري عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة
الثانيــة) ،ومتغيــر النــوع (ذكــور /إنــاث) علــى الدرجــة الكليــة
لقائمــة قيــم العمــل وبعــض أبعادهــا الفرعيــة ،وهــي (األمــان
والمقــام واالســتقالل والتنــوع) حيــث تــم اســتخدام اختبــار LSD
كأحــد اختبــارات التتبــع المندرجــة مــن مجموعــة ،Post Hoc
ويمكــن عــرض نتائــج التتبــع كمــا هــو موضــح بالجــدول (.)7
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الجدول ( )7الفروق بين المجموعات الفرعية باستخدام اختبار  LSDوفقا ً للتفاعل بين متغيري عينة الدراسة
(العينة األولى /العينة الثانية) ،والنوع (ذكور /إناث) على الدرجة الكلية لقيم العمل وبعض أبعاده الفرعية
لدى عينة الدراسة من المعلمين (ن= )1121
المتغيرات

الفررق بين
المتوسطات

الخطأ
المعياري

مستوى
الداللة

اتجاه الفروق

ذكور عينة الدراسة الثانية

*0.43594

0.20040

0.05

ذكور عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*1.17266

0.21030

 0.001ذكور عينة الدراسة األولى

ذكور عينة الدراسة الثانية

*0.61450

0.20222

0.01

إناث عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*1.35122

0.21204

0.001

إناث عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*0.73671

0.22093

0.001

ذكور عينة الدراسة الثانية

ذكور عينة الدراسة األولى

*0.50416

0.18642

0.01

ذكور عينة الدراسة الثانية

إناث عينة الدراسة األولى

*0.40848

0.18813

0.05

ذكور عينة الدراسة الثانية

إناث عينة الدراسة الثانية

*0.40350

0.20553

0.05

ذكور عينة الدراسة الثانية

ذكور عينة الدراسة الثانية

*0.69200

0.19652

 0.001ذكور عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*1.53606

0.20623

 0.001ذكور عينة الدراسة األولى

ذكور عينة الدراسة الثانية

*0.79995

0.19831

0.001

إناث عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*1.64401

0.21666

0.001

إناث عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*0.84406

0.21892

0.001

ذكور عينة الدراسة الثانية

إناث عينة الدراسة األولى

*0.43557-

0.18930

0.05

إناث عينة الدراسة األولى

ذكور عينة الدراسة الثانية

*0.78981

0.19908

 0.001ذكور عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*1.16884

0.20892

 0.001ذكور عينة الدراسة األولى

ذكور عينة الدراسة الثانية

*1.22538

0.20090

0.001

إناث عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*1.60440

0.21065

0.001

إناث عينة الدراسة األولى

ذكور
عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*6.77591

2.01544

 0.001ذكور عينة الدراسة األولى

إناث
عينة الدراسة األولى

إناث عينة الدراسة الثانية

*7.97884

2.03215

0.001

إناث عينة الدراسة األولى

ذكور
عينة الدراسة الثانية

إناث عينة الدراسة الثانية

*4.89371

2.11731

0.05

ذكور عينة الدراسة الثانية

المقارنات الثنائية
ذكور
عينة الدراسة األولى

األمان

إناث
عينة الدراسة األولى
ذكور
عينة الدراسة الثانية

المقام

ذكور
عينة الدراسة الثانية

ذكور
عينة الدراسة األولى
االستقالل

إناث
عينة الدراسة األولى
ذكور
عينة الدراسة الثانية
ذكور
عينة الدراسة األولى

التنوع
إناث
عينة الدراسة األولى

الدرجة الكلية
للقيم

تم االقتصار فقط على المقارنات الثنائية الدالة وتم حذف المقارنات غير الدالة من الجدول
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البهنساوي

يتضــح مــن خــال الجــدول الســابق أن هنــاك تفاعــا بيــن متغيري
عينــة الدراســة (العينــة األولــى /العينــة الثانيــة) ،والنــوع (ذكــور/
إنــاث) علــى الدرجــة الكليــة لقيــم العمــل وبعــض أبعــاده الفرعيــة،
وهــي (األمــان والمقــام واالســتقالل والتنــوع) لــدى عينــة الدراســة
مــن المعلميــن ،فتشــير النتائــج عنــد المقارنــة الثنائيــة علــى بعــد
األمــان أن ذكــور عينــة الدراســة األولــى كانــوا أعلــى بالنســبة
لقيمــة األمــان عنــد مقارنتهــم بذكــور وإناث عينــة الدراســة الثانية،
وكان مســتوى الداللــة ( )0.001( ،)0.05علــى التوالــي ،بينمــا
تفوقــت إنــاث العينــة األولــى للدراســة علــى ذكــور وإنــاث العينــة
الثانيــة للدراســة ،وكان مســتوى الداللــة ()0.001( ،)0.01
علــى التوالــي ،بينمــا نجــد أن ذكــور العينــة الثانيــة للدراســة
تفوقــت علــى إنــاث العينــة الثانيــة للدراســة عنــد مســتوى داللــة
( ،)0.001وبهــذا يمكــن ترتيــب المجموعــات الفرعيــة علــى بعــد
األمــان فنجــد أن ذكــور العينــة األولــى للدراســة ،ثــم إنــاث العينــة
األولــى للدراســة ،ثــم ذكــور العينــة الثانيــة للدراســة ،ثــم إنــاث
العينــة الثانيــة للدراســة.
أمــا علــى بعــد المقــام فنجــد أن المقارنــات الثنائيــة أظهــرت تفــوق
ذكــور العينــة الثانيــة للدراســة عنــد مقارنتهــم بــكل مــن ذكــور
وإنــاث العينــة األولــى للدراســة ،وإنــاث العينــة الثانيــة للدراســة،
وكانــت مســتويات الداللــة علــى التوالــي (،)0.05( ،)0.01
( ،)0.05ونجــد أيضــا أن المقارنــات الثنائيــة علــى بعد االســتقالل
أظهــرت تفــوق ذكــور العينــة األولــى للدراســة عنــد مقارنتهــم
بذكــور وإنــاث العينــة الثانيــة للدراســة ،وكانــت مســتويات الداللــة
للمقارنــة دالــة عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.001ونجــد كذلــك عنــد
مقارنــة إنــاث العينــة األولــى للدراســة بذكور وإنــاث العينــة الثانية
للدراســة أنــه كانــت هنــاك فــروق فــي اتجــاه إنــاث العينــة األولــى
للدراســة عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.001وقــد كشــفت المقارنــة
تفــوق ذكــور العينــة الثانيــة للدراســة علــى إنــاث العينــة الثانيــة
للدراســة ،وكانــت الفــروق دالــة عنــد مســتوى داللــة ()0.001
علــى بعــد االســتقالل ،وبهــذا يمكــن ترتيــب المجموعــات الفرعيــة
للدراســة علــى بعــد االســتقالل ،فيأتــي فــي البدايــة الذكــور ،ثــم
اإلنــاث للعينــة األولــى للدراســة ،ثــم يأتــي ذكــور ثــم إنــاث العينــة
الثانيــة للدراســة.
وتوصلــت النتائــج بالنســبة لبعــد التنــوع إلــى وجــود فــروق فــي
المقارنــات الثنائيــة ،حيــث كانــت هنــاك فــروق بيــن ذكــور العينــة
األولــى للدراســة فــي كل مــن إنــاث العينــة األولــى للدراســة وذكــور
وإنــاث العينــة الثانيــة للدراســة ،حيــث بلغــت مســتويات الداللــة
( )0.001( ،)0.001( ،)0.05علــى التوالــي ،ونجــد أيضــا عنــد
مقارنــة إنــاث العينــة األولــى للدراســة بــكل مــن ذكــور وإنــاث العينة
الثانيــة للدراســة أنــه كانــت هنــاك فــروق دالــة عنــد مســتوى داللــة
( ،)0.001وكانــت جميعهــا فــي اتجــاه إنــاث العينة األولى للدراســة،

وبهــذا يمكــن ترتيــب المجموعــات الفرعيــة علــى بعــد التنــوع
بالترتيــب إنــاث ثــم ذكــور العينــة األولــى للدراســة ،ثــم ذكــور وإنــاث
العينــة الثانيــة للدراســة فــي الترتيــب الثالــث علــى بعــد التنــوع.
وتشــير المقارنــات الثنائيــة علــى الدرجــة الكليــة للقيــم عنــد مقارنــة
ذكــور العينــة األولــى للدراســة بإنــاث العينــة الثانيــة للدراســة أنــه
كانــت الفــروق دالــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.001في اتجــاه ذكور
العينــة األولــى للدراســة ،وقــد أظهــرت النتائــج عنــد مقارنــة إنــاث
العينــة األولــى للدراســة بإنــاث العينــة الثانية للدراســة وجــود فروق
عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.001فــي اتجــاه العينــة األولــى للدراســة،
وتمــت المقارنــة بيــن ذكــور وإنــاث العينــة الثانيــة للدراســة ،وكانت
الفــروق دالــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي اتجــاه الذكــور،
وبهــذا يمكــن ترتيــب المجموعــات الفرعيــة علــى الدرجــة الكليــة
للقيــم حيــث جــاء فــي الترتيــب األول ذكــور ثــم إنــاث العينــة األولى
للدراســة ،ثــم ذكــور ثــم إنــاث العينــة الثانيــة للدراســة.
وبهــذا تشــير أغلــب المقارنــات الدالــة إلــى وجــود فــروق فــي
اتجــاه العينــة األولــى للدراســة ســواء مــن الذكــور أو اإلنــاث،
ممــا تعطــى مؤشــرا ً قويـا ً إلــى وجــود فــروق بيــن العينــة األولــى
والثانيــة لــدى عينــة المعلميــن كلهــا ،فاألمــان كان منتشــرا أكثــر
بعــد الثــورة مباشــرة مقارنــة فيمــا بعــد تدهــور األوضــاع ،فبعــد
مــرور ثالثــة أعــوام مــن الفوضــى العارمــة فــي البــاد ،وبخاصــة
فــي العــام األول والثانــي الــذي أعقــب قيــام الثــورة وانتشــار
العنــف ،وبخاصــة بيــن الطــاب بالمــدارس ممــا إنعكــس بــدروه
علــى الشــعور باألمــان.

التوصيات
فــي ضــوء نتائــج الدراســة الحاليــة يمكــن الخــروج بعــدد مــن
التوصيــات:
 -1العمــل علــى االهتمــام باحتياجــات المعلميــن ومشــكالتهم
ودراســتها دراســة متعمقــة ،والعمــل علــى حلهــا حتــى ال
تتراكــم بشــكل مطــرد؛ ممــا يؤثــر بصــورة مباشــرة فــي
المخــرج التعليمــي ويترتــب عليــه تدهــور العمليــة التعليميــة.
 -2تصميــم برنامــج متكامــل وورش عمــل لرفــع قيــم العمــل
لــدى المعلميــن وإعــادة بنائهــم بشــكل متكامــل بمــا يخــدم
العمليــة التعليميــة.
 -3المتابعــة المســتمرة لهــذه الفئــة؛ نظــرا ً ألنهــا تمثــل شــريحة
كبيــرة فــي المجتمــع ،وخلــق جــو يشــجع علــى زيادة التمســك
بالقيــم كاإلعــان عــن جوائــز تقديريــة وتشــجيعية للمعلميــن
علــى مســتوى كافــة المحافظــات فــي الجمهوريــة بنــا ًء علــى
األداء والتفانــي فــي العمــل.
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 -4جعــل يــوم للمعلــم تعظيمـا ً لــدوره وتكريمـا ً لشــأنه ممــا يعــزز
الثقــة فــي نفســه ويعــزز ثقــة المجتمــع فيــه.
 -5عمــل مؤتمــرات ونــدوات ومحاضــرات عامــة وبرامــج
توعيــة للشــباب العامليــن وغيــر العامليــن بأهميــة قيــم العمــل
ودورهــا فــي بنــاء المجتمعــات ونهوضهــا.

المقترحات
 -1إجــراء المزيــد مــن البحــوث المتعلقــة بقيــم العمــل لــدى
فئــات وظيفيــة مختلفــة ،وتتبعهــا مــددا ً زمنيــة طويلــة لتعــرف
األســباب التــي تقــف وراء زيــادة أو نقصــان قيــم العمــل.
 -2إجــراء مزيــد مــن الدراســات فــي مجــال علــم النفــس اإلداري
والتنظيمــي حــول قيــم العمــل وعالقتهــا بمتغيــرات نفســية
أخــرى ،كنمــط القيــادة وأســلوب المكافــأة والحوافــز ،وطبيعة
مهــام العمــل المتعلقــة والرضــا عــن الحيــاة.
 -3إجــراء مزيــد مــن الدراســات المتعلقــة بتقديــم برامــج
إرشــادية لتحســين قيــم العمــل لــدى الفئــات الوظيفيــة المختلفة
وبخاصــة المعلميــن.
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العربــي التبســي– تبســة ،معهــد العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية،
قســم العلــوم االجتماعيــة 10/09 :ديســمبر ،ص .48
الشــاهين ،غانــم عبــد هللا ،)2010( ،مــدى تأثيــر القيــم االجتماعية
واالقتصاديــة والدينيــة علــى اتجاهــات الطالبــات المعلمــات فــي
مؤسســات إعــداد المعلــم نحــو مهنــة التدريــس فــي دولــة الكويــت،
مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية.178 -151 ،)2( 11 ،
شــوقي ،إبراهيــم ( ،)2006الرضــا عــن العمــل لــدى العامليــن
بالخدمــة الطبيــة– دراســة تنبئويــة مقارنــة حســب بعــض
المتغيــرات الديموجرافيــة وســمات الشــخصية .مجلــة دراســات
نفســية.393 -351 ،)3( 16 ،
صاصيــا ،محمــد عــرب ،)1998( ،علــم االجتمــاع
السياســي ،بيــروت ،المؤسســة الجامعيــة للدراســات
والنشر والتوزيع.
غيــات ،بوفلجــة محمــد ،أحمــد ،زقــاوة عابــد ،)2012( ،القيــم
الســائدة لــدى طــاب التعليــم الثانــوي وعالقتهــا بالتحصيــل
الدراســي والنــوع والتخصــص ،مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية،
.182 -153 ،)2( 13
ليلــة ،علــي ،)2007( ،تقاطعــات العنــف واإلرهــاب فــي زمــن
العولمــة ،مكتبــة األنجلــو المصريــة ،القاهــرة.
مناعــي ،رانيــا عبــد المولــى ،)2013( ،الدراســة بجامعــة
اليرمــوك وتأثيرهــا علــى تنميــة القيــم لــدى المتعلميــن مــن وجهــة
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between individual and organizational values:
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El-Fiki, M & Rosseau, G (2011). The 2011 Egyptian
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Egyptian Revolution of January 25: Can Emerging
International Anti-Corruption Norms Assist Egypt
Recover Misappropriated Public Funds?. Harvard
International Law Journal, Vol.(52), April, 294.

، مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية،نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس
.370-345 ،)1( 14
 دور المعلــم فــي تنميــة بعــض،)2001( ، ســهيل أحمــد،الهنــدي
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